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การพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของภาครัฐสูความย่ังยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
(Creative thinking and Innovation Development: National Development in Accordance with 

Thailand 4.0 Policy) 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันแลววา แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม ( Innovation Dynamism) เปนปจจัยท่ี
สําคัญอันดับตนๆสําหรับอัตราเติบโตและการแขงขันของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหเกิดท้ังโอกาสและความทาทายของประเทศไทย ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนในยุคท่ีมีการแขงขันสูง  จนเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีทางรัฐบาลไดใชโอกาสดังกลาวในการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศจากประเทศท่ีแขงขันดวยความไดเปรียบเชิงความสมบูรณทางทรัพยากรบุคคล 
ธรรมชาติ ชีวภาพและวัฒนธรรม เพ่ือไปสูประเทศท่ีแขงขันดวยความไดเปรียบเชิงแขงขันท่ีในวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาและคุณคา  (Value added and value creation) โดยมุงไปท่ีการสรางความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสอดคลองกับความสามารถของประเทศไทยและความตองการของตลาดโลก     
โดยมีกลไกประชารัฐเปนกลไกขับเคลื่อน   จากนโยบายดังกลาว ภาคเอกชนและประชาชนตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ือตอบสนองกลยุทธ Thailand 4.0 การทํางานเชิงรุกของภาครัฐหรือระบบราชการ ดวยการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค เขาใจความคิดเเชิงนวัตกรรม ( Innovation Thinking) อันเปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือ 
solutions ใหม ๆ อันจะสงผลลัพธอยางตอเนื่องในการปรับปรุงและออกแบบการใหบริการสาธารณะและนโยบาย
สาธารณะ สามารถตอบโจทยความทาทายของประเทศหรือตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมี
คุณภาพ  และใชกระบวนการความคิดเชิงนวัตกรรม ( Innovation Thinking) ในลักษณะท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เพ่ือสรางความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด ( Citizen Centric Empathize) แลวรวมมือกันแกไขปญหา หรือสราง
แนวทางใหมๆ ( Ideation collaboration) พัฒนาตนแบบกระบวนการทํางานใหมๆ /ผลิตภัณฑหรืองานบริการใหมๆ 
(Process/Product/Service Prototype) แลวนําไปรวมทําการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป เพ่ือใหเขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา อยางตอเนื่องโดยเปดกวาง และทํางานเชื่อมโยงถึงกับภาคประชาชน ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา 
เพ่ือกาวไปพรอมกับภาคประชาชนไดอยางสอดคลอง อยางมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ( smart & High Performance 
Government) มีการทํางานเชิงรุก สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกตองคความรูเพ่ือมาสรางคุณคา มีความ
ยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆไดอยางทันเวลา ตลอดจนมีการทํางานเปนทีม สานพลัง
ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆในสังคม  จากการทํางานประสานกัน ( Coordination) ไปสูการรวมมือกัน 
(collaboration) อยางแทจริง โดยมีการคิดนวัตกรรม จัดระบบใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการกัน 
ตลอดจนนําทรัพยากรทุกชนิดมาแบงปนและใชประโยชนรวกัน เพ่ือพัฒนาประเทศและแกปญหาใหทันกับตองการของ
ประชาชน เพ่ือใหกาวไปสูประเทศไทย 4.0 ตอบสนองนโยบายไดอยางทันทวงที 

  ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีองคกรจะตองพัฒนาและเตรียมความพรอมใหเทาทันเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง
ใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลักสูตรนี้จะสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ เตรียมความพรอมของบุคลากรให
สามารถรองรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สูการสรางนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคตดวยดวย
การบมเพาะบุคคลากรใหเขาใจและมีความคิดสรางสรรคและความคิดเชิงนวัตกรรม ( Creative thinking & Innovation 
Mindset) กลาคิดอยางสรางสรรค กลาทําอยางมีเหตุและผล ( from Fixed Mindset to Growth Mindset) เสริมสราง
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ความรู ทักษะ จนสามารถประยุกตใชในพัฒนาการทํางานกระบวนการทํางาน ( Process Innovation) ใหดีข้ึนเรื่อยๆ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองคกรสรางนวัตกรรม  สรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรค การเปดโอกาสให
ทุกคนในองคกร  ไดคิดสรางสรรค    กลาท่ีจะนําเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพ่ือพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรม 
(Innovation) หรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน ผลิตภัณฑ กระบวนการหรือบริการใหมๆ ( Product, Process, Service 
Innovation) เปนตน ท่ีมีคุณคามีประโยชน ( Value Creation ) และสามารถนํามาสงตอหรือขยายไดในการนําไปพัฒนา
ประเทศตอไป 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู (Key Objectives)  

1) เขาใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพ่ือใหกลาคิดอยางสรางสรรค กลา
ทําอยางมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบดวยตัวเอง ( accountability) เพ่ือการพัฒนาเชิงรุก ( Proactive 
Development) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือนําไปสูองคกรนวัตกรรม 
(Innovative Organization)เปนนวัตกรมหาดไทย 4.0 และสามารถพัฒนาโครงการนวัตกรรมไดอยางยั่งยืน 

2) เขาใจองคประกอบของนวัตกรรมอยางถูกตอง เกิดแนวคิด แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และ
ตอยอดไปเปนการพัฒนานวัตกรรมระดับองคกรได  

3) สามารถกาวขามความคิดท่ีวานวัตกรรมเปนเรื่องยาก และเปนหนาท่ีของผูบริหาร/ฝายนโยบาย/ฝายกลยุทธ ท่ี
จะทําได และสั่งการลงมาใหปฏิบัติ 

4) ตระหนักถึงบทบาทของขาราชการในบริบทผูประกอบการภาครัฐท่ีสามารถสรางคุณคาจากการพัฒนานวัตกรรม
ในการทํางาน สงมอบแกประชาชน สาธารณะหรือสวนรวม และองคกร อันเปนทางเลือกใหมในการนําความ
เปลี่ยนแปลง (leading change) ใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหมๆในการทํางาน  

5) เพ่ือสรางความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Citizen Centric Empathize) แลวรวมมือกันแกไขปญหา 
หรือสรางแนวทางใหมๆ (Ideation collaboration) พัฒนาตนแบบกระบวนการทํางานใหมๆ/ผลิตภัณฑหรือ
งานบริการใหมๆ (Process/Product/Service Mini Innovation Prototype) แลวนําไปรวมทําการทดสอบ
ปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป เพ่ือใหเขาใจ เขาถึง และพัฒนา อยางตอเนื่องได  
 
 
 

3.ประโยชนท่ีไดรับจากการสัมมนา (Benefits)  
1) ระดับผลผลิต 

• มีผูเขารวมอบรมเพ่ือสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมใหม จํานวน 38 คน  

• มีการจัดสัมมนาถายทอดองคความรู สูการสรางนวัตกรรมใหมใหองคกรอยางยั่งยืนดวยวิธีการสัมมนาเชิงทฤษฎี 
อบรมเชิงปฏิบัติ 3 Mandays (Manday ละ 7 ชั่วโมง ) 

• มีการนําเครื่องมือและกระบวนการเรียนเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใหกับ
ผูเขารวมสัมมนา เชน   Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Café, Design Thinking, 
Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group Consultation 
ฯลฯ หรือรวมแลวมากกวา  8 เครื่องมือ/กระบวนการ/วิธีการ 
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• สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเปนตนแบบแนวคิดเพ่ือนําไปตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรม
รวมกันคิดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยได 5 ผลงาน และมีการพัฒนางานในระดับกรม และ
หนวยงานอีกจํานวน 9 ผลงงาน 

 
2) ระดับผลลัพธ 

• มีผูแทนองคกรท่ีเขารวมอบรมสัมมนามีความความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิด และกระบวนการของ
พัฒนานวัตกรรมตามโมเดล Thailand 4.0  สูการสรางนวัตกรรมใหมใหองคกร 

• เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนท้ังจากบุคลากรภายในและสังคมโดยรวม ดวยการเชื่อมโยง
แนวคิดเชิงปฏิบัติการการผสานจุดรวม เสริมสรางกระชับความสัมพันธ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอยางยั่งยืน และออกมาเปนแผนโครงการนวัตกรรม 

• เขาใจ Mindset และกาวขามขอจํากัด (Fixed Mindset) เปนมีความรู ความเขาใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และคิดเชิงนวัตกรรม (Growth innovation mindset) ดวยวิธีและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและการทํางานเชิงรุกขององคกรได  

• สามารถเขาใจการทํางานรวมกันเปนทีม  (collaboration Team) กับการอยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหปรับปรุงสภาพชีวิตความเปนอยูและการชวยเหลือประชาชนอยางตอเนื่องได 

• เกิดความรวมมือ และการถายทอดองคความรูพ่ือการพัฒนาผูแทนขององคกร ในการผลักดันองคกรให
เตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถสรางนวัตกรรมใหมใหองคกรอยางยั่งยืน 

 
 
สรุปผลการเรียนรูจากการสัมมนา ในวันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2561 ไดดังนี้ 
 
วันท่ี 1 วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ของการสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของ
ภาครัฐสูความย่ังยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" 
 วันแรกของการสัมมนาเปนการบมเพาะทําความเขาใจแนวโนม สถานการณ ความทาทายในการพัฒนา
นวัตกรรมในองคกรตามนโยบาย Thailand 4.0 และ สรางสรรคทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยางสรางสรรคเพ่ือการ
พัฒนาเชิงรุกขององคกร โดยแบงเปน 2 Module คือ 

 
 Module 1 เขาใจแนวโนม สถานการณ ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมในองคกรตามนโยบาย 
Thailand 4.0  
  ความหมายและความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Disruptive Innovation)  
 ทําความเขาใจและกําหนดกรอบการเดินทางสูนวัตกรรมใหมรวมกัน เพ่ือใหตระหนักถึงสภาพการณปจจุบันและ

เปาหมายท่ีจะตองรวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมในอนาคต 
 5 Innovation Mindsets สรางคุณคาในตัวเองท่ีสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรม  (5 Characteristics of the 

Innovator's Mindset for Proactive Working)  
   เขาใจหลักการนโยบายดานการพัฒนานวัตกรรมตามโมเดล Thailand 4.0  
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ผลลัพธ :  ผูเขาสัมมนาไดเรียนรู และเขาใจ Innovation Mindset ผานคลิปและสะทอนคุณคาในตัวเอง และกาวขาม
ขอจํากัด (Fixed Mindset) เพ่ือใหสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม (Growth innovation mindset) 
เพ่ือตอยอดพัฒนานวัตกรรมได 
 
Module 2 เขาใจทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยางสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาเชิงรุกขององคกร  
 เรียนรูพ้ืนฐานนวัตกรรมและความสําคัญในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในองคกร 
  ความแตกตางของนวัตกรรมแตละประเภท นวัตกรรม 10 รูปแบบ (Ten type of Innovation)   
   เขาถึงคุณคา 4 ระดับ  (Value Creation) เพ่ือใหเขาใจ เขาถึง ภาคประชาชนกอนพัฒนานวัตกรรม  (The 

Elements of Value model) 
   นวัตกรรมตองใหมขนาดไหน ? เขาใจระดับความใหมของนวัตกรรมใหกลาคิด กลาทํา กลาพัฒนา (9 level of 

newness)  
ผลลัพธท่ีได : เขาใจแนวคิดและความหมายของนวัตกรรม แลวถอดรหัสองคประกอบ พรอมแนวทางและเทคนิคการใช
เครื่องมือและวิธีการในการคิด พัฒนา และลงมือปฏิบัติออกมาไดแผนพัฒนานวัตกรรมเบื้องตนสําหรับกระทรวง
อุตสาหกรรม 
กิจกรรม :  Unlock Creativity Potential and Innovation in you (3 skills practices)  
กิจกรรม :  การเรียนรูผานคลิปและสะทอนคุณคาในตัวเอง เขาใจ Mindset และกาวขามขอจํากัด (Fixed Mindset) 
เปนมีความรู ความเขาใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม (Growth innovation mindset)  
เครื่องมือท่ีใชคือ  Theory U, Group working, Individual and sharing 
Module 2 เขาใจทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยางสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาเชิงรุกขององคกร  
 เรียนรูพ้ืนฐานนวัตกรรมและความสําคัญในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในองคกร 
  ความแตกตางของนวัตกรรมแตละประเภท นวัตกรรม 10 รูปแบบ (Ten type of Innovation)   
   เขาถึงคุณคา 4 ระดับ  (Value Creation) เพ่ือใหเขาใจ เขาถึง ภาคประชาชนกอนพัฒนานวัตกรรม  (The 

Elements of Value model) 
   นวัตกรรมตองใหมขนาดไหน ? เขาใจระดับความใหมของนวัตกรรมใหกลาคิด กลาทํา กลาพัฒนา (9 level of 

newness)  
กิจกรรม : กิจกรรมถอดรหัสคุณคาสรางสรรคนวัตกรรม ทีละสวนประกอบพรอมแนวทางและเทคนิคการใชเครื่องมือ
และวิธีการในการคิด พัฒนา และลงมือปฏิบัติ  
วิธีการ : Group workingม , World Cafe  และ sharing  
เครื่องมือ/Model ท่ีใช : Ten type of Innovation, The Elements of Value model, 9 level of newness 
 
