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รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานการปกครอง 

 
“THAILAND 4.0” เปนแนวคิดรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใตการนํา

ของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ถูกกําหนดเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูยุค ๔.๐ และเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่กําหนดวิสัยทัศนไววา 
“ประเทศม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ  

ในปจจุบัน ประเทศไทยอยูในยุค ๓.๐ และอยูในชวงที่ประเทศไทยไดติดอยูในภาวะที่เรียกวา 
“กับดักรายไดปานกลาง” (Middle Income Trap) ไมสามารถที่จะขยับข้ึนไปแขงขันกับประเทศคูแขงท่ี
ขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคได และประเทศไทยยังติดอยูใน 
“กับดักความเหลื่อมล้ํา” (Inequality Trap) คือ ชองวางของรายไดระหวางคนจนและคนรวยถางออกมากขึ้น 
อีกทั้งยังติดใน “กับดับความไมสมดุล” (Imbalance Trap) คือ มุงเนนที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และละเลย
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางสังคมที่อยูดีมสีุข ท้ังสามกับดักใน Thailand ๓.๐ จึงเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยไมสามารถสรางความมั่งคั่ง มีความมั่นคงและความย่ังยืนได1 

 การปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้น และเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneur) และเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ไปสู Smart Enterprises 
และStartups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคา
คอนขางต่ํา ไปสู High Value Services และสุดทายเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง2 
  จากแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดังกลาว ทําใหกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงาน
หลักที่มีโครงสรางอํานาจ หนาที่และบทบาทภารกิจที่สัมพันธใกลชิดกับความเปนอยูของประชาชน โดยมี
ภารกิจหนาที่เก่ียวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความ
เปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน 
กิจการปองกันสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองที่มีหนวยปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชาทั้งในระดับ          

                                                           
1 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, พิมพเขียว THAILAND 

4.0 โมเดลขับเคลือ่นประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน[ออนไลน], 29 พฤศจิกายน 2559, สืบคนเมื่อ 3 มกราคม 
2561, แหลงท่ีมา: http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf หนา 7-8. 

2 สุวิทย เมษินทรีย, แนวคิดเกี่ยวกับประทเศไทย 4.0[ออนไลน], สืบคนเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๑, แหลงที่มา: 
http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf 
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การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนหนวยงานราชการที่มีความสําคัญที่จะ
ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประสบผลสําเร็จ ดั งนั้น การยกระดับการพัฒนาใหเปน
กระทรวงมหาดไทย 4.0 จึงอาจสงผลใหการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 
4.0 บรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  การยกระดับการพัฒนาใหเปนกระทรวงมหาดไทย 4.0 จะตองมีการปรับเปลี่ยนกลไกการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในการบริหารงานของกรมตางๆที่อยู
สวนกลางและสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะตองปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในเร่ืองโครงสราง การบริหารงาน 
บุคลากร  ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และนวัตกรรมตางๆ ที่อยูในหนาที่ใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู
มหาดไทย 4.0 ในขณะเดียวกัน ในสวนภูมิภาคก็ตองมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางจากเดิมที่เนนระบบ
ราชการในการใชกลไกของผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอเปนหลักในการบริหารราชการแผนดินไปสูการ
บริหารราชการที่เนนความเชื่อมโยงกับทุกฝาย มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีความสามารถในการปรับตัวและ
ริเร่ิมสรางสรรค โดยเปนสวนราชการที่สามารถสรางสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยเก้ือหนุน (Incentive) ใหภาค
สวนอ่ืนๆ ของสังคมสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปได3 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยก็มีการแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ซึ่งจะมีหนาที่ในการกําหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 เพ่ือสนับสนุนและรองรบัการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดวยเชนกัน 

 จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ไดมีการศึกษาและถายทอดออกเปนระบบราชการ 
4.0 ที่ไดมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับรูปแบบของระบบ
ราชการใหเปนที่นาเชื่อถือไววางใจ และเปนที่ พ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้น บทความนี้ จึงเปน
การศึกษาแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล แนวทางกับการปฏิบัติงานภายใตประเทศไทย 4.0 ของ
จังหวัดและหนวยงานตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาระบบราชการมหาดไทย 4.0 และสนองตอบตอ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตลอดจนสามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการและบริการ
ภาครฐัสูประชาชนใหไดรับบริการที่สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และตรงตอความตองการที่หลากหลาย ทัน
ตอเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในยุคประเทศไทย 4.0 และที่สําคัญก็คือ จะสามารถนํานโยบายตางๆ ของรัฐบาลไปสู
การปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารราชการ มหาดไทย ๔.๐ 
สามารถสรปุเปนแนวคดิและขอเสนอได ดังนี้ 

1. แนวนโยบายไทยแลนด 4.0 และแนวทางการบริหารราชการ 4.0 ท่ีมีผลกระทบตอ
หนวยงานราชการ 

แนวนโยบายไทยแลนด 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
เศรษฐกิจไปสู “Value Based  Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยที่ผานมาการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีอยางตอเนื่อง ตั้งแต ประเทศไทย 1.0 ที่เนนการเกษตร ไปสู ประเทศไทย 2.0 ท่ี
เนนอุตสาหกรรมเบา และปจจุบันคือ ประเทศไทย 3.0 เนนอุตสาหกรรมหนัก อาจกลาวไดวาประเทศไทย 
4.0 คือการยกระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการใช
วิทยาการดานความคดิสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย 4.0 โดยปรับเปลี่ยนการเติบโต (New Growth 
Engines) เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปนประเทศในโลกที่ 1 ภายในป 2575 ประกอบดวยไปดวย 3 
กลไกหลัก ไดแก กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

                                                           
3 สุธี มากบุญ, มหาดไทย 4.0[ออนไลน], 28 กุมภาพันธ 2560, สืบคนเมื่อ 12 มกราคม 2561 แหลงท่ีมา: 

https://www.posttoday.com/social/think/482984 
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(Competitive Growth Engines) กลไกการกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งอยางเทาเทียม (Inclusive 
Growth Engine) และกลไกการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine)  
 การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ี
ครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติดานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มิติดานความอยูดีมีสุขทางสังคม การยกระดับคุณคา
มนุษย และมิติการรักษาสิ่งแวดลอม อีกทั้ง ไดมีการกําหนดโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย สังคมไทย 
4.0 คนไทย 4.0 เกษตรกร 4.0 SME 4.0 และจังหวัด 4.0 ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะนําพาประเทศไทยให
หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล พรอมกับเปลี่ยน
ผานประเทศไทยไปสูประเทศในโลกที่หนึ่ง ท่ีมีความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน  

ระบบราชการ 4.0 เปนการปฏิรูประบบราชการและขาราชการซึ่งเปนฟนเฟองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับทิศทางการบริหารของประเทศไทย 4.0 โดย
ภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล 
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได จึงตองมุงเนนความคลองตัวเพ่ือขับเคลื่อนภาค
พิเศษ (Agenda – Based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสรางเปนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานใหแกองคกรได 

กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ภาครัฐจะตองมีการเปลี่ยนแปลง 3 แนวทางหลัก 
คือ การจัดระเบียบโครงสรางใหม เปลี่ยนโครงสรางที่เนนภาครัฐหรือระบบราชการเปนกลไกหลักในการบริการ
กิจการบานเมอืงไปสูการเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทเพ่ิมขึ้น การ
วางระบบและวิธีการทํางานใหม โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค ในการบริหารงานภาครัฐ หรือหลักบริหาร
ราชการแผนดินที่ดี กําหนดใหภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางการบริการและเขาถึงความตองการในระดับ
ปจเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented Government) และภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High 
Performance Government) โดยมีลักษณะการทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง 
ยืดหยุนและตอบสนองตอสถานการณทันตอเวลา สรางนวัตกรรมหรือริเริ่มและประยุกตองคความรูเขามาใชใน
การตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม โดยการสรางจิตสํานึก
และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหนาที่ มุงเนนความซื่อสัตยสุจรติและประโยชนสวนรวม 
  ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จที่สงผลการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 โดยกําหนดปจจัยสําคัญ
ไว 3 ประการ คือ การสานพลังระหวางภาครัฐและสวนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับ
การทํางานจากการประสานงานกัน (Collaboration) หรือทํางานรวมกันไปสูการรวมมือกันเปนการบริหาร
กิจการบานเมืองในรูปแบบประชารัฐ การสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดคนและหาวิธีการ หรือ
ศึกษาเร่ืองใหมๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ โดย
ประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อสรางความเขาใจ การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) เปนการ
ผสมผสานการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด อุปกรณสมารทโฟน และเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ทํางานรวมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการดําเนินการใหบริการของราชการ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทางไดอยางม่ันคง ปลอดภัยและประหยัด 

 ๒. แนวคิดในการพัฒนาดานผลกระทบตอกระทรวงมหาดไทย 
  ๒.๑ ดานองคกรกับมหาดไทย ๔.๐ 

๒.๒.๑ กระทรวงมหาดไทย กรมตางๆ และจังหวัดรวมถึงอําเภอ จะตอง
สามารถบริหารความหลากหลาย และแตกตาง เพ่ือใหเกิดผลตอความเชื่อมั่นตอองคกรของประชาชน และ
หนวยงานอ่ืนๆ เนื่องจากในยุค 4.0 จะมีขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นใน social media มากมาย มีท้ังเรื่องจริงและ
เร่ืองเท็จ ท้ังบุคลากรในหนวยงานและประชาชนมีความคิดที่หลากหลาย มีการรับขอมูลหรือสงขอมูล 
แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งคนในวัย Gen y และ Gen z เร่ิมเขามาสูสังคม ซึ่งมีแนวคิด ความเชื่อ แนว
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ทางการทํางานที่แตกตางและหลากหลาย ดังนั้น องคกรตองเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับความ
หลากหลายเหลานี้ โดยสามารถนําความหลากหลายมาใชประโยชนกับหนวยงาน หรือสามารถบริหารจัดการ
ความหลากหลายเหลานั้นดวยวิธีการที่ถูกตอง รวดเร็ว ใหความหลากหลายเหลานั้น กลับมาเปนความพึงพอใจ 
หรือความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารของหนวยงาน 

๒.๒.๒ หนวยงานทุกระดับจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูตลอดชีวิตของ
บุคลากร ในยุค 4.0 นั้นขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ เขามาดวยปลายนิ้วสัมผัส ตองเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสวงหาความรูในทุกหนทาง และทุกเวลา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูทั้งดวยตนเอง และที่หนวยงานสนับสนุน
นอกจากความรู (Knowledge) แลว ยังตองพัฒนาทักษะและวิธีคิดที่จําเปนสําหรับในยุค 4.0 ดวย เชน 
ความคิดในเชิงสรางสรรค (Creative thinking) ความคิดในเชิงออกแบบ (Design Thinking) การคิดแบบรวบ
ยอด (Conceptual Thinking) การทํางานรวมกับคนอื่น เปนตน 

๒.๒.๓ การบริหารงานแบบเดิมๆ ในลักษณะของการสั่งการและควบคุม 
(Command and Control)  จะไมเหมาะสําหรับกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายจะตองมีวิธีการคิดและทักษะที่
เหมาะสมกับยุค 4.0 ไมยึดติดกับโครงสราง ไมยึดติดตําแหนง ความเปนเจานายกับลูกนองนอยลง จะตองปรับ
เปลี่ยนเปนในลักษณะบริหารรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ คือ มีความเปนทีมมากขึ้น 

๒.๒.๔ หนวยงานทุกระดับ จะตองนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชใน
หนวยงานมากข้ึน ทั้งในดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภายใน การใหบริการรูปแบบใหม ๆ การ
บริหารท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในหนวยงาน 

๒.๒.๕ หนวยงานจะตองสนับสนุน สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร ซึ่งนวัตกรรมในองคกรนั้นสามารถสรางไดหลายรูปแบบ ตองมีการรวมกันคิดที่จะสราง
นวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ใชเครือขาย 
(Network) ทางสื่อสังคมออนไลนในการขับเคลื่อนความตองการตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม
รูปแบบของนวัตกรรมที่หนวยงานทุกระดับในกระทรวงมหาดไทยตองมีความเขาใจท่ีจะสามารถตอบสนองตอ
มหาดไทย ๔.๐ ได คือ  

  (๑) นวัตกรรมการบริการ (Services innovation) เปนการสราง
บริการใหม คือ New or improved service เชน Government center โดยการนําบริการตาง ๆ ไปบริการใน
หางสรรพสินคา ดังเชน Government center ของจังหวัดนนทบุรี 

  (๒) นวัตกรรมสงมอบบริการ (Service delivery innovation) เปน
การใหบริการรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน การจดทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส การรองเรียนผานระบบ
ออนไลน หรือใชระบบ QR code ในการเขาสูการบริการ การจองคิวผานระบบ Online ทาง Smart phone เปนตน 

  (๓) นวัตกรรมการบริหาร/องคกร (Administrative or organizational 
innovation) เปนการออกแบบโครงสราง/รูปแบบ สํานักงานใหม หรือสรางระบบงานหรือกระบวนการใหม            
ลดขั้นตอน ลดภาระในดานตาง ๆ ของผูมารบับริการ 

  (๔) นวัตกรรมทางความคิด (Conceptual innovation) สราง
มุมมองใหมแสวงหาทนทางใหมในการทํางาน บุคลากรในหนวยงานตองมีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ 
นําเสนอสิ่งดี ๆ ใหกับหนวยงานมาขับเคลื่อนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

  (๕) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy innovation) ออกแบบนโยบายหรือ
ประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง เชน 
กรณีการขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี 4.0 ที่มีการกําหนดนโยบายโดยประยุกตนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายกระทรวงมหาดไทย และความตองการของจังหวัด มา
ขับเคลื่อนใหสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และบริบทของจังหวัดนนทบุรี 

