โครงการการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
MOF INNOVATION AWARDS

ผลการตัดสินรางวัลและการต่อยอดผลงาน
ตั้งแต่ ครั้งที่ 1/2009 2/2010 3/2011 และ
4/2012


สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผลการตัดสินรางวัลและการต่อยอดผลงาน
การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
MOF INNOVATION AWARDS
 การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2552 (1th MOF INNOVATION AWARDS 2009)
รางวัล
ผลงาน
1 ระดับกรม/เทียบเท่า
1.1 ประเภทการให้บริการภายในกระทรวงการคลัง
ชนะเลิศ
การพัฒนาระบบเตือนภัยสาหรับการบริหาร
ความเสี่ยงของหนี้สาธารณะ (ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ระยะที่ 2)

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ต่อยอดผลงาน
สบน. ได้พัฒนาระบบเตือนภัยสาหรับการบริหารความเสี่ยงของหนี้สาธารณะ
โดยเป็นการพัฒนาแบบจาลองบริหารความเสี่ยง ระยะที่ 3 เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ย งมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยพั ฒนาบนพื้ นฐานของแบบจาลอง
ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการจาลองแบบ Stochastic Approach ที่เชื่อมโยงข้อมูลทาง
เศรษฐกิจจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของ สบน. และวิเคราะห์ออกมาเป็นช่วง
ความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความแม่นยา และสามารถ
วิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้น จึงได้ปรับปรุงระบบให้ผู้ใช้สามารถกาหนดปัจจัยเสี่ยง
ได้เองเพิ่มเติม โดยวิธีการพยากรณ์แบบ Deterministic และการวิเคราะห์ใน
เชิงลึก เช่นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ Portfolio การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของ Portfolio ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทาง
เศรษฐกิ จ เป็น ต้ น รวมทั้งอยู่ร ะหว่ างการพัฒ นาแบบจาลองฯ ให้ร องรั บ
เครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ ในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มเติมได้หากมี
การพัฒนาเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต

รางวัล
ผลงาน
1.1 ประเภทการให้บริการภายในกระทรวงการคลัง (ต่อ.)
รองชนะเลิศ
ระบบจัดเก็บคัดค้นข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
-ขาออก
ชมเชย

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน

กรมสรรพากร

ได้พัฒนาโปรแกรมและนามาใช้ทั่วประเทศแล้ว

การสร้างเครือข่ายเพื่อความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานระบบ GFMIS ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ระบบรายงานและตรวจติดตามการรายงาน
แผนงาน/โครงการ ผ่าน Web Application
ทันโลกทันการณ์ กับ SMS สศค.

กรมสรรพสามิต

1. เครือข่ายฯ ได้มีกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงอบรมการเงินประจาปี
2. พี่เลี้ยงการเงินได้ให้คาปรึกษาแนะนาตลอดจนเดินทางไปให้ความ
ช่ว ยเหลือ แก่ ส านั กงานธนารั กษ์ พื้น ที่ ที่ข าดเจ้า หน้า ที่ก ารเงิน หรือ เจ้ า หน้ า ที่
การเงินที่เพิ่งโอนหรือเข้ามาใหม่
3. เสริมความรู้ให้แก่พี่เลี้ยงการเงินและแกนหลักเครือข่ายฯ เช่น อบรม
เทคนิคการเป็นวิทยากรและนาเสนองานเพื่อตรียมพร้อมเป็นวิทยากร
จัดประชุมปรึกษาหารือทางวิชาการและเสริมความรู้แก่พี่เลี้ยงการเงินและ
แกนหลักเครือข่ายทาง VDO Conference (เอกสารแนบ)
มีแผนการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่มเติมในส่วน
ของการแจ้งเตือนสถานการณ์รายงานโครงการ
ปัจจุบันยังคงมีการนาเสนอเหตุการณ์โดยสรุปประเด็นสาคัญด้านภาวะเศรษฐกิจ
มหภาค ผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) ดังกล่าวไปยังบุคลากรสังกัด
กระทรวงการคลังไปจนถึงระดับทีป่ รึกษา รมว.คลัง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1.2 ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ชนะเลิศ
การเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย GFMIS Token
Key

3

1. มีการขยายจานวนผู้ใช้งานด้วยอุปกรณ์ GFMIS Token Key ประกอบไป
ด้วย
1.1 เพิ่มจานวนผู้ใช้งานให้ครอบคลุมหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ
1.2 ขยายผู้ใช้งานในส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรบริหาร
ส่วนตาบล เทศบาล ภายใต้ระบบ GFMIS-LG
1.3 เพิ่มจานวนผู้ใช้งานระบบงานเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเภท
ผู้อนุมัติเบิก และผู้อนุมัติจา่ ยเงิน

รางวัล
ผลงาน
1.2 ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก (ต่อ.)

