
 
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1) คณะท างานการขับเคลื่อนด้านการปฏิรูประบบราชการ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 
2) คณะท างานการขับเคลื่อนด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ (สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.) 
 - กระทรวงมหาดไทย ได้น าหลักคิดทั้ง ๕ ประการ มาเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด โดยให้บรรจุในหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมของบุคลากรในระดับต่างๆ 
เพ่ือน าไปปรับใช้กับการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมทั้งของบุคลากรและองค์กรต่อไป โดยเน้นย้ าหลักคิดทั้ง ๕ ประการ เป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต 
- กระทรวงมหาดไทย ได้น าหลักคิดที่พึงประสงค์ ๕ ประการ น าลงไว้ในคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกรอบหลักที่ ๗ รู้จักประชาธิปไตย 
ไทยนิยม เพ่ือให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับต าบลได้สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- ส่งเสริม อปท. ให้บริหารงานองค์กรภายใต้หลักคิดคุณธรรม 5 ประการ มีโครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลงานดีเด่น ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ 
และส่งเสริม อปท. ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ประชาชน ประกอบกับจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. และ การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัมนาท้องถิ่น  
- โครงการจิตอาสาพระราชทาน, MOI’S 4.0 GROW UP TOGETHER, การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21, การพัฒนาคนของกระทรวงมหาดไทยสู่ศตวรรษที่ 21, SMART CITY, จังหวัด 4.0  
- การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ในระยะต่อไป   
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) วารสารด ารงราชานุภาพ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2560 
– มีนาคม 2561 
 

เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ด้วย
การจัดท าวารสารด ารงราชานุภาพ เรื่อง MOI’S 4.0 GROW UP 
TOGETHER เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0  
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจได้ศึกษาไว้ในเรื่อง Thailand 4.0 จะ
น าพาประเทศสู่ความศิวิไลได้อย่างไร และไทยแลนด์ 4.0 มี
ผลกระทบกับการเมืองไทยหรือไม่ จนถึงการขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ และบทบาท
ดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลงบริการภาครัฐ ที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคิดค้น
วิธีการพัฒนาองค์กรใหม่  ๆ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ประชาชน และได้รับความไว้วางใจในการบริหารงานต่าง ๆ อัน
น าไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศ 

- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ข้าราชการ ลูกจ้าง กลุ่มคนผู้ที่สนใจ ได้รับ
ความรู้ จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ขับเคลื่ อนมหาดไทย 4.0 เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
มหาดไทย โดยเน้นคนมหาดไทยพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) วารสารด ารงราชานุภาพ 
ประจ าเดือนตุลาคม 256๑ 
– มีนาคม 256๒ 

เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ด้วย
การจัดท าวารสารด ารงราชานุภาพ เรื่อง “การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 : กระบวนทัศน์และหลักคิด” เป็นการรวบรวม 

- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ข้าราชการ ลูกจ้าง กลุ่มคนผู้ที่สนใจ ได้รับ
ความรู้ จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ
เตรียมพร้อมคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 



๓ 

 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 
 แนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจได้ศึกษาไว้เกี่ยวกับกระบวน

ทัศน์และหลักคิดของคนไทยในมุมมองต่างๆ ที่วิ เคราะห์ ใน
หลักการเชิงสังคมวัฒนธรรม ทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ และบทบาทของคนไทย
สมัยThailand 4.0 

 ซึ่ ง เป็นปั จจั ยส าคัญต่ อการขับ เคลื่ อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ที่จะต้องสร้างกระบวนทัศน์
และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคนไทยให้พึง
มีกับคนไทยทุกคน โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ สร้างกระบวนทัศน์ มีคุณธรรม
หลักท้ัง 5 ประการ 

3) วารสารด ารงราชานุภาพ 
ประจ าเดือนเมษายน 256๒ 
– กันยายน 256๒ 

ด าเนินการจัดพิมพ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคนของ
กระทรวงมหาดไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในทุกด้านทั้งทักษะความรู้ 
ความสามารถ สุขภาพ และการด าเนินชีวิต ให้สามารถก้าวทันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย เขียนบทความเชิงวิชาการในภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และ
หลักคิดใหม่ให้กับคนมหาดไทย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 
๔.๐ ประกอบกับ เป็นองค์ความรู้ ด้ านการ พัฒนาคนของ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
- การพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษ
ที่ 21 ; กระบวนทัศน์ 5 ประการ โดยกรมการปกครอง 
- เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “นักพัฒนา” โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน 
- การพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส าหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- จุดยืนด้านพัฒนาการเรียนรู้  สู่จุดแข็งก าลังคนกรมที่ดิน โดยกรมที่ดิน 

