
 
 

        
                                    การขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 

๑. กลไกการขับเคลื่อน 
    ๑.๑ กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ัง มท. ท่ี ๘๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแตงต้ัง

คณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ โดยมีนายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี คณะทํางานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชน
และสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) เปนประธาน โดยมีผูแทนจากกรมและหนวยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.    
รวมเปนคณะทํางาน และมีผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. และหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. 
เลขานุการรวมมีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคล่ือนนโยบาย Thailand ๔.๐ และพิจารณา
คัดเลือกแผนงานหรือโครงการตนแบบในการขับเคล่ือนท่ีสอดคลองกับการดําเนินการตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
ใหเปนรูปธรรม และกํากับ ติดตาม ประสานงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐      
เพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย ทราบเปนระยะ  ๆ

    ๑.๒ คําส่ัง มท. ท่ี๖๑๙/๒๕๖๑ เร่ืองแตงต้ังทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ประกอบดวย 
จํานวน ๓ คณะ ไดแก 
                   ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนา โดยมี ผอ.สบจ.สป. เปนหัวหนาทีม มีอํานาจ
หนาท่ีในการศึกษา/วิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานตามแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐           
โดยกําหนดรูปแบบบูรณาการผลักดันการดําเนินงานดานขอมูล และรายงานผลดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคล่ือน
มหาดไทย ๔.๐  
                   ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย โดยมี ผอ.สดร.สป. เปนหัวหนาทีม มีอํานาจหนาท่ีศึกษา
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือกําหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรและรายงานผล
ดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  
                   ๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผอ.ศสส.สป.           
เปนหัวหนาทีม มีอํานาจหนาท่ีศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย          
และรายงานผลดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  

๒. ผลการดําเนินงานคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 
     ๒.๑ การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ (จํานวน ๓ คร้ัง) มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
                          การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

         ๑) กําหนดแนวทางการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตามกรอบการปฏิรูปเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตาม     
นโยบาย Thailand 4.0 ใน ๒ เร่ืองหลัก คือ การปฏิรูประบบราชการ และการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ ดังน้ี 
     ๑.๑) การปฏิรูประบบราชการ ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก การปรับปรุงประสิทธิภาพ    
การบริการภาครัฐ การพัฒนาและรังสรรคนวัตกรรมใหมๆ การปฏิรูปกฎหมาย การเปนรัฐบาลดิจิทัล (เจาภาพ :
กลุมพัฒนาระบบริหาร สป.) 
     ๑.๒) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการปรับเปล่ียนคนไทยสูการเปน”พลเมืองดี” ๕ ประเด็น    
ไดแก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” (เจาภาพ : สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) 
           ๒) ใหกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ไดสงแผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสอดคลองกับประเด็น
การขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ โดยแยกเปนดานการปฏิรูประบบราชการ ดานการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑  
           ๓) เห็นชอบใหทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ ไปดําเนินการวิเคราะหบทบาทภารกิจของหนวยงาน        
เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด และเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม     
โดยขอใหเนนแผนงาน/โครงการตามนโยบายท่ีสําคัญหรือตาม Function ท่ีสงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชน 
และสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จเห็นผลเปนรูปธรรมภายใน ๑ ป อยางนอยหนวยงานละ ๑ - ๒ เรื่อง สําหรับ
ภารกิจท่ีตองใชระยะเวลามากใหกําหนดเปนแผนระยะกลาง และระยะยาวตอไป     



