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ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

ความกา้วหนา้รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

แผนผงัการด าเนนิงานและการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตแิละ

แผนการปฏริปูประเทศระหวา่งคณะกรรมการตา่ง ๆ และส านกังานเลขาฯ (สศช.)

การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการด าเนนิการ

ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ
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ยทุธศาสตรช์าติ
1

2 แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาติ

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนปฏริปูประเทศ
ดา้น ...

แผนความม ัน่คง

3 “แผนปฏบิตักิารดา้น ........... 
ระยะที ่... (พ.ศ. .... - ....)”

แผนอืน่ ๆ 
“แผนแมบ่ทดา้น

........”
“แผนพฒันา

........”

ระดบัของแผน

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่15 ก.พ. 61 เรือ่งแนวทางการเสนอแผนเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะรัฐมนตร ีโดยการพจิารณาของ
คณะรัฐมนตร ีมมีตใิหจ้ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ สามารถสรปุไดด้ังนี้

เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ

เป็
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 า
แ
ผ
น
ต
า่
ง
ๆ

หมายเหต ุ: นับตัง้แตว่นัที ่4 ธ.ค. 60 ครม. มมีตกิ าหนดการตัง้ชือ่แผนระดับที ่3 วา่ “แผนปฏบิัตกิารดา้นระยะที ่... (พ.ศ. .... - ....)” 
เวน้แตไ่ดม้กีารระบไุวใ้นกฎหมายกอ่นทีจ่ะมมีต ิครม. วนัที ่4 ธ.ค. 60 เชน่ พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด 
พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง มต ิครม. เป็นตน้ 

แนวทางการเสนอแผน
เขา้สูก่ารพจิารณาของ

คณะรฐัมนตรี

มตคิณะรฐัมนตร ี: แผน 3 ระดบั



“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

เ พ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประ เทศให้ มี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
และทุกมิติ

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (2561 – 2580)

คณะรัฐมนตรใีนการประชมุ เมือ่วนัที ่22 พ.ค. 2561 มมีตเิห็นชอบรา่งยทุธศาสตรช์าต ิและปัจจบุัน
อยูร่ะหวา่งเสนอสภานติบิัญญัตแิหง่ชาตเิพือ่พจิารณา กอ่นประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป
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แผนการปฏริปูประเทศ

1. ดา้นการเมอืง
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ รูจั้กยอมรับ

ความเห็นทีแ่ตกตา่ง พรรคการเมอืงด าเนนิกจิกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได ้นักการเมอืงปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และแกไ้ข

ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงโดยสนัตวิธิ ี

2. ดา้นการบรหิาร

ราชการ

องคก์รภาครัฐเปิดกวา้งและเชือ่มโยงขอ้มลูกนั กะทัดรัดแตแ่ข็งแรง ท างานเพือ่ประชาชนโดยเชงิพืน้ทีเ่ป็นหลัก จัดระบบบรหิารและ

บรกิารใหเ้ป็นดจิทิลั จัดระบบบคุลากรใหม้มีาตรฐานกลาง มคีณุธรรมและจรยิธรรม และสรา้งวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทจุรติ

3. ดา้นกฎหมาย 

ใหก้ฎหมายดแีละเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัหลักนติธิรรมเป็นเครือ่งมอืสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ประชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการ

กฎหมายอยา่งเหมาะสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถเขา้ถงึกฎหมายไดโ้ดยงา่ย และมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม

4. ดา้นยตุธิรรม 

ใหท้กุขัน้ตอนมกีารก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน มกีลไกชว่ยเหลอืประชาชนโดยเสมอภาค บงัคบัการตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั พัฒนา

ระบบสอบสวนคดอีาญาทีม่กีารตรวจสอบและถว่งดลุ ระบบนติวิทิยาศาสตรม์มีาตรฐาน และกระบวนการยตุธิรรมมปีระสทิธภิาพเอือ้ตอ่

การแขง่ขนัของประเทศ

5. ดา้นเศรษฐกจิ 

มผีลติภาพและความสามารถในการแขง่ขนัในระดับประเทศสงูขึน้ มกีารเตบิโตอยา่งครอบคลมุทกุภาคสว่นอยา่งยั่งยนื มุง่เนน้การใช ้

ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ลดความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิของประชาชน และสถาบนัทางเศรษฐกจิ

มสีมรรถนะสงูขึน้

6. ดา้นทรพัยากร

ธรรมชาตฯิ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการรกัษา ฟ้ืนฟแูละย ัง่ยนืเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ สรา้งความสมดลุระหวา่งการอนุรกัษ์

และการใชป้ระโยชน ์ทัง้ทรัพยากรทางบก (ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ดนิ แร)่ ทางน ้า ทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชวีภาพ และสิง่แวดลอ้ม

7. ดา้นสาธารณสขุ 
ระบบบรกิารปฐมภมูมิคีวามครอบคลมุ ระบบสขุภาพของประเทศมเีอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผดิชอบใหแ้ตล่ะพืน้ที ่และ

ประชาชนไทยมสีขุภาวะและคณุภาพชวีติทีด่บีนหลกัการสรา้งน าซอ่ม และผูท้ีอ่าศัยในประเทศไทยมโีอกาสเทา่เทยีมในการเขา้ถงึบรกิาร

สาธารณสขุทีจ่ าเป็น

8. ดา้นสือ่สาร

มวลชน เทคโนฯ

ดลุยภาพระหวา่งเสรภีาพของการท าหนา้ทีข่องสือ่บนความรบัผดิชอบกบัการก ากบัทีม่คีวามชอบธรรม และการใชพ้ืน้ทีด่จิทิัลเพือ่

การสือ่สารอยา่งมจีรรยาบรรณ การรับรูข้องประชาชน และสือ่เป็นโรงเรยีนของสงัคม ในการใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน ปลกูฝังวัฒนธรรมของ

ชาต ิและปลกูฝังทัศนคตทิีด่ี

9. ดา้นสงัคม 

คนไทยมหีลกัประกนัทางรายไดท้ ีเ่พยีงพอตอ่การด ารงชวีติอยา่งมคีณุภาพ ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมไปสูก่ารมจีติสาธารณะเพิม่ข ึน้ สงัคม

แหง่โอกาสและไมแ่บง่แยก ภาครัฐมขีอ้มลูและสารสนเทศดา้นสงัคมทีบ่รูณาการ และใหช้มุชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แข็งสามารถบรหิาร

จดัการชมุชนไดด้ว้ยตนเอง

10. ดา้นพลงังาน 
ปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารจัดการเพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่และการยอมรบัของประชาชน สง่เสรมิดา้นเทคโนโลยแีละการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ใหก้ารบรหิารจดัการดา้นพลงังานมธีรรมาภบิาล มกีารลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานพลังงาน และการลงทนุในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัดา้นพลังงาน

11. ดา้นป้องกนั

การทจุรติฯ

มมีาตรการควบคมุ ก ากบั ตดิตาม การบรหิารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภาครฐัสามารถ

เขา้ถงึและตรวจสอบได ้ยกระดับการบงัคับใชม้าตรการทางวนัิย มาตรการทางปกครอง เพือ่ใหป้ระเทศไทยปลอดทจุรติ
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ประกาศใช้
แผนการปฏริปู
ประเทศใน

ราชกจิจานุเบกษา

6 เม.ย. 61 ม.ิย. 61

สว่นราชการจดัท า
แผนงาน/โครงการ
ทีส่อดคลอ้งกบัแผน

ปฏริปู
จดัสง่มายงัระบบ

ต.ค. 61

สว่นราชการ
รายงาน

ความกา้วหนา้
ภายใน 30 วนั 
หลงัส ิน้ไตรมาส 

4/2561

ครม.

เห็นชอบแผน

แมบ่ท และ

ประกาศใช้

ในราชกจิจาฯ 

สศช. จดัท ารายงาน
ความกา้วหนา้ตอ่ คกก. ครม. 
รฐัสภา และหวัหนา้หนว่ยงาน
ตามมาตรา 23 วรรค 2 พรอ้ม
ท ัง้เผยแพรต่อ่สาธารณะ

คกก.
พจิารณา
รา่ง

ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ

และเสนอ
ตอ่ ครม.

ครม.
พจิารณา

รา่งยทุธศาสตร์
ชาต ิ

และเสนอตอ่ 
สนช.

นรม. น ารา่งฯ
ที ่สนช. ให้
ความ

เห็นชอบแลว้
ขึน้ทลูเกลา้ฯ 

ถวาย

คกก. ยทุธศาสตรช์าติ
พจิารณารา่งแผนแมบ่ท และ

เสนอ ครม. 

9 พ.ค. 61 8 ม.ิย. 61 18 ก.ค. 61 30 ก.ย. 61 ต.ค - พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62

ม.ค. 62

สว่นราชการ
รายงาน

ความกา้วหนา้
ภายใน 30 วนั 
หลงัส ิน้ไตรมาส 

1/2562

ยทุธศาสตรช์าต ิ

กรอบด าเนนิการของยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ การปฏริปูประเทศ

กรอบเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

กรอบด าเนนิการของยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ

คณะกรรมการ
จดัท าฯ
จดัท ารา่ง
แผนแมบ่ท 
มายงั

ฝ่ายเลขาฯ

คณะกรรมการจดัท าฯ เตรยีมการจดัท าแผนแมบ่ท

สงป. สศช.  กพร. และ สนช. 
จดัท ายทุธศาสตรจ์ดัสรร
งบประมาณ 63 และ 
เสนอ ครม. เห็นชอบ สว่นราชการจดัท าค าของบประมาณ 2563



ประเด็นการน าเสนอ

ความกา้วหนา้รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

แผนผงัการด าเนนิงานและการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตแิละ

แผนการปฏริปูประเทศระหวา่งคณะกรรมการตา่ง ๆ และส านกังานเลขาฯ (สศช.)

การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการด าเนนิการ

ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ
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ส านักงานเลขานุการ
(สศช.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงเจ้าสังกัดคณะท างานพิเศษฯส่วนราชการในสังกัด

ระบบ eMENSCR

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา

ประชาชน / 
สาธารณะคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
(สศช. ฝ่ายเลขานุการ)

ที่ประชุมร่วมฯ
2

1

3

4

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
(สศช. ฝ่ายเลขานุการ)

ที่ประชุมร่วมฯ

แผนผงัการด าเนนิงาน

10



ประเด็นการน าเสนอ

ความกา้วหนา้รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

แผนผงัการด าเนนิงานและการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตแิละ

แผนการปฏริปูประเทศระหวา่งคณะกรรมการตา่ง ๆ และส านกังานเลขาฯ (สศช.)

การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการด าเนนิการ

ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ
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เป็นระบบฐานขอ้มลูกลางทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเป็นบรูณาการ

ชว่ยลดตน้ทนุการด าเนนิงาน รวมทัง้ชว่ยลดภาระการใหข้อ้มลูเพือ่ประกอบการชีแ้จงตา่งๆ ของหน่วยงาน

เป็นระบบ Paperless System เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

สามารถเผยแพรร่ายงานสรปุผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ระชาชนทราบ กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการตดิตามประเมนิผล

EMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

Country Reform) เป็นระบบสารสนเทศทีใ่ชต้ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนนิงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน

โครงการ หรอืการด าเนนิการตา่ง ๆ ในการขับเคลือ่นการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริูปประเทศ โดยเป็น

ระบบขอ้มลูขนาดใหญท่ีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูจากสว่นราชการตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งบรูณาการ

หลกัการของระบบ EMENSCR
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EMENSCR

ส่วนกลาง : ระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ส่วนภูมิภาค : จังหวัดหรือเทียบเท่า 

Key in ข้อมูลโครงการ เช่น โครงการตอบ
ยุทธศาสตร์ใด ปฏิรูปด้านใด 

อนุมัติ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลโครงการท่ีหน่วยงานกรอก

คณะท างานพิเศษ ฯ

แจ้งเตือนคณะท างานฯ เม่ือมี
หน่วยงาน Key in ข้อมูล

ระบบเก็บข้อมูล

ระบบประมวลผล

NECTEC

นายกฯ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
คกก.จัดท าฯ คกก.ปฏิรูป สมช. กก.สศช.
หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ

ระบบประมวลเนื้อหา
รายงานท่ีสอดคล้องแต่ละ
คณะกรรมการฯ

ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูล เพ่ือ
จัดท ารายงานท่ีเกี่ยวข้อง

ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เม่ือมีการ

ตรวจสอบจากประชาชน

เช่ือมโยงฐานข้อมูลส านักงบประมาณ ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และอื่นๆ

หน่วยงานภาครัฐ

ประชาชน

ฐานข้อมูลอ่ืน

สศช.

รายงาน

รายงานที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งข้อมูลการ
ติดตาม

1.

3.

2

5.1

5.2

รายงานความคืบหน้าต่อปชช. ผ่านหน้าเวป

6.

7.

4.

ระบบ EMENSCR

13



ข้อมูลทั่วไป
ความเชื่อมโยง

ระดับแผน 
เป้าหมาย

รายละเอียด
- โครงการ
- การด าเนินงาน

แผนการ
ด าเนินงาน/

กิจกรรม
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน

M1

- ช่ือโครงการ /การด าเนินงาน
- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ)
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง)
- สถานะการด าเนินโครงการ

- แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
- แผนระดับท่ี 2 (แผนปฏิรูป 

แผนแม่บท แผนมั่นคง etc.)
- แผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติการ )
- นโยบายรัฐบาล
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์
- ตัวชี้วัด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กลุ่มเป้าหมาย

- วงเงินงบประมาณ 
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด 
และแหล่งเงิน)

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

- การด าเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน)

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ

ผู้อนุมัติ

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ 
(ระบุรายไตรมาส)

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม

M2 M3 M4 M5 M6 M7

ผู้อนุมัติ

14

โครงสรา้งระบบตดิตามประเมนิผล



00

ผู้อ านวยการกอง
(ผู้กรอกข้อมูล)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

เลขาธิการ ก.พ.ร.
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

สศช.
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ

เพื่อจัดท ารายงาน

ส่งข้อมูล

อนุมัติ

ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

อนุมัติ

หมายเหต ุ: หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูทีไ่ดร้บัการอนมุตัแิลว้ จะตอ้งขอด าเนนิการตามล าดบัข ัน้เชน่กนั 

M7

ล าดบัการอนมุตัขิอ้มลู
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6 เม.ย. 61 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเทศประกาศใช้

ในราชกิจจานุเบกษา

13 มี.ค. 61ครม. มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศให้ทุกส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท า
แผนงาน/โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติภายใน ๓ เดือน 

มี.ค. – พ.ค. 61

ส่วนราชการจัดเตรียม
ข้อมูลตามมติ ครม. 

เพื่อกรอกในระบบ

มิ.ย. 61

ระบบพร้อม
ให้หน่วยงานเริ่ม

กรอกข้อมูล

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. 61

ม.ค. 62

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ2562***สามารถตรวจสอบ
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องแยกตามหน่วยงาน

ในเบื้องต้นได้ที่ www.nesdb.go.th

กรอบเวลาการด าเนนิงานของหนว่ยงาน
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1

Sustainable Development Goals : SDGs2

3

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN : Association of South East Asian Nations)

4 การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0

17

หวัขอ้การน าเสนอ



SDGs คอื เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) ซึง่เป็นกรอบทศิทาง การพัฒนาของโลก

ภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ก าหนดตอ่เนื่องจาก MDGs หรอืเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ทีส่ ิน้สดุลงเมือ่เดอืนสงิหาคม 2558 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 17 เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 : ขจัดความยากจน

เป้าหมายที ่2 : ขจัดความหวิโหย เกษตรยัง่ยนื

เป้าหมายที ่3 : สขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ ี

เป้าหมายที ่4 : การศกึษาเทา่เทยีมและทัว่ถงึ

เป้าหมายที ่5 : ความเทา่เทยีมทางเพศ

เป้าหมายที ่6 : การจัดการน ้าและสขุาภบิาล

เป้าหมายที ่7 : การเขา้ถงึพลังงานทีท่ันสมยั

เป้าหมายที่ 8 : การเตบิโตเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายที ่9 : พัฒนาอตุสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน

เป้าหมายที ่10 : ลดความเหลือ่มล ้า

เป้าหมายที ่11 : เมอืงปลอดภยั

เป้าหมายที ่12 : การผลติและบรโิภคทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายที ่13 : ตอ่สูก่บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

เป้าหมายที ่14 : อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที ่15 : การจัดการระบบนเิวศทางบก

เป้าหมายที ่16 : สงัคมเป็นสขุ

เป้าหมายที ่17 : สรา้งความเขม้แข็งในระดับสากล

18ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ในทั่วโลก ผูค้นมากกว่า 800 ลา้นคน ยังคงอยู่ไดด้ว้ยเงนินอ้ยกว่า 1.25 ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาดการเขา้ถงึอาหาร 

น ้าดืม่ทีส่ะอาดและสขุอนามัยทีเ่พยีงพอ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเร็วในประเทศ เชน่ จนีและอนิเดยี ไดช้ว่ยยกระดับ

ประชากรออกจากความยากจน แต่ความเติบโตในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีความสม ่าเสมอเท่าใดนัก ประชากรผูห้ญิง

มสีดัสว่นทีอ่ยูใ่นความยากจนมากกวา่ผูช้าย เนื่องจากการเขา้ถงึทีไ่มเ่ทา่กนัในเรือ่งคา่แรงงาน การศกึษาและทรัพยส์นิ

• SDGs มเีป้าหมายทีจ่ะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2573 ซึง่เป้าหมายดังกล่าวเกีย่วขอ้งกับการก าหนด

กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ทีม่ีความเสีย่งในการเขา้ถงึทรัพยากรและการบรกิารขัน้พื้นฐาน รวมถงึชว่ยเหลอืชุมชน

ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากความขัดแยง้และภัยพบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภมูอิากาศ

19

เป้าหมายที ่1 : 
ขจดัความยากจน

• การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเร็วและผลผลติทางการเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งสองทศวรรษทีผ่่านมา ท าใหไ้ดเ้ห็นสัดสว่น

ของประชากรทีข่าดแคลนอาหารลดลงเกอืบครึง่หนึง่ ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากทีเ่คยไดรั้บความทกุขจ์ากความอดอยากและ

ความหวิโหย ซึง่ในขณะนี้ ประเทศเหล่านัน้สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทางโภชนาการแกผู่ด้อ้ยโอกาสไดเ้ป็นจ านวนมาก มคีวาม

คบืหนา้อยา่งมากในเรือ่งการก าจัดความหวิโดยในภาคกลางและเอเชยีตะวันออก ละตนิอเมรกิา และประเทศกลุม่แครบิเบยีน

• เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความหวิโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2573 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่เด็กและผูด้อ้ยโอกาสจ านวนมากไดรั้บการเขา้ถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่า

ทางโภชนาการตลอดทัง้ปี เป้าหมายนี้ยังเกีย่วขอ้งกับการสง่เสรมิการเกษตรอย่างยั่งยนื การปรับปรุงชวีติความเป็นอยู่และก าลัง

การผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ช่วยใหเ้ขา้ถึงแหล่งที่ดินท ากนิ เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศก็เป็นสิง่ส าคัญทีส่รา้งความเชือ่มั่นในการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติทาง

การเกษตร เราจะสามารถยตุคิวามอดอยากและความหวิโหยไดภ้ายในปี 2573 โดยด าเนนิการรว่มกบัเป้าหมายอืน่ ๆ ทีก่ าหนดไว ้

เป้าหมายที ่2 : 
ขจดัความหวิโหย 
เกษตรย ัง่ยนื

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• นับตัง้แตก่ารสรา้งเป้าหมายการพัฒนาแหง่สหัสวรรษ ซึง่ประสบผลส าเร็จอยา่งมคีณุคา่ในหนา้ประวัตศิาสตรจ์ากการลดการเสยีชวีติ

ของเด็ก การปรับปรงุสขุภาพของมารดาและการตอ่สูก้บัเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์มาลาเรยีและโรคอืน่ ๆ ตัง้แตปี่ 2533 สามารถป้องกนัการ

เสยีชวีติของเด็กท่ัวโลก โดยลดลงกว่า 50% และการเสยีชวีติของมารดาก็สามารถลดลงได ้45% ในท่ัวโลก ภาวะการตดิเชือ้

เอชไอวแีละเอดสท์ีเ่กดิขึน้ใหม ่สามารถลดลงได ้30% ในระหวา่งปี 2543 ถงึปี 2556 และมากกวา่ 6,200,000 ชวีติไดรั้บป้องกัน

จากโรคมาลาเรยี

• การเสยีชวีติเหลา่นี้สามารถหลกีเลีย่งไดโ้ดยการป้องกันและการรักษา การศกึษา แคมเปญการสรา้งภมูคิุม้กันของโรคและการดแูล

สขุภาพเพศและระบบสบืพันธุ ์เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนืมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะยตุกิารระบาดของโรคเอดส ์วัณโรคมาลาเรยีและ

โรคตดิต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573 ซึง่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหบ้รรลุหลักประกันสุขภาพถว้นหนา้และจัดใหม้ีการเขา้ถงึยาและวัคซีน

อย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพส าหรับทุกคน การสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการนี้

เชน่เดยีวกบัการเขา้ถงึยาในราคาทีเ่หมาะสม
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เป้าหมายที ่3 : 
สขุภาพและ

ความเป็นอยูท่ ีด่ ี

• ตัง้แต่ปี 2543 มีความคบืหนา้เป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผูท้ี่ไดรั้บการศกึษาในระดับประถมศกึษา อัตราการ

ลงทะเบยีนเรยีนรวมในประเทศก าลังพัฒนาเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 91 ในปี 2558 และจ านวนของเด็กท่ัวโลกทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาลดลง

ไดเ้กอืบครึง่หนึง่ นอกจากนี้ อตัราผูท้ีม่คีวามสามารถในการอา่นออกเขยีนไดย้ังเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก และเด็กผูห้ญงิไดไ้ปโรงเรยีน

มากขึน้กวา่เดมิ สิง่เหลา่นี้ลว้นเป็นความส าเร็จอนัยอดเยีย่ม

• การประสบความส าเร็จครอบคลมุถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ ซึง่ตอกย ้าความเชือ่ทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่การศกึษาเป็นหนึง่ในแรงขับเคลือ่นทีม่ี

ประสทิธภิาพส าหรับการพัฒนาอยา่งยั่งยนื เป้าหมายนี้ท าใหแ้น่ใจวา่เด็กผูห้ญงิและเด็กผูช้ายทกุคนจะไดรั้บส าเร็จศกึษาฟรใีนระดับ

ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา นอกจากนี้ยังมวีัตถปุระสงคเ์พือ่จัดใหม้กีารฝึกอบรมอาชพีในราคาทีเ่หมาะสมอยา่งเทา่เทยีมกัน และ

ขจัดความไมเ่สมอภาคทางเพศและความเหลือ่มล ้า ดว้ยความมุง่หมายทีจ่ะประสบผลส าเร็จในการเขา้ถงึหลักสากลเพือ่การศกึษา

ทีส่งูขึน้อยา่งมคีณุภาพ

เป้าหมายที ่4 : 
การศกึษาเทา่
เทยีมและท ัว่ถงึ

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ตัง้แต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับพันธมติรของ UN และประชาคมโลกใหค้วามเสมอภาคทางเพศเป็นศูนยก์ลางในการท างาน มผีูห้ญงิ

จ านวนมากขึน้ทีไ่ดเ้รยีนในโรงเรยีน เมือ่เทยีบกบั 15 ปีทีผ่า่นมา และในภมูภิาคสว่นใหญก็่มคีวามเทา่เทยีมกนัทางเพศในการศกึษา

ระดับประถมศกึษา ในขณะนี้ ผูห้ญงิสามารถท างานนอกบา้นและไดรั้บค่าแรงจากงานทีไ่มใ่ชท่ าการเกษตรไดถ้งึ 41% เมือ่เทยีบ

ปี 2533 ซึง่มเีพยีง 35%

• SDGs มจีุดหมายทีจ่ะสรา้งความส าเร็จเหลา่นี้เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารยุตกิารเลอืกปฏบิัตติ่อผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิในทุกที่ แตใ่นบาง

ภูมภิาคยังคงมคีวามไม่เท่าเทียมกันในเบือ้งตน้ส าหรับการเขา้ถงึค่าจา้ง และยังคงมีชอ่งว่างทีม่ีนัยส าคัญระหว่างชายและหญงิ

ในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมดิทางเพศ การใชแ้รงงานทีผ่ดิกฎหมาย และการแบง่แยกชนชัน้ของประชาชน

ยังคงเป็นอปุสรรคใหญใ่นเรือ่งนี้
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เป้าหมายที ่5 : 
ความเทา่เทยีม

ทางเพศ

• ปัญหาการขาดแคลนน ้าสง่ผลกระทบต่อประชาชนท่ัวโลกมากกว่า 40% สิง่ทีน่่าตกใจคอืคาดว่าจะมกีารเพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลก

ทีเ่ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ แมว้่าประชาชน 2,100 ลา้นคน ไดรั้บการเขา้ถงึการสขุาภบิาลน ้าทีด่ีขึน้ตัง้แต่

ปี 2533 แตก่ารขาดแคลนอปุกรณ์ส าหรับน ้าดืม่ทีป่ลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักทีส่ง่ผลกระทบตอ่ทกุทวปี

• ภายในปี 2573 การท าใหม้นี ้าดืม่ทีป่ลอดภัยและราคาเหมาะสม จ าเป็นตอ้งมกีารลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสม โดยจัดใหม้ี

ส ิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุอนามัยและสง่เสรมิสขุอนามัยในทกุระดับ ปกป้องและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศน์ทีเ่กีย่วขอ้งกับน ้า เชน่ ป่าไม ้

ภูเขาและแม่น ้า พืน้ที่ชุม่น ้าเป็นสิง่จ าเป็นที่ตอ้งดูแล ถา้หากเราจะลดการขาดแคลนน ้า นอกจากนี้ ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ยังเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะสง่เสรมิใหม้กีารใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพและสนับสนุนเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าในประเทศทีก่ าลังพัฒนา

เป้าหมายที ่6 : 
การจดัการน า้
และสขุาภบิาล

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ระหวา่งปี 2533 ถงึปี 2553 จ านวนประชากรมกีารเขา้ถงึไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 1,700 ลา้นคนทั่วโลกและยังคงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ดังนัน้

จงึมีการเรียกรอ้งถงึพลังงานราคาถูก เศรษฐกจิท่ัวโลกพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิและการเพิม่ขึน้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซึง่น่ันคอืการสรา้งการเปลีย่นแปลงทีร่นุแรงตอ่ระบบภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงนี้สง่ผลถงึทกุทวปีท่ัวโลก

• ภายในปี 2573 มเีป้าหมายทีจ่ะท าใหเ้กดิการผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสมในทุกที ่ซ ึง่หมายถงึการลงทุนในแหลง่พลังงานสะอาด เชน่ 

พลังงานแสงอาทติย ์พลังงานลมและพลังงานความรอ้น การน ามาตรฐานการประหยัดคา่ใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชใ้นอาคารและ

อตุสาหกรรมส าหรับความหลากหลายของเทคโนโลยยีังสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าท่ัวโลกได ้14% ซึง่หมายถงึการลดการใชง้าน

โรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แห่ง การขยายโครงสรา้งพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ใหม้แีหล่งทีม่าของพลังงาน

สะอาดในประเทศที่ก าลังพัฒนา เป็นเป้าหมายส าคัญที่ทัง้การขยายโครงสรา้งและการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสรมิการ

เจรญิเตบิโตและชว่ยเหลอืสิง่แวดลอ้มได ้
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เป้าหมายที ่7 : 
การเขา้ถงึ

พลงังานทีท่นัสมยั

• มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จ านวนคนงานที่ประสบปัญหาความยากจนไดล้ดลงอย่างมาก แมจ้ะมีผลกระทบที่ยาวนานของวกิฤต

เศรษฐกจิจากปี 2551/2552 ในประเทศทีก่ าลังพัฒนา ชนชัน้กลางถอืเป็น 34% ของการจา้งงานทัง้หมด โดยตัวเลขนี้เพิม่ขึน้กวา่

สามเทา่จากปี 2534 ถงึ 2558

• เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื (SDGs) มุง่มั่นทีจ่ะสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ั่งยนืโดยบรรลเุป้าหมายการผลติในระดับทีส่งูขึน้

และผลติผา่นนวัตกรรมทางเทคโนโลย ีสนับสนุนนโยบายทีส่ง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการและการสรา้งงานซึง่เป็นกญุแจส าคัญในเรือ่งนี้ 

เชน่เดยีวกับมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะก าจัดการบังคับใชแ้รงงานทาสและการคา้มนุษย ์ดว้ยเป้าหมายเหลา่นี้ ภายในปี 2573 

เราตอ้งการใหเ้กดิการจา้งงานเต็มรปูแบบและมปีระสทิธภิาพ และการท างานทีเ่หมาะสมส าหรับผูห้ญงิและผูช้ายทกุคน

เป้าหมายที ่8 : 
การเตบิโต

เศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจส าคัญในการหาทางแกปั้ญหาอย่างยั่งยืนใหก้ับความทา้ทายทางเศรษฐกจิและ

สิง่แวดลอ้ม เชน่ การจัดใหม้ชี ิน้งานใหมแ่ละสง่เสรมิประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน การสง่เสรมิอตุสาหกรรมทีย่ั่งยนืและการลงทนุ

ในการวจัิยทางวทิยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม เหลา่นี้เป็นวธิทีีส่ าคัญทีจ่ะชว่ยสนับสนุนการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

• การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานและนวัตกรรมเป็นหนึง่ในเป้าหมายการพัฒนา 17 ขอ้ ทีอ่ยูใ่นวาระการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยนื (SDGs) วธิกีารแบบบรูณาการเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะท าใหเ้กดิความคบืหนา้ไปยังเป้าหมายอืน่ ๆ
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เป้าหมายที ่9 : 
พฒันา

อตุสาหกรรม 
นวตักรรม และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

• จากรายงานทีว่่าความไม่เทา่เทยีมของรายไดม้อีัตราเพิม่ขึน้ 10% ของคนร ่ารวยทีส่ดุ มรีายไดเ้ป็น 40% ของรายไดร้วมทั่วโลก 

ผูท้ีย่ากจนทีส่ดุ 10% ท าไดร้ายไดเ้พยีง 2-7% ของรายไดร้วมทั่วโลก ในประเทศก าลังพัฒนา ความไมเ่ทา่เทยีมเพิ่มขึน้ 11 % 

ตามการเจรญิเตบิโตของประชากร

• ความไม่เท่าเทยีมดา้นรายไดเ้ป็นปัญหาระดับโลกทีต่อ้งการการแกไ้ข ซึง่ปัญหานี้เกีย่วขอ้งกับการปรับปรุงกฎระเบยีบขอ้บังคับ 

การตรวจสอบของตลาดการเงนิและสถาบันดา้นการเงนิ การส่งเสรมิการช่วยเหลือดา้นการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจาก

ตา่งชาตไิปยังภมูภิาคทีม่คีวามจ าเป็นมากทีส่ดุ การอ านวยความสะดวกในการอพยพยา้ยถิน่ทีป่ลอดภัยและการเคลือ่นยา้ยของผูค้น

ก็เป็นสิง่ส าคัญในการแกไ้ขปัญหาการแบง่เขตแดน

เป้าหมายที ่10 : 
ลดความเหลือ่มล า้

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของเมอืงในประเทศทีก่ าลังพัฒนา ควบคูไ่ปกบัการเพิม่ขึน้ในการยา้ยถิน่ฐานจากชนบทสูเ่มอืง ซึง่น าไปสู่

ความเจรญิในเมอืงขนาดใหญ ่ในปี 2553 ม ี10 เมอืงใหญท่ีม่พีลเมอืงจ านวน 10 ลา้นคนหรอืมากกวา่นัน้ ในปี 2557 มเีมอืงขนาด

ใหญถ่งึ 28 เมอืง ผูอ้ยูอ่าศัยรวม 453,000,000 คน

• ความยากจนมักจะกระจกุตัวอยูใ่นเมอืง รัฐบาลระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ตอ้งพยายามจัดการเพือ่รองรับการเพิม่ขึน้ของประชากรใน

พืน้ทีเ่หลา่นัน้ การท าใหเ้มอืงปลอดภัยและยั่งยนื หมายถงึ การท าใหเ้ขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศัยทีป่ลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตัง้ถิน่

ฐานของชมุชนแออดั นอกจากนี้ยังเกีย่วขอ้งกบัการลงทนุเรือ่งการขนสง่สาธารณะ การสรา้งพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวและการปรับปรงุ

การวางผังเมอืงและการจัดการในลักษณะแบบมสีว่นรว่ม
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เป้าหมายที ่11 : 
เมอืงปลอดภยั

• การที่จะบรรลุเป้าหมายการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นตอ้งลดรอยเทา้ทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการ

เปลีย่นแปลงการผลติและการบรโิภคสนิคา้และทรัพยากร การเกษตรกรรมเป็นผูใ้ชน้ ้ารายใหญท่ีส่ดุในโลก และในขณะนี้มกีารจัดการ

น ้าใหถ้งึ 70% ของผูใ้ชน้ ้าทัง้หมด

• การจัดการการใชท้รัพยากรธรรมชาตริ่วมกันอยา่งมปีระสทิธภิาพและวธิกีารก าจัดขยะทีเ่ป็นพษิและมลพษิเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะท าให ้

บรรลเุป้าหมายนี้ การสง่เสรมิใหม้กีารรไีซเคลิและลดขยะมลูฝอยในอตุสาหกรรม ธุรกจิและผูบ้รโิภคเป็นสิง่ส าคัญเทา่เทยีมกับการ

สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาเพือ่กา้วเขา้สูแ่ผนการบรโิภคทีย่ั่งยนืภายในปี 2573

เป้าหมายที ่12 : 
การผลติและ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนื

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ไมม่ปีระเทศใดในโลกทีไ่ม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกยังคงเพิม่ขึน้ 

และตอนนี้เพิม่ขึน้จากปี 2533 มากกวา่ 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกรอ้นเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอันยาวนานกับระบบ

สภาพภมูอิากาศ ซึง่ผลลัพธท์ีต่ามมาอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ถา้หากไมเ่ริม่ด าเนนิการในตอนนี้

• การสรา้งความเขม้แข็ง ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตัวของภมูภิาคทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ ประเทศทีไ่มม่ทีางออกทะเล 

และประเทศทีเ่ป็นเกาะ จ าเป็นตอ้งร่วมมอืกันเพือ่พยายามสรา้งความตระหนักรูแ้ละบรูณาการมาตราการเขา้ไปในนโยบายและกล

ยทุธร์ะดับชาต ิซึง่ยังคงมคีวามเป็นไปไดด้ว้ยเจตจ านงทางการเมอืงและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยทีีส่ามารถ

จ ากัดการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิฉลี่ยของโลกไดถ้งึสององศาเซลเซยีสซึง่จ ากัดไดม้ากกว่ากอ่นยุคอุตสาหกรรม สิง่นี้จ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการรว่มกนัอยา่งเรง่ดว่น
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เป้าหมายที ่13 : 
ตอ่สูก่บัการ

เปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

• ผูค้นกว่าสามพันลา้นคนใชช้วีติขึน้อยู่กับความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝ่ัง แตใ่นปัจจุบันนี้เราจะเห็นไดว้่า 30% 

ของปลาทะเลของโลกไดถ้กูใชไ้ปเกนิขนาด ซึง่ต า่กวา่ระดับทีพ่วกเขาสามารถผลติผลตอบแทนทีย่ั่งยนืใหไ้ด ้

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สรา้งกรอบการท างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝ่ังและ

ทางทะเลจากภาวะมลพษิจากแหลง่บนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมทุร เสรมิสรา้งการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยนืของทรัพยากรทะเลผา่นกฎหมายระหวา่งประเทศซึง่จะสามารถชว่ยบรรเทาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัมหาสมทุร

เป้าหมายที ่14 : 
อนุรกัษท์รพัยากร

ทางทะเล

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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• ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสือ่มโทรมของทีด่นิแบบทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น และการสญูเสยีทีด่นิท ากนิ 30–35 ครัง้ ภัยแลง้และ

การแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิม่ขึน้ในแต่ละปี รวมจ านวนการสูญเสยีถงึ 12 ลา้นเฮกเตอร ์และส่งผลกระทบต่อชุมชน

ทีย่ากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุส์ตัวท์ีเ่ป็นทีรู่จั้ก มจี านวน 8% ทีก่ าลังจะสญูพันธุแ์ละอกี 22% มคีวามเสีย่งตอ่การสญูพันธุ์

• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs) มุ่งมั่นทีจ่ะอนุรักษ์และฟ้ืนฟปูระโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาท ิป่าไม ้พื้นทีชุ่ม่น ้า พืน้ที่

ก ึง่แหง้แลง้ และภเูขา ภายในปี 2563 การสง่เสรมิการจัดการป่าอยา่งยั่งยนืและแกไ้ขการตัดไมท้ าลายป่าก็เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ย

บรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิน่ที่อยู่อาศัย

ตามธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพทีซ่ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของมรดกทางวัฒนธรรมรว่มกนัของเรา
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เป้าหมายที ่15 : 
การจดัการระบบ
นเิวศทางบก

• สนัตภิาพ ความมั่นคง สทิธมินุษยชนและการปกครองทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลักนติธิรรมเป็นการรวมกันทีส่ าคัญเพือ่การ

พัฒนาทีย่ั่งยนื เราอาศัยอยูใ่นโลกทีถ่กูแบง่แยกมากขึน้ บางภูมภิาคไดรั้บสทิธิใ์นความสงบ การรักษาความปลอดภัย ความเจรญิ 

อย่างเต็มทีแ่ละต่อเนื่อง ในขณะทีภ่มูภิาคอืน่ตกอยู่ในวงจรของความขัดแยง้และความรุนแรงทีดู่เหมอืนวา่จะไม่มีวันสิน้สดุ ซึง่สิง่

เหลา่นี้สามารถหลกีเลีย่งไดแ้ละควรจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พรอ้มท างานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้และความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสรมิการปกครองดว้ยกฎหมายและการส่งเสริมสทิธิ

มนุษยชน เป็นกญุแจส าคัญในกระบวนการนี้เชน่เดยีวกับการลดอาวธุผดิกฎหมาย สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประเทศก าลังพัฒนา

ในสถาบนัการปกครองทั่วโลก

เป้าหมายที ่16 : 
สงัคมเป็นสขุ

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

Sustainable Development Goals : SDGs



• ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชือ่มต่อกันมากขึน้กว่าเดมิ การพัฒนาในการเขา้ถงึเทคโนโลยีและความรูเ้ป็นสิง่ส าคัญในการแบ่งปัน

ความคดิและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานดา้นนโยบายจะชว่ยใหป้ระเทศก าลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได ้เชน่เดยีวกับ

การสง่เสรมิการลงทนุเพือ่การพัฒนาเป็นสิง่ส าคัญเพือ่ใหป้ระสบผลในการเตบิโตและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

• เป้าหมายนี้มุง่มั่นทีจ่ะเพิม่ความรว่มมอืระหวา่งประเทศพัฒนาแลว้กับประเทศก าลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศก าลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาตเิพือ่การบรรลเุป้าหมาย สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศและ

ชว่ยเหลอืประเทศก าลังพัฒนาเพิม่อัตราการสง่ออก ซึง่นี่คอืสว่นประกอบทัง้หมดทีจ่ะชว่ยใหป้ระสบผลส าเร็จในหลักเกณฑส์ากล

และระบบการคา้ทีเ่สมอภาค ซึง่เป็นสิง่ทีย่ตุธิรรม เปิดกวา้งและเป็นประโยชนต์อ่ทกุฝ่าย