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลาง

ระบบ e-Customs สาหรับการนาเข้าส่งออก
แบบไร้เอกสาร

กรมศุลกากร

ต่อยอดผลงาน
1.4 เพิ่มจานวนผู้ใช้งานจาแนกตามระบบงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบงาน
จัดซื้อจัดจ้าง (PO) ระบบรับและนาส่งเงิน (RP) ระบบงบประมาณ (FM) ฯลฯ
2. ปรับปรุงระบบบริหาร GFMIS Token Key ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การ
ปลดล็อกอุปกรณ์ GFMIS Token Key โดยอัตโนมัต,ิ การต่ออายุใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards
ประจาปี ค.ศ. 2013(ผ่านเข้ารอบที่ 2) พัฒนาต่อยอดระบบ e-GP ระยะที่ 2
ได้ขยายผลการดาเนินการไปหน่วยงานอื่นๆ และได้เปิดใช้บริการระบบได้
ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา และได้พัฒนา
ระบบงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆเพิม่ ขึ้น ดังนี้
1. ระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) เช่น การ
จัดทาทะเบียนสิทธิประโยชน์การควบคุมด้านสิทธิประโยชน์ การจัดทาคาร้อง
โอนย้ายภายในประเทศ ฯลฯ
2. ปรับปรุงโครงสร้างเอกสารการผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลกับต่างประเทศ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่นAEC,
ACDD ฯลฯ
3. พัฒนาระบบการนาเข้าส่งออก ให้มีกระบวน งานรองรับการ เชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วย งานผูอ้ อกใบอนุญาต/ใบรับรอง
4. พัฒนา ระบบการนาเข้าส่งออก ให้รองรับกระบวนการตรวจของด้วย
เครื่อง x-Ray
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รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
1.2 ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก (ต่อ.)
ชมเชย
ระบบบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ต่อยอดผลงาน
ปัจจุบันระบบฯ ได้นามาให้บริการตอบปัญหา ข้อสงสัย และเป็นการให้ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีส รรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีสรรพสามิตและประชาชนทั่วไป เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปที่มีคาถามหรือข้อหารือด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติสุรา พระราชบัญญัติยาสูบ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต ผ่านทางหน้าเว็บของกรมสรรพสามิต โดยมีการ
แบ่ งกลุ่ มค าถามเป็ น 4 กลุ่ ม ซึ่ งผู้ใ ช้ บริ ก ารสามารถเลือ กกลุ่ ม ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
คาถาม คือ กลุ่มอุทธรณ์ กลุ่มคดี และกลุ่มสินค้าและของกลาง

ศูนย์บริการภาษีเบ็ดเสร็จ (คลินิกภาษี)

กรมสรรพากร

ขยายผลทั่วประเทศแล้วภายใต้โครงการสานักงานบริการขวัญใจประชาชน

ระบบ GFMIS-SOE กับการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านวิสาหกิจ

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้นาผลงานดังกล่าวมาต่อยอด
ผลงาน ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการโครงการ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (รยะ
ที่ 2) เพื่อพัฒนา-ปรับปรุงระบบ GFMIS - SOE ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รางวัล
ผลงาน
2 ความคิดสร้างสรรค์
ชมเชย
การจัดทาแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่
มีต่อรัฐวิสาหกิจ
โครงการการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเชิงการ
บริหารจัดการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ต่อยอดผลงาน
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ น าผลงา นมาต่ อ ยอด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สคร. ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแนวนโยบายผู้ถือ
หุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นการร่วมมือระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสากิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดาเนินการจัดกิจกรรมในเชิงการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถข้าราชการในการวิจัยและการใช้
ภาษาอังกฤษ หรือ กิจกรรม FPO Workshop
2. กิจกรรมเวทีวิชาการ สศค. FPO Forum ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการและแนวคิดเชิงนโยบายของข้าราชการ สศค.
3. กิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค
(สศค. สัญจร) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในด้า นการเงินการคลัง
อย่างถูกต้อง
4. กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจาปี (FPO Symposium) เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานทางวิชการของ สศค.
ตลอดจนเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
5. กิ จ กรรมประชุ ม กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางเป็ น รายเดื อ นเพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและปัญหาของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนา ปัญหา
ต่างๆ มาปรับใช้ในเชิงนโยบายและการบริหารงานของ สศค.
6. กิจกรรมระบบพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
7. กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือโดยดาเนินการรับ
บริจาคหนังสือและมอบให้กับห้องสมุดประชาชน จ. ปทุมธานี ที่ประสบอุทกภัย

รางวัล
ผลงาน
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล
3.1 ประเภทกลุ่มบุคคล (Team)
ชนะเลิศ
สวัสดิการไร้พรมแดน อยู่ที่ไหนก็เบิกได้

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
กรมสรรพากร
1.นางสุมาลี ทองนาค
ผอ.สานักบริหารการคลังและรายได้
2.นางสาวกชพรรณ ชัยรัตน์
นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
3.นางสาวกอบกุล ญาณศักดา
นักวิชาคอมพิวเตอร์ชานาญการ
4.นางสาวแก้วตา สีอู๋
นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
5.นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
6.นางสาวจรัสศรี กฤษณพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
7.นางสาวสุปรีดา ธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
8.นางสาวนิตยา พั่วทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
9.นางสาวอัจฉนา นิยมพานิชพัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
10.นางสาววรรณา เลิศเอีย่ มประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
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ต่อยอดผลงาน
ใช้เฉพาะหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดและสานักงานสรรพากรภาค 1 ขณะนี้อยู่
ระหว่างศึกษาเพื่อต่อยอดใช้ทั่วประเทศ

รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
3.1 ประเภทกลุ่มบุคคล (Team) (ต่อ.)
รองชนะเลิศ
ศูนย์บริการ สานักงานเหมือนจริง
กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
1.นางสาวอุษามาศ ร่วมใจ
MOF VIRTUAL OFFICE SERVICE CENTER นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญพิเศษ
2.นายไพโรจน์ สว่างภพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชมเชย

เครือข่ายศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
(MOF Service Link Network)

3.2. ประเภทรายบุคคล
ชนะเลิศ
การให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงของ
กรมศุลกากรแบบคู่ขนานด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิคส์
รองชนะเลิศ
ศูนย์ปฏิบัติการวายุภักษ์

ชมเชย

บริการเกีย่ วกับ MOF RSS Directory

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1.นางสาวลิปป์พรรณ โมสิกรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
2.นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรมศุลกากร
นายเกริกฤทธิ์ ฉายศิริกลุ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
กรมสรรพากร
นางนุชรี ปรัชญกุล
นักวิชาการสรรพากรชานาญการพิเศษ

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
นางสาวศรีนรา แก้วกายาน
นักเคราะห์วิสาหกิจปฏิบัติการ
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ต่อยอดผลงาน
จากแนวคิดของผลงานนวัตกรรมนี้ ได้ถูกนาประยุกต์และต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาระบบเว็บทา
สาหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) ซึ่งเป็นการจัดหาระบบงานสาหรับ
เป็นศูนย์กลางการเข้าใช้ของระบบงานต่างๆภายในกรมสรรพสามิต เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานเข้าเรียกใช้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยข้อมูลข่าวสารที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้ หรือเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจ นอกจากนั้นได้จัดเตรียมเครื่องมือและบริการต่างๆสาหรับ
ผู้ใช้เพื่อทาให้หน้าจอเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน (Personalization) พร้อมเข้าใช้งาน
ผ่าน Login เพียงครั้งเดียว รวมถึงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของกรมสรรพสามิตให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป็นการบรูณาการงานการให้การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผ่าน
ระบบบรูณาข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวความคิดเดียวกับการให้บริการของคลินิกภาษี
กระทรวงการคลังในปัจจุบัน

ไม่ได้ดาเนินการ
ผลงานจะเป็นลักษณะของศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ -รายจ่ายของประเทศ โดย
แยกผลการจัด เก็ บของแต่ ล ะกรมที่ จัด เก็ บภาษี และรายจ่า ยประเภทต่ า งๆ ของ
ประเทศ โดยมีสูตรการคานวณเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น หากมี
การจัดเก็บภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งลดลง จะมีผลกระทบด้านใดและอย่างไรบ้าง
เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการดาเนินการในรูปแบบคล้ายคลึงกันในโครงการ
MFOC (Ministry of Finance Operation Center)
เมื่อปี 2552 กระทรวงการคลังได้จัดให้มีบริการ RSS แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของ
กระทรวงการคลังแล้ว เพียงแต่ยังไม่ครวบคลุมหัวข้อข่าวอื่น จึงได้เสนอแนวความคิด
MOF RSS Directory เพื่อให้มีการรวบรวมข่าวสารผ่านระบบ RSS จากทุกกรมใน
สังกัดปัจจุบันเทคโนโลยี RSS ไม่ได้มีการพัฒนาเพิม่ ใดๆ จึงไม่ได้ต่อยอดผลงาน MOF
RSS Directory ดังกล่าว

 การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2553 (2nd MOF INNOVATION AWARDS 2010)
รางวัล
ผลงาน
1 ระดับกรม /เทียบเท่า
1.1 ประเภทการให้บริการภายในกระทรวงการคลัง
ชนะเลิศ
รถหน่วยตรวจสอบน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เคลื่อนที่ (Mobile Fuel Laboratory Unit)

รองชนะเลิศ

ก่อหนี้ใหม่อย่างไรให้ยั่งยืน ชาระหนี้เก่าคืน
อย่างไรให้มีเสถียรภาพ

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
กรมสรรพสามิต

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ต่อยอดผลงาน
ขยายผลโดยพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพสุราโดยใช้รถปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ (Mobile Lab) ออกให้บริการพัฒนาคุณภาพสุรา เพื่อให้ เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราที่ช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณภาพสุรา รับทราบปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ
สุรา และลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานมาตรวจวิเคราะห์ใหม่
รวมถึงยังเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อลดระยะเวลาในการให้คาปรึกษาหรือการ
เดินทางเข้ามาขอคาแนะนาที่ส่วนกลาง
สบน. ได้มีการบริหารหนี้ที่ก่อใหม่และรักษากรอบการชาระหนี้ผ่านกลไกการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยวางแผนการก่อหนี้ใหม่ให้มีการกระจายตัวของการ
ครบก าหนดชาระหนี้ รวมทั้ งมี ก ารยืด อายุ เฉลี่ ยของหนี้รั ฐบาล โดยการออก
พันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 เป็นปีแรกที่ สบน. ได้มี
การออกพันธบัต รรัฐ บาลอายุ 50 ปี เพื่อยื ดเส้ นอั ตราผลตอบแทนพันธบัต ร
รัฐบาล และ Lock-in ต้นทุนในขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่า และได้มีการ
ออกพันธบัตรระยะยาวรุ่นอายุ 10 15 และ 20 ปี อย่างสม่าเสมอ และในการ
รักษากรอบการชาระหนี้ สบน. อยู่ระหว่างประสานงานและผลักดันให้มีการ
จัดสรรงบชาระหนี้เงินต้น ที่ครบกาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของเงินงบประมาณ

รางวัล
ผลงาน
1.1 ประเภทการให้บริการภายในกระทรวงการคลัง (ต่อ.)
ชมเชย
โครงการสร้างเครื่องแยกความหนาเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 5 บาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน

กรมธนารักษ์

ทางสานักกษาปณ์ไม่ได้ต่อยอดเพราะเป็นเครื่องของสานักบริหารเงินตราที่ต้องสั่ง
จ้างทาหรือดาเนินการต่อ

การพัฒนาเครื่องมือการระดมทุนของรัฐบาล
ในตลาดตราสารหนีไ้ ทย

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ระบบการรับแจ้ง และติดตามคาร้องขอ
แก้ไขฐานข้อมูล

กรมสรรพากร

สบน. ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการระดมทุนใหม่ๆ โดยในปีงบประมาณ 2554
ได้มีการออก Inflation Linked Bond เพื่อเพิ่มความหลากหลายของตราสารหนี้
และยกระดับตราสารหนี้ไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพื่อตอบ
โจทย์ภาวะเงินเฟ้อขาขึ้น และในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี ซึ่งเป็นการยืดอายุ Portfolio หนี้สาธารณะ ลดการกระจุก
ตัวของภาระหนี้รัฐบาล และเป็นการ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในระดับต่า
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของนักลงทุนระยะยาว เช่น บริษัทประกันภัย
และ กบข. เป็นต้น
ดาเนินการใช้งานทั่วประเทศแล้ว
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รางวัล
ผลงาน
1.2 ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ชนะเลิศ
ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสีย
ภาษีเครื่องดืม่

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
กรมสรรพสามิต

รองชนะเลิศ

ระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธีการ
ศุลกากรบนอินเตอร์เน็ต (e-Tracking)

กรมศุลกากร

ชมเชย

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง
ในระยะที่ 2 (e-Government
Procurement
: e-GP)

ต่อยอดผลงาน
ได้มีการขยายการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จากเดิมติดตั้ง
ในโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้าอัดลมเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้ทาการติดตั้ง
ที่โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้าโซดา และจะขยายไปยังเครื่องดื่มชูกาลังด้วย ทาให้
ครอบคลุมทั่วถึงเครื่องดื่มทุกประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.พิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งจะทาให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ได้รับประโยชน์จากโครงการได้เป็นจานวนมากและทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ (Software) ให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลที่
จาเป็นต่อการชาระภาษีสรรพสามิต ทาให้สะดวกต่อการชาระภาษีและสามารถ
ตรวจสอบได้ง่ายอีกด้วย
พัฒนาระบบงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ เพิ่มขึน้ ดังนี้
1.บริการตรวจสอบสถานะพัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ตา่ งประเทศ
2.บริการตรวจสอบการชาระเงินของแต่ละใบขนสินค้า
3.บริการตรวจสอบการชาระเงินและการค้างชาระค่าธรรมเนียมศุลกากร
4.บริการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินคืน
5.บริการตรวจสอบข้อมูลเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
6.บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
1.ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล United Nations Public Service
Awards ประจาปี ค.ศ. 2013 (ผ่านเข้ารอบที่ 2)
2. พัฒนาต่อยอดระบบ e-GP ระยะที่ 3
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รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
1.2 ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก (ต่อ.)
ชมเชย
ระบบติดตามและรายงานผลโครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

โครงการให้บริการชาระภาษีผ่านบัตร
tax Smart Card
2 ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

กรมสรรพากร

ต่อยอดผลงาน
มีการดาเนินการต่อเนื่อง โดยล่าสุดนาไปใช้ในการติดตามและรายงานผลโครงการ
PMOC FLOODING

ใช้เฉพาะในเขต กทม. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมในการนาส่งเงินเข้า
ระบบ GFMIS อยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลาง

โครงการ e-Express สาหรับการนาเข้า-ส่งออก สานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
สินค้าเร่งด่วนแบบไร้เอกสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพื่อให้มีระเบียบปฏิบัติที่ใช้โดยเฉพาะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงการ e-Express สาหรับการนาเข้าส่งออกสินค้าเร่งด่วนแบบไร้เอกสาร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ได้นาเสนอกรมศุลกากร ทั้ งนี้ กรมฯ มีคาสั่งทั่ว ไปกรมศุลกากรที่
21/2554 เรื่อง พิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลงนาม (7 ธันวาคม 2554)

นวัตกรรมไอทีเพื่อการสารวจ
(IT innovation for the survey)
ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจให้บริการ

สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

ขยายผลใช้แล้วทุกสานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สังกัดสานักงานสรรพากรภาค 5

สานักงานสรรพากรภาค 1

ขยายผลทั่วประเทศแล้วภายใต้โครงการสานักงานบริการขวัญใจประชาชน

12

รางวัล
ผลงาน
2 ระดับจังหวัด (ต่อ.)
ชมเชย
สานักงานบริการขวัญใจประชาชน

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน

สานักงานสรรพากรภาค 7

ขยายผลทั่วประเทศแล้วภายใต้โครงการสานักงานบริการขวัญใจประชาชน

กระบวนงานการให้บริการรับชาระภาษี
มีรอยยิ้ม อิ่มสุข
การสอบสวนทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากรแบบรวม
ศูนย์กลาง (สท.7 Model)

สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เมืองพิษณุโลก
สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 7

ขยายผลทั่วประเทศแล้วภายใต้โครงการสานักงานบริการขวัญใจประชาชน

ระบบขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร

สานักงานสรรรพากรภาค 10 อุดรธานี

ใช้เฉพาะสานักงานสรรพากรภาค 10 ซึ่งสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ. ได้ขึ้น
ทะเบียนการใช้ Software แล้วจะพัฒนาเป็น version ใหม่ที่ดี
ขึน้ ก่อนที่จะขยายผลใช้ทั่วประเทศ

สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
1.นายโสภณ นิจศรีวงษ์
นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
2.นายชาญวิทย์ สมศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
3.นางกมลชนก นันทพิศาล
นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
4.นางสาวกรรณิการ์ วงค์หิรญ
ั
เจ้าพนักงานสรรพากรชานาญงาน

เป็นการนารายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มีการหักนาส่งให้กับกรมสรรพากรของผู้
มีเงินได้ โดยการรวมยอดเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน นาขึ้น website
กรมสรรพากร เพื่อให้ผู้มีรายได้เข้าไปตรวจสอบการมีรายได้ของตนเองว่ามีภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และผู้หักได้นาส่งกรมสรรพากรแล้วหรือไม่ แต่เนื่องจากเจ้าของ
แนวคิดได้ย้ายไปอยู่ สานักงานสรรพากรพื้นที่อื่นจึงไม่ได้ดาเนินการต่อ

3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล
ชนะเลิศ
นวัตกรรมการให้บริการข้อมูลการเสียภาษี
เชิงรุก (e-Innovation PIT)
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ใช้เฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7

รางวัล
ผลงาน
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล (ต่อ.)
รองชนะเลิศ
บริการต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ อัตโนมัติ
(Auto Excise License)
ชมเชย

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต
นายทินกร อ่องแสงคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 1
นางสุพัตรา เปาอินทร์
สรรพากรพื้นที่ภาค 1

จากแนวคิดของนวัตกรรมนี้ ส่งผลให้กรมฯ ได้ทาการศึ กษาการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบการออกใบอนุญาต เพื่อให้รองรับกับนวัตกรรมใหม่

ระบบแผนทีภ่ าษีเพื่อบริหารการจัดเก็บ
ภาษีอากร

สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
1.นายธีรชาติ กระต่ายทอง
นักวิชาการภาษีชานาญการ
2.นางสาวสายฝน ศรีมลู
นักวิชาการภาษีชานาญการ

การใช้ QR (Quick Response) Code เป็น
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
กรมสรรพสามิต
1.นางสาวไปรยา อาจเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ
2.นายณัฐพงศ์ เจริญรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ

เป็นการพัฒนาระบบผ่าน web application โดยใช้ Google Maps API ร่วมกับ
Java script ในการใช้แผนที่ร่วมกับข้อมูลด้านภาษีอากร เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลภาษีอากรในแต่ละพื้นที่ ทาให้สามารถวางแผนการสารวจ การบริหารการ
จัดเก็บภาษีอากร ทาได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และผู้เสียภาษีสามารถคัดค้น
ข้อมูลมาตรการภาษี/นโยบายภาษีในท้องที่ของตนเองได้ แต่เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องลิขสิทธิ์ของGoogle Maps ที่ห้ามนามาใช้ในองค์กร จึงไม่สามารถขยาย
ผลต่อได้
แนวคิดของผลงานนวัตกรรมนีเ้ ป็นแรงผลักดันให้กรมฯ อนุมัติดาเนินโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้ระบบบาร์โค้ด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีมูลค่าเพิม่
จากข้อมูลทอดแรก
(PRIMARY INFORMATION APPROACH :
PIA)
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กรมสรรพากรอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อนาไปขยายผล

 การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2554 (3rd MOF INNOVATION AWARDS 2011)
รางวัล
ผลงาน
1 ระดับกรม
1.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ชนะเลิศ
ระบบประมวลผลจัดเก็บภาษีอากรเพื่อกากับ
ดูแลและการจัดการ
รองชนะเลิศ
การจัดสรรภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Be Fast to LG)

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
กรมสรรพากร

ขยายผลทั่วประเทศแล้ว (ระบบ TAX-CSM)

กรมบัญชีกลาง

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards
ประจาปี ค.ศ. 2013 (ผ่านเข้ารอบแรก)

ชมเชย

ระบบติดตามทางศุลกากร

กรมศุลกากร

คณะทางานจัดหาระบบติดตามทางศุลกากรได้ส่งร่างคาสั่งทั่วไป
กรมศุลกากรและร่างประกาศกรมศุลกากร ให้ สกม. พิจารณา

“SFI Terminal”

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

จัดทารายงานฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจรายเดือน (Monthly Report) รายไตรมาส (Quarterly Report) เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทาง Website ของ สศค.

