
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามกรอบการด าเนินการปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  
ด้าน การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) ปี 2561 

ด้าน 
ปี 2561 

ปี 2562-2564 
รวม

โครงการ
ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(โครงการ) 

แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

ไม่แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ 
(Service Reform) 

10 6 4 1 11 

การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรม
(Sandbox) 

2 1 1 3 5 

การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform) 

6 - 6 - 6 

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) 

5 4 1 2 7 

รวม 23 11 12 6 29 
 



 

รายงานผลการขับเคลื่อนด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
ประเด็น รายละเอียด 

๑. กลไกการขับเคลื่อน ๑.๑ คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา และศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานอนุกรรมการฯ  
มีอ านาจหน้าที่ในการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคนไทย การเปลี่ยนคนไทย 
ให้เป็นคนที่มีความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ  
โดยการเปลี่ยน Mindset หรือหลักคิดเป็นเรื่องนามธรรมที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และอาศัย 
ทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อน 
๑.๒ คณะท างาน ๔ คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือขับเคลื่อน 
การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมส าหรับคนไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  
     (๑) คณะท างานจัดการความรู้และติดตามประเมินผล 
     (๒) คณะท างานส่งเสริมกระบวนการในการก ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและ 
มาตรการทางสังคม 
     (๓) คณะท างานเครือข่ายสื่อมวลชน 
     (๔) คณะท างานรณรงค์ธรรมาภิบาล 
๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  นายเทียนฉาย กีระนันทน์  ประธาน 
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยฯ ได้มีหนังสือถึงนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านัก 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือขอให้ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาเพ่ิมคุณธรรมจากเดิม  ๔ ประการ (พอเพียง  
วินัย สุจริต จิตอาสา) เป็น ๕ ประการ คือ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ) 
เพ่ือให้ด าเนินการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. ผลการด าเนินงาน ๒.๑ คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้มีการประชุมหารือขับเคลื่อนการเตรียมคน 
ไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ไปแล้ว ๑๐ ครั้ง โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการด าเนินงาน และก าหนด 
กระบวนทัศน์และหลักคิด (Mindset) ที่พึงประสงค์ส าหรับคนไทยไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย  
สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
๒.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๒ ครั้ง 
      ครั้งที่ ๑ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคีเครือข่ายของหน่วยงานที่ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประมาณ ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์และหลักคิด (Mindset) ของคนไทย ๕ ด้าน ได้แก่ ความ
พอเพียง การสร้างวินัย ความสุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายเกิด
ความชัดเจนและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถน าไปถ่ายทอดต่อภายในกลุ่ม ตลอดจน
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดดังกล่าว 
      ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑) “สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคน
ไทย” โดยประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับแนวนโยบายการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด 
และแนวทางการปฏิบัติการ - ท าได้จริง และการบรรยายปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หัวข้อ “หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” ณ หอประชุมใหญ่  
กรมประชาสัมพันธ์    
 
 
 



 

ประเด็น รายละเอียด 
 ๒.๓ การจัดงานประกาศเจตนารมณ์เพ่ือขับเคลื่อนหลักคิดเพ่ือพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑         

และรณรงค์ให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ผ่านองค์กรเครือข่ายต่างๆ (Kick off) เมื่อวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Theme งานเน้นการสร้างกระบวนทัศน์และ 
หลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทย โดยงานดังกล่าวได้เรียนเชิญ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ (Kick off) และปาฐกถา 
พิเศษ เป็นผู้น าประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทย  
๕ ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” เพ่ือขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายทางศาสนา กลุ่มผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประกอบการ 
วัยท างาน เด็ก/เยาวชน/ นักศึกษา ชุมชน/องค์กร 