ผลลัพธของกิจกรรมในวันท่ี 1 สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเปนตนแบบแนวคิดเพ่ือนําไปตอ
ยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยได 5 ผลงาน ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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โครงการท่ี  1 (Project Name): 1MOI 
Problem Statement: 
 หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีขอมูลจํานวนมาก (Big Data) ท่ียังไมไดบูรณาการทําใหไมสามารถ
ใหบริการประชาชนและผูเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
Description: 
 พัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ของกระทรวงมหาดไทย โดยเชื่อมโยงขอมูลจากสารสนเทศท่ีสําคัญของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัด รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผาน Platform ท่ีสารมารถบูรณาการสารสนเทศ และ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก พรอมท้ังพัฒนาชองทางการใหบริการผาน Web-base และ Mobile Application 
Objective: 
 สรางระบบการจัดการ Big Data ของกระทรวงมหาดไทย 
 
Scope: 
Network– เชื่อมโยงขอมูลจากหลายหนวยงาน 
Process– ปรับปรุงกระบวนการดาน IT ของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
Service– เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
Channel– เพ่ิมชองทางการใหบริการในยุคดิจิทัล 
Brand– สรางภาพลักษณกระทรวงมหาดไทย 4.0 
Stakeholder Engagement – สงเสริมปจจัยความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 
Schedule & Timing: 

Year MOI หนวยงานในสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
Year 1 กําหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบแนวคิด 

(Conceptual Framework) 
จัดเตรียมขอมูล / ตรวจสอบและปรับปรุง
ความสมบูรณของขอมูล 

Year 2 พัฒนา Platform และ Data Center พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
และ Platform ท่ีกําหนด 

Year 3 ตรวจสอบ/ปรับปรุงการบูรณาการและวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก พรอมท้ังพัฒนาชองทางการ
ใหบริการ 

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง 
ใหบริการและติดตามการใหบริการผาน
ชองทางท่ีกําหนด 

 
 
Critical Success Factor: 
 นโยบายท่ีชัดเจน 
ความรวมมือของหนวยงานตางๆ 
 ศักยภาพดาน IT ของบุคลากร 
การสนับสนุนงบประมาณ 
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Constraints 
 ความสมบูรณของขอมูลของหนวยงานตางๆ (ครบถวน, ถูกตอง, ทันสมัย) 
IT Security 
 
Team Members: 
 ซง (กฟภ.)  จะเอ (ปค.)  มน (กฟน.)  บิว (สํานักกฎหมาย สป.มท.)  
 ตุกตา (ยผ.)  ปาลม (สนผ. สป.มท.) หลุยส (ตท. สป.มท.)  
 

 
 
 
โครงการท่ี 2 (Project Name):  ศูนยดํารงธรรม 4.0.  
Problem Statement: 

1. การขาดการบูรณาการภายในกระทรวงมหาดไทย 
2. ขาดระบบติดตามขอมูลขอรองเรียน 
3. ขาดการประมวลผลขอมูล 

Description: 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการสรางระบบติดตามเรื่องรองเรียนรองทุกข และสามารนําขอมูลไปใชในการประมวลผล 
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน และเพ่ือใชประโยชนรองรับการเปน “Digital Government” 
Scope: 
ศูนยดํารงธรรม 4.0 ดําเนินการภายใตพันธะกิจหลัก 2 สวน คือ บําบัดทุกข บํารุงสุข 
และมุงเนนการทํางานแบบ IOT (Internet of things) 
Objective: 
บําบัดทุกข  
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1. โดยการพัฒนาระบบ Tracking ขอรองเรียน เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดของขอรองเรียน วา
ดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลว  

2. สามารถบริการประชาชน โดยเพ่ิมชองทางและการรายงานผาน mobile application เพ่ือใหประชาชน
สามารถลดระยะเวลาท่ีตองเดินทางมายังหนวยงาน และเปนการรายงานไดทุกท่ี 

3. สนับสนุนขอมูลขาวสารสําหรับประชาชนและผูบริหารระดับสูง (MIS) ทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารจาก
ภาครัฐมากยิ่งข้ึน และเปนขอมูลตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูงในการบริหารงาน เชน สนับสนุนขอมูลการ
ประชุม ครม สัญจร การตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

4. สามารถเชื่อมโยงขอมูลในลักษณะ “Big data” นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะใชประโยชนจากขอมูลแลว 
นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับกระทรวงตางๆ ไดโดยผานมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ 
Digital (XML)  

บํารุงสุข 
1. One stop service 
2. Open data ในลักษณะขอมูลภาพรวมท่ีสามารถเผยแพรใหประชาชนรับรูได Hide data สําหรับท่ีเปนขอมูล

สวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. การนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแบบ GIS ซ่ึงจะสามารถทําใหเห็นภาพรวมของประเภท ระดับภาค หรือจังหวัด 

สําหรับผูบริหาร 
4. สามารถประมวลผลขอมูลโดยใช AI มาเปนเครื่องมือชวยในการพยากรณแนวโนมของขอมูลเชิงลึกสําหรับขอมูล

ท่ีมีการจัดเก็บแบบไมมีโครงสราง (un structure data) ตัวอยางเชน ขอมูลท่ีเปนขอความ ซ่ึงเปนขอมูลแบบ 
Big data อีกประเภทหนึ่ง 

Constraints: 
 

1. ตองระวังเรื่อง cyber security 
2. ภาครัฐยังขาดบุคคลากรท่ีมีความชํานาญในดาน AI/MIS 
3. Hardware ในการจัดเก็บขอมูล 

 
Budget: 
ยังไมไดระบุ 
 
Team Member: ทีม เฮย! ปงอะ 
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โครงการท่ี 3 (Project Name):  New MOI (Rebrand) 
Problem Statement: ภาพลักษณของคนมหาดไทยท่ีมีความลาสมัย 
Description: เนื่องจากบุคลากร งาน ระบบ ของกระทรวงมหาดไทย สิ่งท่ีดําเนินการแบบตอๆ กันมาอยางยาวนาน จึง
ทําใหดูลาสมัย  
Objective:เพ่ือเปลี่ยนแปลงภาพลักษณชองคนมหาดไทยใหมีความทันสมัย ประชาชนเขาถึงไดงายข้ึน 
Scope:ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ ทัศนคติ กระบวนงาน ขอมูล การเชื่อมโยง และการเขาถึงของประชาชน 
Budget:150 ลานบาท 
Schedule& Timing: 3 ป โดยแบงออกเปน 3 ระยะ 

