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 ระบบราชการไทยในบริบทไท

คํานํา 
 ด�วยรัฐบาลมีนโยบายในการนําโมเดลไทยแลน
มาใช�ในการพัฒนาประเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาระ
บุคคล (สวพ.) จึงได�จัดหลักสูตรอบรม เรื่อง การเตรีย
พร�อมสู.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทไทยแลน
ภายใต�ร.างรัฐธรรมนูญฉบับใหม. เมื่อวันท่ี  ๓๐ พฤศจ
๙, ๑๔ และ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห�องประชุม สํา
ก.พ. ให�แก.ข�าราชการ สวพ. และข�าราชการท่ีเก
จากสํานัก/ศูนย�ต.าง ๆ ในสํานักงาน ก.พ. เพ่ือจะได�ม
ความเข�าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด� ๔.๐ เปAนกา
ความพร�อมในเบื้องต�นให�สามารถปฏิบัติราชการได�ตาม
รัฐบาล เมื่อมีความรู� ความเข�าใจภาพกว�างระดับประเ
ในฐานะท่ีเปAนข�าราชการ ก็ควรจะต�องรับทราบเรื่อ
ราชการไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ด�วย สวพ.จึงได�กํา
เปAนหัวข�อวิชาหนึ่งในหลักสูตดังกล.าว  

สวพ. ได�สกัดองค�ความรู�สําคัญเกี่ยวกับระบบร
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ท่ีได�จากการจัดอบรมในช
ดังกล.าว และรวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข�องก
ราชการ ๔.๐ มาศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเค

 
ิบทไทยแลนด� ๔.๐ 

ยแลนด� ๔.๐ 
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เตรียมความ
ยแลนด� ๔.๐ 
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 ระบบราชการไทยในบริบทไท

 

และสังเคราะห� เรื่อง ระบบราชการไทยในบริบทไทยแล

ท่ีมีเน้ือหาสั้น กระชับ และอ�านเข�าใจง�าย   โดยมีวัตถุป
เพ่ือเผยแพร. ให�ข�าราชการท่ัวไปได�มีความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ และสามารถนําไปต.อยอด
ปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู�ป
อย.างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารวิชาการฉบับนี้ นําเสนอใน ๕ หัวข�อเร
๑) การปฏิรูประบบราชการไทย  ๒) ความท�าทาย
การพัฒนาภาครัฐภายใต�บริบทระบบราชการ ๓.๐ ไป
ราชการ ๔.๐   ๓) องค�ประกอบของการก�าวไปสู.ระบบราชก
๔) กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับไทยแล
และ ๕) ปGจจัยสําคัญต.อความสําเร็จของการพัฒนาไป
ราชการ ๔.๐ 
  

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงา
มิถุนายน

 

 

 
ิบทไทยแลนด� ๔.๐ 

ยแลนด� ๔.๐ 
ีวัตถุประสงค� 
ข�าใจพ้ืนฐาน
.อยอดในการ
ะผู�ปฏิบัติได�

ข�อเรื่อง คือ 
ายใหม.ของ   
ไปสู.ระบบ

ราชการ ๔.๐ 
ทยแลนด� ๔.๐ 

นาไปสู.ระบบ

บบงานบคุคล 
ายน ๒๕๖๐ 



 
 

 ระบบราชการไทยในบริบทไท

สารบัญ 
       

 
การปฏิรปูระบบราชการไทย      
ความท�าทายใหม.ของการพัฒนาภาครัฐภายใต�  
    บรบิทระบบราชการ ๓.๐ ไปสู.ระบบราชการ ๔.๐   
องค�ประกอบของการก�าวไปสู.ระบบราชการ ๔.๐             
กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพ่ือ  
    รองรับไทยแลนด� ๔.๐  

ปGจจัยสําคัญต.อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู.  
    ระบบราชการ ๔.๐ 
บทสรุป       

 

 

 

 
 

 
ิบทไทยแลนด� ๔.๐ 
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ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด� ๔

