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Web Site สํานักขาวหุนอินไซด 

กระทรวงการคลัง มุงม่ันเดินหนาจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ 
ครั้งที่ 8 ประจําป 2564” 
1 ธ.ค. 2564  15:13:59   

 กระทรวงการคลังมุงม่ันเดินหนาจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี8ประจําป 2564”โดยมี

เปาหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดแสดงออกดานความคิด

สรางสรรคเชิงนวัตกรรมและตอยอดแนวความคิดเพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมในบริบทของ

กระทรวงการคลัง ใหสอดคลองเทาทันความเปลี่ยนแปลง นําไปสูเปาหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลได

อยางเต็มรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางเปนรูปธรรม และตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

“โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประจาํป 2564” มีผลงานท่ีสงเขาประกวดจํานวนท้ังสิ้น 68 ผลงาน 

โดยแบงประเภทผลงานดังนี้ 

1. ประเภทหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา จํานวน 17 ผลงาน แบงออกเปน 

 -ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการใหม 6 ผลงาน 

 -ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางานใหม 6 ผลงาน 

 -ผลงานการขยายผลตอยอดนวัตกรรม 5 ผลงาน 

2. ประเภทหนวยงานระดับสํานักกอง หรือเทียบเทา จํานวน 15 ผลงานแบงออกเปน 

 - ผลงานนวัตกรรม 11 ผลงาน 

 -ผลงานการขยายผลตอยอดนวัตกรรม 4 ผลงาน 

3. ประเภทคณะบคุคล จํานวน 36 ผลงาน แบงออกเปน 

 -แนวคิดผลิตภัณฑหรือบริการใหม 9 ผลงาน 

 -แนวคิดกระบวนการทํางานใหม 15 ผลงาน 

 -แนวคิดนวัตกรรมเพ่ืออนาคต 12 ผลงาน 

พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประจําป 2564 นี้ จัดข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 6 

ตึกเพกาซัส อาคารทรู ดิจิทัล พารค โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหเกียรติเปน

ประธานในพิธี พรอมดวยนายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒนชัย ภัครัชตานนท  

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายวารุจ ศิริวัฒน ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลดักระทรวงการคลัง พรอมท้ังคณะผูบริหารระดับสูงและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

รวมเปนเกียรติในพิธี โดยปนี้มีผลงานท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกและไดรับรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประจําป 2564 

จํานวนท้ังสิ้น 24 ผลงาน ซ่ึงไดผานการคัดสรรและไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผูทรงคุณวุฒิโดย

ทุกผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประจําป 2564 นี้ ลวนเปนการสรางสรรคการทํางานในรูปแบบ

ใหมเพ่ือยกระดับการดําเนินงานดวยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิดท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหม สงตอสูการ

ใหบริการประชาชน และสอดรับกับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิดในการ

สรางนวัตกรรมยุคใหมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศอยางยั่งยืน 



โดยผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประจาํป 2564 มี ดังนี้ 

1) ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8ประเภทหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา 

 1.1 ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการใหม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การลงทุนพันธบัตรออมทรัพยดวย “วอลเล็ต สบม.”: สะดวก เขาถึงงาย ไดความม่ังค่ัง

โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : ระบบการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหนักทองเท่ียว (Application Thailand VRT) ดวยเทคโนโลยี 

Blockchain โดยกรมสรรพากร 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: ศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ (National Property Valuation 
Management Center) โดย กรมธนารักษ 
 1.2 ประเภทผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางานใหม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: D-Section 12 ระบบออกคําสั่งตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากร 

รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : Procurement Single Windows (การบูรณาการเอกสารอิเล็กทรอนิกสและการเชื่อมโยง

จัดซ้ือจัดจางแบบครบวงจร) โดยกรมบัญชีกลาง 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver:ถามได ตอบดี ทุกท่ี ทุกเวลา กับ HR Chatbot โดยกรมศุลกากร 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver:ถามได ตอบดี ทุกท่ี ทุกเวลา กับ HR Chatbot โดยกรมศุลกากร 

 1.3 ประเภทผลงานการขยายผลตอยอดนวัตกรรม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การพัฒนาแบบจําลองการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะเพ่ือใชในสํานักงาน (In-house 

Risk Model for Public Debt Management) โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: e-GP Blockchain (การเพ่ิมระสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางดวยเทคโนโลยี Blockchain) โดย

กรมบัญชีกลาง 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: จัดเตรียมแบบภาษี (ภ.ง.ด.91) ดวยเทคโนโลยี Open API (Application Programming 

Interface) โดยกรมสรรพากร 

2) ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประเภทหนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา 

 2.1 ประเภทผลงานนวัตกรรม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond : e-Stamp Dutyโดยกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกรมสรรพากร 

รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษามาตรการชิมชอปใชโดยสํานัก

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: การพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส โดย กอง

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลาง 

 2.2 ประเภทผลงานการขยายผลตอยอดนวัตกรรม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การพัฒนาเครื่องมือการติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคดวยวิทยาการสมัยใหม : ขอมูล

ดาวเทียม (Satellite data) ขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) การบันทึกขอมูลจากเว็บเพจ (Web Crawler) และ