• 6 เดือนแรก ถายทอดแนวคิดการ rebrand ใหบุคลากรในสวนกลาง 

• 1 ป  ปรับเปลี่ยนภาพลักษณภายนอก เชน หนวยงานท่ีใหบริการประชาชนมีเครื่องแบบ ( uniform) 
ท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือเปนเอกลักษณและประชาชนจําไดงาย 

• 3 ป  ปรับระบบใหมีการเชื่อมโยงขอมูลและทําใหประชาชนเขาถึงงายมากข้ึน ทํางานเชิงรุก 
เขาหาประชาชนมากข้ึน และพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

Critical Success factor:  
1.บุคลากรของมหาดไทย มีบุคลิกท่ีดี สมารท ประชาชนเขาถึงงาย 
2. งานท่ีมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ีแทจริง 
3. ระบบท่ีมีการเชื่อมโยงของขอมูลและสามารถเขาถึงไดงาย 

 
Constraints: 

1. ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีมานานจะตองใชระยะเวลาในการเปลี่ยน 
2. เง่ือนไขของเวลาในเรื่องงบประมาณ 

Team Member: บุคลากรของมหาดไทยท้ังหมด 
Team Name: อะไรดี 
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โครงการท่ี 4  (Project Name):  Smart Data Center 
Problem Statement:  
1. ขอมูลของกระทรวงมหาดไทยกระจัดกระจาย 
2. ขอมูลตางๆนํามาใชงานไดยาก ไมมีความเปนหนึ่งเดียวกัน 
Description: ระบบรวมรวมขอมูลดานภูมิศาสตร และประชากรศาสตร ใหมีความถูกตองแมนยํา และงายตอการ
นํามาใชงาน 
Objective: 
1. รวมรวมขอมูลใหเปนแหลงเดียว และนําไปใชไดประโยชนสูงสุด 
2. เพ่ือประมวลผลขอมูลและแกไขปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
Scope: 
1. รวมรวมขอมูลดานภูมิศาสตร และประชากรศาสตรใหอยูในกระทรวงมหาดไทยจุดเดียวกัน 
2. ใช Platform หรือ Application เดียวกัน 
Budget:  50 ลานบาท 
Schedule& Timing: 3 ป โดยแบงออกเปน 3 ระยะ 

• Phase 1 สราง Platform  ของกระทรวงมหาดไทย 1 ป  

• Phase 2 ให Information ใน Platform 2 ป 

•  Phase 3 ออกพรบ.บังคับใช 1 ป 
Critical Success factor:  

ความรวมมือของหนวยงานตางๆ 
Constraints: 

• ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีมานานจะตองใชระยะเวลาในการเปลี่ยน 

• เง่ือนไขของเวลาในเรื่องงบประมาณ 
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• ความเปนสวนตัวของขอมูล 
Team Member: บุคลากรของมหาดไทยท้ังหมด 
Team Name: อะไรดี 

 

 
โครงการท่ี 5 (Project Name): การสรางคุณคาใหกับชีวิตขาราชการ 
Problem Statement:  
ขาราชการในกระทรวงมหาดไทยมีคุณภาพชีวิตดี 
Description: การสรางคุณคาและคุณภาพชีวิตใหกับขาราชการ รวมท้ัง empower ในการตัดสินใจ 
เพื่อใหการทํางานคลองตัว 
Objective: 
ขาราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเวลาไปทํากิจกรรมท่ีสนใจหรือจําเปน 
Scope: 
การสรางวัฒนธรรมองคกร หลักเกณฑและระเบียบตางๆ 
Budget:  10 ลานบาท 
Schedule& Timing: 1 ป  
Critical Success factor:  

การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและยกเลิกกฏเกณฑท่ีทําใหไมเอ้ือตอการสรางคุณภาพชีวิต 
 
Constraints: 

• ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีมานานจะตองใชระยะเวลาในการเปลี่ยน 

• เง่ือนไขของเวลาในเรื่องงบประมาณ 
Team Member: บุคลากรของมหาดไทยท้ังหมด 
Team Name: เครื่องหลัง 
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วันท่ี 2-3  วันพุธท่ี 2 - วันพฤหัสบดีท่ี 3  พฤษภาคม 2561 ของการสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมของภาครัฐสูความย่ังยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" 
 วันท่ีสองและสามของการสัมมนาเปนการวิเคราะหปจจัย/ปญหา/ความทาทายท่ีจะทําใหเกิดนวัตกรรมในองคกร
เพ่ือการพัฒนาสูภาคประชาชน  การสรางตนแบบงานพัฒนานวัตกรรม (Mini Innovation Project) โดยใช  Design 
Thinking model เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนานวัฒนกรรม แบงเปน 2 Module คือ 
 
Module 3 วิเคราะหปจจัย/ปญหา/ความทาทายท่ีจะทําใหเกิดนวัตกรรมในองคกรเพ่ือการพัฒนาสูภาคประชาชน  
  เทคนิคการวิเคราะหความตองการของภาคประชาชน เขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Citizen Centric 

Empathize) โดย Ask –Listen-Immerse Technique เพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหาท่ีตองแกไขหรือกระบวนการ
ใหมๆท่ีตองพัฒนา 

  เทคนิคการผลิตไอเดียจํานวนมากๆแลวกลั่นกรองและคัดเลือกไอเดียออกมาเปนความคิดท่ีนําไปใชงานตอยอด
ได (From Divergent Thinking to Convergent Thinking) 

   4  เทคนิค/วิธีการการหาไอเดียสรางสรรคใหมใหกับผลิตภัณฑและบริการ  (4 Creative tools/ techniques 
for Innovation development) 

  เทคนิคการคัดเลือกไอเดียใหตอบโจทยกลยุทธองคกร กอนพัฒนาเปน Mini Project  
กิจกรรม : Citizen Centric Empathize for Challenge statement 
วิธีการ : Case Study and Group Working  
เครื่องมือท่ีใช : Citizen Centric Empathize, Journey  
Module 4 การสรางตนแบบงานพัฒนานวัตกรรม (Mini Innovation Project) 
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 พัฒนาตนแบบกระบวนการทํางานใหมๆ/ผลิตภัณฑหรืองานบริการใหมๆ (Process/Product/Service Mini 
Innovation Prototype)  

 ทําการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไปและแลกเปลี่ยนเพ่ือขยายมุมมอง เพ่ือใหเขาใจ เขาถึง และพัฒนา อยาง
ตอเนื่องได 