  ๒.๔ คณะท างานส่งเสริมกระบวนการในการก ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและ 
มาตรการทางสังคม ได้จัดการประชุมระดมสมองเวทีสร้างการเรียนรู้ทางสังคม (Social Forum)  
เรื่อง “การส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง 
สังคม” เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา ศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้คนไทยเข้มแข็ง 
หรือบกพร่องในกระบวนทัศน์และหลักคิดทั้ง ๕ เรื่อง (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ 
รับผิดชอบ) เพ่ือวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ท าให้คนไทยเข้มแข็งหรือบกพร่องในหลักคิดและกระบวน 
ทัศน์ด้านคุณธรรม และถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ทางสังคมใน 
๔ ประเด็น คือ ๑) จิตสาธารณะปรากฏการณ์เชิงบวกทางสังคม  ๒) การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ : 
ยืม-ไม่คืน ๓) การทุจริตโกงคนเดือดร้อน ๔) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยจะน าความรู้ 
จากการจัดประชุมไปเผยแพร่แก่เครือข่ายทางสังคม และขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างหลักคิดและ 
กระบวนทัศน์ที่เหมาะสมของคนไทยต่อไป 

  ๒.๕ คณะท างานเครือข่ายสื่อมวลชน ในคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมี 
ภารกิจร่วมรณรงค์ ส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคนไทย 
ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายสื่อ ได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การเมืองไทยกับการสร้างคน 
ไทยศตวรรษที่ ๒๑” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส  
เพ่ือให้ภาคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์และหลักคิดที่พึง 
ประสงค์ส าหรับคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จ านวน  
๖ พรรค ได้แก่ ๑) นายนิกร  จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา  ๒) ศาสตราจารย์  
ดร. กนก  วงษ์ตระหง่าน รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ๓) พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  
โฆษกและทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล แกนน าพรรคเพ่ือ
ไทย ๕) ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  
๖) นายแพทย์ ระวี  มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โดยผู้น าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้ให้ 
ความส าคัญกับการเตรียมคนไทยและพัฒนาคนไทยให้สามารถมีหลักคิด และยกระดับทรัพยากร 
มนุษย์ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ภายในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่สรุปว่า  
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า การมีหลักคิดหรือกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องมีความส าคัญ  
ซึ่งเป้าหมายส าคัญ คือ การเปลี่ยนคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้เป็นพลเมืองที่พอเพียง มีวินัย สุจริต  
มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 
 
 
 



 

ประเด็น รายละเอียด 
๓. การเตรียมคนไทย 
สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
ของกระทรวงมหาดไทย 

๓.๑ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้หารือ 
กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นการด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางของ 
คณะอนุกรรมการเพ่ือร่วมขับเคลื่อน และรณรงค์ในการสร้างกระบวนทัศน์หลักคิดที่เหมาะสม 
ส าหรับการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะในเรื่องความสุจริตของการบริหารงานองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินงานส่งเสริมกระบวนทัศน์ 
และหลักคิด ๕ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ) สู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันกรมส่งเสริมฯ ด าเนินโครงการที่สามารถน าหลักคิดดังกล่าวไป
ขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่
ร่วมกับ ปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จึงจัดท าโครงการ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม” ซึ่งกรมส่งเสริมฯ จะก าหนดกรอบการด าเนินงานโดยใช้คุณธรรม ๕ 
ประการ ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ค่าคะแนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 
ผู้ประเมินตนเอง จากนั้นน าส่งผลการประเมินให้ท้องถิ่นอ าเภอ หรือท้องถิ่นจังหวัด และกรมส่งเสริม
ฯ พิจารณาตรวจสอบ และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบพร้อมมอบรางวัล ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยฯ 
ได้เสนอให้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ องค์ประกอบ คือ ข้าราชการ บุคลากร
ท้องถิ่น (นักการเมืองท้องถิ่น) และเครือข่ายประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการประเมิน  
๓ - ๕ ปี/ครั้ง 
๓.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้น าหลักคิดทั้ง ๕ ประการ มาเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
ของหน่วยงานในสังกัด โดยให้บรรจุในหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมของบุคลากรใน 
ระดับต่างๆ เพ่ือน าไปปรับใช้กับการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมทั้งของบุคลากรและองค์กร โดยเน้นย้ า
หลักคิดทั้ง ๕ ประการ เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตที่จะช่วยเตือนสติ และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ต่างๆ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการเตรียมพร้อมบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย  
ได้น าหลักคิดที่พึงประสงค์ ๕ ประการ น าลงไว้ในคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม 
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกรอบหลักท่ี ๗ รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม เพ่ือให้ทีมขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศระดับต าบลได้สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 
๓.๓ ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ในคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  ได้ท าการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อก าหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากร และได้ 
ก าหนดหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมคนไทยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยน าไปพิจารณาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดต่อไป 
๓.๔ คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีก าหนดจัดกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ 
ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีเด่นในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ด้าน (พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นตามคุณลักษณะที่ดี ๕ ด้าน เป็นตัวแทน
เข้าร่วมเสวนาเสนอผลการด าเนินงานในวันดังกล่าวด้วย 

