
 
 

        
                                    การขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 

๑. กลไกการขับเคลื่อน 
    ๑.๑ กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง มท. ที่ ๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง

คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ โดยมีนายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี คณะท างานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นที่ปรึกษาคณะท างานฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากกรมและหน่วยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.    
ร่วมเป็นคณะท างาน และมีผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
เลขานุการร่วมมีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐ และพิจารณา
คัดเลือกแผนงานหรือโครงการต้นแบบในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
ให้เป็นรูปธรรม และก ากับ ติดตาม ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐      
เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ทราบเป็นระยะๆ 

    ๑.๒ ค าสั่ง มท. ที่๖๑๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งทีมปฎิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ประกอบด้วย 
จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ 
                   ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา โดยมี ผอ.สบจ.สป. เป็นหัวหน้าทีม  มีอ านาจ
หน้าที่ในการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลพ่ือการพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐           
โดยก าหนดรูปแบบบูรณาการผลักดันการด าเนินงานด้านข้อมูล และรายงานผลด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อน
มหาดไทย ๔.๐  
                   ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย โดยมี ผอ.สดร.สป. เป็นหัวหน้าทีม มีอ านาจหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรและรายงานผล
ด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  
                   ๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผอ.ศสส.สป.           
เป็นหัวหน้าทีม มีอ านาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย          
และรายงานผลด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  

๒. ผลการด าเนินงานคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 
     ๒.๑ การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ (จ านวน ๓ ครั้ง) มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
                          การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

         ๑) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ตามกรอบการปฏิรูปเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม     
นโยบาย Thailand 4.0 ใน ๒ เรื่องหลัก คือ การปฏิรูประบบราชการ และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
     ๑.๑) การปฏิรูประบบราชการ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ    
การบริการภาครัฐ การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การปฏิรูปกฏหมาย การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เจ้าภาพ :
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สป.) 
     ๑.๒) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยการปรับเปลี่ยนคนไทยสู่การเป็น”พลเมืองดี” ๕ ประเด็น    
ได้แก่ “พอเพียง มวีินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” (เจ้าภาพ : สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.) 
           ๒) ให้กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ได้ส่งแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับประเด็น
การขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ โดยแยกเป็นดา้นการปฏิรูประบบราชการ ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
           ๓) เห็นชอบให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ ไปด าเนินการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน        
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด และเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม     
โดยขอให้เน้นแผนงาน/โครงการตามนโยบายที่ส าคัญหรือตาม Function ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ - ๒ เรื่อง ส าหรับ
ภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลามากให้ก าหนดเป็นแผนระยะกลาง และระยะยาวต่อไป     



- ๒ -  
 
               การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

                    ๑) ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ที่ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน                
ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ก าหนดใน ๒ ประเด็นหลัก         
ได้แก่ ๑) การปฏิรูประบบราชการ : มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นเจ้าภาพหลัก ๒) การเตรียมคนไทย      
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ : มอบสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. เป็นเจ้าภาพหลัก และให้กรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ โดยจ าแนกเป็น  
                          ๑.๑ ด้านการปฏิรูประบบราชการ จ านวน ๓๕ โครงการ จ าแนกเป็น 
                                   - การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ๑๙ โครงการ 
         - การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ๕ โครงการ 
         - การปฏิรูปกฎหมาย ๕ โครงการ 
         - การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ๖ โครงการ   
  ตัวอย่างโครงการส าคัญ : Landsmaps (ทด.) ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต,
พัฒนาการให้บริการของ กฟภ. ให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC), ระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดไปยัง ศดธ.อ าเภอ, Info.dla.go.th (สถ.)ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นโดยท้องถิ่น, Linkage 
Center (ปค.), MEA Smart Service (กฟน.), PEA Mobile ApplicationEnchantment (กฟภ.) เป็นต้น   
                           ๑.๒ ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวน ๕๓ โครงการ จ าแนกเป็น  
                  - โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ๑๘ โครงการ 
                  - โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ๓๕ โครงการ  
  ตัวอย่างโครงการส าคัญ : โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการสร้างสัมมาชีพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด On line (พช.), โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ กิจกรรม "เราท าความดี...ด้วยหัวใจ"(ยธ.) , โครงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สู่ความยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐, โครงการ
ไทยนิยม (สป.), โครงการเดินตามพ่อ กปน. เพ่ือคนต้นน้ า (กปน.)   
                    ๒) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบภารกิจให้กับทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ทั้ง ๓ ทีม 
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมดังนี้                                 
                            ๒.๑ ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา มอบหมายให้ สบจ.สป. ด าเนินการ      
น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกหน่วย ทั้งของกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน ามาบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถน าฐานข้อมูลดังกล่าวมาศึกษา วิ เคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย      
                            ๒.๒ ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย มอบหมายให้ สดร.สป. เชิญกรมและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดท าหลักสูตร
กลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้หน่วยงานได้น าวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทยซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ ๕ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
ก าหนดไว้ในเนื้อหาของการจัดอบรม การพัฒนาบุคลากร และการสัมมนาต่างๆ ของหน่วยงาน  
                            ๒.๓ ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ 
ศสส.สป. ไปศึกษาหรือปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลของทุกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ          
มาเชื่อมโยงกันได้ และสามารถน าไปวิเคราะห์หรือตัดสินใจในเชิงระบบงานบริการประชาชนได้โดยอาจจะพัฒนาจากฐาน        
ข้อมูลเดิมหรือไปดึงข้อมูลจากทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนามาต่อยอดการพัฒนา 
 