  แลกเปลี่ยน และสะทอนกลับ (Idea sharing & Feedback) Mini Project  
กิจกรรม : Mini Innovation Project for Innovation Development 
 กิจกรรม : World café แลกเปลี่ยน และสะทอนกลับ (Idea sharing & Feedback) ปรับปรุง Mini Project แลว
นําเสนอไอเดีย  (Presentation) หนาหองอีกครั้ง พรอมโหวตหา Top Mini Innovation Project ในดวงใจ 
เครื่องมือท่ีใช :  Pilot Prototype, World Café’ 
 
ผลลัพธของกิจกรรมในวันท่ี 2-3 สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเปนตนแบบแนวคิดเพ่ือนําไป
ตอยอดตอไปได โดยผูเขาอบรมรวมกันคิดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานในระดับหนวยงาน ได 9 ผลงาน ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
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ชื่อโครงการ  นองถุงเงิน     ชื่อกลุม Teamfinity  (ยฝ, อต) 

Project Charter Canvas 
Project Name : นองถุงเงิน 

 
Team Name :  Team finity (ยผ,อต) 

Problem Statement : 
1. ระยะเวลาในการของบ 
2. ข้ันตอนอนุมัติ 
3. ความถูกตองครบถวนของขอมูล 

Description : 
เปนระบบขออนุมัติงบประมาณภายในหนวยงานท่ี
ลดข้ันตอนดานเอกสารการอนุมัติและความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารโดยผานระบบชวยเหลือและ IC 
เขาไปดวย 

Critical Success Factor : 
1. นโยบายจากผูบริหาร 
2. การนําไปใชงานจริงดาน Digital Approve. 

Objective : 
1. เพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนการอนุมัติ

เอกสาร 
2. เพ่ือลดความผิดพลาดดานการกรอก

ขอมูลงบประมาณ 

Scope : 
โปรแกรมเปนโปรแกรมท่ีรวมขอจํากัดของ สนง และ
ยุธศาสตรองคกร เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานได
แบบอัติโนมัติรวมถึงระบบหลังบานท่ีชวยรวบรวม
ขอมูลท้ังหมดพรอมสง สนง. และมีระบบติดตามการ
ใชงบประมาณ 

Budget : 
100,000 บาท (IT ภายในพัฒนาเอง) 

Schedule & Timing: 6 เดือน 
เดือนท่ี 1      รวบรวมขอมูลปญหาตางๆในการของบจากหนวยงาน 
เดือนท่ี 2      สราง Prototype concept นําเสนอ 
เดือนท่ี 3-5  สรางโปรแกรม 
เดือนท่ี 6      ทดลองใชและปรับปรุง  
Constraints: 
1. ระบบราชการไมสามารถใชDigital Approve ได 
2. ความเขาใจของผูใชงาน 

Team Members: 
1. กองแผนงานและงบประมาณ 
2. IT 
3. หนวยงานท่ีตองการงบประมาณ 
Approval of the Project charter : 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. ขอจํากัดดานเวลาในการจัดทําขอมูล 
2. ผูเขียนแผน/งบประมาณขาดความเขาใจ 
3. สํานักงบประมาณเพ่ิมเติมกฏ/ระเบียบใหม 
4. ความถูกตองของขอมูล/ความครบถวน 
5. ข้ันตอนอนุมัติหลายบลําดับข้ันเม่ือแกตอง

เริ่มตนกระบวนการใหม 
 
 
 

 
1. สรางโปรแกรม“นองถุงเงิน” 
2. ผูดูแลระบบจะอัพเดทขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของไวในโปรแกรม โดยเจาหนาท่ี
สามารถเขาไปศึกษาไดดวยตัวเอง 

3. นําระบบควบคุมภายในเขามาผนวกใน
โปรแกรม 

 
1. การจัดทําคําของบประมาณถูกตอง/ครบถวน 
2. ประหยัดเวลา 
3. ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง 
4. ผูท่ีไมเคยทําคําของบประมาณสามารถเรียนรู

และทําเองไดจริง 
5. ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลไดทันที 
6. สามารถติดตามการใชงบประมาณได 
7. Digital Prove Anytime Anywhere 
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ช่ือโครงการ  Touch ME          ช่ือกลุม  MEA Smart Life 
 

Project Charter Canvas 
Project Name :Touch Me 

 
Team Name :MEA Smart life 

Problem Statement : 

• การควบคุมอุปกรณเครื่องใชในบาน 

Description : 
เปนระบบท่ีควบคุมแบะติดตามสถานะการทํางาน
ของเครื่องใชไฟฟา พรอมอุปกรณควบคุม device 
electronic ตางๆโดยเทคโนโลยี PLC (Power Line 
Communication) 

Critical Success Factor : 

• เทคโนโลยี PLC พรอมอุปกรณ Device ท่ี Support 

• ทัศนคติของผูใชงาน 

Objective : 

• เพ่ือสรางธุรกิจเสริมใหกับองคกร 

• ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย 

• สอดคลองกับนโยบาย Smart Home 
 

Scope : 
1. ทําอุปกรณควบคุม device electronic  โดยใช

เทคโนโลยี PLC เพ่ือกระจายสัญญานเสียง ขอมูล 
โดยผานระบบนําสายกระแสไฟฟาหรือสายไฟฟาท่ี
ใชในบานเรือน 

2. พัฒนาระบบ Application ใหสามารถติดตาม
สถานะการทํางานของเครื่องใชไฟฟา เชน การสั่ง
เปด-ปด, การควบคุมอุณหภูมิ 

Budget : 
1 ลานบาท 

Schedule & Timing: 
  -  ระยะเวลาในการพัฒนาอุปกรณ 1 ป 
  -ระยะเวลาในการพัฒนา Application 6 เดือน 
Constraints: 

• เทคโนโลยี PCL ในประเทศๆไทย 

Team Members: 
กฟน. 
Approval of the Project charter : 
ผูวา กฟน. 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. อุปกรณเครื่องใชไฟฟามีปริมาณเยอะ 
2. ผูสูงอายุ, คนไขติดเตียงไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองได 
3. การตรวจสอบสมรรถนะการทํางานของ

เครื่องใชไฟฟา ตรวจสอบไดยาก 
4. ตองการความสะดวกสบายในการใชงาน 
5. ตองการความปลอดภัยในการใชงาน 
6. กลัวไฟไหมบาน 

 
1. ใชเทคโนโลยี Power Line 

Communication (PLC) 
2. พัฒนาระบบ Application ใหสามารถ 

Tracking สถานะ การทํางานของ
เครื่องใชไฟฟา 

3. พัฒนาอุปกรณ Device Electronic ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1. ผูใชงานสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการ

ทํางานของเครื่องใชไฟฟาได 
2. มีการแจงเตือนไฟไหม 
3. เฝาบานระยะไกลพรอมการแจงเตือน 
4. เพ่ิมความปลอดภัยในบาน 
5. ประหยัดไฟฟา 
6. สามารถบริหารเวลาการใชชีวิต 
7. ได Smart Home 
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ชื่อโครงการ I Smart 4.0       ชื่อกลุม กฟปภ. 
 