27

เป้าหมายที ่17 : 
สรา้งความ

เขม้แข็งในระดบั
สากล

ทีม่า : http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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Sustainable Development Goals : SDGs2

3

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN : Association of South East Asian Nations)

4 การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0
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หวัขอ้การน าเสนอ



29ทีม่า : http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/591/Sum_Asean.pdf

• เดมิการจัดตัง้กลุม่ประเทศอาเซยีน ในครัง้แรก มจีดุมุง่หมาย เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคม เพราะแตล่ะประเทศมแีนวคดิทางการเมอืงทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมาก

• การจัดตัง้ข ึน้ในวนัที ่8 สงิหาคม 2510 ณ วงัสราญรมย ์ในกระทรวงการตา่งประเทศ กรงุเทพมหานคร 

• ซึง่มปีระเทศสมาชกิเริม่แรก 5 ประเทศ คอื อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย 

• ตอ่มา บรไูน ดารสุซาลามไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิในวนัที ่8 มกราคม 2527 

• เวยีดนามไดเ้ขา้รว่มเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2538 

• ลาว และ พมา่เขา้รว่มเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2540

• กัมพชูา เขา้รว่มเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2542

• ปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน จึงมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

บรไูนดารสุซาลาม เวยีดนาม ลาว พมา่ และกัมพชูา

• มปีระชากรรวมกันทัง้หมด 580 ลา้นคน

• ASEAN+3 หมายถงึ ประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีน รว่มกับประเทศจนี ญีปุ่่ น และเกาหลี

• ASEAN+6 ไดแ้ก ่กลุม่ประเทศ ASEAN+3 และเพิม่ประเทศอนิเดยี ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์โดยมกีารรวมตัวกันเพือ่เจรจาต่อรอง 

ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นการเจรจาทางการคา้ โดยเกีย่วขอ้งกับการยกเวน้ ยกเลกิ หรอืลดภาษีระหวา่งกลุม่ประเทศคู่คา้

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN : Association of South East Asian Nations)

ทีม่า และความส าคญัของประชาคมอาเซยีน

One Vision, One Identity, One Community (หนึง่วสิยัทศัน ์หนึง่เอกลกัษณ์ หนึง่ประชาคม)

ค าขวญัของ ASEAN



30ทีม่า : http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/591/Sum_Asean.pdf

ประชาคมอาเซยีน มคีวามรว่มมอื 3 ดา้น หรอื 3 เสาหลกั (pillars) คอื

1. ประชาคมความม ัน่คงอาเซยีน (ASEAN Security Community- ASC) 

• มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะท าใหป้ระเทศในภมูภิาคอยูอ่ยา่งสนัตสิขุ แกไ้ขปัญหาภายในภมูภิาคโดยสนัตวิธิ ีและยดึมั่นในหลักความมั่นคง

รอบดา้น

2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community- AEC)

• มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหภ้มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้คีวามมั่นคงมั่งคั่ง และสามารถแขง่ขนักับภมูภิาคอืน่ ๆ ได ้

3. สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)

• การพัฒนามนุษย์

• การคุม้ครอง และสวสัดกิารสงัคม

• สทิธ ิและความยตุธิรรมทางสงัคม

• ความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม

• การสรา้งอัตลักษณ์อาเซยีน

• การลดชอ่งวา่งทางการพัฒนา

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN : Association of South East Asian Nations)



1

Sustainable Development Goals : SDGs2

3

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศ

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN : Association of South East Asian Nations)

4 การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0
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หวัขอ้การน าเสนอ

• การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จผา่นชอ่งทางดจิทัิล

และบรกิารรว่ม (One Stop Service)

• แผนและความกา้วหนา้ในการด าเนนิการพัฒนาและการรังสรรค์

นวตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

• โครงการหอ้งปฏบิัตกิารนวตักรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 หมวด 16 มาตรา 258 ข

กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ทีม่า
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• กระแสการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดเก่ียวกบัประเทศไทย 4.0

• การยกระดบัประสิทธิภาพภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0

• แนวทางการพฒันาและการปฏิรูประบบการบริหารจดัการภาครัฐในระดบัสากล

• การบรูณาการเพ่ือเช่ือมโยงสูก่ารยกระดบัประสิทธิภาพภาครัฐและเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัประเทศ

• พรบ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ยุ ทธศาสตรุ  ชาตุ   

รุ  ฐธรรมนุ ญ 2560 

โมเดล 

Thailand 4.0 

หมวด 16 การปฏุ  รุ ปประเทศ 

มาตรา 258 ข ดุ  านการบรุ  หารราชการแผุ นดุ  น 
 

1. การน าระบบเทคโนโลยีทีีีี่เหมาะสมมาประยีุกตี์ใช ี ้เพีืี่อประโยชนี์
ในการบรี ิหารราชการแผี่นดี ินและอ านวยความสะดวกใหี ้แกี่ประชาชน 

2. บีูรณาการระบบฐานขี ้อมีูลของหนี่วยงานภาครีัฐเข ี ้าดี ้วยกีัน 

3. ปรีบัปรีุงและพีฒันาโครงสรี ้างและระบบบรี ิหารงานของรีัฐ 
แผนก าลีังคนภาครีัฐ 

4. ปรีบัปรีุงและพีฒันาระบบบรี ิหารงานบีุคคลภาครีัฐ เพีืี่อจีูงใจใหี ้
ผีูี ้มีีความรีูี ้ ความสามารถใหี ้มีีความคีิดสรี ้างสรรคี์และคี ิดคี ้น 
นวีัตกรรมใหมี่ ๆ ในการปฏีิบีัตี ิราชการ 

5. ปรีบัปรีุงระบบการจีดัซีืี ้อจีดัจี ้างภาครีัฐ 
 

 
 
 

ยุ ทธศาสตรุ  ทุ  ุ   6 การปรุ  บสมดุ ลและ
พุ  ฒนาระบบการบรุ  หารจุ  ดการภาครุ  ฐ  
 
หนี่วยงานภาครีัฐมีีขนาดทีีี่เหมาะสมกีบับทบาทภารกี ิจ 
มีีสมรรถนะสีูง มีีประสีทิธี ิภาพและประสี ิทธี ิผลกระจาย
บทบาทภารกี ิจไปสีูีท่ ี ้องถี ิี่นอยี่างเหมาะสม มีีธรรมาภีิบาล 

2 

การพุ  ฒนาระบบราชการ 4.0 

ระบบราชการ 4.0 
 
ยีึดหลีกัธรรมาภีิบาลของการบรี ิหารกี ิจการบี ้านเมีืองทีีี่ดีี
เพีืี่อประโยชนี์สีุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) 

• Open & Connected Government 
• Citizen-centric Government  
• Smart & High performance Government  

SDGs Global trends 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

หน่วยงานภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกจิ
มสีมรรถนะสงู มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กระจาย
บทบาทภารกจิไปสูท่อ้งถิน่อยา่งเหมาะสม มธีรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรช์าติ

รฐัธรรมนญู 2560

ยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens)

หมวด 16 การปฏริปูประเทศ
มาตรา 258 ข ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ

1. การน าระบบเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์ชเ้พือ่
ประโยชนใ์นการบรหิารราชการแผน่ดนิและอ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน

2. บรูณาการระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐเขา้ดว้ยกัน
3. ปรับปรงุและพัฒนาโครงสรา้งและระบบบรหิารงานของรัฐ 

แผนก าลังคนภาครัฐ
4. ปรับปรงุและพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลภาครัฐ เพือ่จูงใจ

ใหผู้ม้คีวามรูค้วามสามารถใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละคดิคน้
นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการปฏบัิตริาชการ

5. ปรับปรงุระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ

การพฒันาระบบราชการ 4.0
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การปฏริปูระบบราชการเพือ่รองรบั Thailand 4.0 (Government 4.0)

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งท างาน
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน” 

(Better Governance, Happier Citizens)

Government 
4.0

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่
เพือ่สรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ ๆ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชบั
และไมเ่กดิความซ ้าซอ้น

การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่
โดยยดึคณุลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผน่ดนิทีด่ี

การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการ
ท างานใหม ่โดยการสรา้งจติส านกึและ
ความรับผดิชอบในการปฏบิัตหินา้ที่ มุง่เนน้
ความซือ่สตัยส์จุรติ และประโยชนส์ว่นรวม• ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open 

and Connected Government) 

• ภาครัฐทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการ
บรกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดบั
ปัจเจก (Citizen - Centric and Service -
Oriented Government)

• ภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)

34
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เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตอ้งท างานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการตอ้งปรับเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารท างานใหม่

เพือ่พลกิโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจและเป็นพึง่ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ (Credible and Trusted Government) ดังนี้

ตอ้งมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันขอ้มูลซึง่กันและกัน และสามารถเขา้มา
ตรวจสอบการท างานได ้ตลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรอืภาคสว่นอืน่ ๆ เชน่ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิทีภ่าครัฐไม่ควรด าเนนิการเอง
ออกไปใหแ้ก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของ
เครอืขา่ย มากกวา่ตามสายการบงัคับบญัชาในแนวดิง่ ขณะเดยีวกนัก็ยงัตอ้งเชือ่มโยงการ
ท างานในภาครัฐดว้ยกันเองใหม้เีอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บรหิารสว่นกลางสว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่

1. เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั  (Open & Connected Government)

ตอ้งท างานในเชงิรุกและมองไปขา้งหนา้ โดยตัง้ค าถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะ
ไดอ้ะไร มุง่เนน้แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยไมต่อ้งรอ
ใหเ้ขา้มาตดิต่อขอรับบรกิารหรอืรอ้งขอความช่วยเหลอืจากทางราชการ (Proactive 
Public Services) รวมทัง้ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐ (Big Government Data) 
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตอ้งการของ
ประชาชน (Personalized หรอื Tailored Services) พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวก โดย
มกีารเชือ่มโยงกันเองของทางราชการเพือ่ใหบ้รกิารไดเ้สร็จสิน้ในจุดเดยีว ประชาชน
สามารถเรยีกใชบ้รกิารของทางราชการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของตนและผา่น
การตดิตอ่ไดห้ลายชอ่งทางผสมผสานกนัทัง้การตดิตอ่มาดว้ยตนเอง เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศัพทม์อืถอื

2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-Centric Government)

ตอ้งท างานอยา่งเตรยีมการณ์ไวล้ว่งหนา้ มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง สรา้งนวัตกรรมหรอืความคดิรเิริม่และประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นแบบสหสาขาวชิาเขา้มา
ใชใ้นการตอบโตก้บัโลกแหง่การเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลัน เพือ่สรา้งคุณค่า มคีวามยดืหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งทันเวลาตลอดจนเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู และปรับตัวเขา้สูส่ภาพความเป็นส านักงานสมยัใหม ่รวมทัง้ท าใหข้า้ราชการมคีวามผูกพันต่อ
การปฏบิตัริาชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทของตน

3. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government)
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- Digitalization 
- Innovation
- Workforce capability 
- Problem solving 
- Agility  

- Responsiveness
- Demand driven
- Public accessibility
- Result oriented
- Service improvement
- Service personalization
- Happy citizen 

- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness 
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

ระบบราชการ 4.0

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั 

ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั

ปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ : 
Collaboration - การสานพลงัระหวา่งภาครฐัและภาคอืน่ ๆ ในสงัคม
Innovation - การสรา้งนวตักรรม
Digitalization -การปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

ระบบราชการ 4.0
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คณุลกัษณะส าคญั 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0

1. ท างานอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส เอ ือ้ให้
บคุคลภายนอกและประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูได้

2. ท างานเชงิรกุ แกไ้ขปญัหา ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และ
สรา้งคณุคา่

3. แบง่ปนัขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน 
เชือ่มโยงการท างานซึง่กนัอยา่งเป็น
เอกภาพเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 

4. ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรหิาร
จดัการ มฐีานขอ้มลูทีท่นัสมยัเพือ่
สนบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การตดัสนิใจในการท างาน

5. ปรบัรปูแบบการท างานใหค้ลอ่งตวั
รองรบัการประสานงานแนวระนาบและ
ในลกัษณะเครอืขา่ย 

6. ท างานอยา่งเตรยีมการไวล้ว่งหนา้ 
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ทนัเวลา 
มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งท ัง้ในระดบั
องคก์ารและในระดบัปฏบิตักิาร

7. เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอืน่เขา้มา
มสีว่นรว่ม ถา่ยโอนภารกจิไป
ด าเนนิการแทนได้

8. สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม ความคดิรเิร ิม่ 
และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการ
ท างานทีท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง

9. บคุลากรทกุระดบัพรอ้มปรบัเปลีย่น
ตวัเองสูอ่งคก์ารทีม่คีวามทนัสมยัและ
มุง่เนน้ผลงานทีด่ ี

10. ใหค้วามส าคญักบับคุลากร ดงึดดู
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู พฒันาอยา่ง
เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที ่สรา้งความ
ผกูพนั สรา้งแรงจงูใจ มแีผนเชงิรกุ
รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร
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การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0

การพฒันาระบบการใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จผา่นชอ่งทางดจิทิลั

และบรกิารรว่ม (One Stop Service)

แผนและความกา้วหนา้ในการด าเนนิการพฒันาและการรงัสรรค์

นวตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab)
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พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558*

• ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสาร หากไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขทันทหีรือลงนามในบันทึกให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย และขอเพิ่มได้เพียงครั้งเดียว
• กรณีที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือฯ แล้ว จะเรียกเอกสารเพิ่มอีกไม่ได้ หากปฏิเสธค าขอโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบ/ค าขอไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ยกเว้นความประมาท/ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งต้องรับโทษ

ทางวินัย/ด าเนินคดี
• ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาตามคู่มือฯ และแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันหลังจากแล้วเสร็จ
• กรณีล่าช้าต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นฯ ทุก 7 วันจนแล้วเสร็จ และส าเนาถึง ก.พ.ร.
• ก.พ.ร. พิจารณาว่า การให้บริการขาดประสิทธิภาพ / ล่าช้าเกินเหตุ ต้องรายงานต่อ ค.ร.ม.และเสนอแนะข้อปรับปรงุ
• หากใบอนุญาตมีอายุ อาจก าหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การยื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาต
• ต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอืน่แทน เสนอต่อ ครม. ทุก 5 ปี (หรือเร็วกว่าน้ันก็ได้)

• ในกรณีจ าเป็นและสมควร เสนอ ครม.จัดตั้งศูนย์ฯ
• สามารถจัดตั้งได้โดย พ.ร.ฎ. ตามความจ าเป็น ฐานะเป็น

ส่วนราชการของส านักนายกรฐัมนตรี
• ก.พ.ร. ศึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์รบัค าขอฯ
• รับค าขอฯ ตรวจเอกสาร / ค าขอ ให้ข้อมูล และส่งต่อ

ค าขอไปยังหน่วยงานอนุญาต และติดตามสถานะค าขอ

คู่มือส าหรับประชาชน (มาตรา 7,17) ศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14-16)ศูนย์บริการร่วม (มาตรา 7)

• ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม 
เพื่อรับค าขอและให้ข้อมูลการอนุญาต
ณ ท่ีเดียว ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด

• ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์บรกิารร่วมภายใน
180 วันจากวันท่ีประกาศใช้ พ.ร.บ.ฯ

ผู้อนุญาต (มาตรา 8,9,10,11,12,13)

• หน่วยงานภาครัฐจัดท าคู่มือภายใน 180 วันนับจากประกาศใช้
• คู่มือส าหรับประชาชนต้องมี หลักเกณฑ์+วิธีการ+เงื่อนไข+

ขั้นตอน+ระยะเวลาที่ใช้+รายการเอกสาร/ 
หลักฐานที่ต้องใช้ ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด

• ต้องปิดประกาศ /เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
• ก.พ.ร. ต้องรวบรวม ตรวจสอบการบริการตามหลักธรรมาภิบาล

และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริการแก่ ครม.

“การบูรณาการงานบริการภายในกระทรวง/จังหวัด” “การบูรณาการงานบริการระหว่างหน่วยงาน”

หากไม่แจ้งท้ังกรณีแล้วเสร็จ/ลา่ช้า มีโทษเท่ากับกระท า/ละเว้น
กระท าการท าให้เกดิความเสียหายต่อผู้อื่น

อปท.
7,853

7,853
สถาบันการศึกษา

58
รัฐวิสาหกิจ7,853

53

องค์การมหาชน7,853จังหวัด

76
7,853ส่วนราชการ

145

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 39,747 แห่ง**

42
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

• สถาบันอุดมศึกษา 83
• โรงเรียน 31,437

หมายเหตุ * ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558          ** ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
40
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พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตมีจ านวนมาก”

“ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ
หลายแห่ง”

“ไม่แจ้งขั้นตอน ระยะเวลา 
และหลักฐานที่ต้องใช้”

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

“ต้องมาติดต่อส่วนราชการ
หลายครั้ง เพราะเอกสาร

หลักฐานไม่ครบ”เสียงสะท้อนจากประชาชน/นักธุรกิจ

โปร่งใส ชัดเจน

รับรู้ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา เอกสาร
ประกอบ แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ที่ต้อง

ใช้จาก “คู่มือส าหรับประชาชน”

รวดเร็ว ฉับไว

รับการตรวจสอบเอกสารทันที 
หากไม่ครบ ต้องแจ้งให้ทราบ

และขอเพิ่มทันที

ถูกต้อง ตรงเวลา

รับบริการตามเวลาที่สัญญา หากไม่แล้วเสร็จ 
ต้องได้รับแจ้งเหตุผลที่ล่าช้าทุก ๆ 7 วัน

ทีม่า

41



การด าเนนิงานทีผ่า่นมา

พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

กฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าร้อง และศูนย์รับค าขอ
อนุญาต ณ จุดเดียว และเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชนซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

คู่มือส าหรับ
ประชาชน

ผ่าน Website 
และ App

คู่มือการจัดตั้ง
ธุรกิจค้าปลีก

การช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต

แทนการยื่นค าขอ
ต่อใบอนุญาต
(มาตรา 12)

ศูนย์รับค าขออนุญาต
(มาตรา 14)

ปี 2558

การจัดตั้ง
ธุรกิจร้านอาหาร
6 ใบอนุญาต

การจัดตั้ง
ธุรกิจค้าปลีก
9 ใบอนุญาต

5,724  
กระบวนงาน/คู่มือ

อ านวยความสะดวกให้ประชาชน
ในการต่ออายุใบอนุญาต ลดขั้นตอน 
เอกสารหลักฐาน และค่าใช้จ่าย

โดยตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับ
การช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... เสนอร่างต่อ ครม. 
เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 
4 ก ร ก ฎา ค ม  2560 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอ 
สนช. ตรวจพิจารณาต่อไป

เปิดให้บริการปี 2561 :

ประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 72.80

2560>2559>
2561 แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ 

ระยะที่ 2 
(ครม. เห็นชอบ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560)

การด าเนินงาน
ส าคัญ ๆ 

อยู่ระหว่างรอเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลาง
และการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบริการ (Citizen Feedback 
Survey) 

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

พัฒนาระบบติดตามการให้บรกิาร 
(Tracking system)

การทบทวนกฎหมายในการยกเลิก
ใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3,395 ฉบับ* กระบวนงาน/คู่มือ

5,724

คู่มือย่อย (ตามหน่วยงาน)

727,007 

* ข้อมูล ณ เม.ย. 2559

www.info.go.th

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

• กฎหมาย 603  ฉบับ
• กฎ 2,792 ฉบับ

การด าเนนิงานทีผ่า่นมา
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การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข

ไม่มีช่องทางประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ไม่มีระบบติดตามการให้บริการว่าเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่

ขั้นตอนและระยะเวลานาน ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน

ขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ท าให้เป็นภาระแก่ประชาชนในการเรียกขอส าเนาเอกสาร

ประชาชนใช้เวลารอคอยนานในการรับบริการของรัฐ

ลดภาระไม่เรียกเอกสารจากประชาชนตามค าสั่ง คสช. 21/2560
(ผ่านระบบ Smart-box)

การช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต

พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์กลาง

พัฒนาระบบ citizen feedback survey

ปรับรูปแบบคู่มือส าหรับประชาชนใหม่ ให้ง่ายต่อการสื่อสาร
และสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน

 จัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

พัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)
เพื่อติดตามสถานะการด าเนินงานได้ 

จัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต
พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกแบบครบวงจร Doing Business Portal
ปลดล็อกปัญหางานบริการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
แก้ไขกฎหมายให้เป็นเรื่องการจดแจ้ง 

ประชาชนยังไม่เข้าใจและรับรู้สิทธิตาม พ.ร.บ. 

การด าเนนิงานทีผ่า่นมา
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ขอ้เสนอแผนการยกระดบัการบรกิารภาครฐั ระยะที ่2

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

แผนงานที่ 1 
การปรับปรุงคู่มือ

ส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

กA

แผนงานที่ 2 
การจัดท าแบบฟอร์มเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา

แผนงานที่ 3
การพัฒนาระบบติดตามการ

ให้บริการ (Tracking 
system)

แผนงานที่ 4 การอ านวยความสะดวก
ในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของ

ประชาชนต่อการบริการ (Citizen Feedback Survey)

แผนงานที่ 5 
การทบทวนกฎหมายในการยกเลกิ

ใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น

– ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 – 50 และการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน 
อ่านเข้าใจง่าย 

– ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ขอให้หน่วยงาน 365 หน่วยงาน
จัดท าแผนการด าเนินงานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) 

– ปรับปรุงระบบรายงานกรณีล่าช้าให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 1) เป็นระบบการแจ้งหรือ
รายงานเกี่ยวกับเหตุแห่งความล่าช้า (Notification System) และ 2) เป็นระบบการติดตาม
ผลการด าเนินงาน (Tracking System) 

– จัดท าระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบศูนย์กลาง
ของภาครัฐ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าและมีระบบแจ้งเตือนคิว
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

– ทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น เช่น ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบเพื่อ
ก าหนดให้มีเฉพาะคู่มือกลาง การปรับใบอนุญาตประเภทรับแจ้ง/จดแจ้งให้เป็นระบบอิเล็กทรอนกิส์
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การจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14 15 และ 16)
(อยู่ระหว่างการรอเสนอคณะรัฐมนตรี)

ยื่นทาง online

ยื่นที่ศูนย์รับค าขออนุญาต

ยื่นค าขอผ่านระบบด้วยตนเอง

ยื่นค าขอผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
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แนวทางการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต  (มาตรา 14 15 และ 16)
ด าเนินการทั้งในรูปแบบการย่ืนค าขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าขออนุญาต และย่ืนค าขอทางออนไลน์ 

(เม่ือพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ)
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ตวัอยา่งธรุกจิคา้ปลกี 

รา้นขายอาหารสตัว ์

รา้นขาย/ใหเ้ชา่วดีทิศัน์

• รา้นสะดวกซือ้
• รา้นโชวห์ว่ย  

รา้นขายสนิคา้ออนไลน ์(ตลาดแบบตรง)  

ธุรกจิขายตรง

รา้นขายสตัว ์เชน่ นก ไก ่เป็ด หา่น ไข่
ส าหรบัท าพนัธุ ์

รา้นขายเนือ้สตัว ์
เชน่ โค กระบอื แพะ 
แกะ หมู

• รา้นสนิคา้เกษตร
• รา้นขายเมล็ดพนัธพ์ชื
• รา้นขายปุ๋ ย

รา้นขายขา้วสาร  

ธุรกจิผลติและขายเครือ่งส าอาง

รา้นขายบหุรี่



ความท้าทายจากมุมมอง
ของผู้ประกอบการในการเริ่มประกอบธุรกิจ

ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)

ต้องกรอกข้อมูล และส่งเอกสารซ้ าๆ ทั้งที่
หน่วยงานรัฐมีเก็บไว้อยู่แล้ว

Smart Track & Pay ติดตามสถานะ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว

ติดตามสถานะและจ่ายค่าธรรมเนียม
ล าบาก ต้องติดต่อแต่ละหน่วยงานแยกกัน

ไม่รู้ว่าต้องขอใบอนุญาตอะไร ที่ไหนบ้าง

ใบอนูญาตรูปแบบกระดาษ ยากต่อการเก็บ
และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

Smart License ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถใช้แทนเอกสารกระดาษได้

Smart Quiz แนะน าใบอนุญาตที่
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขอ

Smart Form & Doc กรอกข้อมูล และส่ง
เอกสารครั้งเดียว แล้วหน่วยงานแชร์กัน 

Digital ID ใช้ log in เดียวที่ขอได้ทุก
ใบอนุญาต 

ต้องมีหลาย log in เพื่อแยกขอใบอนุญาต
ผ่าน e-service ของแต่ละหน่วยงาน
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”



ใบอนุญาตและหนว่ยงานผูอ้อกใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกอบธุรกจิรา้นอาหารและการประกอบธุรกจิคา้ปลกี

ใบอนญุาต หนว่ยงาน

การเร ิม่ตน้ธรุกจิ

(1) การจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ กรมสรรพากร

(2) การขึน้ทะเบยีนนายจา้ง
ส านักงานประกนัสงัคม

(3) การขึน้ทะเบยีนลกูจา้ง

การขอตดิต ัง้สาธารณูปโภค

(4) การขอตดิตัง้โทรศัพท์ / อนิเทอรเ์น็ค TOT

(5) การขอตดิตัง้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

(6) การขอตดิตัง้น ้าประปา การประปานครหลวง/การประปาสว่นภมูภิาค

การด าเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธรุกจิรา้นอาหาร

(7) การแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พืน้ทีน่อ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร)
(8) การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พืน้ทีม่ากกวา่หรอืเทา่กบั 200 ตารางเมตร)
(9) การขอใบอนุญาตการประกอบกจิการทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
(10) การขออนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ

หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ : 
ส านักอนามัย กรงุเทพมหานคร
ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขต กรงุเทพฯ

(11) การขอใบอนุญาตขายสรุา กรมสรรพสามติ

(12) การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานบรกิาร กองบญัชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

การด าเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธรุกจิคา้ปลกี

(13) การขอใบอนุญาตขายยาสบู
(14) การขอใบอนุญาตขายสรุา

กรมสรรพสามติ

(15) การขอใบอนุญาตประกอบกจิการใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละวดีทัิศน์ กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม

(16) การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค์วบคมุ
(17) การขอใบอนุญาตขายปุ๋ ย

กรมวชิาการเกษตร

(18) การขอใบอนุญาตคา้สตัวห์รอืซากสตัว์
(19) การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ

กรมปศสุตัว์

(20) การขอจดแจง้รายละเอยีดการผลติเพือ่ขายหรอืน าเขา้เพือ่ขายเครือ่งส าอางควบคมุ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(21) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิตลาดแบบตรง
(22) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรง

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 53



ประเภทธุรกิจที่พัฒนาในระยะน ารอ่ง ปี 2560 ประเภทธุรกิจที่พัฒนาในระยะต่อไป ปี 2561

ธุรกิจร้านกาแฟ และ 
Co-Working Space

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจ E-commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ซอฟต์แวร์ ซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เลี้ยงขนาดเล็ก

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/ จัดหาผู้ดูแล

ธุรกิจสปา

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจคารแ์คร์ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจขายสินค้า online 
(ด้านเครื่องส าอาง)

ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจผลิตครีมบ ารุง 
เครื่องส าอาง น้ าหอม

ส านักงาน ก.พ.ร. มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแบบเชื่อมโยงครบวงจรใน 25 ประเภทธุรกิจที่ส าคัญ 
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”



รองรับการขอใบอนุญาตส าหรับ
2 ประเภทธุรกิจ

ขีดความสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติม

More Industries: รองรับการขอ
ใบอนุญาตส าหรับ 25 ประเภทธุรกิจ

ขอใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีรายใหม่
More Cases: ขอได้ทั้งกรณีรายใหม่
และรายเดิม (ต่ออาย/ุเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก)

ขีดความสามารถในปัจจุบัน

ให้บริการไดแ้ค่ในกรุงเทพฯ More Area: ให้บริการไดใ้นหลาย
จังหวัด

รองรับการช าระค่าธรรมเนียม
แบบเงินสด

More Capabilities: รองรับการช าระ
ค่าธรรมเนียมแบบ e-Payment

การพัฒนาในระยะตอ่ไป ส านักงาน ก.พ.ร. มแีผนทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของระบบดา้นอืน่ ๆ ดังนี้
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของศนูยร์บัค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”
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แผนการก าหนดใบอนุญาตท่ีจะให้บริการเพิ่มเติม 
(ภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

เมือ่ พ.ร.ฎ.ฯ มผีลใชบ้งัคบัมกราคม 2561

ปีที ่1 ปีที ่2

21 ใบอนุญาต 116 ใบอนุญาต 150 ใบอนุญาต

รา้นอาหาร รา้นคา้ปลกี

เร ิม่ตน้ธุรกจิ

ขอใชส้าธารณูปโภค

ขออนุญาตกอ่สรา้ง

จา้งงาน

ขอรบัการสง่เสรมิ
การลงทนุ

ขอคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปญัญา

ตวัอยา่งการขออนุญาตส าหรบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่

รา้นสปา

ผลติ/จ าหนา่ยอาหาร
ทะเลแปรรูป

ผลติ/จ าหนา่ยอาหาร
เพือ่สุขภาพ

ผลติ/จ าหนา่ยเครือ่งมอื
แพทย์

ตวัอยา่งการขออนุญาตส าหรบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่

การคา้ระหวา่งประเทศ

เครือ่งจกัร/วตัถดุบิ ประมง/สตัวน์ า

น า้ตาลทราย

ยานยนต์

ยาฆา่แมลง

สนิคา้อเิล็กทรอนกิส์



รายงานผลการวิจัย Doing Business 2018 ของประเทศไทย
ประเทศไทยขยับอันดับจากอันดับที 46 เป็นอันดับท่ี 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 
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Rank  Economy                        DTF score

1 ใน 10 ประเทศทีม่กีารปรบัปรงุมากทีส่ดุ (The most notable improvement 
หรอื most improver) เป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศบรไูน 

อนัดบั เอเชยี อาเซยีน

1 สงิคโปร์ สงิคโปร์

2 เกาหลใีต ้ มาเลเซยี

3 ฮอ่งกง ไทย

4 ไตห้วัน

5 สหรัฐอาหรับ
เอมเิรตส์

6 มาเลเซยี

7 ไทยไทย

ไทย

ผลการจดัอนัดบัของไทยในเอเชยีและอาเซยีน
2018

Doing Business ของประเทศไทย

Rank  Economy                          DTF score



ขอ้เสนอการพฒันาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิแบบครบวงจร
(Doing Business Portal)

ระยะ 1

(ภายในปีงบประมาณ 61)

พฒันาระบบและขยายผล

ใหค้รอบคลมุบรกิารส าคญั

ระยะ 2

(ภายในปีงบประมาณ 62)

ขยายผลสูง่านบรกิารอืน่ ๆ 

และเชือ่มกบัภาคเอกชน

• Single Form ใหบ้รกิารครอบคลมุการขอ
อนุญาตทีส่ าคัญ ~50 บรกิาร/ใบอนุญาต

แพลตฟอรม์กลางเพือ่ขออนุมตัิ
อนุญาตทกุประเภทออนไลน์

1 • Single Form ขยายผลใหค้รอบคลมุการขออนุญาต
ทีส่ าคัญ ~250 บรกิาร/ใบอนุญาต

• Data Analytics ใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพือ่วางแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

License 
Digitization 
& Analytics

2
ระบบยนืยันตัวตนแบบออนไลน์

• Digital ID for Citizen ใชง้านกับบรกิารทีม่ี
ระดับความเสีย่งต า่

• Digital ID for Citizen & Business ใชง้านกับ
บรกิารทีม่รีะดับความเสีย่งต า่ - ปานกลาง

Digital 
Authentication

3
ระบบกลางเพือ่อ านวยความ

สะดวกดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ

• Single Form for Trade Facilitation 
ใหบ้รกิารสนิคา้น าเขา้สง่ออกทีม่ี
ความส าคัญและมคีวามพรอ้ม

• Private Sector Integrations ใหบ้รกิารสนิคา้
น าเขา้สง่ออกอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญและเชือ่มโยง
กับผูป้ระกอบการเอกชน

Trade 
Digitization

4
บกุส ารวจและเชือ่มโยงระบบ

การท างานของหน่วยงานตา่งๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยง
งานบรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ 
~50 หน่วยงาน  ปลดล็อคปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยงงาน
บรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ ~50 หน่วยงาน  
ปลดล็อคปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ

Digitization 
Commando

ปรบัปรงุใหมแ่ลว้ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่10 ตลุาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบ Doing Business Portal และให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินการ
โดยให้ก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็น
รูปธรรมในระยะที่ 1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 4,000 ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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(Doing Business Portal)
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การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0

การพฒันาระบบการใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จผา่นชอ่งทางดจิทิลั

และบรกิารรว่ม (One Stop Service)

แผนและความกา้วหนา้ในการด าเนนิการพฒันาและการรงัสรรค์

นวตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab)

60



ทีม่า

Smaller Cheaper Faster Easier Smarter Better

ปฏิรูประบบตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์

ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว

ปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังคน

ปฏิรูปงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ปร

ับเ
ปล

ี่ยน
สู่ร

ัฐบ
าล

ดิจ
ิทัล

ปฏ
ิรูป

กฎ
หม

าย การยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ
ประชาชน

• ประชาชนได้อะไร
• ระดับความพึง

พอใจ
ของประชาชน

กลไกภายในระบบราชการ ปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ผลสัมฤทธิ์

แนวคดิการปฏริปูระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ (Administrative Reform)
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กลไกการด าเนนิการปฏริปูเพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0

รัฐมนตรี

ทีม 4.0 
(ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ

กระทรวง/
กรม

Owner/ Sponsor

Executor
Actor/ 
Supporter

แนวคิด

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน
นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็นรองประธาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็นประธาน

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบการมอบหมายอนุกรรมการฯ รับผิดชอบการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 และท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ 
เพื่อจัดท าข้อเสนอและแผนการด าเนินงานการปฏิรูประบบราชการ ตลิดจนการติดตาม
ประเมินผล เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบาย THAILAND 4.0 ต่อไป

กลไก

งบประมาณ
ขออนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบกลาง 
และอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ประชารัฐ เป็นต้น

สภาพปัญหา 
(Pain points)

แนวทาง
การขับเคลื่อน/
แก้ไขปัญหา 
(Conceptual 
framework) 

เป้าหมายและผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
(Reform target 

& Results)

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(Timeline)

ผู้รับผิดชอบ
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
และวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบการด าเนินการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 
1) การปฏิรูประบบราชการ และ 2) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ (Service Reform)

1.3 การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform)
- การแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจของประชาชน

1.2 การพัฒนาและการรังสรรค์
นวัตกรรม
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

1.4 การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government)
- Data Exchange Center และ 
Citizen Inbox 

1. การปฏิรูประบบราชการ
(Government Reform)

1. การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. การจดทะเบียนที่ดิน
4. การน าเข้าและส่งออก
5. ธุรกิจพาณิชยนาวี
6. ใบอนุญาตด้านการเกษตร
7. แรงงานต่างด้าว
8. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA)
9. VISA & Immigration
10. การขออนุญาตก่อสร้าง
11. อ่ืน ๆ (การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล)

1. การแก้ไขพ้ืนที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน 
และกลไกการบริหารจัดการ

2. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Public School)
3. พลังงาน (Smart City โดยเทคโนโลยี Smart Grid)
4. หน่วยราชการ 4.0 (High Performance Organization: HPO)

5. การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Ease of Doing 
Research, Development and Innovation) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0 

2. การเตรียม
คนไทย

สู่ศตวรรษที่ 21

























กรอบการด าเนนิการปฏริปูเพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0
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การพฒันาและการรงัสรรคน์วตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

Problem Change

Government
Innovation 
(Sandbox 
approach)

1. ให้อิสระความคล่องตัว
ทางการบริหาร 

(ยกเว้นกฎระเบียบของทาง
ราชการ) แต่ต้องมีภาระ
รับผิดชอบต่อผลงาน

2. เป็นการทดลองริเริ่ม
ในวงจ ากัด 

(บางพื้นที่ หรือบางหน่วยงาน) 
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และการ

เรียนรู้ก่อนขยายผล

3. การสานพลังความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ตาม

แนวทางประชารัฐ

• ปัญหามีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยงหลายมิติ 
• ยากที่จะแก้ไขได้ส าเรจ็โดยเรว็ภายใต้เง่ือนไขของ

ระบบและกลไกท่ีเป็นอยู่
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หลักการ : ให้อิสระความคล่องตัวในการบริหาร (ลดการควบคุม) เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์
Giving managerial flexibility waiver (relaxing control)  in return for results

เพิ่มผลผลิต (output)
และ

ผลลัพธ์ (outcome)
ลดการควบคุมที่   

ปัจจัยน าเข้า (input)
และ กระบวนการ 

(process)

มาตรฐานตายตัว
(Standardization)

ความยืดหยุ่นคล่องตัว
Flexibility (Tailor-made)

การพฒันาและการรงัสรรคน์วตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)
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เร่ือง เจ้าภาพ 
(Owner/ Sponsor)

ผู้ปฏิบัติหลัก
(Executor)

ที่ปรึกษา 
(Actor/ Supporter)

1) การแก้ไขพ้ืนที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่
จังหวัดน่าน และกลไกการบริหารจัดการ 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ
นายบัณฑูร  ล่ าซ า
นายกานต์  ตระกูลฮุน

2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Public School) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นายมีชัย  วีระไวทยะ
นายเทียนฉาย  กีระนันทน์
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
นายศุภชัย  เจียรวนนท์

3) พลังงาน (Smart City โดยเทคโนโลยี 
Smart Grid)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ
นายธีรนันท์  ศรีหงส์

4) หน่วยราชการ 4.0 (High Performance 
Organization: HPO)

รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ  เครืองาม) 
ประธาน ก.พ./ก.พ.ร.

ส านักงาน ก.พ./ 
ส านักงาน ก.พ.ร.