เ ผยแพร่ ข้ อมู ลคว ามรู้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 

ข้าราชการ ลูกจ้าง กลุ่มคนผู้ที่สนใจ ได้รับ
ความรู้ จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ
เตรียมพร้อมคนไทยเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ซึ่ ง เป็นปั จจั ยส าคัญต่ อการขับ เคลื่ อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ที่จะต้องสร้างกระบวนทัศน์
และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคนไทยให้พึง
มีกับคนไทยทุกคน โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ สร้างกระบวนทัศน์ มีคุณธรรม
หลักท้ัง 5 ประการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการในระยะต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 
 - แนวทางพัฒนาบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยภายใต้มหาดไทย ๔.๐ โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
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3) ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  
  
3.๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการัังหวัด สป.)   ั านวน  1  โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการในระยะต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ 

สบจ.สป. ได้น าระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที ่ไปบรรจุไว้ในคู่มือการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ ที่จัดท าโดย สบจ.สป. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ปค. พช. 
สถ. จังหวัด และอ าเภอ 

ด าเนินการค้นคว้า/รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาใน
ระดับพ้ืนที่ จากเว็ปไซต์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ และน ามาเชื่อมโยง
เพ่ิมเติมไว้ในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาในระดับพ้ืนที ่ดังกล่าวต่อไป  

เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการเข้าใช้ข้อมูล
ส าหรับ การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เช่น 
ข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ของกรมการพัฒน
ชุมชน ข้อมูลกลาง อปท. ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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3.๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย (สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.) 
- สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
  1) หลักสูตรกลาง 
 2) จัดท าข้อมูลวิทยากร (DATA TANK) 

3) การอบรมหลักสูตรดิจิตัล 
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- กรมการปกครอง (ด้านการเตรียมคนมหาดไทย)      ั านวน  2 โครงการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ การด าเนินการในระยะต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูงของ ปค. (รุ่นที่ 
๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 (DOPA Young 
Talent ) 

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  3 ครั้งๆ ละ5 
วัน และศึกษาดูงานต่างประเทศ  จ านวน 1 ครั้ง รวม 4 
ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน  2562 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 22 
– 26 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนนายอ าภอ 
วิทยาลัยการปกครอง 

ก าหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ 2  
ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมไมดาร์ 
แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

กรมการปกครองสามารถเตรียมข้าราชการผู้มีศักยภาพ
สูงของกรมการปกครอง เพ่ือเตรียมพร้อมให้ข้าราชการ
กลุ่มนี้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต 
-ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และรวมกันท างานเป็นทีมในการน านโยบายของรัฐ 
กระทรวง และกรมการปกครองไปสร้างแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-กรมการปกครองสามารถรักษาบุคลากร  ที่มีศักยภาพสูง 
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
-กรมการปกครองสามารถสร้างข้าราชการที่มีศักยภาพ
สูง อยู่บนพื้นฐานของ “ คนด ีคนเก่ง มีคุณธรรม” 

2) โครงการผู้น าเชิงรุก  
ปลุกความคิด และทัศนคติ
เชิงบวก (DOPA Proactive 
Leaders) 

อยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณ - - 



๘ 

 
3.๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.)   ั านวน 2 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการ การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) Mahadthai Smart 
Link 

- ด า เนินการน าระบบที่ พัฒนาแล้วขึ้นบนระบบ Android 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play  โดยค้นหาด้วยค าว่า        
“mahadthai smart link”  

- ปรับปรุงข้อมูลระบบงานของส่วน
ราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบันแล้ว 

ประชาชนสามารถใช้บริการระบบงานของ
ส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ในง่าย และ
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

2) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- พัฒนาระบบโปรแกรมฯ ตามงานงวดที่ 4 เสร็จแล้ว  
- ฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ และส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตามงานงวดที่ 5 ให้กับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เรียบร้อย
แล้ว 

- ปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพ่ือตอบสนองการใช้งานให้ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มี
ระบบสารบรรณฯ เพ่ือใช้ในการรับ -ส่ง
เอกสาร รวมทั้งผู้บริหาร สามารถติดตาม
เส้นทางหนังสือ (Tracking) ได้ 



๙ 

 
4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 (กองสารนิเทศ สป.) 
 

โครงการ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใั 

โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ด ารงธรรม (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  5 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
2. โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สป.) 

สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  3 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
3. โครงการอบรมอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
4. โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สู่ความยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0 (สป.) 

สื่อสิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 2 ครั้ง 
5. โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  3 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
6. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติของ สป.มท. (สป.) 
 