  (๖) นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic innovation) วางระบบหรือ
ปรับปรุงระบบที่อยูเดิม กอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสราง หรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางผูที่มีสวนไดเสีย เชนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
โดยใช Big Data ทั้งในระดับกระทรวง หนวยงานระดับกรม และจังหวัด 
  ๒.๒ ดานการบริการกับมหาดไทย 4.0 
   ภารกิจดานการบริการประชาชน ถือเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอประชาชน                        
มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบเปนวงกวางตอพี่นองประชาชน จึงเปนดานท่ีตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ
อาจจะเรียกไดวาเปนการปฏิรูปการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับยุค 4.0 โดยที่กระทรวงมหาดไทยมีบริการที่
เกี่ยวของกับประชาชนในทุกหนวยงานและทุกระดับ จึงตองมีการวิเคราะหจัดระดับความสําคัญที่ตองดําเนินการ
กอนหลัง เมื่อนําเครื่องมือการวิเคราะหทางภาคอุตสาหกรรมที่ เรียกวา S-Curve มาวิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง หรือใหมองเห็นถึงภารกิจท่ีจะดําเนินการในดานการบริการใหมีความชัดเจนขึ้นโดยเทียบเคียงกับการ
เติบโตแตละชวงของเทคโนโลยีและลักษณะของอุตสาหกรรมที่ตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของแตละ
ชวงกับการบริการของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะตองเปลี่ยนไปตามการวิเคราะหจําแนกกลุมของภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ กลุมงาน First S-Curve คือ งานบริการเดิมที่ควรตอยอด เปนงาน
บริการที่มีความจําเปนและเปนความตองการของประชาชน มีผลกระทบกับประชาชนเปนจํานวนมากหากไมได
รับการพัฒนาปรับปรุง ก็จะถึงจุดอิ่มตัวไมสามารถสนองตอบกับความตองการและจะเกิดความลมเหลวในการ
บริการในที่สุด จึงจะเปนตองใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ มาชวยพัฒนางานบริการเหลาน้ี ใหสนองตอบ
ตอความตองการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน เชน งานบัตรประจําตัวประชาชน งาน
ทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป งานเกี่ยวกับจดทะเบียนท่ีดิน งานรังวัดที่ดิน งานผังเมือง จดทะเบียนงาน 
OTOP งานขอมูลจปฐ. เปนตน 
    ๒.๒.๒ กลุมงาน NEW S-Curve คือ งานบริการในอนาคต เปนกลุมงาน
บริการถึงแมในปจจุบันในภาครัฐจะไมมีการใหบริการหรือมีแตนอย ซึ่งตอไปในอนาคตจะมีความจําเปนและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ตอบโจทยของผูรับบริการไดตรงจุด มีความ
สะดวกมากขึ้น และท่ีสําคัญทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอภาพลักษณของกระทรวงมหาดไทย จึงตองมีการมองลักษณะ
ของบริการในอนาคตทั้งลักษณะรูปแบบของการบริการ และการใหบริการ ที่จะตองมานําสรางความแข็งแกรง
ใหกับการทํางานในการบริการของกลุมบริการในประเภทนี้ เชน การนําบริการของ กระทรวงมหาดไทย และของ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือแมแตภาคประชาสังคม ซึ่งไดแก สภาอุตสาหกรรม หอการคา หรือสมาคม 
มูลนิธิที่ทําประโยชนสาธารณะตางๆ  ออกมาตั้งศูนยราชการใหบริการรวมกันในหางสรรพสินคาในรูปแบบ 
Government center การบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยสามารถติดตอ-สอบถามทางระบบ Online งานนัด
หมายมารับบริการดวยระบบ Online งานรองเรียนรองทุกขทางระบบ Online หรือแมแตการใหบริการผาน
ระบบ Smartphone โดยที่ผูรับบริการไมตองมาติดตอดวยตนเอง ดวยการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและ
บริการภาครัฐ (Linkage Center) เปนตน ซึ่งรูปแบบของกลุมบริการเหลานี้จะเปนลักษณะของการสราง
นวัตกรรมการใหบริการเปนสวนใหญ และจะตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเขมขนในการดําเนินการ อัน
จะเปนการรองรับความตองการในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒.๓ กลุมงาน Second wave S-Curve คือ กลุมบริการที่ควรปรับปรุง
ใหมกลุมงานเหลานี้ สวนใหญจะเปนงานสนับสนุน (Staff) ของหนวยงานนั้นๆ เปนงานภายใน งานปกติประจํา 
(Routine) ซึ่งจะเก่ียวของระบบการบริหารภายในสํานักงาน เปนงานที่ตองบรกิารกับหนวยงานภายในเอง และ
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มีผลตอเนื่องกับประสิทธิภาพของหนวยงานซึ่งจะสงผลถึงความพึงพอใจของประชาชน ถึงแมจะไมสามารถ
สรางความพึงพอใจกับประชาชนเทากับสองกลุมแรก คือมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงนอยกวาสองกลุม
แรก แตยังเปนงานที่มีความจําเปนที่จะตองสนับสนุนภารกิจของหนวยงานนั้นๆ จึงตองมีการปฏิรูปใหม ตอง
เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม สรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการปฏิรูป เริ่มตั้งแตงานสารบัญตางๆ 
งานการประชุม งานพัสดุ งานบริหารโครงการตางๆ ตลอดจนงานปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการทํางานใน
หนวยงาน การปรับปรุงแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบ ขอสั่งการตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานในการ
ใหบริการตางๆ และการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ Big Data เปนตน 
จึงอาจจะกลาวไดวาตองทํารูปแบบของ Smart Office มาดําเนินการภายในสํานักงานของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย 
   จากท่ีกลาวมาเปนเพียงระบบบริการบางสวนของกระทรวงมหาดไทยที่ยกมากลาว
เพ่ือแสดงใหเห็นภาพที่เปนรูปธรรม ยังมีงานบริการและภารกิจตาง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยท่ีกระจายอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมตาง ๆ ในสังกัด ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ไดเปนจํานวนมาก แตตองมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ จะตองมีการวางแผนจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ระยะเวลาท่ีจะตองดําเนินการแตละเรื่องใหแลวเสร็จ มีเปาหมายที่ชัดเจนและปจจัยที่สําคัญท่ีสุดที่จะ
ทําใหภารกิจมหาดไทย 4.0 สําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม คือ หนวยงานระดับกรมของกระทรวงมหาดไทยทุก
หนวยงาน ซึ่งไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรม
พัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะตองจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ
กิจขึ้นเพ่ือรองรบัภารกิจนี้ตอไป  

๒.๓ ดานบุคลากรกับมหาดไทย 4.0 
   บุคลากรถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหระบบบริหารราชการมหาดไทย 4.0 
สําเร็จหรือไม เนื่องจากเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานตาง ๆ เปนเสมือนหัวใจสําคัญของ
หนวยงานในการจะรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนผานสูยุค 
4.0 และชวยกันสรางสรรคใหระบบบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยสามารถรองรับกับยุค 4.0 ท่ีมาถึง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตองมีความเขาใจ ควบคูไปกับการเรียนรู 
การสรางกลยุทธใหม ๆ ใหทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง และสามารถทําใหบุคลากรในหนวยงานปรับตัว
ไดทัน พรอมกับภารกิจ รูปแบบและความตองการของผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือบุคลากรทุกระดับ
ตองมีความเขาใจสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผูบริหาร กลาวคือ 

