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อินเตอร์เฟสในระบบคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เฟส คือ การ
เชื่อมประสานระหว่าง
ผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
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อินเตอร์เฟสต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โค้ด เครื่องหมาย เสียง ท่าทาง ความคิด

very responsive and User- friendly

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
อินเตอร์เฟส อินเตอร์เฟส อินเตอร์เฟส อินเตอร์เฟส อินเตอร์เฟส



ปัญหาของอินเตอรเ์ฟสรัฐไทย
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บริการเข้าถึงยาก 
ไม่ทันสมัย

ไม่ตอบสนองความต้องการและ
ข้อร้องเรียนของประชาชน 

ขาดโอกาสในการ
เชื่อมโยงไอเดียของคนใน
สังคมและระดมทรัพยากร
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ตรงความต้องการ มีนวัตกรรม

ค าถามคือ

เพราะประชาชน ทราบดีว่า
ตนเองต้องการอะไร

ต้องเปิดให้ ผู้ใช้บริการ ร่วมคิด

จะออกแบบอินเตอร์เฟสรัฐไทยอย่างไรให้ดีขึน้

x
ควรออกแบบ
อินเตอร์เฟสรัฐไทย
อย่างไร
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แจ้งให้ทราบ ให้ร่วมคิด
ให้ร่วมตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ

ภาคสังคมริเริ่ม
รัฐสนับสนุนขอความเห็น

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

รัฐเขา้ไปหาประชาชน รัฐระดมความคดิเหน็และทรพัยากรจากภาคสังคม

1.0
2.0

3.0
4.0

5.0

อินเตอร์เฟส
อินเตอร์เฟส

อินเตอร์เฟส
อินเตอร์เฟส

อินเตอร์เฟส
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- น ำเสนอไม่รอบด้ำน

- ไม่ครอบคลุม

- เป็นเพียง ”พิธีกรรม”

- ไม่เข้ำถึง
แจ้งให้ทราบ

อินเตอร์เฟส 1.0 และ 2.0 ยังมีปัญหา 4 ด้าน

ขอความเห็น



My Better Country 
Hackathon
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ส านกังาน ก.พ.ร.
ตั้งโจทย์ ชวนคนรุ่น
ใหม่ร่วมคิดปฏิวัติการ
ท างานระบบราชการ

ท่ีมา : opdc.go.th

กรณีศึกษาอินเตอร์เฟส 3.0

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยให้กับ
ผู้พิการทางสายตา ผ่านการ
พัฒนาเครื่องมือการเรียน 
(Toolkit) การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ 

The Guide 
Light App 
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ผู้สูงอายขุาด
ผู้ดูแล

การศึกษาไมต่อบสนอง
ความต้องการของพืน้ที่

ขยะพลาสตกิ
ปนเปื้อน

การจัดซื้อจดัจา้งของ
ภาครัฐไมโ่ปร่งใส

กรณีศึกษาอินเตอร์เฟส 4.0 และ 5.0
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ปัจจบุนัผูส้งูอายกุลุม่ตดิเตยีง
… คน ไม่มีผู้ดแูล

ปี 2570 จะมผีู้สงูอายตุดิบา้นตดิ
เตียง 5.5 แสนคน
ปี 2585 เพิ่มไปเกอืบลา้น

ใครจะดแูลผูส้งูอายกุลุม่ติด
บ้าน/ติดเตยีงเหลา่นี้?

ปัญหา : ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียงขาดผู้ดแูล

ที่มา : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (TDRI)

พยากรณ์จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล
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สนับสนุนงบประมาณ จัดตั้งศูนย์
พึ่งพิง (Day Care Center)

ดูแลด้านสุขภาพและการท า
กายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ

ดูแลสุขอนามัย พูดคุยท ากิจกรรมกับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมอินเตอร์เฟส : การท างานร่วมกับชุมชน

อบต. และ เทศบาล บุคลากรสาธารณสุข 
ของรพ.สต.

