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ค�ำน�ำ

มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้น�ำข้อเสนอการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม แผนการด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นโยบายของรัฐบาล
ในการยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านภาครั ฐ สู ่ ร ะบบราชการ 4.0 ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบราชการที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น
การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน การให้บริการ ที่ต้องพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบดิจิทัล มายกระดับ
สมรรถนะขององค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ในปี พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้พัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่ระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 จนน�ำมาสู่
การมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในปี พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ทั้งมิติการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มิติการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมิติเป็นหน่วยงาน
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐได้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 10 กรม และ 2 จังหวัด
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐที่ ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จ�ำนวน 15 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 12 กรม และ 3 จังหวัด ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ร าชการจนประสบความส� ำ เร็ จ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถน�ำไปศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป
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การมอบรางวัล ในปี พ.ศ. 2564
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้

1

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพิจารณา ประกอบด้วย

1.1
1.2

2
3
4

รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้กบั หน่วยงานที่ ได้รบั รางวัลระดับดีเด่นครบทัง้ 3 สาขาในปีเดียวกัน (รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
รางวัลเลิศรัฐสาขา

มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในสาขานั้น ๆ โดยเรียกชื่อว่า “รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ” และ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”

รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4.1

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

4.2

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

4.3

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้ โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ดังนั้น ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0 จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ดังนี้

1) ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน
(Open & Connected Government)

2) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen-Centric Government)

3) หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Government)

ระบบราชการ 4.0

2

3
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แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ให้ดำ� เนินการ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับแนวการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 และด�ำเนินการตรวจรับรอง
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงได้กำ� หนดกลไกการขับเคลือ่ น
การน�ำเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ไปใช้ ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0
เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�ำเครือ่ งมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเอง
เพือ่ หาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การ น�ำไปสู่การยกระดับองค์การให้เป็น
ระบบราชการ 4.0 และในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ครั้ ง ที่ 4/2561
เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบการมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2562 และให้ มี ก ารมอบรางวั ล แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทีม่ กี ารพัฒนาสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 โดยก�ำหนดให้เป็นประเภทรางวัล
หนึ่งในรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับส่วนราชการที่สามารถยกระดับ
ไปสู่การเป็นเป็นระบบราชการ 4.0
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จึงเป็นรางวัล
ที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการเป็นระบบราชการ 4.0
ใน 3 มิติ ทั้งมิติการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มิติการยึดประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง และมิ ติ ห น่ ว ยงานที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย
โดยมีระดับในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ดังนี้

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)
มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน
ระดับก้าวหน้า (Advance)
มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน
ระดับพื้นฐาน (Basic)
มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน

GOAL ระบบราชการ 4.0

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนี้

470-500

จึงจะได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล

400-469

จึงจะได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า

300-399

จะได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน

คะแนน

ผลคะแนนรวม
ของทุกหมวด
อยู่ระหว่าง

คะแนน

คะแนน

4
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กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
การประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงตามเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2562) โดยหมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นหมวดกระบวนการจะมีประเด็น
ในการพิจารณาหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์การด�ำเนินการจะมีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น
ในการประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พื้นฐาน ก้าวหน้า และพัฒนาจนเกิดผล

หมวด 1

การน�ำองค์การ

หมวด 2

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

หมวด 3

การให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

หมวด 4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5

การมุ่งเน้นบุคลากร

หมวด 6

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

หมวด 7

ผลลัพธ์การด�ำเนินการ

แนวทางการประเมินหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ดังนี้
ระดับพื้นฐาน (ฺBasic)
ระดับก้าวหน้า (Advance)
ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)
300 คะแนน
400 คะแนน
500 คะแนน
มี แ นวทางของการด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น ระบบ แนวทางในการด�ำเนินการมีความสอดคล้อง แนวทางการด� ำ เนิ น การมี ก ารบู ร ณาการ
หมวด 1 - 6 และถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผล (Approach and กับเป้าประสงค์ขององค์การและของระดับ กั บ ส่ ว นงานภายในและสนั บ สนุ น การเกิ ด ผล
Deployment หรือ A&D)
ประเทศ (Alignment)
สู่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ (Integration)
ระดับ

หมวด 7

มี ก ารระบุ ตั ว วั ด ที่ ส� ำ คั ญ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ตั ว วั ด ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และมี ผ ลลั พ ธ์
ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการ มีการตั้งเป้าหมายที่ ดีกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 5-9 (Focus
ความท้ า ทายโดยมี ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ Improvement)
(Level and Early Trend) แต่ไม่เกินร้อยละ 4.9

ตั ว วั ด ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และมี ผ ลลั พ ธ์
ดีกว่าค่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 อันเป็นผล
มาจากความพยายามในการปรับปรุงทุกส่วนงาน
(Integration)
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ขั้นตอนการประเมิน และการพิจารณาการให้รางวัล

01
02
03
04
05
06

ส่วนราชการด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และส่งเอกสารเบื้องต้น
ไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งส่วนราชการจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ
ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบผลประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
หากผ่านการประเมินตนเองตามข้อ 3 ให้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
ตามแนวทางที่ก�ำหนด และจัดส่งไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินรายงานผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และจัดท�ำ
ประเด็นการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนราชการ (Site Visit)
ส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตามข้อ 5 จะได้รับการตรวจประเมินในพื้นที่การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
และผลการตรวจประเมินจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลให้ทราบพร้อมข้อมูลป้อนกลับ
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ผลจากการด�ำเนินการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2563 มีหน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
จ�ำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 11 กรม และ 2 จังหวัด รายละเอียดดังตาราง

ประจ�ำปี
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0)

ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

 กรมควบคุมโรค

 กรมควบคุมโรค

 กรมสรรพากร

 กรมสรรพากร

 กรมปศุสัตว์

 กรมธนารักษ์

 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 กรมบังคับคดี

 จังหวัดขอนแก่น

 กรมปศุสัตว์

 จังหวัดสระบุรี

 กรมศุลกากร
 กรมสรรพสามิต
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กรมสุขภาพจิต
 ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดสระบุรี

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2564 มีส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 จ�ำนวน 164 หน่วยงาน ประกอบด้วย 92 ส่วนราชการ 52 จังหวัด และ 12 องค์การมหาชน รวม 164 ผลงาน
โดยมีส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล 15 หน่วยงาน ดังนี้

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0)

หน่วยงาน
 กรมสรรพากร
 กรมธนารักษ์
 กรมสรรพสามิต
 กรมศุลกากร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมปศุสัตว์
 กรมบังคับคดี
 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรมสุขภาพจิต
 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดสระบุรี
 จังหวัดพังงา

8

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

4.0

PMQA 4.0

11

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

กรมสรรพากร
วิสัยทัศน์
องค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมสรรพากรมี ก ระบวนการทบทวนปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และเสนอแนะนโยบาย
ทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี หรือเมื่อเกิด
สถานการณ์ส�ำคัญ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวอาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ความท้าทายของพันธกิจ การจัดเก็บภาษีตามประมาณการ
และเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นทุกปี การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)
และในช่วงปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายของกรมสรรพากร ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีท่ ว่ั โลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวและส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของไทย รัฐบาล จึงจ�ำเป็นต้องใช้
งบประมาณในการรั ก ษาเสถี ย รภาพ ทางการคลั ง และเร่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ขณะเดียวกันวิกฤติครั้งนี้ นับว่าเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาคธุรกิจ
และสังคมเข้าสูก่ ารปรับตัวในยุคดิจทิ ลั ซึง่ ท�ำให้สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านเปลีย่ นไป
จากเดิม กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการจัดเก็บภาษีอากร

จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเร่งต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมายกระดับการบริการผู้เสียภาษี
พร้อมทั้งพัฒนาการท�ำงานด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อให้ผู้เสียภาษี
ได้รับการบริการทางภาษี อย่างทั่วถึงและจัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
การทบทวนปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวเป็นผลให้กรมสรรพากรสามารถคาดการณ์อนาคต
และเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพือ่ เปลีย่ นผ่านการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมองค์กร
จึงได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ ใหม่ที่ ใช้ ในปี 2564 – 2566 เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนองค์กรให้ชัดเจน โดยมุ่งสู่การเป็น “องค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภาษี
อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพือ่ สร้างเสถียรภาพ
ทางการคลัง” และมีเป้าหมายหลัก 3 ตรง “เก็บภาษีตรงเป้าหมาย นโยบายตรงกลุม่
บริการตรงใจ” ขับเคลื่อนด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) รักษาเสถียรภาพทางรายได้
ภาษีอย่างยั่งยืน 2) พัฒนาระบบการบริ ห ารและการบริ การเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม และ 3) เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล
และสภาพแวดล้อมการท�ำงานในองค์กร และยังคงขับเคลือ่ นด้วยกลยุทธ์ D2RIVE

D : Digital Transformation การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงและปรับใช้กับกระบวนงานที่รับผิดชอบ เพื่อการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากร
D : Data Analytics การจัดการและน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ การบริหารจัดเก็บภาษี และการให้บริการ
R : Revenue Collection กลยุทธ์ ในการจัดเก็บและส่งเสริมการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
I : Innovation การสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนกระบวนการท�ำงาน
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
V : Value การขับเคลื่อนสรรพากรคุณธรรม (H: ซื่อสัตย์ A: รับผิดชอบ S: มอบใจบริการ)
E : Efficiency การเพิม่ ประสิทธิภาพคน (Smart People) โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคน เก่ง ดี มีความสุข และเปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Smart Office) โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ลดระยะเวลาขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
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ในปี 2564 ยังคงยกระดับการท�ำงานในรูปแบบใหม่ดว้ ยแนวคิด Agile
Methodology มายกระดับการบริหารจัดการองค์กร เพือ่ รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
และเป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนกรมสรรพากรมุ่งสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0
ได้แก่ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ระบบราชการที่ยึดประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง และระบบราชการที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย
และเป็นแนวทางของทุกหน่วยงานในการด�ำเนินงานตามภารกิจรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ผู้บริหารกรมสรรพากรก�ำหนดทิศทางองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Digital RD สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 เน้นการท�ำงานที่เปิดเผยโปร่งใสตามประกาศคุณธรรม
อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และมอบใจบริการ (HAS)” โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ออกแบบกระบวนการท�ำงานให้มีความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ผ่านกลไก (1) สร้างการมีส่วนร่วม โดยสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะ
ของการมอบอ�ำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างกลไกให้บคุ คล/องค์กรทัง้ ภายในและภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ ร่วมกันออกแบบกระบวนการท�ำงาน เพือ่ ให้ผลลัพธ์
ของทุกกระบวนการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) การแบ่งปันข้อมูล ผ่านการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น www.rd.go.th
Web Service คลังข้อมูล Linkage Center ฯลฯ รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในฐานะ
ผู้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของกรมสรรพากร เพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ (3) การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น ๆ
ด�ำเนินการแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น การจัดท�ำโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง การพัฒนาระบบการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน “Application Thailand VRT” ด้วย Blockchain แบบ Digital เต็มรูปแบบที่แรกของโลก (The World’s First VAT Refund
for Tourists App powered by Blockchain) ฯลฯ

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
กรมสรรพากรมีนโยบายยกระดับการให้บริการโดยยึดหลัก Citizen
Centric “เปลีย่ นยักษ์เป็นยิม้ และยิม้ มาจากใจ ก้าวสูย่ คุ ใหม่กรมสรรพากร” เพือ่ มอบ
บริการที่งา่ ย ตรงใจและตอบโจทย์ของทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยน� ำ ข้ อ มู ล การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น เช่ น
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ Citizen Feedback ผ่าน QR Code บน Smartphone/
Tablet ณ จุดให้บริการที่ สส. ข้อมูลการติดตามความรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วกับกรมสรรพากร
บน Social Media ผ่านเครื่องมือ Sentiment Analysis ระบบแจ้งข้อร้องเรียน
ผ่าน RD Smart Tax Application ระบบแจ้งเบาะแสแหล่งภาษีบนเว็บไซต์
กรมสรรพากร ฯลฯ มาออกแบบนวั ต กรรมการให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ให้ ต รงกั บ
(1) ความต้ อ งการเฉพาะกลุ ่ ม เช่ น (1.1) กลุ ่ ม ผู ้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
กรมสรรพากรร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของผู้เสียภาษีเ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e – Tax ของบีโอไอ เพือ่ ให้ทง้ั สองหน่วยงาน
ใช้ ข ้ อ มู ล ชุ ด เดี ย วกั น ลดความยุ ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นของขั้ น ตอนการน� ำ ส่ ง ข้ อ มู ล
ด้านเอกสารของผู้เสียภาษี โดยเริ่มด�ำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เป็นต้นไป (1.2) กลุ่มผู้เสียภาษีและประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส
COVID-19 ออกมาตรการการภาษี “เลื่อน เร่ง ลดและจูงใจ” เพื่อเยียวยา
กลุ่มที่ ได้รับผลกระทบ และ (2) ความต้องการเฉพาะบุคคลพัฒนาปรับปรุงระบบ
My Tax Account ให้ผเู้ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อน
ภาษี ต ่ า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภายนอกตามความสมั ค รใจ
เพิ่มเติมเป็น 9 ข้อมูล (เดิม 4 ข้อมูล) นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบจัดเตรียมข้อมูล
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ระบบ Pre-Fill) ส�ำหรับ
ข้าราชการทั่วประเทศด้วย จากระบบดังกล่าวใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91
ได้ทันที ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ�้ำ
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ผูบ้ ริหารกรมสรรพากรขับเคลือ่ นองค์กรภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ และ 11 เป้าประสงค์ ผ่านกลยุทธ์ D2RIVE เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Digital RD โดยทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย
และออกมาตรการภาษี ให้มคี วามทันสมัย รองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั การซือ้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั การออกกฎหมาย
เก็ บ ภาษี e-Service ฯลฯ และมุ ่ ง เน้ น การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ย กระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ท� ำ งานและการให้ บ ริ ก ารมากถึ ง 149 ระบบงาน
มีการน�ำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก จากฐานข้อมูลกลางที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมสรรพากร ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 2700 นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
โดยจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างทักษะแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเตรียมการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ รวมทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวด RD Data Innovation Awards 2021 การสร้าง Platform Center เพื่อให้เจ้า
หน้าที่ทั่วประเทศเข้ามาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา Data Lake ให้หน่วยงาน/ระบบงานต่าง ๆ น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
โครงการLearning & Sharing เพือ่ ต่อยอดองค์ความรู้ เสริมสร้างให้เป็นคนเก่ง นอกจากนีย้ งั ให้หน่วยงานทัว่ ประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ขบั เคลือ่ นคุณธรรมอัตลักษณ์
และจริยปฏิบัติของบุคลากร (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ : HAS) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อปลูกฝังการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ท�ำ Town Hall เพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางแก้ ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนให้บุคลากรท�ำงานอย่างมีความสุข มุ่งสู่ Smart Office และ Happy People อย่างแท้จริง

ผลงานเรื่องที่ 1 : My Tax Account
เปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขดี สมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ด้วยปัจจุบันมีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาที่ น� ำ ส่ ง ให้ ก รมสรรพากรมากกว่ า
11 ล้านแบบต่อปี โดยเป็นแบบที่มีการขอคืนภาษี
มากกว่ า 3.5 ล้ า นแบบต่อ ปี เพื่อเป็นการอ�ำ นวย
ความสะดวกและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนหรือ
ผูเ้ สียภาษีกรมสรรพากรได้พฒ
ั นาระบบ My Tax Account
ให้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสียภาษีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบนี้ช่วยให้
ผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ก่อนการยืน่ แบบแสดงรายการ โดยเพิ่มข้อมูลค่าลดหย่อนด้วยการบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรวมเป็น 9 รายการ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เบีย้ ประกันสุขภาพของผูม้ เี งินได้ เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation เงินสะสมกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เบีย้ ประกันชีวติ เบีย้ ประกันชีวติ
แบบบ�ำนาญเบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย และเงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รวมทั้งข้อมูลเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ส�ำหรับข้าราชการ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ผู้เสียภาษีสามารถน�ำข้อมูลที่ปรากฏ
ในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ�้ำ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะ
การขอคืนภาษี และการน�ำส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีได้อีกด้วย ท�ำให้การยื่นแบบฯ เป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็ว
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
1. ประชาชนหรือผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน สามารถตรวจสอบเงินได้
และค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรได้รับจากหน่วยงานภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรได้อัตโนมัติ โดยไม่จ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ�้ำและไม่ยุ่งยาก
รวมถึงลดความผิดพลาดในการกรอกแบบและการค�ำนวณภาษีได้อีกด้วย ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้เสียภาษีหรือผู้ขอคืนฯ ได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น
2. ลดต้นทุนการใช้กระดาษ เพื่อออกเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
3. สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วประเทศ และพร้อมให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดราชการ
4. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เพือ่ ยกระดับการให้บริการภาครัฐ และการเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือ ท�ำให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ

ผลงานเรื่องที่ 2 : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
เปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
นวัตกรรมระบบภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
เป็ น หนึ่ ง ในระบบภาษี ที่ ก รมสรรพากรได้ พั ฒ นาขึ้ น ในการเปลี่ ย นแปลง
การท�ำงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง
เพือ่ ให้การจัดการภาษีเป็นเรือ่ งง่าย จากเดิมทีผ่ จู้ า่ ยเงินต้องยืน่ แบบแสดงรายการ
และน�ำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร และจัดท�ำเอกสารหลักฐานหนังสือ
รับรองให้ผู้รับเงิน เปลี่ยนมาเป็นการให้สถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นตัวกลาง
ด�ำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภาษี มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล สามารถจ�ำกัดสิทธิ การเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลได้
ระบบ e-Withholding Tax ประกอบด้วยผูเ้ กีย่ วข้อง 4 ฝ่าย คือผูจ้ า่ ยเงิน
ธนาคารผู้ ให้บริการระบบ ผูร้ บั เงินซึง่ เป็นผูถ้ กู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และกรมสรรพากร
โดยผู้จ่ายเงินจะจ่ายเงินผ่านธนาคารพร้อมแจ้งข้อมูล ที่ก�ำหนด เมื่อธนาคาร
ได้รบั เงินแล้วจะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผจู้ า่ ยเงินและผูร้ บั เงิน
พร้อมทั้ง จ่ายเงินหลังหักภาษี ให้แก่ผู้รับเงิน และน�ำส่งข้อมูลและภาษีที่หักไว้
ไปยังกรมสรรพากรภายในเวลาไม่เกิน 4 วันท�ำการ ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน
จากนั้ น กรมสรรพากรจะออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ จ ่ า ยเงิ น
กรณีนำ� ส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยขาดไป ผูจ้ า่ ยเงินสามารถน�ำส่งภาษีเพิม่ เติมผ่านระบบ
นี้ ได้ และสามารถตรวจสอบหลักฐานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอดเวลา
ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

มีขดี สมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ

ภาพที่ 1 OKR ของ Tax From Home

1. ช่วยลดขั้นตอนการออกเอกสารหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดท�ำแบบแสดง
รายการเพื่อน�ำส่งภาษี และการยื่นแบบของผู้เสียภาษี โดยธนาคารเป็นผู้ด�ำเนินการแทน
ท�ำให้ลดกระบวนการยื่นแบบ และกระบวนการเตรียมเอกสารผู้จ่ายเงิน
2. ลดต้นทุนในการจัดท�ำเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยผู้หัก ณ ที่จ่าย
สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไชต์กรมสรรพากร มาท�ำรายการยื่นแบบผ่านช่องทาง E-Filing
ได้สะดวกรวดเร็ว และมีข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง
3. ท�ำให้เกิดความโปร่งใส ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบหลักฐานได้ที่เว็บไซต์
กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้รับเงินไม่ต้องจัดเก็บเอกสาร
ในรูปแบบกระดาษ
4. ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ Nationnal
e-Payment โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานเรื่องที่ 3 : ระบบ Tax From Home
เปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขดี สมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของการเกิดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทีส่ ง่ ผลกระทบในวงกว้างต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของประชาชน
การด�ำเนินธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐบาล กรมสรรพากร
จึงออกนโยบายด้านการให้บริการที่ตรงใจผู้เสียภาษีและประชาชน (ผู้เสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล จ�ำนวน 460,000 ราย ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมลู ค่า
เพิม่ จ�ำนวน 600,000 ผูเ้ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จ�ำนวน 10.7 ล้านคน และ
ประชาชนทั่ ว ไป จ� ำ นวน 65 ล้ า นคน) โดยปรั บ กระบวนการให้ บ ริ ก าร
เป็นดิจทิ ลั (Digital Transformation) สอดรับกับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ แบบปกติใหม่
(New Normal) ภายใต้แนวคิด “Safety is everyone’s responsibility” โดยจัดท�ำ
โครงการท�ำธุรกรรมภาษีทบี่ า้ น “Tax From Home” เพือ่ ให้ผเู้ สียภาษีและประชาชน
เข้าถึงการท�ำธุรกรรมภาษี ในทุกมิติได้ง่ายที่สุด โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน
สนับสนุนการท�ำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ด้านการรับ
และการจ่ายเงิน ซึง่ ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียน e-Registration ขอยืน่ แบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ต ทีส่ ามารถขออนุมตั แิ บบออนไลน์ และน�ำส่งเอกสารทาง e-mail
ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งไปยืน่ ทีส่ ำ� นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา 2) การยืน่ แบบ e-Filing
ได้แก่ การยื่นแบบผ่าน Internet อินเทอร์เน็ต และการยื่นแบบผ่าน RD Smart
Tax Application ทีส่ ามารถ Download ใช้งานได้ทง้ั App Store และ Google play

สามารถจัดเตรียมและน�ำส่งข้อมูลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่าน Application
ของ ITAX และบนเว็บไซต์ noon.in.th ของบริษทั TQLD จ�ำกัด รวมถึงตรวจสอบ
รายการค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ส�ำหรับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านระบบ
My Tax Account ทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากภายใน นอกจากนีย้ ังได้รับให้สิทธิพิเศษ
ขยายเวลาการยื่นแบบและช�ำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก เพือ่ สร้างสภาพคล่อง
ทางการเงินแก่ผเู้ สียภาษีและประชาชน 3) การช�ำระภาษี e-Payment ส�ำหรับ
ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกช�ำระภาษีได้
หลากหลายช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีป่ รากฏข้อมูลในชุดช�ำระเงิน (Pay In Slip)
โดยร่วมมือกับธนาคารยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษี
ท�ำธุรกรรมภาษีได้จากทีบ่ า้ นแบบ One-Stop Service และ 4) การคืนเงินภาษี
e-Refund ส�ำหรับผูเ้ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและผูเ้ สียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ที่มีภาษีช�ำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย การด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าวก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีว่ ดั ความส�ำเร็จ
ผ่าน OKRs ของการผลักดันการใช้ Tax from Home ตามภาพที่ 1
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
1. ผู้เสียภาษีและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการท�ำธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ One-Stop Service ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน
ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษี ลดความเสี่ยงในการติดโรค COVID-19
2. กรมสรรพากรมีระบบการท�ำงานและการให้บริการเพิม่ มากขึน้ จากการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานและการให้บริการให้เป็นดิจทิ ลั (Digital Transform)
เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านและให้บริการผูเ้ สียภาษีและประประชานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ งภายใต้วกิ ฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ส่งผลให้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของส่วนราชการในการจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส�ำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan : BCP) จาก ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
3. ประเทศชาติมีรายได้น�ำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ เสริมสร้างสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และเร่งให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
1. เป็นองค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
2. เป็นองคกรที่น�ำข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาใช้ ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายหลัก 3 ตรง
“เก็บภาษีตรงเป้าหมาย นโยบายตรงกลุ่ม บริการตรงใจ” (Data Organization)
3. ยกระดับการให้บริการโดยการน�ำ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มาออกแบบ
ระบบการให้บริการให้ตรงตามความต้องการ รวมถึง Rebrand องค์กรให้เป็นสรรพากรยุคใหม่ “เป็นมิตร ยิ้มกับผู้เสียภาษี” เน้นความเป็นมาตรฐาน
โดยก�ำหนด Service Standard ด้านบุคลากรและสถานที่การให้บริการ
4. พัฒนาบุคลากรสรรพากรให้เป็นคนเก่ง (Up-Skill และ Re-Skill) ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบนั ท�ำงาน โดยในอนาคตต้องปรับลด
จ�ำนวนสาขาของ สส. และเพิ่มต�ำแหน่งบุคลากรในงานตรวจสอบภาษี งานส�ำรวจ รวมถึงงาน Data Analytics ดังนั้นกรมสรรพากร
จึงต้องมุ่ง Training บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ Rotate ไปท�ำงานในภารกิจอื่นได้
5. สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร โดยการสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องมือในการบริหารรูปแบบใหม่ ๆ
เช่น Design Thinking, Agile Methodology, Town Hall, Platform กลาง, Data Lake ขององค์กร และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่าน Blockchain และ Sandbox
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บริหารทรัพย์สนิ ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมทีส่ มดุล
และยั่งยืน

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับความท้าทายของประเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารงานแบบบูรณาการ
ภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทีร่ าชพัสดุ ด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา และด้านทรัพย์สินมีค่า โดยมีทิศทาง
การด�ำเนินงานทีส่ นับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบแนวคิด “Smart Treasury 4.0”
ที่มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ
ร่วมกับการใช้กลไกการท�ำงานอย่างเป็นระบบร่วมมกับภาคีเครือข่าย สังคม และชุมชน
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั
การพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะ สมรรถนะทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านพันธกิจและด้านดิจทิ ลั
รองรับเป้าหมายและทิศทางองค์การ เพื่อให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีศักยภาพในระดับสากล อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชน
และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
กรมธนารักษ์มุ่งเน้นการท�ำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
และนวัตกรรมเชิงนโยบาย ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ ไขปัญหาที่ซับซ้อนของชาติ เช่น โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ได้สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ ไข
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการธนารักษ์ประชารัฐ
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กรมธนารักษ์มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและอ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนเช่น โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation)

ผลงานเรื่องที่ 1 : โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลด
ความเหลื่อมล�้ำสร้างความเข้มแข็งโดยการกระตุ้นและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย กรมธนารักษ์จงึ ได้จดั ท�ำโครงการเปลีย่ นชุมชน
เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ ในทีร่ าชพัสดุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ หน่วยงานท้องถิ่น ตามนโยบายร่วม “สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ สร้างโอกาส” ด้วยการจัดให้มตี ลาดชุมชนเพิม่ ช่องทาง
ให้ประชาชน เกษตรกรในพืน้ ทีน่ ำ� สินค้าในชุมชนมาจัดจ�ำหน่าย
โดยใช้การบริโภคภายในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลือ่ น
พร้อมทัง้ มีการอบรมสร้างอาชีพ โดยประชาชนในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน
ก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดการสร้างรายได้
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
ขยายโอกาสทางการตลาดส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย/เกษตรกร โดยเป็นการจัดหาพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ ให้กับชุมชนโดยมีรูปแบบเป็น
ที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่าง ๆ แข็งแกร่งมากขึ้น
โดยการสร้างโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ในทุกระดับ
คุณค่าต่อองค์กร
กรมธนารักษ์สร้างเครือข่ายบูรณาการท�ำงานร่วมกับประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
คุณค่าต่อประเทศ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการด�ำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยน�ำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าเกษตร หัตถกรรม OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ด�ำเนินการแล้ว 77 จังหวัด มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 200 ล้านบาท

ผลงานเรื่องที่ 2 : โครงการธนารักษ์ประชารัฐ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูรูปปแบบ/ลั
ของผลงาน
แบบ/ลักกษณะ/
ษณะ/ Concept ของผลงาน
ตามทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบายการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ สังคม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน กรมธนารักษ์จึงได้ด�ำเนินโครงการ
ธนารักษ์ประชารัฐ โดยการน�ำทีร่ าชพัสดุไปสนับสนุนเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีด่ นิ ท�ำกิน
ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการรับรองสิทธิให้แก่ผู้ครอบครอง
ที่ราชพัสดุโดยมิชอบด้วยการน�ำเข้าสู่ระบบเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ผ่านกระบวนการชุมชนและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ได้แก่หน่วยงานผู้ ใช้ที่ราชพัสดุ หน่วยงานท้องถิ่น (อบต. อบจ.) การไฟฟ้า
การประปารวมถึ ง ธนาคารและสถาบั น การเงิ น จนเกิ ด ผลส� ำ เร็ จ ท� ำ ให้
ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุอย่างถูกต้อง และสามารถน�ำสิทธิ
การเช่าดังกล่าวไปแปลงเป็นเงินทุน สร้างอาชีพและรายได้ ตามแนวทาง
“ธนารักษ์สานรัฐ พัฒนาราษฎร์”

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
แก้ ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ำกินของประชาชน ลดปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครองที่ดินของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปกครอง ดูแล และการบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
คุณค่าต่อองค์กร
บริหารจัดการทีร่ าชพัสดุทมี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และสามารถแก้ปญ
ั หาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐได้อกี ทางหนึง่ ด้วย
คุณค่าต่อประเทศ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมัน่ คง ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การเพิม่ รายได้การเช่าทีร่ าชพัสดุจากการเข้าระบบ
เป็นผู้เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจากการด�ำเนินโครงการท�ำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินแล้ว จ�ำนวน 19,531 ราย