- ๒ -  
 
               การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

                    ๑) ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ท่ีกําหนดแนวทางการขับเคล่ือน                
ตามคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 กําหนดใน ๒ ประเด็นหลัก         
ไดแก ๑) การปฏิรูประบบราชการ : มอบกลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. เปนเจาภาพหลัก ๒) การเตรียมคนไทย      
สูศตวรรษท่ี ๒๑ : มอบสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. เปนเจาภาพหลัก และใหกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดสงแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองกับการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ โดยจําแนกเปน  
                          ๑.๑ ดานการปฏิรูประบบราชการ จํานวน ๓๕ โครงการ จําแนกเปน 
                                   - การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ๑๙ โครงการ 
         - การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม ๕ โครงการ 
         - การปฏิรูปกฎหมาย ๕ โครงการ 
         - การเปนรัฐบาลดิจิทัล ๖ โครงการ   
  ตัวอยางโครงการสําคัญ : Landsmaps (ทด.) ระบบคนหารูปแปลงท่ีดินผานอินเตอรเน็ต,
พัฒนาการใหบริการของ กฟภ. ใหเปนศูนยราชการสะดวก (GECC), ระบบงานรับและติดตามเร่ืองรองเรียนรองทุกข
ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดไปยัง ศดธ.อําเภอ, Info.dla.go.th (สถ.)ระบบฐานขอมูลทองถ่ินโดยทองถ่ิน, Linkage 
Center (ปค.), MEA Smart Service (กฟน.), PEA Mobile ApplicationEnchantment (กฟภ.) เปนตน   
                           ๑.๒ ดานการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ จํานวน ๕๓ โครงการ จําแนกเปน  
                  - โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ๑๘ โครงการ 
                  - โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ๓๕ โครงการ  
  ตัวอยางโครงการสําคัญ : โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ OTOP โครงการสรางสัมมาชีพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูผลิตผูประกอบการ OTOP ผูประกอบการในการเขาสูตลาด On line (พช.), โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ กิจกรรม "เราทําความดี...ดวยหัวใจ"(ยธ.), โครงการพัฒนาความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สูความย่ังยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐, โครงการ
ไทยนิยม (สป.), โครงการเดินตามพอ กปน. เพ่ือคนตนนํ้า (กปน.)   
                    ๒) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมอบภารกิจใหกับทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ท้ัง ๓ ทีม 
ดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมดังน้ี                                 
                            ๒.๑ ทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนา มอบหมายให สบจ.สป. ดําเนินการ      
นําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทุกหนวย ท้ังของกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนํามาบูรณาการ
เช่ือมโยงขอมูล ใหสามารถนําฐานขอมูลดังกลาวมาศึกษา วิเคราะห สังเคราะหใหเปนประโยชนตอการพัฒนา
หนวยงาน และการแกไขปญหาตาง  ๆของกระทรวงมหาดไทย      
                            ๒.๒ ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย มอบหมายให สดร.สป. เชิญกรมและหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีภารกิจหรือรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดทําหลักสูตร
กลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหหนวยงานไดนําวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค
ของคนไทยซ่ึงประกอบดวย คุณลักษณะ ๕ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
กําหนดไวในเน้ือหาของการจัดอบรม การพัฒนาบุคลากร และการสัมมนาตาง  ๆของหนวยงาน  
                            ๒.๓ ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให 
ศสส.สป. ไปศึกษาหรือปรับปรุงขอมูลท่ีมีอยูแลว เพ่ือใหสามารถดึงขอมูลของทุกหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ          
มาเช่ือมโยงกันได และสามารถนําไปวิเคราะหหรือตัดสินใจในเชิงระบบงานบริการประชาชนไดโดยอาจจะพัฒนาจากฐาน        
ขอมูลเดิมหรือไปดึงขอมูลจากทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนามาตอยอดการพัฒนา 
 
       



 
- ๓ - 

 
                       ๓) ทุกกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตองมีโครงการท่ีเปนนวัตกรรม
หรือรูปแบบของการใหบริการใหมๆ ท่ีโดดเดนอยางนอย ๑ โครงการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ 
และนโยบาย Thailand 4.0 และใหทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ท้ัง ๓ ทีม ท่ีกลาวมาน้ัน ดําเนินการ
ขับเคล่ือนงานท่ีไดรับมอบโดยมีเปาหมาย ๑ ผลงาน ตอ ๑ ทีม เพ่ือใหเกิดผลผลิตท่ีเปนรูปธรรมและนําไปสูการปฏิบัติได 
                      ๔) มอบหมายใหกองสารนิเทศ สป.มท. ไดนําขอมูล เก่ียวกับแผนงาน/โครงการของกรม          
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปนําเสนอขาว เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร             
ในหนวยงาน และประชาชนใหไดรับทราบความเคล่ือนไหวการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ เปนระยะ  ๆ  
                      ๕) มอบหมายใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ดําเนินการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม         
ท่ีเก่ียวของกับงานบริการใหม  ๆท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ มท. และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  

การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

              ๑) ดําเนินการสํารวจระบบการใหบริการของหนวยงานผาน Application ของหนวยงาน        
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดสํารวจ ๒ ประเด็น 
คือสํารวจงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดท้ังกรมและรัฐวิสาหกิจ ท่ีใหบริการผาน Application               
บนโทรศัพทมือถือและผานเว็บไซตวามีงานบริการอะไรบาง และใชระบบปฏิบัติการอะไร ท้ังระบบ Android ระบบ 
IOS เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน       
และสํารวจบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีความสามารถในการพัฒนา Application บนโทรศัพทมือถือ 
               ๒) มอบศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทํา 
Application กลางโดยระดมความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีท่ีมีความรูในการจัดทํา Application ตามท่ีสถาบัน      
ดํารงราชานุภาพ สป.มท. ไดสํารวจมาใหเรียบรอยแลว โดยใหผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนท่ีปรึกษาการ
ดําเนินงานพรอมท้ังใหกําหนดช่ือ Application กลางของกระทรวงมหาดไทย 
               ๓) ใหกรมและรัฐวิสาหกิจท่ียังไมไดจัดทํา Application เพ่ือใหบริการประชาชนจัดทําอยาง
นอย ๑ Application หรือถามีอยูแลวใหพัฒนา Application น้ันสําหรับบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนกวาเดิม 
      ๒.๒ ผลการดําเนินงานของทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  