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
นายเอก  อะยะวงศ์
นายรณภพ  ปัทมะดิษ

5) การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
(Ease of Doing Research, Development 
and Innovation) เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล

การพฒันาและการรงัสรรคน์วตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)
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1)  การแกไ้ขพืน้ทีป่่าและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีจ่งัหวดันา่น
และกลไกการบรหิารจดัการ 

ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่า จ.น่าน 6.058 ล้านไร่

เป้าหมายด าเนินการ 3 ปี

28%

72%

ถกูรกุล ้า

ป่าสมบรูณ์



เป้าหมายเบื้องต้นที่จะใช้กับ Nan Sandbox
คือ 72 – 18 - 10 

หรือการจัดสรรที่ดินป่าในจังหวัดน่านหลังการปฏิรูป 

18%72%

10%

ต้องกลับมาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ ่แต่อนุญาตให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ได้
ยอมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเต็มที่ (แต่ยังคงความเป็นป่าสงวนโดยกฎหมาย)

ยังเป็นป่าท่ีมีต้นไม้ใหญ่อยู่
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Partnership School 

“โรงเรยีนรว่มพฒันา”

ประกาศรายช่ือสถานศึกษา                     
เข้าร่วมโครงการฯ                         

เป็นทางการ 50 แห่ง* 
อนุบาล-ประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา 

30 เม.ย. 61 16 พ.ค. 61

เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561

School Sponsor & Partners 
เริ่มเข้าร่วมบริหารโรงเรียน

31 ก.ค. 61

ประกาศรายช่ือสถานศึกษา
และภาคีสนับสนุนเพิ่มเติม

ส าหรับภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

ก.ย. 61

ติดตามความก้าวหน้า
ด าเนินโครงการ 

Public School 
 ภาคเอกชน
 โรงเรียนพี่เลี้ยง
 มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง
 ภาคประชาสังคม (ชุมชน)

* ข้อมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2561

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 มิ.ย. 61

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School Project)

ผู้สนับสนุน (School Sponsor & Partners) จ านวน 12 หน่วยงาน*

2) โรงเรยีนรว่มพฒันา (Public School)



โครงการ Partnership School ประเด็น

2) โรงเรยีนรว่มพฒันา (Public School) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3) พลงังาน (Smart City โดยเทคโนโลย ีSmart Grid)

มาตรการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อนุมัติหลักการ 
& พ้ืนที่ต้นแบบ

2. เสนอ กพช. ขอความเห็นชอบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใหม่
ด้านพลังงาน (Sandbox)  “ Smart City โดยเทคโนโลยี Smart Grid”

3. น าแนวทางการพัฒนาที่ กพช. เห็นชอบ ลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต้นแบบ

• ปรบัปรงุ Grid code

• การควบคมุและจดแจง้

• Private PPA & 3rd Party Access

• DR&Virtual Power Plant

• Micro Grid

4. ขบัเคลือ่นพืน้ทีต่น้แบบ Smart City

ขอปรับแผน/มาตรการ/ระยะเวลาด าเนินการ เนื่องจากในระยะแรก ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หมายเหตุ  หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ   หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนนิการ    หมายถึง ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  

มาตรการ/ระยะเวลาด าเนินการ (Solutions/Timeline)

การขอรับการสนับสนุน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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ส านักงาน ก.พ. / 
ส านักงาน ก.พ.ร.4)  หนว่ยงานราชการ 4.0 (High Performance Organization: HPO)

หน่วยงาน Sandbox ผลการพิจารณาของ ก.พ. หมายเหตุ

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ให้ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ระดับสูง ได้เป็นการเฉพาะคราว

 ให้ก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ เป็นระดับช านาญการ
พิเศษได้เป็นการเฉพาะคราว โดยให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบการขับเคล่ือนภารกิจตามเป้าหมายที่ส่วนราชการได้ตกลงไว้

 ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ใ ห้ มี ผ ล
เมื่อส่วนราชการสามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และให้มี
ผลไม่ก่อนวันท่ี อ .ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ก าหนด
ต าแหน่ง และเมื่อผู้ด ารงต าแหน่ง
พ้นไป ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ
เดิม

 ให้ส่วนราชการก าหนดให้มีตัวชี้วัด
ระดับบุคคลท่ีมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการตามท่ีได้
ตกลงไว้

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

 ให้ก าหนดต าแหน่งนิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ เป็นระดับช านาญการ
พิเศษได้เป็นการเฉพาะคราว โดยให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบการขับเคล่ือนภารกิจตามเป้าหมายที่ส่วนราชการได้ตกลงไว้

กรมบังคับคดี  ให้ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นระดับสูง
ได้เป็นการเฉพาะคราว จ านวน 9 ต าแหน่ง โดยยังคงต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูง และ อ .ก.พ. 
กระทรวง

ส านักงาน ก.พ.ร.  ไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนต าแหน่งท่ีปรึกษา เป็นต าแหน่ง รองเลขาธิการ 
ก.พ.ร. โดยให้ด าเนินการตาม ว2/58 ปกติ แต่จะเร่งการพิจารณาให้
เป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป เพื่ อรองรับการปรับ เปลี่ ยนตามนโยบาย THAIALND 4.0 ในการประชุมครั้ ง ท่ี  1/2560
เมื่ อ วัน ท่ี  8 พ .ย .  2560 มีมติ เห็นชอบในหลักการของหน่ วยงานราชการ  4 .0 และให้ ส านัก งาน ก .พ .  พิจารณาข้ อ เสนอ
ของหน่ วยงานราชการ  4 .0  โดย คณะกรรมการข้ า ราชการพล เรื อน  (ก .พ . )  ได้พิ จารณาเมื่ อวันที่  13 มี .ค .  61 แล้ ว 
มีมติดังนี้
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ส านักงาน ก.พ. / 
ส านักงาน ก.พ.ร.
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มลูคา่การขอรับการสง่เสรมิการลงทนุใน EEC

BOI (ลา้นบาท) EECO (ลา้นบาท)
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มลูคา่โครงการรว่มทนุระหวา่ภาครัฐและเอกชน

ผลการด าเนนิการ เป้าแผนฯ 12

220,741 209,708
192,660 192,453
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99,793
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129,044
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สถติกิารผลักดันทรัพยส์นิออกจากระบบบังคับคดี

ทรัพยค์า้งตน้ปี (ลา้น) ผลการผลักดันทรัพยส์นิ (ลา้น)

18

26

49
46

26

6

18 18

23 24

5

15

25

35

45

55

2014 2015 2016 2017 2018 2019

อันดับ EoDB ของประเทศไทย

Thailand Malaysia

เป้าหมาย (Reform Target)

BOIสคร.

ส.ก.พ.ร.กรมบงัคบัคดี

รางวัลตอบแทน   ส่วนราชการได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกร้อยละ 2 จากที่ได้รับตามกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ (ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน
ราชการ) หากหน่วยงานราชการ 4.0 ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย (กรอบวงเงินประมาณ 19.8 ล้านบาท โดยเป็นเงินเพิ่มพิเศษตามผลงาน ไม่รวมใน
ฐานเงินเดือน)

การปลดล็อก

20

4)  หนว่ยงานราชการ 4.0 (High Performance Organization: HPO)
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1. การตั้งมูลนิธิจะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากจะท าใหป้ระเทศไทยสามารถซ้ือเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่ยาวนานเกินไป ซ่ึงในภาคเอกชนได้
มี การด าเนินการหลายรายแล้ว

2. การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลที่ผ่านมา มีการด าเนินการอยา่งจริงจัง 
ส่งผลให้ภาคเอกชนสนใจมาลงทุนวิจยัเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 

3. การใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐในการวิจัยและพฒันามีขอ้จ ากดั เนื่องจากการวิจยัอาจไม่
ประสบความส าเร็จหรือสามารถแก้ปญัหาได้ในการด าเนินการเพยีงครั้งเดียว อาจต้องมี
การลองผิดลองถูก และอาจต้องใช้เวลาหลายปี หรืออาจไม่ส าเร็จก็ได้ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกรณีนี้

4. การปลดล็อก สวทช. โดยเฉพาะเรื่องการปลดล๊อกเพดานเงินเดือนค่าตอบแทน ต้องให้
ความส าคัญต่อเร่ืองภาระรับผิดชอบ (Accountability) และต้องก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น มิใช่เปิดโดยไม่มีหลักเกณฑ์ (Criteria) เช่น จ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เพิ่มขึ้น จ านวนชิ้นงานนวัตกรรมไทยที่เพิม่ขึ้น การตั้งธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีที่
เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจน  และหากไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วดัในระยะเวลาที่ก าหนด ควรยุติ Sandbox 

5. ปัจจุบันเน้นที่การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งใหม่เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ควร
สนับสนุนให้ SMEs และ Startup น าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสาธารณะ (Public 
Domain) อยู่แล้วไปใช้ ประโยชนชน์  สวทช. ควรท า public domain และกระจาย
ให้กับ SME ด าเนินการต่อให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  

6. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกฎหมายของ สวทช. ที่เกี่ยวกับ การจัดตั้ง Holding 
Company 

7. การก าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรไวไ้ม่เกนิ ร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน
ประจ าปี ควรก าหนดส าหรับองค์การมหาชนที่มิใชส่ถาบันวจิยั จะเหมาะสมมากกวา่

8. การก าหนดโครงสร้างในการจัดตั้ง Holding Company  ที่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน 
ขอให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแนะน า พร้อมแนะการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น 

1. ควรค านึงถึงเป้าหมายหลักที่ส าคัญไม่ว่าจะด าเนินการวจิยัและพฒันาเรือ่งใด ๆ ก็ตาม คือ ประชาชนหรือกลุ่มผู้ได้รบัประโยชน์เป็น
หลัก ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม SME  กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ต้องมีการควบคุมก าหนดมาตรฐานโดยใชเ้ป้าหมายเป็นตัวก าหนด 
คิดให้ครบทั้งกระบวนการและก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเติบโตและราคาสูงขึ้นมาก ท าให้ควรต้องคิดให้ตอบ
โจทย์มากที่สุด

2. ประเด็นในการขึน้เงินเดอืน ค่าตอบแทน ต้องก าหนดขั้นตอนให้เหมาะสม จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร ่ มีมาตรฐานอา้งอิงจากไหน ต้องน า
ผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตงานวจิยั มาปันผลให้กับนักวิจัย โดยก าหนดให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากผลประโยชน์นัน้ ในระยะเวลากี่ปี ถัด
จากช่วงเวลานั้นก็ควรปันผลให้องค์กรด้วย เพื่อมิให้เป็นภาระค่าใช้จา่ยของรฐั

เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอ และให้รับข้อสั่งการและความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการด าเนินการต่อไป

มตทิีป่ระชุม 

ขอ้ส ัง่การเพิม่เตมิ 

ความเห็นของทีป่ระชุม 

คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอ และให้รับข้อสั่งการและความเห็นของท่ีประชุมไปประกอบการด าเนินการตอ่ไป ดังนี้
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สวทช.
5) การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Ease of Doing Research, Development 
and Innovation) เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0 



การปฏริปูระบบราชการไทย : การพฒันาระบบราชการ 4.0

การพฒันาระบบการใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จผา่นชอ่งทางดจิทิลั

และบรกิารรว่ม (One Stop Service)

แผนและความกา้วหนา้ในการด าเนนิการพฒันาและการรงัสรรค์

นวตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab)
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ทีม่า

ในการประชุมเปิดหลักสตูร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.)” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ได้น าเสนอ “ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ได้กล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย PM Labs 

75



การด าเนนิการ

 เข้าใจภาพรวม 
Understand

the broad context

 เข้าถึง
ความต้องการ 

Gain empathy 
for stakeholder’s

real needs

 พัฒนาและทดสอบ
แนวคิด 
Experiment

with diverse ideas

 วางแผนและ
น าไปใช้ 
Strategize
the rollout

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เป็นการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ซึ่งเน้นผู้ใช้บริการ
เป็นส าคัญ และอาศัยการสานพลังความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนเพื่อคิดค้นและสร้างร่วมกัน ผ่านกระบวนการทดสอบ /ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ออกแบบ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

สรา้ง 3 key mindsets ใหก้บัขา้ราชการ

โดยอาศยัเครือ่งมอื Government Lab

 อ าเภอตะพานหนิ จังหวดัพจิติร    (สงัคมผูส้งูอาย)ุ

 อ าเภอบา้นแหลม จังหวดัเพชรบรุ ี(การสง่เสรมิทอ่งเทีย่ว)

 อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร    (การผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี)์ 

 อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลงุ     (วสิาหกจิชมุชน)
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การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล 
แนวทางการแก้ปัญหาคือ แนวคิด “3Q: Quality Quick Queue” โดยน า  Application มาใช้ในการบริหารจัดการระบบคิว 
มีการนัดคิวแบบเหลื่อมเวลา มีตู้  Kiosk ส าหรับผู้รับบริการที่ ไม่สะดวกใช้  Application และมีระบบ Q Ticket และธงติดรถเข็นเพื่ออ านวย
ความสะดวกที่สนับสนุนระบบบริหารจัดการคิว

การน าไปสู่การปฏิบัติขยายผล
คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในหลักการให้กันวงเงินกู้เพ่ือปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ที่เหลือ จ านวน 800 ล้านบาท เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการตามแผนการยกระดับการบรกิารภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการบรกิาร
ภาครัฐใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของ
หน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) (2) การพัฒนาระบบการติดตามการให้บรกิาร (Tracking System) 
และ (3) การพัฒนาระบบการจองคิวกลาง (Queue Online) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จดัท ารายละเอียดโครงการพัฒนาระบบจองคิวกลาง (Queue 
Online) ส าหรับโรงพยาบาล วงเงิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขอสนับสนุนเงินกู้ๆ ใน
การด าเนินการ เป้าหมาย 50 โรงพยาบาลศุนย์

การด าเนนิการทีผ่า่นมา
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การแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
แนวทางแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ (1) จัดท าระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ ง่ายต่อการใช้ งาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และ (2) การปรับกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม

การด าเนนิการทีผ่า่นมา
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การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO
ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน และน าระบบสารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แนวคิด “2P1D”

lab17025.dss.go.th/LabAccreditation/web/

การด าเนนิการทีผ่า่นมา

79



ภาพรวมการด าเนินนวัตกรรมทางสังคมของตลาดนัดผู้สูงอายุพาซ่าส์

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 1: โอกาสและความท้าทาย

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2: การสร้างสรรค์และแสวงหาแนวคิด

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 3: การน าไปปฏิบัติและใช้จริง

ระหว่างการลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2 และ 3: การพัฒนาและทดสอบ
หลังจากทดสอบด้วยการจ าจอง หลังจากก็มีการจัดจริงทั้งหมด 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 ที่ถนนคนเดิน อ าเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 2 ที่งาน “จังหวัดเคลื่อนที่” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ครั้งที่ 3 ที่ตลาดคนเดิน เทศบาลเมืองตะพานหิน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติโครงการ

การเข้าร่วมกจิกรรม ลดการติดเตียงรายได้เสริม

“เราจะใช้กลไกทางสังคมอย่างไรให้ผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน 
ไม่มีรายได้และมีภาระ