 

- 

7. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 70-71 (นปส.) (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 2 ครั้ง 
8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าส านักงานจังหวัด (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 



๑๐ 

 
โครงการ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใั 

9. โครงการหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
10. โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานส าหรับข้าราชการระดับต้น ประจ าปี 2561 (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  4 ครั้ง 
11. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  8 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 1 ครั้ง 
12. โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ (สป.) สื่อสิ่งพิมพ์ 4 ครั้ง 

สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย  12 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 4 ครั้ง 
โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
13. กิจกรรมพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (มหาดไทย PR 4.0) สื่อสิ่งพิมพ์ 114 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 250 ครั้ง 

สื่อออนไลน์ 300 ครั้ง 

สื่อโซเชียล (LINE@) 350 ครั้ง 
สื่อโซเชียล (Twitter) 254 ครั้ง 
สื่อโซเชียล (Instagram) 96 ครั้ง 

14. โครงการไทยนิยม สื่อสิ่งพิมพ์ 27 ครั้ง 

สื่อวิทยุ 50 ครั้ง 

สื่อออนไลน์ 150 ครั้ง 

สื่อโซเชียล (LINE@) 350 ครั้ง 
โครงการตามกรอบการด าเนินการปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการปฏิรูประบบราชการ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดิน 
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) 

สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง/สื่อออนไลน์ 
สื่อโซเชียล (LINE@) 3 ครั้ง 

2. โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง/สื่อออนไลน์ 
สื่อโซเชียล (LINE@) 2 ครั้ง 



๑๑ 

 
โครงการ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใั 

3. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) สื่อสิ่งพิมพ์ 3 ครั้ง/สื่อออนไลน์ 
สื่อโซเชียล (LINE@) 5 ครั้ง 

4. PEA Mobile สื่อโซเชียล (LINE@) 10 ครั้ง 
5. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน Call Center 1567 ส าหรับ ศดธ. อ าเภอ สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อโซเชียล (LINE@) 5 ครั้ง 
6. MEA Smart Service 4.0 สื่อโซเชียล (LINE@) 10 ครั้ง 
7. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้ง 

สื่อโซเชียล (LINE@) 2 ครั้ง 

สรุป 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิรูประบบราชการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จ านวน 7 หัวข้อข่าว ได้แก ่ 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)  
 2) โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK)  
 3) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  
 4) PEA Mobile  
 5) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน Call Center 1567 ส าหรับ ศดธ. อ าเภอ  
 6) MEA Smart Service 4.0 และ 7) ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จ านวน 14 โครงการ อาทิ  
 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ด ารงธรรม (สป.)  
 - โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สู่ความยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (สป.)  
 - โครงการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เป็นต้น 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
 1) โครงการ MWA On Mobile          ออกอากาศทางช่อง NEWTV18 
 2) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  ออกอากาศทางช่อง Nation TV  
 3) บัตรประชาชนใบเดียว ลดเอกสารราชการไทย       ออกอากาศทางช่อง Nation TV และ อสมท. 
 4) การพัฒนาระบบบริการที่ดิน Online และระบบ RTK       ออกอากาศทางช่อง Nation TV และ อสมท. 
 5) การให้บริการศูนย์ด ารงธรรม         ออกอากาศทางช่อง Nation TV ททบ. 5 และ อสมท. 



๑๒ 

 
5) กรม/รัฐวิสาหกิั ที่รับผิดชอบการััดท า Application เพื่อให้บริการประชาชน (ทุกกรม/รัฐวิสาหกิั) 
กรมท่ีดิน ั านวน 2 โครงการ 
   

ชื่อนวัตกรรม/ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ระบบให้บริการ
ค้นหาต าแหน่งรูปแปลง
ที่ดินด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต 
(LandsMaps) 

ระบบให้บริการประชาชนค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดินด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต สามารถให้บริการได้ 
๔ รูปแบบ คือ 
๑. ผ่านทางเว็บไซต์ dolwms.dol.go.th 
๒. ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ Mobile Application 
ชื่อ LandsMaps 
๓. ผ่านจุดบริการประชาชนในส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยกท่ัวประเทศ  
4. ผ่านตู้ Kiosk ในการออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
การให้บริการของกรมที่ดินในงานต่าง ๆ 
 
สถิติการใช้งาน 
มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉลี่ยต่อวันประมาณ 
๕๐,๐๐๐ ราย และมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมขึ้น สถิติการใช้
งาน (รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง ๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑) มีสถิติการเข้าใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยเฉลี่ย ดังนี้ 
๑. ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์  โดยเฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๑๘,๓๕๕ 
ราย หรือ วันละ ๓๓,๙๔๕ ราย  
๒. ผู้ใช้งานทาง Mobile Application โดยเฉลี่ยเดือนละ 
๔๘๕,๓๕๘ รายหรือ วันละ ๑๖,๑๗๙ ราย 
                            