Project Charter Canvas 
Project Name :Meter :i Smart 4.0 

 
Team Name :กฟปภ 

Problem Statement : 
การใชสาธารณูปโภคท่ียุงยาก, คุณภาพ
ไมไดมาตรฐาน 
 

Description : 
สราง Meter Digital อัจฉริยะท่ีสามารถบูรณาการ
สารธารณูปโภคตางๆ รวมถึงการควบคุม, จัดการ 
และสื่อสาร การใขงานในรูปแบบตางๆ 

Critical Success Factor : 

• R&D 

• การใหความรวมมือระหวางหนวยงานสาธารณูปโภค 
 

Objective : 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง 
 

Scope : 
เชื่อมโยงขอมูลหนวยงานสาธณูปโภค เชน ไฟฟา, 
ประปา, Internet สื่อสารเขาดวยกัน และปรับปรุง
คุณภาพสินคาและงานบริการใหสะดวกรวดเร็ว 

Budget : 
100 MB 

Schedule & Timing: 6 เดือน 
1. ปท่ี1 : ทํา R&D และใหแตละหนวยงานเตรียมความพรอมดาน Tech และขอมูล – 50 
2. ปท่ี2 : ทดสอบการเชื่อโยงและทดลองโครงการนําลอง พรอมวิเคราะหดานการตลาดดวย – 40 
3. ปท่ี3 : นําออกใชในตลาด – 10 
 

Constraints: 
1. Technology ท่ีเก่ียวของ 
2. งบประมาณท่ีใชพัฒนาอุปกรณ 

Team Members: 
พ่ีพล, พ่ีซง, แฟรล 
Approval of the Project charter : 
ครม. 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. ความยุงยากในการชําระคาสาธารณูปโภค 
2. คุณภาพของสินคาพวกสาธารณูปโภค 
3. ความปลอดภัยในสินคาสาธารณูปโภค 
4. ความรู/ความเขาใจในการใชสินคาอยาง

ปลอดภัย 

 
1. มีระบบแจงเตือน/รับชําระคาสาธารณูปโภค 
2. มีอุปกรณตรวจวัดคุณภาพพรอมปรับปรุง

คุณภาพ 
3. มีระบบติตตามการใชงานเม่ืออุปกรณมีปญหา 
4. มีคูมือใหคําแนะนําการใชงานอุปกรณไฟฟา 

และมี Robot ชวยใหคําแนะนํา/ท่ีปรึกษา
เพ่ิมเติม 

 
1. ผูใชสินคาอุปโภคบริโภคมีความสะดวกสบาย

ข้ึน 
2. มีสินคาท่ีไดมาตรฐาน 
3. ใชงานไดอยางปลอดภัยคลายกังวล 
4. มีความเขาใจในการใชงานอยางถูกตอง 
5. มีท่ีปรึกษาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
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ชื่อโครงการ สบายใจ App.   ชื่อกลุม MEA Safe for life 
 

Project Charter Canvas 
Project Name :สบายใจ App. 

 
Team Name :MEA Safe for Life 

Problem Statement : 
แมบานขาดทักษะและความรูดานไฟฟา 
 
 
 

Description : 
App. ท่ีเปนตัวชวยใหความรูคําแนะนํา ความ
ชวยเหลือ และชวยตรวจสอบดูแลอุปกรณไฟฟา 
รวมถึงชีวิต/ทรัพยสิน 
 

Critical Success Factor : 
ความมีประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบขอมูล / แจง
เตือน 

Objective : 

• เพ่ิมความสะดวกสบาย 

• ลดการเกิดอุปบัติเหตุ/อัคคีภัย 
 
 
 
 

Scope : 
ชวยเลือกเครื่องใชไฟฟา/อุกรณไฟฟา 
รายงานสถานะ/ควบคุมการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟา 
แจงเตือนเม่ือเกิดเหตุผิดปกติจาการใชหไฟฟา 
ติดตอขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ 

Budget : 
10,000,000 บาท 

Schedule & Timing: 6 เดือน 
ปท่ี1 รวบรวมขอมูลเครื่องใชไฟฟาท้ังหมด + ออกแบบระบบฟงกชั่นการใชงาน 
ปท่ี2 ครึ่งปแรก : ทดสอบระบบการทํางานของ App 
ครึ่งปหลัง : ทดสอบ ใชงาน ระบบการชวยเหลือและใชงานจริง 
Constraints: 

• อุปกรณเครื่องใชไฟฟามีจํานวนมาก 

• ความแมนยําของการตรวจจับแจงเตือนควบคุม 

Team Members: 
มน พิมพ กฟน. 
Approval of the Project charter : 
ผอก กฟน. 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. แมบานมีภาระงานมากดูแลบานและคนใน

ครอบครัวไดไมท่ัวถึง 
2. แมบานขาดความรูและความเขาใจดานไฟฟา

ท้ังการเลือกใช, การตรวจสอบและการดูแล 
3. อัคคีภัยสวนใหญเกิดจรากภาคครัวเรือน การ

เลือกใชอุปกรณไฟฟา ท่ีไมมีประสิทธิภาพ, 
พฤติกรรมการใช, อุบัติเหตุและความ
ประมาท 

 
1. สราง Application ชื่อสบายใจ App 
2. เพ่ือเปนเครื่องมือ ตัวชวยใหความรู, ใหความ

ชวยเหลือ, ใหคําแนะนํา, ชวยตรวจสอบ ดูแล 
อุปกรณไฟฟา และดูแลชีวิต/ทรัพยสินของคน
ในบาน 

 
1. ลดการเกิดอัคคีภัย 
2. เพ่ิมความสะดวกสบายใหกับแมบาน 
3. Safe ชีวิตและทรัพยสิน 
4. เกิดการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 
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ชื่อโครงการ ID Que  ชื่อกลุม ID Que 

 

Project Charter Canvas 
Project Name :ID QUE(จองคิวบัตรประชาชน) 

 
Team Name :ID QUE 

Problem Statement : 

