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ค�าน�า

 มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบให้น�ำข้อเสนอกำรก�ำหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพิ่มเติม แผนกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
สูก่ำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 นโยบำยของรัฐบำล ในกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 ที่ให้ควำมส�ำคัญ 
กับระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน กำรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร ที่ต้องพัฒนำวิทยำกำร  
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวตักรรม และระบบดิจิทัล มำยกระดับสมรรถนะขององค์กำรภำครัฐใหม้ีประสทิธิภำพยิ่งขึ้น             
 ในกำรน้ี เพื่อให้นโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ในปี พ.ศ. 2561  
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้พัฒนำเคร่ืองมือในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อยกระดับหน่วยงำนภำครัฐ ไปสู่ระบบรำชกำร 4.0  
หรือ PMQA 4.0 จนน�ำมำสูก่ำรมอบรำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ในปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่หน่วยงำนภำครัฐ
ที่มีควำมโดดเด่นในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0  ใน 3 มิติ ทั้งมิติกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน มิติกำรยึดประชำชน 
เปน็ศูนย์กลำง และมิติเปน็หน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้รับรำงวลัฯ รวมทั้งสิน้ 6 หน่วยงำน ประกอบด้วย 4 กรม และ 2 จังหวดั 
 ส�ำหรับในป ีพ.ศ. 2563 มหีน่วยงำนภำครัฐท่ีไดรั้บรำงวลัคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 จ�ำนวน 12 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 10 กรม และ 2 จังหวดั ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถงึควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เปน็แบบอย่ำงท่ีดีให้กับ 
หน่วยงำนอื่น ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสอืรำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น 
เพื่อใหห้น่วยงำนของรัฐสำมำรถน�ำไปศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำองค์กำรใหก้้ำวสูค่วำมเปน็เลิศต่อไป

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.
กันยำยน 2563
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1 รำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0

การมอบรางวลั ในป ีพ.ศ. 2563

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มีมติเหน็ชอบกำรมอบรำงวลัเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งประเภทรำงวลั ดังน้ี

เปน็รำงวลัสงูสดุที่มอบใหก้ับหน่วยงำนที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย

มอบใหก้บัหน่วยงำนทีไ่ด้รับรำงวลัระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สำขำในปีเดียวกัน (รำงวลับริกำรภำครัฐ รำงวลักำรบริหำร
รำชกำรแบบมีสว่นร่วม และรำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)

มอบให้กับหน่วยงำนที่มีผลงำนโดดเด่นในสำขำน้ัน ๆ โดยเรียกชื่อว่ำ “รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ”  
และ “รำงวลัเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีสว่นร่วม”

รางวลัเลิศรัฐ

รางวลับริการภาครัฐ

รางวลัการบริหารราชการแบบมสีว่นร่วม

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวลัเลศิรัฐยอดเยีย่ม 

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดบัดเีดน่

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

รางวลัเลิศรัฐสาขา 

1
1.1

4

2

3

1.2

4.1

4.2

4.3



2รำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0

ระบบราชการทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงถึงกัน
(Open & Connected Government) 

ระบบราชการทีย่ดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง 
(Citizen-Centric Government) 

หน่วยงานของรัฐมขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั 
(Smart & High Performance Government)

1

2 3

 ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” รัฐบำลจึงมนีโยบำยทีจ่ะใชโ้มเดลขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม 
เพื่อพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเปน็ประเทศไทย 4.0 ดังน้ัน ระบบรำชกำรจึงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับ 
กบับริบททีจ่ะเกดิขึ้นจำกกำรเปน็ประเทศไทย 4.0 จึงไดก้�ำหนดเปำ้หมำยหลกัในกำรพฒันำสูร่ะบบรำชกำร 4.0 ดังน้ี

ระบบรำชกำร 4.0

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 



3 รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จึงเปน็รำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมโดดเด่น 
ในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ใน 3 มิติ ทั้งมิติกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน มิติกำรยึดประชำชนเปน็ศูนย์กลำง  
และมิติหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัย โดยมีระดับในกำรประเมินสถำนกำรณ์เปน็ระบบรำชกำร 4.0 ดังน้ี

 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำม 
มตคิณะรัฐมนตรีในครำวประชมุเมือ่วนัที ่1 พฤษภำคม 2561 ใหด้�ำเนินกำร
สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเขำ้ใจ และเตรียมควำมพร้อมใหห้น่วยงำนภำครัฐ 
เกี่ยวกับแนวกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 และด�ำเนินกำรตรวจ 
รับรองหน่วยงำนภำครัฐในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 จึงได้ก�ำหนด
กลไกกำรขับเคลื่อนกำรน�ำเคร่ืองมือประเมินสถำนะกำรเปน็ระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ไปใช้ในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน�ำ
เคร่ืองมือไปวเิครำะหอ์งคก์ำรดว้ยตนเองเพือ่หำโอกำสในกำรปรับปรุง
องค์กำร และน�ำผลกำรประเมินไปใช้เปน็ข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำ 
แผนพฒันำองค์กำร น�ำไปสูก่ำรยกระดับองคก์ำรใหเ้ปน็ระบบรำชกำร 4.0  
และในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ค ร้ังที่  4/2561  
เมื่อวันพุธท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกำรมอบรำงวัล 
เลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และให้มีกำรมอบรำงวัลแก่หน่วยงำน 
ภำครัฐท่ีมีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 โดยก�ำหนด 
ให้เปน็ประเภทรำงวัลหน่ึงในรำงวัลเลิศรัฐสำขำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ 
ใหก้ับสว่นรำชกำรที่สำมำรถยกระดับไปสูก่ำรเปน็รำชกำร 4.0 

แนวทางและหลักเกณฑร์างวลั



4รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

มีผลประเมินเทียบเทำ่ 500 คะแนน สว่นรำชกำรทีม่คีะแนนประเมนิโดยรวมในระดบั 500 คะแนน
ระดบัพฒันาจนเกดิผล (Significamce)

 

มีผลประเมินเทียบเทำ่ 300 คะแนน สว่นรำชกำรทีม่คีะแนนประเมนิโดยรวมในระดบั 300 คะแนน
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)

 

มีผลประเมินเทียบเท่ำ 400 คะแนน สว่นรำชกำรทีม่คีะแนนประเมินโดยรวมในระดบั 400 คะแนน
ระดบักา้วหน้า (Advance)

 

 

ระดบัในการประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0



5 รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 พิจำรณำโดยใชเ้กณฑ์กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ดังน้ี
  ผลคะแนนรวมของทุกหมวด 500 คะแนน จึงจะได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 และได้รับกำรรับรองสถำนะ 
 กำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ระดับพัฒนำจนเกิดผล
  ผลคะแนนรวมของทุกหมวดอยู่ระหว่ำง 400 - 499 คะแนน จึงจะได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 และได้รับ 
 กำรรับรองสถำนะกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ระดับก้ำวหน้ำ 
  ผลคะแนนรวมของทุกหมวดอยู่ระหวำ่ง 300 – 399 คะแนน จะได้รับกำรรับรองสถำนะกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ระดับพื้นฐำน

เกณฑก์ารพจิารณารางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  

กรอบการประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0

  กำรประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงตำมเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2562) โดยหมวด 1 – 6 ซ่ึงเปน็หมวดกระบวนกำร
จะมีประเด็นในกำรพิจำรณำหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซ่ึงเปน็หมวดผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรจะมีประเด็นในกำรพิจำรณำ  
6 ประเด็น รวมท้ังหมด 30 ประเดน็ในกำรประเมนิ แตล่ะประเดน็จะมีระดบักำรประเมนิ 3 ระดบั ไดแ้ก ่พืน้ฐำน ก้ำวหน้ำ และพฒันำจนเกิดผล

การน�าองคก์าร

การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

การใหค้วามส�าคญักบัผูรั้บบริการและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู้

การมุง่เน้นบุคลากร

การมุง่เน้นระบบปฏิบัติการ

ผลลพัธ์การด�าเนินการ

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

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

ระดบั
ระดบัพืน้ฐาน (ฺBasic)

300 คะแนน

ระดบักา้วหน้า (Advance)

400 คะแนน

ระดบัพฒันาจนเกดิผล (Significance)

500 คะแนน

หมวด 1 - 6 มีแนวทำงของกำรด�ำเนินกำรที่เป็น 

ระบบและถ่ำยทอดอย่ำงมีประสิทธิผล  

(Approach and Deployment หรือ A&D)

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรมีควำม

สอดคล้องกับเปำ้ประสงคข์ององคก์ำร

และของระดับประเทศ (Alignment)

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรมีกำรบูรณำกำร 

กับสว่นงำนภำยในและสนับสนุนกำรเกิดผล 

สูป่ระชำชนและภำคสว่นตำ่งๆ (Integration)

หมวด 7 มีกำรระบุตัววัดที่ส�ำคัญและมีควำม

สัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนกำร  

มีกำร ต้ัง เป้ำหมำย ท่ีควำมท้ำทำย 

โดยมีกำรบรรลุ เป้ำหมำยที่ ตั้ ง ไว ้ 

(Level and Early Trend)

ตัววัดได้รับกำรปรับปรุงและมีผลลัพธ์ 

ดีกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 1  – 5 

(FocusImprovement)

ตัววัดได้รับกำรปรับปรุงและมีผลลัพธ์ 

ดกีวำ่คำ่เปำ้หมำยเกนิร้อยละ 5 อันเปน็ผลมำ

จำกควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงทกุสว่นงำน 

(Integration)
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ขั้นตอนการประเมนิ และการพจิารณาการใหร้างวลั

หำกสว่นรำชกำรใดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวลัฯ ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จะแจ้งผลใหท้รำบพร้อมข้อมูลปอ้นกลับ 

ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0 และส่งเอกสารเบ้ืองต้น 
ไปยงัส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อประเมนิความพร้อมและความเหมาะสม ซ่ึงสว่นราชการจะได้รับข้อมลูปอ้นกลบั

หากผา่นการประเมนิตนเองตามข้อ 3 ใหจั้ดท�ารายงานผลการด�าเนินการพัฒนาองคก์าร (Application Report) 
ตามแนวทางทีก่�าหนด และจัดสง่ไปยงัส�านักงาน ก.พ.ร.

สว่นราชการทีผ่า่นการประเมนิตามขอ้ 5 จะได้รับการตรวจประเมนิในพืน้ทีก่ารปฏิบัตงิานของสว่นราชการ 
และผลการตรวจประเมนิจะถกูน�าเสนอตอ่คณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป

ผูต้รวจประเมนิตรวจสอบผลประเมนิ และใหข้อ้เสนอแนะแกห่น่วยงาน

สว่นราชการด�าเนินการพฒันาปรับปรุงองคก์ารตามเกณฑก์ารประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.01

4

2

5

3

6

ผูต้รวจประเมนิตรวจประเมนิรายงานผลการด�าเนินการพัฒนาองคก์าร (Application Report) 
และจัดท�าประเด็นการตรวจประเมนิ ณ พื้นทีส่ว่นราชการ (Site Visit)

!
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 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 เมื่อปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัล  
จ�ำนวนท้ังสิ้น 6 หน่วยงำน ประกอบด้วย 4 ส่วนรำชกำร และ 2 จังหวัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสรรพำกร กรมปศุสัตว ์ 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ จังหวดัขอนแก่น และจังหวดัสระบุรี

 ปี พ.ศ. 2563 มีสว่นรำชกำรสมัครขอรับรำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ตำมเกณฑ์กำรประเมินสถำนะหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 จ�ำนวน 230 หน่วยงำน ประกอบด้วย 134 สว่นรำชกำร 76 จังหวดั และ 20 องค์กำรมหำชน 
รวม 230 ผลงำน โดยมีสว่นรำชกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับรำงวลั 12 หน่วยงำน ดังน้ี

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ประจ�าป ีพ.ศ. 2563 หน่วยงาน

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

(การประเมนิสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบ

ราชการ 4.0)

 กรมควบคุมโรค

 กรมธนำรักษ์

 กรมบังคับคดี

 กรมปศุสตัว์

 กรมศุลกำกร

 กรมสรรพสำมิต

 กรมสรรพำกร

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กรมสขุภำพจิต

 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

 จังหวดัขอนแก่น

 จังหวดัสระบุรี

ผลการพจิารณารางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
ประจ�าป ีพ.ศ. 2563





รางวลัคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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ประชำชนได้รับกำรปอ้งกนัควบคมุโรคและภยัสขุภำพระดบัมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2580

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

  กรมควบคมุโรคไดป้ระกำศนโยบำยกำรพฒันำ
สูก่ำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 มำอยำ่งตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้น
กำรท�ำงำนที่สำนพลังทุกภำคส่วน (Collaboration) 
สร้ำงนวตักรรม (Innovation) และปรับเข้ำสูค่วำมเปน็ 
ดจิิทัล (Digitalization) โดยกำรก�ำหนดแนวทำงปฏบิติั
ใหทุ้กหน่วยงำนด�ำเนินกำร ตลอดจนปรับปรุงวธีิกำรท�ำงำน
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของกรมฯ ให้ก้ำวทันตำม 
กระแสกำรเปล่ียนแปลงสูก่ำรเปน็องคก์ำรแหง่กำรเรียนรู้ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรคิดค้นนวัตกรรม 
นอกจำกน้ี กรมฯ มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำน 3 ด้ำน 
ได้แก่ 1) กำรลดเวลำ ลดทรัพยำกร เพิ่มประสิทธิภำพ  
2) กำรใชโ้อกำสในกำรขับเคลื่อนงำน และ 3) พัฒนำ
ก�ำลังคน วจัิย นวตักรรมและ Digital Transformation 
และกลไกหลักที่ ส่ งผลต่อควำมส� ำ เร็จของกำร 
เปน็ที่ยอมรับ คือ ด้ำนควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบริกำร  
และด้ำนมำตรฐำน ที่ สำมำรถเปรียบเทียบกับ 
องค์ชั้นน�ำต่ำง ๆ ได้สำมำรถยืนยันควำมสำมำรถ 
และสมรรถนะของกรมฯ สูร่ะบบรำชกำร 4.0 

ประกำศนโยบำยพัฒนำสูร่ะบบรำชกำร 4.0

แนวทำงกำรขับเคลื่อนงำน DC MECHANISM

กรมควบคมุโรค
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

ศูนย์รวม Application

 กำรก�ำหนดนโยบำยมุ่งเน้นพัฒนำให้เปน็ “องค์กรคุณธรรม” โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรปอ้งกันกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560-2565) พร้อมทั้งสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ 
ใหผู้้มีสว่นได้สว่นเสยีภำยนอกได้ทรำบและมั่นใจต่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส มีกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกับเครือขำ่ยพืน้ทีใ่นกำรเร่งรัด ก�ำจัด กวำดลำ้ง เพือ่ปอ้งกนัควบคมุโรค โดยมีส�ำนักงำนปอ้งกนั
ควบคุมโรคในเขตพื้นที่ 12 เขต ทั่วประเทศ ท�ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมร่วมมือ
กบัเครือขำ่ยตำ่งๆ สำมำรถผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมเชงินโยบำย เชน่ กำรรณรงคค์วำมปลอดภยั
บนทอ้งถนน กำรพฒันำกฎหมำยโรคจำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดล้อม ขับเคลือ่นมำตรกำร
ยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีอันตรำยสูง (3 สำร) ก�ำหนดเขตปลอดบุหร่ี มำตรกำร 
เมำไม่ขับ กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียม เปน็ต้น
 กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภำพ โดยจัดท�ำ DDC Application 
Portal เปน็ชอ่งทำงในกำรรวม Application ทั้งหมดของกรมฯ ตำมกลุ่มเปำ้หมำย นอกจำกน้ี 
มีระบบรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง เชน่ ระบบเฝำ้ระวงัโรคและ  ภัยสขุภำพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ รำยงำนกำรเฝำ้ระวงั
โรค (รง.506) ระบบ GFMIS และมกีำรบรูณำกำรเชือ่มโยงฐำนขอ้มลู เชน่ กำรบรูณำกำรขอ้มลู
กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสขุ

  กำรมุ่งเน้นพัฒนำระบบป้องกันควบคุมโรค เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
และยดึประชำชนเปน็ศูนยก์ลำง โดยอำศัยควำมรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมเปน็แรงขับเคลือ่น 
และสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
พร้อมทั้งสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนได้เสนอควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวัง มีกำรสร้ำงนวัตกรรม เสริมคุณค่ำกำรให้บริกำรประชำชนและเครือข่ำย
ทั้งภำยในและภำยนอก จนเปน็แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สร้ำงมำตรฐำนใหม่ 
ในกำรบริกำรให้กับประชำชน เช่น 1) น�ำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)  
มำใชช้ว่ยในกำรออกแบบกำรอ่ำนภำพเอกซเรยป์อดเบือ้งตน้ ลดระยะเวลำรอผล ท�ำใหผู้ป้ว่ย
ได้รับกำรวินิจฉัยที่รวดเร็วมำกข้ึน จำกเดิมใช้เวลำ 1-2 สัปดำห์ เหลือภำยในวันเดียว 

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen - Centric Government)

นวตักรรมสูภ้ัยโควดิ 19

2) นวัตกรรม Health DDC2U เปน็ Application ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลที่มำจำกกำรวัดควำมดันโลหิตสำธำรณะ  
โดยขอ้มลูของประชำชนทีใ่ชบ้ริกำรจะแสดงผลผ่ำน Web App เพือ่ติดตำมคำ่ระดับควำมดนัโลหติของตนเองและได้รับค�ำแนะน�ำสขุภำพ
ตำมควำมเหมำะสม 3) กำรปอ้งกันกำรระบำดของโรค COVID-19 ด้วยระบบงำน (System) ที่ทันสมัย App DDC Care, App AoT  
ติดตำมกลุ่มเสี่ยง มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social Media ทั้ง Facebook Line@Chat Bot ระบบแจ้งเบำะแส เปน็ช่องทำง 
ที่มีควำมรวดเร็วในกำรใหข้่ำวสำรที่ถูกต้องกับประชำชน 
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มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

 กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร มีกำรออกแบบระบบงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อสืบสำนสร้ำงระบบที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและประสิทธิภำพ “ชี้เปำ้-เฝำ้ระวัง-น�ำให้ท�ำ-ตอบโต้เร็ว”  
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ทั้งสถำนกำรณ์ภำวะปกติและฉุกเฉิน มีกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ ปอ้งกัน ควบคุมโรค  
อีกทั้ง กำรปรับสู่องค์กำรดิจิทัล โดยเริ่มจัดท�ำสถำปตัยกรรมองค์กร (EA) ปรับกรอบแนวคิดและใช้โปรแกรมมำสนับสนุนกำรท�ำงำน 
เพือ่ตอ่ยอดสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่และนวตักรรมเพือ่รองรับอนำคต ตอบสนองกบัทกุสถำนกำรณ์ไดอ้ย่ำงทันเวลำ เชน่ พัฒนำระบบเฝำ้ระวงั
และสอบสวนโรค กำรพัฒนำ AI เพื่อค้นหำและวินิจฉัยโรคเปำ้หมำย 3 โรค (โรคเร้ือน วัณโรค และมำลำเรีย) ตลอดจนกำรส่งเสริม 
ใหบ้คุลำกรมสีว่นร่วมในกำรสร้ำงสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  เชน่  โครงกำร “คบเด็กสร้ำงบำ้น” รวมทั้งทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนทีส่�ำคญัและจ�ำเปน็ 
ลดหรือปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรมที่ไม่จ�ำเปน็หรือไม่ก่อให้เกิดคุณค่ำอย่ำงต่อเน่ือง พัฒนำระบบดิจิทัลมำปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน  
เช่น 1) ระบบ EstimatesSM 2) ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3) ระบบ KTB Corporate Online 4) ระบบ DDC Meeting  
5) ระบบลำออนไลน์ เปน็ต้น

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 1 : การบรูณาการขอ้มลูเพือ่ตอบโตแ้ละควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 กำรเชือ่มโยงฐำนขอ้มลูทีก่ระจำยอยู่ในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งสว่นกลำง
และสว่นภูมิภำค ใหส้ำมำรถใชง้ำนร่วมกันทั้งระบบ เพื่อรองรับกำรท�ำงำน
ในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน ที่รวดเร็วและมีประสทิธิผล เชน่ กำรพัฒนำ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล เ ฝ้ำ ร ะ วั ง  ป้อ ง กั น  แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก ำ ร แพ ร่ ร ะ บ ำ ด 
ของโรค COVID-19 ส�ำหรับรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและขอ้มูลอืน่ๆ ทีส่�ำคญั
แบบเรียลไทม์ อีกทั้ง ยังมีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมผู้ปว่ยต้องสงสัย 
(PUI) ผู้มีควำมเสี่ยงสัมผัสโรค (Contact) และกำรวิเครำะห์แนวโน้ม 
กำรเกิดโรคในพืน้ทีต่ำ่งๆ ดว้ยเทคโนโลย ีBig DATA และ Big DATA analytic 
ในกำรประมวลผลข้อมูลทั้งหมดออกมำอยู่ในภำพของ Data visualize  
และ GIS 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 เพื่อให้กำรท�ำงำนมีควำมรวดเร็วและประสิทธิผล อีกทั้งท�ำให้
ประชำชนหรือหน่วยงำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถเขำ้ถงึข้อมลูและน�ำขอ้มลู
ไปใชใ้นกำรปฏิบัติตัวได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละพื้นที่

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

กำรบูรณำกำรข้อมูลกำรตอบโต้และควบคุม

กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 บนเวบ็ไซด์
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : เชือ่มโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศและการสือ่สารอย่างไร้รอยตอ่

Application App DDC-Care

  กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อสำรที่เชื่อมต่อกับประชำชน  
ไดแ้ก่ เพิม่สำยดว่น 1422 พัฒนำ Chatbot จัดท�ำ Line@ กดดูรู้โรค ภัยรู้สูโ้ควดิ 
Facebook Google & Website ช่องทำงกำรสื่อสำรแบบ Real-time  
กำรร่วมมอืกบัสือ่เอกชนเพิม่ชอ่งทำงเขำ้ถึงขอ้มูลจริง ได้แก่ มศว. Bangkok 
University เปน็ต้น รวมถึงกำรยกระดับกำรประสำนงำนกับ กสทช.  
และเครือขำ่ยโทรศัพทท์ั้ง 5 คำ่ย ไดแ้ก ่AIS, True move, Dtac, CAT และ TOT 
เพื่อติดต่อหำผู้คนที่อำจมีกำรสญัจรไปสมัผัสกับเชือ้ และเกิดเปน็เคร่ืองมือ
คัดกรองผู้ปว่ยออนไลน์เบ้ืองต้น และกรณีคนไทยจำกต่ำงประเทศอพยพ
กลบับำ้นเปน็จ�ำนวนมำก จึงเกดิกำรพฒันำ App DDC-Care เปน็เคร่ืองมอื
ในกำรติดตำมและวิเครำะห์ผู้ที่มีควำมเสี่ยงฯ ให้อยู่ในพื้นที่กักตัว  
โดยตดิตำมต�ำแหน่ง สขุภำพและอำกำรของผูใ้ชง้ำนขณะกักตัวตลอด 14 วนั 
และประเมินควำมเสี่ยงของผู้ใช้งำนพร้อมให้ค�ำแนะน�ำ (สถิติกำรใช้งำน
กลุ่มเสีย่งสะสม จ�ำนวน 5,077 คน) ส�ำหรับด้ำนกำรลดควำมเสีย่งบคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ กรมฯ ไดพ้ฒันำ App “หมอชนะ” เพือ่แก้ไขปญัหำกำรปกปดิ
ข้อมูลของประชำชนในกลุ่มเสี่ยง ประเมินสถำนที่ เสี่ยงผ่ำน GPS  
และ Bluetooth ตดิตำมต�ำแหน่ง บคุลำกรแพทยว์ำงมำตรกำรในกำรรักษำ
หรือส่งตรวจได้แม่นย�ำ และประเมินควำมเสี่ยงตัวเอง และเมื่อเหตุกำรณ์
คลี่คลำย กรมฯ และเครือข่ำยได้  มีกำรพัฒนำ App “ไทยชนะ”  
เพือ่กำรรับมอืกบัเหตไุมค่ำดฝนัและใหผู้ค้นไดอ้อกไปใชช้วีติไดอ้ยำ่งสบำยใจ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 เปน็กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับภำวะฉุกเฉิน 
ดำ้นสำธำรณสขุ โดยตดิตำมและประเมนิสขุภำพผูที้ม่คีวำมเสีย่ง
ติดเชื้อ COVID-19 ซ่ึงจะต้องกักตัวเปน็ระยะเวลำ 14 วัน  
ซ่ึงกรมฯ จะประเมนิควำมเสีย่งจำกขอ้มลูสขุภำพทีไ่ดจ้ำกระบบ 
เพื่อใหค้�ำแนะน�ำและชว่ยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อมีอำกำร 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 : นวตักรรม แชทบอท Touchpoint ประชาชน ในภาวะวกิฤต ิCOVID-19

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 กำรน�ำบริกำร AI Cloud Service ที่เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรประมวลผลค�ำพูดและกำรโต้ตอบให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับสุขภำพ  
โดยเฉพำะกำรบริกำรดังกล่ำวเปน็กำรบูรณำกำรเคร่ืองมือจำกองค์กรชั้นน�ำระดับโลก ได้แก่ บริษัท google บริษัท Facebook และบริษัท Line  
เปน็ชอ่งทำงทีป่ระชำชนเขำ้ถงึมำกทีส่ดุ เน้นหลกักำร Touch point ประชำชน ด้วยกำรเอำประสบกำรณ์องค์ควำมรู้วชิำกำรทีเ่หมำะสม ควำมตอ้งกำร
ของประชำชน เพ่ือสร้ำงเอกภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่เปน็ประโยชน์แก่กำรด�ำเนินชีวิตในกรณีรับมือกำรระบำดโรค COVID-19 ภำยใต้  
พรบ. โรคติดต่อ 2558 ด้วยเมนูต่ำงๆ ทั้งข้อมูลลักษณะควำมรู้ทั่วไปของไวรัส กำรเตรียมพร้อมดูแลและปอ้งกันตนเอง รำยงำนสถำนกำรณ์โรค  
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยตนเอง รวมทั้งข้อมูลที่จ�ำเปน็ที่ส่งผลต่อกำรตรวจรักษำ เช่น แผนที่แสดงต�ำแหน่งโรงพยำบำลท่ีตรวจหำเชื้อ  

แผนที่ร้ำนค้ำที่จ�ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัย 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 4 : “ศนูย์ปฏิบตักิารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ (Emergency Operations Center, EOC)”
สนับสนุนการเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคุมโรคและภัยสขุภาพอย่างครบวงจร”

 ประชำชนไดรั้บกำรสือ่สำรทีเ่ขำ้ใจงำ่ย ถูกตอ้ง และแมน่ย�ำ เพือ่ลดปญัหำ
ของข่ำวปลอมหรือข้อมูล ที่คำดเคลื่อนท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเพิ่มมำกขึ้น  
มุ่ ง เน้นกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่จ� ำ เป็นเหมำะสมไปแก่สำธำรณะ  
รวมถึงเกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของกรมควบคุมโรคกับภำคเอกชน  
นักพัฒนำที่รวมกลุ่มในนำม Thailand Covid 19 Digital Group (TCDG) 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

CHAT BOT COVID-19

 กำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข  
หรือ EOC (Emergency Operations Center) เม่ือวนัที ่3 มกรำคม 
2563 หลังจำกทรำบสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคปอดอักเสบ
ไม่ทรำบสำเหตุในเมืองอู่ ฮ่ัน ประเทศจีน เพื่อปฏิบัติกำร 
ในภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสขุทีส่ง่ผลกระทบรุนแรง เปน็เหตกุำรณ์
ที่ไม่เคยพบหรือเกิดขึ้นมำก่อน มีโอกำสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น  
และมกีำรจ�ำกดักำรเคลือ่นทีข่องผูค้น และเพือ่ปอ้งกนัและควบคมุโรค
ไม่ให้ระบำดในประเทศไทย คนไทยปลอดจำกกำรติดเชื้อ 