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ พร้อม
พัฒนาระบบงานดังกล่าว ให้มีความ
เสถียรภาพเป็นการเพ่ิมคุณภาพใน
การให้บริการประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจเอกชนได้อย่ างต่อเนื่ อง 
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านที่ดิน 
เ พ่ื อ บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะ Service 
กับหน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต 

๑. สามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ทั่วประเทศ  
๒. ทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเท่าที่
เผยแพร่ได้ จ านวน ๑๔ รายการ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการติดต่อส านักงานที่ดินต่อไป  
     (๑) หมายเลขระวาง  
     (๒) เลขที่ดิน  
     (๓) เลขโฉนดที่ดิน  
     (๔) หน้าส ารวจ  
     (๕) ต าบล-อ าเภอ-จังหวัด  
     (๖) เนื้อท่ี (ไร่ งาน ตารางวา) 
      (๗) ส านักงานที่ดิน:เบอร์โทร 
      (๘) ค่าพิกัดส านักงานที่ดิน 
     (๙) ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง และ 
Link ตรวจสอบราคาประเมินไปยังกรมธนารักษ์ 
     (๑๐) ค่าพิกัดแปลง 
     (๑๑) ค่าใช้จ่ ายในการรังวัดที่ดิน (ตาม
ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดของจังหวัด) 
     (๑๒) ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จาก
ระบบให้บริการประชาชนค านวณภาษีอากร 

(๑๓)  ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) 
    (๑๔) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ตามผังเมืองรวมทั่ว
ประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 



๑๓ 

 
ชื่อนวัตกรรม/ระบบ

การให้บริการ 
ผลการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

๓. ประชาชนได้รับประโยชน์ ในการค้นหา
เส้นทางเมื่อทราบที่ตั้งของที่ดิน ท าให้ทราบ
ระยะทางเบื้องต้นในการเดินทางไปยังที่ดินของ
ตนเองหรือส านักงานที่ดินที่รับผิดชอบได้ ช่วยใน
การวางแผนการเดินทาง 
4 .   ก า ร ดู ส ภ า พ พ้ื น ที่ เ ส มื อ น จ ริ ง  ด้ ว ย
ความสามารถของ Google Street View จะท า
ให้ประชาชนได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศโดยรอบแปลงที่ดินในมุมมอง ๓๖๐ 
องศา 
๕. ประชาชนประหยัดเวลา ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าพยาน การยื่นค าขอ/พิมพ์
เอกสารต าแหน่งที่ดิน รวมทั้งไม่สูญเสียรายได้ใน
กรณีท่ีต้องหยุดงานมาติดต่อส านักงานที่ดิน 
๖  .ประชาชนมีความมั่นคงต่อการถือครองที่ดิน
ของตนเอง ในกรณีที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ 
และพบว่าที่ดินของตนเองมีสิ่งปลูกสร้างหรือการ
ท ากินที่เกิดจากการบุกรุกที่ดิน ประชาชนจะรีบ
ด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิของตนเองได้ทันท่วงที 
จะไม่เกิดกรณีบุกรุกที่ดินเพ่ือครอบครอง และ
น าไปสู่กรณีพิพาทเรื่องที่ดินจากผู้บุกรุกได้ 
๗  .ประชาชนมีความเสมอภาคในการรับบริการ 
คือ สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยนวัตกรรมด้านบริการที่ทันสมัย 
สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันเวลา  



๑๔ 

 
ชื่อนวัตกรรม/ระบบ

การให้บริการ 
ผลการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

๘ .ประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการในส านักงาน
ที่ดินได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น 

2 )  ร ะ บ บ สื บ ค้ น
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์
หัวหน้าส่วนราชการกรม
ที่ดิน (LandsFone) 

 - พัฒนาระบบเพ่ิมเติมให้สามารถ เพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง (ส านัก/กอง) และส่วน
ภูมิภาค (ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก) เช่น รูป
หน่วยงาน, ที่อยู่, โทรศัพท์, Fax, E-mail, พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - เพ่ิมการประกาศข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือน
ผู้ใช้งาน กรณีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผ่านทาง 
Application 

 - ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน เช่น รูปหน่วยงาน , 
พ้ืนที่รับผิดชอบที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 - พัฒนาระบบเพ่ิมเติมในส่วนของ
การท างานหลังบ้าน (Back-Office) 
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้
งานต่างๆ 

ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ท าให้การ
สืบค้นข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถ
ทราบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ั านวน 1 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) โครงการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนภัยสู่
ประชาชน ผ่าน 
Smart Phone 
: DPM REPORTER 

- พัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
- เพ่ิมรูปแบบการท างาน 

- พัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้มากข้ึน 
- เพ่ืมเนื้อหาและข้อมูล 

