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การพฒันาสมรรถนะหลกัการพฒันาสมรรถนะหลกั
((สําหรบัขา้ราชการใหม่สําหรบัขา้ราชการใหม)่)
การพฒันาสมรรถนะหลกัการพฒันาสมรรถนะหลกั
((สําหรบัขา้ราชการใหม่สําหรบัขา้ราชการใหม)่)

� ความรูแ้บบราชการ ทําตามกนัมา

� ทํางานโดยยดึกฎ ระเบยีบ

� ใชเ้ทคโนโลยนีอ้ย

� มุง่ปจัจยัการผลติ

� ทศันคต ิ“เจา้คน นายคน”

� แกป้ญัหา (Reactive)

ขา้ราชการยคุเกา่

� ทํางานเพื8อประชาชน

� มนุษยสมัพนัธ ์ประสานประโยชน ์ความตอ้งการ

� การใชภ้าษาตา่งประเทศ

� ใชเ้ทคโนโลยมีาก โดยเฉพาะ IT

� สรา้งพฒันาสมรรถนะหลกัใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะองคก์าร

� สรา้งวฒันธรรมองคก์ารเป็น LO

ขา้ราชการยคุใหม่ขา้ราชการยคุใหม่ สมรรถนะสมรรถนะ ((Competency)Competency)

� กลุม่หรอืชุดของความสามารถ(ความรูแ้ละพฤตกิรรม) ที8แสดงออก

อยา่งชดัเจนและสมํ8าเสมอโดยผูท้ ี8ประสบความสําเร็จอยา่งดใีนการ

ทํางาน

� คณุลกัษณะประจําตวัที8จะทํางานของตําแหนง่งานน ัKน ๆ ไดด้ที ี8สดุ

� คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที8แสดงออกและทําใหบ้คุลากรในองคก์ร

ปฏบิตังิานไดโ้ดดเดน่กวา่คนอื8น 

� คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที8เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ/ความ

     สามารถ และคณุลกัษณะอื8น ๆ ที8ทําใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงาน

     ไดโ้ดดเดน่ในองคก์าร
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Competency เป็นแนวคดิที�มาจากการวจิัยของศาสตราจารย์ เดวดิ

แมคคลาเลน แห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ซึ�งไดศ้กึษาคณุสมบัตแิละ

คณุลกัษณะของนักธรุกจิและผูบ้รหิารระดบัสงูที�ประสบความสาํเร็จใน

องคก์รชั .นนําว่ามคีณุลกัษณะอยา่งไร จากการวจิัยพบว่าประวัตแิละ

ผลลพัธท์างการศกึษาที�ดเีดน่ของบุคคลไม่ไดเ้ป็นปัจจัยที�จะชี.วัดว่า

บุคคลนั.นๆ จะประสบความสาํเร็จในหนา้ที�การงานเสมอไป หากตอ้ง

ประกอบไปดว้ยคณุลกัษณะอื�นๆ อาทิ ความสามารถในการทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ื�น ความสามารถในการสื�อสารและการมปีฏสิมัพันธก์บัผูอ้ื�น

เป็นตน้

Competency หมายถงึ กลุม่ของทกัษะ ความรู ้ความสามารถ รวมทั .ง 

พฤตกิรรม คณุลกัษณะและทศันคตทิี�บุคลากรจําเป็นตอ้งมเีพื�อ

ปฏบิัตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเพื�อใหบ้รรลผุลสาํเร็จ

ตรงตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร

CompetencyCompetency  คอือะไรคอือะไร

Work Requirements

Competencyเป้าประสงคท์าง
กลยุทธ์

งานที8ตอ้งปฏบิตั ิ

ความเชื8อมโยงระหวา่ง ความเชื8อมโยงระหวา่ง Competency Competency กบักลยุทธข์ององคก์รถกูถา่ยทอดโดยการกําหนดงานกบักลยุทธข์ององคก์รถกูถา่ยทอดโดยการกําหนดงาน
และหนา้ที8ท ี8บคุลากรจะพงึปฏบิตั ิเพื8อกอ่ใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งที8ควรจะเป็น    ดงัน ัKนบุคลากรจงึและหนา้ที8ท ี8บคุลากรจะพงึปฏบิตั ิเพื8อกอ่ใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งที8ควรจะเป็น    ดงัน ัKนบุคลากรจงึ
จําเป็นที8จะตอ้งมคีณุลกัษณะและความสามารถที8ตรงกบังานที8จะตอ้งปฏบิตั ิจําเป็นที8จะตอ้งมคีณุลกัษณะและความสามารถที8ตรงกบังานที8จะตอ้งปฏบิตั ิ

ความเชื8อมโยงระหวา่ง ความเชื8อมโยงระหวา่ง Competency Competency กบักลยุทธข์ององคก์รถกูถา่ยทอดโดยการกําหนดงานกบักลยุทธข์ององคก์รถกูถา่ยทอดโดยการกําหนดงาน
และหนา้ที8ท ี8บคุลากรจะพงึปฏบิตั ิเพื8อกอ่ใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งที8ควรจะเป็น    ดงัน ัKนบุคลากรจงึและหนา้ที8ท ี8บคุลากรจะพงึปฏบิตั ิเพื8อกอ่ใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งที8ควรจะเป็น    ดงัน ัKนบุคลากรจงึ
จําเป็นที8จะตอ้งมคีณุลกัษณะและความสามารถที8ตรงกบังานที8จะตอ้งปฏบิตั ิจําเป็นที8จะตอ้งมคีณุลกัษณะและความสามารถที8ตรงกบังานที8จะตอ้งปฏบิตั ิ

เป้าประสงค์
ทางกลยทุธ์
เป้าประสงค์
ทางกลยทุธ์

งานที�ตอ้งปฏบิัติ
เพื�อบรรลเุป้าประสงค์

ทางกลยทุธ์

งานที�ตอ้งปฏบิัติ
เพื�อบรรลเุป้าประสงค์

ทางกลยทุธ์

Competency
ที�ตอ้งการสําหรับ

ปฏบิัตงิาน

Competency
ที�ตอ้งการสําหรับ

ปฏบิัตงิาน

แปลงกลยทุธ์
สูง่าน

แปลงงาน
สู ่Competency

Competency modelCompetency model สามารถจดัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ไดค้อื
Competency Competency หลกัหลกั (Core Competency)(Core Competency) และ Competency     Competency     
ประจํากลุม่งานประจํากลุม่งาน (Functional Competency)(Functional Competency)