ผลงานเรื่องที่ 3 : โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สิน
แห่งชาติ (National Property Valuation)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ : National Property
Valuation Management Center เป็ น การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานและยกระดับการให้บริการ เพือ่ เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน ข้อมูลการวิเคราะห์
ด้านอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยเทคโนโลยี Big Data Analytics และ Data Visualizations
และการรับเรื่องราวการคัดค้านราคาประเมิน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มกระตุ้นการลงทุน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแผนที่กับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยฐานข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน
และสถานที่ส�ำคัญข้อมูลแปลงที่ดินที่ราชพัสดุข้อมูลทะเบียนที่ดิน โดยการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และสถาบันการเงิน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
ยกระดับการให้บริการข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้อง สะท้อนราคาตลาด และสามารถตรวจสอบราคาประเมินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โดยใช้ระบบตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สิน เพื่อน�ำไปใช้ ในการอ้างอิงประกอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
คุณค่าต่อองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานซึ่งจะท�ำให้สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
คุณค่าต่อประเทศ
สนับสนุนการสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการเผยแพร่อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อใช้เป็นฐานการค�ำนวณการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งสร้างรายได้ ให้ประเทศปีละกว่า 20,000 ล้านบาท อีกทั้งยังรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง สนับสนุนการจัดเก็บรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ต�่ำกว่า ปีละ 10,000 ล้านบาท
และยังเป็นศูนย์กลางการก�ำหนดนโยบายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบาล ข้อมูลการจดจ�ำนอง
และการให้สินเชื่อ และการเป็นศูนย์ข้อมูล ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการประชาชนและทุกภาคส่วน
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
การเป็น Asset Intelligence Center ของประเทศ โดยน�ำเทคโนโลยีสนับสนุนการด�ำเนินงาน โดยมีทิศทางการพัฒนาโนโลยี
เพื่อน�ำมาพัฒนาด้าน Digital ของกรมแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. Smart property พัฒนาและน�ำเครื่องมือในการรังวัดที่ดินราชพัสดุ ผ่าน GIS Drone /จัดท�ำ TRD Land bank จัดล�ำดับ
ศั ก ยภาพที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ น� ำ มาใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด /เพิ่ ม ช่ อ งทางการช� ำ ระเงิ น E-payment ผ่ า นมื อ ถื อ /Smart contact
บริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ online
2. Smart property valuation ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สนิ แห่งชาติ ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยงจาก Thailand 4.0
มาสู่แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกระทรวงการคลังดิจิทัล พร้อมทั้งกรม ธนารักษ์ ได้เตรียมการเป็น Smart Treasury 4.0 เป็นศูนย์กลาง
ที่ด�ำเนินการเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้รองรับการใช้เป็นฐานค�ำนวณค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และเพือ่ ใช้เป็นฐานค�ำนวณภาษีตามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระบบยังมี
การสร้างเนื้อหาด้านงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งมี war room
ใช้ประชุมติดตามงานต่าง ๆ ด้านประเมิน/GIS เป็นข้อมูลแผนที่รูปแปลงต่าง ๆ MIS ข้อมูลโฉนด ข้อมูลราคาประเมินราคาทรัพย์สิน
3. Automatic Coins ให้บริการจ่ายแลกเหรียญอัตโนมัติผ่านตู้และรถ Mobile Coin Unit /พัฒนากระบวนการผลิตเหรียญ
ใช้แขนกลอัจฉริยะ/พัฒนาระบบ ERP โรงกษาปณ์/ใช้ Internet of Things สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ของโรงงานกษาปณ์
4. Smart Museum จัดท�ำ Museum Online ผูร้ บั บริการเข้าถึงไปสะดวก รวดเร็ว/เป็นศูนย์กลางการเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชน เช่น
ให้บริการตรวจสอบเหรียญโบราณผ่านระบบการจอง internet online /เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน E-Book เป็นต้น ส�ำหรับงานสนับสนุน
กรมธนารักษ์มีแผนด�ำเนินการดังนี้
1. บุคลากร พัฒนาทักษะด้าน Digital รองรับในอนาคต
2. จัดท�ำศูนย์ data center จัดเก็บข้อมูลด้าน IT แล้วเสร็จปี 2564
3. จัดท�ำระบบติดตามผลต่าง ๆ แบบ dashboard และ Monitoring เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ติดตามงานเกีย่ วกับงานต่าง ๆ
ของกรมได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์
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กรมสรรพสามิต
วิสัยทัศน์
ผู้น�ำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

Excise 4.0 ได้ก�ำหนดทิศทางในการยกระดับองค์กร โดยมีเป้าหมาย
ในการใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตเพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตของเศรษฐกิจทีส่ มดุล
ควบคูก่ บั การดูแลสังคม รักษาสิง่ แวดล้อม และสร้างความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ
รวมถึงใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมในประเทศ ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบของการบริโภคสินค้า
ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกของสินค้าที่ดี
ต่อสุขภาพนอกจากนี้ ยังปรับโครงสร้างราคาของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการ ประชาชน ผู ้ รั บ บริ ก าร
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทัง้ ในการผลิตและการบริโภค

ให้สอดคล้องกับการสร้างสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลสังคม
และรักษาสิง่ แวดล้อมได้อย่างครบวงจร ส�ำหรับด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม
Excise ได้พฒ
ั นาเพือ่ ให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย ลดการรัว่ ไหล
และยกระดับการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้ ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความร่วมมือและการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน การเชือ่ มโยงเทคโนโลยี และการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้การพัฒนา
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ลดต้นทุน ลดขั้นตอน
และเพิม่ ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ Excise ได้พฒ
ั นาบุคลากรให้มี Multi
Skill มีธรรมภิบาล และด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
Excise มีนโยบายมุง่ เน้นการเปิดกว้างและเชือ่ มโยง โดยก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ ในการส่งเสริมความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยผูบ้ ริหาร
ได้ ให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดเรือ่ งดังกล่าวเป็นตัวชีว้ ดั ทีท่ กุ หน่วยงานในสังกัดต้องด�ำเนินการ การจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมเป็นประจ�ำทุกปี
และการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นให้ผรู้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วม และมีการสือ่ สารนโยบายไปยังหน่วยงานในสังกัดทัว่ ประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
นอกจากนัน้ Excise ได้สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกลุม่ ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งผ่านการเปิดระบบราชการในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน ตัง้ แต่การเปิดเผยข้อมูล
ในช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในเฝ้าระวังการกระท�ำผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และจูงใจ
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบการเสียภาษีสรรพสามิตเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโดยการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีสรรพสามิตและความส�ำคัญ
ของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้เสียภาษีทุกกลุ่ม นอกจากนี้ Excise ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ
เพือ่ ให้การออกมาตรการทางภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ภาษีความหวานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข อย. และผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ภาษีรถยนต์
จากปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น ระบบ Biz – Portal ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. DGA และ ETDA ระบบ GDX และ Open Gov ร่วมกับ DGA ระบบ NSW ร่วมกับกรมศุลกากร
ระบบ Tax SSO ร่วมกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากร

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
Excise มีนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ค�ำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้แก่ ด้านสังคม ก�ำหนดมาตรเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ได้แก่ มาตรการภาษีความหวาน และภาษีเครือ่ งดืม่ นวัตกรรมเพือ่ สุขภาพ (functional drinks) ด้านสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ทปี่ ล่อยก๊าซ CO2 ต�ำ่
และส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน มีความจุกระบอกสูบต�่ำ และปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน EURO 5)
และปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์เป็นตามปริมาณการปล่อยก๊าช CO2 เช่นเดียวกับรถยนต์ และด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน ผ่านมาตรการส่งเสริมการใช้น�้ำมัน B20 และ E85
นอกจากนี้ Excise ให้ความส�ำคัญกับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยด�ำเนินการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังผ่านช่องทางต่าง ๆ และน�ำข้อมูล
ที่ ได้มาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานที่อ�ำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น เพิ่มช่องทาง
การให้ บ ริ ก ารในการออกใบอนุ ญ าตขายสุ ร า ยาสู บ และไพ่ ไ ด้ ทั น ที ที่ Counter Service
ของ 7-Eleven และธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศรวมกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ การใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ใบอนุญาต/ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-license & e-receipt)
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดผ่าน Application เบาะแสสรรพสามิต และพัฒนานวัตกรรม
การให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ก ารยื่ น แบบรายการภาษี ผ ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์
แบบเบ็ ด เสร็ จ จุ ด เดี ย วระบบให้ บ ริ ก ารผู ้ เ สี ย ภาษี ติ ด ตามธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Tracking System) เป็นต้น
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
การด�ำเนินงานภายในองค์กร Excise มีการรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศที่ ใช้ ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลภายนอก
เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และมีการน�ำ Data Analytics มาใช้ ในการคาดการณ์ผลการจัดเก็บภาษีเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ความส�ำคัญ
กับการปรับรูปแบบการท�ำงาน โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาทั้งในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น การคาดการณ์การจัดเก็บภาษีด้วยแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ
การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงสถิตดิ ว้ ยระบบ Business Intelligence (BI) การจัดท�ำแผนงานและการติดตามประเมินผลแผนงานด้วยระบบ Planning & Monitoring (PM)
การพัฒนาระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) เป็นต้น ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรได้ก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) และส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง Excise MOOC (Massive Open Online Course) และหลักสูตรอบรมอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะ
ความเชีย่ วชาญรวมทัง้ สร้างนวัตกรผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพือ่ สร้างนวัตกรด้านการบริหารจัดเก็บภาษี (Spark up Creative
Thinking for Excellent Innovation) และการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise Innovation Award) เป็นประจ�ำทุกปี
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และการให้บริการ Excise ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศ
ในระบบปฏิบัติงาน เช่น Blockchain technology ในสินค้าน�้ำมัน การใช้แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (E Stamp) ในสินค้าสุราและยาสูบ การใช้ Vision Sensor
ในสินค้าเครือ่ งดืม่ การใช้ Direct Coding ในสินค้าเบียร์ การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่าน Counter Service ของ 7-Eleven และธนาคารกรุงไทยทัว่ ประเทศ
การยื่นแบบรายการภาษีและช�ำระภาษี การขอคืนยกเว้นลดหย่อนการยื่น งบเดือน ผ่านระบบออนไลน์ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เป็นต้น

ผลงานเรือ่ งที่ 1 : มาตรการภาษีสรรพสามิตเพือ่ บรรเทาผลกระทบและฟืน้ ฟู
ผูป้ ระกอบการ/ประชาชนในสภาวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19 DISRUPTION)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต้องหยุดชะงักลง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องหยุดหรือชะลอการผลิต
อันเนือ่ งมาจากการบริโภคภายในประเทศ ทัง้ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจลดลงจาก
มาตรการห้ามเดินทาง (Lockdown) และการสนับสนุนให้มกี าร Work From Home
รวมถึง การขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจ/ประชาชน ท�ำให้ความสามารถใน
การช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ ลดลง สถาบันการเงินต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ เพิม่ ขึน้
อีกทั้ง ส่งผลท�ำให้ภาคครัวเรือนต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย โดยเฉพาะสินค้าที่
ไม่จำ� เป็นต้องการด�ำรงชีพอย่างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ Excise จึงได้ออกมาตรการ
ทางภาษีสรรพสามิตให้มคี วามยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19

Open & Connected
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เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น การบรรเทาผลกระทบและฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ระกอบการ/ประชาชนได้ แ ก่
1) มาตรการภาษีสถานบริการอัตราศูนย์ในช่วง COVID-19 (ไนต์คลับ ดิสโก
เธคผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน�้ำ หรืออบตัวและนวด กิจการบันเทิง
หรือหย่อนใจ สนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
และรักษาสภาพการจ้างงานในธุรกิจภาคบริการของประเทศ 2) มาตรการขยาย
ระยะเวลาการช�ำระภาษีสรรพสามิต และการยื่นบัญชีงบเดือนเพื่อลดภาระ
และเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 3) มาตรการภาษี
อัตราศูนย์ ส�ำหรับ ethanol ที่ใช้ผลิต Gel Alcohol และผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
มือที่มี Alcohol เป็นส่วนประกอบ เพื่อปลดล๊อค/เพิ่มปริมาณ Supply ลดโอกาส
การขาดตลาดของผลิตภัณฑ์ Gel Alcohol และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือ
สามารถช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในช่วง
COVID-19

Citizen- Centric

Smart & High Performance

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
มาตรการภาษีสถานบริการอัตราศูนย์ทำ� ให้ Excise จัดเก็บภาษีสถานบริการได้ลดลง
100 ล้านบาทต่อเดือน แต่สามารถรักษาสภาพปริมาณ การจ้างงานได้กว่า 98,000 ราย คิดเป็นมูลค่า
490 ล้านบาทต่อเดือน (98,000 x 5,000) มาตรการขยายระยะเวลาช�ำระภาษี สามารถลดภาระ
และเพิม่ สภาพคล่องให้ธรุ กิจ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านบาท และมาตรการภาษีอัตราศูนย์
ส�ำหรับ ethanolที่ใช้ผลิต Gel Alcohol และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์
Gel Alcohol ไม่ขาดตลาดตอบสนองความต้องการประชาชนโดยมีผลิตภัณฑ์เข้าสูต่ ลาด ปริมาณ
มากกว่า 320 ล้านขวดต่อเดือนในช่วง COVID-19 และประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลพิกัด
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล และร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือได้ทั่วประเทศ
คุณค่าต่อองค์กร
Excise มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นมุ ม มองของภาคเอกชน/ประชาชน และ Excise
มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และน�ำไปปรับใช้ ในการรับมือสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าต่อประเทศ
ด้วยความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของมาตรการภาษีสรรพสามิต ท�ำให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศทัง้ ภาคธุรกิจ/ประชาชนได้รบั ผลกระทบลดลงและฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็ว
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ผลงานเรื่องที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สินค้าเบียร์ด้วยระบบ Direct Coding
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
Excise ใช้แสตมป์ ในการจัดเก็บภาษีสินค้าเบียร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
โดยไม่มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบของแสตมป์มานาน (ไม่ทนั สมัย และมีลกั ษณะทีห่ ลากหลาย
โดยแยกตามชนิ ด ดี ก รี คุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า และขนาดบรรจุ รวมทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน 189 แบบ) การติดตามและตรวจสอบแสตมป์ (Track & Trace) ใช้อัตรา
ก�ำลังเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวนมากในการตรวจสอบ ประกอบกับลักษณะของแสตมป์สามารถ
ปลอมแปลงได้ง่ายและมีการน�ำมาใช้ซ�้ำได้ อีกทั้งระบบบริหารการจัดเก็บแสตมป์
ก็มีความยุ่งยาก และไม่สอดคล้องกับความต้องการ ปี พ.ศ. 2526 Excise จึงได้น�ำ
เครือ่ งตรวจวัดปริมาณน�ำ้ เบียร์ที่ไหลผ่านท่อ หรือ “Flow Meter” มาใช้แต่กพ็ บปัญหา
ในเรือ่ งความถูกต้อง แม่นย�ำ และเมือ่ สินค้าเบียร์ออกสูท่ อ้ งตลาดจะไม่มเี ครือ่ งหมายใด ๆ
แสดงว่าได้ช�ำระภาษีแล้ว ท�ำให้จัดเก็บภาษีได้ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มี โอกาสรั่วไหล
และติดตามตรวจสอบได้ยาก Excise จึงได้น�ำระบบ “Visible Direct Coding”
มาใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้าเบียร์ที่ผลิตใน
ประเทศ โดยมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1) รหั ส ควบคุ ม บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต ้ อ งรองรั บ การติ ด ตามและสื บ ค้ น
(Track and Trace) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติ
2) มีเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงระดับกึ่งซ่อนเร้น (Semi-covert)
ผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Encryption)
3) การใช้หมึกพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Security ink) นอกจากนั้น
Excise ยังได้เปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการ โดยปรับบทบาทจาก ผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย
ลงทุนติดตั้ง ควบคุม บ�ำรุงรักษาระบบเอง เป็น การจ้างบุคคลที่ 3 (Third party)
คือ บริษทั เอกชน ให้เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในวางระบบ/อุปกรณ์/บ�ำรุงรักษา Direct Code
และพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ที่หน้าสายพานการผลิต
(โรงงานผลิตเบียร์ 9 แห่ง รวม 42 สายพานการผลิต) พร้อมกับติดตั้งเครือ่ ง
ตรวจนับบรรจุภัณฑ์ด้วยแสงเลเซอร์ และออนไลน์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีเบียร์
แบบ Realtime มาที่ Excise ซึง่ Excise จะเป็นแค่ผคู้ วบคุม ตรวจสอบการด�ำเนินการ
และรับช�ำระภาษีเท่านั้น โดยบริษัทเอกชนจะได้รับค่าตอบแทน 0.25 สตางค์
ต่อกระป๋อง/ขวด เป็นค่าด�ำเนินการ

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
มี Application เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้ smart phone/tablet สแกน QR CODE เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและตรวจสอบ
ข้อมูลสินค้าย้อนกลับว่าผลิตจากโรงงานอะไร เมื่อไร ได้เสียภาษีถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสสินค้าผิดกฎหมายได้อีกด้วย
คุณค่าต่อองค์กร
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสินค้าเบียร์เพิ่มขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีจากเอกชนที่ทันสมัย ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ Excise โดยสามารถ
มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยการผลิต จะช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
คุณค่าต่อประเทศ
ลดการรั่วไหลของภาษี ท�ำให้รัฐจัดเก็บรายได้ภาษีเพื่อน�ำไปใช้ ในการพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น

ผลงานเรื่องที่ 3 :การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ แบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ผ่านธนาคารกรุงไทย และ 7 - ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
Excise มีภารกิจส�ำคัญในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
โดยในหนึง่ ปีงบประมาณมีปริมาณTransactions การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ จ�ำนวน 650,000 ราย มี ใบอนุญาตประมาณเกือบ
1 ล้านใบ/ปี ประกอบด้วย ใบอนุญาตขายสุรา 481,304 ฉบับ ใบอนุญาตขายยาสูบ
455,583 ฉบับใบอนุญาตขายไพ่ 27,594 ฉบับ ซึ่ง Excise มีความสามารถ
(Capacity) ในการรองรั บ ปริ ม าณงานออกใบอนุ ญ าตขายที่ มี จ� ำ นวนมาก
ผ่านส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ 177 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านออกใบอนุญาต 500 คน คิดเป็นจ�ำนวนใบอนุญาต 2,400 ใบ ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
และค่าธรรมเนียม 450 ล้านบาท/ปี โดยที่ผ่านมา Excise พบปัญหา (pain point)
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่รูปแบบเดิม คือ ต้นทุนของผู้ขอใบอนุญาต
ในการเดิ น ทางมาส� ำ นั ก งาน ซึ่ ง เสี ย เวลาและมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง
และกระบวนการ (Process) ออกเอกสารมีขนั้ ตอนมาก ใช้เวลานาน และไม่คล่องตัว
และกรณีที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ช่องทางการช�ำระเงินผ่านตัวแทนของ Excise
(ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในร้าน 7-Eleven ก็พบปัญหา คือ ใบอนุญาต
ที่ส ่ ง ทางไปรษณี ย ์ ถึ ง ล่า ช้ า หรื อ อาจสู ญ หายระหว่ า งการส่ ง หรื อ เลยเวลาที่
ใบอนุญาตหมดอายุ

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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ท�ำให้ผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ขอรายใหม่ และอาจเสียสิทธิ
บางประการ เช่น กรณี ใบอนุญาตอยู่ ในเขตโซนนิ่ง (Zoning) จะไม่สามารถ
ขอใหม่ได้ รวมทั้งผู้ขอใบอนุญาตมีต้นทุนค่าเสียโอกาส ในการประกอบธุรกิจ
Excise จึงได้ปลดล็อกกฎหมาย และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (Open
API/e-payment/e-signature) โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ข อใบอนุ ญ าตไม่ ต ้ อ ง
กรอกเอกสาร เพียงช�ำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้ทนั ที ผ่านส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 177 หน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย 2,000 สาขา
และ 7-Eleven กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ ท�ำให้ผู้ขอใบอนุญาตไม่ว่า
จะอยู่ที่ ใดของประเทศ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
จุดบริการได้งา่ ยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
ประชาชนทีม่ ารับบริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว โดยลดขัน้ ตอนการขอใบอนุญาต (re-design Process) จาก 5 ขัน้ ตอนเหลือ 3 ขัน้ ตอน (ลดลงร้อยละ 40)
ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของผู้ขอใบอนุญาตในการเดินทางมาส�ำนักงาน ทั้งเวลาและค่าเดินทาง ในปี 2563 ประมาณ 10 ล้านบาท ได้รับใบอนุญาตทันที รวดเร็ว ไม่ต้องรอ
การพิจารณา และด�ำเนินการได้สะดวกตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ต้องติดต่อในวันและเวลาราชการ
คุณค่าต่อองค์กร
ลดปริมาณงานของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต ประมาณร้อยละ 7.1 และลดสัดส่วนจ�ำนวนใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าทีก่ รม 1 คน จาก 2,400 ใบ/คน เป็น 1,800 ใบ/คน
ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำเอกสารแบบกระดาษ ให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้นจาก 177 หน่วยงานของกรม เป็น 12,000 หน่วย
คุณค่าต่อประเทศ
ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชน/ประชาชน ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรคจากรัฐเป็นศูนย์ข้อมูล
ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการประชาชนและทุกภาคส่วน
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ โดยใช้กลยุทธ์
1.1 การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้เป็นหลัก ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กร(Digital Transformation) ได้แก่ การใช้ Cloud Technology /e-Excise Registration /Automate Smart form /Digital Document
Center/ e-license /Digital Signature/e-Receipt และการใช้เทคโนโลยี Big Data Analytics รวมถึงการใช้ VPN เพือ่ รองรับการท�ำงานได้ทกุ ที่
1.2 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven) โดยมีการใช้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกอย่างสมบูรณ์ เป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เช่น การใช้ Excise Open API /Big Data Analytics & Business
Intelligent /Excise Real-time Digital Dashboard เพื่อติดตามผลลัพธ์ และสามารถตัดสินใจ สั่งการในแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. นโยบายภาษีที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การขยายฐานภาษี ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มีระบบภาษีที่มีความเป็นธรรม มีการปกป้องคุ้มครองสังคม และการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ได้แก่
การน�ำมาตรการทางภาษีมาใช้ ในการรักษาสิง่ แวดล้อมและแก้ปญ
ั หามลพิษของประเทศ และการจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว
3. ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี สมัครใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างถูกต้อง สร้างระบบการประเมินภาษีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
และเป็นธรรม และสร้างฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง โดยใช้กลยุทธ์
3.1 Excise Smart Service Platform ให้บริการทุกงานบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ผูร้ บั บริการเฉพาะบุคคล (Personalized Service) ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ควบคูก่ บั การให้บริการในเชิงรุก (Excise Proactive service)
3.2 เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบบริการ และการก�ำหนดนโยบายภาษี (Excise Participative Government)
บน Platform online / Customer Experience Lab/Excise Tax Sand box) เพื่อให้บริการถูกใจ และนโยบายภาษีตอบโจทย์ทุกกลุ่ม
4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในอนาคต
มีความพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง สามารถท�ำงานร่วมกับทีมงานแบบข้ามสายงาน และสามารถน�ำนโยบายด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์
4.1 จัดท�ำ Excise Culture Principle Handbook และ Employee Journey เพื่อก�ำหนดรูปแบบพฤติกรรมบุคลากรทุกระดับ/กิจกรรม
สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
4.2 สร้างระบบ Mentor/Coaching /Excise academy เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มี Growth mindset สามารถท�ำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทักษะทางด้านดิจิทัล
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กรมศุลกากร
วิสัยทัศน์
องค์กรศุลกากรชัน้ น�ำ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วย
นวัตกรรม และบริการที่เป็นเลิศ

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมศุลกากรมุง่ มัน่ ก้าวสูก่ ารพัฒนาระบบราชการ 4.0 ทีย่ งั่ ยืน (Customs 4.0
for Recovery and Sustainability) ด้วยนโยบายและน�ำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
โดยทบทวนและก�ำหนดวิสัยทัศน์ยกระดับองค์กรศุลกากรชั้นน�ำ ที่มุ่งส่งเสริม
ความยั่ ง ยื น ของเศรษฐกิ จ และความปลอดภั ย ของสั ง คม ด้ ว ยนวั ต กรรม
และบริการที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักการบริหารงานและปฏิบัติงานที่เปิดกว้าง
และเชือ่ มโยงกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มขีดสมรรถนะขององค์การโดยน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นรากฐานในพัฒนา ต่อยอดการบูรณาการ เชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลและสารสนเทศทุกภาคส่วนทัง้ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในทุกกระบวนการท�ำงานที่ครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานในด้านการค้าระหว่างประเทศ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้

ภายใต้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs Electronics System: TCES)
ที่รองรับระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระบบ National
Single Window (NSW) และ Asean Single Window (ASW) รวมถึงการน�ำระบบ
งานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของ
กรมศุ ล กากรโดยมี ก ลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ในการยกระดั บ กรมศุ ล กากร
คงความยัง่ ยืนการเป็นระบบราชการ 4.0 คือ Excellent Customs Innovation
คู ่ ข นานกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง บู ร ณาการ เพื่ อ ศุ ล กากรที่ ยั่ ง ยื น
โดยเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสและความสุ จ ริ ต พั ฒ นาเพิ่ ม สมรรถนะบุ ค ลากร
เพื่อการให้บริการศุลกากรที่เป็นเลิศ

พัฒนา

ต่อยอด
Excellent Customs Innovation
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ออกแบบและพัฒนาองค์กรและระบบการปฏิบัติงานที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด�ำเนินการ น�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมูล
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการปฏิบตั งิ านและด้านการให้บริการ มีการบริหารจัดการอย่างเปิดกว้างและเชือ่ มโยงผ่านกลไกทีส่ ำ� คัญ 4 ประการ ได้แก่
(1) สร้างและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมระดับนโยบาย การร่วมปฏิบัติ และการให้บริการ
(2) ด�ำเนินการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรมของ กศก. (พ.ศ. 2562-2565) ส่งเสริมให้ปฏิบตั งิ านตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ กศก.
“รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 กศก. ได้รับประกาศให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงการคลัง
(3) พัฒนาต่อยอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการฐานข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและภาค
ต่างประเทศครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ในรูปแบบ Single Window Platform อย่างเต็ม อาทิ ระบบการช�ำระค่าภาษีอากรด้วยบัตร
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานของประเทศไทย Airport Interdiction Task Force
ทางพัสดุไปรษณีย์และสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (4) ปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน ประกาศมาตรฐานการบริการศุลกากรให้แล้วเสร็จ และถ่ายโอน
บางภารกิจให้กับภาคส่วนอื่นด�ำเนินการแทน
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
ให้ความส�ำคัญ ด�ำเนินการค้นหาและน�ำความคิดเห็น ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ 9 ช่องทาง
โครงการพันธมิตรศุลกากร โครงการสิทธิประโยชน์สญ
ั จร ฯลฯ มาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย บริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ล่วงหน้า/เหนือความคาดหวังทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดย
(1) ผลักดันด�ำเนินการตามค่านิยมองค์กร I-SMILE (I=Integrity, S=Service Mind/Self-esteem, M=Modernization, I=Innovation, L=Learning,
E=Expert) และ Customs Service Mind เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนและสร้างสรรค์น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการศุลกากรเพื่อยกระดับอ�ำนวยความสะดวก เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย
ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การให้บริการระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ระบบบริหารทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน/เอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
(3) แก้ ไขปัญหาเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จ�ำนวน 700 กว่าเรื่อง และด�ำเนินโครงการระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) สร้างระบบส�ำหรับการรับฟังและแลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ่ มีเดียร่วมกับภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
(5) คณะท�ำงานโฆษกกรมศุลกากร และ คณะท�ำงานประชาสัมพันธ์ประจ�ำส�ำนัก/ด่าน ในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล ประชาสัมพันธ์
สื่อสาร ชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการบริหารและการปฏิบัติงานของศุลกากรต่อสาธารณชนที่ถูกต้อง
(6) โครงการ CUSTOMS ALLIANCES COVID-19
และ (7) คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
(1) จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกรมศุลกากรสู่การเป็นกรมศุลกากรดิจิทัล พ.ศ.2563-2565 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
ของ กศก. พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กศก.ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กศก. พ.ศ. 2564 – 2566
(2) ผลักดันและพัฒนาการให้บริการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบอย่างต่อเนือ่ ง ไม่นอ้ ยกว่า 64 ระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ นับสนุน
การด�ำเนินกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน ต่อยอด/พัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ NSW, ASW, Big Data, ASEAN Customs Transit System: ACTS,
Customs Receipt on Blockchain, Customs Trader Portal และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง น�ำเครื่องมือ X-Ray 39 ระบบ
และ CCTV 2,239 ตัว ติดตั้ง ณ พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศมาใช้ ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริตและการควบคุมทางศุลกากรกับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยง
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ เพื่อศุลกากรที่ยั่งยืน โดยปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัตินหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสุจริต โดยขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 - 2564) ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กศก. เรื่องการคุ้มครองพยานผู้ ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ให้ถ้อยค�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กศก. และพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
จนสามารถให้บริการศุลกากรที่เป็นเลิศ
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ผลงานเรือ่ งที่ 1 : แผนบริหารความต่อเนือ่ งการด�ำเนินการศุลกากร (Business
Continuity System) ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กศก. ตระหนักและให้ความส�ำคัญผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้บริการศุลกากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ โดย
(1) จัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องการด�ำเนินการศุลกากร (Business Continuity System
(2) แต่งตั้งคณะท�ำงานศูนย์บริหารจัดการของกรมศุลกากรเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19
(3) ก�ำหนดแนวทาง มาตรการแก้ ไข ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ติดตามสถานการณ์ ชีแ้ จงและประชาสัมพันธ์ ประเมินผล เพือ่ บรรเทา
ผลกระทบ Covid-19 แก่ผู้ประกอบการและทางสังคม พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลากรในการให้บริการศุลกากรครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ ตลอดระยะเวลาอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		1) สนับสนุน Social Distancing ด้วยระบบ e-Customs
		2) ยกเว้นอากรขาเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบน�ำมาใช้เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19
		3) อ�ำนวยความสะดวก ในการผ่านพิธีการศุลกากร การยกเว้นอากรของบริจาค การแสดงส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงถิ่นก�ำเนิดสินค้า
		4) ผ่อนปรนระยะเวลาการน�ำเข้าสินค้าผ่านแดนหรือถ่ายล�ำ
		5) ขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตร 29 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
		6) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ทีม่ นั่ คง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รบั
		
ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2564
		7) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564
		8) งดหรือลดเบี้ยปรับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
		9) ส่งมอบของกลางทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน รักษาโรค COVID-19 (ยาส�ำเร็จรูป เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ วัตถุอนั ตราย ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ โรค)
		
และ 10) จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ โครงการ “ศุลกากร ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 ให้กับชุมชน
(4) โครงการ CUSTOMS ALLIANCES COVID-19 อ�ำนวยความสะดวก โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละพื้นที่หรือผู้ประสานงานตามหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง เพือ่ ตอบข้อซักถาม ประสานงาน สนง. ศุลกากรในพืน้ ที่ สายด่วน กศก.1164 ศูนย์บริการศุลกากร โทร. 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 20-5844-8
หรือ website: ccc.customs.go.th และ
(5) แนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน/นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระบบ Work @ Home
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากร เช่น ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ จัดหาวัคซีน เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ท�ำความสะอาดสถานที่ โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง เป็นต้น
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ผลด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว พบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 7,178,494 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่า
7,628,400 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวน 449,906 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.89 สัดส่วนการช�ำระค่าภาษีอากรและอื่น ๆ ผ่านระบบ e-Payment ในปี พ.ศ.2563
ร้อยละ 62.96 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60.55 และมูลค่าการจับกุมสินค้าที่เกี่ยวกับโควิด-19 ในปี พ.ศ.2563 มีมูลค่าจับกุม 22.4 ล้านบาท สูงขึ้น
จากปีพ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่าจับกุม 1.7 ล้านบาท สูงขึ้น 20.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,217.64
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
คุณค่าต่อประชาชน
1. บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออก
2. อ�ำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง
3. ลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการ ยืนหยัดชุมชนสามารถสู้ภัย Covid-19
คุณค่าต่อองค์กร
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการศุลกากรได้อย่างต่อเนื่อง
2. เจ้าหน้าที่ปลอดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คุณค่าต่อประเทศ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. ลดการขาดแคลนสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยมาตรการทางศุลกากรอย่างเข้มงวด
3. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย โดยให้ความร่วมมือในการเข้มงวด
ตรวจสอบผู้เดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลงานเรื่องที่ 2 : การพัฒนาต่อยอดระบบ Asean Single Window กับระบบ
National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กศก. จัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวNational Single Window (NSW) ของประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์แบบไร้เอกสารในหน้าต่างเดียวระหว่าง กศก. กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ เชือ่ มโยงข้อมูลกับประเทศ
อาเซียน ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ในปี 2563 มีจ�ำนวน 9.02 ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายลงทะเบียน
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
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โครงการน�ำร่อง Asean Single Window
เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียน (ACDD)
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โครงการน�ำร่อง Asean Single Window เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง
แหล่งก�ำเนิดสินค้าของอาเซียน

การพัฒนาระบบ ASW เป็นนโยบายส�ำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ทดสอบขัน้ สุดท้ายก่อนการใช้งานจริง ในเดือนธันวาคม 2563 และคาดว่าจะเชือ่ มโยง
ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อมูล ACDD ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ทั้งนี้ อาเซียนได้ก�ำหนดแผน
และอ�ำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำหรับเชือ่ มโยงข้อมูล ACDD อย่างเป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกทีม่ คี วามพร้อม
ซึ่งไทยเป็นประธานอาเซียน กศก. เป็นผู้แทนหลักร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ และอาเซียนยังมีแผนงานให้ประเทศสมาชิกทดสอบเชือ่ มโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช
ในการประสานและผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ (อินโดนีเซีย (e-Phyto Certificate) ส� ำ หรั บ ใช้ แ ลกเปลี่ ย นระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว และฟิลปิ ปินส์) ก�ำกับดูแลเรือ่ งการตรวจสอบความปลอดภัยของพืชและผลิตผลพืชให้เป็นผลส�ำเร็จ
ด�ำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (ATIGA e-Form D) โดยความร่วมมือระหว่างศุลกากรไทยและกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก
ได้ส�ำเร็จเพื่อใช้ ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร โดยมีจ�ำนวน ATIGA ในการพัฒนาและด�ำเนินการระบบให้สามารถเชือ่ มโยงข้อมูล e-Phyto Certificate
e-Form D ที่ ไทยเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ระหว่างปี และพร้อมเข้าร่วมทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ตั้งแต่เดือน
2561 – 2563 ประมาณ 1,170,000 ฉบับ ส�ำหรับปี พ.ศ.2564 อาเซียนได้มแี ผนงาน ธันวาคม 2563 และคาดว่าจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการได้ภายในปี 2565
เพิ่มเติมในการเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN อาเซียนยังได้กำ� หนดให้มกี ารเชือ่ มโยงข้อมูล ASW กับประเทศสมาชิกนอกอาเซียน
Customs Declaration Document (ACDD หรือ Export Information) โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการหารือกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกบางประเทศ
ส� ำ หรั บ ใช้ แลกเปลี่ ย นเพื่อการบริห ารความเสี่ย งโดยศุล กากรประเทศน�ำเข้า เช่น เกาหลี ใต้ ญี่ปุ่น เพื่อจัดท�ำแผนการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิด
ทั้ ง นี้ ป ระเทศในกลุ ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นอยู ่ ร ะหว่ า งทดสอบใบขนสิ น ค้ า อาเซี ย น สินค้า (e-CO) รวมถึงมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate
โดยประเทศไทยได้เริม่ ทดสอบเชือ่ มโยงข้อมูล ACDD เพิม่ เติม (end-to-end test) กับประเทศซึ่งเป็นสมาชิกอนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุม
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และทดสอบแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (IPPC) เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
คุณค่าต่อประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
1. ลดต้นทุน อ�ำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศไทย
1. ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมเอกสารกระดาษ ค่าขนส่ง และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน
ในกระบวนการน�ำเข้าส่งออก
2. มีโครงสร้างพืน้ ฐานระบบเชือ่ มโยงแลก เปลีย่ นข้อมูลธุรกรรม
2. อ�ำนวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรได้รวดเร็วขึ้น
การน�ำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ(NSW&ASW)
3. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าต่อองค์กร
3. ระบบเศรษฐกิจไทยเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
1. เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในข้อมูล และน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาปฏิบัติหน้าที่
ได้ทันที
2. กศก./ทุกหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ สามารถแลกเปลีย่ นเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าระหว่างประเทศ
ระบบโลจิสติกส์แบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
3. กศก./หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
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ผลงานเรื่องที่ 3 :โครงการศุลกากรคุณธรรม
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
นโยบายรั ฐ ก� ำ หนดให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ
และหน่วยงานของรัฐก�ำหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุง่ เน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพือ่ สกัดกัน้
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) วางระบบ
รากฐานการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมในสั ง คมไทย
และยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 “สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต” และกระทรวง
การคลัง มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้เป็น
กระทรวงทีป่ ลอดจากการทุจริต และได้ดำ� เนินโครงการ
“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใสไร้ทุจริต”
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ค�ำนึงถึง
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน โดยมอบหมาย
ให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานน�ำร่อง ด�ำเนินโครงการ
“ศุลกากรคุณธรรม” มาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บคุ ลากร
ในสังกัดมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน โครงการศุลกากรคุณธรรม มีขนั้ ตอน
การสร้างองค์กรคุณธรรม 6 ขั้นตอนประกอบด้วย
1) เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนตกลงใจร่ ว มกั น สร้ า งองค์ ก ร
ให้ เ ป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม 2) ระดมความคิ ด เห็ น
เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์
3) ก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ประการ

ซึ่งเห็นว่าจะลดหรือเลิกพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์
และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทุกคนในองค์กร
ร่วมกันระดมความคิด เพื่อก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
4) แปลงคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรให้เป็นจริยปฏิบตั ิ
ของทุกกลุ่มคนในองค์กร 5) ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร
และ 6) ประเมินผล กศก. ตระหนักดีวา่ การสร้างและการน�ำ
องค์กรไปสูก่ ารเป็น “องค์กรศุลกากรคุณธรรม : โปร่งใส
ไร้ทจุ ริต” หรือ“องค์กรโปร่งใส” เป็นเรือ่ งทีย่ ากและต้อง
ใช้เวลา และการทีจ่ ะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้มใิ ช่เพียง
เพราะการมียทุ ธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ แผนงาน
และโครงการเท่านั้น แต่จะต้องเกิดจากความมุ่งมั่น
และตัง้ ใจจริงของทัง้ เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรและภาคเอกชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�ำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงร่วมกันสอดส่องดูแล และป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในกรมศุลกากร โดยการ
ด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้ 1) ก�ำหนด
ตั ว ชี้ วั ด ภายใต้ คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ก รมศุ ล กากร
“รับผิดชอบสุจริตจิตบริการ” และรูปแบบรายงานผล
การด�ำเนินงาน 2) จัดท�ำคู่มือ“ศุลกากรคุณธรรม”
เพือ่ เผยแพร่แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรมและเป็นคูม่ อื

ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินกา ตามแผน
ปฏิบตั งิ าน 4) สร้างแนวร่วมหน่วยงานหรือภาคประชาสังคม
ภายนอก 5) คัดเลือก และประกาศยกย่องหน่วยงาน
ทีส่ ามารถด�ำเนินกิจกรรมตามแนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม โดยมีผลการประเมินคุณธรรม อัตลักษณ์ ดังนี้
ด้านรับผิดชอบ ร้อยละ 93.84 ของงานในหน้าทีส่ ง่ ตรง
ตามเวลา ที่ ก� ำ หนด ด้ า นสุ จ ริ ต ร้ อ ยละ 89.37
ของเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนฯ
ด้านจิตบริการ ร้อยละ 87.60 และ 88.38 ของผู้มา
รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
และเจ้าหน้าทีผ่ ้ ใู ห้บริการผลการด�ำเนินโครงการ อย่างต่อเนือ่ ง
ผลักดันให้เกิดผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรม ส่งผลให้
มีแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ และเมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2564
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ประกาศ
ให้กรมศุลกากร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ประกาศนียบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
ของกรมศุลกากร
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ทีเ่ กิดขึน้ จากผลงาน)
คุณค่าต่อประชาชน
1. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ได้รับการอ�ำนวยความสะดวก การบริการที่ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยจิตของการให้บริการ
คุณค่าต่อองค์กร
1. บุคลากรศุลกากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
2. เกิดวัฒนธรรมองค์การของสมาชิกทีม่ ที ศั นคติในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ
คุณค่าต่อประเทศ
มีองค์กรต้นแบบทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศด้านคุณธรรม ความโปร่งใส

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
ขับเคลื่อนสู่การเป็นกรมศุลกากรดิจิทัล (Customs 4.0) ที่ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563-2565 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ผลักดันแผนขับเคลื่อนกรมศุลกากรสู่การเป็นกรมศุลกากรดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยด�ำเนินแผนงาน/โครงการ
ภายใต้5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลการน�ำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการท�ำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4) ยุทธศาสตร์บูรณาการ
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน และ 5) ยุทธศาสตร์
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ ใช้งานทุกระดับ
(2) ขับเคลือ่ นผลักดันระบบ NSW/ASW เพือ่ การพัฒนาการให้บริการภาครัฐด้วยระบบดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ (Fully Digital Government) ทีส่ ะดวก
รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก
(3) ด�ำเนินแผนงานด�ำเนินการจัดตัง้ สถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝกึ อบรมระดับภูมภิ าคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training
Center - RTC) เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมภิ าค
เอเซียแปซิฟิก
(4) ขับเคลือ่ นแผนงานด�ำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ เพือ่ ศุลกากรทีย่ งั่ ยืน โดยด�ำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ขบั เคลือ่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ 2) ยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานสากล
และ 3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
(5) ขับเคลื่อนแผนงานด�ำเนินการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกรมศุลกากร เพื่อน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government และในอนาคตอันใกล้จะได้ขยายผลการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหาร
จัดการการปฏิบัติการ การจัดเก็บ การประมวล วิเคราะห์ การก�ำกับ ติดตาม ประเมินและการให้บริการทางศุลกากร ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ Chatbots Blockchain Data Marketplace Smart Workspace and Digital Twins of Government โดยยึดหลักการเปิดกว้างเชือ่ มโยงกัน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ในการยกระดับการอ�ำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ ยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้าระหว่างประเทศ และอันดับ The Global
Competitiveness: Border Clearance efficiency และก้าวสู่ศุลกากรที่เป็นเลิศในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป
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กรมพั ฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ก�ำหนดทิศทาง เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็น Smart และทันสมัยใช้เทคโนโลยีเพือ่ การปฏิบตั งิ านเชิงพืน้ ที่ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ บริหาร
LDD ทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ปรับการท�ำงาน จัดการ พัฒนาบุคลากรเป็นผูน้ ำ� ใหม่ และใช้เครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์การ
เชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาที่ดินให้เกิดความยั่งยืน ทีห่ ลากหลาย
น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนงาน เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
งานพัฒนาทีด่ นิ พด. ยกระดับการเพิม่ ผลิตภาพ ด้วยหลัก 4 Smart ประกอบด้วย
1) Smart Collaboration ด�ำเนินการสานพลังจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านดินภายในและระหว่างประเทศ 2) Smart Connection
บูรณาการชุดข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส�ำคัญ
รวมทัง้ บูรณาการข้อมูลจัดท�ำแผนที่ Agri-Map 3) Smart Service ปรับเปลี่ยน
การให้ บ ริ ก ารประชาชนเชิ ง รุ ก ผ่ า นบั ต รดิ น ดี ปรั บ บริ ก ารเป็ น e-service
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และพัฒนา
AI Chatbot คุยกับน้องดินดี และ 4) Smart Operation สร้างองค์กรมีขดี สมรรถนะสูง

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
พด. ด�ำเนินการสานพลังจากทุกภาคส่วนตามหลัก Smart Collaboration สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินภายในและระหว่างประเทศ เช่น เครือข่าย
ระหว่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (ASP) การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค
เอเชีย (CESRA) และเครือข่ายภายในประเทศ เช่น เครือข่ายหมอดินอาสา เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS เป็นต้น Smart Connection จัดท�ำระบบสารสนเทศ
ด้านดิน รวบรวมข้อมูลส�ำคัญของกรมและจัดท�ำเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Datasets) เปิดเผยชุดข้อมูลผ่านระบบ MOAC Open Data ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ “data.go.th” และน�ำข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
พด.ใช้ Smart Service ยกระดับบริการเชิงรุก ผ่าน“บัตรดินดี” ปฏิบตั งิ านเชิงรุกแก้ปญ
ั หาและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้สะดวก รวดเร็ว และปรับบริการเป็น e-service เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลา ลดภาระของประชาชน ได้แก่ ดินออนไลน์
ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร ขอรับบริการแผนที่ และขอรับบริการขุดสระน�้ำ ในไร่นา เป็นต้น และพัฒนาใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
สร้าง AI Chatbot คุยกับน้องดินดี เป็นระบบการสนทนาโต้ตอบอัตโนมัตผิ า่ นแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ขอ้ มูลจากคลังความรู้ (Knowledge Base) ด้านการพัฒนาทีด่ นิ

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
พด.ใช้ Smart Operation สร้างองค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการช่วยลดการใช้ทรัพยากร เกิดการท�ำงาน
ที่สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ ระบบการประชุม Online ระบบ e-Meeting ระบบ e-Saraban และระบบการรายงานติดตามงาน เงิน และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำ ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS), Agri-Map, LDD On Farm, LDD Zoning เป็นต้น
รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ด�ำเนินการพัฒนาทั้งด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ดิน ด้านสมรรถนะหลัก และด้านบริหาร
จัดการผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาผู้น�ำ ทักษะการท�ำงานเชิงรุก ทักษะการเป็นวิทยากร การสอนงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม

ผลงานเรือ่ งที่ 1 : โครงการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ปัจจุบนั เกษตรกรไทยประสบปัญหาความยากจน สาเหตุหนึง่ เกิดจากเกษตรกรมีขอ้ มูลไม่เพียงพอในการวางแผน
การผลิตสินค้าเกษตร ท�ำให้ ได้ผลผลิตต�ำ่ ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้มรี ายได้ ไม่พอเพียงกับการยังชีพ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มอบหมาย พด. เป็นเจ้าภาพหลักรวบรวมและเชือ่ มโยงฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่ 69 ชัน้ ข้อมูล จาก 19 หน่วยงาน
จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map)
และร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์และบนสมาร์ทโฟน (Agri-Map
Online/Mobile) ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ แผนที่ Agri-Map แสดงพืน้ ที่
ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (N) จ�ำนวน 14.52 ล้านไร่ ซึง่ เป็นปัญหาหลัก ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต�ำ่
ต้นทุนการผลิตสูงจึงเกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย การปรับเปลีย่ นการผลิตสินค้าเกษตรในพืน้ ที่ ไม่เหมาะสม โดยรัฐสนับสนุน
จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นการผลิตเน้นพืน้ ที่ N ข้าว โดย เสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถเลือกปรับเปลีย่ นการผลิต
ได้ตามความต้องการได้แก่ ปลูกชนิดพืชอืน่ ทีเ่ หมาะสม เกษตรผสมผสาน ปศุสตั ว์ ประมง หรือปลูกหม่อนเลีย้ งไหม เป็นต้น
ซึง่ เป็นการบูรณาการแผนงานทีค่ รอบคลุมสาขาอาชีพของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่
ในการใช้แผนที่ Agr-Map และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการปฏิบตั งิ าน เช่น Agri-Map online, LDD Zoning มีผลงานปี 2559
- 2563 เกษตรกรปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ทีท่ ี่ ไม่เหมาะสม จ�ำนวน 119,364 ราย พืน้ ที่ 732,851 ไร่
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โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ซึง่ มีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม ร่วมจัดท�ำแผนบูรณาการร่วมกันโดยใช้ขอ้ มูล Agri-map ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย นอกจากนัน้ หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตลาดการแปรรูป การขนส่ง สามารถใช้ขอ้ มูล Agri-map ในการบริหารจัดการได้ ส่งผลให้เกษตรกร ทีป่ รับเปลีย่ นการผลิตเป็นสินค้าใหม่ในทุกสินค้า มีผลตอบแทน
สุทธิมากกว่าปลูกข้าว โดยการปลูกข้าว ให้ผลตอบแทนสุทธิ 1,292 บาท/ไร่/ปี การปรับเปลีย่ นเป็นเกษตรผสมผสาน หม่อนไหม ประมง และหญ้าเลีย้ งสัตว์ ให้ผลตอบแทน
สุทธิ 5,096, 4,869, 4,637 และ 3,655 บาท/ไร่/ปี ตามล�ำดับ

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 98 ปรับเปลี่ยนการผลิตชนิดสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง การปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ ในทุกสินค้า
ให้ผลตอบแทนสุทธิมากกว่าปลูกข้าว การปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานให้ผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากที่สุด
เกษตรกรร้อยละ 92 มีแนวโน้มที่จะท�ำการผลิตในพื้นที่ปรับเปลี่ยนต่อไปและจะขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากเดิม การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลงานเรื่องที่ 2 : โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุก
แก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ทรัพยากรดินและน�ำ้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการผลิต
ทางการเกษตร ข้อมูลดินและน�้ำเป็นข้อมูลส�ำคัญท�ำให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต ตัดสินใจปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับดิน มีการจัดการดินทีถ่ กู ต้อง เพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุน สร้างรายได้ ให้กบั เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ เดิม พด. ได้มกี ารถ่ายทอดข้อมูลดิน ความรู้ และเทคโนโลยี
การพัฒนาทีด่ นิ สูก่ ลุม่ เกษตรกรและเกษตรกรรายย่อยอยูแ่ ล้ว
แต่ยังขาดการวิเคราะห์แนะน�ำเกษตรกรเฉพาะราย
อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการยกระดับการท�ำงาน
ที่ เ น้ น เกษตรกรเป็ น ศู น ย์ ก ลาง พด.จึ ง พั ฒ นากลไก
การขั บ เคลื่ อ นสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเกษตรกร
เชิงรุก โดยจัดท�ำ “โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุก
แก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี” เกิดนวัตกรรมเชิง

ผลผลิตเรียกว่า“บัตรดินดี” ซึง่ เป็นบัตรประจ�ำแปลงดิน
ของเกษตรกรที่ ม อบให้ แ ก่ เ กษตรกรเฉพาะราย
โดยเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ บั ต รดิ น ดี จะได้ รั บ การดู แ ล
ตรวจคุณภาพดิน แนะน�ำการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้เหมาะสม
ส�ำหรับการท�ำเกษตรประเภทนั้น รวมทั้งผู้ถือบัตรดินดี
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ ในการรับปัจจัยการผลิตจาก พด.
เป็นล�ำดับต้น ๆ นอกจากนัน้ จะมีการติดตามตรวจสุขภาพ
ดินในกรณีทพ่ี บว่า แปลงดินของเกษตรกรมีปญ
ั หารุนแรง
จ�ำเป็นต้องได้รบั ค�ำแนะน�ำดูแลอย่างใกล้ชดิ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
เกษตรกรที่มีความสนใจประสงค์จะดูแลปรับปรุงที่ดิน
ของตนเอง สามารถใช้ประโยชน์ ในการสร้างรายได้
เลีย้ งชีพได้อย่างมัง่ คง
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พด. ด�ำเนินการพัฒนาใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานเชิงรุกในลักษณะการบริการตรวจสุขภาพดินแก่เกษตรกรในพืน้ ที่ให้รศู้ กั ยภาพ
ดิ น ในแปลงเกษตรของตนเอง สามารถตั ด สิ น ใจเพาะปลู ก และจั ด การดิ น
ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ รวดเร็วทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก 2) พัฒนาระบบ
ผูถ้ อื บัตรดินดีแบบออนไลน์ ทีส่ ามารถสแกนคิวอาร์ โค้ดผ่านบัตรดินดี เข้าดูประวัติ
สุขภาพดินและการใช้ที่ดิน ผลวิเคราะห์ดิน ค�ำแนะน�ำการจัดการดิน และความรู้
เกี่ ย วกั บ ดิ น ในคลั ง ข้ อ มู ล ดิ น สามารถเชื่ อ มโยงถึ ง ระบบสารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่
เพือ่ พิจารณาสภาพปัญหาหรือข้อจ�ำกัดการปลูกพืช และ 3) ท�ำงานเป็นทีม บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค รวมถึงการสร้างและประสานเครือข่าย
เกษตรกรของ พด. ผ่านการใช้บัตรดินดี ผลงานปี 2562-2563 มีเกษตรกร
ได้รับบัตรดินดีแล้ว จ�ำนวน 173,667 ราย

ผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
(1) เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุย๋ ได้ดว้ ยตนเองโดยเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้
และเทคโนยีการพัฒนาทีด่ นิ ได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ตอบสนอง
ความต้องการได้ตรงกับสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง อันจะช่วยลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต
และส่งผลให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้
(2) เกิดการบูรณาการของหน่วยงาน ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ�้ำซ้อน และช่วยตรวจสอบ
ปรับปรุงข้อมูลระดับรายแปลงให้เป็นปัจจุบนั
และ (3) ในระดับประเทศ ทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรกรรมถูกใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยัง่ ยืน

ผลงานเรื่องที่ 3 :โครงการส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
งานส�ำรวจดิน เป็นหนึง่ ในภารกิจหลักของ พด. เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2506 - ปัจจุบนั เพือ่ วางรากฐาน
ด้านการเกษตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ในอดีตข้อมูลพื้นฐานอยู่ ในรูปของภาพถ่าย
ทางอากาศและแผนทีก่ ระดาษ การเก็บข้อมูลต้องใช้บคุ ลากรเป็นจ�ำนวนมาก งานส่วนใหญ่ทำ� ด้วยมือ ท�ำให้แผนที่
ดินค่อนข้างหยาบ ปัจจุบันงานส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน อยู่บนพื้นฐานของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ภาพถ่ายออร์ โธสี แบบจ�ำลองความสูงเชิงเลข
ข้อมูลธรณีวทิ ยาและการใช้ทดี่ นิ ปัจจุบนั ทีม่ คี วามละเอียดถูกต้องสูง มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของของการก�ำเนิด
ดินด้วยซอฟแวร์ด้าน GIS ที่มีสมรรถนะสูง ท�ำให้จ�ำแนกความแตกต่างของพื้นที่ ได้อย่างละเอียด การวางแผน
ก�ำหนดจุดส�ำรวจดินเชื่อมโยงกับ Google Map ข้อมูลดิน ในภาคสนามจะถูกน�ำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานการส�ำรวจและจ�ำแนกดิน ทีป่ รับปรุง ให้เหมาะสมกับประเทศไทย กว่า 300 ชุดดิน
จัดแสดงแบบจ�ำลองไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดินของ พด. นอกจากนี้ ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลดินในระดับนานาชาติ
ผ่านความร่วมมือ Asian Soil Partnership โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
เพื่อจัดท�ำแผนที่ดินและระบบสารสนเทศดินของเอเชีย
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ระบบฐานข้อมูลดินได้น�ำมาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของดินส�ำหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยใช้แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ และส่งต่อข้อมูลเป็นปัจจัย
น�ำเข้าส�ำหรับการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะ โปรแกรม Agri-map นอกจากนั้นระบบฐานข้อมูลดินยังเป็นข้อูลที่มีการเปิดเผยผ่านระบบ MOAC Open Data
ของกระทรวงฯรวมทั้งถูกน�ำไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ผ่าน Web Application และ Mobile Application ตัวอย่างเช่น บัตรดินดี, ดินออนไลน์,
Ldd On Farm, Ldd Land Info, LDD’s IM FARM เพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจและวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
(1) เกษตรกรรู้ข้อมูลดินและศักยภาพของดินในพื้นที่ สามารถพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง และเลื อ กท� ำ การเกษตรได้ เ หมาะสมกั บ สภาพของที่ ดิ น
ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ ท�ำให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น
ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของประเทศ
(2) เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม สนับสนุน
การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
(3) ระบบฐานข้ อ มู ล ดิ น เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ วางแผนการพัฒนาด้านอืน่ ๆ
ของประเทศได้ ซึ่ ง มี ผู ้ ข อรั บ บริ การเป็ น จ� ำ นวนมากทั้ ง ผ่ า นระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
ทิศทางการพัฒนาทีด่ นิ ในช่วงปี 2565-2570 พด. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพือ่ ขับเคลือ่ นการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่
ภายในปี 2570” โดยการเป็นอัจฉริยะทางดิน จะด�ำเนินการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ
1) ด้านบุคลากร บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทุกระดับ มีทักษะดิจิทัล (Digitalization) สามารถน�ำองค์ความรู้ ไปใช้ ในการพัฒนาข้อมูลดิน วางแผนการใช้ที่ดิน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดิน (Innovation) และถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสาและเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
2) ด้านวิชาการ น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย (Innovation/Digitalization) มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านทางวิชาการ และการด�ำเนินงานระดับพืน้ ที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น SMART Agriculture
3) ด้านปฏิบัติการ การด�ำเนินงาน ที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาของพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (Collaboration และนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
และ 4) ด้านระบบบริหารจัดการ องค์การมีระบบบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Collaboration) การท�ำงานแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กับเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ใน ยุทธศาสตร์ คือ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทดี่ นิ ให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก เพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมมีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ จ�ำนวน 15 ล้านไร่ ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและทีด่ นิ ไปสู่ High Value Dataset เพือ่ ให้ขอ้ มูลทรัพยากรดินและทีด่ นิ สามารถน�ำไปใช้วางแผนการผลิตเกษตรแม่นย�ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3
วิ จั ย พั ฒ นา และสร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ เ ป็ น องค์ ก รอั จ ฉริ ย ะทางดิ น และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ยกระดั บ องค์ ก ารเข้ า สู ่ ร ะบบราชการดิ จิ ทั ล
เพื่อให้ พด.เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน
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กรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การที่น�ำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในตลาดโลก

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมปศุสตั ว์ มีภารกิจเกีย่ วกับการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม
การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ
และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ ใน
ระดับสากลอย่างยั่งยืน
กรมปศุสตั ว์มงุ่ มัน่ พัฒนาองค์การสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิด Livestock
Value Creation and Transformation by Collaboration Innovation and Digitalization
to Sustainable Growth ด้วยการส่งมอบคุณค่าสูผ่ เู้ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในและภายนอกระบบการปศุสตั ว์
โดยก�ำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาทุนมนุษย์สาขาปศุสตั ว์ ให้เป็น Smart People พัฒนาระบบงาน
ด้ า นการปศุ สั ต ว์ ต ลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลเป็ น Smart System
เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์ด้านการปศุสัตว์ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเป็น Smart Result