             ด�วยวิสัยทัศน�ของประเทศไทยท่ีว�า “ประเทศมีควา
ย่ังยืน เป#นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาข
พอเพียง”เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ดังกล�าว รัฐบาลจึงมีนโย
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประ
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน หรือท่ีเรารู�จักกันว�า ไทยแล
ประเทศไทย ๔.๐ ดังน้ัน ระบบราชการก็จะต�องมีการปรับเป
สอดรับ และส�งเสริมไทยแลนด� ๔.๐ จึงจําเป#นต�องมีการปฏิรูปร
และข�าราชการซ่ึงเป#นฟ:นเฟ;องสําคัญในการขับเคลื่อนนโ
สามารถปฏิบัติงานได�สอดคล�องกับทิศทางการบริหารของประเ

   ดร.สุวิทย� เมษินทรีย� ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับเรื่องกา
ราชการไว�ใน Facebook ว�า “ระบบราชการเป#นเสาหลักขอ
จะเป#นกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู� Thailand 4.0
ปล�อยให�ระบบราชการอ�อนแอลงเรื่อย ๆ ทํางานได�ไม�เต็มศักย
ประสิทธิภาพมากพอ และไม�เอ้ืออํานวยให�คนดีและคนเก�งอ
ในท่ีสุดก็จะส�งผลกระทบต�อประชาชนและกลายเป#นอุปสรรคต
ก�าวหน�าของประเทศได�” 
  ก�อนท่ีจะกล�าวถึงระบบราชการไทยในบริบทไทยแล
ระบบราชการ ๔.๐ เราควรจะเข�าใจความสัมพันธ�ในช�วงเวลาของไทยแล
กับการปฏิรูประบบราชการไทย ๑.๐ – ๔.๐ สรุปได�ด�วยแผนภาพด

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

๔.๐ 

ีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ญาของเศรษฐกิจ

มีนโยบายท่ีจะใช�        
าประเทศไทยไปสู�
ยแลนด� ๔.๐ หรือ
รับเปลี่ยน เพ่ือให�  
ฏิรูประบบราชการ 
นนโยบายรัฐบาล 
ประเทศ 

ื่องการปฏิรูประบบ
ักของประเทศและ
 4.0 แต�หากเรา
ศักยภาพหรือไม�มี
เก�งอยู�ในระบบได�  
รรคต�อความเจริญ  

ยแลนด� ๔.๐ หรือ
ไทยแลนด� ๑.๐ - ๔.๐ 
ภาพดังน้ี 



 

 

๒ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

ท่ีมา : ปรับจาก ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.ทศพร ศิรสิัมพันธ� และสํานักงา

 
 

ไทยแลนด� ๑.๐ ไทยแลนด� ๒.๐   ไทยแลนด� ๓.๐ 

เน�น การเกษตรและ
ส�งออกสินค�าเกษตร
เป#นหลัก 

 

เน�นอุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ของประเทศ และการ
ใช�แรงงานคนเป#นหลัก

เน�นอุตสาหกรรมหนัก   
การส�งเสริม         
การส�งออก         

การลงทุนและ      
การนําเข�าเทคโนโลยี

จากต�างประเทศ 

ประเทศรายได�ต่ํา 
ขับเคลื่อนด�วย

ทรัพยากร 

ประเทศรายได�ปานกลาง  
ขับเคลื่อนด�วยประสิทธิภาพ 

ระบบราชการ๑.๐ ระบบราชการ๒.๐ ระบบราชการ๓.๐ ระ

การปฏิรปู 
ระบบราชการ 

สมัยรัชกาลท่ี ๕ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 

ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ.๒๕๐๔) 

การปฏิรปูระบบ 
ราชการ 

(พ.ศ.๒๕๔๕) 
  (

Face to face -Based    Paper-Based Electronics-Based   In

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

นักงาน ก.พ. 