และป้องกันกำรสูญเสียจำกโรค COVID–19 ให้น้อยที่สุด  
ซ่ึงศูนย์ฯ ประกอบด้วย 1) ก�ำลังคน (staff) ในแต่ละกลุ่มภำรกิจ  
2) ห้องและอุปกรณ์ (stuff) ที่มีควำมพร้อม เช่น คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมอืสือ่สำรทีท่นัสมยั ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบขอ้มูล
ที่ถูกต้อง เชือ่มโยงได้ ระบบแสดงผลแบบ real time 3) ระบบงำน 
(system) แผน งบประมำณ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ที่สนับสนุนกำรท�ำงำนของศูนย์ฯ ใหม้ี ประสทิธิภำพสงูสดุ 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

กำรบัญชำเหตุกำรณ์ในหอ้ง EOC
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 ศูนยป์ฏิบัตกิำรภำวะฉุกเฉินกรมควบคมุโรค หรือ EOC เปน็หวัใจส�ำคัญของระบบเฝำ้ระวงัปอ้งกันกำรควบคมุโรคและภัยสขุภำพ
ของประเทศ ทั้งเร่ืองระบบข้อมูลกำรฝำ้ระวัง กำรปอ้งกัน และกำรควบคุมโรค ตลอดจนกำรรักษำพยำบำล เพื่อให้คนไทยปลอดภัย 
จำกกำรตดิเชือ้และปอ้งกันกำรสญูเสยีชวีติจำกโรค COVID–19 ใหน้้อยทีส่ดุ จนไดรั้บค�ำชมจำกทั่วโลก ซ่ึงประเทศไทยมผีูต้ดิเชือ้สะสม 
3,381 รำย คิดเปน็ร้อยละ 0.00015 เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก (22,048,933 รำย) เปน็ล�ำดับที่  114 ของโลก  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 18 สงิหำคม 2563)

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 กรมควบคุมโรคมีแผนกำรยกระดับสู่ระบบรำชกำร 4.0   
ในอนำคต (The New Paradigm of DDC Services) แบ่งเปน็ 
 1. Motivating Learning Digital Skills ใช ้Digital literacy 
มุ่งเน้นกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดทักษะด้ำนดิจิตอล ซ่ึงครอบคลุม 
กำรเปน็พลเมืองดิจิทัลกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีและกำรใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 2. Creating & Inspiring Environment Coworking Space 
24/7 Incentive for Innovators กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อกำรสร้ำงควำมคิดที่น�ำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ของบุคลำกร 
รวมทั้งกำรเตรียมปรับรูปแบบกำรใหบ้ริกำร ดว้ยกำร Re-Design 
Re-think Re-treat ท่ีเอื้อต่อกลุ่มเปำ้หมำย ตลอดระยะเวลำ  
24 ชั่วโมงเปน็วนั Stop Services ของงำนบริกำรกรมฯ 

 3. Transform Innovation to Nonprofit Commercialization 
กำรผลักดันนวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
โดยใช้ควำมรู้และหลักกำรเชิงพำณิชย์แต่ไม่มุ่งเน้นผลก�ำไร 
ที่ช่วยให้มีกำรกระจำยบริกำรรูปแบบใหม่  ช่วยลดต้นทุน  
และเพิ่มประสิทธิภำพเข้ำถึงบริกำรที่ ง่ ำยหรือสะดวกขึ้ น 
หรือกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ผลิตและพัฒนำท�ำข้อตกลง 
เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อกรมควบคุมโรคและกลุ่ม เป้ำหมำย 
ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เช่น 
นวตักรรมรองเท้ำเพื่อสขุภำพ,  DDC – Care , AI ชดุตรวจ เปน็ต้น 

แผนกำรยกระดับสูร่ะบบรำชกำร 4.0 ในอนำคต
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

กรมธนารกัษ์

บริหำรทรัพยส์นิของแผ่นดนิอย่ำงมอือำชีพ ดว้ยหลกัธรรมำภบิำล เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมทีส่มดลุและยั่งยืน

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 ภำยใต้ภำรกิจส�ำคัญในกำรบริหำรทรัพย์สินภำครัฐ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับกำรแก้ไขปญัหำของประเทศ  
ทั้งในด้ำนปญัหำควำมเหลื่อมล�ำ สังคมผู้สูงอำยุ ควำมผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก ปญัหำสภำวะแวดล้อม และควำมก้ำวหน้ำ 
ของเทคโนโลยท่ีีเขำ้มำมบีทบำทส�ำคญั กรมธนำรักษจึ์งไดข้บัเคลือ่น
องคก์ำรสูก่ำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ดว้ยกรอบแนวคดิ Smart Treasury 
ประกอบด้วย 1. กำรเปลีย่นองคก์ำรสูก่ำรเปน็ดจิิทลั  2.  กำรน�ำเทคโนโลยี

และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 3. กำรยกระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำรและตอบสนองต่อประชำชนได้อย่ำงชัดเจน  
และ 4. กำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันของหน่วยงำน ควบคู่กับกำร
พัฒนำบุคลำกรให้มี ทักษะที่ หลำกหลำย (Mult i -Sk i ll ) 
และกำรเป็นนักคิดนักสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่น�ำมำใช้ได้จริง  
เพื่อก้ำวสูก่ำรเปน็ Asset Intelligence Center ของประเทศ 

กรอบแนวคิด Smart Treasury
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 กรมธนำรักษม์ุง่เน้นกำรบริหำรงำนโดยยดึหลักธรรมำภิบำล
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 
ที่ เ กี่ ยวข้อง เข้ ำมำมีส่ วน ร่วมในกำรด�ำ เนินกำรแผนงำน/ 
โครงกำรส�ำคัญ ผ่ำนแนวนโยบำยกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  
ท�ำให้หลำยโครงกำรส�ำเร็จด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
เช่น โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยชุมชนริมคลอง โครงกำรธนำรักษ์
ประชำรัฐ โครงกำรเปลีย่นชมุชนเปน็หอ้งประชมุ เปน็ตน้  นอกจำกน้ี 
ไดเ้ชือ่มโยงระบบต่ำง  ๆทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ำร เพือ่ใหป้ระชำชน

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว รวมถึงกำรน�ำ 
ระบบสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบติังำนและใหบ้ริกำรประชำชน 
ครอบคลุมทุกภำรกิจ มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล  
กรอบสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ขององค์กร (Enterprise Architecture) และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
มำใช้เปน็กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของกรมธนำรักษ์

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen - Centric Government)

 กรมธนำรักษม์เีปำ้หมำยในกำรยกระดบังำนบริกำรเพือ่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนในทุกภำรกิจ (Excellence Service)  
โดยกำรน�ำขอ้มลูควำมคดิเหน็ของผูรั้บบริกำรและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
ที่ได้ไปวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรผลิต กำรให้บริกำร กำรจัดหำ
ทรัพยำกรและพยำกรณ์ควำมต้องกำรในอนำคต ก�ำหนดเปน็
แผนกำรพัฒนำใน 4 ด้ำน ประกอบด้วย 1. กำรเพิ่มช่องทำง                
กำรให้บริกำร เช่น  กำรให้บริกำรรับช�ำระค่ำเช่ำด้ำนที่รำชพัสดุ 
ผ่ำนช่องทำงกำรช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – payment)  
กำรให้บริกำรผ่ำน Application 2. กำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร 

ร่วมให้บริกำร ท�ำให้ผู้ รับบริกำรประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย  
เช่น กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร 7-11 ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น  
3 .  ใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำร เช่น  
กำรใช ้QR Code, e-book มำใชใ้นกำรจัดแสดงทรัพยส์นิมคีำ่ เทคนิค  
color printed เหรียญภำพแฝง (Latent image) เหรียญที่ระลึก 
ค�ำอวยพร ซ่ึงสำมำรถพิมพ์ภำพเหมือนของบุคคลลงบนหน้ำเหรียญ 
เป็นต้น  และ 4.  พัฒนำศูนย์กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  
เช่น Smart Office / ศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สิน 
แหง่ชำติ เปน็ต้น

 กรมธนำรักษ์ได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน และมุ่งเน้นให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อปรับองค์กำร 
ใหเ้ปน็ดิจิทัล โดยจัดท�ำ TRD Innovation Roadmap เพื่อเปน็กรอบแนวทำงพัฒนำ กำรจัดกิจกรรม TRD Innovation Awards เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้บุคลำกรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่สำมำรถน�ำมำใช้ได้จริงจนเกิดเปน็นวัตกรรมที่หลำกหลำย เช่น Mobile Coin Unit  
รถรับแลกคืนเหรียญเคลื่อนที่, Paperless Library (e-book) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินมีค่ำ, กำรรังวัดจัดท�ำแผนที่โดยใช้ Drone  
และกำรประเมินรำคำท่ีดินเพื่อใช้ก�ำหนดรำคำแปลงที่ดินอ้ำงอิง Reference Lots) โดยเทคนิควิเครำะห์กำรถดถอยแบบถ่วงน�ำหนัก 
ทำงภูมิศำสตร์ (Weighted Geographically Regression : GWR) เปน็ต้น

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูลด้ำนอสงัหำริมทรัพย์อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และน�ำไปใชป้ระโยชน์ได้หลำกหลำยวตัถุประสงค์

คณุคา่ต่อประชาชน

ผลงานเร่ืองที่ 1 : ศนูย์บริหารจัดการราคาประเมนิทรัพย์สนิแหง่ชาต ิ
(National Property Valuation Management Center : NPVMC)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สินแห่งชำติ  
เปน็ศูนย์กลำงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้บริกำรข้อมูล    
ด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ ด้ำนกำรบริกำรข้อมูลรำคำประเมินทรัพย์สนิ  
และกำรรับเร่ืองเกี่ยวกับรำคำประเมินด้วยเทคโนโลยี Big Data 
Analytics และ Data Visualizations โดยเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
จำก 10 หน่วยงำน ไดแ้ก ่กรมทีด่นิ กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท 
กรมกำรปกครอง กรมสง่เสริมกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรมโยธำธิกำร
และผงัเมือง ส�ำนักงำนปฏิรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กรุงเทพมหำนคร 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และสถำบันกำรเงิน ศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สนิแหง่ชำติ

เพิ่มประสทิธิภำพกำรใหบ้ริกำรข้อมูลด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี Big Data Analytics และ Data Visualizations

คณุคา่ต่อองคก์ร 

 รัฐบำลสำมำรถใช้ข้อมูลเพื่อก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรวำงแผนเชิงกำรใช้ประโยชน์ 
ที่ดินของประเทศ และสร้ำงรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำง

คณุคา่ต่อประเทศ 
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ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยมีที่อยู่อำศัยที่มั่นคง 

คณุคา่ต่อประชาชน

 โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยชุมชนริมคลอง เพ่ือให้ประชำชน 
ที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรจัดระเบียบที่อยู่อำศัยริมคลอง ได้มีที่อยู่อำศัย
ทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย และแกป้ญัหำอทุกภยั โดยน�ำร่องในพืน้ทีค่ลองลำดพร้ำว  
โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำกทุกภำคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ร่วมบรูณำกำรในกำรน�ำ
นโยบำยแหง่ชำตไิปปฏิบัติอย่ำงเปน็ทิศทำงเดียวกนั ไดแ้ก ่สถำบนัพฒันำองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมชนในพื้นที่  รวมทั้ ง 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจแนวทำง
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยของตนเอง ท�ำให้ประชำชนในชุมชนเกิดควำมใกล้ชิด  
เชื่อม่ันและไว้วำงใจต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมธนำรักษ์ จนเกิดผลส�ำเร็จ 
ของโครงกำรและถอดบทเรียนเปน็คลองลำดพร้ำวโมเดล ซ่ึงกรมธนำรักษ์ 
ได้น� ำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำในโครงกำรพัฒนำ 
ที่อยู่อำศัยอื่น ๆ ต่อไป

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : โครงการพฒันาที่อยู่อาศยัชมุชนริมคลอง

ได้รับควำมเชือ่มั่นและไวว้ำงใจจำกประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมธนำรักษ์ 

คณุคา่ต่อองคก์ร 

สนับสนุนนโยบำยรัฐบำลในกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ แก้ปญัหำควำมยำกจนแบบบูรณำกำร แกป้ญัหำอทุกภยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร

คณุคา่ต่อประเทศ 

คลองลำดพร้ำวโมเดล
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ผลงานเร่ืองที่ 3 : โรงกษาปณ์ 4.0

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 เหรียญกษำปณ์มคีณุภำพและเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร
ใชใ้นระบบเศรษฐกิจ

คณุคา่ต่อประชาชน

 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตเหรียญกษำปณ์                   
ลดกำรสญูเสยีจำกกำรผลติ ลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรผลิต

คณุคา่ต่อองคก์ร 

 ยกระดับโรงกษำปณ์ไทยสูร่ะดับนำนำชำติ 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

คณุคา่ต่อประเทศ 

ผลิตดวงตรำด้วยเทคโนโลยี 3D computer graphic

ผลิตดวงตรำเหรียญกษำปณ์หมุนเวยีนด้วยเคร่ือง Aero Lap

ใชร้ะบบนับบรรจุถุงอัตโนมัติ ทดแทนแรงงำนคน จำกเดิม 8 คน 

 กำรน�ำเทคโนโลยีดจิิทัลเข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำรผลติ
ของโรงกษำปณ์ท้ังระบบ เพื่อก้ำวเข้ำสู่โรงกษำปณ์ 4.0  
โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเหรียญกษำปณ์ ลดขั้นตอน 
ในกำรท�ำดวงตรำโดยกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 3 มิติ 
เคร่ืองแกะแม่ตรำดวงตรำด้วยเลเซอร์ กำรน�ำเคร่ือง Aero Lap 
มำใช้ในกำรผลิตดวงตรำเพื่อเพิ่มอำยุกำรใช้งำน ลดอัตรำส่วน
สูญเสียในกำรผลิตเหรียญกษำปณ์หมุนเวียน ตลอดจน 
เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรนับบรรจุโดยใช้เครื่องนับบรรจุ
อตัโนมตัทิดแทนกำรใชแ้รงงำนคน และกำรแลกเปลีย่นองคค์วำมรู้
ดำ้นเหรียญกษำปณ์ในเวทีระหวำ่งประเทศ รวมถงึกำรขยำยตลำด
กำรรับจ้ำงผลิตไปยังต่ำงประเทศ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของโรงกษำปณ์ไทย
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เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น Asset Intelligence Center  
ของประเทศ กรมธนำรักษ์มีแนวทำงกำรพัฒนำทั้ง 4 ภำรกิจ ดังน้ี
 1. Smart State property พัฒนำและน�ำเคร่ืองมือ 
ในกำรรังวดัท่ีดินรำชพสัด ุผำ่น GIS Drone จัดท�ำ TRD Land bank 
จัดล�ำดับศักยภำพที่รำชพัสดุเพื่อน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพิม่ชอ่งทำงกำรช�ำระเงนิ E-payment ผำ่นมอืถอื Smart contact 
บริหำรสญัญำเชำ่ที่รำชพัสดุ online
 2. Smart property valuation  จัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำร
รำคำประเมินทรัพย์สินแห่งชำติเพื่อเปน็ศูนย์กลำงกำรเผยแพร่
รำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพือ่ใชร้องรับกำรใชเ้ปน็ฐำนค�ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และเปน็ฐำนค�ำนวณภำษีตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 สร้ำงเน้ือหำด้ำนงำนวิจัย 
และวเิครำะหข้์อมูลเพือ่ประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของรำคำ
อสังหำริมทรัพย์ของประเทศ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สั่งกำรและปฏิบัติ
กำรให้ควำมช่วยเหลือกำรประเมินรำคำทรัพย์สินท้ังประเทศ 

จ�ำนวน 77 จังหวัด เพื่อก�ำกับดูแลทำงด้ำนข้อมูลมำตรฐำน 
กำรประเมินรำคำทรัพย์สินท่ีดิน อำคำรชุด และสิ่งปลูกสร้ำง  
ใหอ้ยูม่ำตรฐำนเดยีวกนัผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ (War Room Center) 
 3. Automatic Coins ใหบ้ริกำรจ่ำยแลกเหรียญอัตโนมัติ
ผ่ำนตู้ Cash Deposit System และรถ Mobile Coin Unit พัฒนำ
กระบวนกำรผลิตเหรียญโดยใช้แขนกลอัจฉริยะ ใช้ Internet  
of Things สั่งกำร ควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนทำง 
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เชน่ กำรเปิด-ปิด อุปกรณ์ของโรงกษำปณ์ 
 4.  Smart  Museum  จัดท� ำ  Museum Onl ine  
เพื่อให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เปน็ศูนย์กลำง 
กำรเรียนรู้ร่วมกับชมุชน กำรให้บริกำรตรวจสอบเหรียญโบรำณ
ผ่ำนระบบ online และเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำน E-Book เปน็ต้น
 นอกจำกน้ี ยังเพิ่มทักษะด้ำน Digital ให้แก่บุคลำกร 
เพื่อรองรับอนำคต จัดสร้ำงศูนย์ data center จัดเก็บข้อมูล 
ดำ้น IT พฒันำระบบตดิตำมผลแบบ dashboard และ Monitoring 
เพื่อใหผู้้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ติดตำมงำนได้แบบ real time

เปำ้หมำยกำรพัฒนำในอนำคต
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

กรมบังคับคดี

เปน็องคก์ำรหลกัในกำรบังคบัใชก้ฎหมำยกบัอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 กรมบังคับคดี “บังคับคดีด้วยควำมเปน็ธรรม  
มุ่งสู่องค์กำรชั้นน�ำในระดับสำกล บริกำรประชำชน 
อย่ำงมีคุณภำพ” โดยต้ังเปำ้ควำมเปน็เลิศใน 5 ด้ำน 
ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรคดีสู่ควำมเป็นเลิศ  
(Case Management Excellence) นวตักรรมและระบบ
กำรท�ำงำนที่เปน็เลิศ (IT Excellence) ระบบฐำนข้อมูล 
ทีเ่ปน็เลศิ (Information Excellence) บคุลำกรมศัีกยภำพ
ทีเ่ปน็เลศิ (HR Excellence) ยกระดบัองคก์ำรสูค่วำมเปน็เลศิ 
(Organization Excellence) และตอบสนองควำมท้ำทำย
เชิงยุทธศำสตร์คือ 1) ตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำร 2) กำรเปลี่ยนผ่ำนกระบวนกำรท�ำงำน 
สู่ยุคดิจิทัลของบุคลำกร 3) กำรยกระดับกระบวนกำร

ท�ำงำนสู่  World  Class  4)  ยกระดับบุคลำกร 
สูค่วำมเปน็มืออำชพีและเปน็สหวชิำชพี 5) บรูณำกำรฐำน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และก�ำหนดตัวชี้วัด 
รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดเปำ้หมำยสู่ระดับต่ำง ท่ีสอดคล้อง
กันจนถึงระดับบุคคล เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันระดับประเทศด้วยกำรก�ำหนดนโยบำย 
Digital Transformation Process สง่ผลใหก้รมบังคบัคดี
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อกำรบริกำรและกำรบริหำร
องค์กำรตอบสนองประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีสว่นได้
สว่นเสยี
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 มุ่งสู่องค์กำรดิจิทัลในกำรพัฒนำกระบวนงำนหลัก 
เข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดีดิจิทัล ที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชน พัฒนำควำมพร้อมของบคุลำกรใหพ้ร้อมตอ่กำรน�ำ
เทคโนโลยีมำใช้ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  
โดยมีกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้เสยี 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูล 
กับเครือข่ำย ซ่ึงน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์กระบวนงำนบังคับคดี  
มีกำรออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกระบวนกำรบังคับคดี

ดว้ยกำรน�ำเทคโนโลยดีจิิทลัมำสนับสนุนกำรปรับปรุงกระบวนงำน
และกำรใหบ้ริกำร มุ่งเน้นกำรเชือ่มโยงบูรณำกำร และใหบ้ริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้รับบริกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส  
มปีระสทิธิภำพ และประสทิธิผล โดยก�ำหนดกรอบกำรออกแบบ
สถำปตัยกรรมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และระบบ 
กำรท�ำงำนที่จะไปสู่ดิจิทัลของระบบรำชกำร 4.0 ที่เชื่อมโยง  
เปิดกว้ำง และให้บริกำรประชำชน ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 - 2565

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 น�ำผลกำรส�ำรวจควำมเชื่อมั่น ผลประเมินควำมพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ บทสรุปข้อร้องเรียนประจ�ำปี รวมทั้งทบทวนกฎหมำย  
กฎระเบียบ แนวโน้ม ทิศทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรและระบบสำรสนเทศให้ตอบสนองกำรบริกำร 
ผ่ำนมำตรฐำนคู่มือกำรปรับปรุงกระบวนกำร โดยน�ำควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำร และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมำเปน็ปจัจัย 
น�ำเข้ำผ่ำนกำรวเิครำะห ์ ทบทวน และปรับปรุงชอ่งทำงกำรรับฟงั และใหบ้ริกำรอย่ำงต่อเน่ือง และยกระดับนวตักรรมกำรใหบ้ริกำร 
ที่มีควำมคล่องตัว อีกทั้ง พัฒนำระบบ e-Service เชือ่มโยงข้อมูล เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำร และตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรที่แตกต่ำงกัน และยกระดับควำมเชื่อมั่นและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน) สู่ LED Service Excellence  
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรสือ่สำรและกำรใหบ้ริกำรใหเ้ปน็ไปตำมมำตรฐำน

 สร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนท้ังกำยภำพและสภำพแวดลอ้ม
ที่สนับสนุนให้เกิดกำรท�ำงำนท่ีคล่องตัว ท�ำงำนได้สะดวก  
และเกิดประสิทธิภำพสูงระดับองค์กร ผ่ำนกำรมีส่วนร่วม 
และคณะกรรมกำรตัวแทน และน�ำเทคโนโลยี ช่วยอ�ำนวย 
ควำมสะดวกภำยในองคก์ร รับฟงัเสยีงของผูรั้บบริกำรและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
เพื่อสร้ำงนวัตกรรม เช่น นโยบำยกำรลดกำรใช้กระดำษ  
กำรส่งข้อมูลผ่ำน Smart Phone กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
ผำ่นชอ่งทำง G-Chat และ Application Line กำรจัดสรรทรัพยำกร

หรือจัดท�ำระบบกำรท�ำงำนที่ค�ำนึงถึงคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
เพือ่เพิม่สมรรถนะและขดีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของบคุลำกร
ทั้ งระดับบุคคลและระ ดับองค์กำร  (HR Excellence)  
และเตรียมควำมพร้อมขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรใหต้อบสนอง
เชิงยุทธศำสตร์ในกำรปรับเปลี่ยนบทบำทจำก Operator  
สู่  Regulator  ขับเคลื่อนบุคลำกรสู่ระบบรำชกำร 4.0  
ที่เปน็บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง มีควำมผูกพันและควำมผำสุก  
สง่ผลต่อควำมส�ำเร็จขององค์กำร

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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ผลงานเร่ืองที่ 1 : Bigdata ระบบฐานขอ้มลูบคุคลล้มละลาย 
(Data Center of Assets of Bankrupted Person)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ประชำชน สว่นรำชกำร ภำคเอกชนตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่ำงกำรล้มละลำย
ผำ่น Website กรมบังคบัคด,ี Mobile Application, 
API Service ได้ทุกที่ทุกเวลำ ลดภำระค่ำใช้จ่ำย
และไม่เสยีเวลำในกำรเดินทำง 

คณุคา่ต่อประชาชน

 ลดระยะเวลำกระบวนกำรรวบรวมทรัพยส์นิ จำก 120 วนั 
เหลือ 1 วนั และมีอัตรำรวบรวมทรัพย์สนิคืน (Recovery Rate) 
ใ ห้ กั บ เ จ้ ำ ห น้ี ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร จั ด อั น ดั บ ค ว ำ ม ย ำ ก ง่ ำ ย 
ในกำรประกอบธุรกิจ (EODB) ของธนำคำรโลก ด้ำนตัวชี้วัด 
ที่ 10 กำรแก้ปญัหำกำรล้มละลำย (Resolving Insolvency) 
ปจัจุบันดีขึ้นเปน็ร้อยละ 68.0

คณุคา่ต่อองคก์ร 

 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ตำมกรอบกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ
ของธนำคำรโลก ดำ้นกำรแกป้ญัหำกำรลม้ละลำย (Resolving 
Insolvency) ประเทศไทยเปน็ที่ 1 ของอำเซียน

คณุคา่ต่อประเทศ

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบกำรท�ำงำนโดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้และลดขั้นตอนกำรให้บริกำรในกำรบังคับคดี  
และกำรพัฒนำกำรจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพื่อใชใ้นกำรวเิครำะหแ์ละพัฒนำ Business Intelligence (BI) โดยสร้ำงศูนย์ข้อมูล
ทรัพยส์นิของบคุคลล้มละลำย (Data Center of Assets of Bankrupted Person) มกีำรบูรณำกำรและเชือ่มโยงขอ้มลูกับสว่นรำชกำร 
เพือ่ใหก้ำรท�ำงำนของเจ้ำพนักงำนพิทกัษท์รัพยร์วบรวมทรัพยส์นิคนืใหก้บัเจ้ำหน้ีในคดล้ีมละลำยมปีระสทิธิภำพสงูทีส่ดุ และสร้ำงฐำน
ข้อมูลอัจฉริยะ (Information Intelligence) สง่ผลใหก้ำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของลูกหน้ีล้มละลำยสำมำรถเชือ่มต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ 
ทีเ่ปน็เจ้ำของทรัพยส์นิทีเ่ปน็หน่วยงำนทะเบียน และสง่ตอ่ขอ้มลูบคุคลลม้ละลำยไปยงัฐำนขอ้มลู DXC กระทรวงยตุธิรรม Linkage center 
กระทรวงมหำดไทย อีกทั้งยังเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับกรมที่ดิน โดยกำรเชื่อมโยงประกำศขำยทอดตลำดกับ Land Map กรมที่ดิน  
แสดงภำพที่ตั้งทรัพย์มีควำมชดัเจนและถูกต้องและอยู่ในภำพ 3 มิติ เพื่อมุ่งสู ่LED 4.0
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ผลงานเร่ืองที่ 2 : ระบบยื่นค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส ์Smart Civil Case Management (SCCM)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนแบบ End to End Process เร่ิมตั้งแต่ข้อมูลน�ำเข้ำ โดยกำรประสำนงำนบูรณำกำรเชือ่มโยงข้อมูล  
เพื่อลดระยะเวลำ เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
มำสนับสนุนกำรปฏบิติังำน เพือ่ใหบ้ริกำรประชำชนดำ้นกำรบังคบัคดีแพง่ แบบทกุทีท่กุเวลำ Anywhere Anytime โดยประชำชนผูรั้บบริกำร
สำมำรถยื่นค�ำร้อง Online ช�ำระเงินผ่ำน e-Payment และตรวจสอบข้อมูลเอกสำรส�ำนวนคดีผ่ำนระบบ e-Document ได้  
โดยไม่ต้องเดินทำงไปยังหน่วยงำนบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ซ่ึงมีจ�ำนวน 117 หน่วยงำนทั่วประเทศ ผ่ำนระบบยื่นค�ำร้อง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์Smart Civil Case Management (SCCM) สร้ำงควำมร่วมมือกับผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เชือ่มโยงข้อมูล
หมำยบังคับคดีกับศำลยุติธรรม โดยสำมำรถน�ำภำพสแกนหมำยบังคับคดีจำก web service ของส�ำนักงำนศำลยุติธรรมเข้ำระบบงำน 
บังคับคดีแพ่ง เพื่อใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บังคับคดี และช�ำระเงินผ่ำนระบบ e-Payment โดยไม่ต้องเดินทำง 
ไปยังส�ำนักงำนบังคับคดี 