       



 
- ๓ - 

 
                       ๓) ทุกกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้องมีโครงการที่เป็นนวัตกรรม
หรือรูปแบบของการให้บริการใหม่ๆ ที่โดดเด่นอย่างน้อย ๑ โครงการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 
และนโยบาย Thailand 4.0 และให้ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ทั้ง ๓ ทีม ที่กล่าวมานั้น ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบโดยมีเป้าหมาย ๑ ผลงาน ต่อ ๑ ทีม เพ่ือให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
                      ๔) มอบหมายให้กองสารนิเทศ สป.มท. ได้น าข้อมูล เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของกรม          
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปน าเสนอข่าว เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร             
ในหน่วยงาน และประชาชนให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ เป็นระยะๆ  
                      ๕) มอบหมายให้สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.มท. ด าเนินการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม         
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานบริการใหม่ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ มท. และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

              ๑) ด าเนินการส ารวจระบบการให้บริการของหน่วยงานผ่าน Application ของหน่วยงาน        
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ โดยสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ได้ส ารวจ ๒ ประเด็น 
คือส ารวจงานบริการต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดทั้ งกรมและรัฐวิสาหกิจ ที่ ให้ บริการผ่าน Application               
บนโทรศัพท์มือถือและผ่านเว็บไซต์ว่ามีงานบริการอะไรบ้าง และใช้ระบบปฏิบัติการอะไร ทั้งระบบ Android ระบบ 
IOS เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน       
และส ารวจบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีความสามารถในการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ 
               ๒) มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดท า 
Application กลางโดยระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการจัดท า Application ตามที่สถาบัน      
ด ารงราชานุภาพ สป.มท. ได้ส ารวจมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งให้ก าหนดชื่อ Application กลางของกระทรวงมหาดไทย 
               ๓) ให้กรมและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้จัดท า Application เพ่ือให้บริการประชาชนจัดท าอย่าง
น้อย ๑ Application หรือถ้ามีอยู่แล้วให้พัฒนา Application นั้นส าหรับบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึน้กว่าเดิม 
      ๒.๒ ผลการด าเนินงานของทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  