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
กรมปศุสตั ว์ ออกแบบระบบปฏิบตั งิ านทีเ่ ปิดให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาร่วมด�ำเนินการ ในรูปแบบและระดับการมีสว่ นร่วมทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูล พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น การป้องกัน
โรคไข้ ห วั ด นก โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร โรคกาฬโรคแอฟริ ก าในม้ า โรคลั ม ปี สกิ น นวั ต กรรมการให้ บ ริ ก าร เช่ น การควบคุ ม ก� ำ กั บ การเคลื่ อ นย้ า ย
การน�ำเข้าและการส่งออก นวัตกรรมกระบวนการ เช่น การพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
กรมปศุสตั ว์ ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองได้
อย่างเหนือความคาดหวัง โดยการน�ำข้อมูลและสารสนเทศมาวิเคราะห์ และน�ำมาสร้างนวัตกรรม เพือ่ ยกระดับคุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองผูร้ บั บริการ
และยังได้ ใช้ศักยภาพด้านการปศุสัตว์ ไปช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรในสาขาอื่น ๆ โดยการน�ำวัสดุเหลือใช้มาวิจัยและพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ TMR พัฒนามูลสัตว์
ไปเป็นแหล่งพลังงานและปุย๋ ส�ำหรับเกษตรกรเพือ่ ใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรเป็นระบบ Circular System

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กรมปศุสตั ว์สร้างองค์การทีเ่ ป็นเลิศผ่านกลไกการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบของบุคลากร องค์การ และเครือข่ายโดยการเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรูท้ ี่ให้ความส�ำคัญ
กับมาตรฐาน พร้อมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องตัว พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงาน
การบริการในทุกมิติ ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส�ำคัญขององค์การ เพื่อลดต้นทุน ติดตามผลการด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

ผลงานเรื่องที่ 1 : การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
การยกระดั บ อาชี พ การเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ เกษตรกรจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
สู่ความยั่งยืน เป็นกระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
การต้องการและผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร จึงเป็นการเชื่อมโยง
และเปิดกว้างโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางมาร่วมกันท�ำงาน โดยมีสำ� นักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นกลไกเชื่อมโยงเกษตรกรพร้อมให้การสนับสนุน
พร้อมชี้แนะในกระบวนการเพื่อให้การท�ำงานบรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน
กระบวนดังกล่าวได้มกี ารเชือ่ มโยงเป็นชมรมผูป้ ระกอบการฟาร์มมาตรฐาน
สัตว์ปกี ในปี 2554 เพือ่ ให้เกษตรกรได้มสี ว่ นร่วมในการเฝ้าระวังโรคระบาด
สัตว์ปีกรอบฟาร์มและเชื่อมโยงเกษตรกรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อมาในปี 2555 ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดชัยภูมไิ ด้รบั ขอร้องเรียนปัญหา
การค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลี้ยงไก่เนื้อของจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ
80 ล้านบาทและได้ชว่ ยเหลือเกษตรกรไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทดังกล่าวหลายครัง้

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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เห็นว่าเกษตรกรควรพึงพาตนเองจึงได้สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิให้ยั่งยืน
โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลไกหลักคือ เกษตรกรแกนน�ำกลุ่ม กลไก
สนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน
ภาคเอกชนและเกษตรกรเครือข่ายผูป้ ระกอบการฟาร์มไก่เนือ้ ในระบบเกษตรพันธสัญญา
หรือ Chicken Action Network (CAN) เข้าร่วมกันบูรณาการท�ำงานยกระดับ
อาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
ระยะสัน้ คือ การติดตามหนีท้ บี่ ริษทั เอกชนค้างจ่ายให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบผูแ้ ทน
เข้าร่วมเจรจาโดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นตัวกลางในการติดตามหนีจ้ ากบริษทั เอกชน
รวมทั้งน�ำเสนอข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาและบริบทการท�ำเกษตรพันธสัญญา
ต่อหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ทราบถึงปัญหาความแตกต่าง
ในอ�ำนาจต่อรองของคูส่ ญ
ั ญาทีก่ อ่ ให้ความไม่เป็นธรรมในการท�ำเกษตรพันธสัญญา

และเสนอให้มีกฎหมายคุม้ ครองเกษตรกรระบบเกษตรพันธสัญญา แผนระยะยาว
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของเกษตรกรในสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
และเป็นความเจ้าของเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองในการรวมกันจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการเลีย้ งไก่เนือ้ มีการน�ำสมุนไพรเช่นฟ้าทะลายโจรสกัดมาช่วย
ดูแลสุขภาพไก่ หรือสารสกัดสะเดามาใช้ ในการควบคุมแมลงภายในฟาร์มทดแทน
การใช้สารเคมีมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในหมูเ่ กษตรกรและเชิญวิทยากรเชีย่ วชาญ
มาให้ ค วามรู ้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาการเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีแผนการด�ำเนินงานในอนาคตที่พัฒนาการผลิตไก่เนื้อครบวงจรด้วยตนเอง
ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ผู้รับบริการ : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิและอีก 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ชัยนาท ลพบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี
พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมาและขอนแก่น รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 497 ราย ได้รับเงินค่าตอบแทนการเลี้ยงไก่เนื้อ
และเงินประกันการเลีย้ งไก่เนือ้ คืนทัง้ หมด เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมเป็นเงิน 332,434,419.68 บาท และก่อให้เกิดพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาเกษตร พันธสัญญา
พ.ศ. 2560 มาคุ ้ ม ครองเกษตรกรภายใต้ ร ะบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรมทั้ ง ในส่ ว นเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว์ การเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ
และการปลูกพืชทั้งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐในการควบคุม ก�ำกับ ดูแลการท�ำเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเกษตรกร
และฝ่ายผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรพันธสัญญา
องค์กร : ก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์และพัฒนาเกษตรและองค์กรเกษตรกรทีส่ ามารถขยายผลไปสูอ่ าชีพการเลีย้ งสัตว์ชนิดอืน่ ต่อไป
ประเทศ : เกิดการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในการยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิแบบมีส่วนร่วม ในความพยายาม
พัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดการพึงพาภาครัฐ และสร้างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมและเป็นเจ้าของโดยจัดสหกรณ์การเกษตรไก่เนือ้ จังหวัดชัยภูมขิ นึ้
รวมทั้งมีแผนการด�ำเนินงานในอนาคตที่พัฒนาการผลิตไก่เนื้อครบวงจรด้วยตนเองภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ผลงานเรือ่ งที่ 2 : การตรวจประเมินสถานประกอบการเพือ่ การส่งออก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
โดยการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมปศุสตั ว์ ได้พฒ
ั นารูปแบบการให้บริการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) เป็นการตรวจประเมิน
ระยะไกล (Remote Audit) โดยเป็นบริการตรวจประเมิน
ด้วยวิธีการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video conference)
และเพิ่มการสนับสนุนให้แลกเปลีย่ นหนังสือรับรองสุขอนามัย
ผ่านระบบ Trade Control and Expert System New
Technology (TRACES NT หรือ TNT) ซึ่งเป็นระบบ
ของสหภาพยุโรปที่เป็นประเทศผู้น�ำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่มี
ความส�ำคัญของประเทศไทย เพือ่ ให้สามารถส่งหนังสือรับรอง
สุขอนามัยผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการใช้เป็นเอกสาร
แนบไปกับตู้สินค้า โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบ
ด� ำ เนิ น การกรอกข้ อ มู ล และแนบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แล้วส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ผ่านระบบออนไลน์ดังกล่า ว
เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการอนุมตั หิ นังสือรับรองสุขอนามัยในระบบ
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ผู ้ รับ บริ ก าร : ผู้ประกอบการได้รับการตรวจ
ประเมินได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะการรับรอง
สถานประกอบการเพื่อการส่งออก แม้ว่าจะมีการจ�ำกัด
การเดิ น ทางเข้ า -ออกระหว่ า งจั ง หวั ด ในช่ ว งที่ รั ฐ บาล
มีมาตรการลดการเดินทางของประชาชน และให้เว้นระยะห่าง
ทุกกิจกรรมของประชาชน ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการเองก็ ได้
มีการน�ำไปใช้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศที่จ�ำเป็นจะต้องได้
เห็นการผลิตสินค้าก่อนทีจ่ ะมีการสัง่ ซือ้ แต่มขี อ้ จ�ำกัดในการ
เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

ซึง่ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของสหภาพยุโรป
โดยทันที เมือ่ สินค้าถูกส่งออกถึงด่านปลายทาง เจ้าหน้าที่
ด่านปลายทางจะท�ำการตรวจสอบในระบบและพิจารณาตรวจ
ปล่อยสินค้าของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา
และต้นทุนด้านเอกสาร และมีผลกระทบต่อการค้าหรือพิธกี าร
ตรวจปล่อยสินค้าน้อยที่สุด เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ทางด้านการค้า สถานประกอบการได้รบั การตรวจประเมิน
ได้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คงสถานะไว้ซงึ่ การรับรองสถานประกอบ
การเพื่อการส่งออก แม้ว่าจะมีการจ�ำกัดการปฏิบัติงาน
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ COVID-19
และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประเทศผูน้ ำ� เข้ารวมทัง้ ผูบ้ ริโภค
ภายในประเทศ ว่าสถานประกอบการจะยังคงไว้ซงึ่ มาตรฐาน
เพราะจะยั ง คงได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากหน่ ว ยงาน
ของกรมปศุสตั ว์

องค์กร : เป็นการช่วยลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
ของทั้งทางผู้ตรวจประเมินฯ และผู้ประกอบการ ลดโอกาส
ในการแพร่กระจายของเชื้อไปยังเพื่อนร่วมงานในสถานที่
ราชการสถานประกอบการ และครอบครัว
ประเทศ : ประเทศผู้น�ำเข้าเกิดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยสามารถส่ ง ออกสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ไ ด้
เพิม่ มากขึน้ แม้วา่ จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
COVID-19

การตรวจประเมินระยะไกล
(Remote Audit)
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ผลงานเรื่องที่ 3 :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค ASF
(รู้ผลไว ป้องกันได้ ไทยปลอดโรค)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
การพัฒนาวิธกี ารตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเทคนิคทีม่ ชี อื่ ว่า LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) จัดเป็นผลงานนวัตกรรม
บริการใหม่ที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดด�ำเนินการมาก่อน โดยเทคนิค LAMP นี้มีจุดเด่นที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน
เครือ่ งมือและน�ำ้ ยาทดสอบมีราคาประหยัด ผูท้ ดสอบสามารถทราบผลตรวจได้ภายในเวลา 90 นาที และสามารถตัดสินผลการทดสอบได้งา่ ยด้วยตาเปล่า จึงสามารถประยุกต์
การท�ำงานในพื้นที่ภาคสนามได้ เช่น ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยาน และส�ำนักงานปศุสัตว์ประจ�ำจังหวัด เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานในพื้นที่สามารถตรวจคัดกรองโรค
ได้ด้วยตนเอง จะช่วยให้การบริการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น
เทคนิค LAMP ที่ ได้ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการแล้วว่า มีความถูกต้องและแม่นย�ำ
สูงในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF และผลงานนี้ ได้ผ่านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษลงในวารสารวิชาการทางสัตวแพทย์ที่มีชื่อว่า
Veterinary Integrative Sciences นวัตกรรมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังโรค
ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาหรือมีข้อจ�ำกัดเรื่องความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ
หรือเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ ก็สามารถน�ำเทคโนโลยีนี้ ไปประยุกต์ ใช้ ได้ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับโลกให้ดียิ่งขึ้น

การตัดสินผลบวกและลบของเทคนิค LAMP

ไม่มี ASF

มี ASF
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ผู้รับบริการ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับประโยชน์จากการที่ ไม่มี โรคระบาด ท�ำให้ ไม่สูญเสียอาชีพและผลผลิตสุกรจากโรคอหิว าต์แอฟริกาในสุกร
ซึ่งหากเกิดการระบาดของโรคนี้แล้ว จะก�ำจัดให้หมดไปได้ยากมาก โดยสุกรในพื้นที่เสี่ยง ก็จะได้รับการบริการตรวจคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ภาคสนามในทันที
ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที
และเป็นการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ โดยประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนสุกรในท้องตลาด และด้านราคาสุกร
องค์กร : สามารถประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยผลที่ ได้มีความถูกต้องและแม่นย�ำสูง
ประเทศ : ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจจากโรคระบาดได้ การที่ประเทศไทยสามารถคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ท�ำให้ประเทศไทยสามารถ
เพิม่ มูลค่าการส่งออกสุกรมากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท และมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรม
ที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
จากวิสยั ทัศน์ของกรมปศุสตั ว์ “เป็นองค์การทีน่ ำ� และขับเคลือ่ นการปศุสตั ว์ ไทย สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในตลาดโลก” กรมปศุสตั ว์ยงั คงมุง่ มัน่ สร้าง
eco system ด้านการปศุสัตว์ ให้เกิดเป็นระบบธรรมาภิบาล (Agriculture Government) โดยด�ำรงไว้ซึ่งการพัฒนาสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 ที่สามารถสร้าง
คุณค่าเพิ่ม (Value Chain) ให้แก่การปศุสัตว์ ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ
และมีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อขยาย Value Chain ให้ยาวออกไปมากที่สุด
ควบคู่กับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น
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กรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์
บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ผูบ้ ริหารกรมบังคับคดีขบั เคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี กรอบความร่วมมือด้านต่างประเทศและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผูร้ บั บริการและ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตลอดจนทบทวนแผนปฏิบัติราชการและผลการด�ำเนินงานมาวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�ำระดับสูง ในปีพ.ศ. 2563 กรมบังคับคดี
ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ LED 4.0 โดยใช้การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก (LED 5 excellence)
ได้แก่ การบริหารจัดการคดี (Case Management Excellence) การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท�ำงาน
(IT Excellence) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Information Excellence) การเพิม่ ศักยภาพบุคลากร (HR Excellence)
และการยกระดับองค์กร (Organization Excellence) เพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ นั่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด้วยการเป็นประเทศ
ที่น่าลงทุนและท�ำธุรกิจติดอันดับโลก

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ผูบ้ ริหารของกรมบังคับคดีเป็นผูน้ ำ� และส่งเสริมให้บคุ ลากรประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรม ความโปร่งใส มุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความมีจริยธรรม
โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมร่วมส�ำหรับบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กรมบังคับคดี ได้น�ำแนวคิด Triple Bottom Line ที่ค�ำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในลักษณะ Sustainability
Balanced Scorecard ในมิติคนและความรู้ มิติกระบวนการภายใน และมิติความยั่งยืน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอ
บต่อสังคมและด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนตัวชี้วัดส�ำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนโดยวิ เ คราะห์ ก ระบวนการที่ ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และปรั บ กระบวนการท� ำ งานจากองค์ ก ารแบบเดิ ม ไปสู ่ อ งค์ ก ารที่ เ ปิ ด กว้ า ง
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โดยปฏิบตั งิ านร่วมกันกับหน่วยงานกลาง ส่วนราชการภูมภิ าค ท้องถิน่ และภาคเอกชน
ในบทบาทของคู่ความร่วมมือด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลเข้าด้วยกัน นอกจากนี้
ยั ง ด� ำ เนิ น การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาตามนโยบายรั ฐ บาล
เช่น เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการคลังเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เชื่อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับกรมทีด่ นิ เข้ากับการประกาศขายทอดตลาดในรูปแบบ Land Map เพือ่ ท�ำให้การแสดง
ภาพที่ตั้งทรัพย์มีความชัดเจน ถูกต้อง และอยู่ ในภาพ 3 มิติ เป็นต้น ซึ่งกรมบังคับคดี
สามารถติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านทางระบบสารสนเทศ (Intranet) แบบ Real-Time
ในรอบความถี่ที่ก�ำหนดและรายงานตรงไปยังผู้บริหารระดับสูง เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และหาวิธแี ก้ ไขได้อย่างต่อเนือ่ งและทันท่วงที รวมทัง้ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่ผรู้ บั
บริการและประชาชนในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญผ่านสือ่ สาธารณะตามรูปแบบมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ (Standard Dialogue)
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. และเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ไปยังผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
กรมบังคับคดีได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการทีม่ งุ่ เน้นผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมทุกกลุม่ ภายใต้ โมเดล “LED Customer
Excellence” ด้วยการเชือ่ มโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data และน�ำสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการและการท�ำงานใหม่ๆ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุง
การให้บริการทีม่ มี าตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เช่น ประเมินปัจจัยเสีย่ งของประชาชนทุกกลุม่ ทีม่ ีโอกาสจะเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีมากในอันดับ 1-3 มาวิเคราะห์
หาสาเหตุและหาวิธีการในการช่วยเหลือโดยจัดท�ำฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีภาระหนี้ ร่วมกับ ธกส. สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) และจัดเวทีไกล่เกลี่ยหนี้
เกษตรกรที่เป็นหนี้เร่งด่วน เป็นต้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน ให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายควบคู่กับความรู้ทางการเงิน และสร้างวินัยทางการเงินภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กรมบังคับคดีมงุ่ เน้นการให้บริการทีต่ อบสนองในยุค 4.0 หรือช่องทางการให้บริการออนไลน์ดว้ ยการพัฒนาระบบ Full-Fledged e-Service โดยมี Applications
แล้วน�ำไปใช้งานจริงรวมทัง้ นวัตกรรมการบริการทีม่ มี าตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพ เช่น นวัตกรรมการส่งเงินอายัด Central
Group ทีส่ ามารถลดค่าใช้จา่ ยต่อผูร้ บั บริการ 1,000 คนต่อปี จาก 573,600 บาทต่อปี ลงเหลือเพียง 3,270 บาทต่อปี หรือลงได้ 99.43% นอกจากนีย้ งั สามารถลดขัน้ ตอน
การให้บริการจาก 5 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารมากกว่า 7 ล้านแผ่น/ปี เป็นต้น
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กรมบังคับคดีได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง LED 4.0 โดยวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย โปร่งใส
และเป็นมืออาชีพ ด้วยการให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของบุคลากร บริหารจัดการสมรรถนะของบุคลากรในระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหาร และระดับองค์กรที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ก่อประโยชน์ ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
และการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ท�ำให้กรมบังคับคดีสามารถสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชน
ส่งผลให้กรมบังคับคดีได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานน�ำร่องในการเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 และหน่วยงานต้นแบบการสร้างและพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์
เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ จากส�ำนักงาน ก.พ. เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่ ให้กับหน่วยงานอื่นได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป
กรมบังคับคดียกระดับคุณภาพบุคลากรด้านดิจทิ ลั ด้วยการวางแผนแม่บทด้านดิจทิ ลั ทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (DE)
เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีทุกระดับพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรทันสมัยและมีสมรรถนะสูง นอกจากนี้ยังสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า (Customer
Culture Building) เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นการให้ บ ริ ก ารตามแนวทางทาง Customer Service Excellence ให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ “บริการด้วยรอยยิม้ บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารกรมบังคับคดีได้ตดิ ตาม ทบทวน และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างสม�ำ่ เสมอจากระบบคลังข้อมูลทีร่ ายงานตรงไปยังผูบ้ ริหารผ่านระบบ LED Report ท�ำให้สามารถปรับปรุงผลการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้

ผลงานเรื่องที่ 1 : LED Big Data
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมบั ง คั บ คดี พั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง าน
และบริ ก ารประชาชนทั้ ง ระบบงานตามภารกิ จ หลั ก
ได้แก่ ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบงานบังคับคดีลม้ ละลาย
ระบบงานฟื ้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ รวมถึ ง ระบบงาน
สนับสนุนทั้งหมด โดยได้จัดท�ำระบบ Big Data ข้อมูล
ด้านการบังคับคดี มีการน�ำฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี
แพ่ง 8 ปีย้อนหลัง (ปี 2556-2564) มาวิเคราะห์ประเภท
หนีแ้ ละผลทางเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึงวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการของกรมบังคับคดี
ที่ผ่านมา ดังข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านล่าง
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามประเภทหนี้ กรมบังคับคดีและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้ ในการปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี
คุณค่าต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการด�ำเนินงาน กรมบังคับคดีมีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เปลี่ยนขั้นตอนและนโยบายการท�ำงานมีส่วนช่วย
ให้ระยะเวลาการท�ำงานโดยเฉลีย่ ลดลง รวมทัง้ กรมบังคับคดีสามารถน�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาวางแผนปรับปรุงนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คุณค่าต่อประเทศ กรมบังคับคดีมกี ารน�ำฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีเปิดให้หน่วยงานหลายหน่วยงานเชือ่ มโยงข้อมูล เพือ่ เป็นข้อมูลส่วนหนึง่ ของการวิเคราะห์
ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปก�ำหนดนโยบายของประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาล

ผลงานเรือ่ งที่ 2 : Smart Civil Case Management (SCCM)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมบังคับคดีรว่ มกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในการด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านการบังคับคดีแพ่ง (Smart Civil Case Management
: SCCM) ในการยืน่ ค�ำร้องอายัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การรับจ่ายเงินส�ำนวนอายัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท�ำส�ำนวนอายัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
เพือ่ ให้บริการประชาชนแบบ Easier Anywhere Better
กระบวนการยื่นคำ�ร้องอายัดแบบเดิม

กระบวนการยื่นคำ�ร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ

คุณค่าต่อประชาชน กรมบังคับคดีสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการได้จ�ำนวน 16,026,500 บาท
คุณค่าต่อองค์กร กรมบังคับคดีสามารถปฏิบัติงานในการรับค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 49.80 และสามารถลดระยะเวลามาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานส�ำนวนอายัดใหม่ได้ถึง ร้อยละ 60
คุณค่าต่อประเทศ กรมบังคับคดีสามารถประหยัดงบประมาณของประเทศ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 23.11

ผลงานเรื่องที่ 3 : การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
รองรับสถานการณ์วิกฤต
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมบังคับคดีด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการคดีเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ในคดีฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ทีม่ ผี มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจ�ำนวนมาก โดยด�ำเนินการ
เชิ ง รุ ก ในการจั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน อาทิ เ ช่ น บริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ ย งและพั ฒ นาบริการที่รองรับ การให้บ ริการประชาชน
จ�ำนวนมากและมุ่งเน้นสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ วนรั บ รู ้ ก ระบวนการที่ป รับ ปรุง ส่ง ผลให้สามารถด�ำเนิน การ
ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำนวนมาก
และการให้บริการประชาชนได้ตามปกติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
คุณค่าต่อองค์กร กรมบังคับคดีสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคดีที่มีผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก และเป็นองค์ความรู้ส�ำคัญในการถอดบทเรียน
เพื่อขยายผลไปใช้ยังกระบวนการบริหารจัดการคดีล้มละลายต่อไป
คุ ณ ค่ า ต่ อ ประเทศ กรมบั ง คั บ คดี มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและกระบวนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นาไปสู ่ Digital Economy และ Thailand 4.0
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ส่งผลให้การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ตัวชี้วัดที่ 10 : Resolving
Insolvency อยู่ในอันดับที่ 24 จาก 197 ประเทศทั่วโลก

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
กรมบังคับคดีมีแผนในการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และน�ำระบบ Robotic Process Automation (RPA)
มาปรับใช้ ในกระบวนการบังคับคดี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและบริการประชาชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมบังคับคดี คือ Easier Anywhere Better
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำในการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาในระดับพื้นที่

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ส�ำ นั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
มุ ่ ง พั ฒ นาสู ่ ร ะบบราชการ 4.0 น� ำ ทิ ศ ทาง/เป้ า หมาย
จากยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับต่าง ๆ นโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์/เป้าหมายการขับเคลื่อนของ มท.
สู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนงาน
ของ สป.มท. โดยกระบวนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ทั้งระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ บูรณาการการปฏิบัติงาน
กับทุกภาคส่วน มีการตรวจสอบและปรับวิธีการให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชาชน ขับเคลื่อนนโยบาย
ตามภารกิจเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม การตอบสนอง
ประชาชนในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตลอดจนรับ ความคิด เห็นเพื่อน�ำสู่การ
ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติ นอกจากนี้ เพื่อได้รับความ

ไว้วางใจจากรัฐบาลและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบตั งิ าน สป.มท. มีความพร้อมบูรณาการความร่วมมือ
สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) ใช้ เ ทคโนโลยี
(Digitalization)เพื่อเปิดกว้างเชื่อมโยง พัฒนานวัตกรรม
(Innovation) พร้อมตอบสนองความท้าทายต่อสถานการณ์
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม การบริหาร
จัดการและการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึง่ ได้มงุ่ มัน่
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนผ่าน การน�ำองค์การ การสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสูร่ ะบบราชการ 4.0 สูบ่ คุ ลากร
ทุ ก ระดั บ พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ปรั บ กระบวนทั ศ น์
พัฒนาทักษะสู่ระบบราชการ 4.0 การรวบรวมองค์ความรู้
จากประสบการณ์นกั บริหารเพือ่ ตอบสนองกาเปลีย่ นแปลง
การปรับตัวสูย่ คุ New Normal การพัฒนาในทุกมิติ ทุกระดับ
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
บทบาทหลักของ สป.มท. ในฐานะการเป็นโซ่ข้อกลางในการรับยุทธศาสตร์ นโยบายส�ำคัญเพื่อแปลง สู่การปฏิบัติ โดยเปิดกว้าง ประสานพลัง ยึดหลัก
การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนกลางและระดับพืน้ ที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงใช้เวทีประชาคมในการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ทัง้ ก่อนการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์/แผนการพัฒนา ร่วมและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล จัดท�ำฐานข้อมูล ตลอดจนแลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญสู่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนทัง้ การขับเคลือ่ นนโยบาย การสัง่ การไปยังพืน้ ที่ การบริหารการตัดสินใจของรัฐบาล ตอบสนองความต้องการ และแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ การรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการของ มท./สป.มท. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การร่วมแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาล

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
ประชาชนนับเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจ ซึง่ สป.มท. มุง่ เน้นการสนองตอบความต้องการของประชาชนควบคูก่ บั การก�ำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
ตามศักยภาพเชิงพืน้ ที่ มีกลไกรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ สูก่ ารประสานแผนการพัฒนาพืน้ ที่ในทุกระดับและเชือ่ มโยงการพัฒนาระดับประเทศ ท�ำให้แผนการ
พัฒนามีคณ
ุ ภาพ ลดความซ�ำ้ ซ้อน ตลอดจนจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน/โครงการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืนได้นอ้ มน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลือ่ นการสร้างศูนย์ตน้ แบบการเรียนรู้ ขยายผลการพัฒนาเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืนทีส่ อดคล้อง
ต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ การจัดท�ำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ น ชุมชน ต�ำบล ท้องถิน่ อ�ำเภอ
ให้มลี กั ษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) การขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผ่านระบบงานรับและติดตามเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ทมี่ รี ะบบอ�ำนวยความสะดวกในการร้องทุกข์และติดตามเรือ่ งผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ เว็บไซต์ และ Application MOI
1567 น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทวงถามหนีน้ อกระบบ การประกอบอาชีพ และปัญหาความเดือดร้อนร�ำคาญ เป็นต้น

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
สป.มท. พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นองค์การทีท่ นั สมัย โดยพัฒนา และยกระดับกระบวนการส�ำคัญ และกระบวนการสนับสนุน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ได้ ใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในการตอบสนองต่อภารกิจทัง้ งานยุทธศาสตร์ งานประจ�ำ และงานพัฒนาการจัดสรร/
การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ อาทิ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (MOI Data Center)
ในการบริหารและการให้บริการ ระบบควบคุมงบประมาณ (FMD) ส�ำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งบประมาณในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ (e-Monitoring) ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ฯลฯ นอกจากนี้ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร/การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความแตกต่างทางทัศนคติ วัฒนธรรม
การถอดต้นแบบที่ดี ในการปฏิบัติ (Best Practice) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการถอดบทเรียนและคลังสมองจากประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง
เพือ่ ถ่ายทอดวัฒนธรรม เรียนรูแ้ นวทางการปฏิบตั งิ านตามแบบ “คนมหาดไทย” มุง่ พัฒนาทักษะดิจทิ ลั ของบุคลากรพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายในอนาคต
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี ผ่านผู้บริหารและบุคลากรที่ดีเป็นต้นแบบ สป.มท. จึงมีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนตามพันธกิจ
สามารถรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในปัจจุบัน
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ผลงานเรื่องที่ 1 : การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
สป.มท. น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
สร้างต้นแบบ/จุดประกายความส�ำเร็จในพื้นที่ (people-centered development)
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (collaborative approach) ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
ส่ ว นกลางและระดั บ พื้ น ที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา กลั่ น กรองและเสนอโครงการ
ที่ ได้จากการกระบวนการมีสว่ นร่วม ข้อเสนอ ความต้องการ ซึง่ ผ่านความเห็นชอบ
จากประชาชนในพืน้ ที่ ผ่านการขับเคลือ่ นภายใต้ 3 แนวทาง คือ 1) โครงการพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาแหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค 2) โครงการสร้ า งงาน
สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3) โครงการขยายผลเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศ (GIS) เพื่ อ การติ ด ตาม จั ด การ
และการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ รวบรวมข้อมูลส�ำคัญผ่านการกลัน่ กรองตรวจสอบจากผูป้ ฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
ซึง่ ระบบภูมสิ ารสารสนเทศสามารถชีต้ ำ� แหน่ง พืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการเชือ่ มโยงการก�ำหนด
แผนพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละใช้ประโยชน์ ในการก�ำหนด ติดตามโครงการฯ ร่วมกับกลไกอืน่ ๆ