 ประชำชน เจ้ำหน้ี ลกูหน้ีตำมค�ำพพิำกษำ ลดคำ่ใชจ่้ำย
และระยะเวลำในกำรมำติดต่อรำชกำร เพิ่มควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรติดต่อรำชกำร

คณุคา่ต่อประชาชน

 ลดกำรใช้เอกสำรได้ตำมนโยบำยกำรลดใช้กระดำษ 
และเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมโดยน�ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำสนับสนุนให้ เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน

คณุคา่ต่อองคก์ร 

 สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ส่งเสริมภำพลักษณ์
ส่วนรำชกำรในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน  
และลดงบประมำณของประเทศในกำรใช้กระดำษ 
ของกรมบังคับคดีในปี 2562 ได้ถึง 32.46%

คณุคา่ต่อประเทศ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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Smart Office

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 พัฒนำระบบ Back office ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกร ในกำรด�ำเนินกำรประมวลผลและรำยงำน ผ่ำนระบบ
ติดตำมทำง Intranet ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อติดตำมประเมินผล
และคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงใกล้ชดิตำมนโยบำยเร่งดว่น 
โดยรำยงำนทุกวันผ่ำนระบบ G-chat, Line กลุ่ม เพื่อให้ผู้บริหำร 
ใช้ในกำรตัดสินใจและสั่งกำรได้แบบ Real-time สู่กำรวิเครำะห ์
ทีเ่ปน็ระบบ โดยบคุลำกรสำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดจ้ำกทกุพืน้ทีด่ว้ยกำร 
ใส ่Username และ Password เพื่อปอ้งกันควำมปลอดภัยในข้อมูล
และระบบงำน ผ่ำนระบบ VPN จำกเครือข่ำยภำยนอก ที่สำมำรถ
จองห้องประชุม ขออนุญำตกำรลำ หนังสือรับรองเงินเดือน  
และหนังสอืรับรองกำรท�ำงำนของบุคลำกรผ่ำนระบบ และสำมำรถ
พิมพ์เอกสำรออกมำได้ด้วยตนเอง และเข้ำสูร่ะบบ ได้แก่ ระบบงำน
บังคับคดีแพ่ง ระบบงำนบังคับคดีล้มละลำย ระบบอินทรำเน็ต  
( In t ranet )  ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล  (DPIS)  

ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบงำนเดินหมำย 
และประกำศ โดยมี ระบบ VDO Conference ซ่ึงเปน็ระบบกำรประชมุ
ทำงไกลผ่ำนระบบเครือขำ่ยในกำรประชุมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน 
โดยใช้เพียงแค่สัญญำณอินเทอร์เน็ต ผ่ำนอุปกรณ์ Smart Phone 
Tablet Notebook และ Personal computer ที่อ�ำนวยควำมสะดวก
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนจำกที่บ้ำนหรือสถำนที่ภำยนอกกรมบังคับคดี
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ มุ่งสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู และมีกำรเชือ่มโยง
ระบบงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบคุคลกับระบบสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคลระดับกรม Departmental Personnel Information System 
(DPIS) ของส�ำนักงำน ก.พ. ซ่ึงจะสง่ผลใหร้ะบบกำรพฒันำบคุลำกร
ของกรมบังคับคดี มีฐำนข้อมูลที่พร้อมใช้และท�ำให้ได้รับคัดเลือก 
เ ข้ ำ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ำ ร ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ใ ห้ ก ร ม บั ง คั บ ค ดี ขั บ เ ค ลื่ อ น 
สูอ่งค์กรสมรรถนะ

 กำรปฏิบัติงำนเปน็มำตรฐำนเดียวกัน ผู้รับบริกำร 
จะไดรั้บบริกำรทีส่ะดวก รวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบไดบ้คุลำกร 
ของกรมบงัคบัคดเีปน็บคุลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำทกัษะสหวชิำชพี  
ทีเ่ปน็คนเกง่และคนดี

คณุคา่ต่อประชาชน

 ก ร ม บั ง คั บ ค ดี เป็น ห น่ ว ย ง ำ น ร ำ ช ก ำ ร เ ดี ย ว 
ที่ได้รับรำงวลัองค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 9 จำกส�ำนักงำน ปปช.

คณุคา่ต่อองคก์ร 
 องค์กำรสำมำรถปรับเปลี่ยนองค์กำรตำมนโยบำย
รัฐบำล โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนส่งเสริมภำพลักษณ์ 
ของหน่วยรำชกำรของประเทศไทย

คณุคา่ต่อประเทศ

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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แผนกำรพัฒนำในอนำคตของกรมบังคับคดีที่น�ำไปสูค่วำมเปน็เลิศตำมเปำ้หมำยสูค่วำมเปน็เลิศ 5 ด้ำน ประกอบด้วย 
 • กำรบริหำรจัดกำรคดีสู่ควำมเปน็เลิศ (Case Management Excellence) เพื่อลดคดีค้ำงด�ำเนินกำร 10 ปี เปน็ 0  
ในปี พ.ศ. 2565
 • นวตักรรมและระบบกำรท�ำงำนที่เปน็เลิศ (IT Excellence) เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กำรกรมบังคับคดีสู ่Digital
 • ระบบฐำนข้อมูลที่เปน็เลิศ (Information Excellence) เพื่อพัฒนำระบบประมวลผลปฏิบัติงำนด้ำนกำรบังคับคดี  
Decision Support System
 • บุคลำกรมีศักยภำพที่เปน็เลิศ (HR Excellence) เพื่อเปน็คลังควำมรู้ด้ำนกำรบังคับคดีระดับอำเซียน
 • ยกระดับองค์กำรสูค่วำมเปน็เลิศ (Organization Excellence) เพื่อยกระดับองค์กำรสู ่Service Excellence ทั่วประเทศ

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

กรมปศุสัตว์

เปน็องคก์ำรทีน่�ำและขับเคลือ่นกำรปศุสตัวไ์ทย สูค่วำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในตลำดโลก

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 กรมปศุสัตว์ มุ่งสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
ภำยใต้กรอบแนวคิด  Livestock Value Creation  
and Transformation by Collaboration Innovation  
and Digitalization to Sustainable Growth (CID) 
ก�ำหนดเปำ้หมำยหลักในกำรพัฒนำทุนมนุษย์สำขำปศุสัตว์
ใหม้คีวำมเปน็มอือำชพีและมขีดีสมรรถนะสงู (Smart People) 
พัฒนำระบบงำนตลอดห่วงโซ่กำรผลิตให้เปน็ท่ียอมรับ 
ในระดับสำกล (Smart System) ด้วยกลไกกำรเรียนรู้ 
และท�ำควำมเข้ำใจ คน สตัว ์และสภำพแวดล้อมอย่ำงลึกซ้ึง 
เพื่อใช้ เป็นปัจจัยในกำรออกแบบกำรส่งมอบคุณค่ำ 

อยำ่งเหนือควำมคำดหวงั เกิดผลลพัธ์ทีเ่ติบโตต่อเน่ืองย่ังยืน 
(Smart Result) โดยกำรขบัเคลือ่นผำ่นระบบกำรน�ำองคก์ำร 
กำรบริหำรจัดกำรคน กำรก�ำหนดกลยุทธ์ และกำรออกแบบ
กระบวนกำร ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง 
ของเกษตรกร ผู้ประกอบกำร และผู้บริโภคได้อย่ำงสมดุล 
พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนระบบ 
กำรท�ำงำนไปสู่กำรเปน็ดิจิทัล พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงคล่องตัว 
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มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 เรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชำชนรวมถงึตัวสตัวแ์ละระบบนิเวศน์ท่ีเกีย่วขอ้งตลอดหว่งโซ่  
น�ำข้อมูลสำรสนเทศจำก MAGDATA มำวิเครำะห์ และออกแบบ 
กำรให้บ ริกำร ควบคู่ กับระบบกำรตรวจจับควำมสนใจ 
ของประชำชนผ่ำนระบบกำรค้นหำค�ำส�ำคัญ ที่เข้ำถึงข้อมูลด้วย
เคร่ืองมือที่หลำกหลำย ให้สำมำรถตอบสนองผู้รับบริกำรได ้
อย่ำงตรงตำมควำมต้องกำร ตั้งแต่ต้นจนจบ end to end process  

กำรผลิตปศุสัตว์ต้องมำจำกฟำร์มมำตรฐำน (GFM/GAP)  
ผ่ำนกำรฆ่ำช�ำแหละจำกโรงฆ่ำที่ถูกกฎหมำยและได้รับอนุญำต  
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน (GMP) สถำนที่จัดจ�ำหน่ำยสะอำด 
ถกูสขุลกัษณะ และสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัทีม่ำของแหลง่ผลติได้ 
(Traceability) ตลอดจนกำรพัฒนำ Platform เพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวกแก่เกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มไดด้้วยตนเอง 
(Dairy Platform : 3i) 

 สร้ำงองค์กำรท่ีเปน็เลิศอย่ำงเปน็ระบบผ่ำนกลไก DLD-LEAPS Model โดยให้ควำมส�ำคัญกับองค์ควำมรู้และกำรแบ่งปนั  
เพื่อน�ำไปต่อยอดและพัฒนำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ร่วมกับกำรสร้ำงและปลูกฝงัค่ำนิยมองค์กำร I2SMART ที่ให้ควำมส�ำคัญ 
กบักำรท�ำงำนอยำ่งมอือำชพี พร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งคลอ่งตวั และออกแบบโครงสร้ำงองคก์ำร โครงสร้ำงกำรบริหำรทีส่ำมำรถ
ตอบสนองครอบคลุมในทุกภำรกิจ มีระบบปฏิบัติกำรที่รองรับเกษตรกร และผู้ประกอบกำรที่แตกต่ำงกันถึง 4 ระดับ (4Le)  
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรสนับสนุน กระบวนกำรบริกำร รวมถึง 
กำรเชือ่มโยงระหวำ่งองค์กำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงสมบูรณ์ 

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

 ออกแบบระบบปฏิบัติงำนท่ีใหทุ้กภำคสว่นเขำ้มำร่วมด�ำเนินกำรในรูปแบบ และระดับกำรมสีว่นร่วมทีแ่ตกตำ่งกนั และน�ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เปน็ระบบดิจิทัลเชือ่มโยงข้อมูล เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรใหบ้ริกำรด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 
    นวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น คณะกรรมกำรบริหำรรำยชนิดสัตว์ (Bu) กำรปอ้งกันควบคุมโรคระบำดสัตว์ โรคอุบัติใหม่ 
ของเชือ้ไวรัส เชน่ ในสกุร (African Swine fever) ในม้ำ (African Horse Sickness) 
    นวัตกรรมการให้บริการ ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ซำกสัตว์ระบบใหม่ (New e-Movement) ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว ์
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกสแ์บบพิเศษ (e-Privilege Permit) ระบบกำรขึ้นทะเบียนสตัวแ์หง่ชำติ (NID) 
    นวัตกรรมกระบวนการ เน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญำตผ่ำนระบบ  
National Single Windows (NSW) มำตรฐำน Q ตั้งแต่ฟำร์มเลี้ยง โรงฆ่ำและสถำนที่จ�ำหน่ำย เปน็ต้น
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที ่1 : “อ-ีสมาร์ทพลสั” ระบบการประเมนิความความเสีย่งฟาร์มสกุร 
กบัการเฝา้ระวงั ปอ้งกนัและควบคมุโรคอหวิาตแ์อฟริกาในสกุร (African Swine Fever : ASF)

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 นวัตกรรม “อีสมำร์ทพลัส” เพื่อกำรศึกษำทำงด้ำนระบำดวิทยำ
ของโรคทีม่คีำ้งคำวเปน็แหลง่รังโรค เชน่ ไขส้มองอกัเสบ นิปำห ์โคโรน่ำไวรัส 
จำกกำรรำยงำนกำรพบเชื้อไวรัสนิปำห์ในค้ำงคำวแม่ไก่ในหลำยพื้นที่ 
ในประเทศไทย แต่ยังไม่เคยมีกำรพบในปศุสตัว ์ดังน้ัน ทีมวจัิยจึงท�ำกำร
วเิครำะหห์ำพืน้ทีเ่สีย่งของโรคไขส้มองอักเสบนิปำหใ์นสกุร โดยใชแ้บบจ�ำลอง
เชิงพื้นที่ “Spatial Multi-criteria Decision Analysis (S-MCDA)”  
เพื่อน�ำพื้นที่ เสี่ยงดังกล่ำว มำพัฒนำระบบเฝ้ำระวังโรคในสุกร 

ให้มีควำมแม่นย�ำยิ่งขึ้น ซ่ึงประยุกต์ใช้กับระดับฟำร์มโดยพัฒนำ 
เป็นแอปพลิเคชั่นกำรวิ เครำะห์ผลลัพธ์ เพื่อแสดงผลพิ กัดฟำร์ม 
ร่วมกับแผนที่แสดงควำมเสี่ยงที่ท�ำกำรวิเครำะห์ขึ้น อีกทั้งยังขยำย 
กำรประเมินควำมเสีย่งจำกโรคไข้สมองอักเสบนิปำห ์ไปอีก 5 โรคส�ำคัญ 
ได้แก่ โรคอหิวำต์แอฟริกำรในสุกร (ASF),โรคอหิวำต์สุกร (CSF),  
โรคปำกและเท้ ำ เปื่ อย  (FMD) ,  โรคพีอำ ร์อำ ร์ เอส (PRRS) ,  
และโรคท้องร่วงติดต่อ (PED) เปน็ต้น

 ผู้เลี้ยงสุกรควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อโรคระบำดมำกขึ้น  
เช่น สำเหตุ  อำกำร กำรแพร่กระจำยเชื้อ  ตลอดจน 
กำรปอ้งกันโรค และสำมำรถพัฒนำปรังปรุงฟำร์มใหป้อ้งกัน
กำรระบำดของโรคได้ 

เกษตรกร

ประชาชน 

 ลดควำมสูญเสียทำงด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
กำรผลิตสกุร มูลค่ำไม่ต�ำกวำ่ 63,176 ล้ำนบำท 

สว่นราชการ/ประเทศ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ภำพ E-Smart+(อี-สมำร์ทพลัส)

 ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ปลอดภัย 
ปรำศจำกโรคจำกระบบกำรผลิตที่มีมำตรฐำน และได้รับ 
กำรปอ้งกันผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค 
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : นวตักรรมทางหอ้งปฏิบตักิารเพือ่การวนิิจฉัยโรคอหวิาตแ์อฟริกาในสกุร

 คิดค้นและพัฒนำชดุทดสอบโรคอหิวำต์แอฟริกำในสกุร คือ กำรพัฒนำเทคนิคกำรตรวจหำภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Lateral Flow Test 
และกำรพัฒนำเทคนิคกำรตรวจหำสำรพันธุกรรมด้วยวิธี Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ซ่ึงชุดทดสอบ LAMP  
ทีผ่ลติไดน้ั้น พบวำ่มสีงูถงึ 100 % ท�ำใหน้�ำมำประยกุต์ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิำรของกรมปศุสตัว ์สง่ผลใหล้ดกำรน�ำเขำ้จำกตำ่งประเทศในอนำคต
ได้ นอกจำกน้ี ยังมีกำรพัฒนำให้มีวิธีกำรตรวจที่ไม่ยุ่งยำก เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่สำมำรถท�ำได้ และคัดกรองโรคในสุกรก่อนน�ำสุกร 
เข้ำมำเพิ่มในฝูงได้ สง่ผลใหเ้กษตรกรสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรเลี้ยงสกุรใหป้ลอดโรคได้มำกขึ้น                 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรใช้งำนไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน ท�ำได้ในพื้นที่   
ไมต่อ้งสง่ตัวอยำ่งเขำ้มำในหอ้งปฏบิตักิำร ลดระยะเวลำ 
และแรงงำนในกำรขนสง่ตวัอยำ่ง ท�ำใหต้น้ทนุกำรผลติลดลง

ผูรั้บบริการ

 ได้รับกำรคุ้มครองผลกระทบที่เกิดจำก
โรคระบำดสตัวอ์ย่ำงทันท่วงที

ประชาชน 

 สำมำรถทรำบผลกำรทดสอบโรคอย่ำงรวดเร็ว ลดระยะเวลำ 
กำรกักโรคและควบคมุกำรเกดิโรคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ปกปอ้งควำมเสยีหำย
ทีเ่กดิจำกโรคระบำดสตัว ์และสำมำรถรักษำอตุสำหกรรมกำรผลติปศุสตัว์
ของประเทศได้อย่ำงมั่นคง 

สว่นราชการ/ประเทศ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 3 :  โปรแกรมการปรับปรุงพนัธ์ุโคนมทรอปคิอลโฮลสไตน์ (DLD Dairy Breeding Program)

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
 พัฒนำพันธ์ุโคนมของไทยภำยใต้โครงกำรพัฒนำและผลิตน�ำเชื้อพ่อโคนมพันธ์ุดี (Master Bull Project) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  
ตอ่มำได้เปลีย่นชือ่เปน็โครงกำรพฒันำโคนม กจิกรรมผลติพ่อโคนมพนัธ์ุทรอปคิอลโฮลสไตน์ คดิคน้และพฒันำพนัธ์ุโคนมโดยใชเ้ทคโนโลยี
กำรผสมเทียมด้วยน�ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธ์ุที่ผ่ำนกระบวนกำรทดสอบลูกสำว (Progeny test) อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกประเทศไทย 
เปน็เพียงประเทศเดียวในเขตร้อนชืน้ที่มีพันธ์ุโคนมที่เหมำะกับสภำพแวดล้อม ระบบกำรเลี้ยงและตลำดผลิตภัณฑ์ในไทย ซ่ึงเปน็ที่รู้จักกัน
ในนำมทรอปคิอลโฮลสไตน์ (Tropical Holstein) เพือ่ปรับปรุงพนัธ์ุโคนมของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกับระบบกำรผลติ ระบบกำรตลำด 
และโครงสร้ำงของประชำกรโคนม และตลำดผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีทำงกำรปรับปรุงพันธ์ุ เช่น กำรประเมินค่ำทำงพันธุกรรม ท่ีได้พัฒนำปรับปรุงให้มีควำมถูกต้องแม่นย�ำ  
สง่ผลใหเ้กษตรกรสำมำรถเขำ้ถงึสตัวพั์นธ์ุดไีด้อย่ำงง่ำยดำย ทั่วถึง โดยกำรมีพอ่พนัธ์ุโคนมทีม่พัีนธุกรรมดเีลศิ ส�ำหรับใชผ้ลิตน�ำเชือ้แชแ่ขง็
และใหบ้ริกำรผสมเทียมแก่แม่โคนมของเกษตรกรทั่วประเทศ      
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 พัฒนำ Big data ภำคปศุสัตว์ เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรเปน็องค์กำรส�ำหรับระบบเกษตรดิจิทัล (Digital Transform)  
โดยระยะแรกคัดเลือกข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยกำรปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวเิครำะหใ์หเ้ปน็ปจัจุบนัทัง้จำกภำยใน
และภำยนอกกรมปศุสัตว์ (1) ข้อมูลจำกภำยในกรมปศุสัตว์ เช่น  
ระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวร์ำยครัวเรือน (DLD RegisLives) 
ระบบสำรสนเทศเพือ่เฝำ้ระวงัโรคระบำดสตัว ์(e-Smart Surveillance) 
ระบบตรวจสอบมำตรฐำนสนิคำ้ปศุสตัว ์(e-BLSC) ระบบเคลือ่นยำ้ย
สัตว์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ด้ำนอำหำรสัตว์และวัตถุอันตรำยด้ำนกำรปศุสัตว ์
(NSW3) และระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน (e-Operation)  
(2) ขอ้มลูจำกภำยนอกกรมปศุสตัว ์ท้ังในรูปแบบฐำนขอ้มูล API หรือข้อมลู
จำกเวบ็ไซด ์เชน่ ขอ้มลูกำรรำยงำนกำรพบโรคระบำดสตัวจ์ำกเวบ็ไซด์
ขององค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ (OIE) ข้อมูลรำคำ 
สินค้ำปศุสัตว์ หรือข้อมูลรำคำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ และน�ำเข้ำมำ 
เก็บไวใ้นฐำนข้อมูลกลำง DLD Data Lake ซ่ึงในกำรวเิครำะหข์้อมูล 

Big Data ภำคปศุสัตว์ สำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์ออกมำ 
ในรูปแบบทีห่ลำกหลำย เชน่ กำรวเิครำะหเ์ชงิพรรณนำ (Descriptive 
Analysis) ส�ำหรับวเิครำะหล์ักษณะของข้อมูลเบื้องต้น กำรตั้งระบบ
แจ้งเตือนหรือเตือนภัย (Alert/Alarm) จำกข้อมูลที่เข้ำสู่ระบบ  
เช่น กำรเตือนภัยกรณีพบโรคระบำดที่ส�ำคัญ กำรแจ้งเตือนกรณี 
พบกำรน�ำเขำ้หรือสง่ออกสนิคำ้ปศุสตัวจ์�ำนวนมำกหรือน้อยกวำ่คำ่เฉลีย่ 
กำรวิเครำะห์เชิงพยำกรณ์ (Predictive Model) ส�ำหรับวิเครำะห ์
ในเชิงป้องกัน(Proactive) และเสนอทำงเลือกให้ผู้บริหำร 
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรตำ่ง ๆ  เพือ่แก้ปญัหำทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้น
จำกกำรวเิครำะหแ์ละพยำกรณ์ เชน่ กำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ไก่ไข่ 
กำรขึ้น/ลงของรำคำไข่ไก่ที่คำดว่ำจะมำกหรือน้อยกว่ำปกติ  
กำรวิ เครำะห์ข้อมูลกำรระบำดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
(African Swine Fever) เพื่อค้นหำพื้นที่เสีย่งต่อกำรเกิดโรคดังกล่ำว 
ซ่ึงท�ำให้กรมปศุสัตว์สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคุมพื้นที่เสี่ยง 
ได้อย่ำงรวดเร็ว และปัจจุบันไม่พบกำรระบำดของโรค ASF  
ในประเทศไทย

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 4 : การพฒันา Big Data ภาคปศสุตัว ์

 เกษตรกรมีพ่อโคนมสำยพันธ์ุดีที่ให้ปริมำณ
ผลผลิตสูง  มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 
และกำรเลี้ยงดู สำมำรถยึดอำชีพกำรเล้ียงโคนม 
เปน็อำชพีหลักและเลี้ยงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

ผูรั้บบริการ

 มีแหล่งโปรตีนอำหำรที่มีควำมปลอดภัย เน่ืองจำกน�ำเชื้อ 
พ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ (Tropical Holstein) ผ่ำนกำรทดสอบ 
วำ่ไม่เปน็โรคทำงพันธุกรรมและโรคอื่น ๆ  

ประชาชน 

 ล ด ก ำ ร สู ญ เ สี ย ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร น� ำ เ ข้ ำ น� ำ เ ชื้ อ แ ช่ แ ข็ ง 
จำกต่ำงประเทศคดิเปน็มลูคำ่ไมน้่อยกวำ่ 50 ลำ้นบำทต่อป ีลดคำ่ใชจ่้ำย 
ทำงตรงของภำครัฐในกำรปอ้งกันควำมเสี่ยงจำกกำรน�ำเข้ำโรคติดต่อ 
สำยพันธ์ุใหม่ อีกทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพื่อรองรับ 
ข้อตกลง FTA (Free Trade Area: FTA) และ WTO

สว่นราชการ/ประเทศ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ภำพ แสดงแผนกำรปรับปรุงพันธ์ุโคนม
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 เพิม่ขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรภำคปศุสตัว์
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมน่ำเชือ่ถือได้

ผูรั้บบริการ

 ได้รับกำรคุม้ครองจำกผลกระทบทีอ่ำจเกดิข้ึน
จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรปศุสตัวอ์ย่ำงรวดเร็ว 

ประชาชน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 มุง่มั่นสร้ำง eco system ดำ้นกำรปศุสตัว์
ให้ เป็นระบบธรรมำภิบำล (Agriculture  
Government) โดยด�ำรงไว้ซ่ึงควำมเปน็ระบบ
รำชกำร 4.0 ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม  
(Value Chain) ใหแ้ก่กำรปศุสตัวอ์ย่ำงต่อเน่ือง 
ภำยใต้ระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ที่มีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำน ปลอดภัย มีปริมำณเพียงพอ  
และมีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัไดอ้ยำ่งยั่งยนื 
เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำรพัฒนำ 
ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อขยำย Value Chain  
ใหย้ำวออกไปมำกทีส่ดุควบคู่กบักำรตั้งเปำ้หมำย
ที่ท้ำทำยมำกขึ้น 

 มี ระบบฐำนข้อ มูลกลำง เพื่ อกำรวิ เครำะห์ข้ อมูล 
ด้ำนกำรปศุสัตว์และสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ในเชิงปอ้งกัน  
(Proactive) ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

สว่นราชการ/ประเทศ 
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กรมศุลกากร

องคก์รทีมุ่่งมั่นให้บริกำรศุลกำกรเปน็เลศิ เพือ่กำรพฒันำทีย่ั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชือ่มโยงกำรคำ้โลก

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 กรมศุลกำกรก้ ำวสู่ กำรพัฒนำระบบรำชกำร 4 .0                               
กำรบรูณำกำร เชือ่มโยง แลกเปลีย่นข้อมลูและสำรสนเทศทกุภำคสว่น
ทั้งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ และกำรน�ำเทคโนโลย ี
ดิ จิทัลมำใช้ ในทุกกระบวนกำรท�ำงำนที่ ครอบคลุมตลอด 
ห่วงโซ่อุปทำนในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตั้ งแต่ต้นน�ำ  
กลำงน�ำ จนถึงปลำยน�ำ ภำยใต้ระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Thai Customs Electronics System: TCES) ที่รองรับ 
ร ะ บ บ พิ ธี ก ำ ร ศุ ล ก ำ ก ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แบ บ ไ ร้ เ อ ก ส ำ ร  
รวมถึงกำรน�ำระบบงำนศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้สนับสนุน 
ภำรกิจของกรมศุลกำกรโดยมีกลไกและเคร่ืองมือที่ส�ำคัญ 
ในกำรยกระดับกรมศุลกำกรไปสู่กำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0  
คือ Customs Innovations Excellence
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 ออกแบบและพัฒนำระบบกำรปฏบิตังิำนทีเ่ปิดใหทุ้กภำคสว่น
เ ข้ ำ ม ำ ร่ ว ม ด� ำ เนิ น ก ำ ร  น� ำ ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม ำ ใ ช ้
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนกำรให้บริกำร มีกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงผ่ำนกลไกที่ส�ำคัญ 4 ประกำร  
คือประการที่ 1 สร้ำงและสนับสนุนกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมตั้งแต่ระดับ
นโยบำย กำรร่วมปฏิบัติ และกำรให้บริกำร ประการที่ 2 จัดท�ำ 
แผนยุทธศำสตร์กำรขบัเคลือ่นคณุธรรมจริยธรรมของกรมศุลกำกร 

(พ.ศ. 2562 - 2565) และสง่เสริมใหเ้จ้ำหน้ำทีป่ฏบิติังำนตำมคณุธรรม
อตัลกัษณ์ของกรมศุลกำกร “รับผดิชอบ สจุริต จิตบริกำร” อยำ่งตอ่เน่ือง  
ประการที ่3 แบง่ปนั แลกเปลีย่น เชือ่มโยง และบรูณำกำรฐำนขอ้มลูภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำนท้ังภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน  
และต่ำงประเทศ ครอบคลุมทุกกระบวนกำรต้ังแต่ต้นน�ำ กลำงน�ำ  
จนถงึปลำยน�ำ ในรูปแบบของ Single Window Platform ประการที ่4 
ประกำศมำตรฐำนกำรบริกำรศุลกำกรให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ 
ที่ก�ำหนด และถ่ำยโอนบำงภำรกิจใหก้ับภำคสว่นอื่นด�ำเนินกำรแทน 