๒.๓.๑ ขาราชการในหนวยงานจะมีผูสูงอายุจํานวนมากขึ้น ชวงอายุของคน
ในองคกรมีความแตกตางกันมาก ชวงวางระหวางวัยมีมากข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุการยุบกรอบ
ตําแหนงระดับลาง เพื่อเพ่ิมกรอบตําแหนงในระดับผูบริหาร หรืออาจจะมาจากมาตรการลดอัตรากําลังคน
ภาครัฐการยุบตําแหนงที่เกษียณอายุราชการโดยไมใหมีการบรรจุทดแทนทําใหขาดชวงของการเปลี่ยนผานใน
แตละรุนของขาราชการในหนวยงานจึงทําใหเกิดชองวางทางความคิด รูปแบบการทํางาน ตลอดจนวัฒนธรรม
ขององคกร ท่ีจะถายทอดองคความรู เทคนิค ประสบการณหรือวัฒนธรรมองคกรไปสูคนรุนใหม จึงไมตอเนื่อง
เกิดอาการที่เรียกกันวา “ตอไมติด” ฉะนั้น หนวยงานจะตองหาวิธีการถายทอดองคความรูและประสบการณ
จากขาราชการผูสูงอายุที่มีประสบการณ องคความรูในการทํางานใหกับขาราชการรุนใหม เพ่ือใหเปนบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับตําแหนงตอไปในอนาคต 

๒.๓.๒ ขาราชการรุนใหมหรือเรียกวา คน Gen Y ที่มีอยูในหนวยงานซึ่งมี
อายุระหวาง 20-35 ป จะทําอยางไรใหมีความรับผิดชอบ มีความพรอมที่จะทํางานดวยความเสียสละเพ่ือ
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สังคมสวนรวม โดยไมหวังประโยชนตอบแทนสวนตน ยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถใชจุดเดนของตนท่ีได
เติบโตในยุคดิจิทัลมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานโดยสวนรวม โดยสามารถทํางานรวมกับคนที่อาวุโส
กวาไดอยางลงตัว และผสมผสานความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตนเองมีความชํานาญ
มาสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นในหนวยงานอยูเสมอ 

 ๒.๓.๓ ขาราชการจะตองปฏิบัติงานไดทุกสถานที่และทุกเวลาบนโลก
ออนไลน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย ยอโลกในทุกเรื่องใหอยูใน
ระบบอินเตอรเน็ต เชื่อมโยงเครือขาย ฐานขอมูล และคลังความรูเขาดวยกัน และสามารถเขาถึงกันไดเพียง
งายดายดวยปลายนิ้วสัมผัสโดยเฉพาะผานทาง Smart phone เม่ือมีการปรับปรุงการบริหารภาครัฐผานระบบ
ออนไลนการทํางานของขาราชการในหนวยงานตองพรอมที่จะทํางานในทุกที่ทุกเวลาในโลกดิจิทัล กาวสูการ
เปน Digital Workplace จะตองพรอมที่จะทํางานในโลกดิจิทัลเพื่อสนองตอบตอ Lifestyle ของประชาชน
ผูรับบริการในยุคดิจิทัล ไมวาจะเปนการติดตอราชการ การทําธุรกรรมตาง ๆ กับทางราชการ การรับบริการ
ของรัฐ การแสดงความคิดเห็น การรองทุกขรองเรียน การตรวจสอบการทํางานภาครัฐ ตลอดจนการใชสื่อสังคม
ออนไลนเปนเคร่ืองมอืโดยผานระบบออนไลนทางโทรศัพท Smart phone มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ขาราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยตองมีความพรอมในการบริหารจัดการการทํางานผานระบบออนไลน สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานตามวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป ไมมีเสนแบงเวลาระหวางงานกับเวลาสวนตัว 
เพราะดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหทํางานที่ไหน เมื่อไหร และเวลาใดก็ไดและท่ีสําคัญของการทํางาน
ในโลกยุคดิจิทัลก็คือขาราชการกระทรวงมหาดไทยตองสามารถนําขอมูล แนวทาง หรือองคความรูตาง ๆ ทาง
โลก Social มาประยุกตใชในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนการดําเนินงานภายในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ ใชสื่อออนไลนสรางนวัตกรรมของการมีสวนรวมทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานได
อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนยิ่งข้ึน 

๒.๓.๔ ขาราชการในหนวยงานตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา ดวยการ
เรียนรูผานระบบออนไลนตาง ๆ โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูไดทุกท่ีและทุกเวลา และนําความรูที่
ไดมาสรางสรรคงานที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพตอหนวยงาน 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา หัวใจสําคัญของมหาดไทย 4.0 อยูที่บุคลากรของกระทรวงทุก
ระดับจะตองมีวิสัยทัศนที่สอดคลองกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ตลอดจนตองมีองคประกอบ            
ท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ ทักษะ ความรู และคุณลักษณะ กลาวคือ ดานทักษะ ตองมีทักษะในการแกไขปญหาท่ี
ซับซอน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกัน ความฉลาดทางอารมณ รูจักประเมินและการ
ตัดสินใจมีใจรักบริการและมีความยืดหยุนทางความคิด ดานท่ีสองคือ ดานองคความรูจะตองมีความคิดเชิงระบบ 
(Systems Thinking) สามารถมองภาพรวมเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ มีความคิดในการออกแบบ (Design 
Thinking)  คือ มีกระบวนการคิดท่ีเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองของคนอื่น ๆ 
มาสรางไอเดียออกแบบแนวทางการทํางานในการแกไขปญหาตาง ๆ ได ตองมีความรูในการนําเคร่ืองมือ อุปกรณ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน (Digital Literacy) มีความรูความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ (Information Literacy) และความรอบรูในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก
นี้ (Global Literacy) คือมีความเขาใจและเปดรับ ความรูใหม ๆ ที่เกิดข้ึน ไมปดกั้นอยูเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สนใจ 
และดานสุดทาย ก็คือ คุณลักษณะที่มี Empathy คือตองสามารถหยั่งรูถึงความรูสึกอารมณของผูอ่ืน สนใจและ
คาดเดาความตองการของคนอื่นไดดี มีความยืดหยุน (Resilience) สามารถปรับตัวไดและเขาใจในทุกสถานการณ 
มีสติรับรูอยูตลอดเวลา (Mindfulness) มีจริยธรรม (Ethics) มีความกลาในสิ่งที่ทํา (Courage) และมีภาวะความ
เปนผูนํา (Leadership) 
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 ๓. แนวทางการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 4.0 ที่เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานท่ีมีสวนราชการปฏิบัติงานทุกระดับในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย จึงไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย 4.0 โดยแบงออกเปนการพัฒนาระบบบริหารราชการในสวนกลาง และการพัฒนาระบบ
บริหารราชการในสวนภูมิภาค ดังน้ี 