 ไทยแลนด� ๔.๐ 

    เน�น นวัตกรรม   
   ความคิดสร�างสรรค� 

 

ประเทศรายได�สูง 
ขับเคลื่อนด�วย

นวัตกรรม 

ระบบราชการ๔.๐ 

การปฏิรปูระบบ
ราชการเพ่ือรองรับ 

ไทยแลนด� ๔.๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙ เป#นต�นไป) 

Innovation-driven 



 

 

๓ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

การปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution of Thai Gov
(คุณปริญญ� บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙) 

 

ระบบราชการ ๑.๐   
รัชกาลท่ี ๕ วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร�างการบ

แผ�นดินตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
และต้ังกระทรวง กรม ให�เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ�แวดล�อ

 รัชกาลท่ี ๗ วางระบบข�าราชการพลเรือนสมัยใหม� เน�นร
(merit system)  

ระบบราชการ ๒.๐   ช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและส
ฉบับท่ี ๑ เป#นต�นมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ระบบรา
เข�มแข็งและเป#นผู�นําการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการเป#นไ
คลาสสิคของ Max weber ว�าด�วยความชอบธรรมทางการเมืองท
และกฎหมาย (Legal- Rational Legitimacy) 

ระบบราชการ ๓.๐   ปo ๒๕๔๐ ช�วงแผนพัฒนาเศรษฐ
แห�งชาติฉบับท่ี ๘ เป#นต�นมา วิกฤตต�มยํากุ�ง กระแส Democra
NPM ทําให�เกิดแนวคิดในเรื่อง Good Governance โดยกา
ราชการปo ๒๕๔๕ มุ�งเน�นการทํางานให�เกิดประสิทธิผลและ
เปvดกว�าง เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วม 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

i Government) 

การบริหารราชการ
ระบบกรม กองใหม� 
วดล�อม  
� เน�นระบบคุณธรรม 

และสังคมแห�งชาติ      
บบราชการมีความ
เป#นไปตามแนวทาง
มืองท่ีมาจากเหตุผล

ศรษฐกิจและสังคม
ocratization และ 
ดยการปฏิรูประบบ
และประสิทธิภาพ       



 

 

๔ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

ระบบราชการ ๔.๐ ประเทศไทยมุ�งสู�ไทยแลนด� ๔.๐ 
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปo ภาครัฐต�องปรับตัวให�สามารถอํานวยความ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท�ามกลางความ
ท่ีรวดเร็วและไม�สามารถคาดเดาได� จึงต�องมุ�งเน�นความคล�องตัว
ภารกิจพิเศษ (Agenda – Based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพ
ราชการสู� Government 4.0  

ท่ีมา : การบรรยายโดยคุณปรญิญ� บุญดีสกุลโชค หัวข�อวิชาระบบราชก
ไทยแลนด� ๔.๐ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห�องประชุม ๓ อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

๐ มีการกําหนด
ความสะดวกในการ
งความเปลี่ยนแปลง    
�องตัวเพ่ือขับเคลื่อน
ัลมาพลิกโฉมระบบ

ราชการไทยในบริบท
คาร สํานักงาน ก.พ. 



 

 

๕ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

ความท0าทายใหม2ของการพัฒนาภาครัฐภายใต0บริบทระบบ

ไปสู2ระบบราชการ ๔.๐  (คุณปริญญ� บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙) 

๑. จะทําอย�างไรให�การบริการภาครัฐสามารถตอบโจทย�ได�ตาม
เฉพาะบุคคล (Personalization) มากข้ึน ในขณะท่ีการพัฒนาภาคร
เพียงแค�ต�องการยกระดับการบริการให�มีมาตรฐานเท�าน้ัน 

๒. จะทําอย�างไรให�หน�วยงานภาครัฐสามารถทํางานแบบบูรณา
อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดการบริการท่ีลืน่ไหล (Seamless
ท่ีมุ�งเน�นพัฒนาแต�ละหน�วยงานสามารถให�บริการได�ตามมาตรฐาน

๓. จะทําอย�างไรให�ภาครัฐขับเคลื่อนประเทศได�ด�วยการยึดภารก
(Agenda - based) โดยไม�เกิดความซํ้าซ�อน ซ่ึงต�างจากเดิมท่ีส�งเส
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Functional Expertise)  