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 น�ำควำมคดิเหน็ ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของประชำชน
และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง มำเปน็ปจัจัยส�ำคัญในกำรก�ำหนด
นโยบำย บริหำรจัดกำรและกำรปฏบัิติงำนเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำร/
เหนือควำมคำดหวังท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดย  
1) ก�าหนดค่านิยมองคก์ร I-SMILE (I=Integrity, S=Service Mind/
Self-esteem, M=Modernization, I=Innovation, L=Learning, 
E=Expert) และด�ำเนินโครงกำร Customs Service Mind  
เพือ่ใหบุ้คลำกรสำมำรถปรับตวัไดท้นัตอ่กำรเปลีย่นแปลงของบริบท
ภำยในและภำยนอกได้ 2) สร้างสรรค์น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการใหบ้รกิารศลุกากรเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก เข้ำถงึง่ำย รวดเร็ว 

ลดต้นทุนให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มทำงเลือก 
กำรใหบ้ริกำร 3) แก้ไขปญัหาเชงิรุก โดยกำรประสำนและด�ำเนินกำร
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 4) สร้างระบบ
ส�าหรับการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมีเดียร่วมกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน และ 5) คณะท�างานโฆษกกรมศลุกากร และคณะ
ท�างานประชาสัมพันธ์ประจ�ำส�ำนักงำนและด่ำนศุลกำกร  
ในกำรติดตำม ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประมวลผล ประชำสัมพันธ์ 
สื่อสำร ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นกำรบริหำร 
และกำรปฏิบัติงำนของศุลกำกรต่อสำธำรณชนที่ถูกต้อง 

 ผลักดันและพัฒนาการให้บริการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ มีระบบงำนศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ำ  
58 ระบบงำนย่อย ท่ีสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนท้ังกระบวนงำนหลกัและกระบวนงำนสนับสนุน น�ำระบบเทคโนโลยีดจิิทลัสมยัใหมม่ำใหบ้ริกำร
ทำงศุลกำกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสำร อำทิ e-Registration e-Manifest e-Profile e-Licensing Reference File เปน็ต้น 
นอกจำกน้ี ยังมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจส�าหรับผู้บริหารระดับสงูแบบ Real Time (EIS) ระบบรำยงำนสำรสนเทศศุลกำกร 
(CIS) น�ำเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ เช่น CCTVX-Ray Fast Scan มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรท่ัวโลก 
ในภำรกจิกำรบังคบัใชก้ฎหมำยของ WCO ภำยใตร้ะบบ CENComm ซ่ึงเปน็กำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและกำรควบคมุ
ทำงศุลกำกรได้ ในขณะเดียวกนักำรพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็คนเกง่ คนด ีและมคีวามสขุ โดยจัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
(Customs HR Strategy Map) และแผนพัฒนำบุคลำกรของกรมศุลกำกร ภำยใต้วิสัยทัศน์ SMART HR for SMART CUSTOMS  
และด�ำเนินโครงกำรท่ีส�ำคัญ อำทิ โครงกำร Customs Professional e-Learning Platform โครงกำรประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนำ 
กำรใหบ้ริกำรศุลกำกรด้วยใจ เปน็ต้น

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 1 : ระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

National Single Window

 ลดขั้นตอน คำ่ใชจ่้ำย ระยะเวลำกำรเข้ำรับบริกำรน�ำเขำ้-สง่ออก และโลจิสตกิสต์ลอดกระบวนกำร ทีไ่ด้รับควำมสะดวก รวดเร็ว
และมำตรฐำนเดียวกัน มีกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนำกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศและระบบโลจิสติกส์แบบไร้เอกสำรอย่ำงเต็มรูปแบบ และเปน็กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ 
ระหวำ่งประเทศ ดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติใหเ้ข้ำมำลงทุนในประเทศไทยมำกขึ้น 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กำรเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยผู้ประกอบกำร 
จะจัดท�ำข้อมูลแค่เพียงคร้ังเดียว หรือจัดเตรียมเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
เพยีงหน่ึงชดุสง่เขำ้สูร่ะบบ NSW จำกน้ัน ระบบ NSW จะท�ำหน้ำทีส่ง่ข้อมูล
ให้กับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำรท�ำธุรกรรมกำรช�ำระเงิน 
ได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึง NSW จะท�ำหน้ำที่ เป็น National Gateway  
ส�ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน 
และประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภำคอำเซียน ซ่ึงระบบ NSW มีบริกำรหลัก ๆ 
ประกอบด้วย 1. กำรบริกำรเว็บไซต์ (www.thainsw.net) ระบบ NSW  
ของประเทศ ประกอบด้วย บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรน�ำเข้ำส่งออก 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 2. กำรบริกำรระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลแบบปลอดภัยระหว่ ำงหน่วยงำ นภำครัฐและภำคธุรกิ จ 
ภำยในประเทศไทย 3 .  ระบบกำรขอใบอนุญำต/ใบรับรอง 
แบบ Single Form ผ่ำนระบบ NSW ที่ให้บริกำรอย่ำงเปน็ทำงกำร  
และมีกำรเชือ่มโยงข้อมูล ATIGA e-FORM D กับประเทศสมำชกิอำเซียน 
10 ประเทศ ผ่ำนระบบ ASW 4. กำรบริกำรตดิตำมสถำนกำรณ์ท�ำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกสข์องทุกหน่วยงำนภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ 
(NSW & ASW) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แบบ Real Time ได้ทุกวัน  
ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง 5. กำรบริกำร Help Desk and Call Center 
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 บัตรอิเล็กทรอนิกส์/QR Code ผ่ำนเคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Data Capture: EDC) ณ หน่วยงำนจัดเก็บของกรมศุลกำกร
ทั่ วประเทศ (แบบ Online) เพ่ือเป็นกำรเพิ่มประเภทกำรรับช�ำระ  
(เงินสด เชค็ บัตรอิเล็กทรอนิกส ์ QR Code) ซ่ึงผู้ประกอบกำรและตัวแทน
ออกของได้รับควำมสะดวกยิง่ขึ้น และรองรับนโยบำย National e-Payment  
ของรัฐบำล ลดกำรใชเ้งินสดและเชค็ กระบวนกำรช�ำระเงินผ่ำนบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 Bill Payment เปน็กำรเพิ่มช่องทำงให้ผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนในกำรช�ำระ 
คำ่ภำษีอำกรและคำ่บริกำรอ่ืน ๆ  ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ผำ่นชอ่งทำงใหบ้ริกำรของ 6 ธนำคำร 
ได้แก่ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยำ ไทยพำณิชย์ กรุงเทพ กสิกรไทย ออมสิน (Internet  
Banking Mobile Banking ATM เคำน์เตอร์ธนำคำร) และตัวแทนรับช�ำระเงิน  
(7-11 Tesco Lotus และ Big C) โดยผูป้ระกอบกำรสำมำรถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิดว้ยตนเอง 
ผำ่นระบบตดิตำมสถำนะกำรผำ่นพธีิกำรศุลกำกรทำงอนิเตอร์เน็ต (e-Tracking) โดยไม่ต้อง
เดินทำงมำยังกรมศุลกำกร โดยมีสถิติกำรรับช�ำระผ่ำนระบบ Bill Payment  
ตั้งแต่วันที่  14 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2562 มีจ�ำนวนรำยกำรทั้งสิ้น  
23,783 รำยกำร รวมเปน็จ�ำนวนเงิน 1,391,700,709.77 บำท กรมศุลกำกรสำมำรถ
ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยได้ปีละ 150,000 บำท และจำกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ  
พบวำ่ ผู้ประกอบกำรร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจต่อกำรใชร้ะบบ Bill Payment กระบวนกำร Bill Payment

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : Digital Customs การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 กรมศุลกำกรได้พัฒนำระบบกำรรับช�ำระค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม รำยได้อื่น 
และ/หรือเงินประกันทำงอิเล็กทรอนิกส์หลำยช่องทำง เพื่อให้ระบบกำรช�ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เพ่ิมช่องทำงกำรช�ำระเงิน 
ที่สะดวก และมีต้นทุนต�ำใหก้ับประชำชน โดยมีกำรด�ำเนินกำร ดังน้ี 
 ตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) ผู้ประกอบกำรสำมำรถช�ำระเงินค่ำภำษีอำกร
ด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  พร้อมกับยื่นใบขนสินค้ำในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส ์ 
ซ่ึงเปน็กำรลดขั้นตอน ผู้ประกอบกำรสำมำรถช�ำระเงินค่ำภำษีอำกรได้พร้อมกับยื่น 
ใบขนสนิค้ำโดยอัตโนมัติ กระบวนกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์

 สำมำรถช�ำระค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมศุลกำกร รำยได้อื่น และ/หรือเงินประกัน ผ่ำนหลำยช่องทำงได้อย่ำงสะดวก  
รวดเร็ว ประหยดัเวลำ ลดขั้นตอน ลดคำ่ใชจ่้ำย ปอ้งกนักำรทจุริตของเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรรับเงนิท้ังท่ีเจตนำและไมเ่จตนำ เปน็กำรเขำ้สูส่งัคม
ไร้เงินสดที่มีระบบฐำนข้อมูลเงินหมุนเวียนที่ถูกต้อง เปน็ปจัจุบัน และเปน็ประโยชน์ในกำรน�ำไปก�ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรคลัง 
ได้อย่ำงแม่นย�ำ รวดเร็ว 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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ผลงานเร่ืองที่ 3 กระบวนการทางศลุกากรล่วงหน้ากอ่นสนิค้ามาถงึ (Pre Arrival Processing: PAP)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 เปน็กระบวนกำรทีใ่หส้ทิธิกับผูน้�ำเขำ้สำมำรถยืน่ใบขนสนิคำ้
ขำเข้ำและยื่นช�ำระค่ำภำษีอำกร (ถ้ำมี) ล่วงหน้ำก่อนที่เรือ/
อำกำศยำนจะเขำ้มำถึง ณ ทำ่/สนำมบนิ ซ่ึงจะชว่ยใหผู้้น�ำของเข้ำรับ
สินค้ำได้ทันทีเมื่อเรือมำถึง (กรณียกเว้นกำรตรวจ) และประกำศ
กรมศุลกำกร ที่ 5/2561 เร่ือง กระบวนกำรทำงศุลกำกรล่วงหน้ำ
ก่อนที่สินค้ำมำถึงก�ำหนดให้นำยเรือ/ตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนำจ 
ตอ้งรำยงำนเรือเขำ้และยืน่บญัชสีนิคำ้ส�ำหรับเรือล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 
24 ชั่วโมงก่อนเรือมำถึงท่ำและผู้ควบคุมอำกำศยำน/ตัวแทน 
ผู้รับมอบอ�ำนำจต้องจัดส่งรำยงำนอำกำศยำนเข้ำยื่นรำยงำน
อำกำศยำนล่วงหน้ำภำยใน 1 ชั่วโมงหลังจำกอำกำศยำนออก 
จำกทำ่อำกำศยำนตน้ทำง ท้ังน้ี ผู้น�ำเขำ้สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์

ด�ำเนินกำร ผ่ำนระบบ E-Tracking เพื่อวำงแผนล่วงหน้ำ 
ใ น ก ำ ร รั บ ม อ บ ข อ ง เ มื่ อ เ รื อ / อ ำ ก ำ ศ ย ำ น ม ำ ถึ ง ไ ด้ ทั น ที  
ซ่ึงจะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้น�ำของเข้ำกรณีมีควำมจ�ำเปน็
เร่งด่วน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 พบว่ำ  
มีสถิติกำรส่ง Manifest ล่วงหน้ำทำงเรือ/ทำงอำกำศยำน  
คิดเป็นร้อยละ 90 นอกจำกน้ี กรมศุลกำกรยังได้ขยำยผล 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูน้�ำเข้ำมำกย่ิงขึ้น โดยออกประกำศ
กรมศุลกำกรที่ 192/2562 เร่ือง กำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร 
ส�ำหรับกำรน�ำของเขำ้ทำงบกหลำยเทีย่วยำนพำหนะและตรวจปลอ่ย
ของเป็นบำงส่วน (Partly)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  
12 กันยำยน 2562 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

กระบวนกำรทำงศุลกำกรล่วงหน้ำก่อนสนิค้ำมำถึง
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 ลดขัน้ตอน ระยะเวลำ คำ่ใชจ่้ำยกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรน�ำเขำ้ทำงเรือ/อำกำศ  สำมำรถวำงแผนและบริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต 
ขนสง่ จัดเกบ็และจ�ำหน่ำยสนิคำ้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ และมตีน้ทนุต�ำ มรีะบบจัดเกบ็ข้อมลูและสำรสนเทศทีค่รอบคลมุถูกต้อง รวดเร็ว 
เปน็ปจัจุบัน ท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติงำนทำงศุลกำกร และกำรบริหำรจัดกำร 
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนเปน็กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ทำงกำรคำ้ทีเ่ปน็กำรเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถประกอบธุรกิจของผูน้�ำเขำ้ ยกอนัดบัและค่ำคะแนนในกำรประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ด้ำนกำรค้ำระหวำ่งประเทศที่ดีขึ้น 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

เปรียบเทียบเวลำเฉลี่ยรวมที่ใชใ้นแต่ละขั้นตอนของกำรน�ำเข้ำแบบปกติ และแบบ PAP

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

  กรมศุลกำกรต้ังเปำ้หมำยมุง่สูก่ำรเปน็กรมศุลกำกรดจิิทลั 
เพื่อกำรก้ำวสูค่วำมเปน็ศุลกำกรมำตรฐำนโลก ที่สำมำรถผลักดัน
ขดีสมรรถนะในกำรแขง่ขนัของประเทศ และเพือ่กำรปกปอ้งสงัคม 
โดยมีแนวทำงด�ำเนินกำรในอนำคตในกำรจัดท�ำแผนขับเคลื่อน
กรมศุลกำกรสู่กำรเปน็ศุลกำกรดิจิทัล 4.0 แผนงำนและทิศทำง 
กำรพัฒนำระบบ NSW และ ASW สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยน 
และเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงำนภำครัฐ  
ภำคธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องแบบไร้เอกสำร

อยำ่งเตม็รูปแบบ กำรบรูณำกำรขอ้มลูน�ำเขำ้ สง่ออก (Digital Big Data) 
โดยกำรจัดท�ำฐำนขอ้มลูขนำดใหญท่ีเ่กีย่วกับกำรน�ำเขำ้และสง่ออก
เพือ่น�ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห ์ประมวลผล และรองรับกำรน�ำขอ้มูล
ไปใชป้ระโยชน์กบัระบบงำนของกรมศุลกำกร กำรน�ำเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
อำทิ น�ำเทคโนโลยี Block Chain เข้ำมำใช้ในระบบงำน  
น�ำโปรแกรม AI มำใชใ้นกำรวิเครำะหข์้อมูลผู้โดยสำรและสนิค้ำ 
และพัฒนำระบบเทคโนโลยีในกำรปฏิบัติให้สำมำรถเชื่อมโยง  
จัดเก็บ เรียกใชข้้อมูล และใหบ้ริกำรทำงศุลกำกรแบบไร้เอกสำร 
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กรมสรรพสามิต

ผู้น�ำกำรจัดเกบ็ภำษเีพือ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และพลังงำน

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 กรมสรรพสำมิตพัฒนำสูก่ำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 ภำยใต้
กรอบแนวคิด “Excise Rise to Digital” ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ 1) สง่เสริมกำรใชน้วตักรรมและพัฒนำฐำน
ข้อมูล เพื่อพัฒนำกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงยั่ งยืน โดยกำรเป็น  
Smart Enterprise ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิ จิทัล 
และนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ
รำยได้ภำษีให้เปน็ไปตำมเปำ้หมำย สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรคลัง 
และพัฒนำ Smart Service โดยกำรคิดค้นและน�ำนวัตกรรม 
มำใช้เพื่อยกระดับกำรให้บริกำร 2) ขับเคลื่อนมำตรกำรภำษ ี
ด้ำนสงัคม สิง่แวดล้อม และพลังงำน เพื่อควำมผำสกุของประชำชน 
โดย กำรผลกัดัน Smart Tax Policy เพือ่ใชม้ำตรกำรทำงภำษีสรรพสำมติ 

ในกำรดูแลและปกปอ้งสังคม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรผลิต 
และกำรบริโภคอย่ำงเปน็รูปธรรม รักษำสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม 
ก ำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ น อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  ต ล อ ด จ น ส่ ง เ ส ริ ม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่อุตสำหกรรมในประเทศ และ 
3) บริหำรองคก์รแบบพลวตัตำมระบบรำชกำร 4.0 โดยกำรพฒันำ
บุคลำกรใหเ้ปน็ Smart People มีควำมเชีย่วชำญ สำมำรถท�ำงำน
ในรูปแบบ Multi-Function Skill และมี Digital Mindset  
รวมทั้งสำมำรถปรับตัวต่อสถำนกำรณ์และควำมท้ำทำยใหม่ ๆ  
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำน  
และค�ำนึงถึงควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  เพื่อมุ่งสู ่
กำรเปน็ “ผู้น�ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสงัคม สิง่แวดล้อม และพลังงำน” 

กรอบแนวคิด Excise Rise to Digital
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 นโยบำยมุ่งเน้นกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงทั้ งภำยใน 
และภำยนอก และเน้นกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เช่น กำรประชุมหำรือร่วมกับ 
หน่วยงำนต่ำง  ๆ  กำรแต่ง ต้ังคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ 
และภำคเอกชน เพือ่ร่วมก�ำหนดมำตรกำรภำษ ีกำรบรูณำกำรเชือ่มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรเปน็ Role Model ใหก้ับหน่วยงำนใน 
ASEAN และนำนำชำต ิเชน่ ภำษรีถยนตต์ำมปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซ 
CO2 และภำษีเคร่ืองดื่มตำมปริมำณควำมหวำน ซ่ึงเปน็ประเทศแรก 
ในอำเซียน และภำษรีถจักรยำนยนตต์ำมปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซ CO2 

ซ่ึงเปน็ประเทศแรกของโลก รวมถึงกำรปรับบทบำทใหเ้ปน็ Smart 
Regulator โดยกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรวิเครำะห์สินค้ำ 
และของกลำงให้ห้อง Lab เอกชนด�ำเนินกำรแทน นอกจำกน้ี  
ยังเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม (Public Hearing)  
และสร้ำงเครือขำ่ยประชำชนในกำรแจ้งเบำะแสผูก้ระท�ำผดิกฎหมำย
สรรพสำมิตมุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ สร้ำงกำรรับรู้ 
ต่อประชำชนเกี่ยวกับสินค้ำสรรพสำมิต และพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรข่ำวสำรและข้อร้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน 
มีควำมโปร่งใส เปน็ธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้

มติิระบบราชการทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 ยกระดับกำรให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวงั เชน่ กำรใช ้E-Service ในกำรใหบ้ริกำรกำรขอใบอนุญำต 
กำรย่ืนบัญชีงบเดือน กำรขอคืน ยกเว้น ลดหย่อน และช�ำระภำษี  
ผ่ำน Web Application และ Mobile Application, กำรใหบ้ริกำร
ช�ำระเงินผ่ำนระบบ e-Payment เพ่ือมุง่สูก่ำรเปน็ Excise Cashless 
โดยกำรรับช�ำระผ่ำน Mobile Banking Counter Service QR Code 
Debit & Credit & Cash Card รวมทั้งยกระดับมำตรฐำนกำร 
ให้บริกำรของหน่วยงำนท้ัง 264 แห่งท่ัวประเทศ ให้เปน็ไปตำม
มำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) นอกจำกน้ี กรมสรรพสำมิต

ได้ส ร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำยที่ค� ำ นึงถึงคุณภำพชีวิตที่ดี 
ของประชำชน เช่น มำตรกำรภำษีควำมหวำนในเครื่องดื่ม  
เพื่อให้ผู้ประกอบกำรปรับตัวในกำรผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีน�ำตำล 
หรือน�ำตำลน้อย และสร้ำงควำมตระหนักให้ กับประชำชน 
ถึงผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรส่งเสริมรถยนต์ EV Hybrid  
และน�ำมัน B20 เพื่อช่วยลดปญัหำสิ่งแวดล้อมและลดฝุน่ละออง 
PM2.5 ในอำกำศ รวมถึงกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ 
สรรพสำมิต เพื่อให้ประชำชนได้บริโภคสินค้ำที่มีคุณภำพ 
และปลอดภัย

 กำรพัฒนำองค์กรเพื่อรองรับกำรเป็น Excise Rise to Digital โดยกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดสมรรถนะสูง 
และควำมเปน็เลิศในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี เช่น กำรใช้ระบบ Vision Sensor เพื่อควบคุมปริมำณสินค้ำเคร่ืองด่ืม, กำรใช้ระบบ 
คืนภำษีน�ำมันและผลิตภัณฑ์น�ำมันด้วย Block Chain, แสตมปอิ์เล็กทรอนิกส์สินค้ำสุรำและยำสูบ (E-stamp), กำรจัดเก็บภำษ ี
ด้วยระบบ Direct Coding ส�ำหรับสินค้ำเบียร์, กำรใช้ Flow Meter เพื่อควบคุมกำรเสียภำษีในสินค้ำน�ำมัน, กำรใช้ระบบ GPS  
ในกำรติดตำมกำรขนย้ำยน�ำมันทำงรถยนต์ และกำรใช้ระบบ Real Time Surveillance ในกำรติดตำมเรือรับจ่ำยน�ำมัน  
รวมถึงมีกำรจัดท�ำ Data Lake & Cleansing Data เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูล Big Data & Data Analytic ในกำรน�ำมำใชเ้พิ่มประสทิธิภำพ 
กำรคำดกำรณ์ บริหำร และติดตำมกำรด�ำเนินงำน นอกจำกน้ี ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุลำกรให้เปน็ Smart People  
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะสูง มีควำมเชี่ยวชำญและทักษะกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย 

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
 กำรก�ำหนดมำตรกำรภำษีในกำรจัดเก็บภำษีรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ตำมปริมำณกำรปล่อย 
ก๊ำซ CO2 เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ CO2 และชว่ยแก้ปญัหำ Global Warming และ Greenhouse Gas 
โดยน�ำปจัจัยเร่ืองกำรปล่อยฝุน่ PM มำเปน็หลักกำรในกำรก�ำหนดอัตรำภำษีควบคู่ไปกับหลักกำร 
ปล่อยก๊ำซ CO2 ที่มีอยู่เดิม
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ฝุน่ละออง PM 2.5 เกิดจำกไอเสียจำกกำรเผำไหม้ของเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ในภำคกำรขนสง่เปน็ส�ำคญั ซ่ึงในปจัจุบนั สมอ. ไดก้�ำหนดใหร้ถยนตท์ีจ่�ำหน่ำยในประเทศตอ้งมกีำรทดสอบ
ค่ำสำรมลพิษ เชน่ CO, NOx, HC+NOx และ PM ตำมมำตรฐำนยูโร 4 โดยก�ำหนดใหค้่ำ PM ต้องไม่เกิน 
0.025 กรัมต่อกิโลเมตร ซ่ึงมำตรฐำนยังค่อนข้ำงต�ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังน้ัน กำรใช้มำตรกำร 
ทำงภำษีเพ่ือเร่งรัดให้รถยนต์กระบะและรถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) ปรับปรุงเคร่ืองยนต์ 
และมำตรฐำนกำรปล่อยไอเสยีใหเ้ปน็ไปตำมมำตรฐำนยโูร 5 เร็วยิง่ขึ้น จะมีสว่นชว่ยใหฝุ้น่ละออง PM ลดลงได้

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

คลิปมำตรกำรภำษี PM2.5 

 กรมสรรพสำมติจึงไดก้�ำหนดมำตรกำรปรับลดอัตรำภำษี
รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ได้แก่ รถยนต์กระบะและรถยนต์
กระบะ 4 ประตู (Double Cab) หำกมีค่ำฝุน่ PM ไม่เกิน  
0.005 กรัมต่อกิโลเมตร หรือรถยนต์ที่ใชน้�ำมัน B20 เน่ืองจำก
กำรเพิ่มสัดส่วนปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซลในน�ำมันเชื้อเพลิง 
หรือพลังงำนทดแทนในน�ำมันดีเซลส่งผลให้ปริมำณกำรปล่อย 
ฝุน่ PM ลดลง โดยในแตล่ะปมีปีริมำณรถยนตก์ระบะ และรถยนต์
กระบะ 4 ประตู ช�ำระภำษสีรรพสำมติประมำณ 190,000 คนัตอ่ปี 
ซ่ึงจำกสมมติฐำนของกรมสรรพำสำมิต มำตรกำรดังกล่ำว 
จะสง่ผลใหล้ดกำรปลอ่ยมลพษิฝุน่ PM ไดถึ้ง 76,000 กิโลกรัมตอ่ปี 

โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตรถยนต์กระบะ และรถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)

ผลงานเร่ืองที่ 1 : มาตรการภาษเีพือ่ลดปริมาณฝุน่ PM 2.5

1.   แก้ไขปญัหำฝุน่ PM และลดผลกระทบปญัหำด้ำนสขุภำพของประชำชน
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีรถยนต์ และส่งผลให้กรมสรรพสำมิตเปน็ผู้น�ำและต้นแบบด้ำนนโยบำยภำษ ี
เพื่อสิง่แวดล้อมของประเทศในทวปีเอเชยี 
3. สง่ผลให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมรถยนต์พัฒนำมำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของรถยนต์ให้มีประสทิธิภำพมำกขึ้น และกำรสนับสนุน
กำรใช้ไบโอดีเซลในน�ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงำนทดแทนจำกพืชซ่ึงเปน็ผลผลิตภำยในประเทศเปน็กำรลดกำรน�ำเข้ำน�ำมันดิบ 
จำกต่ำงประเทศ เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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 ก ำรน� ำมำตรกำรภำษีมำใช้ เพื่ อส นั บสนุ น 
และส่งเสริมอุตสำหกรรมเคร่ืองดื่มให้ผู้ประกอบกำร
พัฒนำเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพท้ังสินค้ำที่ผลิตในประเทศ 
และสินค้ำน�ำเข้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทำงเลือกที่เพิ่มขึ้น 
ในกำรซ้ือสนิค้ำเคร่ืองดืม่ Functional Drink ซ่ึงเปน็สนิคำ้
ทีม่มูีลคำ่ทำงกำรตลำดสงู และมอัีตรำกำรแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึ้น  
โดยกำรลดอัตรำภำษีสินค้ ำ เค รื่ อง ดื่มนวัตกรรม 
เพื่อสุขภำพ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เคร่ืองดื่มนวัตกรรม 
เพือ่สขุภำพทีมี่น�ำเปน็สว่นประกอบพืน้ฐำน (water-based 
functional drink) ถูกเก็บภำษีเพียง 10% ลดจำก 
เดิมที่ 14% และเคร่ืองดื่มนวตักรรมเพื่อสขุภำพที่มีน�ำผล
ไม้และน�ำพืชผักเปน็ส่วนประกอบพื้นฐำน (juice-based 
functional drink) ถกูเกบ็ภำษเีพียง 3% ซ่ึงลดลงจำกเดมิ 
10% โดยอัตรำภำษีใหม่ของเครื่องดื่มทั้ง 2 ประเภท 
ได้มีผลใชบ้ังคับพร้อมกันตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค. 62 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : การลดอัตราภาษเีคร่ืองดืม่นวตักรรมเพือ่สขุภาพ (Functional Drink) 

