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1. ความหมายของนวัตกรรมบริการ  
นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงบริการเดิม  ผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้อยู่แล้วให้มีประโยชน์ขึ้นหรือการสร้างบริการใหม่   (School of management 
Scienceมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561) ส่วนความหมายของนวัตกรรมในความเห็นของ 
ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ .ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูร
ณาการศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเข้ากับศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรืออาจเป็นเพียง
ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งเดียวเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่
จากต้นแบบที่มีอยู่เดิมหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิงโดยมนุษย์ เป็นได้ทั้งลักษณะ
นามธรรมและรูปธรรม มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ปัจเจกบุคคลหรือองค์กร องค์กรที่แสวงผลกาไรหรือองค์กรที่ไม่แสวงผล
ก าไร โดยนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกการออกแบบบริการ  (Service 
Design) ในฐานะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างศักยภาพการให้บริการและนาไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอีกทั้งนวัตกรรมยังเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของแต่ละองค์กรโดยจะ
เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของสรรพสิ่งตามที่มนุษย์จะรับรู้และตีความหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะ
เป็นสิ่งแทนมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรนั้นๆ  (ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลา
นนท์, 2560) ส่วนความหมายนวัตกรรมบริการ ในมุมมองของ นฤดี จยิะวรนันท์ และภูมพิร 
ธรรมสถติเดช หมายถึงการน าความคิด แนวทางการด าเนินงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพ  เพ่ิมประสิทธิผลของการบริการและสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับธุรกิจ การศึกษา
องค์ประกอบของนวัตกรรมบริการจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ เช่น การเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหม่ แนวคิดในการให้บริการใหม่หรือการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริการจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมี
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การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถูกต้อง เช่น มีการตั้งค าถามถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมาย 
เน้นไปที่ลักษณะของประชากร เช่น อายุ รายได้ และการศึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่มตามขนาด เช่น 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (นฤดี จยิะวรนันท์ และภูมพิร ธรรมสถติเดช , 2555) 
สอดคล้องกับความหมายของนวัตกรรมบริการ ในมุมมองของ การดี เลียวไพโรจน์ (2552) กล่าว
ว่า นวัตกรรม การบริการคือ การน าความคิดและแนวทางการด าเนินงาน ใหม่ๆ ที่ผ่านการคิด
อย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความ ต้องการของผู้ใช้บริการมาใช้เป็นแนวทางการสร้างการ  
บริการที่แตกต่างเพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ณัฐธดิา 
สุวรรณโณ และธีรศักดิ์ จินดาบถ (2557) กล่าวว่า นวัตกรรมการบริการ หมายถึง ความคิด
สร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยการบูรณาการ ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร 
รวมถึงการสร้าง  ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของบริการ  
   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ 
“สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 
    โทมัส ฮิวส์ Hughes (1987) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า “เป็นการน าเอาวิธีการ
ใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาแล้ว และมีความแตกต่างจาก
การปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา”  
    สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง 
“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้น 
ซึ่งอาจจะมีลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม”   
    โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมบริการ หมายถึง เป็นการสร้างบริการขึ้นมาใหม่หรือพัฒนา
บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นความคิด วิธีการ ที่สร้างผลประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงต่อผู้อ่ืน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสุขภาพและสามารถขยายผล
ต่อได้ เช่น บริการ (Service) กระบวนการใหม่ๆ (Process) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ  
 
2. ประเภทของนวัตกรรมบริการ    
    นวัตกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามขอบเขตของระดับความใหม่ของสินค้าหรือ
บริการ กระบวนการหรือระบบ (School of management Science: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,2561)  
   1.  นวัตกรรมต่อยอดหรือนวัตกรรมส่วนเพ่ิม ( Innovation mental Innovation) 
หมายถึงนวัตกรรมที่ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นด้านรูปแบบ คุณภาพหรือ
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรมต่อ
ยอดไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือเวลามาก แต่ควรเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เริ่มต้นการ
สร้างนวัตกรรมต่อยอด เมื่อประสบความส าเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจึงขยายไปสู่นวัตกรรมสิ่งใหม่ต่อไป  
   2. นวัตกรรมสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical 
Innovation) หมายถึงนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงและไม่เคยมีใคร
น าเสนอมาก่อน นวัตกรรมใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยยกเลิกสิ่งที่มีอยู่เดิมและ
สร้างกระแสใหม่  
   ซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากประเภทของนวัตกรรมในแนวคิดของ David Smith (2006) 
ที่กล่าวว่า  ประเภทของ Innovation แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation): ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึง ผลิตภัณฑ์ 
ที่ ใช้กับ คนหรือผู้บริโภค เช่นเครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น 
เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ(components) และระบบ(System)  
 2. นวัตกรรมด้านบริการ (Services Innovation) : (Intangible product) หรือ การ
บริการ (services) เช่น  ประเภทของนวัตกรรม ด้านบริการนั้น ไม่สามารถจับต้องได้เหมือน 
Product Innovation จะเป็นรูปแบบของการให้บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ บริการด้าน
การเงินของธนาคาร  บริการของบริษัทมือถือด้านโปรโมชั่น ต่างๆ เช่น AIS สามารถให้ ลุกค้า
ก าหนด ประเภท โปรโมชั่นได้เอง เป็นต้น   
 3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation): ประเภทที่สาม ของ innovation นี้ 
David Smith บอกว่า ถ้าเกิดขึ้นจะมีผล กระทบต่อสังคม กว่า สองประเภท ด้านบน  ซึ่งการ
จ าแนกรูปแบบของนวัตกรรมนี้ เพ่ือให้ สามารถก าหมดแยกแยะและทราบถึง รูปแบบ ของสินค้า
และบริการ ที่จะต้องท าการ ต่อยอด หรือพัฒนา   
 บางแนวคิดได้แบ่งประเภทของนวัตกรรม  นวัตกรรมในองค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท (4 Ps of Innovation) ดังนี้   
 1. Product innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ด้านสินค้าและบริการ  
 2. Process innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการการผลิต การท างาน
และการส่งมอบ  
 3. Position innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการน าเสนอ 
หรือการวางต าแหน่งของสินค้าและบริการ  
 4. Paradigm innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิด (Mental 
model) และกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่องค์กรต้องการเป็น  
 โดยสรุปแล้วนวัตกรรม แต่ละประเภทสามารถเกิดขึ้นได้ควบคู่กันไปจากนวัตกรรมแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ( Incremental innovation) ไปสู่ นวัตกรรมใหม่อย่ างสิ้น เชิ ง  (Radical 
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Innovation) การสร้างนวัตกรรมในองค์กร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาขององค์การว่าจะวางกล
ยุทธ์ด้านนวัตกรรมอย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด  และการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งความแตกต่างหรือความยากง่ายของการจัดการนั้นๆ จะ
ขึ้นอยู่กับว่านวัตกรรมนั้นมีความใหม่ต่อผู้คิดค้นเพียงใด  
 
3. องค์ประกอบของนวัตกรรมบริการและกระบวนการนวัตกรรมบริการ  
   องค์ประกอบชองนวัตกรรมบริการ มีมุมมองที่หลากหลาย ดังนี้  
 1. ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือกระบวนการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
(Lisa PL Lim,Elizabeth Garnsey,Mike Gregory, 2006; Utterback, 1971,1994,  2004 ; 
Tushman and Nadler, 1986 ; freeman & Soete, 1997 ; Betje, 1998 ; Herkma, 2003 ; 
Schilling, 2008)  
    2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิง
พาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ
ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้  
(Utterback, 1971,1994, 2004; Drucker, 1985,1993; Damanpour, 1987; Smits, 2002; 
DTI 2004)  
    3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่
จะเป็นนวัตกรรมได้นั้นต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนา
ให้เกิดซ้ าใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  การท าซ้ า เป็นต้น (Evan, 1966; Drucker, 
1985, 1993; Rogers, 1995; Perez-Bustamante, 1999; Smits, 2002; Herkema, 2003; 
Lemon and Sahota, 2003; DTI, 2004; Schilling, 2008)   
   จากประเด็นที่เป็นแก่นหลักส าคัญของค านิยาม  ได้องค์ประกอบที่เป็นมิติส าคัญของ
นวัตกรรม ทั้ง 3 ประการ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ, 2533) ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยัง
มีองค์ประกอบเรื่องการจัดการความรู้ในงานนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญของการใช้ความรู้  
(Ebrahim Rahimi,Najibeh Abbasi Rostami,Faranak Safari shad,Vajhe Vafaei, 2017)  
กระบวนการนวัตกรรม   
 กระบวนการนวัตกรรม จะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่และเจริญเติบโต
ต่อไปได้ ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญๆ หลายประการ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และ
คณะ, 2533)  
 1.  การค้นหา (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือตรวจจับสัญญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค ส าหรับการน าไปสู่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใน



Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

73 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

อนาคต  
 2.  การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตัดสินใจเลือกสัญณาณท่ีส ารวจพบเหล่านั้น เพ่ือ
จะน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้การเลือกสรรจ าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กร  
 3.  การน าไปปฏิบัติ (Implementing)  เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพ ไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นและน าสิ่งเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่
สัญญาณที่ว่า ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหากแต่จะเกิดขึ้น ด้วยการด าเนินงาน
ขั้นตอนที่ส าคัญอีก 4 ประการ ดังนี้  
  3.1 การรับ (Acquring) คือ ขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น เช่น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากกระบวนการทางวิจัยและพัฒนา (R&D) , 
การท าวิจัยทางการตลาด รวมไปถึง การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ โดยการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer) หรือการค้นคว้าร่วมกันในเครือพันธมิตร (Strategic 
Alliance) เป็นต้น  
  3.2 การปฏิบัติ (Executing) คือ ขั้นตอนของการน าโครงการดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาพของความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา (Problem-
Solving) ตลอดเวลา  
  3.3 การน าเสนอ (Launching) คือ การน านวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลาด โดยอาศัย
การจัดการอย่างเป้ฯระบบเพ่ือให้นวัตกรรมนั้นสามารถเป็นที่ยอมรับจากตลาดได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด  
  3.4 การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจาก
ตลาด ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปและคงอยู่ให้นานเท่าที่จะเป็นได้ ซึ่งอาจจะต้องน านวัตกรรม
นั้นๆ กลับมาปรับปรุงแก้ไขในแนวความคิดหรือท าการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น (Renovation) เพ่ือให้ได้
นวัตกรรมที่ถึกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งข้ึน   
 4.  การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษาและเรียนรู้ในชั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการทางนวัตกรรมเพ่ือก่อให้ เกิดเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง และ
สามารถน าไปใช้พัฒนาวิธีการส าหรับจัดการกับนวัตกรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  
 
4. ความหมายของการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
   การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
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ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่
กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้
ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  
 
 เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้  
 1. กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้อง
เพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่
เปลี่ยนแปลงไป   
 2. ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาด 
ธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่ องค์กร
สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้ง
ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย   
 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้   
 1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน   
 2. ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน   
 3. การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล   
 4. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  
 5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของ
รัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็
หันมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า   
 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและ
ขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการ
ของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน   
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เหตุผลใน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
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การตราพระราชบัญญัตินี้คือ เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย
ก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ 
และเพ่ือให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบ
การบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติและก าหนดให้มีกลุ่ม
ภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างาน
ร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณ
เพ่ือที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และ
สมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มี
การจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ใน มาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบ
ราชการต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของ
ประชาชนและทันต่อการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรร
งบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธี การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ได้ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ดังนี้   
  2.1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
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  2.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
  2.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
  2.4 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
  2.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์   
  2.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ   
  2.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง   
 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2546 - 2550 ได้ก าหนดเป้าประสงค์
หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ   
  3.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น   
  3.2 ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม   
  3.3 ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูง
เทียบเท่าเกณฑ์สากล   
  3.4 ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้านเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ประกอบด้วย 9 มาตรการ  
 ยุทธศาสตร์ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 4 
มาตรการ   
 ยุทธศาสตร์ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ประกอบด้วย 8 มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ประกอบด้วย 7 
มาตรการ   
 ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ประกอบด้วย 4 
มาตรการ   
 ยุทธศาสตร์ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ  
 ยุทธศาสตร์ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 
มาตรการ 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ: KPI (Key Performance Indicators) โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติราชการ ใน 2 
องค์ประกอบ ตามหนังสือส านักงานก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 100/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางก าหนด