         ๑. ทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนา หัวหนาทีมโดยผูอํานวยการสํานักพัฒนา
และสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ไดรายงานท่ีประชุมวา ปจจุบันไดดําเนินการจัดทํากรอบแนวคิด
ขอมูลท่ีจําเปนวาเก่ียวของกับจังหวัด ซ่ึงประกอบดวย ๔ ดาน คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานความม่ันคง และ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงไดสํารวจจังหวัดวามีความตองการขอมูลทางดานใด ประเภทไหนบาง และขอมูลใดบาง
ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงมหาดไทย โดยเบ้ืองตนไดดําเนินการสํารวจไปท่ีจังหวัดโดยสุม ๖ จังหวัดเปนตัวแทนจาก
ท้ังหมด ๖ ภาค  โดยทีมงานจะทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาจังหวัด สําหรับ PADME 
กําลังจะขยายผลไปเช่ือมโยงกับขอมูลเขตการปกครองของกรมการปกครองละกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        
วาจังหวัดและกลุมจังหวัดจะไดรับงบประมาณอยางไรบาง ซ่ึงจะดําเนินการในระยะตอไป 
         ๒. ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย หัวหนาทีมโดยผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ           
สป.มท. ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ดังน้ี 
                      ๑) หลักสูตร/แนวทางการฝกอบรมเตรียมคนมหาดไทยสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑            
ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ไดประชุมรวมกัน เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาหลักสูตร/แนวทางการ        
ฝกอบรมเตรียมคนมหาดไทยศตวรรษท่ี ๒๑ เบ้ืองตน มีผลผลิตและเห็นชอบในการดําเนินการใน ๒ สวน คือ 
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                           กรอบหลักสูตรกลางเพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑        
โดยแบงเปาหมายออกเปน ๒ กลุม ไดแก ๑. ขาราชการประเภทอํานวยการ ระดับตน/สูง และ ๒. ขาราชการ
ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป โดยหนวยงานในสังกัด/รัฐวิสาหกิจในสังกัดสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับ
หลักสูตรหลักตางๆ ของหนวยงาน สําหรับวัดและประเมินผล หนวยงานสามารถประเมินหลักสูตร วิทยากร        
และเน้ือหาโดยการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ อาจเปนผลในระยะกลาง/ยาว ซ่ึงตองเช่ือมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใตกรอบการบริหารงานบุคคล 
                            การแลกเปล่ียนและสรางถังขอมูลวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรสําหรับศตวรรษ
ท่ี ๒๑ โดยหนวยงานตาง  ๆไดนําสงรายช่ือวิทยากร พรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนฐานขอมูลระดับกระทรวง
ท้ังน้ีอยูระหวางการรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะไดนําเสนอในหวงตอไป  
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบหลักสูตรกลางการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ แลว และให สดร. แจงเวียนทุกรม/รัฐวิสาหกิจ ทราบ เพ่ือนําไปเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแลว 