กำรลดอัตรำภำษีเคร่ืองดื่มนวตักรรมเพื่อสขุภำพ (Functional Drink)

1. ผู้บริโภคมีทำงเลือกเพิ่มขึ้นในกำรเลือกซ้ือสินค้ำประเภทเคร่ืองดื่มนวัตกรรมเพื่อสุขภำพในรำคำที่เหมำะสม และสร้ำงแรงจูงใจ 
ใหผู้้บริโภคหนัมำใสใ่นสขุภำพมำกขึ้น 
2. ภำคอตุสำหกรรมมตีน้ทนุดำ้นภำษทีีล่ดลง มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึ้น และเปน็กำรเปิดโอกำสและสง่เสริมศักยภำพของผูใ้หแ้กผู่ป้ระกอบ
อุตสำหกรรมและผู้น�ำเข้ำรำยใหม่
3. เปน็กำรยกระดับบทบำทของกรมสรรพสำมิตในกำรเปน็หน่วยงำนที่จัดเก็บภำษีเพื่อสังคม และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
ในหมวดสนิค้ำเพื่อสขุภำพที่ดีของประชำชน เปน็กำรลดแรงต้ำนและสร้ำงสมัพันธ์อันดีแก่ภำคอุตสำหกรรม 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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ผลงานเร่ืองที่ 3 : ระบบแสตมปอ์ิเล็กทรอนิกส ์ (E-Stamp)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กรมสรรพสำมิตได้พัฒนำรูปแบบแสตมปแ์ละกำรบริหำรจัดกำรคลังแสตมปใ์หม้ีประสทิธิภำพมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกแสตมป์
กระดำษท่ีต้องใช้กำวแปะ เปน็แสตมปแ์บบสติ๊กเกอร์ มีกำรปรับปรุงคุณสมบัติปอ้งกันกำรปลอมแปลง (Security Printing)  
และมี QR Code ที่เก็บข้อมูลเพื่อชว่ยในกำรติดตำมและตรวจสอบ (Track & Trace) ซ่ึงสอดคล้องกับมำตรฐำนของ FCTC และรองรับ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศในกลุ่ม ASEAN และประเทศอื่น ๆ เพื่อช่วยลดกำรลักลอบ/หลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีได้  
นอกจำกน้ี ระบบ E-Stamp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคลังแสตมป ์ ส่งผลให้กำรประมำณกำรใช้แสตมป ์
เปน็ไปอย่ำงเหมำะสมมีปริมำณแสตมปเ์พียงพอ ไม่มีแสตมปค์งเหลือมำกเกินไป มีกำรเบิก-จ่ำยแสตมปท่ี์สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  
และยังสำมำรถติดตำม และตรวจสอบกำรใชแ้สตมปข์องผู้ประประกอบกำรและปอ้งกันกำรหลีกเลี่ยงภำษีได้อีกด้วย

1. เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกใหร้้ำนคำ้และประชำชนสำมำรถใช ้smart phone/tablet สแกน QR CODE เพือ่ดรูำยละเอยีดและตรวจสอบ
ข้อมูลสนิค้ำ รวมทั้ง สำมำรถแจ้งเบำะแสสนิค้ำผิดกฎหมำย
2. กำรบริหำรจัดกำรคลังแสตมปแ์ละกำรจัดเก็บภำษีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีรำยได้ภำษีจำกสินค้ำสุรำและยำสูบที่เพ่ิมขึ้น  
ลดกำรลักลอบ/หลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี กำรปลอมแปลง กำรน�ำแสตมปก์ลับมำวนใช้ซ�ำ ท�ำให้มีเคร่ืองมือในกำรสืบค้น ติดตำม  
และตรวจสอบอย่ำงมีประสทิธิภำพ ไม่ท�ำใหส้ญูเสยีรำยได้ที่น�ำไปใชพ้ัฒนำประเทศต่อไป
3. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรท�ำงำนของประเทศเทียบเทำ่มำตรฐำนสำกลมำกข้ึน สง่ผลในเร่ืองกำรคำ้กำรลงทุนจำกนักลงทนุตำ่งประเทศ

กำรพัฒนำรูปแบบแสตมป์

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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 กรมสรรพสำมิตมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่กำรเป็น 
ระบบรำชกำร 4.0 ที่ย่ังยืน ดังน้ี
 1. ด้ำน Process : กำรจัดเก็บรำยได้ภำษีให้เปน็ไปตำม 
เป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมมั่ นคงทำงกำรคลังของประเทศ  
ดงัน้ัน จึงต้องเรียนรู้รูปแบบธุรกจิท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว 
(Business Learning) เพื่อพัฒนำและน�ำ AI มำใช้คำดกำรณ์ 
และประเมนิกำรจัดเกบ็รำยไดภ้ำษีสรรพสำมติ วเิครำะหพ์ฤตกิรรม
ผู้เสียภำษี ควบคุมกำรช�ำระภำษีและปรับปรุงกระบวนกำรต่ำง ๆ 
ให้มีประสิทธิภำพและสอดรับกับสภำวกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป  
และน�ำรูปแบบ Sand Box มำใช้พัฒนำนวัตกรรมที่เกิดจำก
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงประโยชน์ในอนำคตต่อไป
 2. ด้ำน Service : กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับ 
กำรใหบ้ริกำร โดยกำรปรับกระบวนงำนบริกำรทั้งระบบเปน็ดจิิทลั 
และพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำร เพื่อมุ่งสู่กำรสร้ำง “Excise Digital 
Service Platform” โดยกำรน�ำเทคโนโลยี Real time Interactive 

เช่น voice recognition system มำใช้ในกำรให้ข้อมูล 
แก่ผู้รับบริกำร และเทคโนโลยี Face recognition system  
ในกำรยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร
 3. ด้ำน Tax Policy : มุ่งเน้นกำรออกมำตรกำรภำษ ี
เพื่อส่งเสริมศักยภำพในกำรแข่งขันและยกระดับอุตสำหกรรม 
ของผู้ประกอบกำรในประเทศ (Industrial Restructuring  
& Transformation) เชน่ มำตรกำรภำษเีพือ่สนับสนุนอตุสำหกรรม
รถยนต์สู่กำรพัฒนำยำนยนต์ยุคใหม่ที่ทันสมัยและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรภำษีเพื่อสุขภำพที่มุ่งสู่กำรเป็น  
ASEAN Functional Drink Hub
 4. ด้ำน HR & Mindset : มุ่งเน้นยกระดับบุคลำกรไปสู่ 
ควำมเปน็มืออำชีพในระดับสำกล โดยพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย Multi-Function Skill  
เพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ทีเปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที  
และสง่เสริมใหบ้คุลำกรปรับเปลีย่นวธีิคดิใหส้ำมำรถท�ำงำนร่วมกับ
เทคโนโลยดีจิิทลัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ (Advance Digital Mindset)

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

โมเดล EXCISE 4.0
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จัดเกบ็ภำษีทนัสมยั  ใสใ่จบริกำร  ยดึมั่นธรรมำธิบำล เพือ่พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมไทย

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

กรมสรรพากร
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 กรมสรรพำกรก�ำหนด Roadmap Digital  
RD 2020 เพือ่มุง่สูก่ำรเปน็ Digital RD ภำยในป ี2020 
ภำยใต้กำรขับ เคลื่ อนด้วย  3  ยุทธศำสตร์  คือ  
1 )  รักษำเสถียรภำพทำงรำยได้ภำษีอย่ำง ย่ังยืน  
2)  พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรบริกำรเพ่ือเสริมสร้ำง
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและสงัคม และ 3) เสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลและสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในองค์กร  
และก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ปี  2563 - 2565  
ดว้ยกำรคงเปำ้หมำยกำรเปน็ Digital RD และขบัเคลือ่น 
ด้วยกลยุทธ์ D2RIVE

 D : Digital Transformation กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับปรุงและปรับใช้กับกระบวนงำนที่รับผิดชอบ  
เพื่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้รับบริกำรในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงภำษีอำกร  
 D : Data Analytics กำรจัดกำรและน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำร 
จัดเก็บภำษี และกำรใหบ้ริกำร 
 R : Revenue Collection  กลยุทธ์ในกำรจัดเก็บและสง่เสริมกำรจัดเก็บภำษีใหเ้ปน็ไปตำมเปำ้หมำย  
  I : Innovation กำรสร้ำงและส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมจนกลำยเป็นส่วนหน่ึง 
ของวฒันธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรท�ำงำนและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เสยีภำษี 
 V : Value กำรขับเคลื่อนสรรพำกรคุณธรรม  (H : ซ่ือสตัย์  A : รับผิดชอบ  S : มอบใจบริกำร)  
 E : Efficiency กำรเพิ่มประสทิธิภำพคน (Smart People) โดยกำรพัฒนำบุคลำกรใหเ้ปน็คน เก่ง ดี มีควำมสขุ 

วสิยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ ของกรมสรรพำกร
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 กำรมุ่งเน้นกำรท�ำงำนที่ เปิดเผยโปร่งใสตำมประกำศ
คณุธรรมอตัลกัษณ์ “ซ่ือสตัยโ์ปร่งใส ตรวจสอบได ้มคีวำมรับผดิชอบ 
และมอบใจบริกำร (HAS)” โดยผ่ำนกลไกที่ส�ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 
1) สร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยกำรมอบอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ  
รวมถึงให้บุคคล/องค์กรทั้งภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม  
ดว้ยกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนและคณะกรรมกำร กำรรับฟงัควำมคดิเหน็
และข้อเสนอแนะผ่ำนระบบ Citizen Feedback ผ่ำน QR Code  
กำรจัดโครงกำร #Hackatax โดยน�ำ Startup มำออกแบบกำร 
ให้บริกำรทำงภำษี เพื่อยกระดับกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร 
ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรมำกยิง่ขึน้  2) กำรแบง่ปนัขอ้มลูและบูรณำกำร
เชือ่มโยงฐำนขอ้มลูภำยในกบัหน่วยงำนภำยนอก ในฐำนะผูส้ง่ขอ้มลู

ใหห้น่วยงำนตำ่งๆ 42 หน่วยงำน และกำรรับขอ้มลูจำกหน่วยงำนอืน่ 
39 หน่วยงำน เชน่ เชือ่มโยงฐำนขอ้มลูกบัส�ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติในกำรพิจำรณำ 
กำรขออนุญำตอยู่ตอ่ในรำชอำณำจักรเปน็กำรชั่วครำว กำรคนืภำษี
มลูคำ่เพิม่ และกำรออกหนังสอืรับรองเพือ่กำรรัษฎำกรเปน็ภำษำองักฤษ 
และ 3) กำรถ่ำยโอนภำรกิจให้ภำคส่วนอ่ืน ๆ ด�ำเนินกำรแทน  
เชน่ ระบบกำรคนืภำษีมลูคำ่เพ่ิมใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่วผำ่น “Application 
Thailand VRT” ด้วย Blockchain แบบ Digital เต็มรูปแบบ 
ที่แรกของโลก กำรเปิดให้บริกำร Open API เพื่อให้ผู้เสียภำษี 
จัดเตรียมและน�ำส่งข้อมูลกำรยื่นแบบฯ ผ่ำนโปรแกรมซอฟต์แวร์
ออนไลน์ของ ITAX และบนเวบ็ไชต์ noon.in.th ของ TQLD ฯลฯ 

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 กำรยกระดับกำรให้บริกำรโดยยึดหลัก Citizen Centric 
“เปลี่ยนยักษ์เปน็ยิ้ม และยิ้มมำจำกใจ ก้ำวสูยุ่คใหม่กรมสรรพำกร”  
เพือ่มอบบริกำรทีง่ำ่ย ตรงใจและตอบโจทย์ของทกุกลุม่ผูรั้บบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน�ำข้อมูลกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน มำออกแบบนวตักรรมกำรใหบ้ริกำร
เชิงรุกให้ตรงกับ (1) ควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่ม เช่น กำรพัฒนำ
โปรแกรม Tax Calculation Spreadsheets กำรเชือ่มโยงขอ้มลูงบกำรเงิน
กับกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ และคนืเงนิภำษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลผ่ำนระบบ
พร้อมเพย ์มำตรกำรกำรภำษ ี“เลือ่น เร่ง ลด จูงใจ” มำตรกำรเรำไมท่ิง้กนั 
“ทบทวนสทิธิเยียวยำ” รวมถึงกำรจัดโครงกำร “Tax From Home”  

ท�ำธุรกรรมภำษีที่บ้ำน” เพื่อเข้ำถึงกำรท�ำธุรกรรมภำษีในทุกมิติ 
ได้ง่ำยที่สุด และ (2) ควำมต้องกำรเฉพำะบุคคล โดยพฒันำระบบ  
My Tax Account ให้ผู้เสียภำษีตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภำษี  
ได้แก่ กบข. เงินบริจำค และเบี้ยประกันสุขภำพ รวมทั้งยกระดับ 
กำรให้บริกำร “PIT Digital Services” บน Website  
ใหเ้ปน็ Single point Gateway เพือ่ใหค้น้หำเมนูรำยกำรและขำ่วสำร
กำรยืน่แบบฯ ทีร่วดเร็วบนหน้ำจอเดยีวกนั และกำรพฒันำ “น้องอำรี” 
Chat bot เพื่อให้บริกำรตอบค�ำถำมในรูปแบบบทสนทนำ 
บน Website ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเปน็กำรให้บริกำรรูปแบบใหม่ 
ของภำครัฐแหง่แรกที่น�ำ AI มำใชใ้นกำรใหบ้ริกำร      

และเปดิโอกำสใหม้กีำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวำ่งหน่วยงำน และเพิม่ประสทิธิภำพองคก์ร (Smart Office) โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม
กำรท�ำงำน ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน ลดระยะเวลำ ขั้นตอนให้มีประสิทธิภำพ และในปี 2563 ได้น�ำแนวคิด Agile Methodology  
มำยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อเปน็ตัวเร่งกำรขับเคล่ือนกรมสรรพำกรมุ่งสู่กำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 และกำรด�ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจใหเ้ปน็ไปตำมเปำ้หมำยที่ก�ำหนด
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 กำรขับเคลื่อนองค์กรภำยใต้ 3 ยุทธศำสตร์ และเปำ้ประสงค์ 6 ด้ำน ผ่ำนกลยุทธ์ D2RIVEเพื่อมุ่งสูก่ำรเปน็ Digital RD โดยทบทวน 
ปรับปรุงกฎหมำย และออกมำตรกำรภำษีให้มีควำมทันสมัย รองรับรูปแบบกำรประกอบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น กำรประกอบธุรกิจ 
และกำรซ้ือขำยสนิทรัพยด์จิิทลั กำรปรับปรุงกฎหมำยเพือ่จัดเกบ็ภำษีมลูคำ่เพิม่จำกผู้ใหบ้ริกำร e-Service จำกตำ่งประเทศ หรือ Platform 
จำกต่ำงประเทศ รวมถึงเข้ำร่วมโครงกำรผู้ตรวจสอบภำษีระหว่ำงประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) เพื่อยกระดับ 
กำรตรวจสอบภำษีธุรกจิ e-Commerce ขำ้มชำติและธุรกจิใหม่ ๆ  สร้ำงควำมเปน็ธรรมในกำรเสยีภำษ ีและได้แต่งต้ังใหอ้ธิบดีกรมสรรพำกร
เปน็คณะกรรมกำร Governing Board คนแรกของทวปีเอเชยี 
 นอกจำกน้ี ยังได้น�ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใหม่ ๆ มำปรับใช้ในกำรท�ำงำน เช่น กำรน�ำ Design Thinking มำปรับ 
กรอบแนวคดิ (Mindset) ของบุคลำกรใหมุ้ง่เน้น Customer Centric และกำรน�ำ Agile Management มำใชใ้นกระบวนกำรท�ำงำนทีมุ่ง่เน้น
ผลลพัธ์และท�ำงำนเปน็ทมี โดยน�ำเทคโนโลยดีจิิทัลมำใชย้กระดบัประสทิธิภำพในกำรท�ำงำนและกำรใหบ้ริกำร ซ่ึงมมีำกถึง 107 ระบบงำน 
รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้เปน็คนเก่ง คนดี และมีควำมสุข โดยจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะแนวคิด เชิงนวัตกรรม  
เชน่ ด้ำน Data Analytic หรือ Data Scientist รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดลอ้มใหเ้กดิกำรสร้ำงนวตักรรม และแบง่ปนัควำมรู้ ผำ่นกิจกรรมตำ่ง ๆ 
เชน่ กำรประกวด RD Innovation Awards 2019 กำรสร้ำง Platform Center โครงกำร Learning & Sharing อกีทั้งใหห้น่วยงำนท�ำ Town Hall 
เพื่อระดมควำมคิดเหน็ หำแนวทำงแก้ไขปญัหำใหบุ้คลำกรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ มุ่งสู ่Smart Office และ Happy People อย่ำงแท้จริง

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

โครงกำร VAT Refund for Tourists

ระบบ Application Thailand VRT 

 กำรคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติของกรมสรรพำกรเป็นนโยบำยหน่ึง 
ทีช่ว่ยสง่เสริมกำรท่องเทีย่วผำ่นมำตรกำรสทิธิประโยชน์ดำ้นภำษทีีก่อ่ใหเ้กดิกำรกระตุน้กำรบริโภค  
เกิดกำรหมุนเวียน เงินในประเทศมำกขึ้น กรมสรรพำกรจึงพัฒนำระบบงำน ผ่ำนเทคโนโลยี  
Blockchainแบบ Digital เตม็รูปแบบทีแ่รกของโลก (The World’s First VAT Refund for Tourists 
App powered by Blockchain) เพือ่ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝำ่ยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดอ้ยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และมีควำมปลอดภยั ดว้ยกำรพฒันำระบบ Web Application เพ่ือใหส้ำมำรถท�ำงำนไดร่้วมกัน
แบบ Paperless ในกำรตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถำนะสินค้ำที่ได้มีกำรน�ำออกนอกประเทศ  
และเปิด API ให้ร้ำนค้ำสำมำรถส่งข้อมูลกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรของนักท่องเท่ียวเข้ำสู่ระบบ  
เพือ่กำรขอคนืภำษมูีลคำ่เพิม่กบักรมสรรพำกรได ้ซ่ึงนักทอ่งเท่ียวสำมำรถใชบ้ริกำรผ่ำน “Application 
Thailand VRT” ระบบกำรคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซ่ึงอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถตรวจสอบข้อมูล กำรซ้ือสินค้ำ และบริกำร รวมทั้งข้อมูลกำรขอคืนภำษี 
มูลค่ำเพิ่มภำยใน Click เดียวตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลงานเร่ืองที่ 1 : การคืนภาษมีลูค่าเพิม่ใหแ้กนั่กท่องเที่ยว (VRT) ดว้ยเทคโนโลยี Blockchain
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1.  นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
2. เปน็กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนภำครัฐและภำคเอกชน ซ่ึงช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร ลดค่ำใช้จ่ำย 
กำรบริกำรภำครัฐ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว สร้ำงแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติกลับมำเที่ยวและใช้จ่ำยในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
ซ่ึงเปน็รำยได้ส�ำคัญที่ก่อใหเ้กิดกำรหมุนเวยีนทำงเศรษฐกิจของประเทศ และท�ำใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : Chatbot “น้องอารี” ผู้ชว่ยอัจฉริยะเร่ืองภาษสีรรพากร

 กรมสรรพำกรได้พัฒนำกำรให้บริกำรตอบปญัหำภำษีอำกรมำอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีผู้ รับบริกำรสำมำรถติดต่อให้มำกขึ้น  
กรมฯ จึงได้พัฒนำ Chatbot “น้องอำรี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเร่ืองภำษีสรรพำกร  
ซ่ึงเปน็เทคโนโลยีปญัญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เปน็นวตักรรมกำร
บริกำรรูปแบบใหม่ท่ีช่วยตอบค�ำถำม ให้ค�ำแนะน�ำ และแก้ไขปญัหำให้กับผู้เสียภำษี
อำกรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ให้บริกำรได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง  
และสำมำรถให้บริกำรกับผู้ เสียภำษีได้ครบถ้วนทุกรำย ซ่ึงได้เปิดให้บริกำร 
บน www.rd.go.th เมือ่วนัที ่13 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยเร่ิมจำกกำรใหบ้ริกำรตอบปญัหำ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล มำตรกำรภำษี ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย  และจะใหบ้ริกำรตอบปญัหำทุกประเภทภำษีอำกรภำยในปี 2563

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

1. ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลภำษีอำกรได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสทิธิภำพตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง รวมถึงไดรั้บขอ้มลู ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในข้อมลู
ภำษีอำกรที่ถูกต้อง สง่ผลใหก้ำรปฏิบัติทำงภำษีเปน็ไปอย่ำงถูกต้อง    
2. ยกระดับกำรใหบ้ริกำร เพื่อบริกำรที่ตรงเปำ้ ตรงกลุ่ม และตรงใจ สร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้กับผู้เสียภำษี และท�ำให้สำมำรถปฏิบัติทำงภำษีได้ถูกต้อง รวมถึงสร้ำงควำมสมัครใจ 
ในกำรเสียภำษี ก่อให้เกิดรำยได้ภำษีอำกรท่ีย่ังยืน และส่งผลต่อรำยได้ที่รัฐบำลจะน�ำเงิน
มำบริหำรและพัฒนำประเทศ เพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่ประชำชน และยกระดับ
คุณภำพชวีติควำมเปน็อยู่ของประชำชน

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ระบบ น้องอำรีChatbot

ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบน้องอำรีChatbot 

กระบวนกำรตอบค�ำถำมหลังพัฒนำระบบน้องอำรีChatbot 
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รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 3 : กรมสรรพากรกบัการด�าเนินการในชว่งการระบาดของโรค COVID-19

กำรบริหำรสถำนกำรณ์ COVID-19 ด้ำนองค์กร

กำรบริหำรสถำนกำรณ์ COVID-19 ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

โครงกำร TAX from Home

 กรมสรรพำกรได้ตระหนักและห่ วงใยต่อ 
ควำมปลอดภัยของบุคลำกร ประชำชนผู้ใช้บริกำร  
และสังคมส่วนร่วม โดยได้บริหำรสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
อย่ำงเปน็ระบบ ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนองค์กร 
แต่งตั้งคณะท�ำงำนเฉพำะกิจพิเศษบริหำรสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ของกรมสรรพำกร มีกำรศึกษำ วิเครำะห์
แนวทำงของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศ  
น�ำมำสูก่ำรจัดท�ำแผนงำนเพือ่ควำมตอ่เน่ืองของกำรปฏบิตัิ
งำนและกำรให้บริกำรของกรมสรรพำกร เช่น วิเครำะห์
กระบวนงำนที่ส�ำคัญ และก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให ้
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรสำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้อย่ ำงต่อ เน่ือง  ได้ พัฒนำให้ทุกระบบงำนของ 
กรมสรรพำกรสำมำรถใช้งำนนอกสถำนที่ท�ำงำนได ้
บน webvpn.rd.go.th รวมถึงติดตำมประเมินผล 
กำรด�ำเนินกำรอยำ่งตอ่เน่ืองพร้อมทั้งส�ำรวจควำมคิดเหน็
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1. เปน็กำรสร้ำงระบบควำมปลอดภัย ลดควำมเสี่ยงในกำรติดโรค และท�ำให้กำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรของกรมสรรพำกร 
เปน็ไปอย่ำงมีประสทิธิภำพและต่อเน่ือง
2. น�ำมำตรกำรภำษีที่เปน็กลไกส�ำคัญมำใช้บรรเทำและแบ่งเบำภำระของประชำชน และทุกภำคส่วน ในช่วงกำรระบำดของโรค  
เพื่อท�ำใหส้งัคมสว่นรวมมีควำมปลอดภัย ลดควำมเสีย่งต่อกำรติดโรค และท�ำใหเ้ศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

  1.  Rebrand องคก์รใหเ้ปน็สรรพำกรยคุใหม ่“เปน็มิตร ยิม้กบัผูเ้สยีภำษ”ี เน้นควำมเปน็มำตรฐำน โดยก�ำหนด Service Standard 
ดำ้นบคุลำกรและสถำนทีก่ำรใหบ้ริกำร โดยน�ำ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มำออกแบบกำรใหบ้ริกำรใหต้รงตำมควำมต้องกำร
 2. มุ่งสูก่ำรเปน็ RD Innovation Ecosystem โดยสร้ำงวฒันธรรมเพื่อใหเ้กิดนวตักรรมทั้งภำยในองค์กร เชน่ กำรจัดประกวด 
RD Innovation กำรจัดโครงกำร Learning & Sharing และภำยนอกองค์กร เช่น กำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐ 
และภำคเอกชนเพื่อสร้ำงนวัตกรรมผ่ำน Blockchain และ Sandbox รวมถึงกำรใช้เคร่ืองมือในกำรบริหำรรูปแบบใหม่ ๆ  
มำปรับใชใ้นกำรท�ำงำน เชน่ Design Thinking, Agile Methodology, Town Hall, Platform กลำงขององค์กร ฯลฯ 
 3. มุ่งสู่กำรเปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เปน็คนเก่ง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนโรงเรียนสรรพำกร  
(Tax Academy) และกำร Training เพื่อ Up-Skill และ Re-Skill ให้มีขีดสมรรถนะสูงรองรับกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ ๆ  
เช่น ทักษะด้ำนดิจิทัล ทักษะด้ำนกำรท�ำงำนกับข้อมูลมหำศำล (Big Data) ทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics)  
รวมถึงทักษะของภำรกิจงำนหลัก เพื่อใหส้ำมำรถ Rotate ไปท�ำงำนได้ในทุกภำรกิจของกรมสรรพำกร

ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อน�ำผลที่ได้ไปปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรใหด้ียิ่งขึ้น 
2) ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�ำวิกฤตมำเปน็โอกำส 
ในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ รับบริกำรเข้ำใช้บริกำรระบบ  
e-Service ของกรมสรรพำกร และกำรเปดิโครงกำร “ท�ำธุรกรรมภำษี
ที่บ้ำน TAX from Home” เพื่อให้ภำคธุรกิจและประชำชนเข้ำถึง 
กำรท�ำธุรกรรมภำษีทำงอิเล็กทรอนิกส์ในทุกมิติได้ง่ำยและครบวงจร 
โดยผอ่นคลำยระเบยีบและขัน้ตอนตำ่งๆ นอกจำกน้ียงัได้น�ำมำตรกำรภำษี

มำเปน็กลไกส�ำคัญในกำรช่วยเหลือทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน  
ภำคธุรกิจ  กำรแพทย์และสำธำรณสุข  ด้วยมำตรกำรภำษี  
“เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ” เพื่อบรรเทำภำระภำษี สร้ำงขวัญและก�ำลังใจ 
ให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคเอกชน 
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยแก่สังคม และระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต
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เปน็องคก์ำรหลกัในกำรบังคบัใชก้ฎหมำยกบัอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 กรมสอบสวนคดพีเิศษ ด�ำเนินกำรตำมหลกัคำ่นิยมร่วม
และวฒันธรรมองคก์ำร คอื “เกียรตศัิกดิ ์เชีย่วชำญ ซ่ือสตัย”์ 
เพื่อหลอมรวมให้บุคลำกรทุกระดับมีกรอบแนวทำง 
ในกำรพัฒนำกำรองค์กำรสู่กำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0  
ภำยใต้แนวคิด “ DSI ที่พึ่ ง ที่คุณพึ่งได้” สอดคล้อง 
ภำรกิจเกี่ยวกับกำรปอ้งกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวน 
และกำรสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้วิธีกำรพิเศษตำม 
พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
ด้วยกำรยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 
ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเปน็ธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
ของประชำชน อีก ท้ัง  มีกำรปรับเปลี่ ยนแนวคิด 