 



สรุปผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนทีมปฏิบตัิการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา  
เพ่ือขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 

ประเด็น รายละเอียด 
1. ที่มา/ความเป็นมา 1.1 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 619/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่องแต่งตั้ง

ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ประกอบด้วย 3 ทีม ดังนี้  
1) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา โดยมี ผอ.สบจ.สป. เป็นหัวหน้า 
ทีมปฏิบัติการ ผอ.กยพ.สบจ.สป เป็นทีมปฏิบัติการและเลขานุการ และ ผอ.กยจ.

สบจ.สป. เป็นทีมปฏิบัติการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา/วิเคราะห์
ข้อมูล ก าหนดรูปแบบการบูรณาการข้อมูลเพ่ือพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 

2) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย โดยมี ผอ.สดร.สป. เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ  
และ ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ สดร.สป. เป็นทีมปฏิบัติการและเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าที่ในการศึกษา/วิเคราะห์ ก าหนดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เพ่ือสอดรับกับการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 

3) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและบริการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผอ.
ศสส.สป.มท. เป็นหัวหน้าทีม และ ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. เป็นทีม
ปฏิบัติการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา/วิเคราะห์ ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนาระบบงานและบริการของกระทรวงมหาดไทย 
1.2 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ครั้งที่ 2/2561  

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่   
10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติมอบภารกิจให้แก่ทีมปฏิบัติการ 4.0 โดยในส่วนของทีม
ปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา ให้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทั้งของกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เพ่ือบูรณาการและสามารถ 
น าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
โดยพัฒนานวัตกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และให้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0  

2. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ได้รายงาน
ผลต่อคณะท างาน
ขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 แล้ว) 

2.1 จัดท าแนวคิด (Concept) การจัดท าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการพัฒนา 
ในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าคัญของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอ่ืน (กระทรวง/กรม) มาจัดท าเป็นเป็นฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (แผนภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด) รวมทั้งแผนพัฒนาตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงอ าเภอ  
2.2 การส ารวจและรวบรวมรายการข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ดังนี้  

1) ข้อมูลความต้องการจากแผนพัฒนาจังหวัด (สุ่มตัวอย่าง 6 จังหวัดจาก 6 ภาค) 
เช่น ข้อมูลด้านยาเสพติด รายได้ประชากร อัตราการศึกษา และแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค/
การเกษตร เป็นต้น โดยจ าแนกน าข้อมูลแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 



ประเด็น รายละเอียด 
ด้านความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลรวมส าหรับการวางแผน
พัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

2) ข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมท่ีดิน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

๓) ข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น สศช. กระทรวง
เกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
2.3 ตรวจสอบและประมวลข้อมูล  

1) แจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือส ารวจ ตรวจสอบ ยืนยันสถานะหรือเพ่ิมเติมรายการข้อมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

๒) รวบรวมและประมวลข้อมูลของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด (Concept) การจัดท าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยฯ 

3. แนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินการ
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
1) ส่งข้อมูลจ านวน 225 รายการ ที่ได้ประมวลแหล่งที่มาของข้อมูล และระดับ

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละรายการ (ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด)   
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพ่ือจัดท าระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
(เอกสารแนบ) 

2) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด าเนินการบันทึกและอัพเดทข้อมูลในระบบฯ 
 

 

***************************************** 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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