Competency modelCompetency model สามารถจดัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ไดค้อื
Competency Competency หลกัหลกั (Core Competency)(Core Competency) และ Competency     Competency     
ประจํากลุม่งานประจํากลุม่งาน (Functional Competency)(Functional Competency)

CompetencCompetenc
yy

ประจํากลุม่ประจํากลุม่
งานงาน

(Functional (Functional 
Skill&Skill&

Knowledge)Knowledge)

CompetencyCompetency
หลกัหลกั

(Desired (Desired 
Behavior & Behavior & 

Professional Professional 
Qualities)Qualities)

Competency Competency หลกัหลกั

คอื คณุลกัษณะเชงิ

พฤตกิรรมของ

ตําแหนง่ขา้ราชการ

พลเรอืนทกุ

ตําแหนง่

กําหนดขึKนเพื8อหลอ่หลอม

คา่นยิมและพฤตกิรรมที8พงึ

ประสงคร์ว่มกนั

CompetencyCompetencyประจําประจํา

กลุม่งานกลุม่งาน คอื สมรรถนะที8

กําหนดเฉพาะสําหรบัแตล่ะ

กลุม่งาน เพื8อสนบัสนุนให้

ขา้ราชการผูด้ํารงตําแหนง่

ในกลุม่งานเดยีวกนัแสดง

พฤตกิรรมที8เหมาะสมแกห่นา้ที8

และสง่เสรมิใหส้ามารถปฏบิตั ิ

ภารกจิในหนา้ที8ไดด้ยี ิ8งข ึKน

• การมุง่เนน้ลูกคา้
• การมวีนิยั
• ความซื8อสตัยส์ุจรติและการมสีํานกึที8ดตีอ่

ตนเองและผูอ้ ื8น
• ความรบัผดิชอบตอ่ผลของงานและการยดึ

ม ั8นตามขอ้ตกลง
• การประสานสมัพนัธแ์ละการทํางานเป็นทมี
• การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ
• ภาวะความเป็นผูน้ํา
• ความละเอยีดถี8ถว้นและความถูกตอ้งในการ

ทํางาน
• ความสามารถในการคดิอยา่งมรีะบบ
• การคดิเชงิวเิคราะห์
• การคดิเชงิกลยุทธ์
• การสรา้งสรรคส์ิ8งใหม่
• การสื8อสารโดยวาจา
• การสื8อสารโดยการเขยีน
• การเสยีสละ
• ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม

ตวัอยา่ง Competency หลกัตวัอยา่ง Competency หลกั

ตวัอย่างของ Competency หลกั ที8มกัพบในองคก์รตา่งๆ ซึ8ง Competency หลกันีKจะไดร้บั
การคดัเลอืกและกําหนดไวใ้หแ้กบุ่คลากรทุกระดบั เพื8อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ (Vision)
และแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) ขององคก์ร

•  การมุง่ผลสมัฤทธิd 
•  บรกิารที8ด ี
•  การส ั8งสมความเชี8ยวชาญในงานอาชพี
•  จรยิธรรม
•  ความรว่มแรงรว่มใจ

Competency หลกัสําหรบัขา้ราชการ
ซึ8งจดัทําโดย ก.พ.

Competency หลกัสําหรบัขา้ราชการ
ซึ8งจดัทําโดย ก.พ.
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ตําแหนง่: หวัหนา้ฝ่ายการตลาดอาวุโส

ชื8อCompetency: ความเป็นผูน้ํา (Leadership)

คาํจํากดัความ: แสดงออกถงึความเป็นผูน้ําดว้ยการ

ปฏบิตัสิ ิ8งที8ถูกตอ้ง    ประพฤตตินเป็นตวัอย่างที8ด ี
สรา้งขวญักําลงัใจ    และแรงบนัดาลใจแกผู่อ้ ื8น 
สามารถนําพาผูอ้ ื8นใหด้าํเนนิไปตามทศิทางที8องคก์ร

วางไวอ้ย่างราบรื8นและประสบผลสําเร็จ

ระดบั Proficiency ที8ตอ้งการ: ระดบั 2

- แสดงออกถงึการกระทําและพฤตกิรรมที8มสีว่น   

  สง่เสรมิวฒันธรรมและคา่นยิมในองคก์ร

- มสีว่นสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการทํางานที8ด ี

  ภายในหนว่ยงาน ภายใตข้อบเขตหนา้ที8ของตน

ตําแหนง่: หวัหนา้ฝ่ายการตลาดอาวุโส

ชื8อCompetency: ความเป็นผูน้ํา (Leadership)

คาํจํากดัความ: แสดงออกถงึความเป็นผูน้ําดว้ยการ

ปฏบิตัสิ ิ8งที8ถูกตอ้ง    ประพฤตตินเป็นตวัอย่างที8ด ี
สรา้งขวญักําลงัใจ    และแรงบนัดาลใจแกผู่อ้ ื8น 
สามารถนําพาผูอ้ ื8นใหด้าํเนนิไปตามทศิทางที8องคก์ร

วางไวอ้ย่างราบรื8นและประสบผลสําเร็จ

ระดบั Proficiency ที8ตอ้งการ: ระดบั 2

- แสดงออกถงึการกระทําและพฤตกิรรมที8มสีว่น   

  สง่เสรมิวฒันธรรมและคา่นยิมในองคก์ร

- มสีว่นสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการทํางานที8ด ี

  ภายในหนว่ยงาน ภายใตข้อบเขตหนา้ที8ของตน

ตวัอยา่ง Competency และ ระดบัคณุลกัษณะที8ตอ้งการสาํหรบัตาํแหนง่งานตา่งๆ
ตําแหนง่: ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

ชื8อCompetency: ความเป็นผูน้ํา (Leadership)

คาํจํากดัความ: แสดงออกถงึความเป็นผูน้ําดว้ยการ

ปฏบิตัสิ ิ8งที8ถูกตอ้ง     ประพฤตตินเป็นตวัอยา่งที8ด ี
สรา้งขวญักําลงัใจ   และแรงบนัดาลใจแกผู่อ้ ื8น 
สามารถนําพาผูอ้ ื8นใหด้าํเนนิไปตามทศิทางที8องคก์ร

