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*********************** 
 

 เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดจัดอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ให้กรมในสังกัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้กล่าวถึงที่มาของการจัดอบรมฯ ว่า เนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้พัฒนากรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
และจัดให้มีการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งผลคะแนนของส่วนราชการ 
ทีเ่ข้าร่วมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในปี พ.ศ. 2561 นั้น อยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ จึงได้จัดอบรมครั้งนี้ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวคิด เครื่องมือ
ประเมินสถานะฯ และเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยก าหนดให้ภาครัฐ
หรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยระบบราชการ
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป้าหมายระบบราชการ 4.0 

๑. ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  
- ระบบราชการที่เปิดเผย โปร่งใสในการท างาน 
- บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
- มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
- สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ 
- เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
- ท างานร่วมกันแบบประสานพลังประชารัฐ 

๒. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
- เน้นการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
- มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
- น าข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ 

ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
๓. ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart & High Performance) 

- เน้นการท างานในเชิงรุก เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  
- มีการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มเพื่อสร้างคุณค่า 
- สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา  
- เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ 
- ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การ ต่อการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ (1) การสานพลัง
ระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืนๆ ในสังคม (Open & Connected Government) (๒) การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) (๓) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) 
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2. เครื่องมือประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารราชการของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ 
เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีฐานคิดมาจากเกณฑ์ PMQA ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ทั้ง 7 หมวดเดิม และแนวคิดระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ลักษณะส าคัญขององค์การ  
เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งมุ่งเน้นผู้รับบริการและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในเกณฑ์ PMQA 4.0 ได้มีการเพ่ิมเติมประเด็นส าคัญ คือ ความส าเร็จในการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หมวด ๑ การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน  
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
1.4 ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน  
2.4 มีการติดตามผล การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล  

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการบริการ และการเข้าถึง  
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน   
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม  
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้  
4.1 การก าหนดตัววัดเพ่ือการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล  
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุกระดับ เพ่ือการแก้ปัญหา  
4.3 การใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม  
4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการปรับระบบการท างานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี และความร่วมมือ  
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการท างานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ  
6.3 การลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 
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   แนวคิดในเรื่องของคุณลักษณะส าคัญในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ควรต้องมีการด าเนินการ 
ในเรื่องส าคัญ 10 ข้อดังนี้ 

1. ท างานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้  
2. ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณค่า  
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการท างานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวางแผน

ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการท างาน  
5. ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย  
6. การเตรียมการไว้ล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ทั้งในระดับองค์กรและในระดับปฏิบัติการ  
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้  
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการท างาน 

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่วงการที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี  
10. ให้ความส าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงพัฒนาอย่างเหมาะสม  

ตามบทบาทหน้าที่ สร้างความผูกพันสร้างแรงจูงใจมีแผนเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากร 

3. การน าแนวคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) มาปรับใช้กับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 แนวคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 Design Thinking เครื่องมือการออกแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบกระบวนการโดยการน าผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในกระบวนการการออกแบบเพ่ือร่วมกันค้นหาค าตอบที่
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดย Design thinking ของ Stanford d.school ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการคิด
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง Design thinking ของ Stanford d.school 
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 เข้าใจปัญหา (Empathise)  
เป็นขั้นตอนส าคัญในการเรียนรู้จากกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจปัญหาที่ก าลังร่วมกันแก้ ทั้งนี้ 

รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อมและการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง 
 นิยามปัญหา (Define) 

 เป็นขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ว่าแก่นแท้จริงของปัญหาคือเรื่องอะไร ความส าคัญของการแก้ไขปัญหาจะน าไปสู่คุณค่าและ
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆ อย่างไร นิยามที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมงานสามารถออกแบบ
กระบวนการ กลไก มาตรการ และวิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้นกับปัญหานั้นๆ  

 สร้างไอเดีย (Ideate) 
 เป็นขั้นตอนการสร้างไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ทีมงานอาจน าเอาเครื่องมืออ่ืนๆ  
ในการขยายกรอบแห่งความคิดมาผสมผสาน เช่น การระดมก าลังสมอง การใช้ Mind tools มองต่างมุมไอเดียแย่ๆ 
เป็นต้น ส่วนส าคัญในขัน้ตอนนี้คือการให้ได้ความคิดใหม่ๆ มากที่สุด เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด 

 ท าต้นแบบ (Prototype) 
เป็นขั้นตอนการออกแบบวิธีการและรูปแบบในการแก้ปัญหาจะต้องน า ไปทดลอง 

กับต้นแบบหรือสร้างต้นแบบมาเพ่ือทดลองใช้งาน เป็นการรวบรวมข้อมูล ปรับแต่ง และแก้ไขให้ดีขึ้น 
ตามประสบการณ์ 

 ทดสอบ (Test) 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการน าไปใช้จริง ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพราะยังคงต้องปรับ

รูปแบบอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากที่ออกแบบไว้ ขั้นตอนของ
เครื่องมือการออกแบบนี้แม้จะเขียนเรียงล าดับ แต่ไม่จ าเป็นต้องคิดตามล าดับในเชิงเส้น อาจคิดคู่ขนานไป
พร้อมกัน ค าตอบและวิธีการอาจไม่ปรากฏชัดเจนตั้งแต่แรก แต่อาจเกิดในระหว่างการท างาน เครื่องมือนี้
เหมาะส าหรับการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ หรือที่เรียกว่า “Wicked Problem” ซึ่งทั้งตัวโจทย์ 
และค าตอบของปัญหามีความไม่ชัดเจนเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้ง และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 
4. แนวทางการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

Digital Government การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูล
ดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี  Mobile Social Cloud Technology โดยมี
ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

 Reintegration : การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้
เกิดการก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 Needs-based holism : การปรับปรุงองค์การภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่
ให้ความส าคัญต่อความต้องการของประชาชนมาเป็นศูนย์กลาง 

 Digitalization : การน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการ
สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการท างานแบบเดิม 
อย่างไรก็ตามในยุคของ Digital Globalization เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 

*********************** 