ดัชนีความเคลื่อนไหว (Mobility Index) โดยสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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 รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : AI & Big Data for Public Procurement (การวิเคราะหประสิทธิภาพและความ

ผิดปกติในการจัดซ้ือจัดจาง) โดยกองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง 

 รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: ระบบบริหารจัดการสํานักงาน Green Office โดย สํานักงานสรรพากรภาค 3 

กรมสรรพากร 

ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 8 ประเภทคณะบุคคล 

3.1 ประเภทแนวคิดผลิตภัณฑหรือบริการใหม  

- รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :ระบบราคาอางอิงอัจฉริยะ AI (Artificial Intelligence - Reference Price System) 

โดย 

 1. นางสาวสุพัตรา ชนไธสง นักวิชาการคลังชํานาญการ 

 2. นางปริตตา สมานชื่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลาง 

 3. นางสาวสัตตบงกช ศรีมณี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

- รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: ระบบบัตรคาใชจายเดินทางไปราชการอัจฉริยะ The Government Travel Card (GTC) โดย 

 1. นางสาวกันตกนิษฐ แสงแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 2. นางสาวสองศักดิ์ ชูภักดี นิติกรชํานาญการ 

 3. นางสาวคนางค เกิดจํารูญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและราคากลาง   

              กรมบัญชีกลาง 

 4. นายอาทิตย สินสืบผล เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี สํานักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง 

- รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: My Tax Checker System ระบบจัดการหนี้ภาษีอากร โดย 

 1. นางอรวริศรา ดีสุขแสง นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

 2. นายพรณเรศ นาคเมฆ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

 3. นางสาวกิตติยา ทองเมือง นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 4. นางสุดาทิพย แพรศรี นักวิชาการภาษีชํานาญการ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกําแพงเพชร กรมสรรพากร 

3.2 ประเภทแนวคิดกระบวนการทํางานใหม 

      รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและคาตอบแทนภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดย 

 1. นางฉัตรพร เหลาเขตการณ คลังจังหวัดสุรินทร 

 2. นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ 

 3. นางพิณนรา ประดิษฐผล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 4. นางกัญญาณัฐ แกวปลั่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

 5. นางฎิฐิรัช กอแกว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานคลังจังหวัดสุรินทร กรมบัญชีกลาง 
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- รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: ระบบวิเคราะหขอมูลเชิงรุก เพ่ือสรางกลยุทธทางเศรษฐกิจระบบ STAR (S=Strategic, 

T=Trend, A=Analytic, R=Report) โดย 

 1. นายนรพัชร อัศววัลลภ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

 2. นางสาวคงขวัญ ศิลา เศรษฐกรชํานาญการ 

 3. นายกวิน เอ่ียมตระกูล เศรษฐกรชํานาญการ 

 4. นางสาวกุสุมา จารุมณี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 5. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  

              สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- รางวัลชนะเลิศระดับ Silver : ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (ระบบDDPLAN) โดย 

 1. นางสาวปฏิมา พักตรผอง เศรษฐกรชํานาญการ 

 2. นางสาวกชกร ธีระวงศสกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 3. นางสาวภัครัมภา ศรีเกตุ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 4. นายวิทวัส ขัดทาน เศรษฐกร สํานักนโยบายและแผน สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.3 ประเภทแนวคิดนวัตกรรมเพ่ืออนาคต 

- รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :ระบบเขาถึงแหลงเงินทุนกระทรวง การคลัง (MOF Funding System) โดย 

 1. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดนาน สํานักงานคลังจังหวัดนาน 

 2. นายพิศิษฐ แผวัฒนากุล นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ สํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร 

3. นางสาวเบญจมาศ นิลเพ็ชร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สํานักงานคลังจังหวัดตาก กรมบัญชีกลาง 

- รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : พัฒนา Process Innovation สําหรับการคนหาท่ีดินราชพัสดุโดย 
 1. นายวิรุธ แสงสิชัยพันธกุล นายชางสํารวจอาวุโส 
 2. นายสมศักดิ์ แบนประเสริฐ นายชางสํารวจชํานาญงาน 
 3. นางสาวอิสราภา เกิดทอง นายชางสํารวจปฏิบัติงาน 
 4. นายวรรณรัตน จํานงคถอย นักวิชาการคอมพิวเตอร (ภูมิศาสตรสารสนเทศ) กองเทคโนโลยีการสํารวจ  
              และฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ 
- รางวัลชนะเลิศระดับ Silver : เปดโลกผูมีรายไดนอยดวย Machine Learning โดย 

 1. นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ เศรษฐกรชํานาญการ 

 2. นายอิทธิพัฒน ประภาประเสริฐ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 3. นายชานน ลิมปประสิทธิพร เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

และทายนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเนนย้ําจุดยืนของการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษของ

กระทรวงการคลังอยางตอเนื่องมาโดยตลอดนี้ จะเปนการสนับสนุนในการสรางกระบวนทัศน และสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานของคนกระทรวงการคลังท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลและพรอมนําผลงานท่ีดีของ

กระทรวงการคลังออกสูสาธารณชนตอไป 

 


	
	กระทรวงการคลัง มุ่งมั่นเดินหน้าจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564”