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546_-_2550&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ   
  4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   
 5. การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ   
  5.1 เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้
การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่ – พันธกิจ – การมีส่วนร่วม” 
(Area – Functional – Participation: A–F–P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างานใน
ลักษณะเครือข่าย (Networking)   
  5.2 เป็นระบบบริหารจัดการที่มีเป้าหมายที่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ (Customer Driven) ด้วยระบบงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result – 
based) ด้วยมาตรฐานผลงานขั้นสูง (High Performance Output)   
  5.3 เป็นระบบบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน    
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน   
 มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มี ปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น   
 1. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และ
วางรูปแบบ การให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่า
ผู้รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door)   
 2. ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการเชื่อมโยง
และ บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่างๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต ศูนย์
ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น   
 3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
ให้บริการ ประชาชน (e-Service) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบ การบริการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตนเอง (Government You Design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น 
m - Government ซึ่งให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile G2C Service) ที่ส่งข้อมูล
ข่าวสารและบริการถึง ประชาชน แจ้งข่าวภัยธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการ
ติดต่อและแจ้งข้อมูล ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น   
 4. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพ่ือเป็นช่องทางของบริการภาครัฐ
ทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึง
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้   
 5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หลาย ส่วนราชการ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ของรัฐ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ   
 6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service 
Level Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีต่อประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ 
ความส าคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   
 7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตร
ประจ าตัว ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart 
Card) หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก   
 8. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอม
การสร้าง วัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี 
รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น   
 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง 
พัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุ ด
บริการ หลังจากได้รับการบริการและน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบ
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เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ โดยอาจ
จัดตั้ง สถาบันการส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ (Institute for Citizen - Centered 
Service Excellence) เพ่ือท าหน้าที่ในการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่ส่วนราชการต่างๆ   
 10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์
และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที 
สามารถติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมี
ฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ   
 11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับความไม่
เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐและ
ปัญหา ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่นๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ   
 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดย
เน้นการจัดโครงสร้าง องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มี
ระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่างๆ 
และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น   
 1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่ อง ตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจหรือบริบท ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งเน้น ให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
แท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ   
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 4. ส่ง เสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-
Government)  
 5. น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการ
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน
แบบเวอร์ช่วล (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
 6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรฐั  
(Connected Government) ทีส่มบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล   
 7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการ 
ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได้แก่ 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแม่
ข่าย (Government Cloud Service: G – Cloud) เพ่ือ ลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 8. น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนข้อมูลแห่ งชาติ  ( Thailand e-
Government Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ส่วน
ราชการด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการ ท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่างๆ เพ่ือสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
 10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business 
Continuity Plan) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ทันท่วงที 
โดยก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มี  การจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ( Crisis 
Management Center) ในการบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค   
 11. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม 
ไม่เป็น ภาระต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
สามารถ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ   
 12. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้มี 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง 
ได้ทั้งสองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ   
 13. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ใน
การปฏิบัติ ราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์
มาตรฐานและ/ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิค  
ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพ่ิมผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุก
กระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการออกไป เพ่ิม
ความยึดหยุ่นขององค์การ ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสร้าง
คุณค่าในการปฏิบัติงาน เช่น Lean Management เป็นต้น   
 14. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพ่ือประหยัด
ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common 
Process) ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงาน
สนับสนุน (Back Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบ
บุคลากร เป็นต้น   
 15. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ 
และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่สังคมและชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   
 มีเป้าหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดย
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความ
สูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหาร
สินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลงและ
ลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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การบริหารสินทรัพย์และบูรณาการเข้ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ 
(Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการ
บริหารจัดการองค์การโดยรวม และ การลดต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพ่ือให้หน่วย
ราชการใช้ประกอบการวัดและวิ เคราะห์  การใช้สินทรัพย์ เ พ่ือให้ เกิดผลิตภาพ ( Asset 
Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) เป็นต้น   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ   
 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหา
การแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการ
ประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่
ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น   
 1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross 
Functional Management System) ตามห่ วง โซ่ แห่ งคุณค่ า  (Value Chains) ครอบคลุม
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความ
ชัดเจนว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวงที่ มี
เป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs)   
 2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ต้อง
อาศัย การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม   
 3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วม
เป็นหลัก เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ   
 4. พัฒนารูปแบบและวิ ธีการท างานของภาครั ฐ ใ นระดับต่ างๆ (Multi-Level 
Governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึด
พ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area-based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการ
จัดสรร งบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน   
 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความ
เหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ ภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน 
(Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น เช่น   
 1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-
Private- Partnership : PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถ
ด าเนินการ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการ
แบบ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้ าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจน
ให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบก าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพ่ือไม่ ให้เกิด
ผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว   
 2. เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ
(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและภาคเอกชน 
สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพ่ือให้ 
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว 
ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับ
การให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่วาง
ไว้ได้อย่างแท้จริง   
 3. เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ
แทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะ
หุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่การ
ร่วมกัน ด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์   
 4. พัฒนารู ปแบบและแนวทางการบริ หา รง านแบบเครื อข่ าย  (Networked 
Governance) โดยการ ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กร
ภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยง การท างานและทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการพ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบ
ยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริ
หารราชการแผ่นดิน   
 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น   
 1. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public 
Scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ( Independent Assessor) ที่ผ่านการฝึกอบรม
และได้รับการรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ทางราชการ รวมทั้งวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้   
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน   
 มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้ าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะน าไปสู่ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม ร่วมกัน   
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี   
 พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
 เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence : ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1


Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

85 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

(Promotion, Prevention & Protection Excellence)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้จะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีโดยเน้นการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานด้านต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคมที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 การเชื่อมต่อด้านการค้าและเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาและการ
สาธารณสุข การขาดแคลนวัยแรงงาน ความเหลื่อมล้ า รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
รองรับการวิวัฒน์ของเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 เช่น การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคตพิจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นต้น จึงจะเห็นได้ว่า การพัฒนาในช่วง 5 
ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเป็นกลไกหลัก และเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติในล าดับแรกเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์โดยจะครอบคลุมทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมุ่งเน้นการ
พัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติประกอบไป
ด้วย  
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน  
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
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 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปีและเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ 
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้   
 1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
 3. ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)   
 4. การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0   
 5. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข   
 6. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2   
 7. กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพ่ือวางฐานรากของระบบสุขภาพใน
ระยะ 5 ปีให้เข้มแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้ 
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 พันธกิจ : เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้
เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
6. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและ
ขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการ
ของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน   
    Hood.C. เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 
(Hood.C,1991)  
 1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถ
ในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความ
รับผิดชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอก   
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     2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็
ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน   
     3. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (Greater emphasis on output controls) การใช้
ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี   
     4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in 
the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและ
บริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ   
    5. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public 
sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่ายที่เป็น
ปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น   
     6. เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ บ บ เ อ ก ช น  ( Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้
รางวัล   
 7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้ง
การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with 
less)  
 
7. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ   
 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 
ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น   
 1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross 
Functional Management System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความ
รับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน 
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(Joint KPIs)   
 2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ต้อง
อาศัย การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม   
 3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วม
เป็นหลัก เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ   
 4. พัฒนารูปแบบและวิ ธี การท างานของภาครั ฐ ในระดับต่ าง ๆ (Multi-Level 
Governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึด
พ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area-based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการ
จัดสรร งบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม  
 5. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public 
sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่ายที่เป็น
ปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น   
 6. เน้ นการจั ดการตามแบบภาคเอกชน ( Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้
รางวัล   
 7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้ง
การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with 
less)   
 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล 
หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดใช่โทรศัพท์เครื่องที่(mobile phone) หรือโทรศัพท์มือถือใน
การติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามา
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ใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร ค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT ) 
เรียกย่อว่า"ไอที"ประกอบด้วยค าว่า"เทคโนโลยี" และค าว่า"สารสนเทศ" น ามาร่วนกันเป็น"
เทคโนโลยีสารสนเทศ" และค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology: ICT ) หรือเรียกย่อว่า"ไอซีที"ประกอบด้วยค าที่มีความหมาย
ดังนี้  
 เทคโนโลยี ( Technology ) หมายถึง การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ   
 สารสนเทศ (  Information ) หมายถึ ง ผลลัพธ์ที่ เกดจากการน าข้อมูลมาผ่ าน
กระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ   
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
สร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ 
  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผ่นแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล และการ
สื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือการประมวลผล   
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใช่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย  
 1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น 
คีย์บอร์ด (Keyboand) เมาส์ (Mouse) จอภาพ (Monitor) เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารส าหรับ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม (Modem) และ สายสัญญาณ  
 2. ชอฟต์แวร์ (Soflware) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง (instruction) ที่ใช่ควบคุม
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ชุดค าสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) หมายถึงชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น  
  1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้ งหมดภายในคอมพิวเตอร์  ตั วอย่ าง
ระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์ (Windowns) ลินุกซ์ (Linux) และ แมคโอเอส (Mac OS)  
  2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยเสริมการท างานอ่ืนๆให้มีความสามารถใช่วานได้สะดวกและ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น  
  3) โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device driver) เป็นโปรแกรมที่
ช่วยในการติดตั้งระบบเพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช่งานอุปกรณ์ต่างๆ  
  4) โปรแกรมแปลภาษา เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ 
ตัวอย่างตัวแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี   
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) หมายถึง ชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้
โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) 
ซีพลัสพลัส (C++) และจาวา (Java) ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้  
 3. ข้อมูล (data) ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์
ของหน่วยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (Scanner) ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการ
จัดเก็บที่เป็นระบบเพ่ือการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ อยู่ใน
หน่วยความจ า (Memory unit) ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (Storage unit) เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ และแผ่นซีดี (Compact Disc: CD)   
 4. บุคลากร  (People) บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ใน
ที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้อง
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สามารถท างานได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ใช้ง่ายและสะดวก ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์   
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เป็นล าดับขั้นชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการท าส าเนา
ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่างๆ เกิดการช ารุดเสียหาย ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการรวบรวมและจัดท าให้เป็นรูปเล่ม   
 
ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข   
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เริ่มตั้งแต่การท าทะเบียนคนไข้ การ
รักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 
นอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี 



Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

91 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

สามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ รักษาคนไข้ด้วยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่าน
เครือข่ายการสื่อสาร เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า อีเอ็มไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) 
ถูกน ามาถ่ายภาพสมองมนุษย์เพ่ือตรวจหาความผิดปกติในสมอง  
 
 

 