-   เป็นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้งาน โดย Application ที่ได้รับการ
พัฒนาจะสามารถสื่อสารสองทาง (two-way 
communication) ท า ใ ห้ ผู้ รั บหรื อหน่ ว ย ง าน
ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
(ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ เขต 
และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั งหวัด )  ได้ รับข้อมูลการแจ้ ง เตือนภัยอย่ าง
ทั น ท่ ว ง ที  เ พ่ื อ เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม เ ชิ ง ป้ อ ง กั น 
และเตรียมการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย และขณะเดียวกันสามารถรายงาน
สถานการณ์การเกิดภัย พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายและ
รายงานสรุปภาพรวมด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่อหัวหน้าส่วนราชการได้อย่างรวดเร็ว 



๑๖ 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ั านวน 3 โครงการ 
 
ชื่อนวัตกรรม / ระบบ

การให้บริการ 
ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ระบบภูมิสารสนเทศ
กลางเพ่ือการบริการ
แผนที่ออนไลน์ 
(ONEDPTPORTAL) 

พัฒนาโปรแกรมระบบ Web GIS Portal ส าหรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ 

จัดท าระบบภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือ
การบริการแผนที่ออนไลน์  ส าหรับ
บริการภาคประชาชน ตาม พรบ. การ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือได้ 

2) ระบบ LINE 
Chatbot “dptbot” 
 

มีระบบการสืบค้นและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ระบบ Chat Bot ผ่าน LINE 
Application โดยค้นหาชื่อ "dptbot" และส่งแชร์ต าแหน่ง 
(share location) หรือเลือกสถานที่ที่สนใจ เพ่ือให้ระบบ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมือง
รวม ณ บริเวณนั้นๆ ได ้

ในงบประมาณปี  2563 จะจัดท า
ร ะ บ บ ใ ห้ บ ริ ก า ร อั ต โ น มั ติ  ( Bot 
service) การตรวจสอบผังเมืองรวม
และกฎหมายอาคาร และจะพัฒนาให้
ตอบค าถามในด้านต่างๆ ของกรมฯ 
ต่อไป 

เป็นการเพ่ิมช่องทางในการสอบถามข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
โดยประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม  ผ่านระบบ LINE 
Application ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

3) ระบบการบริการ
ฐานข้อมูลดิจิทัลด้าน
การผังเมือง (Digital 
Data Service of 
Urban Planning : 
DDS) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีการน าเข้าฐานขอมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมจังหวัด จ านวน ๗๓ จังหวัด และผังเมืองรวม
เมื อ ง /ชุ นชน  จ านวน  ๑๒๐ ผั ง  ที่ ป ระกาศใช้ เป็ น
กฎกระทรวงและยังมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ และน าเข้า
ฐานข้อมูลขอบเขตของพ้ืนที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารและ
ข้อก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ที่ประกาศ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จ านวน 
๗๗ จังหวัด อยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ
ให้บริการอยู่บนระบบการบริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการ
ผังเมือง (Digital Data Service of Urban Planning : 
DDS) 
 

ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบใน
ส่วนที่มีการประกาศกฎกระทรวงผัง
เมือ งรวม เ พ่ิม เติมที่ ประกาศในปี 
2562 กฎกระทรวงตาม พรบ. อาคาร 
2522 และเทศบัญญัติตาม พรบ. 
อาคาร 2522 

ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชนทั่ว
ประเทศ มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมทุกระดับเพ่ิมขึ้น เป็นการช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ของตน 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง 
โดยผ่านระบบการสืบค้นและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
และตรวจสอบข้อก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ควบคุม
การก่อสร้างอาคาร (DDS) ได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และหลากหลาย
อุปกรณ ์



๑๗ 

 
ชื่อนวัตกรรม / ระบบ

การให้บริการ 
ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๒. มีโปรแกรมประยุกต์ระบบการสืบค้นและตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม และ
ตรวจสอบข้อก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร (DDS) ที่สามารถให้บริการผ่าน Web Application  
แ ล ะ  Mobile Application โ ด ย ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ที่ 
https://dptdds.dpt.go.th/ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Web 
Application และเพ่ิมช่องทางการบริการสาธารณะผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารแบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application)    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ั านวน 2 โครงการ 
 

                                   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบการ
ให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่2 
(Application ชื่อ LHR : 
Local Administration 
Human resource 
System) 

- งวดที่ 3 (ส่งมอบระบบ)  
- งวดที่ 4 (การอบรม ครู ก และการติดตาม
ประเมินผล โดยมีการอบรมทั้งหมด 13 รุ่น) 

- ครู ก ถ่ายทอดความรู้ให้กับ บุคลากร
ท้องถิ่นในจังหวัด 
- การน าข้อมูลข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ 

- ทราบฐานข้อมูลของบุคลากรท้องถิ่น  
- มีระบบเพ่ือรองรับในการท างานของการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 

2) โครงการพัฒนา
มาตรฐานข้อมูลและบูรณา
การข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น 
ระยะที่2 (Local_ERP) 

- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - การบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายใน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
 



๑๙ 

 
กรมการปกครอง ั านวน 2 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) DOPA PLUS  
บริการข้อมูลขั้นตอน
เบื้องต้นและสถานที่
ให้บริการ ของ ปค. ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
   

สามารถให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของกรมการปกครอง เช่น 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการต่างๆ เอกสารที่ต้อง
เตรียมการใช้บริการ รวมทั้งให้บริการด้านการเดินทาง แนะน า
สถานที่ให้บริการ ค้นหาสถานที่ให้บริการ โดยแอพสามารถน า
ทางไปยังสถานที่ให้บริการได้ และมียอดการดาวน์โหลด
มากกว่า 10,000 ครั้ง  

ปรับปรุงข้อมูลด้านบริการต่างๆ
ของกรมการปกครอง ให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

 

ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆ 
ของกรมการปกครอง ได้สะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แอพเดียว จบทุก
ขั้ นตอน เข้ าถึ งทุก งานบริ การกรมการ
ปกครอง เ พ่ือบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2) Thailand foreign 
Workers Card Check 
ตรวจสอบข้อมูลบัตร
แรงงานต่างด้าวผ่าน  
QR Code  

บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าวผ่าน QR Code 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนบัตรและป้องกันการ
ปลอมแปลงเอกสาร  โดยให้บริการบระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย 

- - สามารถยืนยันตัวตนแรงงานต่างด้าวได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ส่งเสริมความมั่นคง
ภายใน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง 



๒๐ 

 
กรมการพัฒนาชุมชน  ั านวน 2 โครงการ 
 

ชื่อนวัตกรรม/ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ระบบการให้บริการ
บนมือถือ 

พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์บนมือถือ 
 
 
 
 
พัฒนาระบบชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 

น าเข้าข้อมูลสินค้าของจังหวัดจ านวน
จังหวัดละ 100 ชิ้น และรายงานยอด
การจ าหน่ายสินค้าทางระบบออนไลน์
เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
จัดประกวดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีเพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชนทาง
สื่อออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถน าเสนออัตลักษณ์ของ
ชุมชนด้านแหล่งท่องเที่ยว และสินค้าบริการ
เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสู่เมืองรองมากขึ้น 

2) ระบบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลการให้บริการ
ภาครัฐ 

ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อการ
ให้บริการประชาชน 

จัดท าระบบการให้บริการประชาชน
และระบบรายงานข้อมูล เ พ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริการ 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ
หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ได้โดยใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
การประปานครหลวง  ั านวน 2 โครงการ 
 
ชื่อนวัตกรรม/ ระบบ

การให้บริการ 
ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) หุ่นยนต์ด าน้ าส ารวจ
ภายในท่อประปา 
(หุ่นยนต์ไกรทอง)  

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 2 ชุด (รวม 4 ตัว) โดย 1 ชุด มี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น TR80 
ใช้ส ารวจท่อประปาขนาด 100 มม. ขึ้นไป และ รุ่น TR180 ใช้ส ารวจ
ท่อประปาขนาด 300 มม. โดยได้ด าเนินการสอนวิธีการใช้งานและส่ง
มอบให้หน่วยงานใช้งานแล้ว และมีการติดตามและประเมินผลการใช้
งานหุ่นยนต์ที่ได้ส่งมอบให้หน่วยงาน พบว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้อง
พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ มีการท าข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ ซึ่งอยู่
ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานด้านงบประมาณของโครงการ 

มีการท าข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์  ซึ่ งอยู่
ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณของโครงการ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและระบุ
ต าแหน่งจุดรั่วของท่อประปา และตรวจสอบ
ความเสื่อมและความสะอาดภายในท่อ เพ่ือ
ท างานแทนมนุษย์ในการด าน้ าเข้าไปส ารวจ 
ในท่อที่มีความเสี่ยงมาก 

2) โครงการพัฒนาการ
ให้บริการให้เป็นศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) 
 

- กปน. ได้ปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประปาสาขาในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยเปิดรับค าร้องติดตั้งประปาใหม่ ผ่าน App. MWA 
onMobile และให้บริการโดยไม่เรียกส าเนาเอกสารผ่านบัตร
ประชาชนใบเดียว (ZERO COPY) และส านักงานประปาสาขา 17 
แห่ง ได้ผ่านการรับรองและรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวกอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสาขาสุวรรณภูมิอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างอาคาร แต่สามารถให้บริการตามมาตรฐานได้เช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้ ส านักงานประปาสาขามีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ตามเกณฑ์ GECC ท าให้ผู้ใช้น้ าเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ประทับใจการด าเนินงานของ กปน.  
- ส าหรับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 
ตามเกณฑ์ใหม่ กปน. ได้สมัครขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 
3 สาขา เพ่ือเป็นสาขาต้นแบบ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน รอการประกาศผล  