๓.๑ การพัฒนาระบบบริหารราชการในสวนกลาง แบงออกเปน 6 ประเด็น คือ  
   ๓.๑.๑ การปรับโครงสรางการทํางานใหสอดคลองกับแนวทางประเทศไทย 

4.0 โดยการจัดระเบียบโครงสรางของการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองลดการบริหารราชการแนวดิ่ง 
(Vertical Approach)  ลดความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน และตองเพ่ิมบทบาทการบริหารราชการแนวระนาบ 
(Horizontal Approach) และพัฒนาบทบาทการบริหารราชการโดยการเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐใหสอดรับ
กัน (Joined-Up Government) 
   การวางระบบและวิธีการทํางานโดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงคในการบริหารงาน
ภาครัฐ หรือหลักบริหารราชการแผนดินที่ดี สรางรัฐที่นาเชื่อถือโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวทางภาครัฐเปดกวาง
และเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) มีทํางานอยางเปดเผย โปรงใส บุคคลภายนอกเขาถึงขอมูล
ได ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางการบริการและเขาถึงความตองการในระดับปจเจก (Citizen – Centric and 
Service – Oriented Government) โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ และลดระยะเวลาของการบริการ โดยการเพิ่มจุดใหบริการ การจัดตั้งศูนยบริการ
รวมในหางสรรพสินคา การปรับใหเปนภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดทะเบียนที่ดิน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการคนหาแปลงที่ดินดวยการนําเทคโนโลยีนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบคนหาตําแหนงแปลงที่ดินดวยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต และแอพพลิเคชั่น (application) บน
อุปกรณมือถือ การรงัวัดที่ดินผานระบบดาวเทียม และพัฒนากระบวนการใหบริการประชาชน เพ่ิมความสะดวกในการ
ใหบริการ ซึ่งประชาชนสามารถคนหาขอมูล และจองควิกอนเขารับบริการผานเว็บไซดและแอพพลิเคชั่น (application) 
บนอุปกรณมือถือ 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน แบงออกเปน 2 มิติ คือ มิติดานผูนําการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารกระทรวงมหาดไทยยุคใหมตองเปนผูบริหารที่มีความซื่อสัตย มีความฉับไว มี
การเตรียมพรอม ตั้งใจเรียนรูใหม มีวิสัยทัศน การเห็นประโยชนตอผูอื่นเปนที่ตั้ง และมิติดานองคกรยุคใหมตองมี
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการทํางาน มุงผลงาน มุงประสิทธิภาพ เนนความคิดสรางสรรค มุงการสรางนวัตกรรม
สินคาและบริการ รวมถึงวิธีการทํางานใหมๆ ไมตองยึดกับระเบียบ วิธีการเดิมๆ การเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงบริการ
ประชาชน และการสรางทีมงาน  

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานในกระทรวงมหาดไทย
มากย่ิงข้ึน โดยปรับปรุงระบบงาน ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ อนุญาตผูประกอบการ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการดําเนินธุรกิจตางๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายใดท่ีลาสมัยบทลงโทษไมสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน ควรมีการพิจารณา ปรับปรุง แกไขใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันและคาดการณถึงอนาคตไดดวย 

   ๓.๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ป ตอบสนอง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยการวางระบบเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาหมูบาน ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันทุกระดับ เสริมระดับ
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การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนนการบูรณาการ (Area-Based) ของทุกภาคสวน โดยปจจัยความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งตองเนนการมีสวนรวม ระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน 
ตองมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน ตองรวมกันวิเคราะหจุดแข็งที่เปนศักยภาพของพื้นที่เพ่ือสรางความ
เติบโตใหกับภาค จังหวัด อําเภอ หมูบาน การจัดทําแผนงาน/โครงการตองสอดคลองกันทุกระดับ เนนการบูรณาการ
แผน จัดทําโครงการลักษณะบูรณาการ 3 มิติ (Function/Area/Agenda) และการสื่อสารกับประชาชน สรางการ
รับรูความเขาใจใหกับประชาชนไวลวงหนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ และประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับจากการพัฒนา 

 ๓.๑.๓ การพัฒนาระบบการบูรณาการฐานขอมูลของกระทรวงมหาดไทย 
(Big Data) โดยใชขอมูลที่เปนจุดเดนของทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวของสัมพันธกับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน ตั้งแตเกิดจนตาย ไดแก ขอมูลบุคคลของกรมการปกครอง ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ของกรมการพัฒนาชุมชน ขอมูลท่ีดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิของกรมที่ดิน ขอมูลสาธารณภัยของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขอมูลดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การออกแบบการกอสรางและการควบคุม การกอสราง
อาคารของกรมโยธาธิการและผังเมืองการปกครองสวนทองถิ่น การจัดบริการสาธารณะในแตละพื้นท่ีของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น มาพัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานขอมูลทําเปนฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือนําไปใชในวางแผน 
และกําหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ๓.๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไดแก ดานการสื่อสาร การ
พัฒนาการสื่อสารสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ การสื่อสารภายในองคกรโดยการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference System) ลงไปสูระดับอําเภอ เปนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งของความรวมมือองคกร
ในการใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกล ท่ีลดเวลา ลดตนทุนงบประมาณ ในการติดตอสื่อสารการประชุม
และการสั่งการตางๆ การสื่อสารภายนอกองคกร เปนการติดตอระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนเพ่ือเปน
การสรางความเขาใจรวมกัน  
   การพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการ โดยยกระดับศูนยบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) และการใหบริการประชาชน โดยการใชฐานขอมูล Big Data พัฒนางานบริการ
เพ่ือลดความผดิพลาด เกิดความแมนยําในการแสดงมูล เชน การรังวัดที่ดิน และเพ่ิมความสะดวกในการใหบริการ 
โดยการพัฒนาเว็บไซดและแอพพลิเคชั่น (application) บนอุปกรณมือถือ อีกทั้ง การติดตามและรายงานผลผาน
ระบบ e-report โดยมีระบบการรายงานผลท่ีเปนระบบเดียว (one system) และสามารถเชื่อมโยง การวิเคราะห 
ผลการดําเนินงานในระดับพื้นที่ได 
   ๓.๑๕ การพัฒนาบุคลากร ทั้งในดานทศันคติตอการปฏิบัติงาน และการเพ่ิม
ศักยภาพแกผูปฏิบัติงาน โดยดานทัศนคติตอการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองมีทัศนคติ ใหความสําคัญกับประชาชน
ผูรับบริการ สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สรางเครือขายการปฏิบัติงานใหกวางขวาง มุงผลสัมฤทธิ์ บริการแบบโปรงใส  
การเพิ่มศักยภาพแกผูปฏิบัติงาน ควรมีการเพ่ิมสมรรถนะดานการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) การทํางานเปนทีม (Teamwork) การบริการที่ดี (Service  Mind) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานตามแนวทางนโยบายไทยแลนด 4.0 

