
                                                                       

ผลงานที่ผูเขารวมโครงการเสนอพัฒนา นวัตกรรม (รุนที่ ๒) ของกรมและรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘ ผลงาน 

ชื่อผลงาน นวัตกรรมท่ีดําเนินการ                     ผลลัพธ/ประโยชนที�จะได้รับ 

๑) M Solar    - การพัฒนาผลิตภัณฑสราง M solar โดยมีระบบ IT สรางทีมงาน Special Care Service 
และการดําเนินการแกไขกฎระเบียบเพ่ือใหแขงขันในภาคธุรกิจได 
 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ      
๒. มีระบบ Application ท่ีใชงานงายและเสถียร 
๓. พัฒนาอุปกรณในระบบ Solar cell      
๔. สร้างทศันคติที�ดีระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและพนกังาน 

๒) MOI Smart 
Watch 

   - การสรางระบบการเช่ือมตอ Applicationตางๆ ของ ปมท. (EX & Email ในการจองหอง
ประชุม) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการทํางานใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ลดความลาชา ความซับซอน ของการส่ือสารในองคกร 
๒. เพ่ิมความคลองตัวในการทํางาน/การติดตอราชการ 
๓. มีระบบ Application ท่ีเสถียรภาพในการใหบริการ 

๓) กรมธรรม Power 
Link 

   - การสรางระบบเสถียรภาพของไฟฟา เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต      
เม่ือไฟฟาขัดของ โดยมีสาเหตุมาจากระบบของ กฟน. และใหการบริการมีประกันคุณภาพไฟฟา
จาก กฟน. 
 

๑. ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต เม่ือไฟฟาขัดของ 
โดยมีสาเหตุมาจากระบบของ กฟน. 
๒. สงผลดีตอกระบวนการผลิตและผลประกอบการของลูกคากลุม
นิคมลูกคาอุตสาหกรรม 
๓. การใหบริการประกันคุณภาพไฟฟาจาก กฟน. 

๔) “ตามงานประปา”    - การพัฒนาการใชงาน Application ใหกับผูใชนํ้าเพ่ือใชในการติดตามงานการดําเนินงาน    
ของการประปาในเรื่องตางๆ เชน ซอมแตก/ทอรั่วหนามาตร เปนตน โดยท่ีผูใชนํ้าเปนคนแจง
เหตุการประปาเปนคนจายงานใหผูรับจาง และผูรับจางรายงานผลการดําเนินงานในแตละ
ข้ันตอนจนแลวเสร็จ เพ่ือใหผูใชนํ้าเปนคนประเมินผลและใหขอเสนอแนะเพ่ือใชในการปรับปรุง
บริการตอไป 

๑. ผูใชนํ้ามีความรูในการใช Application 
๒. องคกรสามารถใหฝายเทคโนโลยีดําเนินการได โดยไมตองเสีย
คาใชจายจาง Outsource 
๓. ผูใชนํ้าสามารถติดตามสถานการณดําเนินงานในแตละข้ันตอนได 
๔. ชวยในการลดขอรองเรียน เพ่ิมความพึงพอใจ 
๕. ชวยปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ 

๕) I - DOL  
Application  
Interchange 
 
 
 
 
 

   - การสรางระบบ I - DOL Application โดยมี Function  6 เมนู เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน ไดแก 1. เมนู How to :อธิบายข้ันตอนการทําธุรกรรมฯ (video พรอม
ตัวหนังสือ เพ่ือคนพิการทางสายตาและหู)  2. เมนู Queue : การจองคิวลาวงหนา โดยข้ัน
ตอนน้ีตองผานข้ันตอนการตรวจเอกสารกอน และตองแจงเลขบัตรประชาชน พรอมเลขโฉนด
ท่ีดิน 3. เมนู E-Register : ทําธุรกรรมฯ ผานระบบ online แบบเบ็ดเสร็จ 4. เมนู Land 
valuator : ประเมินราคาท่ีดิน และคาใชจายในการทําธุรกรรมฯ 5. เมนู Property for sale: 
ชองทางการรับฝากขายท่ีดินของประชาชน 6. เมนูContact : ชองทางการติดตอสอบถาม/รอง
ทุกข/รองเรียน 
 

๑. ลดความลาชาในการทําธุรกรรมการซ้ือขายท่ีดิน/การโอนท่ีดิน 
๒. ลดความไมเขาใจข้ันตอนในการทําธุรกรรม ซ้ือขายท่ีดิน/การโอน
ท่ีดิน 
๓. ชวยประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมฯ ตาง  ๆ 
๔. สามารถดําเนินการทางธุรกรรมฯ ผาน Application โดยท่ีไม
ตองเสียเวลาไปสํานักงานท่ีดิน 
 