         ๑. ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ได้รายงานที่ประชุมว่า ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนว คิด
ข้อมูลที่จ าเป็นว่าเกี่ยวข้องกับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ส ารวจจังหวัดว่ามีความต้องการข้อมูลทางด้านใด ประเภทไหนบ้าง และข้อมูลใดบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยเบื้องต้นได้ด าเนินการส ารวจไปที่จังหวัดโดยสุ่ม ๖ จังหวัดเป็นตัวแทนจาก
ทั้งหมด ๖ ภาค  โดยทีมงานจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ส าหรับ PADME 
ก าลังจะขยายผลไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเขตการปกครองของกรมการปกครองละกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น        
ว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะได้รับงบประมาณอย่างไรบ้าง ซึ่งจะด าเนินการในระยะต่อไป 
         ๒. ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ           
สป.มท. ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
                      ๑) หลักสูตร/แนวทางการฝึกอบรมเตรียมคนมหาดไทยส าหรับศตวรรษที่  ๒๑            
ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาหลักสูตร/แนวทางการ        
ฝึกอบรมเตรียมคนมหาดไทยศตวรรษท่ี ๒๑ เบื้องต้น มีผลผลิตและเห็นชอบในการด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ 
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                           กรอบหลักสูตรกลางเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับศตวรรษที่ ๒๑        
โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับต้น/สูง และ ๒. ข้าราชการ
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยหน่วยงานในสังกัด/รัฐวิสาหกิจในสังกัดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ
หลักสูตรหลักต่างๆ ของหน่วยงาน ส าหรับวัดและประเมินผล หน่วยงานสามารถประเมินหลักสู ตร วิทยากร        
และเนื้อหาโดยการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ อาจเป็นผลในระยะกลาง/ยาว ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้กรอบการบริหารงานบุคคล 
                            การแลกเปลี่ยนและสร้างถังข้อมูลวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรส าหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้น าส่งรายชื่อวิทยากร พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานข้อมูลระดับกระทรวง
ทั้งนีอ้ยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะได้น าเสนอในห้วงต่อไป  
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบหลักสูตรกลางการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว และให้ สดร. แจ้งเวียนทุกรม/รัฐวิสาหกิจ ทราบ เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแล้ว 

                      ๒) การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด าเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ         
และบุคลากรของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย 
(โดยสถาบันด ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.) อยู่ระหว่างประสาน        
ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) สพร. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภารครัฐ       
ในภาพรวมผ่านหลักสูตรกลาง ที่ สพร.ก าหนดรวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับ     
ผู้น า ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
                         ๓. ทีมปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการ หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ได้ด าเนินการดังนี้ 
           ๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบจัดท า Application กลางเป็น Mobile Portal 
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยรวบรวม Application ที่เป็นระบบงานของส่วนราชการระดับกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้พัฒนาไว้แล้วบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และการจัดท า
ระบบ Slip Online เพ่ือเป็นระบบงานที่ให้บริการภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
           ๒) ก าหนดชื่อ Application กลาง คือ “Mahadthai Smart Link” 
   ๓. การปลูกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ข้าราชการรุ่นใหม่ 
   สรุปผลโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สู่ความ
ยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                          ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
                                 ๑) เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักคิดเชิงนวัตกรรมสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้
บุคลากร  เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด ตัดสินใจ กล้าท า และกล้าน าเสนอ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศ  
และส่ ง เสริม ให้ เ กิดความคิดแบบนอกกรอบอย่ า งมี เหตุผล  สามารถต่ อยอด การพัฒนานวัตกรรม                         
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้ และตระหนักถึงบทบาทของภาครัฐที่สามารถสร้างคุณค่า
จากการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน และส่งมอบให้กับประชาชนให้เป็นทางเลือกใหม่ในการบริการสาธารณะ  
                                  ๒) เพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้ มีศักยภาพสูงของกระทรวงมหาดไทยในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์รวมทั้งสามารถประสานงาน และท างานเป็นทีมร่วมกันได้ตามภารกิจต่างๆ 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในการท างานเชิงรุกตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา        
ตามสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 
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         ๓.๒ เป้าหมาย 
                   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ 
๓๐ คน โดยด าเนินการทั้งหมด ๒ รุ่น ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ 
             ๓.๓ วิธีด าเนินงาน 
                        ๑) คัดเลือกข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่สนใจ        
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ (ไม่เกินระดับช านาญการ และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี)   
                         ๒) วิธีการอบรมลักษณะประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการ ๓๐ % การปฏิบัติการ 
Workshop ๕๐ % และการน าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์และน าไปประยุ กต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาองค์กร ๒๐ %  
                      ๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องน าเสนอผลงานที่ด าเนินการได้ ทั้งผลงานของตนเอง 
และผลงานที่ร่วมกันท าเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการพัฒนาองค์กรได้                             