   ๓.๑๖ วัฒนธรรมองคกร โดยการผลักดัน 2 มิติ คือ มิติองคกรทันสมัย และมิติ
คนทันสมัย คือ องคกรทันสมัย เปนองคกรแบบสรางสรรค มุงเนนผลงาน สนับสนุนการทํางานทีมงาน คํานึงถึง
ความสามารถของผูปฏิบัติงานเปนหลัก และการเรียนรูและปรับตัว และมิติคนทันสมัย ประกอบดวย เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความหลากหลายทางทัศนคติและความคิดเห็น มีความมุงมั่น เปนนักวางแผน มีความเปน
สากล และการมองโลกในแงดี 
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๓.๒ การพัฒนาระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงออกเปน 5 ประเด็น คือ 
๓.๒.๑ การบริหารราชการแนวระนาบ โดยการจัดระเบียบความสัมพันธใน

เชงิโครงสรางใหมในลกัษณะเครือขาย และการประสานการทํางานโดยการรับนโยบายจากสวนกลาง ประสานการ
ทํางานในระดับภูมิภาค และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผลักดันการดําเนินนโยบาย อีกทั้ง สราง
เครือขายภาคประชาชน และนําเครือขายการทํางานเหลาน้ีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติใหการดําเนินนโยบายเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
   วิสัยทัศนของผูบริหาร เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการภูมิภาคท่ี
สําคัญตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มีผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชาการบริหารในระดับภูมิภาค ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
การพัฒนาระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค ตอบสนองตอการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 4.0 โดยผูวาราชการ
จังหวัด และนายอําเภอ ตองมีคุณลักษณะบทบาทนักบริหาร (Executive office) บทบาทนักการทูต (Diplomat) 
บทบาทผูวางแผนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ (Strategic) บทบาทการเปนผูจัดการ (Manager) บทบาทเปนผูตัดสินใจ 
(Arbitrator) ทั้งนี้ นายอําเภอในฐานะบริหารในพ้ืนที่ และเปนผูมีอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จําเปนตองมี
สมรรถนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
   การปรับรูปแบบการทํางานของขาราชการ การเปดกวางและเชื่อมโยงกับ
ทุกฝาย เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการงาน มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขาตรวจสอบการทํางาน
ได ดังเชน นโยบายจังหวัดสบาย ในมาตรการเศรษฐกิจฐานรากเข็มแข็ง ใหประชาชนเปนศูนยกลาง เปนการ
ทํางานในเชิงรุก โดยมุงเนนการแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยการ
ดําเนินนโยบายของจังหวัด จากการแปลงยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีมาสูการปฏิบัติ โดยพิจารณาศักยภาพ และ
ความแตกตางของพื้นที่ มากําหนดรูปแบบและแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมี
ทิศทางและแบบแผนท่ีเหมาะสม รวมท้ังแกไขปญหาของเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
การยกระดับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีมาตรฐานที่ดีขึ้น  

๓.๒.๒ การสรางโมเดลการพัฒนาพื้นที่ โดยการพัฒนาพื้นที่ตองมีความ
สอดคลองกับบริบทของสังคม และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปดวย การยึดหลักการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน และการพัฒนาพ้ืนที่ตามศักยภาพที่โดดเดน ดังน้ี 
     (๑) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน กรอบความคิดเก่ียวกับ
ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน หรือ Public Participation Spectrum ประกอบดวย 5 ระดับ คือ (1) การ
ใหขอมูลขาวสาร (Inform) (2) การรับฟงความคิดเห็น (Consult) (3) การเก่ียวของ (Involve) (4) ความรวมมือ 
(Collaboration) และ (5) การเสริมอํานาจประชาชน (Empower)  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรมจึงตองมีการจัดทําแผนของการมีสวนรวมของประชาชนประกอบไปดวยขั้นตอนการ
วางแผน 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นการวางแผนการมีสวนรวม และข้ันนําแผนไปสูการปฏิบัติ  
     (๒) การพัฒนาพื้นท่ีตามศักยภาพท่ีโดดเดน การพัฒนาแบบองค
รวม โดยยึดคนและผลประโยชนของประชาชนเปนตัวตั้ง กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให
สอดคลองกับการพัฒนาภาค การนําเสนออัตลักษณของพ้ืนท่ี ตองดึงความโดดเดนของพื้นที่มานําเสนอ เชน สินคา 
แหลงทองเที่ยว การบริการ เปนตน เพื่อเปนการดึงดูดนักลงทุนใหเขาไปในพ้ืนที่ และเพ่ือเปนการสรางงาน สราง
รายไดใหแกประชาชน 

   ๓.๒.๓ การบูรณาการขอมูลในระดับพื้นที่ (Big Data) โดยจังหวัด/อําเภอ
ตองนําขอมูลสําคัญของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องขอมูลสภาพพื้นที่ การศึกษา สาธารณสุข ขอมูลความ
จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) รายไดอาชีพ ที่ดินสาธารณะประโยชน ปาไม แหลงทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือนําขอมูลดังกลาว
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มาใชในการบูรณาการขอมูลในระดับพื้นที่ (Big Data) เพ่ือใชใหเกิดประโยชนรูสภาพรูปญหาของพ้ืนที่ นํามาใช
วางแผนพัฒนา แกไขปญหาใหตรงจุด ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม และติดตาม
ประเมินผล 

  ๓.๒.๔ พัฒนาคน สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติและวัฒนธรรมการทํางาน
ตามแบบไทยนิยม ยั่งยืน พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและ
ใหบริการแบบโปรงใส สรางสรรคสิ่งใหม มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ ชอบที่จะคิดนอกกรอบ เพื่อคนหาวิธีท่ี
แตกตางในการทําสิ่งเดยีวกัน เนนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานใหกวางขวาง โดยทํางานมุงผลสัมฤทธิ์  
   ๓.๒.๕ พัฒนาระบบการบริการในพื้นท่ี ใหทันสมัย โดยการนํานวัตกรรม
ใหมๆ มาประยุกตใชในพ้ืนที่ ทั้งในเร่ืองของการใหบริการประชาชน การใชนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การใชนวัตกรรมเพ่ือลดขั้นตอนของการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

๓.3 ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 4.0 ในการนําไป
ประยุกตใชกับหนวยงานภายในกระทรวงมหาดไทย 
   เพ่ือการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ใหสอดคลองกับแนวนโยบายไทยแลนด 4.0 และ
แนวทางการบริหารราชการ 4.0 ผูขอรับการประเมินจึงขอนําเสนอปจจัยแหงความสําเร็จและในการพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย 4.0 ดังนี้ 
    ๓.3.1 การสานพลังจากทุกภาคสวน เปนการยกระดับการทํางานจากการ
ประสานงานกันเปนการทํางานดวยกัน ไปสูการรวมมือกันเปนการบริหารงานในรูปแบบประชารัฐ การสงเสริม
ความรวมมือระดับสรางความรวมมือ (Collaborate) เพื่อเปนหุนสวนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจของการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐ 