• เสียเวลารอนานในการทําบัตรประชาชน 

• เอกสารไมครบ 

Description : 
การทํา APP ท่ีมีชื่อวา “ID QUE” เพ่ือใหประชาชน
สามารถจองคิวไดในพ้ืนท่ีใกลตนมากท่ีกสุดและไม
ตองรอนานโดยมีการแจงเตือน 
 

Critical Success Factor : 
1. การรับรูของประชาชน 
2. การเชื่อมโยงระบบและขอมูล 

Objective : 

• ประชาชนเลือกสถานท่ีได 

• จองของคิวลวงหนา 

• ไดเรียนรูกฎหมาย 

Scope : 
การพัฒนาระบบ App บนมือถือ โดยสราง 
Program ในการเขาไปจองคิวในการทําบัตร
ประชาชน 

Budget : 
500,000 – 1,000,000 บาท 

Schedule & Timing: 
ระยะท่ี1การสรางระบบเขียนโปรแกรม ประมาณ 2 เดือน 
ระยะท่ี 2การทดลองใชในพ้ืนท่ีนํารอง  ประมาณ 3 เดือน + Feedback ปรับปรุง ประมาณ 1 เดือน 
ระยะท่ี 3การประชาสัมพันธการใชงาน  ประมาณ 2 เดือน 
ระยะท่ี 4การเปดการใชงาน 
Constraints: 

• ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

Team Members: 
1) เมย-สป. 2) เบียร-ปค.3) จะเอ-ปค.4) บัว-สป.5) ก๊ิบ-พบ. 

Approval of the Project charter : 
อธิบดีกรมการปกครอง 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. รอคิวในการทําบัตรประชาชนนาน 
2. ไมสามารถทราบระยะเวลาในการทําบัตรได

แนนอน 
 

 
1. สราง Application 

 
1. ไดรับความสะดวกในการทําบัตรประชาชน 
2. ทราบขอมูลท่ีตองการทราบไดโดยสะดวก

รวดเร็ว 
3. เลือกสถานท่ีในการไปทําบัตรได 
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ชื่อโครงการ  App ดี  ชื่อกลุม  (สตร.+ศปท.+กพร.+ศสส.) สป. 
 

Project Charter Canvas 
Project Name :App ดี 

 
Team Name :(สตร.+ศปท+กพร.+ศลส.) 

Problem Statement : 
การรองเรียนจากการทุจริตของภาครัฐ 

Description : 
การทุจริตของภาครัฐ ทําใหสวัสดิการของประชาชน
ไมไดรับประโยชนเต็มท่ี 

Critical Success Factor : 

• ปลอดการทุจริตในโครงการของภาครัฐ 

• เจาหนาท่ีของรัฐไมมีพฤติกรรมการทุจริต 
Objective : 

• ปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

• ตอบสนองความตองการของประชาชนได
รวดเร็ว 

Scope : 

• มีเครื่องมือในการตอตานการทุจริต 

• พัฒนาบุคลากร/ปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความ
ตระหนักถึงการทุจริต 

Budget : 
100,000,000 [km 

Schedule & Timing: 6 เดือน 

• วางแผนพัฒนาระบบ App 

• การปฏิบัติตามแผน / การจัดซ้ือจัดจางอุปกรณ โดรน / Robot 
Constraints: 

• งบประมาณ 

• คนพัฒนานวัตกรรม 

Team Members: 
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ เชน ศดร, ศปท, ปปช, สปน และอ่ืนๆ 
Approval of the Project charter : 
 
นายกรัฐมนตรี 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. มีการทุจริตหนวยงานภาครัฐ 
2. อายุการใชงานของถนนไมยาวนาน 
3. การแกไขปญหาลาชา 

 
1. มีการตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยใชโดรน/Robot 
2. หากมีการทุจริต สามารถลงตรวจสอบได

รวดเร็ว 

 
1. การรับเรื่องรองเรียนไดเร็วข้ึน 
2. การตรวจสอบพ้ืนท่ีเร็วข้ึน 
3. ลดการทุจริตในภาครัฐ 
4. แกไขปญหาไดรวดเร็วข้ึน 
5. ผูรองเรียนสามารถติดตามเรื่องรองเรียนได

ตลอดเวลา 
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ช่ือโครงการ Local Data   ช่ือกลุม 3 กรม. (สค./ทด./ปภ.) 

 

Project Charter Canvas 
Project Name :Local Data 

 
Team Name :3 กรม 

Problem Statement : 
การขาดฐานขอมูลลท่ีบูรณาการแบละมี
ประสิทธิภาพ 
 

Description : 
การจัดฐานขอมูลของ (3 กรม) เขาดวยกันใหมีการใช
งานไดงาย / รวดเร็ว / สะดวก โดยใขระบบ GIS 

Critical Success Factor : 

• แผนการดําเนินการท่ีชัดเจน ตอเนื่องและมีการ
ประเมินผลเสมอ 

Objective : 

• สรางฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

Scope : 
ครอบคลุมฐานขอมูลท่ีจําเปนในการตัดสินใจ / 
ปฏิบัติงาน ในเบื้องตนใชฐานขอมูลของ สท./ปภ/ทค 

Budget : 
ประมาณ 50 ลานบาท 
การพัฒนาพนักงาน การจัดการฐานขอมูล 
การสํารองความตองการ / R 

Schedule & Timing:14 เดือน 

• จัดเตรียมขอมูล 5 เดือน 

• จัดประชุมการใชของผูใชและประชาชน 2 เดือน 

• จัดทําแผน ทํา TOR 3 เดือน 

• พัฒนาโปรแกรม 3 เดือน 

• ทดลองใช และแกไขเพ่ิมเติม 3 เดือน 

• เปดใหประชาชนทดลองใชจริง 3 เดือน 
Constraints: 

• การสนับสนุนของผูบริหาร ท้ังในระดับกระทรวงและ
กรมในระยะยาว 

• การสรางการรับรูและการเขาใจกับเจาของขอมูล 

Team Members: 

- สป.มท – ปภ- สท-ทด 
 
Approval of the Project charter : 
มท1 ปมท. 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. ขาดขอมูลในการตัดสินใจ/จัดทํานโยบาย 
2. ขาดขอมูลท่ีบูรณาการเอกสาร/ถูกตอง

ทันสมัย 
3. ขอมูลเขาถึงยาก 
4. ระบบท่ีมีไมเสถียรภาพ 
5. แตละหนวยงานมีขอมูลเฉพาะไมเชื่อมโยง 
 
 
 

 
1. รวมขอมูลใหเปนเอกภาพ/ถูกตองทันสมัย 
2. มีฐานขอมูลท่ีเขาไดงาย 
3. ใชเทคโนโลยีเขามาทําใหสมบูรณและมี