การบริหารจัดการผ่านระบบภูมิสารสนเทศท�ำให้การบริหารโครงการชัดเจน
ไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อนของพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ เกิดความคุม้ ค่าในการใช้งบประมาณ
มีการติดตามผลและวางระบบการถอดบทเรียน พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ในระยะต่อไป ได้วางแผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ เชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริอนื่ ๆ เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นระหว่าง
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นในการพัฒนาที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ในปี พ.ศ. 2563 มีต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ ไขปัญหาแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ล ดรายจ่า ยตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และต้ น แบบโครงการขยายผลเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ฯ
รวม 206 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 86,611 ราย
คุณค่าต่อองค์กร ตอบสนองต่อภารกิจของ สป.มท. ในการ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” โดยน้อมน�ำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อประเทศ สนับสนุนต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
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ผลงานเรือ่ งที่ 2 : การสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
เพือ่ มุง่ เป้าหมายให้ “จังหวัดมีความสามารถ
ในการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาในระดับพื้นที่” สป.มท.
พัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนาพื้นที่ที่
มีคณ
ุ ภาพ โดยพัฒนาเครือ่ งมือวัดระดับการพัฒนาภาค
กลุ ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด (Benchmarking)
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
มุ่งเน้นการน�ำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ทั้ ง ข้ อ มู ล
การเปรียบเทียบข้อมูลรายตัวชี้วัดเพี่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยประเทศ (Comparative Benchmarking)
การเปรียบเทียบข้อมูลศักยภาพด้านต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด เพือ่ พิจารณาการแก้ไขหรือส่งเสริม
เป็นพิเศษ (Competitive Benchmarking) ตลอดจน
การเปรียบเทียบประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(Agenda Benchmarking) โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ พั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ในประเด็น
การพัฒนาในส่วนเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy
Model) และประเด็นการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจสังคม

รองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาพื้ น ที่
นอกจากนี้ สป.มท. ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท�ำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอ�ำเภอ และต�ำบล พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิด
ความเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ล งไปจนถึ ง ระดั บ พื้ น ที่ ให้ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกันในลักษณะแผนเดียว (One Plan)
ท�ำให้การท�ำงานของภาครัฐสอดประสานกันระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
เน้ น การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก (Area-based
Approach) ซึง่ ประชาชนสามารถเสนอความต้องการ
และเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
ตลอดจนสามารถก�ำกับ ติดตามการประเมินผลคุณภาพ
แผนและยังพัฒนาระบบสนับสนุนย่อยในการติดตาม
งบประมาณเพื่อแก้ ไขปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน (CEBRS) ซึ่งสามารถชี้แจงประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความชัดเจน โปร่งใส

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบทั้งในการน�ำเสนอปัญหา ความต้องการในพื้นที่ การก�ำหนดเป้าหมาย
การร่วมน�ำเสนอแผนงาน/โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ และโครงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
คุณค่าต่อองค์กร นวัตกรรมการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ก่อให้เกิดการบูรณาการ การประสานแผนทุกระดับ ประสานบูรณาการการท�ำงานของ
ส่วนราชการ ลดความซ�้ำซ้อนของระบบการรายงานต่าง ๆ ผู้บริหารสามารถ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการออกแบบและจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
คุณค่าต่อประเทศ การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่กับยุทธศาสตร์ระดับบน และทิศทางการพัฒนา
ประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมาย
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ผลงานเรื่องที่ 3 : การแก้ ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ
การให้บริการประชาชนของศูนย์ด�ำรงธรรม
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ศูนย์ด�ำรงธรรม มท. ขับเคลื่อนภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ และให้ขอ้ เสนอแนะ โดย สป.มท. ยกระดับการให้บริการของศูนย์ดำ� รงธรรม มท. เชือ่ มโยงการปฏิบตั สิ ศู่ นู ย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดและอ�ำเภอ เพื่อ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” อ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อมีช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสายด่วน 1567
เว็บไซต์ Application MOI 1567 ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในทุกพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
(Mobile Unit) เพือ่ แก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ น�ำสูก่ ารวิเคราะห์ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
บูรณาการความร่วมมือเพือ่ แก้ ไขปัญหาในลักษณะเครือข่ายการท�ำงาน และน�ำเสนอสูก่ ารบริหารจัดการในระดับนโยบาย นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนาสู่ “ศูนย์ดำ� รงธรรม
อัจฉริยะ” ผ่านระบบเชื่อมโยงสายด่วน 3 หน่วยงาน เชื่อมโยงคู่สายไปยังศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด และ อ�ำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนเปิดกว้างให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ร่วมแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ
ทั้งในการน�ำเสนอปัญหา ความต้องการในพื้นที่ การก�ำหนดเป้าหมาย การร่วมน�ำเสนอแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ และโครงการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
คุณค่าต่อองค์กร นวัตกรรมการประสานแผนพัฒนาพืน้ ที่ (One Plan) ก่อให้เกิดการบูรณาการ
การประสานแผนทุกระดับ ประสานบูรณาการการท�ำงานของส่วนราชการ ลดความซ�้ำซ้อน
ของระบบการรายงานต่าง ๆ ผู้บริหารสามารถ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
เชิ ง นโยบาย และจั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในการออกแบบ
และจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
คุ ณ ค่ า ต่ อ ประเทศ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด มี ค วามเชื่ อ มโยงใน
การวางแผนการพัฒนาพื้นที่กับยุทธศาสตร์ระดับบน และทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมาย
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ผลงานเรือ่ งที่ 4 : การขับเคลือ่ นวาระส�ำคัญของชาติ : กรณีการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
สป.มท. มีการตัง้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ มท.
(ศบค.มท.) รั บ นโยบายจาก ศบค. ขั บ เคลื่ อ น
และประสาน การปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครและ
76 จังหวัดตาม 1) มาตรการป้องกันและสกัดกั้น
การน�ำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย 2) มาตรการยับยั้งการ
แพร่ ร ะบาดภายในประเทศ และ 3) มาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนแปลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ผ่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดบัญชาการ บูรณาการ และสั่ง
การเชื่อมประสานกลไกในระดับพื้นที่ ในการร่วม

ปฏิบัติ ตรวจสอบและก�ำกับมาตรการในระดับพื้นที่
มีการสื่อสารข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านการตรวจสอบ
ที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย มีความถี่ ในการจัดเก็บ
รายวันเพือ่ ประมวล วิเคราะห์ และเปิดกว้างเชือ่ มโยง
ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นอกจากนี้
มีการถอดบทเรียนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร มาตรการที่ต้องร่วมปฏิบัติเกิดความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของ สป.มท. และของรัฐบาล
ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
คุณค่าต่อส่วนราชการ ยกระดับความสามารถในการแปลงนโยบาย และวาระเร่งด่วนส�ำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำคัญ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ ประสานระดับนโยบาย ส่วนกลาง ท้องที่ ท้องถิ่นให้เกิดเอกภาพ สนับสนุนเป้าหมาย
ของรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลและประชาชน
คุณค่าต่อประเทศ การป้องกัน/ลดการแพร่ระบาดฯ อย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบของประเทศต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ผลงานเรื่องที่ 5 : ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานข้อมูลสารสนเทศ ในการรับทราบเหตุการณ์ สถานการณ์ ผลการด�ำเนินงาน
มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งกระทรวง
กรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดและกลุม่ จังหวัดเพือ่ ใช้ ในการบริหาร ตัดสินใจติดตามและประเมินผล
มีระบบการตรวจสอบและสร้างคุณภาพข้อมูล ก่อนน�ำเข้าสูค่ ลังข้อมูล (Data Warehouse)
และน�ำมาจัดท�ำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ส�ำหรับการบริหารและให้บริการข้อมูลทั้ง (1) ส�ำหรับ
ให้บริการหน่วยงานภายใน ผ่าน 9 รูปแบบ/ระบบ เช่น ระบบ Web Portal ระบบ GIS
ข้อมูลสถิติจากฐาน MIS ระบบ Data Exchange เป็นต้น และ (2) ส�ำหรับการให้บริการ
ภายนอก/ประชาชน ผ่าน 3 รูปแบบ/ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ Citizen Portal 2) ระบบ
Mobile Application และ 3) ระบบ Open Data/Open APIs ซึ่งเชื่อมต่อกับส�ำนักงาน
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2564)
ศูนย์ข้อมูลกลางฯมีรายการข้อมูลกว่า 1,121 รายการ

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว เกิ ด การเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สามารถน�ำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ต่อการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุน
ต่ อ เป้าหมายการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำคัญของประเทศและการพัฒนา
สูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
สป.มท. มีแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคตโดยมุ่งเน้น
1) การเปิดกว้างเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) แผนการสร้างประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การยกระดับการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำ� รงธรรม มท. ผ่านการเชือ่ มโยงข้อมูลร่วมแก้ ไขปัญหา และมุง่ สูน่ โยบายการแก้ ไขปัญหาของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
รวมถึงกระบวนการสร้างการรับรู้ ในพื้นที่ในทุกระดับ
2) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ ไขปัญหาความยากจน โดยยกระดับความร่วมมือผ่านศูนย์อ�ำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) การพัฒนารูปแบบ/ระบบการบริหารสถานการณ์ส�ำคัญเร่งด่วนของประเทศโดยถอดบทเรียน
จากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปรับรูปแบบกระบวนการท�ำงานสู่ New Normal
และ 3) มุ่งพัฒนาระบบ/เครื่องมือดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจหลัก และเป็นฐานในการพัฒนา สู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่ การพัฒนาและมุ่งสู่
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ในศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)
ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) และยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลส�ำหรับบุคลากรใน สป.มท.
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล ขับเคลือ่ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สูก่ ารปฏิบตั ิ บริหารจัดการทรัพยากรและจัดบริการสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมและเป็นธรรมเพือ่ ประชาชนสุขภาพดี

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ปัจจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและได้พฒ
ั นาสูย่ คุ โลกาภิวฒ
ั น์
หรือยุคไร้พรมแดน อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของคน ทุน ความรู้ เทคโนโลยี สินค้า และบริการ
ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
รวมทั้งระบบสุขภาพอย่างรวดเร็ว กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุ
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง ส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
การเจ็ บ ป่ ว ยและการเสี ย ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จากกลุ ่ ม โรคติ ด ต่ อ
เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ และภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ในปลายเดือนธันวาคม 2562
ได้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและระบบสาธารณสุข
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร์

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขบริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงก�ำกับ ติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ
พัฒนากฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ ได้มาตรฐาน ให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุมและป้องกันโรค ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค
โดยใช้สมรรถนะหลักที่มีอยู่และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างนวัตกรรมบริการ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งาน
สามารถลดอัตราป่วยด้วยโรคต่างๆ ลดลงต้นทุนในการรักษาพยาบาลทีต่ ำ�่ ประชาชน
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ลดความแออัดลดความเหลื่อมล�้ำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
“ประชาชนสุ ข ภาพดี เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามสุ ข และระบบสุ ข ภาพยั่ ง ยื น ”
การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันและพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืน สป.สธ. มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและ มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้รวมพลังทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน อาทิ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ บูรณาการหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน ส่วนภูมภิ าคในระดับเขต
ระดับจังหวัด และระดับพืน้ ที่ อีกทัง้ น�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กิดประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าแก่ประชาชน โดยมีผลงาน
ที่ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
สป.สธ. มีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรปฏิบัติราชการ โดยปลูกฝังค่านิยมต้องมีความใส่ ใจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการท�ำงานเชิงรุก
ในการแก้ ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทัดเทียม โดยมีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ ได้แก่ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นต้น

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
สป.สธ. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล และเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยและทันสมัย
อย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ เ พื่ อ ประชาชนสุ ข ภาพดี , Smart Hospital,
Smart Health Care เป็นต้น

ผลงานเรื่องที่ 1 : การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉิน
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จากการทีเ่ กิดวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ อย่างมหาศาล
(COVID-19) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพ สป.สธ. ได้ ด� ำ เนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มตอบโต้ ภ าวะวิ ก ฤติ ฉุ ก เฉิ น เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดทีเ่ กิดขึน้ โดยด�ำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พ.ร.ก.
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีระบบกลไกและโครงสร้างระบบ
บัญชาการต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นสากล ท�ำงานร่วมกันและรวมพลังของทุกภาคส่วน อาทิ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ ง หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ในระดั บ เขต ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ พื้ น ที่ ต ลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น โรค อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี แ ผนการรองรั บ การแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
(1) มาตรการด้านสาธารณสุข ด�ำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและค้นหาผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Surveillance) มาตรการการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Case Finding)
และมาตรการกักตัว 14 วัน (Isolation) ที่ รพ.ภาครัฐ, รพ.เอกชน, รพ.สนาม , หอพัก/บ้านพัก
ภาพที่ 1 กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19
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ซึง่ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดตั้ง รพ.สนามที่ ได้มาตรฐาน และติดตามทุกวัน
ผ่านระบบ Telemedicine มาตรการคัดแยกแรงงาน ด้วยวิธกี ารห้าม
เคลือ่ นย้ายแรงงานออกนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ มีการให้ความรูร้ ว่ มกับ
ทีม อสม. ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้านผู้น�ำชุมชน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุม่
เสี่ ย งที่ เ ข้ า มาในชุ ม ชนและเฝ้ า ระวั ง สั ง เกตอาการผู ้ ที่ ถู ก
Quarantine ในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ
(2) มาตรการด้านการแพทย์ ด�ำเนินการมาตรการ
วางแผนบริหารเตียงผ่านระบบ Co-Ward ร่วมกับกรม การแพทย์
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ก�ำหนดมาตรการ
ทีท่ กุ หน่วยงานต้องปฏิบตั ิ เช่น ล้างมือทุกครัง้ สวมใส่หน้ากาก
อนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ให้บริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง มาตรการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ปัจจุบัน
สป.สธ. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศจ�ำนวน 533 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564) และ มาตรการการส�ำรอง
เวชภัณฑ์และการบริการฉีดวัคซีน
(3) มาตรการด้านสังคมและความมัน่ คง ด�ำเนินการ
มาตรการการปิดและควบคุมสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น สถานที่
เล่นการพนัน สนามกีฬา สนามมวย เป็นต้นมาตรการการเดิน
ทางข้ามจังหวัด ระงับการเดินรถ งดหรือชะลอการเดินทาง
ข้ามเขตพืน้ ที่ นอกจากมาตรการต่างๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว สป.สธ.
ยังมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง
MOPH Immunization Center (MOPH IC) และการบริหาร
จัดการวัคซีนผ่านแพลตฟอร์ม“หมอพร้อม” ซึ่งเป็นระบบฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วย
ระบบ MOPH Immunization Center เป็นระบบ
ฐานข้อมูลกลางส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
วัคซีนโควิด-19 ทัว่ ประเทศ เพือ่ น�ำข้อมูลการให้บริการดังกล่าว
ใช้ ในการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รบั การฉีดวัคซีน
ข้อมูลจะส่งออกมาจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
ทีบ่ นั ทึกการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เก็บไว้ทฐี่ านข้อมูลส่วนกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังภาพที่ 1
Platform “หมอพร้อม” ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ที่ ได้ รั บ การออกแบบโดยที ม แพทย์ แ ละผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
จากกระทรวงสาธารณสุข โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ประชาชน
ผ่าน line OA และ Application “หมอพร้อม” ซึ่งให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนตามแผนระยะต่าง ๆ
ซึ่งประชาชนสามารถจองคิวเข้ารับบริการ ดูข้อมูลนัดหมาย
และประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่ ง “หมอพร้ อ ม” คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของระบบสุ ข ภาพดิ จิ ทั ล
ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยเชือ่ มโยงกับระบบข้อมูลสุขภาพของคนไทย
ทั้งประเทศ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Platform “หมอพร้อม“

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเข้าถึงการบริการด้านวัคซีน
โควิด-19 อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยจะฉีดให้ครบ 63 ล้านโดส ภายในปี พ.ศ.2564 ปัจจุบนั ประชาชน
ได้รบั บริการการฉีดวัคซีนแล้ว โดยได้รบั เข็มที่ 1 จ�ำนวน 16,701,428 โดส เข็มที่ 2 จ�ำนวน 4,692,030 โดส
เข็มที่ 3 จ�ำนวน 324,496 โดส รวม 21,717,954 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564)
คุณค่าต่อองค์กร เกิดการปรับกระบวนการการรักษาพยาบาล เป็นการแพทย์วิถี ใหม่
(New Normal Medical Care) ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ ให้และผู้รับบริการ และมีการสร้างนวัตกรรม
ในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการระบบบริการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
คุณค่าต่อประเทศ สามารถลดโอกาสการแพร่เชือ้ ภายในประเทศ ทุกคนในประเทศปลอดภัย
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศไทย
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ผลงานเรือ่ งที่ 2 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ประเทศไทยมีระบบสุขภาพปฐมภูมทิ เี่ ข้มแข็ง และเป็นรากฐานของระบบสาธารณสุขไทยเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
อย่างทัดเทียม ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านเข้าถึงบริการอย่างสะดวก ช่วยลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัด ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เป็นการปรับรูปแบบการดูแลประชาชน จากดูแล “เชิงรับ เน้นการรักษา” เป็นดูแล “เชิงรุก เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการดูแลแบบองค์รวม”
รวมถึงการดูแลต่อเนือ่ งตลอดช่วงชีวติ มากกว่าเน้นการรักษาเป็นครัง้ ๆ โดยให้ความส�ำคัญกับประชาชนด้านสุขภาพตลอดอายุขยั ของบุคคลทีม่ ผี ลต่อชีวติ และการดูแล
รักษาความเจ็บป่วยของประชาชน ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในรูปแบบทีมคณะผู้ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ทีมคณะผู้ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่อยู่ ในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (เดิม รพ.สต.) มีการบูรณาการกับสาธารณสุข (การจัดการความเสี่ยง
ด้านสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข) โดยมีการท�ำงานแบบที่เรียกว่า “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และมีการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกลไกนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (พชอ.) เสริมพลังอ�ำนาจ
ประชาชนและชุมชนให้มีความรู้ ในการจัดการสุขภาพของตนเองได้ (Health Literacy) นอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลประชาชนเป็นการดูแล “เชิงรุก”
ที่เน้นการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชนแล้วนั้น ได้มีการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการด�ำเนินงาน มีแผน IT ด้วยโปรแกรม “Private Chat คุยกับหมอ”
ที่พัฒนาร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบรนด์ จ�ำกัด(มหาชน) หรือ 3BB เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังมี โปรแกรมระบบยืนยันตัว
ตนดิจิทัล และ Health Information Exchange (HIE) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการยืนยันตัวตนของประชาชนผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนสามารถดูข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personnel Health Record) ของตนเองได้อีกด้วย ดังภาพที่ 3
นอกจากนี้ สป.สธ. มีการพัฒนาและขับเคลือ่ น “ระบบสุขภาพปฐมภูม”ิ ให้เป็นนโยบายเชิงรุกในการเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ยกระดับ อสม.
ให้เป็นหมอประจ�ำบ้าน ผนึกก�ำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท�ำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชน ที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ ใจ”
ผ่านนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ�ำตัว 3 คน (3 หมอ)” ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็นของประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกันมากขึ้น มีแพทย์ประจ�ำตัวที่ดูแลทุกมิติ นอกเหนือจากการดูแลรักษา
โรคประชาชนสามารถประหยัดเวลาลดการรอคอย ในโรงพยาบาล จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 44 นาที
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล เฉลี่ย 1,655 บาท/คน
คุณค่าต่อองค์กร สป.สธ. สามารถลดค่าใช้จา่ ยจากการให้บริการโดยไม่จำ� เป็นกว่า 25,000 ล้านบาท
ลดการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น 60,000 ล้ า นบาท ลดการใช้ บ ริ ก ารของผู ้ ป ่ ว ย 69,000 ล้ า นบาท
และจากการดูแลสุขภาพครบทุกมิตขิ องประชาชน สามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ดขี นึ้ กว่า
73,000 ล้านบาท
คุณค่าต่อประเทศ นอกจากนี้ จากการด�ำเนินการ “ระบบบริการสุขภาพปฐมภูม”ิ สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศโดยรวมได้ถึง ร้อยละ 2.5 และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดภาระครัว
เรื อ นที่ ต ้ อ งกลายเป็ น ครั ว เรื อ นยากจนภายหลั ง จากการจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล ลดลงจากร้ อ ยละ
0.50 เป็นร้อยละ 0.24 ในปี พ.ศ. 2560

ภาพที่ 4 กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำ�ตัว 3 คน”
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ผลงานเรื่องที่ 3 : เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อประชาชนสุขภาพดี
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
5. Smart Hospital ระบบ IT ต้ อ งสนั บ สนุ น โรงพยาบาลให้
Smart Hospital สป.สธ. ได้ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจ (1) มี ค วามปลอดภั ย ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย (2) มี คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร
วินิจฉัยการรักษา การเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา ด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล (3) มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังภาพที่ 5 ปัจจุบันหน่วยบริการที่เป็น
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Smart Hospital (Smart tool& Smart Service) รพศ./รพท. ร้อยละ 64 รพช.
การจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Proactive Risk Management) ในทุกมิติ ร้อยละ 46 ตามล�ำดับ
กายอุปกรณ์มือเทียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printings)
เพือ่ ให้การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูท่ ี่ไหนรักษาได้ดว้ ยข้อมูลเดียวกัน และอนุรกั ษ์พลังงาน
รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแรกที่น�ำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อย่างยัง่ ยืนดังนี้
1. Smart Place /Infrastructure ปรับภูมทิ ศั น์ของโรงพยาบาลสะอาด (3D Printing) มาใช้ ในการสร้างมือเทียมอัจฉริยะเพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารให้สามารถ
ใช้งานได้ ในชีวิตประจ�ำวัน โดยร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิสายใจไทย
สวยงาม เพิ่มความพึงพอใจ
2. Smart Tools ระบบและบริการหลักของโรงพยาบาลมีการน�ำ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ปัจจุบนั
สามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการกายอุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้มีความถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว
ลดความเสี่ ย งความผิ ด พลาดต่ า ง ๆ ลดระยะเวลา เพิ่ ม ความปลอดภั ย จ�ำนวน 121 คน จาก 31 จังหวัด และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของการด�ำรงชีวติ ให้ผพู้ กิ าร
มือและแขน ดังภาพที่ 6
และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. Smart Services ทุกระบบงานของโรงพยาบาลเป็นดิจิทัล
4. Smart Outcome ข้อมูลบริการของ รพ.มีความเป็นปัจจุบัน
(real time) พร้อมใช้สามารถเข้าถึง และ monitor ข้อมูลตาม Business
Process Management ได้ทุกที่ ทุกเวลา
Telemedicine ระบบการให้บริการแพทย์ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “มาตรฐานการ
ภาพที่ 5 ระบบ Smart Hospital
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มและโครงข่ า ยใยแก้ ว น� ำ แสง ให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการ
(Fiber Optic) สื่อสารข้อมูลภาพและเสียงผ่านระบบ แพทย์ ทางไกล พ.ศ. 2564”
นอกจากนี้ สป.สธ.ได้น�ำระบบการรักษาผ่าน
VDO High definition (HD) ที่มีความละเอียดสูง
ไปยังชุมชนพืน้ ทีห่ า่ งไกลทัว่ ประเทศระหว่างโรงพยาบาล ระบบแพทย์ ท างไกล (Telemedicine) มาปรั บ ใช้
แม่ข่ายกับโรงพยาบาลลูกข่ายในส่วนภูมิภาค ซึ่งช่วยให้ ในการรักษาดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ โรง
แพทย์สื่อสารและวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องแม่นย�้ำมาก พยาบาลสนาม โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อติดตามเฝ้า
ยิง่ ขึน้ และให้คำ� ปรึกษาแก้ปญ
ั หาและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระวังอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Real ภาพที่ 6 นวัตกรรมกายอุปกรณ์เทียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3D
ในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤติการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส Time พร้อมให้คำ� ปรึกษาอย่างทันท่วงที และสามารถเพิม่
โคโรนา 2019 ระบาด จึงมีการน�ำเทคโนโลยี Telemedicine ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลได้มากขึน้ ช่วยลดการแพร่
มาปรั บ ใช้ ในโรงพยาบาลอย่ า งแพร่ ห ลาย กระทั่ ง กระจายเชื้ อ โรคระหว่ า งบุ ค คลอี ก ด้ ว ย ดั ง ภาพที่ 7
ด�ำเนินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์ ท างไกล ได้ มี ก ารประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทีผ่ า่ นมา
ภาพที่ 7 ระบบการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนสามารถได้รับบริการ ณ รพ.ทุกแห่งที่รวดเร็วในทุกๆขั้นตอนบริการ ปลอดภัย และลดระยะเวลารอคอย จากการใช้บริการ
จาก 120 นาที เหลือ 24 นาที และผู้พิการเข้าถึงบริการกายอุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จ�ำนวน 121 คน จาก 31 จังหวัด และลดความเหลื่อมล�้ำของการด�ำรงชีวิต
ให้ผู้พิการมือและแขน
คุณค่าต่อองค์กร บุคลากรที่ท�ำงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการลดขั้นตอนการท�ำงานได้ถึงร้อยละ 70
คุณค่าต่อประเทศ สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลที่พัฒนาสู่ Smart Hospital รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบริการสุขภาพ
ระดับประเทศได้

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ด้านสาธารณสุข โดยการปรับเปลีย่ นรูปแบบ การด�ำเนินการจาก Traditional Healthcare
เป็น “Smart Healthcare” โดยน�ำเทคโนโลยี Digital Healthcare มาเป็นเครื่องมือในการจัดการไม่ว่าจะเป็น AI, Block chain, IOT,AR & VR, Genomics,
3D Printing, Big Data, 5G เป็นต้น
โดยในระยะสั้นจะด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ด้านดิจิทัล ก�ำหนดแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital โดยการบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยง
ทุกระบบข้อมูลให้เป็นหนึง่ เดียว ทัง้ ในส่วนข้อมูลประชาชนระดับบุคคล หน่วยบริการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ เป็นเครือ่ งมือในการจัดการ
ไม่ว่าจะเป็น AI, Block chain, Cloud หรือ Big Data และพัฒนา Application ระบบใหม่ๆ ที่รองรับการบริการยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ให้กับประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด เช่น หมอพร้อม แอปพลิเคชัน, Smart Hospital, QR Code ฉลากยาพูดได้ และมีการพัฒนา การคืนข้อมูล
ให้ผู้รับบริการ (Personal Health Record) ในรูปแบบ QR Code เป็นต้น
2. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี น�ำเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย รักษา ติดตาม และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นย�ำ และคุ้มค่า เช่น การผ่าตัด Minimal Invasive Surgery (MIS) การใช้ AI ในการวินิจฉัยภาพจอประสาทตา และ 3D Printing ประกอบการสร้าง
อวัยวะเทียมช่วยในการผ่าตัด ท�ำหุน่ จ�ำลองทางการแพทย์ และอุปกรณ์ชว่ ยเหลือผูพ้ กิ าร มือเทียมแขนเทียม ให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไป
รวมทั้งพัฒนาการแพทย์จี โนมิกส์ เพื่อตรวจพันธุกรรม การตรวจความเสี่ยงจากโรคมะเร็งแบบถ่ายทอดทางพันธุกรรม การตรวจยีนมะเร็ง เพื่อเลือกยารักษา
แบบมุ่งเป้า (Precision medicine) การตรวจยีนเสี่ยงแพ้ยารุนแรง ภายในระยะเวลา 5 ปี
3. ด้านบุคลากร พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการคิด ใช้ เทคโนโลยีเพื่อรองรับการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ล�้ำสมัย
มาปรับใช้ ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งสานพลังภาคเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ นอกจากนี้ สป.สธ. มีความมุง่ มัน่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีความสุข รวมไปถึงประเทศชาติ มีความมัน่ คง มุง่ เน้นพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์วิถี ใหม่ (New Normal Medical Care) สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (Innovative
Healthcare Management) เชื่อมโยงบริการทั้งระบบสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
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กรมสุขภาพจิต
วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพจิ ต ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ประชาชนมี สุ ข ภาพจิ ต ดี
และเจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ประกาศนโยบายในการพัฒนาสูก่ ารเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 โดยให้ทกุ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ มุง่ เน้นการพัฒนาระบบการด�ำเนินงานของกรมฯ
ให้เกิดการสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation) และปรับเข้าสูค่ วามเป็นดิจทิ ลั (Digitalization) โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. กรมสุขภาพจิตเปิดกว้างและเชือ่ มโยงกับทุกภาคส่วน (Open & Connected Organization) โดยการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง แผนการด�ำเนินงาน
เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนระบบและกระบวนการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในประเทศ และเครือข่ายต่างประเทศ ทั้งระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับงานสุขภาพจิต (Mental Health Ecosystem) ประสานความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพจิตพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มโยงกับฐานข้อมูล
ของหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการด�ำเนินงานสุขภาพจิต
2. กรมสุขภาพจิตจัดระบบบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Organization) โดยการพัฒนาช่องทางและวิธีการเรียนรู้
รับฟัง เข้าใจความต้องการ ความคาดหวังของประชาชน น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีมีความสุข
ความพึงพอใจและความประทับใจ รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมการด�ำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ ที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและความคาดหวัง
3. กรมสุขภาพจิตมีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทุกด้านของกรมฯ
ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และเพิม่ ขีดสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ให้มคี วามยืดหยุน่ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว สู่การสร้างประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนคุณูปการ ต่อสังคมและประเทศชาติ สอดรับกับวัฒนธรรมองค์การของกรมฯ
ในการเป็น “องค์การของคนคิดดี รักสามัคคี มีศักยภาพสูง ใฝ่เรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์เพื่อสังคม”
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสร้างความร่วมมือและสร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านกลไก/แนวทาง
ที่เอื้อให้เครือข่ายและกลไกภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้
ยังมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ โดยบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพจิตกับกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลส่วนบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย
และข้อมูลสิทธิการรักษากับสปสช. โดยผ่านทางระบบเครือข่าย GIN รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการปฏิบตั งิ านภายในกรมฯ และระหว่างกรมฯ กับผูร้ บั บริการ
และเครือข่าย ตลอดจนสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการสื่อสารทิศทางเป้าหมายการด�ำเนินงาน/ประเด็นทางสุขภาพจิต ที่ส�ำคัญผ่านกลยุทธ์
ใหม่ๆ ทีต่ อบสนองต่อพฤติกรรมของประชาชนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตัวอย่างเช่น การสร้างภูมคิ มุ้ กันทางใจส�ำหรับครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ ศบค.
มท. และ สสจ.การใช้ Web Application Mental Health Check In ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในพืน้ ที่ ร่วมกับอสม.และเครือข่ายในชุมชน เป็นต้น