และวิธีท�ำงำนใหม่เพื่อพลิกโฉมองค์กำร (Transform)  
โดยอำศัยกระบวนกำรท�ำงำนที่สำนพลังระหว่ำงภำครัฐ
และภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคม มุ่งกำรสร้ำงนวัตกรรม  
และมีกำรใช้ เทคโนโลยีปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิ จิทัล  
เพือ่ใหก้รมสอบสวนคดีพเิศษสำมำรถเปน็ทีเ่ชือ่ถือไวว้ำงใจ 
เปน็ทีพ่ึ่งของประชำชนไดอ้ยำ่งแทจ้ริง และเปน็องคก์ำรหลกั
ใ น ก ำ ร บั ง คั บ ใ ช้ก ฎ ห ม ำ ย กั บ อ ำ ช ญ ำ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ 
ตำมมำตรฐำนสำกล
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 เน้นกำรท�ำงำนที่ เปิด เผย โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
ที่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ สะดวก และรวดเร็ว มีกำรน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศที่เกิดประโยชน์ และมีคุณค่ำแก่ประชำชน อีกทั้ง  
มีกำรพัฒนำระบบที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม เช่น ระบบคลังข้อมูลด้ำน 
กำรปฏิบัติงำน ,แอปพลิเคชั่นตรวจสอบ Smart Investigator, 
ระบบค้นหำข้อมูลบุคคล (DSI Smart Search), ระบบเชื่อมโยง
ฐำนขอ้มูลหมำยจับ (AWIS) ,ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูLinkage Center, 

ระบบสร้ำงแผนผังและควำมสัมพันธ์ข้อมูล (i-Base) เปน็ต้น  
พร้อมทัง้มกีำรพัฒนำปรับปรุงเวบ็ไซตก์รมฯ ในรูปแบบ E-SERVICE 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีผลงำน 
ที่โดดเด่นเปน็ที่ประจักษ์ ได้แก่ กำรเปิดใจใกล้ชิดประชำชน  
(Open Governance)  กำรมีสว่นร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชน
ในกำรปอ้งกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ และกำรปอ้งกัน 
ปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษ เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรม 
และลดควำม เหลื่อมล�ำ กรณีกำรแก้ไขปญัหำหน้ีนอกระบบ  
(สือ่กำรเรียนรู้ The Choice) เปน็ต้น

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 มุง่เน้นกำรท�ำงำนเชกิรุกในกำรแกไ้ขปญัหำและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนภำยใต้กระบวนกำรป้องกัน
อำชญำกรรมพิเศษ ด้วยกำรพัฒนำงำนและสร้ำงนวัตกรรมใหม่
เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมและเพื่อปกป้องควำมเสียหำย 
ทำงเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่สำมำรถเรียกคืนให้แก่รัฐ/
ประชำชน/เอกชน ให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม  
ด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควร  
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรเชื่อมโยงระบบกำรท�ำงำน

ระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ น�ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
บริกำรประชำชนและหน่วยงำนทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมผีลงำนทีโ่ดดเด่น
เปน็ทีป่ระจักษ ์ไดแ้ก ่ระบบบริหำรจัดกำรกำรสบืสวนสอบสวนคดี
แชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำนวัตกรรม DSI  
เพือ่บริกำรประชำชน  กำรพฒันำกระบวนงำนเกีย่วกบักำรรับเร่ือง
ร้องทกุข/์ร้องเรียนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และ ผลงำน นวตักรรม 
DSI วำนหน่อย : ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants)  
ส�ำหรับใหบ้ริกำรประชำชน เปน็ต้น

 มุ่งเน้นกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเพิ่มประสิทธิภำพด�ำเนินกำรปอ้งกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ  
ด้วยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ กว่ำ 36 ระบบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงสำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำนระบบ INTRANET ได้อย่ำงสะดวก อีกทั้ง มีกำรพัฒนำระบบบริหำรคดี  
(DSI Case Managements) ที่เชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ( Case Intelligence หรือ CI )  
เพื่อยกระดับกำรท�ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย  รวมทั้ง มีกำรประสำน 
ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนท้ังในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำนวตักรรมหรือน�ำเคร่ืองมอืพเิศษใหม ่ๆ  มำใชก้ำรสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ
อย่ำงต่อเน่ือง

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

  กรมสอบสวนคดพีเิศษ มุ่งพฒันำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษใหม้ปีระสทิธิภำพ โดยกำรน�ำเทคโนโลยดิีจิทลั
และพัฒนำนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปญัหำกำรด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ ซ่ึงพบว่ำแต่ละคดีจะมีผู้เสียหำย/พยำนจ�ำนวนมำก  
จึงน�ำไปสูก่ำรพฒันำนวตักรรม “ระบบบรหิารจดัการการสบืสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซด่ว้ยเทคโนโลยดีจิิทัล” เปน็กำรบรูณำกำรเคร่ืองมอื
และระบบงำนต่ำง ๆ มำเพ่ิมประสิทธิภำพและแก้ไขปัญหำในกำรด�ำเนินงำน ได้แก่ Application DSI /Application  
แชร์ลูกโซ่, แบบฟอร์มสอบปำกค�ำออนไลน์ (DSI e-Form), ระบบบริหำรคดี, ระบบข้อมูลกำรข่ำว (I - Base) และระบบเชื่อมโยง 
ฐำนข้อมูลหมำยจับ เปน็ต้น ส่งผลท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสำมำรถสรุปส�ำนวนได้แล้วเสร็จ และส่งอัยกำรได้ก่อนก�ำหนดเวลำ  
เช่น คดีกำรกู้ยืมเงินที่เปน็กำรฉ้อโกงประชำชน ในกำรชักชวนให้ร่วมลงทุนซ้ือขำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (FOREX 3D)   
ซ่ึงคดี ดังกล่ำว มีผู้เสยีหำย จ�ำนวนกวำ่ 8 พันคน  และ มูลค่ำควำมเสยีหำยประมำณ 2,000 ล้ำนบำท)  ดังภาพที่ 1 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ท�ำใหป้ระชำชนผู้เสยีหำย/พยำน ลดเวลำ และลดคำ่ใชจ่้ำย
ในกำรเดินทำงมำให้ปำกค�ำ ซ่ึงผู้ให้ปำกค�ำสำมำรถให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกำรณ์กำรถูกหลอกลวงแก่พนักงำน
สอบสวนได้ผ่ำนระบบออนไลน์และสำมำรถร่วมวำงแผน 
และก�ำหนดวนัเดินทำงมำใหป้ำกค�ำเพิม่เตมิตำมวนัเวลำทีส่ะดวก 

คณุคา่ต่อประชาชน

 ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบบริหำรจัดกำร
กำรสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล           
ที่สำมำรถช่วยบรรเทำปัญหำบุคลำกรไม่เพียงพอต่อ 
กำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง ท�ำใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษสำมำรถ
สรุปส�ำนวนได้แล้วเสร็จ และสง่อัยกำรได้ก่อนก�ำหนดเวลำ 

คณุคา่ต่อองคก์ร 

 ท�ำให้ประชำชนได้รับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม  
ได้รับควำมเปน็ธรรม และได้รับกำรเยียวยำได้รวดเร็วกวำ่เดิม 
อีกทั้ ง  เป็นกำรช่วยปกป้องทรัยพ์สินและผลประโยชน์ 
ที่สำมำรถเรียกคืนใหแ้ก่รัฐ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที ่1 : ระบบบริหารจัดการการสบืสวนสอบสวนคดแีชร์ลกูโซ่ดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
สบืสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คณุคา่ต่อประเทศ
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คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนำประสิทธิภำพของระบบข้อมูลสำรสนเทศด้วยกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศที่ส�ำคัญ 
ได้แก่ ระบบ  DSI Smart Search , App Smart Investigation ,ระบบคลังข้อมูล และระบบบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  
น�ำไปสู่กำร “พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร” เรียกว่ำ Case Intelligence หรือ CI ดังภาพที่ 2  
ซ่ึงเปน็กำรน�ำข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ มำรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลสรุปผลเบื้องต้น ซ่ึงเปน็ข้อมูลข้อเท็จจริงที่น�ำเสนอ 
ในรูปแบบของแผนภูมิ ประกอบแผนท่ีภูมิสำรสนเทศ (Geographic Information System – GIS) และแสดงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคดี  
ออกเปน็ชุดข้อมูลต่ำง ๆ คือ พื้นท่ีภำค และพื้นที่จังหวัด, หน่วยงำนที่รับผิดชอบ, มูลค่ำควำมเสียหำย, งบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำย 
และฐำนควำมผิด ซ่ึงท�ำให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรวิเครำะห์ และติดตำมงำนคดีพิเศษ รวมถึงใช้เปน็ข้อมูล 
ในกำรตัดสนิใจ สั่งกำร และกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคต 

 ท�ำให้ประชำชนได้รับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
ในเชิงรุกจำกกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรด�ำเนินงำน
สบืสวนสอบคดีพิเศษด้วยควำมรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ
มำกขึ้น 

คณุคา่ต่อประชาชน

 ท� ำ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ส ำ ร ส น เท ศ ที่ เป็น ป ร ะ โ ย ช น์ 
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้ บ ริหำรในงำนด้ ำนคดี  
ท�ำให้สำมำรถเร่งรัดกำรด�ำเนินคดีพิเศษ และสรุปส�ำนวน 
กำรสอบสวนคดีพิเศษส่งพนักงำนอัยกำรหรือหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้ตำมก�ำหนดเวลำ

 น�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีควำมสงบสุข  
เท่ำเทียม ไม่แบ่งแยก และพร้อมท้ัง มีกำรอ�ำนวย 
ควำมยุติธรรมบนหลักนิติธรรม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
มุ่งมั่นที่จะลดควำมรุนแรงกำรก่ออำชญำกรรมทุกรูปแบบ

คณุคา่ต่อประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 2 : การพฒันาประสทิธิภาพระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่งานคดพีเิศษ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ภำพที่ 2 แสดงระบบสำรสนเทศสนุบสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (CASE Intelligences : CI)

คณุคา่ต่อองคก์ร 
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

  กรมสอบสวนคดพีเิศษด�ำเนินกำรทีใ่หค้วำมส�ำคญักบักำรบริกำรกลุม่ผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยกำรมุง่เปดิเผยขอ้มลู
สำรสนเทศด้วยกำรเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำน / สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง / ข้อมูลสำรสนเทศและควำมโปร่งใสด้วยแบบตรวจ 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ, เปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนทำง Mobile Application DSI , 
กำรเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนทำง YouTube (www.youtube.com/กรมสอบสวนคดพีเิศษ), กำรเปดิเผยผลกำรด�ำเนินงำนทำง Face book 
“กรมสอบสวนคดีพิเศษ” และ “DSI NEWS”  เปน็ต้น  อีกทั้ง มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ในรูปแบบ E-SERVICE, กำรพัฒนำ Model  
มีสว่นร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรปอ้งกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ ,กำรจัดท�ำคู่มือภูมิคุ้มกันอำชญำกรรมประจ�ำบ้ำน 
(สื่อ Infographic) และพัฒนำนวัตกรรม Mobile Application ได้แก่ DSI Application - ระบบในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร  
กำรรับแจ้งเบำะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งออนไลน์ รวมถึงมีระบบตรวจสอบสถำนะเร่ืองร้องเรียน และระบบตรวจสถำนะคดีพิเศษ  
Application Smart Investigator – ระบบที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้บริกำรผ่ำนระบบคลังข้อมูล 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ระบบลงทะเบียนผู้เสยีหำยในคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่  และ Application DSI MAP ดงัภาพที่ 3

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ท�ำให้ประชำชนท่ีเปน็ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้รับทรำบข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ เกิดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในภำรกิจ น�ำไปสูค่วำมร่วมมือในกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ

คณุคา่ต่อประชาชน

 ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีควำมโปร่งใส เปน็ที่ไว้วำงใจ และเชื่อมั่นแก่ประชำชน 
และสำธำรณชน 

คณุคา่ต่อองคก์ร  ท�ำให้ชมุชน สังคม เกิดควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ มีภูมิคุ้มกันในกำรหลีกพ้น 
จำกอำชญำกรรมต่ำง ๆ และส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรบรรลุ 
เปำ้หมำยตัวชีว้ดักำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ตัวชีว้ดัที่ 16 สง่เสริม
สังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน ให้ทุกคน 
เข้ำถึงควำมยุติธรรม

คณุคา่ต่อองคก์ร 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 : DSI เปดิใจใกล้ชดิประชาชน (Open Governance)

ภำพที่ 3 แสดงกำรพัฒนำสร้ำงนวตักรรม Mobile Application  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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 มุ่งสร้ำงกำรเปน็ระบบรำชกำรท่ีเปน็ที่พ่ึงของประชำชน 
และเชือ่ถอืไวว้ำงใจได ้โดยยดึมั่นตำมหลกัธรรมำภบิำลและด�ำรงไว้
ซ่ึงกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0 และเปน็องคก์ำรหลกัในกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยกบัอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล โดยมเีปำ้หมำย
ในกำรบรรลผุลส�ำเร็จในอนำคต ดังน้ี 
 1) ประชำชน ชมุชน สงัคม องคก์ำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
ทั้งในและต่ำงประเทศ มีควำมเชื่อมั่น ศรัทธำในกำรบังคับใช้
กฎหมำยกบัอำชญำกรรมพิเศษ
 2) ประชำชน สำธำรณชนรู้เท่ำทันและไม่ตกเปน็เหยื่อ
อำชญำกรรมพเิศษ พร้อมกบัใหค้วำมร่วมมอืกบักรมสอบสวนคดี
พเิศษในกำรธ�ำรงไวซ่ึ้งควำมยตุธิรรมของประเทศ

 3) กรมสอบสวนคดีพิ เศษสำมำรถปกป้อง รักษำ  
เรียกคืนทรัพย์สินและผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชำชน 
อย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจน สำมำรถสนับสนุนกำรแก้ไขปญัหำ  
และชว่ยลดผลกระทบ (Impact) ในดำ้นสงัคม เศรษฐกจิ สำธำรณสขุ 
และสิง่แวดลอ้ม
 4) กรมสอบสวนคดีพิเศษสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร
สบืสวนสอบสวนคดพีเิศษทีม่คีณุภำพมำตรฐำน รวมถึง มกีำรพัฒนำ
ต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนำเคร่ืองมือพิเศษเพื่อสนับสนุน 
กำรสบืสวนสอบสวนใหมี้ประสทิธิภำพ และทันสมยั 

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต
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ประชำชนได้รับกำรปอ้งกนัควบคมุโรคและภยัสขุภำพระดบัมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2580
วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 อธิบดีได้ประกำศนโยบำยในกำรพัฒนำสูก่ำรเปน็กรมสขุภำพจิต 4.0 โดยใหทุ้กหน่วยงำน ในสงักัดกรมฯ มุ่งเน้น
กำรพัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำนของกรมฯ ใหเ้กดิกำรสำนพลังทกุภำคสว่น (Collaboration) สร้ำงนวตักรรม (Innovation) 
และปรับเข้ำสูค่วำมเปน็ดิจิทัล (Digitalization) โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ดังน้ี

กรอบแนวคิด MENTAL HEALTH 4.0

กรมสุขภาพจติ
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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 1. กรมสุขภาพจิตเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน (Open & Connected Organization) โดยกำรบูรณำกำรเปำ้หมำย 
ทิศทำง แผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อสุขภำพจิตที่ดีของประชำชน ตลอดจนระบบและกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศ/ 
ต่ำงประเทศ  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เชือ่มโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งวเิครำะหแ์ละจัดกำรข้อมูลในลักษณะ 
Big Data เพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนสขุภำพจิต
 2. กรมสขุภาพจิตจัดระบบบริการโดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง (Citizen-Centric Organization) โดยกำรพัฒนำชอ่งทำง
และวธีิกำรเรียนรู้ รับฟงั เข้ำใจควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัของประชำชน น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมำประยุกต์ใชเ้พื่อใหป้ระชำชน
ได้รับประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ดี มีควำมสุข ควำมพึงพอใจและควำมประทับใจ รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรด�ำเนินงำน
สขุภำพจิตและจิตเวชของประเทศ ที่ครอบคลุมกลุ่มเปำ้หมำยอย่ำงมีคุณภำพ และสร้ำงสรรค์นวตักรรมด้ำนสขุภำพจิต 
 3. กรมสขุภาพจิตมีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) โดยกำรพัฒนำประสทิธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนของกรมฯ รวมถึงกำรสง่เสริมจริยธรรม ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลำกรตำมวฒันธรรม
องค์กำรของกรมฯ ในกำรเปน็ “องค์กรของคนคิดดี รักสำมัคคี มีศักยภำพสูง ใฝเ่รียนรู้ สู่กำรสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม” และมุ่งพัฒนำ 
ควำมเปน็เลิศและนวัตกรรมกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรสร้ำงประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชำชน ตลอดจนคุณูปกำรต่อสังคม 
และประเทศชำติ

 กรมสขุภำพจิตมนีโยบำยดำ้นกำรพฒันำควำมร่วมมอืกบัภำคี
เครือข่ำยภำยในและภำยนอก ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อมุ่งสู่
สขุภำพจิต 4.0 ด้วยกลไก Reconnect และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
ในรูปแบบใหมก่บักลุ่มเครือขำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ ควำมร่วมมอื
ระหวำ่งรัฐบำลและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) 
และ Online platform  รวมถงึมกีลไกและแนวทำงทีเ่อือ้ใหเ้ครือขำ่ย
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน NGOs ภำคประชำชน และองค์กรระหว่ำง
ประเทศ เข้ำมำมสีว่นร่วมในกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร/ 
คณะท�ำงำน กำรลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) และกำรจัดท�ำ

แผนกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน เช่น กำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิต 
กับกลไกในท้องถิ่นในกำรเฝำ้ระวัง ปอ้งกันและควบคุมปจัจัย 
ทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหำกำรฆำ่ตวัตำยในชมุชน กำรพฒันำศูนยค์วำมร่วมมอื
กับองค์กำรอนำมัยโลก (WHOCC) ในกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิต 
ตลอดจนมีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยบริกำร 
โดยกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพกับกระทรวงสำธำรณสุข  
ข้อมูลส่วนบุคคลกับกระทรวงมหำดไทย และข้อมูลสิทธิกำรรักษำ 
กับ สปสช. โดยผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย Government Information 
Network 

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

  กรมสุขภำพจิตมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนำกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิตและจิตเวชเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของประชำชน ผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี โดยน�ำเทคโนโลยีดจิิทลัมำปรับใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนขอ้มลู เพิม่ประสทิธิภำพ
กำรจัดบริกำรประชำชน ลดควำมแออัด ลดระยะเวลำรอคอย เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  
และปลอดภยั ไดแ้ก่ 1) กำรพัฒนำหน่วยบริกำรจิตเวชใหเ้ปน็ Smart Hospital ตำมแนวคดิ EMS :  Environment/ Modernization/ Smart Service 
2) กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรสง่ต่อกำรดูแลและติดตำมผู้ปว่ยหรือกลุ่มเสีย่ง เชน่ โปรแกรม Care Transition เพื่อดูแลผู้ปว่ยจิตเวช
เร้ือรังกลุ่มเสีย่งต่อเน่ืองในชมุชน และ Web Application HERO เพือ่กำรดแูลชว่ยเหลอืสง่ตอ่เดก็กลุ่มเสีย่งทีม่ปีญัหำพฤติกรรมและอำรมณ์ 
3) กำรพัฒนำ Application ส�ำหรับกำรสื่อสำร/เผยแพร่ควำมรู้และให้ค�ำปรึกษำสุขภำพจิตสู่ประชำชนร่วมกับเครือข่ำยเอกชน  
เชน่ Application SATI / Line Application Khuikun /  Line Bot DMH Connect / Online Counseling Platform OOCA ChatBot
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 กรมสขุภำพจิตด�ำเนินงำนดำ้นกำรปอ้งกนัปญัหำกำรฆำ่ตวัตำย
มำอย่ำงต่อเน่ือง และพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่หลำกหลำย 
และครอบคลุมทั้งในด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ที่เชื่อมโยง 
กบัเปำ้หมำยของประเทศและเปำ้หมำย SDG ของ UN ดำ้นกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนทั้งในสว่นของกรมฯ และเครือข่ำยทุกภำคสว่น ตลอดจน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบด้วย 1) รณรงค์ส่งเสริม 
กำรดูแลชว่ยเหลอืผูท้ีม่คีวำมเสีย่งในสงัคมไทย เพือ่ใหค้นไทย “รับฟงั” 
กันมำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรดูแลใสใ่จคนรอบข้ำงกันมำกขึ้นในสงัคม 
เช่น ฟังกันวันละสิบ หัวใจมีหู 2) พัฒนำระบบดูแลเฝำ้ระวัง 
กำรฆ่ำตัวตำย และระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย 
ในระดับจังหวัด 3) สร้ำงเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนเพื่อปอ้งกัน 
กำรฆ่ำตัวตำยจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในสังคม (Social Campaign)  
เชน่ เครือขำ่ยร้ำนกำแฟทีม่ ีCounseling Corner เครือข่ำยจิตอำสำ
ผู้ฟงัทีด่ ีStreet listener 4) พัฒนำระบบบริกำรใหค้�ำปรึกษำส�ำหรับ
ผู้มีปญัหำสุขภำพจิตโดยผู้เชี่ยวชำญ ผ่ำน Line Application  
KhuiKun 5) บูรณำกำรระบบกำรปอ้งกันกำรฆ่ำตัวตำยที่เชื่อม 
กับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรเฝำ้ระวัง ปอ้งกัน และควบคุมปจัจัย 

ที่ก่อให้เกิดปญัหำกำรฆ่ำตัวตำยในชุมชน 6) พัฒนำทีม MCATT  
หรือทีมวิกฤตสุขภำพจิตในพื้นที่ ให้เปน็ Active surveillance  
ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยำยำมฆ่ำตัวตำยเข้ำถึงบริกำร 
เพิม่ขึ้น และไดรั้บกำรตดิตำมดแูลชว่ยเหลอืเพือ่ไมใ่หท้�ำร้ำยตนเองซ�ำ
 นอกจำกน้ี ได้วิเครำะห์และคำดกำรณ์อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และได้จัดท�ำ 
ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรปอ้งกันปญัหำกำรฆ่ำตัวตำยระดับชำต ิ
เพื่อบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ 
และเครือข่ำยทำงสังคมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกำรกับปจัจัยเสี่ยง
ของปญัหำกำรฆ่ำตัวตำยแบบ Universal Approach ร่วมกัน  
เชื่อมโยงช่องว่ำงทำงกฎหมำย กำรบริกำร และข้อมูล ตลอดจน 
สร้ำงควำมตระหนักของสังคมในกำรเฝำ้ระวังให้มีกำรสื่อสำร 
ทีเ่หมำะสม รวมถงึกำรพัฒนำ Application Sati (สติ) เพือ่ชว่ยรับฟงั
เสียงจำกคนที่มีปญัหำและเปน็ที่ปรึกษำให้คนท่ีต้องกำรคนรับฟงั 
โดยเชื่อมต่อกำรสื่อสำรกับอำสำสมัครหัวใจมีหูที่ผ่ำนกำรอบรม 
จำกกรมสุขภำพจิต เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรดูแลใจด้วยใจ 
ระหวำ่งประชำชนด้วยกัน 

 กรมสุขภำพจิตมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำดิจิทัล ฉบับที่ 1 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 - 2565) โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนงำนบริกำร วิชำกำร และบริหำรจัดกำรในงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ 
ด้ำนกำรใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Media-Information-Digital Literacy: MIDL) ที่จ�ำเปน็ต่อกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำพจิต 
ในยุค 4.0 และ มีควำมพร้อมในกำรท�ำงำนแบบ Cross Functional อีกทั้ง มีกำรรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  
โดยใช้ระบบคลังข้อมูลสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (Health Data Center: HDC)  พัฒนำระบบกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบริกำร 
สขุภำพจิตทีม่คีณุภำพเพือ่ใชก้�ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนสขุภำพจิตอยำ่งมปีระสทิธิภำพ ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนใหด้ยิีง่ข้ึน  
รวมถึงใหม้ีกำรทบทวนกำรด�ำเนินงำนระดับต่ำง ๆ อยู่เสมอ ทั้งน้ี ในกรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ได้จัดท�ำแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP) แผนกำรดูแลฟื้ นฟูจิตใจประชำชน รวมทั้งจัดท�ำแผนประคองกิจกำร 
(Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือเปน็กำรสร้ำงควำมม่ันใจว่ำกำรปฏิบัติงำนจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง  
ตลอดจนท�ำใหเ้กิดควำมคล่องตัว ฉับไว ในกำรปรับตัวใหท้ันต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

ผลงานเร่ืองที่ 1 : การพฒันาระบบเฝา้ระวงัและปอ้งกนัปญัหาการฆ่าตวัตายในสงัคมไทย

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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1. ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยเข้ำถึงบริกำร ได้รับ 
กำรดูแลชว่ยเหลอืและไม่กลับไปท�ำร้ำยตนเองซ�ำ
2. ลดอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จ 
3. ลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
และศักยภำพในกำรสร้ำงรำยไดข้องประชำชน 
4. เพิ่มคุณภำพชวีติของประชำชน

ผลงานเร่ืองที่ 2 : การพฒันาหน่วยบริการจิตเวชสูก่ารเปน็ Smart Hospital ตามแนวคิด EMS

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 กรมสุขภำพจิต ได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบบริกำรประชำชน 
ในหน่วยบริกำรจิตเวชสงักดักรมฯ สูก่ำรเปน็ Smart Hospital โดยใหห้น่วยบริกำรจิตเวช
ในสังกัดกรมฯ ทุกแห่งพัฒนำบริกำรด่ำนหน้ำ ตำมแนวคิด EMS (Environment/  
Modernization/ Smart Service) ด้วยกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลที่หลำกหลำยเพื่อแก้ไข
ปญัหำกำรบริกำรอย่ำงครอบคลุม ท้ังด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมทันสมัย ระบบบริกำร 
และพฤติกรรมกำรบริกำรของบุคลำกร เพื่อตอบสนองต่อทิศทำงนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทยในยุค 4.0 ลดควำมแออัด ลดกำรตีตรำ (de-stigmatization)  
สร้ำงบรรยำกำศท่ีผอ่นคลำย และผูรั้บบริกำรเกดิควำมพงึพอใจ เชน่ ระบบ Smart Health ID, 
ระบบ Appointment & Queue Online, ระบบ e-Prescription, ระบบ e-Payment 
ระบบกำรจ่ำยเงนิอเิลก็ทรอนิกส,์  ระบบดจิิทลัเพือ่ตรวจสอบสทิธิสวสัดกิำรรักษำพยำบำล
ด้วยตนเอง, ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรออนไลน์ (SatSurvey), 
ระบบ Tele-Psychiatry กำรตรวจรักษำทำงไกลออนไลน์ และระบบนัดหมำยและจองควิ
ผ่ำนระบบกลำงกรมสุขภำพจิต (Smile Connect) รวมถึงกำรจัดท�ำชุดข้อมูล 
มำตรฐำนที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันได้อย่ำงไร้รอยต่อ โดยรองรับกำรเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยบริกำรและสำมำรถคืนข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคล  
(PHRs :Personal Health Records) กลับไปให้ประชำชนผู้เปน็เจ้ำของข้อมูล  
เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำ และกำรสง่เสริมปอ้งกันสขุภำพของตนเอง เปน็ต้น

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรด่ำนหน้ำ Smart Hospital

แผนผังกระบวนกำรบริกำรผู้ปว่ยนอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แนวทำงกำรจัดกำรกับปจัจัยเสีย่ง 
Universal Approach

