
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นางเฮเลน คลาร์ก ผู้บริหารสูงสุดโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดย UNDP แสดง
เจตจ านงที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอื่น ๆ 
ในภูมิภาค และได้เสนอที่จะน าแนวคิดการพัฒนาผ่านกลไก Government Lab
มาริเริ่มใช้ในประเทศไทย ซึ่ง UNDP ได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จมาแล้ว
ในหลายประเทศ

ที่มา1
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ที่มา1
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ในประชุมเปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.)” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้น าเสนอ 
“ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ได้กล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย PM Labs 

ที่มา1
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หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1)

ที่มา1
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ที่มา1

กลุ่มย่อยนวัตกรรมภาครัฐป.ย.ป. 1



โดยอาศัยเครือ่งมอื
Government Innovation Labสร้าง mindsets ให้กับข้าราชการ

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) 

ประยุกต์แนวคิด Design Thinking



โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) 

การด าเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

แนวคิด Design Thinking ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” หรือหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
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ที่มา1

กลุ่มย่อยนวัตกรรมภาครัฐป.ย.ป. 1 การปรับเปลี่ยน Mindset ของข้าราชการ
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ที่มา1

กลุ่มย่อยนวัตกรรมภาครัฐป.ย.ป. 1 การปรับเปลี่ยน Mindset ของข้าราชการ

แก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่ (อ าเภอ) จ านวน 4 อ าเภอ 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่วนราชการในการให้ข้อมูล แลกเปล่ียนประสบการณ์
ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการ
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2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.

การประชุมหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานน าร่อง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ส านักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ฯ



12

2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (government Innovation Lab) 
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล 
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การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.
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2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการน าร่องการด าเนินงาน
ตามโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
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การบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) 

2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.
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การบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) 

2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.
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2 การด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร.

คือ บุคคลที่หน่วยงานต้องการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยผลักดัน ให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เช่น design thinking

คุณสมบัติ

(1) มีความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์
(2) การให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น 
(3) การสานพลังจากทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
(4) สามารถท างานในแนวระนาบผ่านระบบงานที่มีความแตกต่างกันและข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
(5) กระตุ้นให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโน้มน้าวหรือชักจูงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและด าเนินการในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดมิ  
(6) สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารของส่วนราชการในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรส าหรับการพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดสรรหรือรวมงบประมาณเข้าด้วยกัน การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและทดลองใช้โมเดลการท างานแบบใหม่

หน้าที่

(1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมด าเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในโครงการน ารอ่งตลอดโครงการ ซึ่งจะเป็นทีมนวัตกรที่ปรกึษาตัว
คูณในอนาคตต่อไป

(2) ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
(3) รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การขอรับ

ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเชิงนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ
(4) เผยแพร่การด าเนินการแกข่า้ราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม