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมผลการ
ด าเนินการส านักงานประปาสาขา
อ่ืนเพ่ือเตรียมความพร้อมสมัคร
ในปี 2563 

เพ่ือเป็นศูนย์ราชการให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวกครบทุกสาขา 

 



๒๒ 

 
การประปาส่วนภูมิภาค  ั านวน 2 โครงการ 
 

ชื่อนวัตกรรม/ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) PWA 1662  
 
 

ได้พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือ
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าน้ าประปา และแสดงใบแจ้งค่า
น้ าประปาเพ่ือไปช าระต่อได้ มีผู้ใช้งาน ตั้งแต่ ต.ค. 61 – มิ.ย. 
62 จ านวน 99,226 รายการ 
 

- ปี 2562 พัฒนาต่อยอดระบบเป็น 
“โครงการโมบายล์แอพพลิ เคชั่นบน
อุปกรณ์ เคลื่ อนที่” เ พ่ื อให้ บริ การ
ประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล
และบริการต่างๆ ของการประปาส่วน
ภู มิ ภ าค  ได้ อย่ า งรวด เร็ ว  และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ผ่ านทาง 
Smart Phone ไ ด ้ทั ้ง ร ะ บ บ 
ปฏิบัติการ IOS และ Android 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 
คาดแล้วเสร็จในปี 2562 

เ พ่ือให้ ผู้ ใช้ บริ การสามารถตรวจสอบค่ า
น้ าประปา และแสดงใบแจ้งค่าน้ าประปาเพ่ือไป
ช าระต่อได้ 
 
 
 
 
 

2) PWA Wallet 
Application 
 

ได้พัฒนา ระบบการให้บริการ ตรวจค่าน้ า หน่วยน้ า แจ้งข้อ 
ร้องเรียนผ่าน และช าระค่าน้ า ผ่าน Smart Phone มีผู้ใช้งาน 
ตั้งแต่ ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 จ านวน 34,755 รายการ 
 

- ปี 2562 พัฒนาต่อยอดระบบเป็น 
“โครงการโมบายล์แอพพลิ เคชั่นบน
อุปกรณ์ เคลื่ อนที่” เ พ่ื อให้ บริ การ
ประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล
และบริการต่างๆ ของการประปาส่วน
ภู มิ ภ าค  ได้ อย่ า งรวด เร็ ว  และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ผ่ านทาง 
Smart Phone ได้ทั ้งระบบ 
ปฏิบัติการ IOS และ Android 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 
คาดแล้วเสร็จในปี 2562 

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบค่าน้ า หน่วยน้ า 
แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Smart Phone และ 
สามารถช าระค่าบริการ Online ได้ทั้ง IOS 
และ Android 
 

 
 



๒๓ 

 
การไฟฟ้านครหลวง  ั านวน 1 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่นวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) การให้บริการ Load 
profile (ข้อมูลการใช้
ไฟฟ้า) ส าหรับลูกค้า
ประเภท ๓ ๔ และ ๕ 
ผ่าน Mobile และ Web 
Application : MEA 
Smart Life Plus 

- จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการรับสมัคร/การอนุมัติให้บริการ
ข้อมูล Load Profile ให้การไฟฟ้านครหลวงเขตท้ัง ๑๘ แห่ง 
- จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูล Load Profile ให้ลูกค้า
ทราบ โดยลูกค้า สามารถสมัครใช้บริการผ่านระบบ Online 
https://measmartlife.mea.or.th/ 

ติดตามผลการด าเนินการ ลูกค้าประเภท ๓ ๔ และ ๕ สามารถบริหาร
จัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ: ลูกค้าประเภท ๓ ๔ และ ๕ 
ได้แก่ ประเภท ๓ กิจการขนาดกลาง 
        ประเภท ๔ กิจการขนาดใหญ่ 
        ประเภท ๕ กิจการเฉพาะอย่าง 



๒๔ 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ั านวน 1 โครงการ 
 

 
 
 
 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบการ
ให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) PEA Smart Plus 
Application (PEA 
Mobile Application) 
 

เปลี่ยนชื่อระบบจาก PEA Mobile Application เป็น PEA 
Smart Plus Application  โดยมี Function ให้บริการ ดังนี้ 
- ช าระค่าไฟฟ้า โดยหักผ่านบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต 
- บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 
- บริการตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง  
6 เดือน 
- บริการรับเรื่องร้องเรียน 
- บริการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 
- บริการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 
- มีผู้ใช้ไฟลงทะเบียน Application ใช้งานแล้ว 3,341,634 
ราย 
สรุปผลผู้ใช้งาน สถานะ ก.ค. 2562 
- ผู้ใช้งาน Download & Active จ านวน 1,912,174 ราย 
- การช าระเงินค่าไฟฟ้า  
จ านวน 6,069,520 ราย 
- การขอใช้ไฟฟ้าจ านวน 5,059 ราย 
- การต่อกลับมเิตอร์กรณีถูกงด 
จ่ายไฟ จ านวน 37,488 ราย 
- การแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง  
จ านวน 172,921 ครั้ง 

- พัฒนาระบบ “PEA Smart 
Plus” Application ระยะถัดไป
เพ่ิมเติม โดยจะขยายการช าระค่า
ไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืน
นอกจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้ด้วย 
รวมถึงสามารถช าระค่าบริการอื่นๆ 
นอกจากค่าไฟฟ้าได้ เพ่ิมจ านวนผู้
ให้บริการรับช าระมากขึ้น และเพ่ิม
บริการรับค าร้องต่างๆ ให้ใกล้เคียง
กับการให้บริการที่ส านักงาน กฟภ. 
มากที่สุด  

- ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการใช้
บริการผ่าน Smar7t Phone/Tablet 
- ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการให้บริการท า
ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
- กฟภ. สามารถลดต้นทุน 
ในการให้บริการที่ส านักงาน 
 



๒๕ 

 
องค์การตลาด  ั านวน 2 โครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) Application  ระบบ
บริการรับเรื่องร้องเรียน 
องค์การตลาด  

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 1.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนซ่ึง
ข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นนี้ ประชาชน
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามเรื่องได้จากแอปพลิเคชั่นได้
ทันที 

2) โครงการสร้างรายได้
ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์ (E-commerce) 
โครงการสร้าง จุดกระจาย
สินค้าของสด ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ พัฒนาต่อยอดขายสินค้าร่วมกับ 
- ตลาดสาขาปากคลองตลาด  
 

1. เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับองค์การตลาด 
2.ส่งเสริมให้เกิดโอกาศทางการตลาดผ่านนวัตกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย 4.0 
 



๒๖ 

 
องค์การจัดการน  าเสีย  จ านวน  5 โครงการ 
 

 
 
 

ชื่อนวัตกรรม / ระบบ
การให้บริการ 

ผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน การด าเนินการล าดับต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ศูนย์ติดตามและ
รายงานสถานการณ์ 
น้ าเสียประเทศไทย 
(Wastewater 
Monitoring Center 
of Thailand) 

มี การรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการ 
น้ าเสีย สาขา ด้าน ๑. คุณภาพน้ า ๒.ค่าใช้จ่าย ๓. 
สถานภาพเครื่องจักร ๔. การประชุมทางไกล ๕. การ
ควบคุมเครื่องจักรระยะไกล ๖. การรักษาความปลอดภัย 
 ๗. รายงานสถานการณ์น้ าเสีย แบบ Real time ผ่าน  
โดรน และกล้อง CCTV 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ า เสียประเทศไทย  
และ โ คร งก าร จั ดหาและติ ด ตั้ ง
เครื่ องมือส าหรับตรวจสอบและ
ร าย ง าน ร ะบบร วบร วมน้ า เ สี ย 
(Online Monitoring) จ้านวน 5 
แห่ง  

๑. มีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๒. ลดระยะเวลาการรายงานและให้ทันท่วงทีต่อ
เหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังช่วย
ประหยั ดค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดิ นทาง เ พ่ือของ
ส านักงานสาขาได้  
๓. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

2)  Application 
Wastewater 4 Thai 
 

ติดตามคุณภาพน้ า ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียผ่านมือถือ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น KM ประชาชนรับทราบข้อมูลระบบบ าบัด น้ าเสีย และ
คุณภาพน้ า เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านการ
จัดการน้ าเสีย (GIS 

มี การรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการ
จัดการน้ าเสีย (GIS) 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น KM ประชาชนรับทราบข้อมูลระบบบ าบัด น้ าเสีย และ
คุณภาพน้ า เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4) ระบบรายงานผล
ก๊าซเรือนกระจก
ภายใน ศูนย์ติดตามฯ 

แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

พัฒนาให้สามารถดูผ่าน 
Application บนมือถือ 

 

5) รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนผ่าน website www.wma.or.th ติดตาม และรายงานผล แจ้งปัญหาด้านน้ าเสีย และแก้ไข/ติดตามการ
ด าเนินงาน ได้อย่างรวดเร็ว 