 
 



ชื่อผลงาน นวัตกรรมท่ีดําเนินการ                     ผลลัพธ/ประโยชนที�จะได้รับ 

๖) MOI Smart    - ดําเนินการวางระบบท่ีสรางแบบฟอรมของหนังสือราชการ เชน บันทึกขอความ หนังสือ
ภายนอก คําส่ัง ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในกรณีไดรับภารกิจเรงดวน   
ใหแกผูปฎิบัติงานสามารถติดตามเอกสารท่ีนําเสนอผูบริหารไดทุกข้ันตอน โดยสามารถ       
แกไขเอกสารหรือเสนอผูบังคับบัญชาไดอยางรวดเร็ว ใหสามารถจัดเก็บเอกสารทางราชการ 
และสืบคนไดงาย 

๑. สามารถลดกระบวนการทํางานท่ีมีความซํ้าซอนของข้ันตอน    
การเสนอหนังสือราชการและลดปริมาณกระดาษ ในการรางหนังสือ
ราชการ 
๒. ชวยในการลดความลาชาในการนําเสนอหนังสือราชการตอ
ผูบริหาร และสามารถเสนอหนังสือราชการไดดวยระบบโดยไมตอง
เสนอผานกระดาษแบบเดิม 
๓. ติดตามเอกสารหายระหวางดําเนินการเสนอผูบริหาร  
๔. ชวยสรางระบบท่ีมีแบบฟอรมของหนังสือราชการ เชน บันทึก
ขอความ หนังสือภายนอก คําส่ัง ฯลฯ 
๕. สามารถลงนามในหนังสือราชการดวย signature electric 

๗) รอด ปลอดภัย 
 
 
 
 

   - การสรางนวัตกรรมตอยอดจาก Application DPM Reporter ของกรม ปภ. โดยทําให
ประชาชน บุคคลท่ัวไป สามารถรับรูขาวสารและแจงเหตุการณ สถานการณ และสถานท่ีเกิดสา
ธารณภัย เสนทางอพยพ การใหการชวยเหลือ ผานแอปพลิเคชันได และมีการส่ือสาร 2 ทาง 
(Two – Way – Communication) และชวยในการเติมฟงกชันการแสดงตําแหนง (check-in) 
ของประชาชนเพ่ือตรวจสอบสถานะเหตุการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตนในลักษณะแผนท่ี GIS 
โดยจัดโซนตามระดับสถานการณภัย เพ่ิมเติมฟงกช่ันการนําทางประชาชนไปยังจุดปลอดภัย/
สถานท่ีหลบภัย (shelter) ลักษณะการทํางานคลาย google map เพ่ิมชองทางกระดาน
ขาวสาร รับขอมูลขาวสาร/ขอคิดเห็น/การรายงานสถานการณจากประชาชน เปนการส่ือสาร    
2 ทาง (Two – Way – Communication) เพ่ิมขอมูลบุคคล/ประชาชน ผานแผน ship และ
เช่ือมโยงขอมูลเขากับ application 

๑. ชวยพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพระบบงาน (Application) 
สําหรับการอัพเดตขาวสารประชาสัมพันธการแจงเตือนสาธารณภัย
ประจําวัน รายงานเหตุดวนใหแกประชาชนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนส่ือกลาง 
๒. ประชาชน บุคคลท่ัวไป สามารถรับรูขาวสารและแจงเหตุการณ 
สถานการณ และสถานท่ีเกิดสาธารณภัย เสนทางอพยพ การใหการ
ชวยเหลือ ผานแอปพลิเคชันได 
๓. ประชาชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

๘) MOI WHITE 
HOUSE 

   - สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจในการบําบัดทุกข บํารุงสุข  
และเปนหนวยสนับสนุนและประสานการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการบริหารสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถ่ิน รวมท้ังรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงสมควรผลิตและสราง
นวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดย มี ๒ ระบบ คือ 1. ปองกัน : สราง
อุทยานการเรียนรูการทุจริตคอรัปช่ัน (อุทยานตานโกง) เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับฝกอบรม
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีบรรจุใหมใหสัมผัสไดถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติราชการ 
ท้ังทางท่ีดีและทาง ไมดี 2. ปราบปราม: ผลิตอุปกรณ/เคร่ืองมือตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ัน 
(แวนตาตรวจโกง และหมวกพิสูจนความจริง) 

๑. ชวยผลิตและสรางนวัตกรรมท่ีเปนเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
๒. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ในดานการปองกันทุจริต
คอรัปช่ันในระบบราชการ 