ภาคประชาชน (อสม.)
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ข้อจ ากดั
รัฐต้องแกก้ฎหมาย-ระเบยีบ เปิดช่องให้ อปท.
จ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อจ ากัด และปัจจัยความส าเร็จ

ปัจจุบัน ได้มีการออกประกาศและระเบยีบ 4 
ฉบับ ที่ส าคญัคอื: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย 
พ.ศ. 2562

ปัจจัยความส าเร็จ

• ขาดการรวมตัว

• ขาดกลไกระดมทนุ
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• ครัวเรือนไม่รู้ว่ำแยกอย่ำงไร • แต่ขำดจุดรับขยะที่คัดแยกแล้ว

ปัญหา : ไม่มีจดุรับขยะพลาสติกที่คดัแยกแล้ว

• ไม่รู้ว่ำแยกแล้วไปไหน • รัฐเน้นรณรงค์กำรคัดแยก
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นวัตกรรมอินเตอรเ์ฟส :
“โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน”

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) 
5,262 kgCO2e

ขยะรีไซเคิล/อัพไซเคิล 
เพิ่มขึ้นประมาณ 
2,268 กิโลกรัม
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• จ านวนจุดรับทิ้งพลาติกสะอาด 
ยังกระจุกตัวอยู่ในวงแคบ 

• ประเภทพลาสติกที่รับยังจ ากัด

• Waste Logistic Platform 
ไม่ครอบคลุมพื้นที่

ปัจจัยความส าเร็จ 

ข้อจ ากัดและปัจจัยความส าเร็จ

• รัฐต้องไม่ hijack
ผลงำนของภำคสังคม

• รัฐปลดล็อคกฎหมำย 
และช่วยขยำยผล

ข้อจ ากดั



นโยบำย“จำกบนลง
ล่ำง” (Top-down)
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
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ปัญหา : นโยบายการศึกษาแบบ “เสื้อเหมาโหล” 

ขำดกลไกสนับสนุน
กำรรวมตัวของ
ภำคีภำคสังคมใน
พื้นที่

จัดสรรทรัพยำกร
ไม่เพียงพอ เกิด
ปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำระหว่ำง
โรงเรียน 

โรงเรียน
ขำดอิสระ



นวัตกรรมอินเตอรเ์ฟส : “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
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โรงเรียนน าร่อง

ภาคสังคม
• ฝึกอบรมครูและประเมินผล

กำรขับเคลื่อน
กระทรวงศึกษาธิการ และ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

• ออกแบบหลักสูตร
ที่ตนเองต้องกำร

• ประสำนหน่วยงำนในพื้นที่
• หำช่องผ่อนคลำยกฎระเบียบ
• อนุมัติหลักสูตร



ข้อจ ากัด

ข้อจ ากัดและปัจจัยความส าเร็จ
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ปัจจัยความส าเร็จ 

ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง
และศักยภาพของภาคี
ในแต่ละพื้น

รัฐออก พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาฯ ผ่อนคลำยระเบยีบให้
ภาคสังคมและโรงเรียนได้เข้าร่วม
ทดลองการศึกษาแบบใหม่โดยที่ไม่
ผิดกฎหมาย



ปัญหา : การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่โปร่งใส
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เสนอโครงการ ร่าง ToR เสนอราคา ก่อสร้าง
ชงโครงกำรเสนอ

งบประมำณสงูเกนิขอบเขต ToR ล็อกสเปก ฮั้วรำคำ แก้ไขสญัญำเอือ้
ผู้รับเหมำ



นวัตกรรมอินเตอร์เฟส : “ข้อตกลงคุณธรรม” (IP) 

• ส่งอาสาสมัครร่วม
สังเกตการณ์ทุกขั้นตอน

• ย่อยข้อมูลเทคนคิเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

กรมบัญชีกลาง

• สนับสนุนงบประมาณให้ IP
• ประสานหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและคู่สัญญา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และเอกชนคู่สัญญา
• ลงนามร่วมมือและ
ยินยอมให้ข้อมูล

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ 
และองค์กรวิชาชีพ

IP ลดตน้ทนุรฐั ได้เพิ่ม 
14% 

(5หมื่นลา้นบาท)

12%

14% IP

e-bidding 
และ ประกวด

ราคา



ข้อจ ากัด
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• ต้องใช้งบประมำณเพ่ิม
เพื่อจ้ำงอำสำสมัคร
ตรวจสอบโครงกำร

• ไม่ได้บังคับให้ทุกโครงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงต้องเข้ำ IP

ข้อจ ากัด และปัจจัยความส าเร็จ

• ถูกทดลองใช้ใน
ต่ำงประเทศแล้ว

ปัจจัยความส าเร็จ

• มีบทบัญญัติ ไว้ใน 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ



ข้อเสนอในการอัพเกรดอินเตอร์เฟสภาครฐั

ปรับหรือออกกฎหมำยใหม่
เพื่อลดควำมเสี่ยงให้กับทุก

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนข้อมูล 
งบประมำณและกำร

ด ำเนินงำนเพื่อขยำยผล
มองภำคสังคม

เป็นภำคีร่วมระยะยำว

ปลดล็อกกฎหมาย สนับสนุนทรัพยากร ไม่ hijack
ผลงานภาคสังคม