๔. จะทําอย�างไรให�ภาครัฐขับเคลื่อน IT เพ่ือพลิกโฉมทุกส�ว
อย�างเป#นองค�รวม (Holistic Transformation) ซ่ึงต�างจากเดิมท
เพียงแค�สนับสนุนการพัฒนาเป#นครั้งคราว 

๕. จะทําอย�างไรให�ภาครัฐใช�เทคโนโลยีในการปรับสมดุลระ
ประสิทธิภาพและความโปร�งใส ซ่ึงต�างจากเดิมท่ีภาครัฐต�อ
การสร�างกลไกการปฏิบัติงานให�มีความรัดกุม เพ่ือป|องกันช�องโหว

ท่ีมา : ปรับจากการบรรยายของคุณปรญิญ� บุญดีสกุลโชค หัวข�อวิชาระ
ในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห�องประชุม 
อาคาร สํานักงาน ก.พ. 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

ระบบราชการ ๓.๐ 

 

ด�ตามความต�องการ
ภาครัฐในบริบท ๓.๐ 

ูรณาการร�วมกันได� 
less) ซ่ึงต�างจากเดิม
รฐาน 

ภารกิจเชิงประเด็น 
ี่ส�งเสริมให�บุคลากร

ทุกส�วนของภาครัฐ     
เดิมท่ี IT มีบทบาท

ดุลระหว�างความมี
ัฐต�องการเพียงแค�         
งโหว�ของการทุจริต 

ิชาระบบราชการไทย
ชุม ๓  



 

 

๖ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

 อาจกล�าวได�ว�า ความท�าทายของระบบราชการในบริบทไทยแ
ทําอย�างไรการบริหารราชการจึงจะมีธรรมาภิบาล เพ่ือให�ประชา
จากการได�รับการบริการของภาครัฐ โดยมีการนํานวัตกรรมและเท
ในการบริการประชาชน 

 ดร.สุวิทย� เมษินทรีย� ได�ให�ความเห็นไว�ว�า การผลักดันภาค
ราชการ ๔.๐ ได�น้ัน จะต�องมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติแ
ควบคู�ไปกับการปฏิรูปโครงสร�างและกฎ ระเบียบ “เพ่ือให�ร
สามารถตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนและป:ญหาต
รวดเร็วและเป#นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุก
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได�” 

 

 

 

 

 

 

 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

ไทยแลนด� ๔.๐ คือ 
ระชาชนมีความสุข

และเทคโนโลยีมาใช�       

ันภาครัฐไปสู�ระบบ
คติและพฤติกรรม

ื่อให�ระบบราชการ
หาต�าง ๆ ได�อย�าง
ชิงรุกให�เท�าทันกับ



 

 

๗ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

องค�ประกอบของการก0าวไปสู2 ระบบราชการ ๔.๐ แบ�งได

๑๐ ด�าน (คุณปริญญ� บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙) ดังน้ี 

ท่ีมา : ปรับจากการบรรยายของคุณปรญิญ� บุญดีสกุลโชค หัวข�อวิชาระ
ในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ วันพุธท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ห�องประชุม
อาคาร สํานักงาน ก.พ. 

 

องค�ประกอบดังกล�าวเป#นท่ีมาของการวางระบบและวิธีกา

ของระบบราชการ ๔.๐ ซ่ึงเป#นส�วนหน่ึงของการปฏิรูประบบร
ได�นําเสนอภาพรวมในหน�าถัดไป                               

Government 4.0 Capability Areas 

Open & Connected Smart & High 
Performance 

Citizen 
Service

- Traceable - Data-driven - 

- Participative - Agile - 

 - Lean - 

 - Automated 

 - Innovative 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

บ�งได�เป#น ๓ มิติ 

ระบบราชการไทย
ระชุม ๓  

ิธีการทํางานใหม�

ะบบราชการ ดังจะ
        

izen – centric & 
rvice - oriented 

 Personalized 

 Seamless 

 Proactive 

 

 



 

 

๘ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือรองรับไทย
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได�จัดทํากรอบแนวทางการปฏิรูประบบ
รองรับไทยแลนด� ๔.๐ ไว� ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