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
กรมสุขภาพจิตมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการด�ำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับใช้ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย โดยพัฒนานวัตกรรมการบริการทีห่ ลากหลายเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางนโยบาย/ยุทธศาสตร์เชิงรุก
ได้แก่ 1) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ.2564-2565 ทีม่ งุ่ เน้นการเฝ้าระวัง การป้องกัน การดูแลและช่วยเหลือประชากรกลุม่ เปราะบาง
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มวิกฤตในแต่ละภาค/พื้นที่เขต/จังหวัดอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและระดับความรุนแรง 2) การปรับเพิ่มช่องทางการรับยาโดยให้ผู้ป่วยรับยา
ทางไปรษณีย์ หรือให้ผปู้ ว่ ยไปรับยาทีร่ า้ นขายยาใกล้บา้ น โดยส่งต่อข้อมูลการรับยา ของผูป้ ว่ ยผ่านระบบ Pharmcare Transition ตลอดจนวิเคราะห์หาความต้องการ
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการและ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงงานบริการให้ตรงกับคุณลักษณะและความต้องการของแต่ละกลุม่ โดยกรมฯ ได้พฒ
ั นา
ไว้ทั้งรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยรวม นวัตกรรมบริการเฉพาะกลุ่ม และนวัตกรรมบริการเฉพาะบุคคล เช่น Web Application Mental Health Check In
เพือ่ ใช้ ในการเฝ้าระวังความเสีย่ งด้านสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุม่ โปรแกรมสร้างสุขวัยท�ำงานส�ำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพจิตคนวัยท�ำงาน
และ Line Application KhuiKun (คุยกัน) เป็นช่องทาง การเข้าถึงบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตรายบุคคล ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จา่ ย

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กรมสุขภาพจิตมีการจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) เพื่อเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนงานบริการ วิชาการ และบริหารจัดการในงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช รวมถึงวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
ในยุค 4.0 โดยการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บุคลากรสามารถท�ำงานได้หลากหลายและท�ำงานแบบ Cross Functional
ตอบสนองภารกิจทีม่ คี วามท้าทายเร่งด่วน และสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทีม่ คี วามรุนแรง ซับซ้อนภายใต้สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปได้เสมออีกทัง้ กรมฯ ได้มกี ารรวบรวม
และจัดท�ำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยใช้ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) พัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเพื่อใช้ก�ำหนด
นโยบายและวางแผนการด�ำเนินงานสุขภาพจิต รวมถึงกรมฯ ได้ปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง โดยการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ (ICP) แผนการดูแลฟืน้ ฟูจติ ใจประชาชน
รวมทั้งแผนประคองกิจการ (BCP) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติของกรมฯ จะสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

73

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ผลงานเรื่องที่ 1 : เสริมสร้างพลังใจ ใส่ ใจทุกปัญหาสุขภาพจิต ปฏิบัติการ
แก้วิกฤตจิตเวชฉุกเฉิน ด้วยทีมงาน Khuikun (คุยกัน) และทีม Hope Task Force
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสุขภาพจิต ได้ปรับรูปแบบของการให้บริการ
ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยที่ประชาชน
ไม่ต้องเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล หรือใช้เวลา
ในการรอสายจากการโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์
การให้ บ ริ ก ารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยการปรึ ก ษาผ่ า น Line
Official Account : Khuikun (คุยกัน) เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าถึงบริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
สามารถประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในเบื้องต้น
ของตนเองได้มชี อ่ งทางในการเข้าถึงบริการด้วยการพูดคุย
ระบาย รับฟังและให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสม
มีระบบการประสานส่งต่อและการดูแลช่วยเหลือประชาชน
กลุ่มเสี่ยงระดับรุนแรง หรือภาวะวิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วนร่วม
กับเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้ทนั ท่วงที เช่น สายด่วน 1323,
สายด่วน 1669, กองปราบปรามฯ, ทีมปฏิบัติการพิเศษ
ป้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตาย (Hope Task Force),

สถานทูตประจ�ำประเทศที่ผู้รับบริการอาศัยอยู่ เป็นต้น
เพือ่ ดูแลช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตให้เข้าถึงบริการได้
และสามารถส่งต่อผู้รับบริการที่อยู่ ในภาวะวิกฤตที่ก�ำลัง
จะท�ำร้ายตนเองหรือวางแผนจะท�ำร้ายตนเอง ณ ขณะนัน้
ให้ได้รบั การช่วยเหลือและรักษาได้ทนั ท่วงที ซึง่ จากการติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน ณ เดือน มิ.ย. 64 พบว่า มีผู้เข้าถึง
บริการ ผ่าน Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)
จ�ำนวน 23,712 คน ได้รับการช่วยเหลือโดยวิธีรับฟัง
ปัญหา/เล่าระบาย/ให้ก�ำลังใจ ร้อยละ 57.4 โดยเทคนิค
การจัดการ อารมณ์/ความคิด ร้อยละ 55.3 ตลอดจน
ได้ ให้การดูแลช่วยเหลือผูพ้ ยายามจะฆ่าตัวตาย จ�ำนวน 69 คน
และประสานการท�ำงานร่วมกับทีม Hope Task Force
เพื่อเข้าช่วยเหลือแบบฉุกเฉินแก่ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ที่สามารถติดตาม ระบุตัวตนหรือระบุสถานที่ (Location)
ได้มากถึง 143 ราย จากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 168 ราย

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเบื้องต้นได้สะดวก รวดเร็ว สามารถประเมินระดับความเสี่ยง
ต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของตนเองได้
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
ได้สะดวก รวดเร็ว
ทีมผู้ปฏิบัติงาน (Khuikun และ Hope Task Force) สามารถให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มวิกฤต
ต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรงได้อย่างทันท่วงที
ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดการสูญเสียรายได้ของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งลางานมาขอรับค�ำปรึกษา
ในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
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ผลงานเรื่องที่ 2 :การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก Mental
Health Check In
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสุขภาพจิต ได้พฒ
ั นาระบบคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก Mental Health Check In (MHCI)
ผ่าน Web Application ที่สามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตใน 4 เรื่อง
คือ ความเครียด/ซึมเศร้า/เหนื่อยล้าหมดไฟ/การฆ่าตัวตายโดยเป็นการท�ำแบบประเมินในลักษณะ
Self-rating ซึ่งประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึง
บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยทราบผลการประเมินทันทีมีค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทาง
การขอรับการปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางออนไลน์ หรือหากต้องการการดูแลช่วยเหลือสามารถเชือ่ มต่อ
ไปยังสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพือ่ ขอรับการปรึกษา หรือ Line@คุยกัน เพือ่ แชทคุยปรึกษาออนไลน์
หรือแจ้งเบอร์ โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข/อสม./จิตอาสา สามารถใช้
ประเมินค้นหาประชาชนที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อน�ำมาดูแลสุขภาพจิต หรือแจ้งขอรับ
การติดตามเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งมีระบบ Email Alert ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
ไปยังทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ใกล้บ้าน
เพือ่ ติดตามเฝ้าระวังต่อ โดยผลการเฝ้าระวัง/คัดกรองสุขภาพจิตของประชาชน ตัง้ แต่เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 64
จ�ำนวน 1,856,595 ราย พบว่า มีความเครียดสูง ร้อยละ 2.11
เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 2.72 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 1.13
และมี ภ าวะหมดไฟ ร้ อ ยละ 3.53 โดยสามารถติ ด ตาม
ให้การดูแลช่วยเหลือได้ ร้อยละ 88.27 ซึง่ ได้ ให้การปฐมพยาบาล
ทางใจ จ� ำ นวน 27,914 ราย ให้ ค� ำ แนะน� ำ ช่ ว ยเหลื อ
จ�ำนวน 18,646 รายส่งต่อพบแพทย์ จ�ำนวน 852 ราย
และส่งต่อหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 978 ราย

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น กลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และจากสถานการณ์วกิ ฤตต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการคัดกรอง ด้านสุขภาพจิตได้งา่ ยและได้รบั การติดตามเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจากเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความแออัดในการมารับบริการที่ โรงพยาบาล
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ผลงานเรื่องที่ 3 : เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อประชาชนสุขภาพดี
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสุขภาพจิตได้เฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายและด�ำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานที่หลากหลายซึ่งในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 กรมฯ ได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตายอาจเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยงเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก�ำหนด
มาตรการยกระดับการด�ำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่มีหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
การฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ภายใต้กลไกการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพ
จิตแห่งชาติเชื่อมโยงกับเป้าหมายของประเทศและเป้าหมาย SDGs ของ UN ในการที่จะควบคุมให้
“อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน” โดยมีการแบ่งระดับความเข้มข้นของการด�ำเนินงาน
ตามระดับความรุนแรงของปัญหา และขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมการรับรูข้ อ้ มูลด้านสวัสดิการทางสังคม และสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงเสริมสร้าง
พลังใจในประชากรกลุ่มเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบคัดกรอง ค้นหาและเฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ตามระดับความรุนแรงและครอบคลุมทุกมิติ
3) พัฒนารูปแบบกลไกการจัดการแบบบูรณาการในจังหวัดที่มีการ ฆ่าตัวตายสูงในฐานะ
เจ้าของปัญหาร่วมกัน
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในสถาน
ประกอบการเพือ่ ดูแลประชาชนกลุม่ เปราะบางฯ จ�ำนวน 699 แห่ง ใน 74 จังหวัด มีการเสริมสร้าง
วัคซีนใจในชุมชน 725 ต�ำบลในพื้นที่ 25 จังหวัดเสี่ยงฆ่าตัวตาย และมีการติดตาม ดูแลจิตใจ
กลุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย จ�ำนวน 10,986 คน จากจ�ำนวนกลุ่มเสี่ยง 12,197 คน
และจากผลการดูแลช่วยเหลือผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายในสถานบริการสาธารณสุข (ข้อมูลเดือน ต.ค. 63มิ . ย. 64) พบว่ า ร้ อ ยละ 59.59 ของผู ้ พ ยายามฆ่ า ตั ว ตายสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต
และร้อยละ 98.76 ของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา ท�ำร้ายตนเองซ�ำ้ ในระยะเวลา 1 ปีซึ่งมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้พฒ
ั นาความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการวิจยั
จ�ำนวน 5 เรือ่ งร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมจิ ต แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเศรษฐกิจและสังคมเข้าถึงข้อมูล ด้านสิทธิสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพขั้นพื้นฐาน
และได้รับการเสริมสร้างพลังใจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชื่อมโยงครอบคลุมและเอื้อประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้แก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
จังหวัดต้นแบบสามารถลดจ�ำนวนผู้ฆ่าตัวตายส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายจากการใช้รูปแบบกลไก การจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
กรมสุขภาพจิต ได้วางแผนพัฒนางานเพื่อต่อยอดสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 ในระยะ 2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2566) ดังนี้
แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) ให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
2. การพั ฒ นา AI เพื่ อ การค้ น หาผู ้ พ ยายามฆ่ า ตั ว ตายในโลกออนไลน์ โดยพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม Machine Learning ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เชิงความรู้สึก (Social Listening, Sentiment Analysis) จากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อคาดการณ์ โอกาสในการเกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
3. การพัฒนา AI-Depression ในการจ�ำแนกภาวะซึมเศร้าจากเสียงพูด เพื่อใช้ ในการเพิ่มศักยภาพในการให้การปรึกษาและจัดระดับความเร่งด่วน
ในการดูแลผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323
4. การพัฒนาระบบ Digital Psychiatric Patient Identity เพื่อใช้ ในการระบุตัวตนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/คุ้มคลั่ง/ไม่สามารถจดจ�ำชื่อตนเอง
ได้ ด้วยวิธี Face Detection, Face Recognition, Finger Scan เป็นต้น รวมไปถึงการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเลขประจ�ำตัว
ประชาชนเพื่อใช้ ในการระบุตัวตนผู้ป่วยหรือติดตามญาติผู้ป่วย
แผนการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย
1. การพัฒนา Mental Health Literacy Library เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพจิตได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การพัฒนา Cyber Wisdom Online Learning Platform เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับคนไทยที่ ใช้ชีวิตบนโลก
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
แผนการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท�ำงานในสถานประกอบการ ผ่านระบบ e-Consultant เพื่อให้ค�ำปรึกษา
แบบออนไลน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
2. การเชื่อมโยงกับระบบราชทัณฑ์เพื่อติดตามผู้ป่วยจิตเวชหลังปล่อยตัว โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสุขภาพจิตกับกรมราชทัณฑ์เพื่อติดตาม
ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อคดีซ�้ำหลังจากที่ ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์
“สร้างเอกภาพในการขับเคลือ่ นงานยุตธิ รรม” (Building unity to mobilize Justice)

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ขับเคลื่อนองค์การและส่วนราชการในสังกัดสู่ราชการ 4.0 โดยการขับเคลื่อนผ่านระบบการน�ำองค์การ ภายใต้หลักการ
ส�ำคัญการบริหารนโยบาย 4 ด้าน คือ 1. ก�ำหนดและถ่ายทอดนโยบายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การท�ำงานสอดคล้องกันและบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
2. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และขยายพื้นที่การดูแลลงสู่ระดับชุมชนอย่างทั่วถึง 3. ด�ำเนินงาน
เชิงรุกเน้นการป้องกันปัญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน 4. ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ จากตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ การตัดสินใจทีร่ วดเร็วเพือ่ ให้ทนั กับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายที่สอดคล้องกับ 4.0 สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 1) ด้านนโยบาย (Policy Excellence)
ก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2) ด้านการบริหารจัดการที่น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการท�ำงานให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Operation Excellence) 3) ด้านการบริการที่รวดเร็ว มีมาตรฐานและบริการเชิงรุกโดยไม่ต้องร้องขอ (Service Excellence) และ 4) ด้านบุคลากร ที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องตัว (People Excellence) โดยด�ำเนินการตามหลักค่านิยมร่วม “สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม” และวัฒนธรรมองค์กร “JUSTICE”
ส่งผลให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม ขับเคลื่อนงานอ�ำนวยความยุติธรรม ไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและเป็นธรรม และพร้อมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานแห่งความเท่าเทียม
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
สร้างและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับนโยบาย การร่วมปฏิบัติ การให้บริการส่งมอบการบริการผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย
โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล เพื่อให้สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เพิม่ ศักยภาพการให้ความช่วยเหลือโดยใช้หลักการบริหารงานส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดแบบ Matrix จัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน 7,788 แห่งทัว่ ประเทศ เป็นจุดเชือ่ มโยง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านงานยุตธิ รรมได้อย่างรวดเร็ว เชือ่ มโยงข้อมูลกับส่วนราชการในสังกัดด้วย MOJ Service Center และ MOJ Cloud Computing
กระทรวงยุติธรรม แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐด้วย Data Exchange Center

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
รับฟังความเห็นผ่านระบบ VOC (Voice of Customer) และส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบออนไลน์เพื่อค้นหา
ความต้องการ และน�ำไปพัฒนางานให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นใน 4 มิติ คือ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ การวางแผนยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการบริการ
และการสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการ ด�ำเนินการยกระดับการให้บริการของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานคลินิกยุติธรรม การลดระยะ
เวลาการให้ บ ริ การ การท� ำ งานเชิ ง รุ ก โดยประชาชนไม่ ต ้ อ งร้ อ งขอรั บ บริ การตามนโยบายยุ ติ ธ รรมเชิ ง รุ ก สร้า งสุ ข ให้ ป ระชาชน พั ฒ นาระบบ e-Service
เป็น Single Window เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการ สามารถยื่นขอรับบริการที่จังหวัดใดก็ ได้ เลือกช่องทางติดต่อได้หลากหลาย
ทัง้ การติดต่อด้วยตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชัน ระบบจะส่งต่อจังหวัดทีเ่ ป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินการหรือหน่วยงานในสังกัดทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่แตกต่าง

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
พัฒนาระบบปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริม Growth Mindset และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง น�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ การด�ำเนินงานทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนทั่วทั้งองค์กร 1) Smart office เช่น ระบบ Cloud
Computing ระบบe - Documentt ที่สามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถท�ำงานสะดวก ได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบลงเวลาผ่าน Application MOJ Touch
ด้วยกล้องมือถือจับสัญญาณด้วย GPS ระบบติดตามผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ (PMS) 2) Smart service เช่น ระบบ Justice Fund, ระบบศูนย์ ให้บริการประชาชน
(Moj Service Center), ระบบรับข้อร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียน Mobile Application “Justice Care” ระบบติดตามความก้าวหน้าค�ำขอกองทุนยุติธรรม
(e - Tracking) 3) Smart people ระบบ MOJ e - Learning ระบบการจัดการความรู้ www.km.moj.go.th ระบบ Rotation เป็นต้น
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ผลงานเรื่องที่ 1 : ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน “Justice Care”
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ
ยุติธรรมใส่ ใจ: Justice Care พัฒนาจากหลักการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือเหยือ่ อาชญากรรมตามมาตรฐานสากล (Victim.scheme) พัฒนาเป็นกรอบการ
ปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ
โดยมุ่งเน้นผู้เสียหายหรือเหยื่อที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ ได้รับช่วยเหลือ
ด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ มีส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเป็น Case Manager ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
และบูรณาการการให้ความช่วยเหลือตามกรอบกฎหมาย แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย
หรื อ เหยื่ อ อาชญากรรมแบบบู ร ณาการ ทั้ ง ในส่ ว นของการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความสามารถในการลงพื้น
ที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยตรวจจับความต้องการจากสื่อประเภทต่าง
เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ช่องทางสื่อ Social Media และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ใช้ Application บนมือถือและระบบ Justice Care (JC) เป็นช่องทางการติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือ แจ้งข่าว และรายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชน
การติ ด ตามความคื บ หน้ า และบริ หารจั ด การการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
จนสามารถยุติเรื่องได้
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน : ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และไม่เสียสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือ
จากการที่ตกเป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณ ค่าต่อองค์ก ร : บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการให้บริการ และการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลืออย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรอบด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
คุณค่าต่อประเทศ : ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ในการอ�ำนวยความยุติธรรม
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ผลงานเรื่องที่ 2 : กองทุนยุติธรรม (Justice Fund)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จากอดีตประเทศไทยยังมีประชาชนที่ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรม จึ ง มี ก ารผลั ก ดั น การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทั้งด้านการต่อสู้คดีความ การให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบและการให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน กองทุนยุตธิ รรมมุง่ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
ท� ำ งานที่ มี ม าตรฐานการน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า มาช่ ว ย
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานโดยการให้บริการยืน่ ค�ำขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
กองทุนยุตธิ รรมและผ่าน Mobile Application “Justice Fund” การติดตามค�ำขอกองทุนยุตธิ รรม
ออนไลน์ผา่ น e-Tracking การติดตามสถิตริ ายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนยุตธิ รรมผ่าน JFReport
การบริหารส�ำนวนการให้ความช่วยเหลือด้วย Justice Fund System การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรวดเร็วผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรม
ซึ่งได้พัฒนากลไกการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยระบบการสอบทานข้อมูลค�ำขอรับ
เงินช่วยเหลือการประกันตัวชัว่ คราว เพือ่ สอบทานคุณสมบัตขิ องผูข้ อรับเงินช่วยเหลือในศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม (DXC) ซึง่ เชือ่ มกับระบบฐานข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ฐานข้อมูลผู้ประกันตน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลประวัติการกระท�ำความผิด ท�ำให้สามารถ
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม การใช้กลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการ ทั้งในส่วนกลาง
และระดับจังหวัด การแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายให้มกี ารจัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดได้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน ท�ำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการลดระยะเวลามาตรฐานกองทุนยุติธรรม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน : ประชาชนผูย้ ากไร้ ผู้ได้รบั ความเดือดร้อนทีข่ าดแคลนปัจจัยในการต่อสูค้ ดีตามกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ ด้านการเงิน และความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
คุณค่าต่อองค์กร : ปรับปรุงรูปแบบการบริการที่เหมาะสม ทันสมัย และมีรูปแบบที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ ได้รับความเดือดร้อน
ให้สามารถเข้าถึงกองทุนยุตธิ รรมได้ โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงสามารถคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด
โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการก�ำจัดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
คุณค่าต่อประเทศ : ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการอ�ำนวยความยุติธรรม เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศ
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ผลงานเรื่องที่ 3 : DXC (Data Exchange Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กระทรวงยุ ติ ธ รรมผลั ก ดั น การใช้ ป ระโยชน์ ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กระบวน
การยุติธรรม (DXC) มุ่งเน้นในมิติการด�ำเนินการขับเคลื่อนและกระตุ้นการใช้ประโยชน์
ของฐานข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้น โดยศูนย์ DXC จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมท�ำให้คน้ หาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีตา่ งๆ ให้สามารถท�ำได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และครบถ้วน สามารถใช้ตรวจสอบประวัติผู้เกี่ยวข้อง/หลักฐานคดี รวมทั้งติดตาม
สถานะของคดี ได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเห็นความส�ำคัญและมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะประสานการด�ำเนินงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไป
อย่างบูรณาการ ลดความซ�ำ้ ซ้อน ประหยัด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั หน่วยงานบูรณาการ
ร่วมกันทัง้ สิน้ 26 หน่วยงาน 53 ฐานข้อมูล โดยระบบจะเป็นศูนย์กลางการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านทางระบบ QM (Query Manager) ท�ำหน้าที่ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง และประมวลผลสรุปข้อมูล เพือ่ แสดงผลต่อไปยังผู้ ใช้ระบบ โดยกระทรวงยุตธิ รรมติดตาม
การด�ำเนินการอย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบในทุก ๆ เดือน
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วขึ้น
จากการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ
คุณค่าต่อองค์กร : หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมกันเชือ่ มโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และใช้ประโยชน์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางาน
ยุติธรรม ทั้งด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออ�ำนวยความยุติธรรม
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถลดต้นทุนของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานและความปลอดภัยของข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น
คุณค่าต่อประเทศ : สามารถน�ำฐานข้อมูลไปใช้ ใช้ ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในประเด็น
ส�ำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างทันการณ์ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และระบบการให้บริการกับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
สป.ยธ. ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
- เชือ่ มโยงการบริการ สป.ยธ.และส่วนราชการในสังกัดกับระบบศูนย์การบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)
และระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม (MOJ Service Center: MSC)
- ส่งเสริมศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางให้บริการ
แบบWeb Service ที่มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและมีความมั่นคงปลอดภัย
- บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการยกระดับการพัฒนาของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถของไทย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านด้านต่างประเทศในทุกมิตแิ ละทุกระดับทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ รองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ยกระดับ สป.ยธ. สูศ่ นู ย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมุง่ หมายให้หน่วยงานบริการใกล้ชดิ ประชาชน สามารถยกระดับการบริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
- พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาสมรรถนะ 4.0 และการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการจัดการแบบลีน
- การจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุตธิ รรมแห่งใหม่ (Data Center) เพือ่ ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
การบูรณาการกับฐานข้อมูลแหล่งอื่นเพื่อการวางแผนและการพัฒนายกระดับสู่ Cloud ภาครัฐกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบปฏิบัติการสู่ MOJ 4.0
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการท�ำงาน และการสร้างนวัตกรรมบริการ
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) มุง่ สูก่ ารพัฒนาการองค์การสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิด “ DSI ทีพ่ งึ่ ทีค่ ณ
ุ พึง่ ได้” ทีด่ ำ� เนินการภารกิจเกีย่ วกับ
การป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้วยการยึดมั่น
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีท�ำงานใหม่
เพื่อพลิกโฉมองค์การ (Transform) โดยอาศัยกระบวนการท�ำงานที่สานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งการริเริ่ม
พัฒนานวัตกรรมใหม่ และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับองค์การให้เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สามารถเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง และมุ่งสู่การเป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มุง่ เน้นการเปิดระบบการท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเปิดระบบราชการ เพือ่ ให้กลุม่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย มุง่ เน้นการส่งมอบ
ผลผลิตและคุณค่าให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เพือ่ ให้การปราบปราม การสืบสวน สอบสวนคดีพเิ ศษมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ โดยมีผลงานที่ โดดเด่น ได้แก่ (1) การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ด้วยระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ระบบ DSI-AWIS) (2) การเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) (3) การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ และ (4) การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำกรณีการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สื่อการเรียนรู้ The Choice) เป็นต้น
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยกระดับการให้บริการกลุ่มผู้รับบริการและประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ สะดวก และรวดเร็ว โดยมีการมุ่งเน้นการท�ำงานเชิงรุก
ในการแก้ ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ด้วยการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมใหม่ในการป้องกัน
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรม ปกป้องความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสามารถเรียกคืนผลประโยชน์
ให้แก่รัฐ/ประชาชน/เอกชน อีกทั้ง พัฒนาระบบพัฒนาระบบงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินสมควร โดยมีผลงานที่ โดดเด่น ได้แก่ (1) การจัดตั้งและการด�ำเนินงานของศูนย์ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรน่า 2019 (2) ระบบบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลกู โซ่ดว้ ยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(3) การพัฒนานวัตกรรม DSI เพือ่ บริการประชาชน (4) การพัฒนากระบวนงานเกีย่ วกับการรับเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (5) ผลงานนวัตกรรม
DSI วานหน่อย : ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) ส�ำหรับให้บริการประชาชน เป็นต้น