เสถียรภาพ 
4. เชื่อมโยงขอมูลเขาถึงคน 

 
1. โครงการ Local Data 
2. การมีขอมูลประกอบการจัดทํานโยบายไดมี

ประสิทธิภาพ 
3. ไดนโยบายท่ีดีเหมาะสมกับ มท 
4. มีประโยชนตอการตอยอดงานวิจัย 
5. ประชาชนรับรูขอมูลความเปนอยูในพ้ืนท่ีของ

ตน 
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ชื่อโครงการ  I Follow            ชื่อกลุม B-A-T (ภูมิ+แอมป+เตก) 

 

Project Charter Canvas 
Project Name : 

I Follow 
 

Team Name : 
B-A-T (ภูมิ+แอมป+เต็ก) 

Problem Statement : 

• การ Load งาน 

• ขาดความกาวหนา 

• เวลาการทํางานไมเหมาะสม 

• งบประมาณไมสอดคลองกับสถานการณ 

Description : 
เปนโครงการท่ีทําเพ่ือสรางความยุติธรรมและ
ตรวจสอบได สรางความถูกตองและความสุขให ขรก 
 

Critical Success Factor : 
ความใสใจของผูบังคับบัญชา 
ทัศนคติในการทํางานของ ผบ+ขรก 

Objective : 

• เพ่ือแกไขปญหาและสราง Office ใหนา
ทํางาน 

Scope : 

• App นี้จะประมาลผล คางาน และสักยภาพของ 
ขรก.ได เพ่ือนําไปประมาบผลในการวางแผน การ
กระจายงานตามศักยภาพท่ีเหมาะสม และทราบ
ศักยภาพขององคกร 

Budget : 
10,000,000 บาท 

Schedule & Timing: 6 เดือน 
ดําเนินการไดภายใน  1 ป 
Constraints: 

• ระบบอุปถัมภ 

• การใหความสําคัญ 

Team Members: 
ผอ.สํานัก 
Approval of the Project charter : 
ปมท 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. การ Load งาน 
2. ขาดความกาวหนาท่ียุติธรรม 
3. เวลาการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
4. งบประมาณท่ีไมเหมาะสมกับสถานการณ 
 
 
 
 

 
1. กระจายงานตามความสามารถ 
2. มีระบบการประเมินท่ีดีเปนธรรม 
3. ใชคนใหเหมาะกับงาน 
4. มีคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

และความสามารถ 
5. สราง Application I Follow เพ่ือทราบการ

ทํางานของเจาหนาท่ีแตละคนและผลสําเร็จ
ของงาน ผูบังคับบัญชาจะทราบวาแตละคนมี
ผลงานและคางานท่ีตางกัน 

 
1. ขาราชการมีความสุข 
2. ผูบังคับบัญชาทราบศักยภาพของคนและ

องคกร 
3. มีความกาวหนาท่ีชัดเจน 
4. ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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ช่ือโครงการ E-Compliance   ช่ือกลุม  หมวกแหงปญญา  

 

Project Charter Canvas 
Project Name :E-Compliance :EC 

 
Team Name :หมวกแหงปญญา 

Problem Statement : 
1. ไมมีฐานขอมูลท่ีรวบรวมระเบียบท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน 
2. สวนราชการท่ีเปนหนวยรับตรวจ 

Description : 
เปนระบบขออนุมัติงบประมาณภายใน
หนวยงานท่ีลดข้ันตอนดานเอกสารการอนุมัติ
และความถูกตองครบถวนของเอกสารโดยผาน
ระบบชวยเหลือและ IC เขาไปดวย 

Critical Success Factor : 
1.นโยบายจากผูบริหาร 
2.การนําไปใชงานจริงดาน Digital Approve. 

Objective : 
1. ผูตรวจสอบภายในมีความสะดวกในการ

ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน 
2. หนวยรับตรวจมีการทํางานท่ีผิดพลาดนอยลง 
3. ประหยัดเวลาในการทํางานและทรัพยากรท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ เปนตน 

Scope : 
ระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการท้ังหมดท่ี
เก่ียวของ 
 

Budget : 
2,500,000 บาท 

Schedule & Timing:1 ป 3 เดือน 
ดําเนินการวางแผนในการจัดทําระบบ (2เดือน) และนําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาใหความรับผิดชอบ (1 เดือน) 
ดําเนิการสรรหาผูรับจางท่ีมีความขํานาญดาน IT เพ่ือจัดทําระบบ (2-3 เดือน) 
จัดทําระบบเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน (6 เดือน) 
นําระบบออกใชปฏิบัติงาน พรอมติดตามผลการใชงาน (3 เดือน) 
Constraints: 
1. มีระเบียบตางๆ จํานวนมากและไมมีการรวบรวมเปนฐานขอมูลปจจุบัน 
2. ขาดผูเชี่ยวชาญในการรวบรวมระเบียบตางๆ ใหเปนฐานเดียวกันและ

เชื่อมโยงกัน. 

Team Members: 
1. ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 
2. สวนราชการท่ีเปนหนวยรับตรวจ 
3. ผูท่ีมีความสนใจในระบบ 
Approval of the Project charter : 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ปญหาคืออะไร วิธีแกไขคืออะไร 
ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนี้ 

(แกไขแลวไดอะไร) 
 
1. มีระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งมติ ครม ตางๆท่ี

ตองใชในการตรวจสอบหรือท่ีตองใช พกพาไว
เปนจํานวนมาก 

2. สวนราชการท่ีเปนหนวยรับตรง ขาดความรู
ในดานระเบียบทําใหปฏิบัติราชการเกิด
ขอผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 

 
1. จัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลของระเบียบตางๆ 

ขอตรวจทาน ขอหารือ เขาไวดวยกันโดยชื่อ
วา ระบบ E-Compliance Z (EC) โดยสาร
มรถคียขอมูล ปญหา ลงในระบบ ระบบก็จะ
แสดงผลความเชื่อมโยงของระเบียบตางๆ 
และแสดงผลออกมาในรูปแบบรายงาน ดวย
ความรวดเร็วและครอบคลุม 

2. นําระบบ EC มาใชเปน Application ใน
โทรศัพท เพ่ือความสะดวกในการพกพาไปใช
งานนอกสถานท่ีเปนตน 

 
1. ผูตรวจสอบภายในมีความสะดวกในการ

ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน 
2. หนวยรับตรวจมีการทํางานท่ีผิดพลาดนอยลง 
3. ประหยัดเวลาในการทํางาน และทรัพยากรท่ี

ใชในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ เปนตน 
4. ผูบริหารสามรถทราบถึงรายงานการ

ตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว 
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