    ๓.3.2 การสรางนวัตกรรม เปนการคิดคนและหาวิธีการ หรือการศึกษา
เรื่องใหมๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการนํามาเพื่อใหในการปรับปรุงกระบวนงานการ
ใหบรกิารประชาชน เพ่ีอตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๓.3.3 บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ตองไดรับการปรับกระบวนการทาง
ความคิดซึ่งประกอบไปดวยทัศนติที่ดีตอการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 และเพิ่มศักยภาพท่ีเหมาะสมกับกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอการแสดงบทบาทในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และเปนผูจัดบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนไดอยางประสิทธิภาพสูงสุด 
    ๓.3.4 การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล เปนการผสมผสานการปฏิบัติงาน การ
จัดเก็บขอมูล การใหบริการ ผานระบบคลาวด อุปกรณสมารทโฟน และเครื่องมือท่ีใชทํางานรวมกัน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับการดาํเนินการใหบริการตางๆ สามารถตอบสนองความตองการและการใหบริการแกประชาชน
ไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทางไดอยางมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

๔. ขอเสนอแนะ  
4.1 ขับเคล่ือนโดยคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย

ไดแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน และมผีูบริหาร
ระดับสูงจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเปนคณะทํางาน ทําหนาที่กําหนดแนวทางและรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 
และการกํากับ ดูแล และติดตามการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0โดยคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ตอง
ดําเนินการขับเคลื่อนใหหนวยงานในสังกัดชวยกันเรงผลักดันใหเกิดเปลี่ยนแปลงในองคกร ดังน้ี 

๔.๑.๑ ใหหนวยงานวิเคราะหภารกิจของหนวยงานที่ตองมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน สรางนวัตกรรมใหมๆ ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  
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๔.๑.๒ ใหหนวยงานนําเสนอแผนงาน/โครงการที่ชวยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแนวนโยบาย  

๔.๑.๓ ผลักดันใหทุกหนวยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ทํางานเชิงรุก และนําเสนอแนวคิดใหมๆ สอดคลองกับแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 
 ๔.๒ การจัดทําแผนขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 โดยการจัดทําแผนเพ่ือขับเคลื่อน
มหาดไทย 4.0 ตองครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ดังน้ี  
    ๔.๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย 4.0 โดยแบง
ออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
  (๑) ระยะแรก เปนระยะเรงดวนท่ีตองเรงดําเนินการเพ่ือใหเห็นภาพ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาดไทย 4.0 โดยเรงดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ การปรับโครงสรางการ
ทํางาน การวางระบบและวิธีการทํางาน และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน เพ่ือเปนการยกระดับองคกรให
สามารถรองรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 
   (๒) ระยะที่สอง เปนระยะที่ตองดําเนินการหลังจากเร่ิมดําเนินการ
ในระยะแรกมาแลว 6 เดือน โดยดําเนินการใน 4 ประเด็น คือ การปฏิรูปกฎหมายการพัฒนาระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวสําเร็จเปนรูปธรรม  
    ๔.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรกระทรวงมหาดไทย 4.0 โดยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้
   (๑) ระยะแรก โดยเริ่มจากการสรางทัศนคติที่ดี และเหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 เพ่ือเปนการสรางวัฒนธรรมใหมของการทํางานใหแกบุคลากรในองคกร โดยทัศนคติ
ที่ดีตอการปฏิบัติงาน ไดแก ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สรางเครือขายการ
ปฏิบัติงานใหกวางขวาง การปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ และใหความสาํคัญกับการบริการแบบโปรงใส  

 (๒) ระยะที่สอง เปนขั้นตอนของการเพิ่มศักยภาพใหแกผูปฏิบัติงาน 
เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพของขาราชการผูปฏิบัติงาน ควรมีการเพ่ิมสมรรถนะที่เปนท้ังสมรรถนะพื้นฐานของ
ขาราชการ ดงัน้ี การปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
การบรกิารที่ดี (Service  Mind) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   4.3 ตั้งศูนยบริหารและบูรณาการขอมูล กระทรวงมหาดไทย (MOI Information 
Administration and Integration Center : MOI - IAAIC) โดยใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เปนเจาภาพหลักในการนําขอมูลท่ีสําคัญของทุกกรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยมาบูรณาการท้ังดานโครงสรางขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลและดานอื่นๆ 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาใหเกิดการใชขอมูลที่มีอยูอยางมหาศาลที่เรียกวา Big Data ดวยการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
จากกรมตางๆ ที่ปจจุบันแตละแหงมีฐานขอมูลที่จัดเก็บอยูแลว และนําขอมูลมาใชเฉพาะหนวยงานในสังกัดกรม
นั้นๆ นอกจากนี้ ยังตองมีระบบรวบรวมขอมูล ท้ังจาก Social Media ตางๆ และขอมูลจากหนวยงานภายนอก 
กระทรวง กรมอ่ืนๆ เพ่ือนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อหารูปแบบความสัมพันธของขอมูล หาการ
เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือนําออกมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการ ท้ังนํามาประกอบการตัดสินใจ การ
คาดการณเหตุการณในอนาคต การประเมินสถานการณที่เกิดข้ึน และวิเคราะหแนวโนมของสถานการณตางๆ เปน
ตน ซึ่งการบูรณาการขอมูลเหลานี้ ถือเปนจุดเริ่มตนและมีความสําคัญอยางมากในการที่จะขับเคลื่อนไปสู
มหาดไทย ๔.๐ การมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเจาภาพหลักเพียงลําพังหนวยเดียว
อาจจะไมสําเร็จ จึงอาจตองขับเคลื่อนภายใตรูปคณะทํางานที่ประกอบดวยผูแทนของกรมทุกกรม และผูท่ีมีความ
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ชํานาญดาน Big Data โดยเฉพาะ มารวมเปนคณะทํางานในการดําเนินการในเรื่องน้ีดวย จึงจะสามารถผลักดันให
เกิด Big Data ของกระทรวงมหาดไทยได 
  ๔.๔ จัดตั้งศูนยสรางเสริมนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย (MOI Innovation 
Center : MOI - IC) และระดับกรม ทุกกรม เพ่ือเปนศูนยกลางในการสรางสรรคผลงานที่เปนนวัตกรรมของ
หนวยงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหการบริหารงานของหนวยงานตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกและความ
ตองการของสังคม มีขีดสมรรถนะในการแขงขันและสรางประโยชนสุขแกประชาชน อีกทั้งเพื่อการสรางความ
ตระหนักในการนํานวัตกรรมดานตางๆ ที่หลากหลาย มาใชใหเปนประโยชน และเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ 
และรูปแบบใหมๆ ในการจัดการองคกร (organization development) การดําเนินงาน (work process) 
รวมท้ังการใหบริการ (service delivery) อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพ่ิมพูน ตอยอด หรือประยุกตใช
องคความรู และแนวปฏิบัติตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ภาครัฐ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงสูประเทศไทย 4.0 เพ่ือสราง
ประโยชนสุขใหเกิดกับประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
   แนวทางดําเนินการศูนยสรางเสรมินวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย (MOI Innovation 
Center : MOI - IC) โดยดําเนินการเปน 2 ลักษณะ คือ โดยการขับเคลื่อนผานคณะทํางานขับเคลื่อน
มหาดไทย 4.0 และการขับเคลื่อนผานศูนยสรางเสริมนวัตกรรมระดับกรม ซึ่งตองจัดตั้ง ข้ึนทุกกรม 
เปรียบเสมือนเปนหองปฏิบัติการนวัตกรรมประจํากรม โดยจะตองมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูหรือ
ประสบการณในการออกแบบเกี่ยวกับระบบงานในดานตางๆ คือ มีความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 
หรืออาจจางบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญเฉพาะในเรื่องน้ี ผูมีสวนไดเสียในงานนั้นๆ ทั้งขาราชการท่ีมีความรู
ความเขาใจและมีประสบการณกับการทํางาน รวมทั้งยังรับผิดชอบงานที่จะสรางนวัตกรรมนั้นอยู และ
ผูรับบริการซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการออกแบบนี้ โดยตองประสานความรวมมือ (Collaboration) กับทุกภาค
สวนเพ่ือรวมคิดคน สรางสรรค ออกแบบ เชื่อมโยงความคิดริเริ่ม (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และ
เทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อใหระบบงานมีประสิทธิภาพ สนองตอบอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยตองมี
การนําไปทดสอบหรอืทดลองนวัตกรรมนั้นในสถานที่ที่จัดเตรียมไวเสมือนสถานที่จริงกอนที่จะถูกกําหนดเปน
นโยบายสาธารณะ หรือกําหนดหลักเกณฑตางๆ ออกมา เพ่ือใชเปนแนวการปฏิบัติหรือสงมอบบริการนั้นใหแก
ประชาชน 
   ในการดําเนินการเสริมสรางนวัตกรรมดังกลาวในระยะเรงดวน ควรมีการนําระบบ
นวัตกรรมที่มีอยูเดิมมาใชใหเกิดประโยชนรวมกันในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือการใหบริการประชาชน 
และเพื่อรวมกันขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ อยางเปนรปูธรรม อาทิ 

การพฒันาระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage 
Center) เพื่อเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานภายนอกรวมถึงการ
ใหบริการทั้งภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตองนํารองใหสามารถ
เชื่อมโยงและนําฐานขอมูลประชาชนไปใชประโยชนในการบริการของหนวยงานและผลักดันใหมีการเชื่อมโยง
กับหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งปจจุบันระบบ Linkage Center โดยสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครองมีความ
พรอมในการใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงมหาดไทยเชื่อมระบบฐานขอมูลประชาชนอยู
แลว ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวในการติดตองานราชการตางๆ จาก
หนวยงาน ดังนั้น จึงตองมีการผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถเชื่อมโยงและใชระบบ
ดังกลาวบริการประชาชนไดอยางสมบูรณ และผลักดันใหหนวยงานอื่นนอกกระทรวงมหาดไทยท่ีมีการ
ใหบรกิารประชาชนดําเนนิการเชื่อมโยงระบบดังกลาวตอไปดวย 
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การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเช่ือมโยงขอมูลผานระบบ National Single 
Window (NSW) ในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบ National 
Single Window (NSW) ใหระบบการขอใบอนุญาตใหสั่งนําเขาอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนวัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปน ในระบบ e-DOPA License เชื่อมโยงขอมูลกับระบบ National Single Window 
(NSW) มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่มีความจําเปนตองใชประโยชนจากขอมูลนี้ 
เปนตน 

การปรับปรุงบริการใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 
ไมตองรองขอสําเนาจากประชาชน และใหประชาชนกรอกหรือใสขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสเทาท่ีจําเปน 
รวมท้ังการปรับปรงุใหหนวยงานในสังกัดจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารหลักฐานในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน   

ในระยะตอมา ควรกําหนดใหทุกกรมโดยศูนยเสริมสรางนวัตกรรมของหนวยงาน
คิดคนนวัตกรรมดานตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติใหชัดเจนแลวจึงรวบรวม
ขอมูลนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 

  ๔.๕ การริเริ่มนําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (SMART Office) มาใชในการ
ปรับปรุงการทํางานในสํานักงาน ดวยการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมทั้งคอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติมาใช
ประโยชนในสํานักงาน เพ่ือชวยใหหนวยงานไดรบัขอมูลขาวสารหรือชิ้นงานที่รวดเร็ว ทันตอความตองการ ขอมูลท่ีมี
ความถูกตอง ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย ลดเวลาการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใน
ขณะเดียวกันก็สามารถลดงานดานการจัดทําเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร ลดปริมาณกระดาษที่ใช และลดกําลังคน
ในการปฏิบัติงานไดอีกดวย  

  การนําระบบ Smart Office มาใชนี้ จะสรางคุณคาใหกับหนวยงานอยางเปนระบบมาก
ขึ้น โดยจะทําใหประสิทธิผลของขั้นตอนการทํางานที่สั้น กระชับ ใชเวลาทํางานนอยลงแตผลงานเสร็จสมบูรณ และ
มีปริมาณงานที่สําเร็จสูงขึ้น และยังสามารถสนองตอบความตองการของคนภายในหนวยงาน และประชาชน
ผูรับบริการไดอยางดี กระทรวงมหาดไทยจึงควรมีการกําหนดใหนําระบบ Smart Office มาใชนํารองทั้งใน
หนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม แลวจึงขยายผลออกไปในแตละป
ตามงบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร ในขณะเดียวกันก็สามารถดูประสิทธิภาพของจังหวัดนํารอง พรอมทั้งปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับความตองการในการใชมากข้ึน และจะเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่นๆ ไดดําเนินการตามตอไป 

  ๔.๖ การดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือออกกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคในการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช หรือเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ในยุคมหาดไทย ๔.๐ ไดทัน และสามารถรองรับการเชื่อมโยงฐานขอมูลภาครัฐผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การติดตอราชการระหวางหนวยงานราชการดวยกัน และระหวางประชาชนกับหนวยงานราชการผานระบบออนไลน 
ตองมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการสงเสริม การปรับเปลี่ยนการทํางานเปนรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้ การ
ดําเนินการเร่ืองกฎหมายและระเบียบตางๆ นั้น จะเก่ียวของกับนวัตกรรมดานตางๆที่นํามาใช ดังนั้น การจะ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือออกกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการในเรื่องใดนั้น จะตองมี
การนําเสนอจากผูท่ีรับผิดชอบโดยตรง และโดยเฉพาะอยางย่ิง ศูนยเสริมสรางนวัตกรรมของแตละหนวยงานที่จะ
คิดคนออกแบบ สรางสรรค นวัตกรรมตางๆ มาปรับปรุง และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยนําเสนอปญหา
อุปสรรคตางๆ รวมทั้งปญหาดานกฎหมายก็จะตองถูกนําเสนอจากหนวยงานเฉพาะกิจนี้ดวยเชนกัน 

จากขอเสนอแนะท่ีไดกลาวมาแลวขางตน แสดงใหเห็นวาการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
มหาดไทย 4.0 ตองอาศัยการพัฒนาในทุกมิติไปพรอมกัน โดยตองแบงระยะเวลาของดําเนินการใหเกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางสูงสุด. 

 