ระบบเฝำ้ระวงัและปอ้งกัน
ปญัหำกำรฆ่ำตัวตำยในสงัคมไทย

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ



63 รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ไดม้กีำรวำงแผนพฒันำระบบบริกำรจิตเวชดว้ยรูปแบบชวีติ
วถิใีหม ่New Normal Psychiatric Service System โดยกำรเพ่ิมระยะหำ่ง
ทำงสังคม (Decrease Service Density) เพิ่มควำมปลอดภัย (Safety 
from COVID-19) ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ควำมรู้ และนวัตกรรม 
(Digital & Innovation Platform) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำผู้ปว่ยจะได้รับ 
กำรบ�ำบัด รักษำ ฟื้ นฟูอย่ำงต่อเน่ืองด้วยกำรบริกำรจิตเวชในรูปแบบ 
วถิีใหม่ที่ได้มำตรฐำน จนสำมำรถกลับไปใชช้วีติได้อย่ำงปกติ  New Normal Psychiatric Service System

 กรมสขุภำพจิตไดพ้ฒันำระบบกำรชว่ยเหลอืเดก็กลุม่เสีย่งทีม่ปีญัหำพฤตกิรรม 
(Health and Educational Regional Operation: HERO) หรือ Application HERO 
เพือ่เปน็ชอ่งทำงทีเ่ชือ่มตอ่กำรดแูลเดก็กลุม่เสีย่งดงักลำ่วร่วมกันระหวำ่งครู-หมอ-พอ่แม่ 
โดยครูและผู้ปกครองสำมำรถคัดกรองเด็กท่ีมีปญัหำพฤติกรรม ที่อำจเกิดมำจำก 
โรคทำงจิตเวชที่พบได้บ่อย 6 โรค ได้แก่ โรคสมำธิสั้น โรคบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
โรคสติปญัญำบกพร่อง โรคออทิสติก  โรคดื้อต่อต้ำน และโรคซึมเศร้ำ และสำมำรถ
ขอค�ำปรึกษำจำกแพทย์หรือบุคลำกรสำธำรณสุขผ่ำนระบบ Chat counselling  
นอกจำกน้ี ยงัได้มีกำรปรับปรุงโปรแกรมปรับพฤตกิรรมเดก็วยัเรียนใหเ้ปน็โปรแกรม
ที่เหมำะกับกำรท�ำกลุ่มขนำดใหญ่โดยใช้แนวคิด Participatory Learning (PL)  
จนไดโ้ปรแกรมทีช่ือ่วำ่ “โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพือ่กำรปรับพฤตกิรรม
เด็กวยัเรียน” (School and Family Empowerment for Behavioral Modification: 
SAFE B-MOD) รวมถึงสร้ำง Application CAMHS-Aid (Child and Adolescent 
Mental Health Services) เพื่อใชเ้ปน็เคร่ืองมือ คัดกรอง ใหค้วำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรคจิตเวชเดก็และวยัรุ่น เพิม่ศักยภำพในกำรจัดบริกำร รวมถงึกำรประสำนกับทีมแพทย์
และบุคลำกรสำธำรณสขุเพื่อกำรสง่ต่อเด็กกลุ่มดังกล่ำวเข้ำรับกำรรักษำต่อไป

แนวทำงโครงกำรฮีโร่
 (Health and Educational Regional Operation: HERO)

1. ลดขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร ลดระยะเวลำกำรรอคอยในจุดบริกำรตำ่ง ๆ  ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยอี�ำนวยควำมสะดวกตอ่ประชำชนผูรั้บบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดควำมแออัดในกำรมำรับบริกำรมีควำมปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ ลดกำรตีตรำ (de-stigmatization)  
ด้วยบรรยำกำศที่ผ่อนคลำย 
2. ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเกิดควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อกำรด�ำเนินงำนของกรมสขุภำพจิต

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 : สร้างเดก็ดสีูส่งัคม สร้างระบบบริการสขุภาพจิตใหย้ั่งยืน
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1 .  เกิดระบบกำรดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่ม เสี่ยง ซ่ึงส่วนใหญ ่
เปน็เด็กในกลุ่มด้อยโอกำส เด็กกลุ่มเปรำะบำงที่มีปญัหำกำรเรียน 
ปญัหำพฤติกรรมและอำรมณ์ที่มีสำเหตุมำจำกปญัหำสุขภำพจิต 
สำมำรถเขำ้ถงึบริกำรและกำรดูแลชว่ยเหลือเบือ้งตน้ใหไ้ดรั้บบริกำร
ทำงกำรศึกษำและสำธำรณสุขอย่ำงเหมำะสมและมีคุณภำพ 

 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลรักษำรำยบุคคล (Individual  
Educational Program : IEP) อยำ่งเหมำะสม มีผลกำรเรียนทีด่ขีึ้น 
สำมำรถเรียนหนังสอืได้ตำมศักยภำพของตัวเอง สำมำรถเรียนร่วม 
กับเพื่อนๆได้ ส่งผลให้ปญัหำพฤติกรรมลดลง มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
3. ลดกำรสูญเสียค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรักษำเด็กกลุ่มปว่ยได้มำกขึ้น 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 ภำยในป ี 2565 กรมสขุภำพจิตจะเปน็องคก์รดจิิทลัดำ้นสขุภำพ
จิตและจิตเวช  โดยมีกำรขบัเคล่ือนแผนพฒันำดจิิทลั กรมสขุภำพจิต  
ฉบบัที ่1 (ปงีบประมำณ พ.ศ.2562 - 2565) ด้วย 4 ยทุธศำสตร์ดงัน้ี   
1) พฒันำบริกำรและวชิำกำรด้ำนสขุภำพจิตและจิตเวชดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 2) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือน�ำไปสู่องค์กรดิจิทัล  
3) สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงดิจิทัลตำมมำตรฐำนสำกล  
4) พัฒนำบุคลำกรด้ำนทักษะดิจิทัล  โดยมีกำรจัดวำงแม่แบบ 
เพื่อพัฒนำ MENTAL HEALTH 4.0 MODEL ทั้งงำนบริหำร  
บริกำร วชิำกำร และเครือข่ำยสขุภำพจิต  รวมทั้ง ได้มีกำรก�ำหนด
แผนกำรพัฒนำกรมสขุภำพจิต 3 ด้ำน ได้แก่

1. แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
 1) New Normal Psychiatric Service System : พัฒนำ
ระบบบริกำรจิตเวชด้วยรูปแบบชวีติวถิใีหม ่ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล ควำมรู้ และนวตักรรม
 2) Smart Mental Health Center : พัฒนำ Surface  
กำรเข้ำถึงข้อมูลสขุภำพจิต และ Store ของงำนวชิำกำรและวจัิย 
พัฒนำ ERP Model (Enterprise Resource Planning) ส�ำหรับ
งำนสง่เสริมสขุภำพจิต และปอ้งกนัปญัหำสขุภำพจิตในเขตสขุภำพ
 3) Smart Office : สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และกำรพฒันำ ERP เพ่ือเชือ่มโยงโปรแกรมกำรปฏบิตังิำนภำยในกรมฯ 
และระหวำ่งกรมฯ กบัผูรั้บบริกำรและเครือขำ่ย ใหเ้กดิควำมสะดวก
ในกำรใช้งำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลำ  
มีประสทิธิภำพ
2. แผนการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 
 1) Application Sati for Suicide Prevention : เปน็ชอ่งทำง 
กำรดูแลใจด้วยหัวใจของประชำชนด้วยกัน โดยกำรรับฟงัเสียง 

จำกคนที่มีปญัหำและเปน็ที่ปรึกษำใหค้นที่ต้องกำรคนรับฟงั     
 2) Social -  Moral Intelligence : พัฒนำดัชนี 
วัดควำมฉลำดทำงสังคมและจริยธรรม และแนวทำงพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ประชำชนในสงัคมไทยในยุค 4.0
3. แผนการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย
 1) THE SOUND OF HAPPINESS ฟงั x เล่ำ = ควำมสขุ : 
เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรยูนิเซฟ กรมสุขภำพจิต  
และ JOOX เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพจิตให้แก่เด็กและวัยรุ่น 
ในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นมีทักษะในกำรจัดกำร 
กับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่กระทบต่อสขุภำพจิตตนเองในปจัจุบัน
 2) WHO Collaborating Center :  พัฒนำศูนย์ 
ควำมร่วมมือกับองค์กำรอนำมัยโลกในกำรพัฒนำงำนสขุภำพจิต
 3)กำรยกระดบักำรปอ้งกนักำรฆำ่ตวัตำยสูย่ทุธศำสตร์ชำติ 
: บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ  
และเครือข่ำยทำงสงัคมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกำรกับปจัจัยเสีย่ง
ของปญัหำกำรฆ่ำตัวตำยแบบ Universal Approach

แนวทำงกำรพัฒนำ MENTAL HEALTH 4.0
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

สร้ำงสมดลุทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน ในปี 2580
วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมก้ำวสู่กำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0  
ดว้ยกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ คอื 
1) สร้ำงนวตักรรมกำรบริหำรจัดกทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 2) เสริมสร้ำงหุน้สว่นกำร
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ   
3) เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์องคก์ำร และควำมรับผดิชอบ
ต่อสังคม และ 4) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนำสู่  Digital Economy  
และ Thailand 4.0 ทีส่ง่ผลใหป้ระเทศไทยเปน็ประเทศ
ที่สมดุลด้วยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โดยมีแผนขับเคลื่อนสู่ “ONEP 4.0” ซ่ึงแบ่งระยะกำรพัฒนำเปน็ 3 ระยะ ในกำร Reform Transform และ Perform  
สู่ สผ. องค์กำรดิจิทัล ทั้งน้ี สิ่งส�ำคัญของกำรไปสู่ “ONEP 4.0” คือ กำรสร้ำควำมเข้ำใจในเปำ้หมำยเดียวกัน 
ตำม “ศำสตร์พระรำชำ” เข้ำใจ เขำ้ถงึ พฒันำ เพือ่กำรพัฒนำ Collaboration  Innovation  และ Digitalization ขององค์กำร

แผนขับเคลื่อนสูก่ำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0
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มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

 มุ่งมั่นในกำรสร้ำงและพัฒนำสู่องค์กำรที่มีกำรเปิดเผย 
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ท�ำงำน เพ่ือสร้ำงสมดุลธรรมชำตท่ีิย่ังยืน ด้วยกำรวำงแผนเชงิกลยทุธ์
ที่สนับสนุนงำนด้ำนเครือข่ำย ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรมำกยิ่ งขึ้ น  
พร้อมท้ังมีระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนกำร
ท�ำงำนต้ังแต่ต้นน�ำสู่ปลำยน�ำ เพื่อใช้ขับเคลื่อนกระบวนกำรท�ำงำน 

ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้  โดยปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมขีอ้ก�ำหนด
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันและจัดท�ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ระหวำ่งหน่วยงำนท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ กระบวนกำรจัดทีด่นิท�ำกนิใหช้มุชน  
กระบวนกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA)/กระบวนกำรตดิตำมรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรฯ EIA   
และ กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ เปน็ต้น

 ยกระดบักำรบริกำร กำรบริหำรจัดกำร ดว้ยกำรน�ำเทคโนโลยี
มำวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและภำยนอก  
น�ำไปสูก่ำรก�ำหนดนโยบำยเชงิรุกทีเ่ปน็ผลมำจำกกำรวเิครำะหข์อ้มลู
ผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ออกแบบกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ทีมุ่ง่เน้นผูรั้บบริกำรและผูมี้สว่นได้สว่นเสยีเปน็ศูนยก์ลำง ครอบคลมุ
ทุกพันธกิจด้วยกำรรับฟังและเรียนรู้ข้อมูลของผู้ รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชำชน ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ตำมนโยบำย 
Thailand 4.0 และน�ำสำรสนเทศมำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร

ให้บริกำรและกำรท�ำงำนใหม่ๆ ท�ำให้กำรบริกำรมีมำตรฐำน  
ลดระยะเวลำ และตอบสนองกับระบบรำชกำร 4.0 เช่น ระบบ  
TH-BIF ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ App. Land4thai 
ส�ำหรับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน 
ตำมนโยบำยรัฐบำล App. Smart e-fund ระบบติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  อีกท้ัง ได้พัฒนำระบบ Smart EIA ซ่ึงผู้ รับบริกำร 
มีควำมพึงพอใจในระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.05

 กระตุ้นใหเ้กดินวตักรรม พร้อมทั้งน�ำกำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญั 
อำทิ กระแสหลักของโลกที่ เน้นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ทีท่�ำใหเ้ขำ้ถงึขอ้มลูได้สะดวก รวดเร็ว เปน็ต้น มำวเิครำะหแ์ละก�ำหนด
กลยุทธ์เชิงรุก สร้ำงเคร่ืองมือกลไกเพื่อกำรติดตำมประเมิน 
ผลนโยบำย แผนมำตรกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยกำรมีส่วนร่วม สร้ำงต้นแบบ (โมเดล)  
ดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มอยำ่งบูรณำกำร  
สร้ำงเคร่ืองมอืกลไก หลกัเกณฑ ์มำตรฐำนและนวตักรรมเพือ่กำรจัดท�ำ

และขับเคล่ือนนโยบำย แผน และมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงเสริมกำรศึกษำวิจัย 
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม และพฒันำควำมเชีย่วชำญ
บคุลำกรในทกุระดบัและทกุมิติ เชน่ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดท�ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS)  
และนวัตกรรมกำรให้บริกำรเฉพำะกลุ่ม ด้วยกำรจัดที่ดินท�ำกิน 
ใหช้มุชนตำมนโยบำยรัฐบำล เปน็ต้น
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รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดท�ำบัญช ี
กำ๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas 
Emissions Inventory System : TGEIS) ดว้ยกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ 
ในด้ำนต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ซ่ึงค�ำนึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่ำ 
มุง่ใหเ้กดิผลสมัฤทธ์ิและเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศชำติ 
โดยมกีำรด�ำเนินงำน ไดแ้ก ่1) กำรก�ำหนดขอ้มลูทีจ่ะรำยงำน  
2) พฒันำแบบฟอร์มรำยงำนขอ้มลู Data Entry Template (DET) 
3) กำรออกแบบโปรแกรมกำรค�ำนวณก๊ำซเรือนกระจก  
จำก DET 24 แบบ และ 4) พัฒนำโปรแกรมกำรค�ำนวณ
ก๊ำซเรือนกระจก (coding) 

 ส่งผลให้ประเทศไทยเปน็ประเทศแรกในภูมิภำคอำเซียนท่ีมีระบบในกำรจัดท�ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจกที่เปน็มำตรฐำนสำกล  
และในปี พ.ศ. 2562 สผ. ได้ด�ำเนินกำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วยระบบ TGEIS จำกข้อมูลปี 2543 – 2558   
โดยผลกำรประเมนิจำกระบบมคีวำมสอดคลอ้ง เมือ่เทยีบกบักำรประเมินโดยใช ้IPCC 2006 software หรือ IPCC 2006 worksheets 
และสำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้ไปจัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยสองปี ฉบับที่ 3 ได้ทันตำมกรอบเวลำ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ระบบ TGEIS

ผลงานเร่ืองที่ 1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ การจัดท�าบญัชกีา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย 

1. กำรรำยงำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจกตำมพันธกรณีเปน็ไปตำมระยะเวลำ ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ต่อเน่ือง และตรวจสอบสอบได้  
โดยสำมำรถเปรียบเทยีบได้ (Transparency, Accuracy, Completeness, Competency and Comparable: TACCC) เปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล
2. เปน็แหล่งสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลในกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยและประกอบกำรตัดสินใจของรัฐบำล ท�ำให้กำรก�ำหนด
นโยบำยของประเทศเปน็ไปอย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำ
3. สง่เสริมและพัฒนำกำรบูรกำรกำรท�ำงำนแบบมีสว่นร่วมของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. สร้ำงควำมตระหนักและสง่เสริมกิจกรรมลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคประชำชน

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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1. ประชำชนและหน่วยงำนทั่วไป สำมำรถตรวจสอบผลกำรพจิำรณำรำยงำน EIA สถำนะกำรสง่รำยงำน Monitor และสถำนะกำรขอรับ
ใบอนุญำตเปน็ผู้มีสิทธิท�ำรำยงำน EIA ที่ยื่นผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก รวดเร็ว และเปน็กำรลดข้ันตอนกำรติดต่อประสำนงำน 
2. เจ้ำของโครงกำร นิตบิคุคลผูม้สีทิธิท�ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ�ำนำจ สำมำรถตรวจสอบสถำนะ
รำยงำน EIA รำยงำน Monitor และกำรขอรับใบอนุญำตเปน็ผู้มีสทิธิท�ำรำยงำน EIA ที่ยื่นผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์ได้ทั้งกระบวนกำร 
ท�ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน และเปน็กำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ
3. รำยงำน EIA รำยงำน Monitor และข้อมูลกำรขอรับใบอนุญำตเปน็ผู้มีสิทธิท�ำรำยงำน EIA ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน 
และหน่วยงำนท่ัวไปว่ำเปน็เคร่ืองมือที่ช่วยปอ้งกันและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปน็กำรสร้ำงระบบกำรท�ำงำนที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีควำมน่ำเชือ่ถือ

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กำรพัฒนำระบบ Smart EIA เปน็กำรพัฒนำ 
โมบำยแอปพลเิคชั่นทีเ่ชือ่มโยงกบัศูนย์ข้อมลูกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชำชน เจ้ำของโครงกำร  
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ไดอ้ยำ่งสะดวก รวดเร็ว เกดิกำรท�ำงำนทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ 
รวมถึงง่ำยต่อกำรใชง้ำนในพืน้ที ่สำมำรถคน้หำโครงกำร
ที่ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือ EIA ท่ีผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก สผ. โดยสำมำรถคน้หำ
ได้จำกชือ่โครงกำรหรือชือ่เจ้ำของโครงกำร จังหวัดที่ตั้ง
หรือคน้หำจำกประเภทโครงกำร เชน่ อุตสำหกรรม เหมอืงแร่ 
บริกำรชมุชนและทีพ่กัอำศัย เปน็ตน้ และสำมำรถตรวสอบ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ผลงานเร่ืองที่ 2 : โครงการพฒันาระบบ Smart EIA

ระบบ Smart EIA

ว่ำในบริเวณใกล้เคียงมีโครงกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบหรือไม่ และมีรำยละเอียดโครงกำรเปน็อย่ำงไร ท�ำให้เกิดกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่มได้อย่ำงมีประสทิธิผล (Segmentation Service)  และกำรพัฒนำระบบ Smart EIA ยังได้มีกำรบูรณำกำร 
กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ และมีแผนจะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับกระทรวงพำณิชย์ 
และกระทรวงมหำดไทย เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัโครงกำร ใหม้ข้ีอมูลเพือ่ใชใ้นกำรตัดสนิใจมำกยิง่ขึน้
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รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรออกแบบและพฒันำระบบฐำนขอ้มลู 
ระบบ Smart e-fund เพื่อให้มีควำมสะดวก 
ในกำรใชง้ำนและน�ำเขำ้ขอ้มลูโครงกำร โดยกำร
เชื่อมระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
3 ระบบ คือ 1) ระบบกำรยื่นและตรวจสอบ 
ขอ้เสนอโครงกำร 2) ระบบกำรตรวจสอบสถำนะ
โครงกำรที่ยื่นขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุน 
สิ่งแวดล้อม และ 3) ระบบรำยงำนกำรติดตำม
โครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุน 
สิง่แวดลอ้ม รวมทั้งมกีำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู
ก ล ำ ง โ ค ร ง ก ำ ร ข อ ง ก อ ง ทุ น สิ่ ง แว ด ล้ อ ม  
โดยกำรน�ำเขำ้ขอ้มลูโครงกำรตัง้แตปี่งบประมำณ 
พ.ศ. 2550 - 2561 อย่ำงมีประสทิธิภำพ

ระบบ Smart e-fund

1. สร้ำงควำมสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในกำรติดต่อประสำนงำนใหแ้ก่ผู้ขอรับบริกำร 
อีกทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ
2. ใช้เปน็เคร่ืองมือที่ช่วยปอ้งกันและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม อันเปน็กำรสร้ำงระบบ 
กำรท�ำงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 : โครงการพฒันาระบบ Smart e-fund

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต

เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 กำรยกระดับและประสำนควำมร่วมมือเพื่อสร้ำง  
Big Data ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
น�ำไปสูก่ำรใชป้ระโยชน์ในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิง่แวดลอ้ม  
ด้วยกำรพัฒนำ ONEP MOOC 
 กำรส่งเสริมกำรสร้ำง Mindset ของบุคลำกร 
ใหม้ ีService Mind และขับเคลือ่นกำรใหบ้ริกำรขององคก์ำร 
สู่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยมำตรฐำนระดับ  
Service Excellence
 ก ำ ร น� ำ เท ค โ น โ ล ยี ม ำ ป รั บ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ท� ำ ง ำ น  
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำ ONEP Dashboard ที่บุคลำกร 
ทุกระดับสำมำรถสร้ำง เรียกดูและใชข้้อมูล ในกำรปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง
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มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสูเ่มอืงนวตักรรม ศูนยก์ลำงเชือ่มโยงอนุภมูิภำคลุม่น�ำโขง

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

จงัหวดัขอนแก่น
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 ภำยใตย้ทุธศำสตร์จังหวดั “Smart City 2029” 
จังหวดัขอนแกน่วำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมอืงขอนแกน่
ปี 2563 ในลักษณะกำรพัฒนำเมืองเดิมและเมืองใหม่
บนพื้นฐำน Smart City ตำมลักษณะควำมโดดเด่น 
ข อ ง แ ต่ ล ะ พ้ืน ที่  เพื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร 
และสร้ำงรำยได้ใหก้บัคนในพืน้ที ่และยกระดบัมำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรของจังหวัดให้สำมำรถรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทีเ่ปน็ไปอยำ่งรวดเร็ว
และต่อเน่ืองตลอดเวลำ นอกจำกน้ียังก�ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต

ด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล น�ำโครงกำร Smart City 
ขอนแก่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เมืองแห่งโอกำส 4.0  
ทีจั่บตอ้งได ้เพือ่มุง่สู ่Global City บรรจุไวใ้นยุทธศำสตร์
จังหวดั Smart City 2029 และมุง่ขบัเคลือ่นกำรพฒันำ 
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมนโยบำย 
ไทยแลนด์ 4.0 
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 กำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัในรูปแบบประชำรัฐ 
โดยกำรสือ่สำรถำ่ยทอด วสิยัทัศน์ นโยบำย เปำ้หมำยสูท่กุกลุม่ 
เพื่ อ ให้ เกิดกำร รับ รู้ เข้ ำ ใจและ ร่วมมือกันด� ำ เนินกำร 
จนเกิดผลส�ำเร็จ น�ำเครือข่ำยมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  
เช่น กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงกำร 
โรงพยำบำลประชำรัฐฯ กำรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 

น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง “บวร”  
โครงกำรคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เป็นต้น  
กระตุ้นและหนุนเสริมให้คนในพื้นที่อยำกเปน็ในสิ่งที่อยำก 
จะเปน็ร่วมขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำรกับจังหวดั และเปน็ประโยชน์
กับประชำชนคนขอนแก่นให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุข  
ท�ำใหเ้กดิ “ขอนแก่นโมเดล” ซ่ึงเปน็ตวัแบบ “รำษฎร์เดนิ รัฐหนุน” 

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำระบบกำรท�ำงำน  
และยกระดบัมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร เพือ่น�ำไปสูก่ำรปรับปรุง
และสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่ส ร้ำงควำมแตกต่ำง  
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ พร้อมแกไ้ขปญัหำ
ของประชำชนและสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชือ่ถือ
ไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนของจังหวัดแก่ผู้ รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุด เช่น  ติด ต้ัง ลิฟต์สะพำนลอยของโรงพยำบำล 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ก ลุ่มผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ 
“ S t ro ke  a p p l i cat io n ”  ช่ ว ย ชี วิ ต ผู้ ป่ว ย โ ร ค หั ว ใ จ 
และโรคหลอดเลือดสมองให้ถึงหมอเร็วรักษำได้ Long Team 
Care Digital Innovation สำยรัดข้อมืออัจฉริยะเพ่ือติดตำม
บริหำรจัดกำรสุขภำพ A-Live  นำฬิกำอัจฉริยะเพื่อติดตำม 
แ ล ะ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร สุ ข ภ ำ พ  S e lf  by  Ze n so ri u m  
กำรพัฒนำระบบจัดกำรและตดิตำมเร่ืองรำวร้องเรียนร้องทกุข์ 
(ระบบด�ำรงธรรม tracking)

 กำรน�ำขอ้มลูและเทคโนโลยดีจิิทลัมำใชเ้พือ่สร้ำงสรรคน์วตักรรมในกำรปฏบิตัริำชกำรและในกำรท�ำงำนเพือ่ประโยชน์สขุ
และคุณภำพชวีติทีด่ขีองประชำชน พัฒนำฐำนขอ้มูลควำมรู้ กระตุน้ใหจั้ดท�ำผลงำนวชิำกำรดำ้นกำรพัฒนำคณุภำพ นวตักรรม 
R2R และงำนวิจัย จัดเวทีกำรประชุมระดมสมอง เวทีประชุมวิชำกำร ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดในเวทีประชุมวิชำกำร  
เชน่ กำรขบัเคล่ือนและพฒันำเมอืงอจัฉริยะ “Smart Living Lab” (Smart Health & Medical Hub) โครงกำรสง่เสริมสนับสนุน
กำรพัฒนำดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ เน้นสนับสนุนอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรม 
กำรแพทย์แบบครบวงจร 3 ด้ำน พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรหรือก�ำลังคนให้ได้มำซ่ึงนักพัฒนำดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับอุตสำหกรรมตำมที่นโยบำยก�ำหนดใหม้ีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

1. ประชำชนที่ประสบปญัหำได้รับกำรดูแลเอำใจใสจ่ำกทุกภำคสว่น 1,174 ครัวเรือน พัฒนำได้ 661 ครัวเรือน สงเครำะห ์513 ครัวเรือน 
2. ผู้น�ำชุมชน กลุ่มองค์กร และข้ำรำชกำร ที่ร่วมด�ำเนินงำนในหมู่บ้ำนได้เรียนรู้แนวทำงวิธีกำรช่วยเหลือครัวเรือนยำกจน  
เกิดกำรบริหำรจัดกำรชมุชนอย่ำงมีประสทิธิภำพ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน ใหเ้ปน็ชมุชนแหง่ควำมเกื้อกูล 
3. กำรท�ำงำนเชิงพื้นที่ในรูปแบบบูรณำกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐที่สนับสนุนทั้ง บุคลำกร งบประมำณ และกำรด�ำเนินงำน 
กำชำดท่ีให้กำรสงเครำะห์ ภำคเอกชนที่ให้กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต จ้ำงแรงงำน รับซ้ือปจัจัยกำรผลิต รับเปน็ตัวกลำง 
 และเปน็สถำนที่จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และสถำบันกำรศึกษำที่ใหก้ำรชว่ยเหลือเด็กในควำมรับผิดชอบ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

  กำรด�ำเนินกำรด้วยรูปแบบ 
กำรท�ำงำนเชงิพืน้ที ่และบรูณำกำรกำรท�ำงำน
ทุกภำคส่วน โดยมี เป้ำหมำยเดียวกัน  
ก�ำหนดให้ข้ำรำชกำร 1 คน ต่อครัวเรือน 
เปำ้หมำย 2 ครัวเรือน (คูเ่สีย่ว) ด�ำเนินงำนภำยใต้ 
4 กระบวนงำน (ชีเ้ปำ้ชวีติ จัดท�ำเขม็ทิศชวีติ 
บริหำรจัดกำรชีวิต ดูแลชีวิต) 3 เปำ้หมำย 
(ควำมเป็นอยู่ ดี  รำยได้ดี  สวัสดิกำรดี)  
2 กลยุทธ์ (พลังจำกภำยในชมุชน พลังจำก
ภำยนอกชมุชน) และ 1 Project (The Project 
of Siew Partnerships Against Poverty) 
ผนึกก�ำลังทุกภำคส่วน โดยใช้ know-how  
ที่มีอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ รวมถึง
เทคโนโลย ีเชน่ GIS TPMAP เปน็นวตักรรม
ในกำรท�ำงำน