อัจฉริยภาพแห่งวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตยุคใหม่ : การสร้างสรรค์ระบบ
บริหารจัดการความรู้บนรากฐานเทคโนโลยี
ภูมิปัญญา

ต่อยอดผลงาน

ได้ทาการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการความรู้กับระบบงาน e-Learning และ
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel
Information System: DPIS) จึงส่งผลให้บุคลกรของกรมสรรพสามิตสามารถใช้
ระบบงานฯ เพื่ อเป็น เครื่ องมือ ในการพั ฒนาตนเอง (Self-Learning) ได้อ ย่า ง
สะดวก และมีประสิทธิภาคมากยิ่งขึ้น
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รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ชนะเลิศ
โครงการเพิม่ ประสิทธิการให้บริการตรวจ
กรมศุลกากร
ปล่อยสินค้า (e-Inspection)

ต่อยอดผลงาน
บริการสรุปสถิติการใช้งาน สาหรับผู้บริหาร

รองชนะเลิศ

การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผูร้ ับบานาญ
อย่างยั่งยืน (Your Pension, Our Passion)

กรมบัญชีกลาง

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards
ประจาปี ค.ศ. 2013 (ผ่านเข้ารอบแรก)

ชมเชย

การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วย
ระบบเสมือนจริงเสรี (Augmented Reality
Technologyies)

กรมธนารักษ์

ระบบการยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ ทา 1 ได้
มากกว่า 1 (PP30 : one for all)

กรมสรรพากร

1. ได้นาเนื้อหาและข้อมูลที่ใช้จัดแสดงผ่านสื่อผสม (Mixed Medias) ไป
ประยุกต์และจัดแสดงที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบ (จังหวัดเชียงใหม่) ศาลาธ
นารักษ์ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดแสดงชั่วคราว Traveling Exhibition
ผ่านสื่อผสม (Mixed Medias) จะทาให้ผู้ชมชาวไทยและต่างชาติได้มีโอกาส
รับทราบข้อมูลความเป็นมาของทรัพย์สินฯ ที่จัดแสดง
3. เป็นต้นแบบในการปรับปรุงและขยายช่องทางการจัดแสดงทรัพย์สินมี
ค่าของแผ่นดินไปยังหน่วยงานภูมิภาคของกรมธนารักษ์ ได้แก่ ศาลาธนารักษ์ 1
(จังหวัดเชียงใหม่) ศาลาธนารักษ์ 2 (จังหวัดสงขลา) สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่ว
ประเทศ และสถานศึกษา หรือพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
ขยายผลใช้ทั่วประเทศ
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รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
2 ระดับพื้นที่และส่วนภูมิภาค
ชนะเลิศ
นวัตกรรมการไอทีเพื่ออานวยความสะดวกใน
สานักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ “ระบบงานแผนที่
ภาษี X-Ray ปะซาโรงเกลือ”

ต่อยอดผลงาน
ขยายผลใช้แล้วทุกสานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สังกัดสานักงานสรรพากรภาค 5
โดยปรับให้เหมาะสมในแต่ละท้องที่

รองชนะเลิศ

โครงการจัดระบบข้อมูลเพื่อการสารวจ

สานักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ

สานักงานสรรพากรภาค 9 อยูร่ ะหว่างศึกษาเพื่อขยายผล

ชมเชย

คลังความรู้แบบรวมศูนย์

สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 6

ใช้เฉพาะภายในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6

ระบบ e-Supervision ภาค 12

สานักงานสรรพากรภาค 12

ใช้เฉพาะภายในสานักงานสรรพากรภาค 12

การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
(Ducument Management System)

สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25

ขยายผลใช้แล้วทุกสานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สังกัดสานักงานสรรพากรภาค 3
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รางวัล

ผลงาน

3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล
ชนะเลิศ
การเพิ่มบริการสาหรับ
ผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
Cloud Computing

หน่วยงาน/เจ้าของ
รางวัล
กลุ่มบริหารการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยว
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
1.นางสาวเยาวเรศ นพ
เกสร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ
2.นางเย็นจิตต์ วราภรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
3.นางสาวศิริวัน พูล
สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
4.นายสุทธิศักดิ์ สุ
รัตนมาลย์
เจ้าหนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชานาญงาน
5.นางสาวจิรขา ไทย
สังคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ต่อยอดผลงาน
ขยายผลใช้ทั่วประเทศ
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รองชนะเลิศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืนโดย
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Tax Effciency Model)

สานักงานสรรพากรพื้นที่
ปราจีนบุรี
1.นายโสภณ นิจศรีวงษ์
นักวิชาการสรรพากร
ชานาญการ
2.นายชาญวิทย์ สมศักดิ์
นักวิชาการสรรพากร
ชานาญการ
3.นางกมลชนก นันท
พิศาล
นักวิชาการสรรพากร
ชานาญการ
4.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์
หิรัญ
เจ้าพนักงานสรรพากร
ชานาญงาน
5.นางสาวฐิติธรณ์
ทนทาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

เป็นโปรแกรมคัดกรองประเด็นทางภาษี โดยมีการกาหนดเกณฑ์ในโปรแกรม 10 เกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจใน
ท้องที่ แล้วคัดเลือกกลุ่มที่มีประเด็นทางภาษี เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการมีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กากับ แนะนาการเสีย
ภาษีให้ถูกต้อง ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จะถูกรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ มเป้าหมาย เพื่อการกากับ
ตรวจสอบการเสียภาษีให้ถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริงในขณะที่กรมสรรพากรมีระบบคู่คิดทีมกากับให้ใช้ แต่ระบบคู่คิดฯ ไม่
สามารถกาหนดเกณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องที่ได้ เมื่อกรมสรรพากรยังไม่ได้พิจารณานาไปต่อยอดหรือขยายผลทุก สท.
จึงต้องใช้ระบบคูค่ ิดฯ ของกรมสรรพากร
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รางวัล
ผลงาน
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล (ต่อ.)
ชมเชย
E-App (Ethanol Application) ระบบควบคุม
และติดตามการขนเอทานอล
การบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract
Management)