มีแรงกระตุ้นให้ออกจากบ้านและสร้างรายได้" 

ตลาดสินค้าบริการ
จากผู้สูงอายุ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และกิจกรรมนันทนาการ

การประชาสัมพันธ์สิทธิ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ

การบริการให้ค าปรึกษา
การวางแผนการเงินและ

การจัดการหนี้สิน

ตัวต้นแบบที่ 1: โครงการ “ตลาดนัดผู้สูงอาย.ุ..พาซ่าส์”

• ผลักดันให้เกิดคณะท างานและคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ
• เสนอร่างโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน
• ขยายเครือข่ายจากระดับต าบลไปสู่ระดับอ าเภอ
• เช่ือมโยงการประสานงานไปยงัหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อจัดกิจกรรมให้ครบตามรูปแบบทีก่ าหนดไว้

แผนการด าเนินงานในอนาคต

ปรับแก้โครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา

1. ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพมากขึ้น
2. ผู้สูงอายุได้พบปะสังคมผ่านกิจกรรมภายในตลาด
3. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเข้าถึงสิทธิ ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวางแผนดูแลตัวเอง
4. ผู้สูงอายุลดการพึ่งพาจากบุตรหลานได้ เนื่องจากมีรายได้
เสริมและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น
5. กลุ่มผู้วัยแรงงานได้รับการเตรียมตัวด้านการเงินกอ่นเข้าสู่
วัยสูงอายุ

จังหวัดพิจิตร - สังคมผู้สูงวัย

การด าเนนิการทีผ่า่นมา

80



ภาพรวมการด าเนินนวัตกรรมทางสังคมของยโสธรโมเดล

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 1: โอกาสและความท้าทาย

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2: การสร้างสรรค์และแสวงหาแนวคิด

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 3: การน าไปปฏิบัติและใช้จริง

ระหว่างการลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2 และ 3: การพัฒนาและทดสอบ
จากหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” อยู่ในขั้นตอนการรวบรวม ข้อมูลเพื่อท าเล่ม
หลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติโครงการ
การรับรองมาตรฐาน พื้นที่เกษตรอินทรีย์การขยายการรวม

กลุ่มของเกษตรกร

“เราจะท าอย่างไรให้กลุ่มคนที่สนใจท าเกษตรอินทรีย์มี
แรงจูงใจให้เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ และสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูล เครือข่ายและทรัพยากรได้ง่ายขึ้น" 

หมู่บ้านเกษตร-
อินทรีย์ตัวอย่าง

ระบบการยกระดับ
การท าเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรเกษตรอินทรีย์

ตัวต้นแบบที่ 1: โครงการ “เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

• ปรับช่วงเวลาของการลงพื้นที่ท าโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้อง วิถีชีวิตของคณะท างานในพื้นที่
• เสนอร่างโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที ่อ าเภอเลิงนกทา
• ประสานงานให้กับคณะท างานในพืน้ที่ และพันธมิตร เช่น  กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เป็นต้น

แผนการด าเนินงานในอนาคต

เกิดการระดมความคิดอีกครั้งจากการลงพื้นที่ครั้งที่ 2

1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อสร้างหลักสูตรและระบบ
จัดการภายใน
2. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและการจัดการความรู้
3. พัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย
ปราชญ์ชุมชน
4. จัดท าโมเดลทางธุรกิจเพื่อเกิดความยัง่ยืน

การเพิ่มช่องทางการตลาด

หลกัสตูร “ยโสธรโมเดล”

จังหวัดยโสธร - การปลูกพืชแบบออร์แกนนิก

การด าเนนิการทีผ่า่นมา
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ภาพรวมการด าเนินนวัตกรรมทางสังคมของท่องเที่ยวชุมชนบางขุนไทร

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 1: โอกาสและความท้าทาย

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2: การสร้างสรรค์และแสวงหาแนวคิด

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 3: การน าไปปฏิบัติและใช้จริง

ระหว่างการลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2 และ 3: การพัฒนาและทดสอบ

เพิ่มเติมในส่วนของการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ เนื่องจากช่วยลดข้ันตอนและแบ่งเบาภาระ
งานของคนในชุมชน จึงจะสนใจจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เพื่อช่วยในการ

ด าเนินงานที่สะดวกข้ึน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติโครงการ

การประชาสัมพันธ์ การฉวยโอกาสกับนักทอ่งเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน

“ เราจะดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เพ่ิมมากขึ้นโดยมีชุมชนเป็นฐานได้อย่างไร " 

ปฏิทินกิจกรรม
ตลอดทั้งปี

แผนที่ท ามือ
ป้ายอัจฉริยะ

ปั่นนับเม็ดทราย โครงสร้าง
การประชาสัมพันธ์

ตัวต้นแบบที่ 1: โครงการ “บางขุนไทรในฝัน”

ตัวต้นแบบที่ 2: โครงการ “บางขุนไทรในฝัน” พลัส “บางขุนไทรคอนเน็ก”

• การพัฒนาแอปพลเิคชันและเวบ็ไซต์ ร่วมกับ บริษัท Take me tour
• การพัฒนาศักยภาพภาษอังกฤษชุมชนร่วมกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม Volunteer English Bangkok
• การวางแผนการวิเคราะห์การตลาดเบื้องต้นส าหรับนักท่องเท่ียว

แผนการด าเนินงานในอนาคต

ปรับแก้โครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา

1. ต าบลบางขุนไทรถูกยกระดับให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์วถิีชวีิตชุมชน 
2. คนภายในชุมชนมคีวามเขม้แข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. เกิดโอกาสให้ต าบลบางขุนไทรกลายเป็น
แหล่งงานให้กับคนภายในพื้นที่
4. ชุมชนบางขุนไทรเป็นทีรู่้จักมากขึ้นผ่านการ
ท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดเพชรบุรี - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การด าเนนิการทีผ่า่นมา
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ภาพรวมการด าเนินนวัตกรรมทางสังคมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกระจูดพัทลุง

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 1: โอกาสและความท้าทาย

สารเคมีตกค้างในดินและน้ า ภัยธรรมชาติ
ขาดพื้นที่เพาะปลูก

วัตดุดิบไม่เพียงพอ

“เราจะท าอย่างไรให้กลุ่มกระจูดในชุมชนมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี
ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และแบ่งกันใช้อย่างเป็นธรรม     ”

จัดต้ังคณะกรรมการ
เครือข่ายกระจูด

ส่งเสริมและพัฒนา
การสร้างเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับกระจูด

ทดลองการตลาด
ท้องถ่ินไปยังประเทศ

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2: การสร้างสรรค์และแสวงหาแนวคิด

การลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 3: การน าไปปฏิบัติและใช้จริง

ตัวต้นแบบที่ 1: โครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกระจูดพัทลุง”

ระหว่างการลงพ้ืนที่คร้ังท่ี 2 และ 3: การสร้างกรณีศึกษาของนวัตกรรมท่ีใช้ได้จริง

ได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อสรรหาคณะกรรมการ จัดท าร่างแผนโครงการ 
ระบุเครื่องมือและกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในศูนย์กระจูดพัทลุง รวมถึงการร่างงบประมาณที่

จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ

• การรับผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดให้กับ บริษัท 
สตารบ์ัคส์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จ านวนมากกว่า 20,000 ชิ้น 

• การสร้างสรรค์โลโก้ของ ”กระจูดพัทลุง”
• การสร้างกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นแล้ว

• น าเสนอโครงการและจัดตั้งศูนย์กระจูดพัทลุงอย่างเป็นรูปธรรม 
• ให้บริการตรวจวัดมาตรฐานการผลิตกระจูด เพื่อให้การผลิตกระจูด

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• ให้ความรู้ด้านการตลาดแก่สมาชกิเครือข่าย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการประกอบธรุกิจ

ปรับแก้โครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา

แผนการด าเนินงานในอนาคต

จังหวัดพัทลุง - การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

การด าเนนิการทีผ่า่นมา
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การด าเนนิการตอ่ไป

Government Innovation Center
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐในกลุ่มประเทศ CLMV

PMO ท าหน้าที่
• บริหารจัดการ Government Innovation Center และหลักสูตรห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
• ขยายผลและสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ
• รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและการด าเนนิงานด้านนวตักรรม และสร้างการรับรู้
• สร้างเครือข่ายความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

• หัวหน้าศูนย์ฯ/ หัวหน้าโครงการ  1 คน
• ทีมผู้เชี่ยวชาญ
• i-Team

การด าเนินการปี 2560 การขยายผลในปี 2561
1. การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษา
ในโรงพยาบาล 

น าไปปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลรัฐ 
(Implementation)

2. การแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ปรับปรุงเว็บไซต์ (ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย 
User friendly)

3. การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน 
ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ปรับปรุงเว็บไซต์ (ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย 
User friendly)

4. การแก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพื้นที ่
(อ าเภอ)

4.1 โครงการ “ตลาดนัดผู้สูงอายุ...พา
ซ่าส์” 
อ าเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร

• Re-visit
• สานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาสังคม
• ส่งต่อให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพเพื่อใหเ้กิด

ความยั่งยืน
• น าวิธีการกระบวนการคิดเชิงออกแบบไป

ใช้ในการพัฒนานวตักรรมใหม่

4.2 โครงการ “บางขุนไทรในฝัน” 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4.3 โครงการ “หมู่บ้านต้นแบบเกษตร
อินทรีย์วิถียโสธร”  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร

4.4 โครงการ “ศูนย์กระจูดร่วมใจ” 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หลักสูตรห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
 ชุดการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมความพร้อม (Mindset & Design Thinking Skills)

(4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน รวม 4 วัน)
 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 การส ารวจ (Identify Needs & Explore Customer Experiences)

(6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน รวม 6 วัน) 
 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ (Design of Services & Test Prototypes) 

(4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน รวม 4 วัน) 

กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารระดับสูง
 i-Team ใหม่
จ านวน 3 รุ่น 
รุ่นละ 30 คน
(รวม 90 คน)

แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและ
การด าเนินงานด้านนวัตกรรม

ภายในประเทศ

กิจกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมภาครัฐ

 สร้างเครือข่ายความร่วมมอื ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน
 รวบรวม เผยแพร่ และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับงานด้านนวัตกรรม

ภาครัฐ

1
2.1

3

4

การขยายผล

หลักสูตรสร้างวิทยากรตัวคูณนวัตกรที่ปรึกษา
 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนวัตกรที่ปรึกษา 

(i-Team) ที่มีศักยภาพซ่ึงจะพัฒนาเป็น
วิทยากรตัวคูณต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
 i-Team เดิมที่มีศักยภาพ
จ านวน 1 รุ่น 20 คน

2.2

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร
 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐและวิธีการ
ด าเนินงานพัฒนานวตักรรมภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูง
จ านวน 1 รุ่น 80 คน

2.3

หลักสูตร International
For CLMV

2.4
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CLMV

“การเรียนรู้ 
เข้าใจแนวคิด”

“น าแนวคิดไปหา
ความต้องการ Gov Lab

ในประเทศสมาชิก”

“พัฒนาและทดสอบ
แนวคิด

ได้ Prototype”

“วางแผนและ
น าไปสู่การปฏิบัติ

ขยายผล”

การสนับสนุนทุนข้าราชการ CLMV
ข้าราชการไทย และผู้เชี่ยวชาญ

กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)

ภาคทฤษฎี
ทดลองปฏิบัติ

ในประเทศสมาชิก
น าไปปฏิบัติ
ขยายผล

หลักสูตรห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (International Course)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรภาครัฐในกลุ่มประเทศ CLMV
จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 25 คน จากประเทศ CLMV และประเทศไทย (ไทย 5 คน)

Government Innovation Center

หมายเหตุ
กรณีข้าราชการไทยและผูเ้ชี่ยวชาญ  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการไป visit ประเทศใน CLMV เพื่อศึกษาและร่วมปฏิบัติงาน Gov Lab

การด าเนนิการตอ่ไป
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ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

1) การแกปั้ญหาระบบการรอควิตรวจรักษาในโรงพยาบาล 

2) การแกปั้ญหาความลา่ชา้ในกระบวนการขึน้ทะเบยีน

ผลติภัณฑส์มนุไพร 

3) การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของ

หอ้งปฏบิตักิารทดสอบ

4) การแกไ้ขปัญหาประชาชนในระดบัพืน้ที ่(อ าเภอ)

4.1) โครงการ “ตลาดนัดผูส้งูอาย.ุ..พาซา่ส”์ อ าเภอ

ตะพานหนิ จังหวัดพจิติร

4.2) โครงการ “บางขนุไทรในฝัน” อ าเภอบา้นแหลม 

จังหวัดเพชรบรุี

4.3) โครงการ “หมูบ่า้นตน้แบบเกษตรอนิทรยีว์ถิยีโสธร”  

อ าเภอเลงินกทา จังหวัดยโสธร

4.4) โครงการ “ศนูยก์ระจดูรว่มใจ” อ าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลงุ 

1) การลดอบุตัเิหตกุารจราจร

ทางบก

2) การแกปั้ญหาดา้น

การเกษตร : การบรหิาร

จัดการน ้า

3) ดา้นสาธารณสขุ

4) ดา้นอตุสาหกรรม/การขึน้

ทะเบยีน

5) Big Data

1) ดา้นการเกษตร

2) การชว่ยเหลอื

ผูด้อ้ยโอกาส

3) ดา้นการศกึษา

4) ดา้นสาธารณสขุ

5) Start up

การด าเนนิการตอ่ไป
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