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลงานเร่ืองที่ 1 : โครงการคู่เสีย่ว เกีย่วกอ้ย แกจ้นคนขอนแกน่ 
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ผลงานเร่ืองที่ 2 : นวตักรรมการดแูลผู้สงูอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรสร้ำงต้นแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพจำกเซนเซอร์ติดตำม
สขุภำพและพฤตกิรรมจำกกำรสวมใสส่ำยรัดขอ้มอือจัฉริยะ กำรตดิตัง้ตำมบำ้นเรือน 
และจำกกำรบันทึกข้อมูลสุขภำพโดยบุคลำกรกำรแพทย์ อำสำสมัครที่มีหน้ำที่
ดแูลผู้สงูอำยผุ่ำนถนนดจิิทลั (X-ROAD) ทีม่กีำรรักษำควำมปลอดภยัทีเ่ปน็สำกล
ด้วยกำรใช้นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Platform) เพื่อให้ได้มำ 
ซ่ึงข้อมูลสุขภำพขนำดใหญ่ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ ร่วมกับ 
กำรวเิครำะห ์ผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center) 
ซ่ึงชว่ยใหจั้งหวดัขอนแก่น สถำนบริกำรสขุภำพ โรงพยำบำล สำมำรถประยุกต์
ใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพขนำดใหญ่ในวำงแผนกำรจัดกำรสุขภำพของประชำชน 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1. ได้ต้นแบบแพลตฟอร์ม IoT และ Big Data ด้ำนกำรสุขภำพและกำรแพทย ์
ของจังหวัดขอนแก่นสำมำรถดึงและเก็บข้อมูลอัตโนมัติไว้บนคลำวด์  
ปอ้งกันกำรกรอกข้อมูลสขุภำพผิดพลำด เกิดควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 
2. เปน็ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพพื้นฐำนของสูงอำยุด้วยตนเอง 
หรือจิตอำสำที่บ้ำน ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรติดตำมและดูแลผู้สูงอำย ุ
ที่มีภำวะเสี่ยงหรือมีภำวะพึ่งพิงในเขตเทศบำลขอนแก่น และท�ำให้ประชำชน
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรด�ำเนินชวีติมีสขุภำพที่ดีและแข็งแรง 
3. เป็นต้นแบบในกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์  
ด้วยกำรสร้ำงโมเดลเมืองต้นแบบสุขภำพ “Healthy city” ส�ำหรับประชำกร 
ในจังหวดัขอนแกน่ และไดรั้บกำรคดัเลือกจำกส�ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั 
(Depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ำร่วมประกวดรำงวัล  
Asain ICT Award ปี 2019 ที่มืองเวียงจันทน์ ประเทศลำว และรำงวัล 
สดุยอด Smart City Asia Pacific ปี 2019 ที่ประเทศสงิคโปร์ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

กำรดูแลผู้สงูอำยุระยะยำว
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1. กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ ได้รับควำมสะดวกในกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ได้รับแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรด�ำเนินกำร 
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
2. ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น สำมำรถจัดกำรเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ได้เปน็ระบบ เรียกสืบค้นเร่ืองร้องเรียนได้ง่ำยขึ้น  
มีระบบติดตำมและจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ท�ำใหก้ำรแก้ไขปญัหำรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ และส่วนรำชกำรในจังหวัดขอนแก่น สำมำรถรับเร่ืองร้องเรียนจำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำนผลชุดปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วผ่ำนระบบด�ำรงธรรม tracking พร้อมทั้ งสำมำรถ VDO call  
และมีระบบ Chat กับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด�ำรงธรรม

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 “ด�ารงธรรม tracking” ระบบจัดการและตดิตาม
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกขศ์นูย์ด�ารงธรรมจังหวดัขอนแกน่ 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ศูนย์ด�ำรงธรรม tracking

  เป็นกำรน� ำแนวคิดระบบ Track  And  Trace  :  EMS :  Tha i land  Post  ของกำรไปรษณีย์ ไทย  
มำพัฒนำกับกำรแก้ไขปญัหำของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปญัหำกำรเสียเวลำเดินทำงเข้ำมำติดตำมสถำนะ 
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชำชน ณ ศำลำกลำงจังหวดั โดยสำมำรถแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรทกุขั้นตอนจำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวดั
ขอนแกน่ ด้วยระบบ “Tracking” ซ่ึงจะมีกำรแจ้งเตือนสถำนะเร่ืองหลังจำกร้องเรียน แจ้งเตือนประชำชนเมื่อมีกำรเพ่ิมชื่อเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน และชื่อหน่วยงำนที่ รับผิดชอบแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียน นอกจำกน้ี ยังสำมำรถส่งต่อ 
เร่ืองร้องเรียนแบบออนไลน์ให้กับหน่วยงำนในจังหวัดขอนแก่นจ�ำนวน 270 หน่วยงำน เพื่อสำมำรถแก้ไขปญัหำได้อย่ำงทันท่วงที  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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ผลงานเร่ืองที่ 4 การพฒันาระบบจัดล�าดบัการเขา้ใชบ้ริการภาครัฐดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (QR Q-ing)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 ประชำชนและผู้ รับบริกำรสำมำรถติดต่อได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วขึ้น  
โดยสำมำรถจองคิวนัดหมำยล่วงหน้ำผ่ำนแอปพลิเคชั่น QR Queuing ได้  
สำมำรถทรำบเวลำที่จะได้เข้ำรับบริกำร และสำมำรถไปท�ำธุระอื่นในระหว่ำง 
รอรับบริกำรได้ รวมถึงท�ำให้ทรำบข้อมูลจ�ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรรวมถึงระดับ 
ควำมพึงพอใจ เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของจังหวัดให้มีควำมทันสมัย 
ตำมนโยบำยแหง่รัฐ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 เปน็กำรพัฒนำระบบกำรจัดล�ำดับกำร
ใหบ้ริกำรภำครัฐ (QR Q-ing) ในกระบวนงำน
บตัรประจ�ำตัวประชำชน งำนทะเบยีน และอืน่ ๆ  
ณ จุดให้บริกำรที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอรวม  
8 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอหนองเรือ อ�ำเภอพระยืน 
อ�ำเภอบ้ำนแฮด อ�ำเภอชนบท อ�ำเภออุบลรัตน์ 
อ� ำ เ ภ อ โ น น ศิ ล ำ  อ� ำ เ ภ อ เ ข ำ ส ว น ก ว ำ ง  
และ อ�ำเภอบำ้นฝำง ท�ำใหป้ระชำชนผูรั้บบริกำร
สำมำรถทรำบระยะเวลำที่จะเข้ำรับบริกำร 
หรือสำมำรถจองควินัดหมำยลว่งหน้ำผำ่น QR-Code 
หรือแอปพลิเคชั่น QR Queuing และติดตำม
ล�ำดับกำรเข้ำรับบริกำรได้ ซ่ึงมีกำรแจ้งเตือน
กอ่นถงึล�ำดบัควิรับบริกำรผำ่นทำงแอปพลเิคชั่น 
15 นำที ท�ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเขำสวนกวำง

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอพระยืน

QR-Queuing
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 ผู้พิกำรมือสำมำรถเปน็เจ้ำของกำยอุปกรณ์มือเทียมฟรีได้ เพื่อท�ำงำนชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งในสว่นรำชกำรและประชำชน สร้ำงโอกำสกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม สร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มั่นคงโดยมีประชำชน 
ที่ต้องกำรกำยอุปกรณ์เปน็ศูนย์กลำงกำรท�ำงำนและกำรถ่ำยทอดทักษะกำรสร้ำงกำยอุปกรณ์อย่ำงเปิดกวำ้งระหวำ่งกัน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำถึงกำยอุปกรณ์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรพิมพ์ 3 มิติ  
เพื่อให้คนไทยสิ้นสุดควำมพิกำร โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things เปน็เคร่ืองมือกำรท�ำงำน  
ท�ำให้ผู้ที่ประสงค์กำยอุปกรณ์สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทำง 
มำทีโ่รงพยำบำล ผูจั้ดท�ำใชเ้คร่ืองพมิพ ์3 มิตสิร้ำงกำยอุปกรณ์ทีม่รีำคำถกูลงกวำ่ 70 เทำ่ตวั มปีระสทิธิภำพ
กำรใชง้ำนในชวีติประจ�ำวนัได้ มีน�ำหนักเบำ ซ่อมแซม หรือจัดท�ำใหม่ได้โดยง่ำย

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลงานเร่ืองที่ 5 Thai Reach toward ending disability ไทยฤทธ์ิพชิติความพกิาร 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

กำยอุปกรณ์
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เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 พฒันำจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืง Smart City 
ใหค้รบทั้ง 6 ดำ้น คอื Smart Mobility, Smart Living, 
Smart Economy, Smart Citizen, Smart Environment 
และ Smart Governance เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
และพฒันำศักยภำพของจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืงที่ 
“ล�ำสมยั รวยปญัญำ มำกสนิทรัพย ์สขุอยำ่งพอเพยีง” 
ขับ เคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นสู่ เมือง 
แหง่กำรแสวงหำโอกำส เพือ่ก้ำวสูเ่มอืงส�ำคัญของโลก 
(Global City) ซ่ึงต้องมคีณุลักษณะทีส่�ำคญัของเมอืง
อยู่ 6 ประกำร คือ 

( 1 )  มี ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ใ ห ญ่ แ ล ะ แ ข็ ง แ ก ร่ ง  
(2) เป็นจุดรวมของกำรลงทุนที่ส�ำคัญของโลก  
(3) มีกำรเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
อย่ำงแน่นแฟน้
(4) มีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับนำนำประเทศ  
(5) มีระบบกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ดี  
(6) มีสภำพแวดล้อมเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย 
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

เมอืงกำรคำ้กำรลงทนุในอตุสำหกรรมสเีขยีวระดบันำนำชำติ สงัคมแหง่ควำมสขุ

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 จังหวดัสระบุรี ไดน้�ำระบบรำชกำร 4.0 มำใชข้บัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง โดยยดึหลักกำรบริหำร 
“งำน งบ ระบบ คน และควำมร่วมมือ” และน�ำเอำประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดตำมยุทธศำสตร์ รวมทั้งปญัหำ 
ของพ้ืนที่มำวิเครำะห์ เชื่อมโยงหำ GAP และรูปแบบในกำรแก้ไขปญัหำที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  
และเทำ่ทันตอ่กำรเปลีย่นแปลงในยคุดจิิทลั ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำระบบขอ้มลูใหเ้ปน็ระบบเปดิ เขำ้ถงึได ้และพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรให้ปรับเปลี่ยน Mindset ในกำรท�ำงำน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
จำกทุกภำคสว่นในกำรขับเคลื่อนใหเ้กิดควำมยั่งยืนในทำงปฏิบัติ 

จงัหวดัสระบุรี



80รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

 เน้นกำรท�ำงำนอย่ำงมีเอกภำพ ด้วยกำรบูรณำกำรท�ำงำน 
ทุกภำคส่วน แบ่งปนัข้อมูลซ่ึงกันและกัน ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล
ขำ่วสำรและตรวจสอบกำรท�ำงำนได ้มกีำรวำงแผนล่วงหน้ำออกแบบ
กระบวนกำรท�ำงำนเชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบ ปรับรูปแบบกำรท�ำงำน
เปน็แบบระนำบรวมทั้งสร้ำงเครือขำ่ยร่วมกบัภำคสว่นภำยนอก เชน่ 
กำรบริหำรจัดกำรปญัหำฝุน่ละอองในเขตพื้นที่ต�ำบลหน้ำพระลำน 

โดยน�ำ Application Line Group มำใช้รำยงำนสถำนกำรณ์ 
ฝุ ่นละออง ควบคู่กับ Application Air4Thai มีกำรท�ำงำน 
อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
ร้องขอผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ  เช่น  www.Saraburi .go . th  
และ Website ของสว่นรำชกำรต่ำง ๆ 

 เน้นกำรท�ำงำนเชงิรุก มุ่งแก้ไขปญัหำ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ภำยใต้ข้อมูล และระบบ
ดจิิทลัสมัยใหม ่อ�ำนวยควำมสะดวกในบริกำรสำธำรณะแบบเบด็เสร็จจุดเดยีวเพิม่ชอ่งทำงในกำรใหบ้ริกำรผำ่นเวบ็ไซต ์และโซเชยีลมเีดยี 
เกิดกำรเชื่อมโยงบริกำรสำธำรณะของภำครัฐ ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรภำครัฐได้ทุกที่  ทุกเวลำ เช่น Application  
“One Home สระบุรี” เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบปญัหำทำงสงัคมได้อย่ำงทันที เปน็ต้น  

 มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กำร เพื่อใหป้ฏิบัติงำนได้อย่ำงถกูต้อง มีประสทิธิภำพ สรรคส์ร้ำงนวตักรรม หรือมีควำมคิดริเร่ิม 
ประยุกต์องค์ควำมรู้ที่มีอยู่เข้ำมำปรับใช้ในกำรท�ำงำน เน้นกำรสร้ำงคนให้เปน็คนดี คนเก่ง มีจิตบริกำรสำธำรณะ และพร้อมที่จะ 
ปรับเปลี่ยนตนเองสู่องค์กำรที่ทันสมัย จึงจัดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (Young Talent Saraburi)  
ซ่ึงเปน็กำรบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคเอกชน โดยคัดเลือกข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อเปน็ 
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำจังหวดัใหเ้ปน็ระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัยอย่ำงแท้จริง 
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ผลงานเร่ืองที่ 1 : การจัดการฝุน่ละอองพืน้ที่ต�าบลหน้าพระลาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ต� ำบลหน้ำพระลำน อ�ำ เภอเฉลิมพระเ กียรติ  ถูกประกำศ 
เปน็เขตควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จังหวัดสระบุรีได้เร่ิมด�ำเนินกำร 
อยำ่งจริงจังตั้งแตเ่ดอืนตลุำคม 2561 ก่อนทีป่ระเทศไทยจะเกดิวกิฤตปญัหำ
มลพิษทำงอำกำศจำกฝุ่น  PM 2.5 มีกำรน� ำข้อมูลทำงวิชำกำร  
ระดมควำมคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรติดตำม
ตรวจสอบในระดับท่ีเข้มข้น และจัดกำรประชุมถอดบทเรียน (AAR)   
มีกำรก�ำหนดมำตรกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ประกอบแผน 3 ระดับ 
1) แผนชว่งปกติ (แผนประจ�ำปี) 2) แผนชว่งวกิฤติ (ชว่งฝุน่เกินมำตรฐำน)  
และ 3) แผนเพื่อควำมยั่งยืน (แผน 5 ปี) มีกำรติดตำมคุณภำพอำกำศ 
โดยกำรติดต้ังสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศอัตโนมัติ แบบ Real Time  
และยอ้นหลังผ่ำนทำงเวบ็ไซด ์aqmthai ใชง้ำนร่วมกับ Application  Air4Thai  
สร้ำงกลไกกำรสื่อสำรเพื่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงทีผ่ำนหลำย 
ช่องทำง เช่น Application Air4Thai และตั้ง line group “รวมใจ 
หน้ำพระลำนสู้สู้” และในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดได้คิดค้นวิธีกำร 
และรูปแบบใหม่ ๆ โดยน�ำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลด้ำนฝุ ่นละออง  
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐและงบประมำณในพ้ืนที่  
มีกำรต่อยอดกำรแก้ไขปัญหำ โดย 1) กำรก่อสร้ำงเส้นทำงเบ่ียง 
เกิดเส้นทำงคมนำคมเส้นทำงใหม่ท่ีหลีกเลี่ยงชุมชนที่เปน็พื้นที่อ่อนไหว  
2) กำรติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับรถบรรทุกที่ไม่ปิดคลุมผ้ำใบ  
และ 3) กำรปลูกแฝก หญ้ำคลุมดินและไม้พื้นถิ่น เพื่อสร้ำงหน้ำดินและฟื้ นฟู
สภำพพื้นที่บริเวณหน้ำเหมืองแร่ที่สิน้สดุกำรท�ำเหมืองแล้ว 

กำรจัดกำรฝุน่ละอองต�ำบลหน้ำพระลำน

 สขุภำพอนำมยัของประชำชนในพืน้ทีด่ขีึ้น ประชำชนเขำ้ใจกำรด�ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำของภำครัฐและพร้อมเขำ้มำมร่ีวมสว่นร่วม
ในกำรแก้ไขปญัหำ สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหส้ำมำรถอยู่ร่วมกับชมุชนได้อย่ำงยั่งยืน เกิดผลสมัฤทธ์ิในกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ท�ำให้เกิดกำรเติบโตของ GDP ด้ำนอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศไทย  
และลดงบประมำณค่ำใชจ่้ำยของประเทศที่จะต้องน�ำมำใชใ้นกำรดูแลรักษำสขุภำพของประชำชน

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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ผลงานเร่ืองที่ 2 : โครงการสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรแก้ไขในรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
เปน็กำรสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีกำรรวมกลุม่เพือ่ท�ำกำรผลติ บริหำร
จัดกำรร่วมกัน และรวมกันจ�ำหน่ำย โดยกำรก�ำหนด Value Chain 
ที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรที่มีควำมเชื่อมโยงต้ังแต่ต้นทำง 
กลำงทำง จนถึงปลำยทำง และมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน 
ของทุกภำคส่วนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เหมำะสมกับพื้นที่มำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ต้ังแต่ปี 2559 
ถงึปจัจุบนัจังหวดัสระบรีุมกีลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่ทั้งสิน้ 74 แปลง  
ผลกำรประเมินเทียบเคียงกับจังหวดัใกล้เคียง พบวำ่ จังหวดัสระบุรี
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มปริมำณกำรผลิตได้สูงกว่ำ  
โดยในปี 2559 แปลงใหญ่ต้นแบบน�ำนมโค อ�ำเภอมวกเหล็ก  
ได้รับรำงวลัแปลงใหญ่โดดเด่นระดับประเทศ กลุ่มสนิค้ำปศุสตัว ์

 เน่ืองด้วยจังหวดัสระบรีุเปน็ตน้ก�ำเนิดของ “อำชพีโคนม”แหง่แรกของประเทศ และเปน็อำชพี
พระรำชทำน ประกอบกบัมโีคนม และผลิตภณัฑน์มเปน็สนิคำ้เดน่ประจ�ำจังหวดั สำมำรถผลติน�ำนมดิบ
ได้มำกกวำ่ 19,000 ตันต่อเดือน หรือเกอืบ 20% ของประเทศ ผู้บริหำรจึงมีวสิยัทัศน์ในกำรสบืสำน 
รักษำ ต่อยอด ให้คงอยู่ โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วน และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย น�ำร่องขับเคลื่อนโครงกำรฟำร์มโคนมอัจฉริยะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแปลงใหญ่ 
ระยะที่ 1 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำนวตักรรมที่ทันสมัยและมีประสทิธิภำพ เข้ำมำเพิ่มโอกำส 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเปน็ Smart Farming เพื่อผลผลิตและคุณภำพสงูสดุ รวมทั้งจัดท�ำโครงกำร
กำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมสูต่ลำดชำญฉลำด 

โครงกำรสง่เสริมเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่โคนม

 เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ต้นทุนกำรผลิตลดลง ปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภำพดีมีตลำดรองรับ ขำยผลผลิตได้รำคำ สำมำรถยกระดับรำยได้สุทธิ 
ใหก้บัเกษตรกร สง่ผลใหเ้กษตรกรมีคุณภำพชวีติทีด่มีรีำยไดเ้พิม่ข้ึนอยำ่งยั่งยืน นอกจำกน้ัน 
ยังเปน็กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
รวมทั้ง สำมำรถลดภำระงบประมำณของประเทศในกำรใชจ่้ำยเพื่อพยุงรำคำสนิค้ำเกษตร 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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ผลงานเร่ืองที่ 3 : ระบบการดแูลผู้ปว่ยโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง (Stroke alert) จังหวดัสระบรีุ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 โรคไม่ติดต่อเร้ือรังโดยเฉพำะโรคหลอดเลือดสมอง 
เปน็สำเหตกุำรตำยอนัดบั 2 ของโลก จังหวดัสระบรีุมอีตัรำตำย
ต่อประชำกรแสนคน ระหวำ่งปี พ.ศ. 2560 – 2562 เท่ำกับ 
62.18  57.01 และ 62.92 ตำมล�ำดบั จังหวดัจึงไดน้�ำเทคโนโลยี
มำใช้ เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบแจ้งเตอืนผูป้ว่ย
โรคหลอดเลือดสมอง ผ่ำน Application “Stroke alert”  
แบบ Real Time และ Line Group เพ่ือแจ้งขอ้มลูผู้ปว่ยรำยใหม่
ให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (รพช./ รพ.สต.) จัดท�ำระบบ 
กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชำชนกลุ่มเสี่ยง/ญำติผู้ปว่ย 
ผ่ำนระบบ QR Code ใหผู้ป้ว่ย ครอบครัว สำมำรถดแูลบ�ำบดั ฟื้นฟู
สุขภำพและประเมินควำมเสี่ยงได้ด้วยตนเอง และลงทะเบียน 
ผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองที่จ�ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล  
เข้ำสู่ระบบกำรฟ้ืนฟูในชุมชน (Intermediate Care : IMC)   
เพื่อลดควำมพิกำรและให้ผู้ปว่ยสำมำรถใช้ชีวิตประจ�ำวัน 
ได้อย่ำงดีท่ีสุด ภำยใต้แนวคิด “เปลี่ยนภำระให้เปน็พลัง”  
โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่ำนกลไกของ “กองทุนฟื้ นฟู
สมรรถภำพที่จ�ำเปน็ต่อสขุภำพ”/ “ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์” กำชำด
จังหวัดสระบุรี จิตอำสำ และภำคีเครือข่ำยเพื่อให้กำรดูแล 
บ�ำบัดฟื้ นฟูสขุภำพแก่ผู้ปว่ยในชมุชน

 ประชำชนได้รับกำรสง่เสริม สนับสนุนควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพเก่ียวกับกำรปอ้งกันโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับบริกำร
บ�ำบัด ฟื้ นฟสูขุภำพครอบคลุมทุกรำย สง่ผลท�ำใหผู้ป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองของจังหวดัสระบรีุท่ีไดรั้บกำรบ�ำบดั ฟ้ืนฟมีูอำกำรดข้ึีน
ไม่มีภำวะพึ่งพิงร้อยละ 66.73 มีอำกำรคงที่ร้อยละ 31.56  

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ระบบกำรดูแลผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
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ผลงานเร่ืองที่ 4 : โครงการบริหารขอ้มลูเพือ่ยุทธศาสตร์ การพฒันาเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบรีุ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

โครงกำรบริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบุรี

 จังหวัดสระบุรี ได้น�ำร่องกำรพัฒนำ“ โครงกำร
บริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงรุก 4.0”  
เพือ่ใหก้ำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำรและกำรจัดสรรงบประมำณ
ของจังหวัด สำมำรถเชื่อมโยงผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ 
ภำคประชำชน ที่ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำใช้ประโยชน์ 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สำมำรถตอบสนอง 
แผนพฒันำจังหวดัได้อย่ำงตรงจุดมำกยิง่ขึ้น โดยพฒันำระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบเวบ็แอปพลเิคชัน่ (PBPSARABURI.COM) 
ที่สำมำรถจัดเก็บและแสดงข้อมูลกำรจัดท�ำงบประมำณ 
และแผนงำนโครงกำร รวมถึงข้อมูลกำรเสนอปัญหำ 
และควำมต้องกำรของภำคประชำชน โดยเปิดช่อง 

ให้ผู้แทนภำคประชำชน (ผู้น�ำชุมชน) สำมำรถเสนอปญัหำ 
และควำมต้องกำรของภำคประชำชน ในรูปแบบภำพถ่ำย 
สภำพปัญหำจำกสถำนท่ีจริงผ่ำนระบบ ซ่ึงแบ่งออก 
เปน็ 5 ด้ำน ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม ควำมมั่นคง สิง่แวดล้อม  
และโครงสร้ำงพื้นฐำน และแสดงผลเปน็ POI (Point of  
Interests) ผำ่นระบบแผนทีซ่ึ่งอำ้งองิขอ้มลูพกัิดในแตล่ะจุด
ที่เสนอของบประมำณ (Location-based Map) เพื่อใช้
ประกอบกำรท�ำแผนงำน/โครงกำรภำยใต้กรอบประเด็น 
กำรพัฒนำของจังหวัด นอกจำกน้ัน ระบบยังที่สำมำรถแจ้ง
สถำนกำรณ์ด�ำเนินกำรต่อประชำชน เช่น รับเร่ืองแล้ว  
ก�ำลังพิจำรณำ ก�ำลังด�ำเนินกำร และไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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 ประชำชนสำมำรถเขำ้มำมสีว่นรวมในกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำจังหวดั โดยสำมำรถเสนอ
ควำมตอ้งกำรมำยังสว่นรำชกำร และสำมำรถตดิตำมกำรด�ำเนินกำรไดอ้ยำ่งใกลช้ดิ ซ่ึงจะน�ำไปสูก่ำรวำงแผนพฒันำ
จังหวัดแบบมีส่วนร่วม ท้ังในระดับจังหวัด ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจำกน้ี ผู้บริหำร 
ของจังหวดั สำมำรถตัดสนิใจด้ำนงบประมำณโดยกำรใชข้อ้มลูเปน็หลกัฐำน (evidence-based decision making) 
ตลอดจนหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดสระบุรีมีข้อมูลส�ำหรับประกอบกำรขอรับสนับสนุนงบประมำณ 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

โครงกำรบริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบุรี
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เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 จังหวัดสระบุรี มีเปำ้หมำยที่จะขับเคลื่อนจังหวัด 
ไปสูเ่มืองอัจฉริยะ โดยมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังน้ี
 1) ด้ำนข้อมูล : ต่อยอดกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
บริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงรุก 4.0  
โดยองคก์ำรบริหำรสว่นจังหวดัสระบรีุพฒันำพฒันำคลงัขอ้มลู
อิ เล็กทรอนิกส์  (Big Data) ร่วมกับจังหวัดสระบุ รี  
เพื่อยกระดับศักยภำพในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัด 
อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน  
และส�ำหรับใช้เปน็เคร่ืองมือในกำรวำงแผนและตัดสินใจ 
เชิงนโยบำยของผู้บริหำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ ผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี และผู้บริหำรองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดัสระบุรี                
 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : บริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและแก้ไขปญัหำ
ของประชำชนในพื้นที่อย่ำงครอบคลุมและเสมอภำค  
โดยกระบวนกำรมสีว่นร่วมของทกุ ภำคสว่น เน้นควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในแบบ 
เครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ ทั้งกระบวนกำรทำงควำมคิด  
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยได้วำงแผนเชิงนโยบำย
ให้ข้ำรำชกำรน�ำควำมรู้ มำผสำนหลัก Design Thinking 
ออกแบบกำรให้บริกำรสำธำรณะในงำนแต่ละภำคส่วน  
เพื่อใหเ้ปน็ระบบรำชกำร 4.0 อย่ำงแท้จริง
 3) บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
ประชำชน และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดต้ังศูนย์
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation 
Center:AIC) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยี 
และนวตักรรมกำรเกษตร ใหเ้กษตรกรไทยก้ำวสูย่คุเกษตร 4.0 
อย่ำงครบวงจร





ภาคผนวก
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