การปรับเปลี่ยน

ใหม� โดยการสร
รับผิดชอบ  ในกา
ความซ่ือสัตย�สุจร

การวางระบบและวิธกีารทํางานใหม� โดยยึด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผ�นดินท่ีด ี
- ภาครัฐท่ีเปvดกว�างและเช่ือมโยงกัน 
  (Open and Connected Government) 
- ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป#นศูนย�กลางการ

บริการและเข�าถึงความต�องการในระดับ
ป:จเจก (Citizen – Centric and  
Service – Oriented Government) 

- ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High 
Performance Government) 

ระบบร
ภาครัฐหรือระ
ทํางานโดย
เพ่ือประโยชน

(Better G
Happie

การจัดระเบียบโครงสร#างใหม� เพ่ือสร�างสมดุลและจัดการความสัมพันธ
ภาคเอกชน และภาคส�วนอ่ืนๆ ให�เป#นไปอย�างเหมาะสม รวมท้ัง ออกแบ
ภาครัฐเองให�กระชับและไม�เกิดความซํ้าซ�อน 

ท่ีมา  : ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมัพันธ� 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

ับไทยแลนด� ๔.๐
ระบบราชการ เพ่ือ

ลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน

ารสร�างจิตสํานึกและความ
ในการปฏิบัติหน�าท่ี มุ�งเน�น 

�สุจริตและประโยชน�ส�วนรวม 

บบราชการ ๔.๐ 
รือระบบราชการจะต0อง
ดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
โยชน�สุขของประชาชน
ter Governance,   
ppier Citizens) 

พันธ�ระหว�างกลไกภาครัฐ 
กแบบโครงสร�างภายใน



 

 

๙ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

สําหรับการวางระบบและวิธีการทํางานใหม� โดยยึด
พึงประสงค�ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชก
ให�สามารถเป#นท่ีเชื่อถือ ไว�วางใจ และเป#นท่ีพ่ึงของประชาชนได
(ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ�) มีองค�ประกอบอยู� ๓ ด�า
๑. ภาครัฐท่ีเป[ดกว0างและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected G

สรุปลักษณะสําคัญ ได�ดังน้ี 
- การทํางานต�องเปvดเผยและโปร�งใส โดยบุคคลภายนอ

: เข�าถึงข�อมูลข�าวสารของทางราชการได�  
: มีการแบ�งป:นข�อมูลซ่ึงกันและกัน 
: สามารถเข�ามาตรวจสอบการทํางานได� 

- เปvดกว�างให�กลไกหรือภาคส�วนอ่ืน ๆ เช�น ภาคเอกชน ภา
เข�ามามีส�วนร�วม 

- โอนถ�ายภารกิจท่ีภาครัฐไม�ควรดําเนินการเองไปให�ภาคส�วนอ่ืนด
- จัดโครงสร�างให�สอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลัก

มากกว�าสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง 
- เชื่อมโยงการทํางานราชการบริหารส�วนกลาง ส�วนภูม

ส�วนท�องถ่ิน ให�มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 
 
 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

ยยึดคุณลักษณะท่ี
ราชการแผ�นดินท่ีดี 
ชนได�อย�างแท�จริง 

ด�าน คือ 
ted Government) 

ยนอก 

น ภาคประชาสังคม    

นอ่ืนดําเนินการแทน 
ในลักษณะเครือข�าย

นภูมิภาค และ



 

 

๑๐ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

๒. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป\นศูนย�กลางการบริการและเข�าถึงค
ในระดับป:จเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented 
สรุปลักษณะสําคัญ ได�ดังน้ี 
- ทํางานในเชิงรุกและมองไปข�างหน�า ต้ังคําถามกับต

ประชาชนจะได�อะไร 
- มุ�งเน�นแก�ไขป:ญหาให�ประชาชน 
- ให�บริการเชิงรุก ตอบสนองความต�องการของประชาช