วางไวอ้ย่างราบรื8นและประสบผลสําเร็จ

ระดบั Proficiency ที8ตอ้งการ: ระดบั 3

- เป็นผูน้ําใหแ้กผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน

  ตา่งๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์แผนงาน ตลอดจน  

  แสดงความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานของ

  หนว่ยงานที8รบัผดิชอบ

- รว่มเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ ความเป็นเจา้ของ และ

   การมสี่วนรว่มใหก้บัหนว่ยงาน

- สง่เสรมิและสรา้งความเชื8อม ั8นและเชื8อถอืใหก้บั

  ผูอ้ ื8นในการทํางานเพื8อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ตําแหนง่: ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

ชื8อCompetency: ความเป็นผูน้ํา (Leadership)

คาํจํากดัความ: แสดงออกถงึความเป็นผูน้ําดว้ยการ

ปฏบิตัสิ ิ8งที8ถูกตอ้ง     ประพฤตตินเป็นตวัอยา่งที8ด ี
สรา้งขวญักําลงัใจ   และแรงบนัดาลใจแกผู่อ้ ื8น 
สามารถนําพาผูอ้ ื8นใหด้าํเนนิไปตามทศิทางที8องคก์ร

วางไวอ้ย่างราบรื8นและประสบผลสําเร็จ

ระดบั Proficiency ที8ตอ้งการ: ระดบั 3

- เป็นผูน้ําใหแ้กผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน

  ตา่งๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์แผนงาน ตลอดจน  

  แสดงความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานของ

  หนว่ยงานที8รบัผดิชอบ

- รว่มเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ ความเป็นเจา้ของ และ

   การมสี่วนรว่มใหก้บัหนว่ยงาน

- สง่เสรมิและสรา้งความเชื8อม ั8นและเชื8อถอืใหก้บั

  ผูอ้ ื8นในการทํางานเพื8อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ตวัอยา่งของ ตวัอยา่งของ Competency Competency และระดบัและระดบั Proficiency LevelsProficiency Levelsตวัอยา่งของ ตวัอยา่งของ Competency Competency และระดบัและระดบั Proficiency LevelsProficiency Levels

Level 1 : 
Beginner

Level 2 : 
Well-trained

Level 3 : 
Experienced

Level 4 : 
Advanced

Level 5 : 
Expert

• แฟนกฬีาเทนนสิ

• เลน่ไดแ้ตไ่ม่เคยเขา้

  แขง่ขันในเทนนสิอาชพี

• แขง่ขันในบางรายการ

  (ตกรอบตน้ๆ)หรอืเป็น 

   นักกฬีาตัวสํารอง

• แขง่ขันทกุครั.งเป็นตัวจรงิ
(มอือาชพี) และไดร้ับชัย
ชนะในระดับ ATP บา้ง

•แขง่ขันชนะในระดับ Grand 
Slam จนเป็นที�ยอมรับ

•แขง่ขันชนะในระดับ
Grand Slam ทกุประเภท

 หลายปีตดิตอ่กัน

ตวัอยา่งของระดบัตวัอยา่งของระดบั Proficiency LevelsProficiency Levels

สมรรถนะหลกั สมรรถนะหลกั ((Core Competency)Core Competency)

คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที8กําหนดเป็นคณุลกัษณะรวมของขา้ราชการ

พลเรอืนท ัKงระบบ เพื8อเป็นการหลอ่หลอมคา่นยิมและพฤตกิรรมที8พงึ

ประสงคร์ว่มกนั

สมรรถนะประจาํกลุม่งานสมรรถนะประจาํกลุม่งาน

สมรรถนะที8กําหนดเฉพาะสําหรบักลุม่งาน เพื8อสนบัสนุนใหข้า้ราชการ  

แสดงพฤตกิรรมที8เหมาะสมแกห่นา้ที8 และสง่เสรมิใหป้ฏบิตัภิารกจิใน

หนา้ที8ไดด้ยี ิ8งข ึKน

แพทย์ ผูพ้พิากษา ชา่งเขยีนแบบ คร ูอาจารย์
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สมรรถนะหลกัในราชการพลเรอืน     สมรรถนะหลกัในราชการพลเรอืน     

      1. การมุง่ผลสมัฤทธิd

      2. บรกิารที8ด ี

      3. การส ั8งสมความเชี8ยวชาญในงานอาชพี

      4. จรยิธรรม

      5. ความรว่มแรงรว่มใจ (การทํางานเป็นทมี)

การมุง่ผลสมัฤทธิdการมุง่ผลสมัฤทธิd
Achievement MotivationAchievement Motivation--ACHACH        

ความมุง่ม ั8นที8จะปฏบิตัหินา้ที8ราชการใหด้หีรอืใหเ้กนิมาตรฐาน อาจเป็น

ผลการปฎบิตังิานที8ผา่นมาของตนเอง หรอืเกณฑว์ดัผลสมัฤทธิdท ี8สว่น

ราชการกําหนดขึKน รวมถงึการสรา้งสรรคพ์ฒันาผลงาน กระบวนการ

ปฎบิตังิานตามเป้าหมายที8ยากและทา้ทายชนดิที8อาจไมเ่คยมผีูใ้ด

สามารถกระทําไดม้ากอ่น

1

การการวดัผลสมัฤทธิdของงานวดัผลสมัฤทธิdของงาน//โครงการโครงการ
  ((ประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล))

วตัถปุระสงค ์วตัถปุระสงค ์
((Objectives)Objectives)

ปจัจยันําเขา้ปจัจยันําเขา้
((Inputs)Inputs)

กระบวนการกระบวนการ
((Processes)Processes)

ผลผลติผลผลติ
((Outputs)Outputs)

ผลลพัธ์ผลลพัธ์
((Outcomes)Outcomes)

ผลสมัฤทธิd (Results)

ความประหยดั

ความมปีระสทิธภิาพ

ความมปีระสทิธผิล
วตัถปุระสงค ์(Objectives)

เป้าหมายของผลสมัฤทธิdของงานที8ตอ้งการ ท ัKงในระยะส ัKน กลาง หรอืระยะยาว    

ปจัจยันําเขา้ (Inputs)

ทรพัยากรที8ใชใ้นการผลติ การใหบ้รกิารหรอืการปฏบิตังิาน เชน่  เงนิทนุ คน  

อาคาร เครื8องมอื วสัดุ อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรพัยส์นิทาง ปญัญา กฎ ระเบยีบ และ