       ๓.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ หลักคิดมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละคิดเชิงนวัตกรรม (Growth Innovation Mindset)  
                         ๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและ
ในระดับกระทรวงมหาดไทย 
          ๓.๕ สรุปผลการด าเนินงาน 
         รุ่นที่ ๑ หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมจะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้         
มีศักยภาพ สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการน าเครื่องมือ/วิธีการ และกระบวนการเรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎี 
และฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ได้แก่ Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Cafe, Design 
Thinking, Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group 
Consultation ฯลฯ จนน าไปสู่การพัฒนา Mini-Innovation Project เกิดผลผลิต (Out put) ออกมาเปนตนแบบ
แนวคิดที่สามารถจะน าไปตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดและสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วยในการพัฒนางาน
ของกระทรวงมหาดไทย ๕ ผลงาน ได้แก่ ๑) 1MOI  ๒) New MOI (Rebrand) ๓) Balance of Life ๔) Smart 
Data Center ๕) ศูนย์ด ารงธรรม 4.0 และการพัฒนางานในระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙ ผลงาน         
ได้แก่ ๑) ID Que ๒) App ดี ๓) I Follow ๔) Local Data ๕) E – Compliance ๖) สบายใจ App. ๗) I SMART 
4.0 ๘) Touch ME ๙) น้องถุงเงิน 
         รุ่นที่  ๒ หลักสูตรที่ ใช้ในการอบรมส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้            
มีศักยภาพ สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการน าเครื่องมือ/วิธีการ และกระบวนการเรียนรู้ทั้ง เชิงทฤษฎี 
และฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ได้แก่ Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Cafe, Design 
Thinking, Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group 
Consultation ฯลฯ จนน าไปสู่การพัฒนา Mini-Innovation Project เกิดผลผลิต (Out put) ออกมาเปนตนแบบ
แนวคิดที่สามารถจะน าไปเพ่ือให้เกิดการตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดและสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วย      
ในการพัฒนางานของกรมและรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๘ ผลงาน ได้แก่ ๑) M Solar ๒) MOI Smart Watch             
๓) กรมธรรม์ Power Link ๔) ตามงานประปา ๕) I - DOL Application Interchange ๖) MOI Smart ๗) รอด 
ปลอดภัย ๘) MOI WHITE HOUSE 
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 4. การขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   

  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุม สตร.สป. โดยมี
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) ระบบการพัฒนาบุคลากรออนไลน์ : การเรียนหรือฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(2) ระบบติดตามงานบริการ Tracking : การใช้เทคโนโลยีในการติดตามงานการให้บริกาประชาชน  
(3) ระบบ e-Library : สามารถให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารดิจิทัล  
(4) ระบบบริหารจัดการ : การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน เช่น งานสารบรรณ ระบบการลา  
(5) ระบบค้นหาข้อกฎหมาย : ระบบคลังข้อกฎหมาย การรวบรวมค าอธิบาย ค าวินิจฉัยเพ่ือประโยชน์

ในการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
โดยก าหนดเป็นกรอบเพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาใช้เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
ที่สามารถน าไปขับเคลื่อนได้จริง ปัจจุบัน (9 มี.ค. 2563) สดร.สป. ได้รวบรวมการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด 
สป.มท. แล้ว ปรากฏว่ามีจ านวนทั้งหมด 115 ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
หน่วยงาน ประเด็นที่ 

(1)  
ประเด็นที่ 

(2) 
ประเด็นที่ 

(3) 
ประเด็นที่ 

(4) 
ประเด็นที่ 

(5) 
จ านวน 
(ระบบ) 

สป.มท.  3 4 3 4 - 14 
กรมการปกครอง  2 2 3 2 1 10 
กรมท่ีดิน  1 4 1 5 1 12 
ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย  

- - - 2 - 2 

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง  

1 - 1 3 1 6 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  

1 - 2 1 1 5 

กรมการพัฒนาชุมชน  2 3 - 10 - 15 
การไฟฟ้านครหลวง - - 1 2 1 4 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  3 - 1 3 2 9 
การประปานครหลวง  1 2 1 - - 4 
ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น
ภูมิภาค  

1 5 1 5 1 13 

องค์การตลาด  - - - 13 1 14 
องค์การจัดการน้ าเสีย  1 1 2 2 1 7 

รวม 115 
  

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 