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การ โดยพัฒนานวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพด�ำเนินการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ กว่า 36 ระบบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส�ำหรับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้เข้าใช้งานผ่านระบบ INTRANET ได้อย่างสะดวกเพื่อยกระดับการท�ำงานด้านการบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โดยมีผลงานที่ โดดเด่น ได้แก่ (1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่องานคดีพิเศษ (ระบบ CI) (2) การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (3) การพัฒนาระบบการข่าว I – Base (4) การพัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตและหลักการตรวจสอบการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ DSI MAP (5) การใช้เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีดิจิทัลในคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ เป็นต้น
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ผลงานเรื่องที่ 1 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ระบบ DSI-AWIS
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่ว มกับ ส�ำนัก งานศาลยุติธรรมในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS : Arrest Warrant Information System)
เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลหมายจับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดเวลาในออกหมายจับ ลดพื้นที่
การเก็บเอกสารต่าง ๆ และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนที่ ได้รับความเสียหายจาก
การกระท�ำผิดของผูต้ อ้ งหา/จ�ำเลย โดยเป็นการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับค�ำร้องขอออกหมายจับ
ลงในเว็บเซอร์วิส (Web Service) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจขอหมายจับเกิดประโยชน์รว่ มกันในงานกระบวนการยุตธิ รรม และมีระบบฐานข้อมูลหมาย
จับอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ขี อ้ มูลเป็นปัจจุบนั แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้พฒ
ั นา
ต่อยอดระบบ AWIS ดังกล่าวไปสูก่ ารพัฒนาโปรแกรม DSI-AWIS ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงฐานข้อมูลหมายจับ
ในคดีพิเศษเชื่อมโยงกับระบบบริหารคดีพิเศษ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารหมายจับ
อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเทศที่เกี่ยวข้อง
กับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานภายใต้ระบบน�ำร่องศูนย์
แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) ทีม่ กี ารเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลประชาชนกับส่วนราชการ กว่า 167 หน่วยงาน ผ่านระบบ Linkage Center ท�ำให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเวลาในการติดตาม และค้นหาข้อมูล รวมทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนดังภาพ
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
1. เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อมิให้เกิดการจับผิดตัว (จับแพะ) ทั้งนี้ ก่อนออกหมายจับเจ้าหน้าที่ศาลสามารถตรวจสอบข้อมูล
การขอออกหมายจับผู้ต้องหา/จ�ำเลยจากฐานข้อมูลหมายจับในโปรแกรม
2. เป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพขอผูต้ อ้ งหา/จ�ำเลยโดยไม่ถกู จับซ�ำ้ ในคดีเดียวกัน ซึง่ พนักงานสอบสวนสามารถตรวจสอบว่าได้ปฏิบตั ติ ามหมายจับแล้วหรือไม่
จับถูกตัวหรือไม่ เพื่อลดความผิดพลาดมิให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังกล่าว
3. เป็นการปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพือ่ หลอกหลวง หรือฉ้อโกงประชาชน ของผูถ้ กู หมายจับ
ที่หลบหนีจะไม่สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้
คุณค่าต่อองค์กร
1. ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนออกหมายจับ และด�ำเนินการออกหมายจับผู้ต้องหา/จ�ำเลยโดยโปรแกรมระบบ DSI-AWIS
ได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความซ�้ำซ้อนในการติดตาม/จับกุมผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. เกิดมาตรฐานทางกฎหมายในการยืน่ ค�ำร้องออกหมายจับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรมให้อยูภ่ ายใต้มาตรฐานเดียวกัน ป้องกันข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ถูกฟ้องจากการปฏิบัติงานจากความผิดพลาดของข้อมูล
คุณค่าต่อประเทศ
1. ประชาชนที่เป็นผู้ต้องหา/จ�ำเลยตามหมายจับ เมื่อมีการจับกุมตัว หรือสิ้นสุดคดีแล้วสามารถตรวจสอบติดตามเพื่อขอถอนหมายจับ ป้องกันการจับกุมซ�้ำ
ซึ่งท�ำให้ประชาชนสูญเสียสิทธิและเสรีภาพ และโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
2. เป็นการปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือตามสิทธิทางกฎหมาย ตลอดจนเร่งรัดตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
รวมถึงการตรวจสอบหมายจับของคดีอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของหมายจับ เช่น สถานีต�ำรวจต่างๆ ทราบ และท�ำการอายัดตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
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ผลงานเรื่องที่ 2 : การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยการใช้
อากาศยานไร้คนขับ : โดรน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (จัดท�ำแผนที่
ทางอากาศ 3D) มาใช้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะการใช้งานในการร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและจัดท�ำ
พื้นที่เกิดเหตุเกี่ยวกับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ให้บริการแก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ ได้แก่ (1) การใช้ โดรนเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำ
แผนที่ทางอากาศในการเตรียมความพร้อมเพื่อถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ. 2562 ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร้องขอ (2) การใช้ โดรนเพื่อบินส�ำรวจพื้นที่เขื่อนล�ำตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ ไข
ปัญหาการล่วงล�้ำพื้นที่เขื่อนล�ำตะคลอง และเพื่อประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลกับกลุ่มประชาชนให้ ได้รับทราบ ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร้องขอ
(3) การใช้ โดรนเพือ่ ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละจัดท�ำแผนทีท่ างอากาศเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีวดั อุทยั ธาราม จ.สงขลา อ้างสิทธิครอบครอง ตามทีส่ ำ� นักงานรัฐมนตรี
และกระทรวงยุติธรรมร้องขอ เป็นต้น
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณคาตอประชาชน 1) ท�ำให้ประชาชนผู้เสียหาย/จ�ำเลยได้รับความเป็นธรรม
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีดว้ ยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทีม่ คี วามแม่นย�ำ
เทีย่ งตรงในการรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนและสอบสวนคดีพเิ ศษ และ 2) ท�ำให้ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐทีร่ อ้ งขอได้ประโยชน์จากการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ของกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ
คุณคาตอองคกร ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีพยานหลักฐานในการสืบสวน
และสอบสวนคดีพเิ ศษทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และรวดเร็ว รวมทัง้ ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ย และก�ำลังคนใน
การรวมรวมพยานหลักฐาน
คุณคาตอประเทศ ท�ำให้เกิดการอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม สามารถด�ำเนินการปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ ให้แก่รัฐ
เอกชน และประชาชน
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ผลงานเรื่องที่ 3 : แอปพลิเคชัน Rootan “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์”
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนาเครื่องมือแจ้งเตือนภัยและสร้างการรับรู้ ให้
ประชาชนได้ตระหนักรู้ทันภัยไซเบอร์ การแจ้งข้อมูลเบาะแสได้อย่างง่าย สะดวก
และรวดเร็ว และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีน่ ำ� ข้อมูลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนขยาย
ผลด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิด และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เกีย่ วกับอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ ในปัจจุบัน ซึ่ง กสพ. ได้ยื่นค�ำร้องขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม
ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเมนูการใช้งานหลัก 4 เมนู ดังนี้ (1) แจ้งเบาะแส
ภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา ผู้ ใช้งานสามารถแจ้งเบาะแสต่าง ๆ
ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยกรอกประเภทเบาะแส จังหวัดที่เกิดเหตุ รายละเอียดเบาะแส
ลักษณะความเสียหาย พร้อมทั้ง แนบหลักฐานเป็นรูปภาพหรือวิดี โอได้ (2) ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน (3) การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์
และ (4) รายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ

PASSWORD

LOGIN

CONFIDENTIAL

คุณคาตอประชาชน
1) ท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงรูปแบบการให้บริการด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง รวดเร็วทันสมัย และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และ 2) ท�ำให้ภาคประชาชน/
ชุมชนสามารถให้ขอ้ มูล ติดต่อ และติดตามสถานการณ์รอ้ งเรียนและสถานะคดีเกีย่ วกับภัย
ไซเบอร์ ได้อย่างใกล้ชิด
คุณคาตอองคกร
1) ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษมีตน้ แบบในการริเริม่ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนา
นวัตกรรมใหม่เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ 2) ท�ำให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษได้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ
คุณคาตอประเทศ
การเข้าถึง และจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
เป็ น การช่ ว ยปกป้ อ ง ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ หรื อ ลดผลกระทบ
ความรุนแรงจากภัยไซเบอร์ รวมถึง เป็นการอ�ำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำ
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการให้บริการภาครัฐ
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ผลงานเรือ่ งที่ 4 : การจัดตัง้ และการด�ำเนินงานของศูนย์ปอ้ งกันปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
ในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
เพื่อด�ำเนินการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และด�ำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจ
อ�ำนาจหน้าที่ของ กสพ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่ ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนายทุน
หรือขบวนการอาชญากร หรือการถูกหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ
หรือถูกฉ้อโกงในเรื่องสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเช่น การหลอกลวงผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ข่าวลวงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย (FAKE
NEWS) การฉ้อโกง กักตุนหน้ากากอนามัย เครื่องมือแพทย์ ขบวนการปล่อยกู้เงิน
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย หรือการเอาเปรียบประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
คุณค่าต่อองค์การ
1) บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเกิดจิตส�ำนึก และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการช่วยเหลือประชาชน 2) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษสามารถเป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง และ 3) เกิดบูรณาการ
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
โดยการประสานส่งต่อข้อมูลหน่วยบังคับใช้กฎหมายอืน่ (ต�ำรวจ) เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายและการติดตามผลการด�ำเนินการ
คุณค่าต่อประเทศชาติ
1) สามารถด�ำเนินการปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สนิ และผลประโยชน์
ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ 2) เป็นการป้องปรามไม่ ให้นายทุน
หรือผูท้ กี่ ำ� ลังจะแสวงหาผลก�ำไร กระท�ำการซ�ำ้ เติม สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
ในช่วงสถานการณ์
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) มุง่ สร้างการเป็นระบบราชการทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ และเชือ่ ถือ และไว้วางใจของประชาชน โดยยึดมัน่ ตามหลักธรรมาภิบาลและด�ำรง
ไว้ซงึ่ การเป็นระบบราชการ 4.0 ทีส่ ามารถสร้างคุณค่า และคุณประโยชน์ ในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทัง้ สามารถ
เป็น “องค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก�ำหนด
แนวทางเป็นระบบราชการ 4.0 โดยจัดท�ำแผนด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563) ที่เป็นแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ด้าน โดยการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ในอนาคต มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการพัฒนาข่าวกรองในระบบ I-Base ให้สามารถเชื่อมโยง
และพัฒนาไปเป็นเรือ่ งสืบสวนหรือคดีพเิ ศษ และโครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพเิ ศษ (Case Intelligence System – CIS) เป็นต้น 2) แผนพัฒนาด้านนวัตกรรม
ได้แก่ แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (AI) เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, โครงการวิจัยดาวเทียม
เพือ่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ, โครงการวิจยั การศึกษาการน�ำรูปแบบของบล็อกเซนมาใช้สนับสนุนงานคุม้ ครองพยานของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เป็นต้น
3) แผนพัฒนาด้านเครือข่ายและความร่วมมือ ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือและใช้งานข้อมูลหมายจับคดีอาญาระหว่างประเทศกับส�ำนักงานต�ำรวจสากล
และโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมพิเศษ เป็นต้น
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จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
มหานครน่าอยู่ มุง่ สูเ่ มืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชือ่ มโยงอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
จังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลน�ำโครงการ Smart City ขอนแก่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมืองแห่งโอกาส 4.0 ที่จับต้องได้
บรรจุไว้ ในยุทธศาสตร์จงั หวัด Smart City 2029 พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบ 6 ด้าน เพือ่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัด
ขอนแก่นสูเ่ มืองแห่งการแสวงหาโอกาส เพือ่ ก้าวสูเ่ มืองส�ำคัญของโลก (Global City) ภายในปี 2029 มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดของการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนซึง่ เป็นสมรรถนะหลักของจังหวัดขอนแก่น บูรณาการการท�ำงานโดย
น�ำความโดดเด่นของภารกิจแต่ละภาคส่วนมาประสานการท�ำงานให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเห็นผลได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง
นวัตกรรมเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ของจังหวัด ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนาระบบการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เชือ่ มโยง 3 พันธกิจ เข้าสูก่ ระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 เพือ่ เป็นทิศทางในการด�ำเนินการร่วมกันกับประเด็นการพัฒนา
5 ด้าน ที่ขับเคลื่อนทิศทางองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ ใช้กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่ผู้รับบริการโดยขับเคลื่อน Smart City ผ่านกระบวนการท�ำงาน
ที่ส�ำคัญของจังหวัดตามพันธกิจ 8 กระบวนการ คือ (1) การพัฒนาด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (2) การพัฒนาและส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต (3) การบริ ห ารจั ด การขอนแก่ น น่ า อยู ่ มุ ่ ง สู ่ เ มื อ งต้ น แบบ เมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี (4) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ส� ำ คั ญ
(5) การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP และ SMEs (6) การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน (7) การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว (8) การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ มีกลไกที่เอื้อให้เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน
หรือท้องถิ่นจากองค์การภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานในรูปแบบคณะกรรมการ คณะท�ำงานต่าง ๆ น�ำนวัตกรรมมาใช้ มุ่งเน้นการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เช่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จ�ำกัด, นวัตกรรมระบบขนส่งทางรางสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น, โครงการโรงพยาบาลประชารัฐฯ, ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ พชอ., คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น, อาสาสมาร์ท,
ขอนแก่นโมเดล แก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่นให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการท�ำงานโดยน�ำความโดดเด่นของภารกิจแต่ละภาค
ส่ วนมาประสานการท�ำงานให้เกิดผลลัพ ธ์ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน สนับสนุน การปรับกระบวนความคิดของคนในพื้ นที่ กระตุ ้ นและหนุ นเสริ ม ให้ คนในพื้ นที่
อยากเป็นในสิง่ ทีอ่ ยากจะเป็น ร่วมขับเคลือ่ นการด�ำเนินการกับจังหวัดและเป็นประโยชน์กบั ประชาชนคนขอนแก่นให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ มี คี วามสุข ท�ำให้เกิด ขอนแก่นโมเดล
ซึง่ เป็นตัวแบบ “ราษฎร์เดิน รัฐหนุน” จากประชาชนทุกภาคส่วนทีร่ ว่ มกันปรับบทบาทภาครัฐ ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมน�ำไปสู่การบรรจุไว้ ในยุทธศาสตร์จังหวัด ท�ำให้จังหวัดขอนแก่นมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาจังหวัดจนถึงปี 2029

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
ผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่นก�ำหนดทิศทางสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน
ระบบงานเชือ่ มโยงการท�ำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างและส่งมอบคุณค่าของผลผลิตและบริการที่ดี พร้อมแก้ ไขปัญหาของประชาชน สร้างความพึงพอใจ ตลอดจนความเชื่อถือไววางใจ
ในการปฏิบตั งิ านของจังหวัดแก่ผรู้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมการบริการทีส่ ร้างความแตกต่าง
และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ เช่น การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน, การพัฒนา Medical Hub ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ, นวัตกรรมบริการ Khon Kaen
Smart Living Lab, ขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมาร์ทฟาร์มมิ่งแก้จนพ้นหนี้, การติดตั้งลิฟต์สะพานลอยของโรงพยาบาลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ
และผูส้ งู อายุ, เตียงผูป้ ว่ ยบรรเทาทุกข์เพิม่ สุขผูด้ แู ล และการวางแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคมและคุณภาพชีวติ เพือ่ เสริมสร้างให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ตัง้ แต่เข้า
สู่วัยสูงอายุจนวาระสุดท้าย เป็นต้น
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
การปรับทิศทางของจังหวัดขอนแก่นเพื่อมุ่งสู่ Global City ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรในจังหวัดทั้งนี้ พื้นฐานของบุคลากรที่มีต่อการวางแผน
การพั ฒ นา และการสร้ า งขี ด ความสามารถในการเป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง ในการเป็ น เมื อ งแห่ ง โอกาส 4.0 ที่ จั บ ต้ อ งได้ หรื อ จั ง หวั ด ขอนแก่ น 4.0
คือเป็นผูน้ ำ� ด้านการเปลีย่ นแปลงมีความสามารถในการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีร่ บั ผิดชอบในปัจจุบนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย ผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่นได้มอบนโยบาย
ให้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการของจังหวัดขอนแก่นและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นจังหวัด
สู ่ ร ะบบราชการ 4.0 มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (ท� ำ น้ อ ยได้ ม าก) การลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ความรวดเร็ ว และสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ประชาชน
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ เช่น Stroke application ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง, การ์ด Long
Team Care Digital Innovation, สายรัดข้อมืออัจฉริยะเพื่อติดตามบริหารจัดการสุขภาพ, ขอนแก่นซิตี้บัส, ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
(ด�ำรงธรรม tracking), ระบบจัดการล�ำดับการเข้าใช้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (QR Q-ing), ระบบให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์
(Drive thru Service), แอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการการประชุมของจังหวัดขอนแก่น EPAM ปรับรูปแบบการท�ำงานในเชิงรุก เช่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการ
มะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้วยกลไก การสนับสนุนเชิงพื้นที่ส่งเสริมการตลาดแบบ New Normal โดยใช้เมือง Smart City ในการประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ ในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น พัฒนาสายพันธุ์ ไก่พื้นเมืองลูกผสมโดยขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ ไก่
ในชื่อ “ไก่ KKU1”

ผลงานเรื่องที่ 1 : นวัตกรรมระบบขนส่งทางรางสู่การพัฒนาท้องถิ่น
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
โครงการ “นวัตกรรมระบบขนส่งทางรางสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่ ” เป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา
ภาคธุรกิจทีม่ แี ผนการลงทุนในพืน้ ทีร่ วมถึงการได้รบั มอบรถแทรมจากเมืองฮิโรชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ในการสนับสนุนให้จงั หวัดขอนแก่น
เป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางรางที่ โดดเด่นของประเทศโดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางด้วยรถไฟฟ้ารางเบา
มีเป้าหมายคือการมุง่ เน้นการพัฒนารูปแบบระบบขนส่งทางรางของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นต้นแบบทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
จากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดท�ำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบขนส่งทางราง
ให้เป็นระบบหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเมืองสูก่ ารเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) การยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน
โดยให้ความส�ำคัญกับบริบทของเมือง ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก บูรณาการร่วมกับองค์กร
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โดยให้ความส�ำคัญกับบริบทของเมือง ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก บูรณาการ
ร่วมกับองค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถด�ำเนินงาน
ประสบความส�ำเร็จเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ที่ ได้แนวทางในการปรับปรุง
และสร้างการบริการใหม่ (New or improved service) โดยการประยุกต์
ใช้รถแทรมน�ำมาเป็นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งทางรางในท้องถิน่
การน�ำเสนอรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่หลากหลายตรงตามความต้องการ
และสภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชน โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารขนส่ ง ระบบราง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ คื อ บริ เ วณรอบบึ ง แก่ น นคร
ในเทศบาลนครขอนแก่นผลงานนวัตกรรมการบริการนี้จึงคาดว่าจะมีส่วนช่วย
ในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของเมื อ งเป็ น จุ ด เด่ น ที่ ทุ ก หั ว เมื อ งในประเทศ
และต่ า งประเทศสามารถน� ำ ไปเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาเมื อ งในอนาคต
ความส� ำ เร็ จ นี้ จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ความภาคภู มิ ใ จที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ
ของทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาโครงการนี้
โดยมีความมุง่ หวังทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม และชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
ประชาชนในพื้นที่รอบบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ
และผู้ที่สนใจโครงการ ได้ โอกาสในการรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการผ่านการเข้าชมการแสดงผลงานวิจัย การเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย ฯ
รวมถึ งข้ อมู ล ที่ น�ำ เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ท�ำ ให้เกิด การกระตุ้นและรับรู้ถึงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของจังหวัดขอนแก่ น สามารถน� ำ ไปใช้ เป็ นต้ นแบบ
และน�ำไปสู่การพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ได้ ในอนาคต
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ผลงานเรื่องที่ 2 : ขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมาร์ทฟาร์มมิ่ง แก้จนพ้นหนี้
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
โครงการขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมาร์ทฟาร์มมิ่ง แก้จนพ้นหนี้ เป็นการสร้างนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัยอย่างดิจิทัลบนเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ (IoT) ทีอ่ อกแบบสร้างทดสอบ และซ่อมบ�ำรุงปรับเปลีย่ นแก้ ไขฟังก์ชนั การท�ำงานของแผงวงจรสมองกลฝังตัวให้เหมาะสมของแต่ละฟาร์มเกษตร
ได้ตามต้องการ สามารถน�ำไปส่งเสริมให้เกษตรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การท�ำเกษตรแม่นย�ำ การบริหารแปลงปลูกได้ผลผลิตทั้งปี
สร้างรายได้ ในครัวเรือน สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เลิกการใช้สารพิษ สารเคมีที่มีผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรง ช่วยยกระดับภาคการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเกษตรอินทรีย์
อัจฉริยะน�ำร่องอย่างก้าวกระโดดเหมาะสมสอดคล้องตามนโยบาย สนับสนุนพัฒนาเมืองขอนแก่นเชื่องโยงสู่ MICE-City ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น
เมือง “Smart City” ในทุกด้าน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
- ประชากรในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1.8 ล้านคน มีทางเลือกได้บริโภคผักปลอดภัยไร้สารพิษ
- สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจากเกษตรดั้งเดิมสู่สมาร์ทฟาร์ม ยกระดับรายได้ตามเงื่อนไขสมาร์ทฟาร์มฟาร์มเมอร์ 180,000 บาทต่อปี
ได้พร้อมระบบผ่อนแรงท�ำงานแทนอย่างอัตโนมัติ
- กลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มจะเป็นเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกช่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ
ลดการใช้แรงงานลงคิดเป็นร้อยละ 90 ได้
- ลด-เลิก การใช้สารพิษทางการเกษตรในการเพาะปลูก มีระบบย้อนย้อนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- เป็นต้นแบบเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรไร้สารพิษ มุ่งเป้าสู่เกษตรอินทรีย์อย่างสมาร์ทบนเทคโนโลยีสนับสนุนทันสมัยระดับสากล ในต้นทุนหรืองบประมาณต�่ำ
รวมทั้งห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์
- เป็ น ผู ้ อ อกแบบและร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมแพลตฟอร์ ม สมาร์ ท ฟาร์ ม ตลาดน� ำ การผลิ ต เพื่ อ สั ง คม กั บ ตลาดผั ก ผลไม้ ศ รี เ มื อ งทอง SCOPC
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด(มหาชน) ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
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ผลงานเรื่องที่ 3 : เตียงผู้ป่วยบรรเทาทุกข์เพิ่มสุขผู้ดูแล
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
เตียงผูป้ ว่ ยบรรเทาทุกข์เพิม่ สุขผูด้ แู ล คือ นวัตกรรมบริการทีเ่ ป็นการปรับปรุงคุณภาพ
บริการหรือสร้างบริการใหม่ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์
และบริการจากเตียงผู้ป่วยแบบเดิมช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง แบ่งเบาภาระ
ของเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ ผูด้ แู ล และสามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับ ช่วยกายภาพบ�ำบัด
ด้วยโปรแกรมที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะ ใช้ ได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยอวัยวะแตกหัก
ผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ที่ต้องกายภาพฟื้นฟูร่างกายแต่ละส่วน
ประสานการท�ำงานทั้งแบบระยะใกล้ และระยะไกลท�ำให้การดูแลการเข้าถึงผู้ป่วยท�ำได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ ในสมาร์ทโฟน
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
- ช่วยให้เกิดสุขภาวะในผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีขึ้น ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ช่วยกายภาพบ�ำบัด ด้วยโปรแกรมทีส่ มั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ยแต่ละคนโดยเฉพาะ ใช้ ได้ทกุ เพศทุกวัย ผูป้ ว่ ยอวัยวะแตกหัก
ผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ที่ต้องกายภาพฟื้นฟูร่างกายแต่ละส่วน
- การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ในหลากหลายมิ ติ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ฐานในสถาบั น การศึ ก ษา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศิลา ภาควิชาการงานประชุมระดับชาติ และภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งมือทางการแพทย์
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ
- เกิดกระบวนการผลิตแบบชุมชน และจัดรูปแบบการประกอบขึ้นรูปให้รวดเร็วขึ้น และต้นทุนถูกลง
ท�ำให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนในเชิงการผลิต ลดการน�ำเข้าอุปกรณ์ราคาแพง และช่วยเศรษฐกิจประเทศได้
- เข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูอย่างทันทีทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบแอปพลิเคชัน ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
ของความเป็นมนุษย์ทกุ ด้าน เน้นการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ คี วามเหมาะสมในท้องถิน่ เพือ่ การเข้าถึงความรูแ้ ละทักษะ
จนสามารถก� ำ หนดและผลิ ต ได้ เ องยิ่ ง ท� ำ ให้ ค วามแตกต่ า ง ในศั ก ดิ์ ศ รี ก ารมี ชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ลดลง
ทุกคนเข้าถึงความสุขศักดิ์ศรี และสิทธิ์ด้านสุขภาพและความรู้พื้นฐานได้
- สร้างเครือข่ายหลายด้าน ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
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ผลงานเรือ่ งที่ 4 : Smart ชุมแพ: Smart health
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
อ�ำเภอชุมแพเป็น 1 ใน 6 phase แรก ในการน�ำร่องการพัฒนาเมืองให้เป็น smart city
ซึ่งถูกก�ำหนด ให้พัฒนาในด้าน Medical Hub จึงเกิดเป็น โครงการ Smart ชุมแพ : Smart health
โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง มีการน�ำเทคโนโลยี
และการน�ำเข้าข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ “smart care” ใน smartphone โดยพัฒนาจากฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ซึง่ มีขอ้ มูลแผนทีท่ างเดินผูม้ ภี าวะพึง่ พิง และได้นำ� สายรัดข้อมือสมาร์ทริสแบรนด์
หรือริสแบรนด์อัจฉริยะมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งในข้อมูลสมาร์ทริสแบรนด์
จะมี ข ้ อ มู ล QR Code ที่ บ รรจุ ข ้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง ได้ แ ก่ ข ้ อ มู ล ชื่ อ อายุ เพศ วั น /เดื อ น/ปี เ กิ ด
และข้อมูลทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ ได้มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
และมีการใช้อีเมล์และรหัสผ่านเพื่อเป็นความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ใช้งานได้แค่เฉพาะเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง กระบวนนี้ จ ะมี ผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ (Care giver)
เป็นผู้ ใช้แอปพลิเคชันในการจัดบันทึกค่าเบาหวาน ค่าความดัน อุณหภูมิร่างกายและน�ำส่งข้อมูลเหล่านี้
ผ่ า นสมาร์ ท โฟน เป็ น ข้ อ ความทางไลน์ ไปยั ง มื อ ถื อ ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ ตั้ ง ไว้ มี ก ารออกรายงานการปฏิ บั ติ ง านของ CG แยกตามรายบุ ค คล
แยกตามประจ�ำเดือน และสรุปจ�ำนวน ชม. ให้อัตโนมัติ
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
- การดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของบุคลากรในการประยุกต์ ใช้แอปพลิเคชัน
Smart Health
- รพ.สต. และ CG มี แ อปพลิ เ คชั น ที่ ทั น สมั ย ในการติ ด ตามดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
และการจัดรายงานอัตโนมัติและแสดงต�ำแหน่งบ้านผ่าน GPS
- มีความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย มี CG/ชุมชน/ท้องถิ่น เป็นพลังส�ำคัญ
ขับเคลือ่ นงาน มีทีมให้ค�ำปรึกษาที่ชัดเจน ทั้งในระดับโรงพยาบาลและต�ำบล
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบทั้ง 6 ด้าน คือ Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart People, Smart
Environment และ Smart Governance เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองที่ “ล�้ำสมัย รวยปัญญา มากสินทรัพย์
สุขอย่างพอเพียง” ขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสูเ่ มืองแห่งการแสวงหาโอกาส เพือ่ ก้าวสูเ่ มืองส�ำคัญของโลก (Global City) ซึง่ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่ส�ำคัญของเมืองอยู่ 6 ประการ คือ (1) มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่และแข็งแกร่ง (2) เป็นจุดรวมของการลงทุนที่ส�ำคัญของโลก (3) มีการเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่นอย่างแน่นแฟ้น (4) มีความสะดวกในการติดต่อกับนานาประเทศ (5) มีระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ดี (6) มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่
การอยู่อาศัย โดยมีแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต (2-3 ปี ข้างหน้า) คือ
การพัฒนาด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โครงการศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical HUB)
ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น (บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 1 ล้านครั้ง เป็น 3 ล้านครั้งต่อปี และบริการผู้ป่วยใน เพิ่มจาก 50,000 ราย
เป็น 150,000 รายต่อปี) เพิม่ จ�ำนวนการผลิตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาจากจ�ำนวน ปีละ 100 คน เป็น 185 คน ตึกศูนย์กลางทางการแพทย์ excellent A 20 ชัน้
ได้รบั งบประมาณ และเริม่ ก่อสร้างปี 2562 รองรับประชากร 1.8 ล้านคนในจังหวัดขอนแก่น 10 ล้านคน ใน 10 จังหวัด รอบขอนแก่น 21 ล้านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ 650 ล้านคน ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและจีนตอนใต้
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว โดยการมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาอุ ท ยานธรณี ข อนแก่ น ให้ เ ป็ น อุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโก และการพั ฒ นาเมื อ งโบราณ
โนนเมืองต�ำบลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณโนนเมือง
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จังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน์
เมืองการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
จังหวัดสระบุรี ได้น�ำระบบราชการ 4.0 มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของจังหวัด นโยบายทุกระดับ และบริบทของพื้นที่ โดยยึดหลักการ งาน งบ ระบบ คน และความร่วมมือ ก�ำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 ด้าน
คือ (1) พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2) ส่งเสริม ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนการเกษตร การท่องเที่ยว
และบริการสู่มาตรฐานสากล (3) เสริมสร้างความมัน่ คงและสังคมคุณภาพตามวิถภี มู ปิ ญ
ั ญาไทย และ (4) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ภาครัฐ
เป็นทีพ่ งึ่ เชือ่ ถือและไว้วางใจได้ของประชาชน มุ่งเน้นการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน วางนโยบายไปจนถึงการน�ำไปปฏิบัติ แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เชือ่ มโยงด้วยระบบดิจทิ ลั น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช้ตงั้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการ เน้นการบังคับ
บัญชาแบบแนวระนาบ ท�ำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที และรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโรคติดต่อ
และเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยการคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ ไขปัญหา เปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องร้องขอ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เกิดความคิดที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนการท�ำงาน และมีจิตบริการสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ ง ยื น ให้ กั บ ประชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยตั้ ง เป้ า หมายแห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 คื อ “ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
มุ่งบูรณาการการท�ำงานทุกภาคส่วน บุคลากรล้วนมีขีดสมรรถนะ”
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
จังหวัดสระบุรี ปรับรูปแบบการท�ำงานเป็นแบบแนวระนาบ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท�ำงานทุกภาคส่วน น�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้เป็นเครือ่ งมือวางแผน
และตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย ที่ ส ามารถระบุ ค วามต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารวางแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แบบมี ส ่ ว นร่ ว มรวม ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยกระดับการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้การวางแผนการพัฒนาจังหวัดตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ลดความซ�้ำซ้อนของแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ ใช้ช่วยให้เกิดการกระจายงบประมาณในการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาเชิงรุก 4.0 แบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ให้เกิดการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ เช่น ระบบ Big Data การเชือ่ มโยงทะเบียนราษฎร
ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับการให้บริการสาธารณะของส่วนราชการโดยไม่ต้องใช้ส�ำเนาเอกสาร
โดยผลงานทีเ่ ป็นการเปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน เช่น การจัดการฝุน่ ละอองพืน้ ทีต่ ำ� บลหน้าพระลาน โดยน�ำ Application Line Group สร้างเครือข่ายรายงานสถานการณ์ ควบคูก่ บั
Application Air4Thai และสร้างช่องทางการสื่อสารในวงกว้างทางเพจเฟสบุ๊ค Saraburi Gogreen เปิดโอกาสให้ประชาชนในและนอกพื้นที่รับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ
มีการท�ำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอือ้ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ โดยไม่ตอ้ งร้องขอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น www.saraburi.go.th และ Website ของส่วนราชการต่าง ๆ