การรกัษาชื8อเสยีง

        

กจิกรรม (Processes)

กระบวนการทาํงาน ไดแ้ก ่การนําปจัจยันําเขา้มาผา่น กระบวนการเพื8อทาํใหเ้กดิ

มูลคา่เพิ8มตามมาตรฐานคุณภาพที8ไดก้าํหนดไว้
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ผลผลติ (Output)

ผลงานหรอืบรกิารที8องคก์รจดัขึKน โดยกจิกรรมที8ทําใหเ้กดิผลงานจะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

ขององคก์าร เชน่ การออกใบอนญุาต การออกหนงัสอืสําคญั บตัรอนญุาตตา่ง ๆ 

ขอ้เสนอแนะ ผูป้่วยที8ไดร้บัการรกัษา หรอืการหางานใหผู้ว้า่งงาน

ผลลพัธ ์(Outcomes)

ผลกระทบที8เกดิจากผลผลติหรอืผลงานที8ไดท้ําขึKน ซึ8งจะกอ่ใหเ้กดิการเปลี8ยนแปลงตอ่

ผูร้บับรกิาร อนัเนื8องจากการดําเนนิการ เช่น ผูร้บับรกิารไดร้บัใบอนญุาตซึ8งเป็นผลใหก้าร

ประกอบอาชพีม ั8นคงขึKน บตัรประชาชนที8ไดร้บัสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นที8พอใจ    

คนไขห้ายป่วยกลบัไปทํางานตอ่ได ้และมสีุขภาพที8แข็งแรง หรอืผูว้า่งงานลดลงและไดง้าน

ประจําทํามากขึKน เป็นตน้

แบบฝึกหดัเรื8องผลผลติและผลลพัธ์แบบฝึกหดัเรื8องผลผลติและผลลพัธ์แบบฝึกหดัเรื8องผลผลติและผลลพัธ์แบบฝึกหดัเรื8องผลผลติและผลลพัธ์

1.จํานวนคนไขท้ี8เขา้รบัการรกัษา

2.จํานวนก.ม.ของถนนที8ซอ่ม

5.จํานวนคร ัKงที8ตอบโทรศพัท์

1................................................

3.จํานวนผูเ้ขา้อบรมที8ใชป้ระโยชน์
จากการอบรมจรงิ

3............................................

4.รอ้ยละของผูต้อ้งหาที8กระทําผดิจรงิ4...........................................

5..................................................

.................................................

ตวัชีKวดัผลผลติ ตวัชีKวดัผลลพัธ์

...............................................

2.................................................

.................................................

1.จํานวนคนไขท้ี8เขา้รบัการรกัษา

2.จํานวนก.ม.ของถนนที8ซอ่ม

5.จํานวนคร ัKงที8ตอบโทรศพัท์

1.จํานวนคนไขท้ี8หายป่วยหรอืทเุลา
   จากโรคมอีาการดขี ึKน    

2.ถนนที8ซอ่มแลว้ใชก้ารไดด้ี
    ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ

3.จํานวนผูเ้ขา้อบรมที8ใชป้ระโยชน์
   จากการอบรมจรงิ

3.จํานวนผูผ้า่นการอบรม

4.รอ้ยละของผูต้อ้งหาที8กระทําผดิจรงิ4.จํานวนผูต้อ้งหาที8จบักมุได้

5.จํานวนลกูคา้ที8ไดร้บัความพงึพอใจ
   เมื8อตดิตอ่สอบถามมาทางโทรศพัท์

ตวัชีKวดัผลผลติ ตวัชีKวดัผลลพัธ์
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บรกิารที8ด ีบรกิารที8ด ี
Service MindService Mind--SERVSERV

ความต ัKงใจและความพยายามในการใหบ้รกิารตอ่ประชาชน ขา้ราชการ

หรอืหนว่ยงานอื8น  ๆ ที8เก ี8ยวขอ้ง (ผูม้าขอรบับรกิารจากงานในหนา้ที8

ราชการของตน) ที8ตนเองสามารถจะใหบ้รกิารได ้เป็นการใหบ้รกิารใน

หลายรปูแบบ จากจติสํานกึของผูใ้ห ้บรกิารและการเป็นขา้ราชการที8ด ี

2
การบรกิาร การบรกิาร ((Service)Service)

�  จาก World Book Encyclopaedia Dictionary

      การบรกิารการบรกิาร คอื การกระทําที8เปี8 ยมไปดว้ยความชว่ยเหลอื การใหค้วามชว่ยเหลอื 
การดําเนนิการที8เป็นประโยชนต์อ่ผูอ้ ื8น

�  จาก World Book Encyclopaedia Dictionary

      การบรกิารการบรกิาร คอื การกระทําที8เปี8 ยมไปดว้ยความชว่ยเหลอื การใหค้วามชว่ยเหลอื 
การดําเนนิการที8เป็นประโยชนต์อ่ผูอ้ ื8น

ความสาํคญัของการบรกิารความสาํคญัของการบรกิาร

�  จากมมุมองของลกูคา้

การบรกิารการบรกิาร หมายถงึ การใหล้กูคา้ในสิ8งที8ลกูคา้ตอ้งการในเวลาที8เขาตอ้งการ 
และในแบบที8เขาตอ้งการ

�  จากมมุมองของลกูคา้

การบรกิารการบรกิาร หมายถงึ การใหล้กูคา้ในสิ8งที8ลกูคา้ตอ้งการในเวลาที8เขาตอ้งการ 
และในแบบที8เขาตอ้งการ

ทําไมตอ้งปรบัปรงุงานบรกิารทําไมตอ้งปรบัปรงุงานบรกิาร

� การแขง่ขนัสูง ลูกคา้มทีางเลอืกไดม้าก

� เทคโนโลยพีฒันามากขึKน สนิคา้และบรกิารซบัซอ้นมากขึKน

� ลูกคา้มคีวามคาดหวงัในสนิคา้และบรกิารสูงกวา่แตก่อ่น เนื8องจากการ

แขง่ขนัและเทคโนโลย ีทาํใหส้นิคา้และบรกิารมคีณุภาพและมาตรฐาน

มากขึKน

� บรษิทัตา่ง ๆ จะพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้จีดุเดน่แตกตา่งจากคูแ่ขง่

� พนกังานบรกิารตอ้งรูแ้ละเขา้ใจมากขึKน เพื8อบรกิารลูกคา้ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ



30/01/61

7

ความตอ้งการความตอ้งการ//ความคาดหวงัของลกูคา้ความคาดหวงัของลกูคา้ความตอ้งการความตอ้งการ//ความคาดหวงัของลกูคา้ความคาดหวงัของลกูคา้

ประเภทธุรกจิ                        ความตอ้งการประเภทธุรกจิ                        ความตอ้งการ//ความคาดหวงัของลกูคา้ความคาดหวงัของลกูคา้

1. รา้นอาหาร

2. ปัxมนํ Kามนั

3. โรงพยาบาล

4. โรงแรม

5. ธนาคาร

ความตอ้งการของลกูคา้ความตอ้งการของลกูคา้

�  บรกิารที8เป็นมติร

�  พนกังานสภุาพ กระตอืรอืรน้

�  ไดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดี

�  ไดร้บัเกยีรตใินฐานะของลกูคา้

ความตอ้งการสว่นตวั ความตอ้งการสว่นตวั ((Personal Needs)Personal Needs)

ความตอ้งการของลกูคา้ความตอ้งการของลกูคา้

ความตอ้งการเชงิปฏบิตั ิความตอ้งการเชงิปฏบิตั ิ((Practical Needs)Practical Needs)

�  สะดวก (Ease)

�  รวดเร็ว (Speed)

�  ถกูตอ้ง (Accuracy)

�  รูใ้จเป็นพเิศษ (Personalization)

�  เสนอทางเลอืก (Alternatives)

คณุภาพการใหบ้รกิาร คณุภาพการใหบ้รกิาร ((Service Quality)Service Quality)

• เป็นบรกิารที8ทาํใหลู้กคา้รูส้กึตดิใจ

• เป็นบรกิารที8ลูกคา้ไดร้บัการบรกิารที8คงที8สมํ8าเสมอ

• เป็นบรกิารที8มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร

• เป็นบรกิารที8แสดงถงึความมไีมตรจีติของผูใ้หบ้รกิาร

• เป็นบรกิารที8มกีาร ปรบัปรุงคุณภาพ การใหบ้รกิารตลอดเวลา

• เป็นบรกิารที8ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ภายในดว้ย

ท ัKงนีK วดัไดด้ว้ย ดชันคีวามพงึพอใจ ดชันคีวามพงึพอใจ ((Customer Satisfaction Index : CSI)Customer Satisfaction Index : CSI)

ในการใหบ้รกิารที8มคีณุภาพน ัKน จะตอ้งในการใหบ้รกิารที8มคีณุภาพน ัKน จะตอ้ง......
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การส ั8งสมความเชี8ยวชาญในงานอาชพีการส ั8งสมความเชี8ยวชาญในงานอาชพี
ExpertiseExpertise--EXPEXP

ความสนใจใฝ่รู ้ส ั8งสมความรู ้ความสามารถของตนในการปฏบิตัหินา้ที8

ราชการดว้ยการศกึษาคน้ควา้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื8อง จนสามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ และเทคโนโลยตีา่ง ๆ เขา้กบัการปฏบิตั ิ

ราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิd

3

การครองตนและประพฤตปิฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ท ัKงตามกฎหมาย 

คณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวชิาชพีของตนโดยมุง่

ประโยชนข์องประเทศชาตมิากกวา่ประโยชนส์ว่นตน ท ัKงนีKเพื8อธํารงรกัษา

ศกัดิdศรแีหง่อาชพีราชการ อกีท ัKงเพื8อเป็นกําลงัสําคญัในการสนบัสนุน

ผลกัดนัใหภ้ารกจิหลกัภาครฐับรรลเุป้าหมายที8กาํหนดไว้

การยดึม ั8นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมการยดึม ั8นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม
IntegrityIntegrity--INGING 4

ความรว่มแรงรว่มใจ ความรว่มแรงรว่มใจ ((การทํางานเป็นทมีการทํางานเป็นทมี))
TeamworkTeamwork--TWTW

ความต ัKงใจที8จะทํางานรว่มกบัผูอ้ ื8น เป็นสว่นหนึ8งของทมี หนว่ยงานหรอื

สว่นราชการโดยผูป้ฏบิตัมิฐีานะเป็นสมาชกิ ไมจ่ําเป็นตอ้งมฐีานะหวัหนา้

ทมี  รวมท ัKงความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิ

ในทมี

5

องคป์ระกอบของการทํางานเป็นทมีองคป์ระกอบของการทํางานเป็นทมี

1. มเีป้าหมายรว่มกนั โดยมคีนรวมกนัต ัKงแต ่2 คนขึKนไป

2. มกีารรว่มแรงรว่มใจกนั และใหก้ารยอมรบัความแตกตา่งของแตล่ะคน

3  มกีารยกยอ่งและใหเ้กยีรตติอ่กนั ไมด่หูม ิ8นดแูคลนหรอืเยาะเยย้กนั

4. มคีวามมุง่ม ั8นและแรงจูงใจ แตล่ะคนและรว่มกนัในการปฏบิตัภิารกจิของแตล่ะคนใหด้ที ี8สดุ 

    (ไมก่นิแรงคนอื8น) ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบ

5. มกีารแบง่งานและความรบัผดิชอบของแตล่ะคนคอ่นขา้งชดัเจน แตก่็สามารถเอืKอเฟืK อ

    ช่วยเหลอืกนัโดยไมม่กีารคดิวา่ กา้วกา่ยกนั

6. มกีารสื8อสารเขา้ใจกนัและเรยีนรูก้นัและกนั เพื8อชว่ยเหลอืกนั (จดุออ่นจดุแข็งแตล่ะคน

    ตา่งกนั)
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7. มคีวามผูกพนักนัจรงิจงั ความสําเร็จของแตล่ะคนตอ้งเป็นความสําเร็จรว่มกนัดว้ย ทกุคน

    มคีวามรูส้กึพ ึ8งพาอาศยักนั เพื8องานของสว่นรวมที8ย ิ8งใหญก่วา่

8. ไมม่กีารเลื8อยขา หรอืมวีาระซอ่นเรน้ หรอืชงิดชีงิเดน่กนัในทมี (ไมม่กีารเมอืงในทมี)        

    มแีตค่วามสุขความสนกุในงานรว่มกนั

9. มคีวามผกูพนัรว่มมอืที8ปรบัเปลี8ยนไดอ้ย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ โดยพรอ้มรบัความ