                      ๒) การพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดําเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ กําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ         
และบุคลากรของรัฐโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ปจจุบันกระทรวงมหาดไทย 
(โดยสถาบันดํารงราชานุภาพและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.) อยูระหวางประสาน        
ความรวมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐภายใตการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) สพร. เพ่ือพัฒนาความรวมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภารครัฐ       
ในภาพรวมผานหลักสูตรกลาง ท่ี สพร.กําหนดรวมท้ังอยูระหวางพิจารณาจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับ     
ผูนํา ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินการในหวงเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
                         ๓. ทีมปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการ หัวหนาทีมโดยผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ไดดําเนินการดังน้ี 
           ๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบจัดทํา Application กลางเปน Mobile Portal 
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยรวบรวม Application ท่ีเปนระบบงานของสวนราชการระดับกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีไดพัฒนาไวแลวบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และการจัดทํา
ระบบ Slip Online เพ่ือเปนระบบงานท่ีใหบริการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
           ๒) กําหนดช่ือ Application กลาง คือ “Mahadthai Smart Link” 
   ๓. การปลูกพลังความคิดสรางสรรคใหขาราชการรุนใหม 
   สรุปผลโครงการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย สูความ
ยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                          ๓.๑ วัตถุประสงค 
                                 ๑) เพ่ือสรางความเขาใจในหลักคิดเชิงนวัตกรรมสูผลงานท่ีเปนรูปธรรมและกระตุนให
บุคลากร  เกิดความคิดสรางสรรค กลาคิด ตัดสินใจ กลาทํา และกลานําเสนอ เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศ 
และส งเสริมให เ กิดความคิดแบบนอกกรอบอย างมีเหตุผล สามารถต อยอดการพัฒนานวัตกรรม                   
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกรได และตระหนักถึงบทบาทของภาครัฐท่ีสามารถสรางคุณคา
จากการพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน และสงมอบใหกับประชาชนใหเปนทางเลือกใหมในการบริการสาธารณะ  
                                  ๒) เพ่ือสรางเครือขายบุคลากรผู มีศักยภาพสูงของกระทรวงมหาดไทยในการ
แลกเปล่ียนความรู ประสบการณรวมท้ังสามารถประสานงาน และทํางานเปนทีมรวมกันไดตามภารกิจตาง  ๆ
สามารถสรางแรงบันดาลใจและวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในการทํางานเชิงรุกตอบสนองตอการแกไขปญหา        
ตามสถานการณปจจุบันและสภาพความตองการท่ีแทจริงของประชาชนได 
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         ๓.๒ เปาหมาย 
                   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒ รุน ๆ ละประมาณ 
๓๐ คน โดยดําเนินการท้ังหมด ๒ รุน ระยะเวลาดําเนินงานระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ 
             ๓.๓ วิธีดําเนินงาน 
                        ๑) คัดเลือกขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและผูท่ีสนใจ        
ท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการฯ (ไมเกินระดับชํานาญการ และอายุไมเกิน ๓๕ ป)   
                         ๒) วิธีการอบรมลักษณะประกอบดวย การบรรยายภาควิชาการ ๓๐ % การปฏิบัติการ 
Workshop ๕๐ % และการนําเสนอผลงานท่ีเปนนวัตกรรมท่ีสามารถสรางสรรคและนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาองคกร ๒๐ %  
                      ๓.๓ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการได ท้ังผลงานของตนเอง 
และผลงานท่ีรวมกันทําเพ่ือนําไปใชประโยชนตอยอดในการพัฒนาองคกรได                             

       ๓.๔ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      ๑) ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการ หลักคิดมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม (Growth Innovation Mindset)  
                         ๒) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคผลงานของตนเองและ
ในระดับกระทรวงมหาดไทย 
          ๓.๕ สรุปผลการดําเนินงาน 
         รุนที่ ๑ หลักสูตรท่ีใชในการอบรมจะสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรู         
มีศักยภาพ สามารถเปนผูนําการเปล่ียนแปลง โดยการนําเครื่องมือ/วิธีการ และกระบวนการเรียนรูท้ังเชิงทฤษฎี 
และฝกปฏิบัติใหกับผูเขาอบรม ไดแก Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Cafe, Design 
Thinking, Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group 
Consultation ฯลฯ จนนําไปสูการพัฒนา Mini-Innovation Project เกิดผลผลิต (Out put) ออกมาเปนตนแบบ
แนวคิดท่ีสามารถจะนําไปตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดและสรางนวัตกรรมเพ่ือชวยในการพัฒนางาน
ของกระทรวงมหาดไทย ๕ ผลงาน ไดแก ๑) 1MOI  ๒) New MOI (Rebrand) ๓) Balance of Life ๔) Smart 
Data Center ๕) ศูนยดํารงธรรม 4.0 และการพัฒนางานในระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๙ ผลงาน         
ไดแก 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) นองถุงเงิน 
         รุนที่  ๒ หลักสูตรท่ีใชในการอบรมสงเสริมใหผู เขารับการอบรมมีความรู            
มีศักยภาพ สามารถเปนผูนําการเปล่ียนแปลง โดยการนําเครื่องมือ/วิธีการ และกระบวนการเรียนรูท้ังเชิงทฤษฎี 
และฝกปฏิบัติใหกับผูเขาอบรม ไดแก Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Cafe, Design 
Thinking, Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group 
Consultation ฯลฯ จนนําไปสูการพัฒนา Mini-Innovation Project เกิดผลผลิต (Out put) ออกมาเปนตนแบบ
แนวคิดท่ีสามารถจะนําไปเพ่ือใหเกิดการตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดและสรางนวัตกรรมเพ่ือชวย      
ในการพัฒนางานของกรมและรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘ ผลงาน ไดแก ๑) M Solar ๒) MOI Smart Watch             
๓) กรมธรรม Power Link ๔) ตามงานประปา ๕) I - DOL Application Interchange ๖) MOI Smart ๗) รอด 
ปลอดภัย ๘) MOI WHITE HOUSE 

    

 
       