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
จังหวัดสระบุรี จึงได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้เพือ่ ค้นหาความต้องการ จากผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และรองรับต่อสถานการณ์
ดังกล่าว เช่น กระดานสนทนาบน website, Facebook ของจังหวัด และส่วนราชการ , Line, การส�ำรวจความพึงพอใจแบบ Online ด้วย Google Form
ผ่านระบบ QR Code และ Application ต่าง ๆ ทั้งที่ ได้พัฒนาต่อยอดขึ้นเองและจากนวัตกรรมที่ส่วนกลางพัฒนาขึ้น โดยน�ำมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
น�ำมาประมวลผลเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ประชาชนสามารถใช้บริการสาธารณะของภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดการเดินทางไปติดต่อส่วนราชการโดยตรง
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เช่น Application Landsmap, E-QLands ของส�ำนักงานทีด่ นิ , e-Registration ของส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด,
Application “One Home สระบุรี”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทันที ระบบค้นหางานผ่าน Job Box ของส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นานวัตกรรม “ระบบรายงานสถานการณ์ โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดสระบุร”ี เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และสือ่ ทีเ่ กีย่ วกับโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และยังช่วยให้ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ สามารถวางแผน ควบคุมก�ำกับ ติดตามการเกิดโรค และการด�ำเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคของพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
จังหวัดสระบุรี มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์การซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้มีกระบวนการทางความคิด โดยปรับ Mindset ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติ
ไม่ยดึ ติดกับการท�ำงานในรูปแบบเดิม มีความยืดหยุน่ และปรับลดขัน้ ตอนการท�ำงานที่ ไม่จำ� เป็น และยอมรับความคิดแบบใหม่ น�ำนวัตกรรมมาใช้งาน และพัฒนาทักษะ
ดิจทิ ลั ให้กบั บุคลากร เพือ่ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมดิจทิ ลั สนับสนุนให้มรี ะบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
มีการเตรียมการไว้ลว่ งหน้า สร้างความผูกพันต่อการปฏิบตั ริ าชการ และปฏิบตั หิ น้าที่ ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของตน เน้นการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีจติ บริการสาธารณะ และพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตนเองสูอ่ งค์การทีท่ นั สมัย
จากการด�ำเนินการโครงการ Young Talent Saraburi ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมได้ออกแบบโครงการเป็น Prototype 21 โครงการ
และจังหวัดได้น�ำมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ โครงการคลินิกสูงวัยใกล้บ้าน Zeamless care ส�ำหรับโครงการอื่น ได้น�ำบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
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ผลงานเรื่องที่ 1 : การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระบุรพี บผูป้ ว่ ยยืนยันครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั
(ณ 13 ส.ค.64) ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนือ่ งและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ การด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคได้กำ� หนดแนวทางและมาตรการส�ำคัญ 6 ด้าน
(6 C) ได้แก่ 1) การคัดกรองและเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยทีด่ า่ น สถานพยาบาล และชุมชน (Capture) 2) การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยและป้องกันการติดเชือ้ (Case management and
infection control) 3) การติดตามผูส้ มั ผัสโรค (Contact tracing) 4) การสือ่ สารความเสีย่ ง (Communication) 5) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community
intervention and Law enforcement) และ 6) การประสานงานและจัดการข้อมูล (Coordinating and Joint Information Center) โดยขับเคลือ่ นผ่านกลไก
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม
ผ่านการด�ำเนินงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านข้อมูลและสถานการณ์ มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ เพือ่ ใช้ ในการวางแผน ควบคุมก�ำกับ ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, EOCจังหวัด/อ�ำเภอโดยอ�ำเภอใช้กลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ 2) การบริหารจัดการสถานที่รักษาและสถานที่กักกันได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและมีการบริหารจัดการงบประมาณ
ไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนกัน 3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยบริการ สถานที่กักตัวและชุดยังชีพให้กับผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 4) บริหารจัดการ การฉีดวัคซีน ได้รับสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
จากห้างสรรพสินค้า อบจ.สระบุรี ทีว่ า่ การอ�ำเภอ วัด และ 5) พัฒนาWeb Application “การเฝ้าระวังโรค COVID-19 จังหวัดสระบุร”ี ประกอบด้วยข้อมูล สถานการณ์
จ�ำนวนผู้ป่วย/ แบบลงทะเบียนเข้าจังหวัด/ ระบบตรวจสอบการได้รับวัคซีน/ ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนแบบกลุ่ม,องค์กร/ ระบบตรวจสอบผล LAB/ Mapping
แสดงสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ยังจัดท�ำ Line official คนสระบุรี ไม่ทิ้งกัน เป็นช่องทางประสานการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ ในจังหวัดสระบุรี
และร่วมกับทรี บอร์ด แบรนด์ จัดท�ำ Application คุยกับหมอติดตามอาการพร้อมให้คำ� ปรึกษาผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในศูนย์พกั คอยและรักษาตัวทีบ่ า้ น
แม้วา่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง แต่จากการน�ำระบบราชการ 4.0 มาใช้บริหารจัดการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เปิดกว้างให้ทกุ ภาคส่วนแก้ ไขปัญหาแบบบูรณาการส่งผลให้ประชาชนได้รบั การดูแลรักษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ดัง่ ค�ำทีว่ า่ “คนสระบุรี ไม่ทงิ้ กัน”
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
1) ประชาชน ครอบครัว ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ความรู้วิธีการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 ผ่าน Web Application
และน�ำข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและเกิดความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคของชุมชน
เช่ น การร่ ว มจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก คอย การจั ด ตั้ ง จุ ด คั ด กรองของชุ ม ชน 2) ประชาชนที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ
และ 3) ประชาชนไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรค COVID-19
คุณค่าต่อองค์กร
1) ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกระดับ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ โรคระบาด และน�ำข้อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย วางแผน ก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 2) เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการและความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค COVID-19 3) โรงพยาบาลสามารถให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแก่ ผู ้ ติ ด เชื้ อ โรค COVID-19 ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ
4) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพจากการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานด้ า นสุ ข ภาพในการจั ด ระบบบริ ก ารดู แ ลรั ก ษา ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคในสถานการณ์วกิ ฤตทีเ่ กิดจากการแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.) จังหวัดสระบุรสี ามารถบริหารจัดการแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ในครั้งนี้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณค่าต่อประเทศ
ผลจากการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของจังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้พบว่า มีการแพร่ระบาด
ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จากการด�ำเนินงานสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
โรงงานสามารถขับเคลื่อนกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องท�ำให้สามารถลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้
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ผลงานเรื่องที่ 2 : การจัดการฝุ่นละอองพื้นที่ต�ำบลหน้าพระลาน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ก�ำหนดนโยบายเชิงรุกเพื่อบูรณาการการแก้ ไขปัญหา
ฝุน่ ละออง จากทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามา มีสว่ นร่วม โดยสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในปัญหาร่วมกันของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ ได้เข้ามารับทราบปัญหาและยอมรับถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา และมีสว่ นร่วม
ในก�ำหนดมาตรการและคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อแก้ ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
(Real time) มีการน�ำข้อมูลฝุ่นละอองรายชั่วโมงจากแอพพลิเคชัน AIR4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม “รวมใจหน้าพระลานสู้ ๆ” ที่มีสมาชิกครอบคลุมทุกภาคส่วน มีการประชุมถอดบทเรียน
(AAR)ในการแก้ ไขปัญหาในระดับพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ได้คิดค้นวิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ โดยน�ำองค์ความรู้และฐานข้อมูลการตรวจวัดฝุ่น
ละอองเพือ่ ให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้ โดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ผู้ประกอบการในพื้นที่ระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินบริจาคและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณเพือ่ การก่อสร้างถนนทางเบีย่ งถาวรเพือ่ ลดปริมาณฝุน่ จากรถบรรทุกทีผ่ า่ นชุมชนไม่ตำ�่ กว่า
2,000 คันต่อวัน เพิม่ ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้รถพ่นละอองไอน�ำ้ การก่อสร้างสถานีลา้ งล้อรถบรรทุก
และระดมปลูกต้นไม้ดดู ซับฝุน่ เพือ่ ลดฝุน่ ละอองในพืน้ ทีช่ มุ ชน รวมทัง้ สร้างช่องทางสือ่ สารในวงกว้างทางเว็ปไซต์
และเฟสบุ๊ค Saraburi Gogreen เพื่อสร้างการรับรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนในและนอกพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
การด�ำเนินงานของจังหวัดท�ำให้เกิดการจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม คุณภาพอากาศด้านฝุน่ ละอองดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา พบว่า ปริมาณฝุน่ ละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ลดลงร้อยละ 27.22 และจ�ำนวนวันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
คุณค่าต่อส่วนราชการ
เกิดรูปแบบการท�ำงานทีเ่ ป็นต้นแบบ เกิดการมีสว่ นร่วมครอบคลุมทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เชือ่ มโยงการท�ำงานทุกระดับ น�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ในการแก้ ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน ได้มีการรวมกลุ่มกัน ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ เกิดความเข้าใจ
ร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมกันเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ ไขปัญหา ท�ำให้เกิดความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และความรูส้ กึ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำให้เป็นทีย่ อมรับ
ของสังคมเกิดสัมพันธภาพอันดีต่อชุมชนรอบข้าง
คุณค่าต่อประเทศ
พบว่ า พื้ น ที่ ต� ำ บลหน้ า พระลานเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ท รั พ ยากรแร่ หิ น ปู น ที่ มี คุ ณ ภาพดี อี ก ทั้ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต หิ น ก่ อ สร้ า งที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศไทย
เมื่อประกอบกับการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหินมีความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดการฝุ่นละอองที่ดี เป็นรูปธรรม ก็ยิ่งส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ
เพิม่ โอกาสในการขยายตลาดเป็นผลดีต่อการประกอบการ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
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ผลงานเรื่องที่ 3 : โครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data)
เพื่อการบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จังหวัดสระบุรีได้ต่อยอดการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 4.0 โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์(Big Data) เพื่อการบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี เพื่อเครื่องมือที่ส�ำคัญในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เข้าด้วยกัน ตลอดจน ใช้เป็นเครือ่ งมือในการวางแผน และตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบ้ ริหารจังหวัด ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ระบบคลั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Big Data) เพื่ อ การบู ร ณาการพั ฒ นาจั ง หวั ด สระบุ รี ได้ น� ำ แนวคิ ด ระบบราชการที่ เ ป  ด กวางและเชื่ อ มโยงกั น
(Open & Connected Government) ทีม่ งุ่ เน้นการบูรณาการท�ำงานทุกภาคส่วน แบ่งปันข้อมูลซึง่ กันและกัน ตลอดจน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ดังนัน้ ระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) ของจังหวัดจึงได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัดจากหน่วยงานภายในจังหวัด
และเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกจากส่วนกลาง ตลอดจนฐานข้อมูลคนจน TPMAP ของสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัด
อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน�ำมาวิเคราะห์ ในการจัดท�ำแผนพัฒนา และก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยระบบได้จดั กลุม่ ข้อมูลให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมีการน�ำเสนอในรูปแบบ Dashboard เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโนบาย
และส่วนราชการ อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ประชาชน และภาคเอกชนยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ส�ำคัญของจังหวัดเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้ โดยตรงซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ณ จุดเดียว
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ

คุณค่าต่อประชาชน
ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ส่วนราชการน�ำข้อมูลจากคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) ไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ
ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน ภาคเอกชน สามารถน�ำข้อมูลไปจัดท�ำโครงการเพื่อเสนอบรรจุ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารวางแผนการพั ฒ นา
ตรงกับความต้องการของประชาชน
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คุณคาตอองคกร/คุณคาตอประเทศ
สร้างเครื่องมือในการวางแผน และตัดสินใจเชิงนโยบายให้แก่ผู้บริหารจังหวัด นายอ�ำเภอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยการใช้ข้อมูล
ส� ำ คั ญ ทุ ก มิ ติ เ ป็ น หลั ก ฐาน (evidence-based decision making) ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย
และการจัดท�ำแผนพัฒนาของจังหวัดแผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ น�ำไปแก้ ไขปัญหาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึง่ เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายต่อไปในอนาคต
ในแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2564-2565 มีเป้าหมายทีจ่ ะขับเคลือ่ นการเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ทัง้ ในด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนการเกษตร การท่องเทีย่ วและบริการสูม่ าตรฐานสากล เช่น แผนงาน/
โครงการการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง (AR) เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สระบุ รี แผนงาน/โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการจั ด การข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี Saraburi Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Innovation Hub ด้านการเกษตร และ Zero Waste Zero Smog เป็นต้น
และด้านเสริมสร้างความมัน่ คงและสังคมคุณภาพตามวิถภี มู ปิ ญ
ั ญาไทย และการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณะ เช่น Solar Roof Top สร้างสวนสาธารณะสีเขียว
PHR (Personal Health Record) การเข้าถึงประวัตกิ ารรักษาของผูป้ ว่ ย และ Smart Pretty Agency (SPA) เป็นต้น ทัง้ นี้ เมือ่ จังหวัดได้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการแล้ว จะท�ำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการ
เพื่อเป็น Smart City ต่อไป
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จังหวัดพั งงา
วิสัยทัศน์
จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยัง่ ยืน สังคมแห่งการเรียนรู้
สังคมแห่งการเรียนรู้ สูค่ วามเป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองแห่งความสุข

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
จากเหตุการณ์สึนามิ ซึ่งเป็นภัยพิบัตทางธรรมชาติ เมื่อปี 2547 ที่สร้างผลกระทบและเกิดความเสียหายในวงกว้าง น�ำไปสู่การเรียนรู้ถอดบทเรียนชุมชน
บ้านน�้ำเค็มและเกิดเป็นหลักสูตรชุมชนบ้านน�้ำเค็ม ป้องกัน แก้ ไข ปัญหาภัยพิบัติด้วยชุมชนขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นการปรับปรุงกระบวนการ/นวัตกรรมของจังหวัดเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนเกิดค่านิยมองค์กร “สุขจังที่พังงา”
หรือ HAPPY น�ำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 3) ยึดการบูรณาการสานพลังทุกภาคส่วน และ 4) ยึดการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
และเพื่อการสร้างความยั่งยืนจึงมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนงานใหม่ มาใช้ ในการให้บริการและมุ่งเน้นการสร้างเมืองอัจฉริยะ
(Phangnga Smart city) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เพื่อการพัฒนาจังหวัดพังงาสู่ความยั่งยืนและเมืองแห่งความสุข พร้อมเป็นกลไกหนึ่ง
ในการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

H

A

Hoesty
ความซื่อสัตย์

Associate
ยึดหลักการมีส่วนร่วม

P

Positive thinking
คิดบวก/เชิงรุก
/สร้างสรรค์

P

Y

Population
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Yield
มุ่งสู่ความส�ำเร็จ
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ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
จังหวัดพังงา มีวัฒนธรรมองค์กรด้านที่ 3 ยึดการบูรณาการสานพลังทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการบูรณาการของหน่วยงาน เครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข โดยมีนวัตกรรมที่ส�ำคัญ
ซึ่ ง เกิ ด จากกระบวน ดั ง กล่ า วคื อ ศู น ย์ ต อบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางทะเล (Andaman Hub Medical Network) และศู น ย์ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เ ขาหลั ก
(Andaman Hub Medical Center)

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
จังหวัดพังงามีวัฒนธรรมองค์กรด้านที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงมุ่งเน้นการท�ำงานในรูปแบบประชารัฐ
โดยให้ผแู้ ทนภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ เพือ่ การให้การท�ำโครงการ/แผนงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน มากทีส่ ดุ และมีการสนับสนุน
ให้บุคลากรพัฒนากระบวนงาน ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระบวนการ /นวัตกรรม CUP เกาะยาว : การส่งต่อที่ ไร้รอยต่อ

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
จังหวัดพังงา มีนโยบาย Phangnga Smart City โดยมุง่ เน้นจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพือ่ ยกระดับการบริการ ให้มคี วามรวดเร็ว ตอบสนองผูร้ บั บริการ
ด้วยด้วยนวัตกรรม และในปี 2564 มีการบรรจุนโยบายดังกล่าว อยู่ ในแผนพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมยั่งยืน จากทิศทางการด�ำเนินงาน
ท�ำให้จงั หวัดพังงาเกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Application Phangnga Smart Travel ชุดเครือ่ งมือเกษตรอัจฉริยะ คลินคิ ชะลอไต เป็นต้น เพือ่ ให้จงั หวัดพังงา
สูค่ วามยัง่ ยืนด้วยนวัตกรรมต่อไป
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ผลงานเรื่องที่ 1 : การจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub
Medical Network) และ ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขาหลัก (Andaman Hub
Medical Center)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จากกรณีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวรัฐเซีย ประสบอุบัติเหตุจมน�้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ-หมู่เกาะสิมิลัน
จังหวัดพังงาปี พ.ศ. 2559 น�ำมาสูก่ ารถอดบทเรียน พบว่า กระบวนการช่วยเหลือตัง้ แต่การช่วยขึน้ เรือ จนถึงกระบวนการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ใช้เวลานานกว่า 3 ชัว่ โมง สะท้อนสภาพปัญหาถึง แผนงานทีแ่ สดงถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านสาธารณสุขทางทะเลทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉกุ เฉิน และการช่วยเหลือเพือ่ ลดการเสียชีวติ
ตลอดจนระบบการจัดเก็บข้อมูลการเจ็บป่วย และการซ้อมแผนทางทะเล จังหวัดพังงา จึงได้จัดท�ำโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลและจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลัก “Andaman Hub Medical Network” ขึ้น
โดยบูรณาการ 21 หน่วยงานภายในจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความปลอดภัยและการจัดการเมือ่ เกิดภัยในแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางทะเล ดังนี้
1. การป้องกันการเกิดเหตุทางทะเล (ต้นน�ำ้ ) ด�ำเนินการจัดตัง้ คณะท�ำงานสาธารณสุขทางทะเลแบบบูรณาการ
วางระบบจัดเก็บข้อมูล อบรมอาสาสมัครทางทะเลริมหาดเรือ่ งการปฐมพยาบาลและช่วยฟืน้ คืนชีพครอบคลุมทุกพืน้ ทีห่ าด
จัดท�ำสัญลักษณ์และป้ายเตือนจุดเสีย่ ง ริมหาด พืน้ ทีเ่ กาะ การคัดกรอง และให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ก่อนลงเรือ
2. การจัดการเมือ่ เกิดเหตุทางทะเล (กลางน�ำ้ ) สร้างระบบการแจ้งเหตุทางทะเล การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
และการสัง่ การทางการแพทย์ จัดท�ำแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในพืน้ ทีท่ างทะเล อบรมทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ทางทะเล
ให้สามารถให้การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพได้และเตรียมทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ชุดปฐมพยาบาล จัดตัง้ เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ไว้ที่โรงแรม
ริมหาด บนเรือท่องเที่ยว และจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
และหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์ ในช่วงฤดูการท่องเทีย่ วเป็นประจ�ำทุกปี
3. การช่วยเหลือเพื่อลดการเสียชีวิต (ปลายน�้ำ) โดยการจัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัด
เชือ่ มโยงกับศูนย์สงั่ การระดับภาค จัดหาเรือพยาบาลประจ�ำเกาะเพือ่ การส่งต่อ จัดท�ำแนวทางการดูแลระหว่างส่งต่อ
ในพืน้ ทีแ่ ละการซ้อมแผนทางทะเล
ผลลัพธ์ทสี่ ำ� คัญ ตัง้ แต่ปี งบประมาณ 2561-2564 การเข้าถึงบริการ การแพทย์ฉกุ เฉินทางทะเลของผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤติ (Triage level 1) และผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเร่งด่วน (Triage level 2) สามารถเข้าถึงได้รอ้ ยละ 100 และอัตราการเสียชีวติ
ด้วยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทางทะเลลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
1. นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชน มั่นใจในความปลอดภัยและการจัดการเมื่อเกิดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และ 2. ลดโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพ
และการเสียชีวติ จากภาวะฉุกเฉินในแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล
คุณค่าต่อองค์กร
1. เกิดระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล มีระบบชายหาด/เกาะ ทีป่ ลอดภัย (Safety Beach) โดยการบูรณาการของภาคเอกชนและภาครัฐ มีระบบการเดินทาง
ในทะเลทีป่ ลอดภัย (Safety Trip) และ 2. สร้างความเชือ่ มัน่ ในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อการเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วให้กบั จังหวัดพังงา กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ั อันดามัน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภาพรวมระดับประเทศ
คุณค่าต่อประเทศ
เกิดความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูก่ ารแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานเรื่องที่ 2 : CUP เกาะยาว การส่งต่อที่ ไร้รอยต่อ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จังหวัดพังงา ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system)
สถานพยาบาลทุกระดับมีภารกิจในการด�ำเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ อ�ำเภอเกาะยาวเป็นอ�ำเภอเดียวของจังหวัดพังงาที่เป็นพื้นที่เกาะทั้งหมด
การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะหลัก ในการเดินทางทั้งภายในตัวอ�ำเภอเองซึ่งมี 2 เกาะ และการเดินทางข้ามไปยังตัวจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
และกระบี่ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยต้องล่าช้า เนื่องจากผู้ป่วยต้องได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (เกาะยาวใหญ่) ไปยังโรงพยาบาลเกาะยาวชัย
พัฒน์(เกาะยาวน้อย) ตามขั้นตอนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยข้ามขั้นตอนไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
น� ำ มาวิ เ คราะห์ ท บทวนแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ระหว่ า งสถานพยาบาล ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จึ ง ได้ น� ำ แนวคิ ด Patient Safety
และ Lean and Seamless มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายของ CUP เกาะยาว : การส่งต่อที่ ไร้รอยต่อ 1) เพื่อความปลอดภัย ลดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะส่งต่อ 2) เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการส่งต่อ 3) ผู้ป่วยหลังการส่งต่อได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ผลการจากการพั ฒ นาแนวทางการส่ ง ต่ อ ท� ำ ให้ ร ะบบการส่ ง ผู ้ ป ่ ว ยของเครื อ ข่ า ย(CUP)เกาะยาว เป็ น ไปในลั ก ษณะไร้ ร อยต่ อ ใกล้ ที่ ไ หนส่ ง ต่ อ จากที่ นั่ น
โดยยึดตามพื้นที่ภูมิศาสตร์และความสะดวกและปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก สามารถลดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะส่งต่อลดลง
มี ร ะบบประกั น เวลาในการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ เ กิ น 80 นาที จั ด ตั้ ง กองทุ น น�้ ำ มั น ในการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย และน� ำ ไปขยายผลออกแบบดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเฉพาะราย
กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารเรือและรถรับส่งในการไปฟอกเลือดจากโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน
ประชาชน/นักท่องเทีย่ วได้ลดภาระค่าใช้จา่ ย จากการส่งต่อ โดยคิดเป็นรายละ 6,000 บาท โดยลดค่าใช้จา่ ยดังนี้ ของประชาชน ดังนี้ ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 158 ครัง้
ลดภาระค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 948,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 169 ครัง้ . 1,014,000 บาท และ ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 140 ครัง้ จ�ำนวน 840,000 บาท
คุณค่าต่อองค์กร
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ด้วยระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และ 2) ส่งผลต่อดัชนีดา้ นการสาธารณสุข อยู่ในอันดับ 13 ของประเทศ โดยมีผเู้ ข้าไม่ถงึ ด้านสุขภาพเป้าหมายเพียง 487 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.31 ของประเทศ
(จากผู้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทัง้ ประเทศ 198,063 คน)
คุณค่าต่อประเทศ
บูรณาการทุกภาคส่วน โดยค�ำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมของประชาชน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ส่งผลต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของประเทศ ซึง่ เป็นไปผลต่อยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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ผลงานเรื่องที่ 3 : Phangnga Smart City
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
จังหวัดพังงา มีแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองอัฉริยะ (Smart city) ด้านเศรษฐกิจอัจริยะ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว
โดยเริ่ ม ด� ำ เนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และ ได้ บ รรจุ อ ยู ่ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการด�ำเนินการใน 3 ด้านหลักเพื่อใช้เทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
1. ด้านการท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นการสร้างวัตกรรมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดท�ำ Application Phangnga Smart Travel
ซึ่งมีการใช้เทคโนยี QR-Code ในการจัดท�ำป้ายอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวสแกนคิวอาร์ โค้ดดังกล่าว เทคโนโลยี Cloud
จะน�ำผลแสดงข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น คลิปสัน้ ๆ แนะน�ำแหล่งท่องเทีย่ ว อุณหภูมิ และเทคโนโลยี GPS จะน�ำทางนักท่องเทีย่ วสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และมีการพัฒนา
ทัง้ แบบ Application และเว็บไซต์
2. ด้านการเกษตร มีการจัดชุดเครือ่ งมือด้านการเกษตรน�ำมาให้บริการแก่ประชาชน โดยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั การจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ณ ศูนย์ปุ๋ยทั้งแปดอ�ำเภอ โดยใช้ชื่อ ชุดเครื่องมือเกษตรอัจฉริยะ ภายในชุดเครื่องมือประกอบด้วย 1) Application Farmbook ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญของครัวเรือนเกษตรกร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนที่เกษตรกร
ต้องมาปรับปรุงการปลูกพืชทุกรอบการผลิต เป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแผนพัฒนาการเกษตรของภาครัฐ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้เครื่องเป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืช
ลดต้นทุนค่าปุย๋ และค่าแรงงาน และสามารถเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ 3) เพิม่ ปุย๋ ทีข่ าดหาย โดยสนับสนุนองค์ความรู้ ซึง่ มีการจัดตัง้ ศูนย์ปยุ๋ ซึง่ อยูท่ งั้ แปดอ�ำเภอของจังหวัดพังงา
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3. ด้านสาธารณสุข จากสภาพของจังหวัดพังงา ซึง่ มีบริบทความแตกต่างของพืน้ ที่
จังหวัดพังงาจึงมีการด�ำเนินการ โดย 1) ปรับบริบทการให้บริการ โดยน�ำมาตรฐาน
Smart Hospital มาใช้ปรับกระบวนการภายในสถานบริการด้านสาธารณสุขจ�ำนวน
ในโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง รพ.สต.7 แห่ง และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ 8 แห่ง
ท�ำให้ลดการรอคอยของผู้ ใช้บริการ จาก 2-3 ชัว่ โมง คงเหลือ 1-2 ชัว่ โมง (ลดลงร้อยละ 20)
2) ด�ำเนินการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ จากสภาพปัญหาซึ่งมีความแตกต่างในบริบท
ของจังหวัดพังงามีการด�ำเนินงานด้าน รพ.สต. การติดตามผู้ป่วยและการให้บริการในคลินิก
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกระบวนงานใหม่อันเกิดจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขตามบริบท
ของพืน้ ที่ เนือ่ งจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่มีแนวโน้มจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน
บู ร ณาการกั บ เครื อ ข่ า ยที ม สหวิ ช าชี พ ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม และจั ด การโรคเรื้ อ รั ง
เกิดกระบวนการใหม่พฒ
ั นาคลินกิ ชะลอไต ผลการด�ำเนินงานส่งผลให้ผปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระดับ 3-4
มีการชะลอการลดลงของอัตราการกรองของไตในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.00 , 65.63 ตามล�ำดับ
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ
คุณค่าต่อประชาชน ประชาชนได้รบั การยกระดับคุณภาพชีวติ การให้บริการพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ ทีร่ วดเร็ว ตอบสนองความต้องการจากการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
คุณค่าต่อองค์กร สร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนาโดยการน�ำนวัตกรรมมาใช้ ส่งผลให้จงั หวัดพังงามีระบบหรือบริการทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำธุรกิจ ซึง่ น�ำไปสูเ่ ศรษฐกิจ
อัจฉริยะต่อไปในอนาคต
คุณค่าต่อประเทศ สร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขน�ำไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามวิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติตอ่ ไป
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต
จังหวัดพังงา มีแนวทางการพัฒนาให้จงั หวัดพังงาเป็นเมืองอัฉริยะ (Smart city) ด้านเศรษฐกิจอัจริยะ (Smart Economy) โดยมุง่ เน้นด้านการการเกษตร
กรรมและการท่องเที่ยว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด และเตรียมการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
โดยการคัดเลือกและสนับสนุนทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการสนับสนุนทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ไร่นาส่วนผสมและเกษตรผสมผสานต�ำบลเหมาะเพื่อเพื่อจัดท�ำระบบควบคุมโรงเรือนสุกรอัจฉริยะด้วย IOT ซึ่งผลการด�ำเนินการท�ำให้ประหยัดต้นทุนแรงงาน
จ�ำนวน 24,000 ต่อปี และได้ โรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณภูมิที่เหมาสมกับการผลิตสุกร นอกจากนี้ยัง มีแผนการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
ผ่านระบบนิเวศดิจทิ ลั ทีข่ บั เคลือ่ น ด้วยข้อมูล โดยก�ำหนดประเด็นก�ำลังคน คือการพัฒนาทักษะประชาชนรองรับการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ ประเด็นเศรษฐกิจรายย่อย
เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว ประเด็นธูรกิจแบบใหม่ ก�ำหนดให้มธี รุ กิจดิจทิ ลั ด้านการท่องเทีย่ ว ประเด็นท่องเทีย่ วดิจทิ ลั ส่งเสริมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล มา (DEPA) ร่ ว มจั ด ท� ำ ภายใต้ ช่ื อ แผนส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล จั ง หวั ด พั ง งา
โดยเริ่มด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ภาคผนวก