รอให�เข�ามาติดต�อหรือร�องขอ 
- ใช�ประโยชน�จากข�อมูลภาครัฐในการจัดการบริการสา

กับความต�องการประชาชน 
- ใช�ระบบดิจิทัลสมัยใหม�ในการจัดการบริการสาธาร

ความต�องการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

�าถึงความต�องการ
ted Government) 

กับตนเองเสมอว�า

ะชาชน โดยไม�ต�อง

สาธารณะท่ีตรง

าธารณะท่ีตรงกับ



 

 

๑๑ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

๓. ภาครัฐอัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart
Performance Government) สรุปลักษณะสําคัญ ได�ดังน
- ต�องทํางานอย�างเตรียมการไว�ล�วงหน�า มีการวิเคราะ
- สร�างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต�อ

แบบสหสาขาวิชา เพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงใ
ต�าง ๆ ได�อย�างทันเวลา 

- เป#นองค�กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวให�เป#นสํานักงา
- ทําให�ข�าราชการมีความผูกพันต�อการปฏิบัติงานได

บทบาทของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

mart and High 
�ดังน้ี 
คราะห�ความเสี่ยง 
ุกต�องค�ความรู�ใน
ปลงในสถานการณ�

นักงานท่ีทันสมัย 
านได�เหมาะสมกับ



 

 

๑๒ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

ป`จจัยสําคัญต2อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู2 ระบบราชก

      สํานักงาน ก.พ.ร. ได�กําหนดป:จจัยสําคัญอย�างน�อย 
ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู� ระบบราชการ ๔.๐ โดยสรุป ด

๑. การสานพลังระหว2างภาครัฐและภาคส2วนอ่ืน ๆ  ในสังคม
เป#นการยกระดับการทํางานจากการประสานงานกัน (Coordin
ทํางานด�วยกัน (Cooperation) ไปสู2 การร�วมมือกัน (Collabo
การบริหารกิจการบ�านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

๒. การสร0างนวัตกรรม (Innovation) เป#นการคิดค�นและห
ศึกษาเรื่องใหม�ๆ เพ่ือให�เกิดผลกระทบใหญ�ต�อการตอบสนองค
ของประชาชนได�อย�างมีคุณภาพ โดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วน
ความเข�าใจ การเข�าถึงความรู�สึกนึกคิด 

๓. การปรับเข0าสู2ความเป\นดิจิทัล (Digitalization) เป#นก
การจัดเก็บและประมวลผลข�อมูลผ�านระบบคลาวด� อุปกรณ�สม
เครื่องมือท่ีใช�ในการทํางานร�วมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับ
การให�บริการของราชการ สามารถตอบสนองความต�องการขอ
ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ�และทุกช�องทางได�อย�างม่ัน
และประหยัด 
 
 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

ราชการ ๔.๐ 

�อย ๓ ประการต�อ
รุป ดังน้ี 

ังคม (Collaboration) 
ordination) หรือ
laboration) เป#น

และหาวิธีการ หรือ
นองความต�องการ
ีส�วนร�วมเพ่ือสร�าง

เป#นการผสมผสาน  
ณ�สมาร�ทโฟน และ
กับการดําเนินการ

ารของประชาชนได�
�างม่ันคง ปลอดภัย



 

 

๑๓ 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
 

สําหรับข0าราชการและเจ0าหน0าท่ีของรัฐ ต�องได�รับกา
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให�ตนเองมีความเป#นผ
สาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะ สมรรถนะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงจะส�งผลต�อการแสดงบทบาทของ
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร�างคุณค�า (Public
ประโยชน�สุขให�แก�ประชาชน 
 
 
 
 
 

ทไทยแลนด� ๔.๐ 

�รับการปรับเปลี่ยน
เป#นผู�ประกอบการ
รถนะท่ีจําเป#นและ
ทของการเป#นผู�นํา
ublic Value) และ



 

 

บทสรุป 
            จากการศึกษา เรื่อง การวางระบบและวิธีการทํางา
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได!จัดทําไว! สามารถสรุปเพ่ือให!เข!าใจได

ระบบและวิธกีารทํางานของระบบ
ระบบราชการจะต�องเป�นทพ

ภาครัฐท่ีเป$ดกว�างและเชื่อมโยงกนั 
(Open and Connected Government) 