    คดิเห็นตา่ง ๆ และรว่มกนัตดัสนิใจที8ดมีคีณุคา่มากกวา่ความคดิของคนใดคนเดยีว

10. มกีารรบัผดิชอบรว่มกนัท ัKงทมี ไมป่ดัความรบัผดิชอบ หรอืโทษคนใดคนหนึ8งเป็น

      การเฉพาะ

11. มผีูน้ําทมีที8โดดเดน่และเป็นที8ยอมรบัของบคุคลอื8น ๆ ในทมี

12. มสีมาชกิทมีที8มวีฒุภิาวะอารมณ์ (EQ) ดแีละสงูมาก เพื8อการคดิใหมใ่นการแกไ้ข

      ปญัหาตดัสนิใจตา่ง ๆ ดว้ยความรอบคอบและสรา้งสรรค ์

องคป์ระกอบของการทํางานเป็นทมีองคป์ระกอบของการทํางานเป็นทมี
กระบวนการพฒันาทมีงานกระบวนการพฒันาทมีงาน

2 องคป์ระกอบ : (1)  ความผกูพนัทางใจ (Mind/Spirit)
            (2)  ความมุง่ม ั8นในการทาํงาน (Work/Task)

•ความรูส้กึผดิที8
ผดิทาง
•ไมรู่จ้กักนัเลย
•มารวมกนัเพื8อ
อะไร

•จะทําอะไรกนั
•จะช่วยกนัอยา่งไร
•งานอะไรที8ตอ้งทํา

Mind

Task

•เร ิ8มตน้ทกัทาย               
คยุกนั
•รูส้กึดขี ึKน
•พอจะรบัได้

•เร ิ8มคดิเพื8อการวาง
แนวทางการทํางาน
รว่มกนั
•แตก่็ยงัไมแ่นใ่จจะ
ทําอย่างไร

•เร ิ8มสนทิกนั
•สื8อสารเปิดเผยกนั
•รูจ้กักนัมากขึKน

•รว่มกนัคดิวา่จะ
วางแผนทํากนัอะไรและ
อยา่งไร
•รูศ้กัยภาพของแตล่ะ
คน
•ถกเถยีงกนัมากขึKน

•ยอมรบักนั
•เชื8อใจและเขา้ใจกนั
•ยนิดรีว่มมอืใหอ้ภยักนั

•มผีูน้ําทางความคดิ
และการผลกัดนั
เดน่ชดั
•มแีนวทางจดัการ
รว่มกนัชดัเจนขึKน

ระยะเร ิ8มตน้ 
(1)

ระยะกอ่ตวั 
(2)

ระยะผกูพนั 
(3)

ระยะผนกึกําลงั 
(4)

ไมรู่จ้กักนัแตม่า
รวมทมีกนั 

(Stranger)

พดูคยุรูจ้กักนัวา่ใคร
เป็นใครและมาจาก

ไหน รูท้ ี8มาของแตล่ะ
คน(Introduction)

มกีารสอบถามเจาะลกึหา
ขอ้มลูสว่นตวัมากขึKน และ
เรยีนรูท้ ี8จะอยูร่ว่มกนัเป็น

กลุม่ (Relationship)

มคีวามสนทิสนม
เปิดเผยและรูก้นัและกนั
มากและพรอ้มรว่มมอื
เตรยีมการและผลกัดนั

ภารกจิรว่มกนั 
(Team Begins)

  ดคูนออก

บอกความตอ้งการของคนได้

ใชค้นใหเ้ป็นประโยชน์

    หลกัการสรา้งสมัพนัธภาพหลกัการสรา้งสมัพนัธภาพ

  เรยีนรูพ้ฤตกิรรม “คน”
เทคนคิการอยูร่ว่มกนัเทคนคิการอยูร่ว่มกนัดว้ยดขีองดว้ยดขีองขงจืxอขงจืxอ
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Disruptive Technologies

39

Source :  Mc Kinsey Global Institute  

Global Sustainable Development Report

ปี 2558 สหประชาชาต ิไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)  เป็นเครื�องกําหนดทศิทางการพัฒนา
ทั.งของไทยและของโลกนับจากนี. จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค ์(Target) 
ครอบคลมุประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิ�งแวดลอ้มอย่างสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที�ยั�งยนื

40
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Industry 4.0 - Thailand 4.0

Industry 4.0 is the current trend of automation and data 
exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical 
systems, the Internet of things also cloud computing. 
Industrial Revolution

A history of industrial revolutions: Industry evolution with key developments

Late 18th century Beginning of 20th century 1970s - 2000s 2010 onward

1st : Power generation

2nd : Industrialization

3rd : Electronic 
automation

4th : Smart automation

• Introduction of the 
power loom in 1784

• Mechanization of 
production facilities 
with water and steam 
power

• Introduction of 
assembly line in 
slaughterhouses in 
1870

• Electrification drives 
mass production in a 
variety ofndustries

• Development of the 
first programmable  
logic controller (PLC) 
in 1969

• Growing application 
of electronics and IT 
automate production 
processes

• Increasing use of cyber-
physical systems (CPS)

• In January 2011, 
Industry 4.0 was 
initiated as a “Future 
Project” by the German 
federal government 

• With the introduction of 
IPv6 in 2012, virtually 
unlimited addressing 
space becomes available

• Governments, private 
companies, and industry 
associations have been 
focusing on Industry 4.0 
and making investments 
since the 2010sSources : Germany Trade & Invest, Deloitte analysis.

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกจิที�จะพาประเทศไทยใหห้ลดุพน้จากกบัดักของ
ประเทศรายไดป้านกลาง (เปลี�ยนจาก “More for Less” เป็น “Less for More”) 
กับดักความเหลื�อมลํ.า และกับดักความไม่สมดุล พรอ้ม ๆ กับการเปลี�ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู ่ประเทศในโลกที�หนึ�ง ที�มคีวามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื

Thailand’s Economic Model

Thai
Economy 1.0
Agriculture

Thai
Economy 2.0

Light Industry

Thai
Economy 3.0

Heavy Industry

Thai
Economy 4.0

?