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพาสมิต
นายไพโรจน์ สว่างภพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
1.นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
นักวิชาการการคลังชานาญการ
2.นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์
นักวิชาการการคลังชานาญการ
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ต่อยอดผลงาน
ได้รับงบประมาณให้ดาเนินผลงานให้เป็นรูปธรรม ระบบงานเริ่มพัฒนาปี พ.ศ.
2555 ปัจจุบันระบบเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการสาหรับโรงงานผลิตเอทานอล
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการจัดเก็บภาษี
และการขนส่งสาหรับสินค้าเอทานอล
ต่อยอดพัฒนาเป็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

 การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2555 (4th MOF INNOVATION AWARDS 2012)
รางวัล
ผลงาน
1 ระดับกรม
1.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ชนะเลิศ
ระบบควบคุมลูกหนีภ้ าษีอากร
(Debt Management System : DMS)
รองชนะเลิศ

โครงการพัฒนาโปรแกรมการคานวณต้นทุน
: CGD_Costing V. 2554

ชมเชย

ระบบฐานข้อมูลสถิติการคลังตามระบบสถิติ
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (GFS)
: ในส่วนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
กรมสรรพากร
สานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
และสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง
สานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักนโยบายการคลัง
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ต่อยอดผลงาน
ขยายผลใช้ทั่วประเทศ
ส่งขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สานักงาน ก.พ.ร.) ผ่านการประเมินประเภทรางวัลการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ ในระดับดี
การนามาใช้
1. ได้นาแบบจาลองมาใช้ในการออกรายงานฐานะการคลังภาคสาธารณะ
ตามระบบ สศค.
2. ได้นามาใช้รายงานสถิติรายจ่ายลงทุนภาคสาธารณะตามระบบ สศค.
3. ได้นามาใช้ประกอบการประมาณการรายจ่ายลงทุนภาคสาธารณะตาม
ระบบ สศค.
4. ผลักดันการนาสถิติการคลังของรัฐวิสาหกิจมาใช้เพื่อประเมินสถานการ
ดาเนินงานชองรัฐวิสาหกิจ

รางวัล
ผลงาน
1.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (ต่อ.)

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน
การปรับปรุงระบบ
5. พัฒนาให้ระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
6. พัฒนาให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและแสดงผล
6. พัฒนารูปแบบระบบให้ใช้งานง่ายมากขึ้น
7. พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
8. พัฒนาระบบให้สามารถรองรับกับฐานข้อมูลแหล่งใหม่ที่ต้องนามาใช้
การพัฒนาในอนาคต
พัฒนารูปแบบการรายงานผลให้หลากหลายมากขึ้น

โครงการ การวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
ให้กับผู้ประกอบการ และแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ

กรมศุลกากร
สานักมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร

จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยกาหนดตัวชี้วัด ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ 5 ระดับ และเผยแพร่ข้อมูลกรณีศึกษาทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ชนะเลิศ
โครงการจัดตั้งระบบ
กรมศุลกากร
National Single Window ของประเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รองชนะเลิศ

นวัตกรรมรถยนต์คันแรกเพื่อประชาชน
(First car Innovation for Public Services)

กรมสรรพสามิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานออกใบอนุ ญ าตกั บ ระบบ NSW จ านวน 5
หน่วยงาน จากเดิมที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จานวน 16 หน่วยงาน และภายในปี
2558 จะต้องเชื่อมโยงครบทั้ง 36 หน่วยงาน
ปัจจุบันระบบงานนี้ได้นามาใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการสอบถามสิทธิ์กว่า
1,000,000 ราย ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกมากกว่า 500,000 ราย

รางวัล
ผลงาน
หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก (ต่อ.)
ชมเชย
โปรแกรมการจัดทาสถิตผิ ลิตภัณฑ์มวลรวม
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
สานักการเงินการคลัง
แบบ Bottom up

ต่อยอดผลงาน
1. จังหวัดนาข้อมูลจากระบบ GPP ไปใช้ในการวิเคราะห์ ทาแผนพัฒนา
ของจังหวัด
2. นาไปเป็นข้อมูลเพื่อทาการประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัด

ระบบงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax Refund System
: PITRS)
2 ระดับพื้นที่/ภูมิภาค
ชนะเลิศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการด้านการปราบปรามและการจัดเก็บภาษี
สุราชุมชนสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่แพร่

กรมสรรพากร
สานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
และสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายผลใช้แล้วทั่วประเทศ

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

รองชนะเลิศ

การใช้แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจหาการ
ใช้ใบกากับภาษีปลอม

สานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร ของสานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(Easy To Do – Easy To Go)

สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ได้พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการ Smart Administrative Tool of Phrae excise
area (SAP) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในด้านการปราบปรามและการจั ดเก็บภาษีที่
จะให้บริการในลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ สรรพากร
พื้นที่แพร่ คลังจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการสุราชุมชนผู้เสียภาษีสรรพสามิต ผู้ขอ
ใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ อยู่ ในความควบคุ มของสรรพสามิ ต ฯลฯ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิผล
ใช้บางหน่วยงาน เช่น สานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2, สานักงานสรรพากร
พื้นที่ชลบุรี 1, สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และสานักงานสรรพากรพื้นที่
พิษณุโลกขณะนี้อยู่ระหว่างกรมสรรพากรนาไปศึกษาเพื่อต่อยอด
1. ลดกระบวนงานการจับกุมสินค้าของหน่วยงานอื่นโดยไม่ต้องผ่าน ผอ.สบ
ศ.1 ให้ส่งตรงไปเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ทาให้กระบวนงานลดลง 1 ขั้นตอน แต่
ให้นายตรวจศุลกากรรายงานให้ ผอ.สบศ.1 ทราบ ทาง Social Network แทน
2. การจ่ายเงินค่าปรับให้จ่ายได้ที่ฝ่ายบริการได้ทันที หลังจากที่ฝ่ายบริการ
พิจารณาคดีเสร็จสิ้น ไม่ต้องไปจ่ายที่การเงิน
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รางวัล
ผลงาน
2 ระดับพื้นที่/ภูมิภาค (ต่อ.)
ชมเชย
TAX SCHOOL
เคาะประตูดูบานาญ

โครงการบูรณาการข้อมูลสูร่ ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล
ชนะเลิศ
ระบบทะเบียนบัญชีเงินฝากคลัง

รองชนะเลิศ

การพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต
โดยใช้ระบบบาร์โค้ด

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
สานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
สานักงานคลังเขต 6

สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
สานักกากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง
นายพชร อนันตศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเงินนอก
งบประมาณ
สานักแผนภาษี
กรมสรรพสามิต
1.นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
2.เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
3.นายภูดิศ จันทน์ขาว
นักวิชาการภาษีชานาญการ
4.นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน
นักวิชาการภาษีชานาญการ
5.จ่าเอกนิพนธ์ เจริญประพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
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ต่อยอดผลงาน
ใช้เฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
- ส่งผลงานสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2556
- ต่อยอดนวัตกรรมโดยนาไปขยายผลการดาเนินการให้กับสานักงานคลังจังหวัด
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานคลังเขต 6 ได้แก่ สานักงานคลัง
จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร
สานักงานคลังจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานคลังจังหวัดตาก สานักงานคลัง
จังหวัดสุโขทัย สานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์และสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
อยู่ระหว่างพิจารณานาไปขยายผลให้กับสานักงานคลังจังหวัดอื่นๆ
จั ด ท าระบบทะเบี ย นบั ญ ชี เ งิ น ฝากคลั ง เพื่ อ ใช้ ง านจริ ง ผ่ า นระบบ Web
Application ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการใช้ระบบได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
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ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้
ระบบบาร์โค้ด เป็นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริการ การคาดการณ์และ
วิเคราะห์ภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตลอดจนการเพิ่มความพึงพอใจในการ
ชาระภาษีของผู้เสียภาษี ซึ่งคณะนี้อยู่ระหว่างการ Implement ระบบ

รางวัล
ผลงาน
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล (ต่อ.)
การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร
ด้วยภูมสิ ารสนเทศ

ชมเชย

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายจีรเดช ภานุรัตนะ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการตรวจสอบ สานักมาตรฐานการกากับ
และการตรวจคืนภาษี (Tax Audit Efficiency และตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
Model) “ระบบกากับดูแลและตรวจสอบภาษี” 1.นายแสงสันต์ สุวัฒนภักดี
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
2.นางสุวภาพ บุญวานิช
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
3.นางสาววีรวรรณ วิงวอน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
4. นางสาวจตุพร บุญเถื่อน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
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ต่อยอดผลงาน
การต่อยอดนวัต กรรม ไม่ มีงบประมาณในการด าเนิ นการ รวมทั้ง มี บุคลากร
บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการเนื่องจากว่ามิใช่ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ได้หารือกับสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ว่ามีระบบในลักษณะแบบนี้หรือไม่ในการนี้ GISTDA ได้
เห็นคุณค่าของผลงานว่าประเทศไทยควรจะมีระบบดังกล่าว สาหรับการแก้ไข
ปัญหาการประกันภัยพื ชผลการเกษตรโดยใช้ระบบภูมิส ารสนเทศเข้ามาช่ว ย
สนับสนุน
อยู่ระหว่างกาหนด TOR เพื่อหา outsource มาพัฒนาระบบงานต่อไป

รางวัล
3 ระดับกลุ่มบุคคล/บุคคล (ต่อ.)

ผลงาน

หน่วยงาน/เจ้าของรางวัล

ต่อยอดผลงาน

5.นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
6. นางสาวภัทรพร อักษรสิงห์
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
ที่ปรึกษาคณะทางาน
นางรัตนา อนุภาสนันท์
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการกากับ
และตรวจสอบภาษี
ระบบงานให้บริการรับฝากเอกสาร
(ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี/
พิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร
นางสาวนันทพร คอวนิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาระบบงาน

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบ
หักลดหย่อนภาษีได้ทันที
(Good Link for Good Right)

สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
กรมสรรพากร
นางสาวพิกุล กงแก้ว
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการ

อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานต่อไป
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