ฉบับที่ 143/2561

วันที่ 27 กันยายน2561

“เพชรวายุภักษ์” ปลุกพลังสร้ างสรรค์ นวัตกรรมของกระทรวงการคลัง
_________________________________
กระทรวงการคลังจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภกั ษ์ เพื่อกระตุน้ ให้หน่วยงานและ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุ ง นาเสนอนวัตกรรมและรู ปแบบ
การให้บริ การที่ สร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน การให้บริ การประชาชน และเป็ นผลประโยชน์ต่อการ
บริ หารงานราชการ แผ่นดิน ภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง จากการคิดค้น
นวัตกรรมทั้งในเชิงกาหนดนโยบายและการให้บริ การในรู ปแบบใหม่ๆ ซึ่ งในการจัดโครงการประกวด
รางวัลเพชรวายุภกั ษ์ครั้งที่ 7 นี้มีผลงานส่ งเข้าประกวด จานวนทั้งสิ้ น 134 ผลงาน โดยมีผลงานที่ผา่ นการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิ น และคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 21 ท่าน
และเข้าร่ วมในการนาเสนอ จานวน 43 ผลงาน แบ่งเป็ น 3 ประเภท รวม 8 สาขา ดังนี้
1. ประเภท หน่วยงานระดับกรม หรื อเทียบเท่จาานวน 18 ผลงาน
- สาขาผลงานนวัตกรรม มีหน่วยงานส่ งผลงานเข้าประกวด จานวน 7 ผลงาน
- สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม มีหน่วยงานส่ งผลงานเข้าประกวด จานวน
5 ผลงาน
- สาขาผลงานส่ งเสริ มธรรมาภิบาล มีหน่วยงานส่ งผลงานเข้าประกวด จานวน 6 ผลงาน
2. ประเภท หน่วยงานระดับสานัก กองหรื อเทียบเท่จาานวน 10 ผลงาน
- สาขาผลงานนวัตกรรม มีผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง จานวน 5 ผลงาน
- สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม มีผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง จานวน
5 ผลงาน
3. ประเภท คณะบุคคล จานวน 15 ผลงาน
- สาขาแนวคิดผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การใหม่ มีผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง จานวน 5 ผลงาน
- สาขาแนวคิดกระบวนการทางานใหม่ มีผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง จานวน 5 ผลงาน
- สาขาแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต มีผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง จานวน 5 ผลงาน

-2สาหรับพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภกั ษ์ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องเลอ คองคอร์ ด บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด และมีนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่ วมเป็ นเกียรติในพิธี ซึ่ งผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนผ่านการเจียระไน
เป็ นอย่างดีจาก “คนคลัง” ทัว่ ประเทศพร้อมได้รับการพิจารณากลัน่ กรองอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการตัดสิ น
การประกวดรางวัลเพชรวายุภกั ษ์ ครั้งที่ 7 ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ จึงมัน่ ใจได้วา่ ผลงานนวัตกรรมเหล่านี้ลว้ นเป็ น
การสร้างสรรค์การทางานในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อให้บริ การแก่ประชาชน และสร้างรากฐานความมัน่ คงและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ภายในงานได้จดั เวที “MOF Innovation Talks” เพื่อรับฟังแนวคิดและเปลี่ยน
มุมมอง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมจาก 6 นักคิด และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม
กระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลัง ตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการเป็ นองค์กร
แห่งนวัตกรรม ผ่านการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังได้แสดง
ศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม จะเป็ นพลังสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็ น “เสาหลักทางการคลังและ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ต่อไป
ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7
1. ประเภท หน่วยงานระดับกรม
1.1 สาขาผลงานนวัตกรรม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ชื่อผลงาน
เครื่ องมือใหม่ในการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว

ผู้ส่งผลงาน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และApplication ยื่นคา
ขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ระบบบริ จาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร

1.2 สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ชื่อผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
การพัฒนาระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง กรมบัญชีกลาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้านพิธีการศุลกากร
กรมศุลกากร
ส่ งออกอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย“ระบบการตัดบัญชีใบกากับการ
ขนย้ายสิ นค้าอัตโนมัติ (e-Matching)”
SMART Stamp System Episode 2
กรมสรรพสามิต

-31.3 สาขาผลงานส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ชื่อผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
การพัฒนาพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร กรมบัญชีกลาง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นวัตกรรมกระบวนการทาลายของกลางยาสูบแบบเบ็ดเสร็ จ กรมสรรพสามิต
ฐานข้อมูลทันสมัยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกับการประเมิน
ราคาที่ดินด้วยภูมิศาสตร์สารสนเทศประยุกต์ข้ นั สูง
(ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM FOR APPRAISAL : AGISA)

กรมธนารักษ์

2. ประเภท หน่วยงานระดับสานัก กอง หรื อเทียบเท่า
2.1 สาขาผลงานนวัตกรรม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ชื่อผลงาน
โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของบริ การภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government)
อารี ยผ์ ชู ้ ่วยอัจฉริ ยะ หัก ณ ที่จ่าย
(Aree : WHT Chatbot)
ระบบบริ หารจัดการสานักงานGreen Office

ผู้ส่งผลงาน
กรมบัญชีกลาง
กองการเงินการคลังภาครัฐ
กรมสรรพากร
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร
สานักงานสรรพากรภาค 3

2.2 สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond

ชื่อผลงาน
ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold

ระบบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยงเพื่อกาหนดเป้ าหมายทาง
ศุลกากรด้วยข้อมูล Big Data (Smart Targeting Analysis
Terminal 4.0 : STAT 4.0)
การพัฒนาเครื่ องมือติดตามภาวะเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ผู้ส่งผลงาน
กรมบัญชีกลาง
กองบริ หารการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จ
บานาญ
กรมศุลกากร
ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

-43. ประเภท คณะบุคคล
3.1 สาขาแนวคิดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่
รางวัล
ชื่อผลงาน
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond

ตะกร้าราคากลางอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold

ระบบบริ หารสัญญาอัจฉริ ยะ
(Smart contract management system)

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

“ศูนย์บริ การผูป้ ระกอบการสุ ดยอดอัจฉริ ยะ
ครบวงจร: RD SUPER SMART SERVICES
CENTER”
(RD ที่เดียว-ทาครบ-จบเลย)

ผู้ส่งผลงาน
1. นายพิศิษฐ์ แผ่วฒั นากุล
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
2. นายวิศิษฏ์ วณิ ชย์สุวรรณ์
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
3. นางสาวธาราภรณ์ จบรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
4. ว่าที่ ร.อ.ภวัต ปั้นบารุ งกิตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
5. นางสาวกานต์รวี สอดสี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรมบัญชีกลางและสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
1. นางเสาวภา บุญธรรม
ตาแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
2. นางสาวสุ รนารี สิ ริกลุ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
3. นางสาวกัลยาณี วรบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
4. นางสาวเบญจา กลิ่นคาหอม
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นายหฤหรรษ์ เรื อนสวัสดิ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
พิเศษ
2. นางกมลรัตน์ สังข์สุวรรณ
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
3. นางอรวริ ศรา ดีสุขแสง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชานาญการ
4. นางสุ ดาทิพย์ แพรศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
กรมสรรพากร

- 53.2 สาขาแนวคิดกระบวนการทางานใหม่
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ชื่อผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อประชาชน (e-Social 1. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา
Welfare for People)
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
2. นางจงจิต สี สด
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
3. นางสาวพัชริ นทร์ คานวล
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบตั ิการ
4. นายพิศิษฐ์ แผ่วฒั นากุล
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
5. นางสาวเบญจมาศ นิลเพ็ชร
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบตั ิการ
กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลที่ดินพร้อมใช้ในมือ
1. พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ า
“Prompt Land”
ตาแหน่ง ธนารักษ์พ้ืนที่แม่ฮ่องสอน
2. นายมรกต ศิริจนั โท
ตาแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชานาญ
การ
3. นางสาววราพร จอมดวง
ตาแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปฏิบตั ิการ
กรมธนารักษ์
ระบบโครงข่ายธุรกรรมออนไลน์ดา้ น
1. นางสาวสมิทธิ์ ธนา ชัยเจนกิจ
เศรษฐกิจการเงินการคลัง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
(MOF Blockchain System)
พิเศษ
2. นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
3. นางสาววัชรภรณ์ คุม้ ปลีวงศ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

- 63.3 สาขาแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Diamond

ชื่อผลงาน
Smart life Smart TAX

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Gold

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับชาระและการ
บังคับชาระหนี้ภาษีอากรค้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

รางวัลชนะเลิศ
ระดับ Silver

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญพิกดั ศุลกากร
ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานศุลกากร

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 126 5800 ต่อ 2677

ผูส้ ่ งผลงาน
1. นางสาววิภาวรรณ พันธ์ธุม
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
2. นางสาวสุ ทิศา ทัศนกาญจนะ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
3. นางสาวดวงกมล จีนเกิด
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรมสรรพากร
1. นางเนื้อทิพย์ แก้วกรม
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชานาญการพิเศษ
2. นายเพทาย เพียรรู ้จบ
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
3. นางสาวสัตยา สาธุธรรม
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
4. นางสาวปณิ ดา ใจดี
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
5. นางสาวพรพรรณ โรจนมงคล
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
กรมสรรพากร
1. นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์
ตาแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกดั
ศุลกากรระหว่างประเทศ
2. นางอรนุช ชื่นกลิ่นธูป
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
3. นางสาวธนิษฐา ตันตยกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการศุลกากรชานาญการ
4. นางสาวทิวาพร เดชมณี
ตาแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบตั ิการ
กรมศุลกากร