W
ea

lt
h

 o
f 

th
e 

N
a

ti
o

n

Thai Economy 4.0
Transforming towards the Value - Based Economy

More for Less Less for More

• Commodities
• Industries
• Trade in Goods

• Innovation
• Technology
• Trade in Services

Transformative Shifts (Thailand 4.0 เป็นโมเดลที�จะขับเคลื�อนประเทศไทยในดา้นตา่ง ๆ 
เพื�อสรา้งความเขม้แข็งจากภายใน)

41

Revolution of Thai Government

1.0 2.0 3.0 4.0
รชักาลที8 5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสรา้งการ
บรหิารราชการแผ่นดนิตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ 
มกีารเปลี�ยนแปลง
ระบบกรมกองใหม่ และตั .ง
กระทรวง กรม ใหเ้หมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม

รชักาลที8 7 วางระบบ
ขา้ราชการพลเรอืนสมัยใหม่ 
เนน้ระบบคณุธรรม (merit 
system)

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหง่ชาต ิฉบับที� 1 
เป็นตน้มา จนถงึยุครัฐบาล
พลเอกชาตชิาย ระบบราชการ
มคีวามเขม้แข็งและเป็นผูน้ํา
การพัฒนาประเทศ การบรหิาร
ราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสคิของ Max weber 
วา่ดว้ยความชอบธรรมทาง
การเมอืงที�มาจากเหตผุลและ
กฎหมาย (Legal-Rational 
Legitimacy)

- Hierarchy
- Rule - based
- Government - oriented
- Top - down approach
- Professionalism 
etc. 

ปี 2540 ชว่งแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ
ฉบับที� 8 เป็นตน้มา 
วกิฤตตม้ยํากุง้ กระแส 
Democratization และ NPM 
ทําใหเ้กดิแนวคดิในเรื�อง
Good Governance 
โดยการปฏริูประบบราชการ
ปี 2545 มุ่งเนน้ 

- Results - based
- Citizen - centered
- Value for money
- Work better and cost less
- Public participation
etc.

มุ่งสูป่ระเทศไทย 4.0 
มกีารกําหนดยุทธศาสตรช์าต ิ
20 ปี ภาครัฐตอ้งปรับตัวใหเ้ขา้กับ
การดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคมในยุคดจิทิัล 
โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง
การบรกิารและเขา้ถงึ
ความตอ้งการในระดับปัจเจก 
(Citizen -Centric and Service -
Oriented Government) ซึ�งมี
ความจําเป็นตอ้งพัฒนาการ
ปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปในลักษณะ
ภาครัฐอัจฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)
รวมถงึ เปิดกวา้งและเชื�อมโยง
ถงึกัน (Open and Connected 
Government) ทั .งระหว่างภาครัฐ
ดว้ยกันเองและภาคสว่นอื�น ๆ 
เพื�อใหภ้าครัฐเป็นที�พึ�งของ
ประชาชนและเป็นที�เชื�อถอื
ไวว้างใจได ้

42

การปฏริปูระบบราชการเพื8อรองรบั Thailand 4.0

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางาน
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพื8อประโยชนส์ุขของประชาชน” 

(Better Governance, Happier Citizens)

Government 
4.0

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม่ 
เพื�อสรา้งสมดลุและจัดการความสัมพันธร์ะหว่างกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอื�น ๆ 
ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั.งออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชับ
และไม่เกดิความซํ.าซอ้น

การวางระบบและวธิกีารทํางานใหม่ 
โดยยดึคณุลักษณะที�พงึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผ่นดนิที�ดี

การปรบัเปลี8ยนวฒันธรรมการทํางานใหม่ 
โดยการสรา้งจติสํานกึและความรับผดิชอบ
ในการปฏบิัตหินา้ที� มุ่งเนน้ความซื�อสัตยส์จุรติ 
และประโยชนส์ว่นรวม

• ภาครัฐที�เปิดกวา้งและเชื�อมโยงกนั (Open 
and Connected Government) 

• ภาครัฐที�ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางการ
บรกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดับ
ปัจเจก (Citizen - Centric and Service -
Oriented Government)

• ภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)

43

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม่ เพื�อสรา้งสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสว่นอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม

โครงสรา้งตอ้งเปลี�ยนจากเดมิที�เนน้ใหภ้าครัฐหรอืระบบราชการเป็นกลไกหลักในการบรหิารกจิการบา้นเมืองไปสู่การเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอื�น ๆ 
ในสังคม เชน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เรียกว่า การบรหิารบา้นเมอืงในรูปแบบประชารฐั (Participatory State ที�มี
การจัดระเบยีบความสัมพันธใ์นเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับการทํางานในแนวระนาบ (Horizontal Approach) มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ�ง 
(Vertical Approach) รวมทั.ง เชื�อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดว้ยกันเองใหส้อดรับกัน (Joined-Up Government) ไม่ว่าจะเป็นราชการบรหิาร
สว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ�น

ภาครฐั
ทอ้งถ ิ8นทอ้งถ ิ8น

ภาค

เอกชน

ภาค

เอกชน

ภาค
ที8สาม

กํากบัดูแล    
สง่เสรมิสนบัสนุน

โอนถา่ยภารกจิ 
อํานาจหนา้ที8

การปรบับทบาท ภารกจิ และขนาดของภาครฐั
ใหเ้หมาะสม (Rightsizing)

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง
แบบรว่มมอืกนัทุกภาคสว่น

(Collaborative Governance)

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
ชุมชน ประชาชน

แนวระนาบ 
(Horizontal Governance)

แนวระนาบ 
(Horizontal Governance)

การเมอืง - ระบบราชการ

ส
ว่น

ท
อ้

งถ
ิ8น

ส
ว่น
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ภาครฐัตอ้งเป็นที8พ ึ8ง
ของประชาชนและ
เชื8อถอืไวว้างใจได ้

Credible & Trusted 
Government

ภาครฐัที8เปิดกวา้ง
และเชื8อมโยงกนั

Open and 
Connected 

Government

ภาครฐัอจัฉรยิะ

Smart and High 
Performance 
Government

ภาครฐัที8ยดึ
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง

การบรกิารและเขา้ถงึความ
ตอ้งการในระดบัปจัเจก

Citizen-Centric 
and Service-

Oriented 
Government

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงที�ดี
และประชารัฐ

Good governance & 
State of the people

สจุรติธรรมและ
จรยิธรรมภาครัฐ

Public Integrity & 
Ethics

นวัตกรรมที�มุ่งสูค่วามเป็นดจิทิัล

Innovation (value-driven) & 
Digitization

การวางระบบและวธิกีารทํางานใหม ่โดยยดึคุณลักษณะที�พงึประสงคใ์นการบรหิารงานภาครัฐหรือ
หลักบรกิารราชการแผน่ดนิที�ด ีใหส้ามารถเป็นที�ไวว้างใจ และเป็นที�พึ�งของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ
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Ways of Working