- การทํางานต!องเป-ดเผยและโปร1งใส 
- เป-ดกว!างให!กลไกหรือภาคส1วนอ่ืน ๆ  เข!ามามีส1วนร1วม 
- โอนถ1ายภารกิจท่ีภาครัฐไม1ควรดําเนินการเองไปให!ภาคส1วนอ่ืนดําเนินการ
- จัดโครงสร!างการทํางานเป3นแนวระนาบ มากกว1าสายการบังค

ในแนวดิ่ง 
- เช่ือมโยงการทํางานราชการบริหารส1วนกลาง ส1วนภูมิภาค แ

ท!องถ่ิน ให!มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 

Government 4.0 K

กระบวนการทางความคิด

 

ทํางานของระบบราชการ ๔.๐ ซ่ึงเป3นส1วนหน่ึงของกรอบแนวทางการปฏิรูประบ
ได! ดังน้ี 

ระบบราชการ ๔.๐ คือการบริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือประโย
ป�นท่ีพ่ึงของประชาชนและเช่ือถอืไว�วางใจได� (Credible & Trusted Go

ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป�นศูนยPกลางการบริการและ 
เข!าถึงความต!องการ ในระดบัป<จเจก  

(Citizen – Centric and Service – Oriented Government) 

ภาค

 (Sm

นินการแทน 
บังคับบัญชา

าค และส1วน

- ทํางานโดยมองไปข!างหน!า (คิดเสมอว1าประชาชนจะได!อะไร) 
- มุ1งเน!นแก!ไขป<ญหาให!ประชาชน 
- ให!บริการเชิงรุก ไม1ต!องรอให! มาขอความช1วยเหลือ 
- จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต!องการประชาชน 

 

- การทํา
ล1วงหน

- นําองค
ประยุก

- ปรับต
- สร!าง

 

4.0 Key Success Factors  :  Collaboration + Innovation + Digitaliz

ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ต�องได�รับการปรับเปลี่ยน 
มคิด (Mindset) + ตนเองให�มีความเป�นผู�ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepren

การเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 

สร�างคุณค]า (Public Value) ประโยชนPสขุให�แก]ประชาชน 

๑๔ 

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด: ๔.๐ 

ูประบบราชการเพ่ือรองรับไทยแลนด: ๔.๐ 

ระโยชนPสุขของประชาชน 
d Government) 

ภาครัฐอัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

Smart and High Performance Government) 

ารทํางานต!องมีการวิเคราะห:ความเสี่ยงเพ่ือเตรยีมการ
1วงหน!า 
ําองค:ความรู!ท่ีเป3นสหสาขาวิชา มาสร!างนวัตกรรมหรือ
ระยุกต:เพ่ือตอบสนองการเปลีย่นแปลงได!ทันเวลา 
รับตัวให!เป3นสํานักงานท่ีทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง 
ร!างความผูกพันการปฏิบัติงานของข!าราชการ 

italization 

preneurship) 



 
 

 ระบบราชการไทยในบริบทไท

บรรณานุกรม 

สุวิทย�  เมษินทรีย�. ๒๕๖๐. ระบบราชการ ๔.๐.            
http://www.facebook.com/drsuvitpage/photos/pc
247252048667/144924721538...  

ซี 12. ๒๕๖๐. มุมข�าราชการออนไลน�.  ระบบราชการ ๔.๐.  
http://www.thairath.co.th/content/937042 

ธนิต โสรัตน�. ๒๕๕๙. ไทยแลนด� ๔.๐ ต�องเริ่มท่ีปฏิรูประบบ
www.tanitsorat.com 

ทศพร ศิริสัมพันธ�. ๒๕๖๐. การขับเคลื่อนระบบราชการสู. 
Government  4.0. สํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ. ๒๕๖๐. ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด� 
ภายใต�รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖

 
ิบทไทยแลนด� ๔.๐ 
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ระบบราชการ 

ารสู. 

ด� ๔.๐ 
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