• การใหบ้รกิารตามความตอ้งการเฉพาะบคุคล (Personalized service delivery)
• การบรกิารประชาชนตลอด 24/7 (On-call services)
• การเชื�อมโยงทกุส่วนราชการในการใหบ้รกิารประชาชน (Integrated service)
• การใหบ้รกิารเชงิรกุ (Pro-active services)
• ประชาชนรับบรกิารไดห้ลากหลายชอ่งทาง/ บรกิาร ณ ชอ่งทางเดยีว (Multi/ 

Cross channel)

• การเปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบค่าตั.งตน้ (Open by default) ในรปูแบบที�สามารถ
นําไปใชไ้ดท้ันทโีดยไมต่อ้งรอใหป้ระชาชนรอ้งขอ (Active disclosure/ 
Usability)

• การแลกเปลี�ยน/แบง่ปันขอ้มลู (Data sharing across public agencies)
• การมสีว่นร่วมของประชาชน (Public consultant and engagement)

• การตอบสนองทันท/ีทันเวลา มกีารคาดการณ์/วางแผนล่วงหนา้ 
(Operational excellence)

• การนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิัตไิดจ้รงิ (Actionable policy solutions) 
• การใชข้อ้มลูเชงิลกึในการกําหนดนโยบาย (Data driven policy and 

decision making)
• ความรว่มมอืเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic collaboration)
• การทํางานผ่านระบบดจิทิัลอยา่งสมบรูณ์แบบตั.งแตต่น้จนจบกระบวนการ 

(End to end digitization of workflow process)
• การทํางาน ณ สถานที�ใดก็ไดใ้นทั�วทุกมมุโลก (Virtualization)
• การใชป้ระโยชน์หน่วยงานสนับสนุนรว่มกนั (Shared service)
• การใชค้วามเชี�ยวชาญ/ชํานาญในหลากหลายสาขาวชิา และขา้มสาขาวชิา 

(Trans-disciplinary/ generalist)
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• การใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficient Economy
Philosophy) เป็นแนวทางดําเนนิงานอย่างยั�งยนื

• การใชห้ลัก เขา้ใจ เขา้ถงึ พัฒนา ในการตัดสนิใจเชงิ
นโยบายและปฏบิัตงิาน

• การทําตามลําดับขั.น มกีารทดลองทํา โดยเริ�มแกป้ัญหา
ที�จดุเล็ก

• การใชห้ลักระเบดิจากขา้งในเพื�อสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย

• การใชน้วตักรรมนําการทํางาน (Innovation)

• การแบง่ปันความรู ้(Knowledge Sharing) เพื�อเรยีนรู ้
การดําเนนิงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

• เพิ�มผลติภาพการดําเนนิงานตามหลักการทํานอ้ยไดม้าก 
(Doing more with less)

• การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการดําเนนิงานใหบ้คุลากร
ทํางานอย่างมคีวามสขุ (Happy workplace)

• การบรูณาการการทํางานโดย Project Management 
Office (PMO)

What to achieve How to achieve
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ภาครฐัที8ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึ

ความตอ้งการในระดบัปจัเจก 

Citizen - Centric and 
Service - Oriented Government

ภาครฐัอจัฉรยิะ 

Smart and High 
Performance Government

ภาครฐัที8เปิดกวา้งและ
เชื8อมโยงกนั

Open and Connected 
Government

ภาครฐัตอ้งเป็นที8พ ึ8งของประชาชนและเชื8อถอืไวว้างใจได ้ 
Credible & Trusted Government
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Thailand 4.0 and Government 4.0

Open and Connected Government 

ภาครฐัที8เปิดกวา้งและเชื8อมโยงกนั      

Citizen-Centric and Service-Oriented  Government

ภาครฐัที8ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการบรกิาร

Smart and High Performance Government

ภาครฐัอจัฉรยิะและนวตักรรม

อนุชติ อนุชติ ฮนุสวสัด ิฮนุสวสัดกิลุกลุ
ที8ปรกึษาดา้นวชิาการ โครงการพฒันานกับรหิารการเปลี8ยนแปลงรุน่ใหม ่ที8ปรกึษาดา้นวชิาการ โครงการพฒันานกับรหิารการเปลี8ยนแปลงรุน่ใหม ่
สํานกังาน สํานกังาน กก..พพ..รร..
อดตีผูเ้ชี8ยวชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ สํานกังาน อดตีผูเ้ชี8ยวชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ สํานกังาน กก..พพ..รร..
((การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ
  การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั))

โทรโทร. . 0 2435 10990 2435 1099
MobileMobile::  081 845 9669081 845 9669

EE--mail: anuchit_hun@yahoo.commail: anuchit_hun@yahoo.com

: hunswasdikul@hotmail.com: hunswasdikul@hotmail.com
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หลกัการสําคญั 7 ประการในการพฒันาปรบัปรงุงานบรกิารภาครฐั

(Better Public Service)

� Government Everywhere

� Performance as Priority

� Innovation Driven Economy

� Collaboration

� Improved Transparency

� Fact-Based Decision Making

� Greater Satisfaction

กจิกรรมตอ่รปูสี8เหลี8ยม

� ใหแ้ตล่ะกลุม่แขง่กนัตอ่รปูสี8เหลี8ยมจตัรุสั

� ทมีที8ชนะคอืทมีที8สมาชกิทกุคนมรีปูสี8เหลี8ยมวางอยู่
ตรงหนา้คนละ 1 รูป

� ทมีที8ทําเสร็จกอ่นจะเป็นผูช้นะ เมื8อทําเสร็จแลว้

    ขอใหป้รบมอืพรอ้ม ๆ กนั

กตกิา

1. หา้มพดู

2. หา้มขอโดยแสดงกริยิาใด ๆ

3. ยื8นชิKนสว่นของตนเองใหผู้อ้ ื8นไดแ้ตต่อ้งใหแ้บบ

    เจาะจงผูร้บั หา้มวางทิKงเฉย ๆ กลางวง

4. หา้มชว่ยผูอ้ ื8นตอ่ชิKนสว่น


