ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน
บงานบุคคล
สํานัักงาน
งา ก.พ.

ระบบราชการไทยในบริบิ ทไท
ทไทยแลนด ๔.๐

คํานํา
ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการนําโมเดลไทยแลน
ยแลนด ๔.๐
มาใชในการพัฒ นาประเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาระ
าระบบงาน
บุคคล (สวพ.) จึงไดจัดหลักสูตรอบรม เรื่อง การเตรี
เตรียมความ
พรอมสู.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทไทยแลน
ยแลนด ๔.๐
ภายใตร.างรัฐธรรมนูญฉบับใหม. เมื่อวัน ที่ ๓๐ พฤศจิ
พฤศจกายน,
๙, ๑๔ และ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุุม สํานักงาน
ก.พ. ใหแก. ข าราชการ สวพ. และขาราชการทีที่ เ กีก่ ย วของ
จากสํานัก/ศูนยต.าง ๆ ในสํานักงาน ก.พ. เพื่อจะไดม
ะไดมีความรู
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด ๔.๐ เปAAนกา
การเตรียม
ความพรอมในเบื้องตนใหสามารถปฏิบัติราชการไดตาม
ตามนโยบาย
รัฐบาล เมื่อมีความรู ความเขาใจภาพกวางระดับประเทศแลว
ประเ
ในฐานะที่เ ปA น ขาราชการ ก็ ควรจะตองรั บ ทราบเรื
บเรื่ อ งระบบ
ราชการไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ดวย สวพ.จึงไดกําหนดไว
เปAนหัวขอวิชาหนึ่งในหลักสูตดังกล.าว
สวพ. ไดสกัดองคความรูสําคัญเกี่ยวกับระบบร
ะบบราชการ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ที่ไดจากการจัดอบรมในช
มในช.วงเวลา
ดังกล.าว และรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวของก
องกับระบบ
ราชการ ๔.๐ มาศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในเชิิงวิเคราะห
ค

ระบบราชการไทยในบริบิ ทไท
ทไทยแลนด ๔.๐

และสังเคราะห เรื่อง ระบบราชการไทยในบริบทไทยแล
ยแลนด ๔.๐
ที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ และอานเขาใจงาย โดยมีีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร. ใหขาราชการทั่วไปไดมีความรู ความเขาใจ
ขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ และสามารถนําไปต..อยอดในการ
ยอด
ปฏิบั ติง าน เพื่ อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู
ะผูปฏิ
ป บั ต ิ ไ ด
อย.างมีประสิทธิภาพ
ขอเร่อง คือ
เอกสารวิชาการฉบับนี้ นําเสนอใน ๕ หัวขอเรื
๑) การปฏิรู ประบบราชการไทย ๒) ความทาทาย
ายใหม. ข อง
การพัฒนาภาครัฐภายใตบริบทระบบราชการ ๓.๐ ไปสู
ไป .ระบบ
ราชการ ๔.๐ ๓) องคประกอบของการกาวไปสู.ระบบราชก
ราชการ ๔.๐
๔) กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแล
ทยแลนด ๔.๐
และ ๕) ปGจจั ยสํ าคั ญต.อความสําเร็จของการพั ฒนาไปสู
นาไป .ระบบ
ราชการ ๔.๐
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงา
บบงานบุคคล
มิถุนายน ๒๕๖๐

ระบบราชการไทยในบริบิ ทไท
ทไทยแลนด ๔.๐

สารบัญ
หนา
การปฏิรปู ระบบราชการไทย
ความทาทายใหม.ของการพัฒนาภาครัฐภายใต
บริบทระบบราชการ ๓.๐ ไปสู.ระบบราชการ ๔.๐๐
องคประกอบของการกาวไปสูร. ะบบราชการ ๔.๐
กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อ
รองรับไทยแลนด ๔.๐
ปGจจัยสําคัญต.อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู.
ระบบราชการ ๔.๐
บทสรุป

๓
๕
๗
๘
๑๒
๑๔

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐
๔
ดวยวิสัยทัศนของประเทศไทยที่วา “ประเทศมีีควา
วามมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป# นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ
ญาข
จ
พอเพี ย ง”เพื่ อ ใหบรรลุ วิ สั ย ทั ศ นดั ง กลาว รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายที
โย
่ จ ะใช
โมเดลการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ดวยนวั ตกรรมเพื่อพั ฒ นาประ
าประเทศไทยไปสู
ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น หรื อ ที่ เ รารู จั กกั น วา ไทยแล
ยแลนด ๔.๐ หรื อ
ประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น ระบบราชการก็จะตองมีการปรัรับ เปลี
เป ่ย น เพื่อให
สอดรับ และสงเสริมไทยแลนด ๔.๐ จึงจําเป#นตองมีการปฏิฏิรูประบบราชการ
ร
และขาราชการซึ่ ง เป# น ฟ: น เฟ; อ งสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโ
นนโยบายรั ฐ บาล
สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับทิศทางการบริหารของประเ
ประเทศ
ดร.สุวิทย เมษินทรีย ไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรืื่องการปฏิ
งกา รูประบบ
ราชการไวใน Facebook วา “ระบบราชการเป#นเสาหลัักของประเทศและ
ขอ
จะเป#นกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู Thailand 4.0 แตหากเรา
ปลอยใหระบบราชการออนแอลงเรื่อย ๆ ทํางานไดไมเต็มศักยยภาพหรือไมมี
ประสิทธิภาพมากพอ และไมเอื้ออํานวยใหคนดีและคนเกงอ
เกงอยูในระบบได
ในที่ สุ ดก็ จะสงผลกระทบตอประชาชนและกลายเป# นอุ ปสรรคต
รรคตอความเจริ ญ
กาวหนาของประเทศได”
กอนที่จะกลาวถึงระบบราชการไทยในบริบทไทยแล
ยแลนด ๔.๐ หรือ
ระบบราชการ ๔.๐ เราควรจะเขาใจความสัมพันธในชวงเวลาของไทยแล
ไทยแลนด ๑.๐ - ๔.๐
กับการปฏิรูประบบราชการไทย ๑.๐ – ๔.๐ สรุปไดดวยแผนภาพด
ภาพดังนี้
๑

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

ไทยแลนด ๑.๐

ไทยแลนด ๒.๐

ไทยแลนด ๓.๐

ไทยแลนด ๔.๐

เนน การเกษตรและ เนนอุตสาหกรรมเบา เนนอุตสาหกรรมหนัก เนน นวัตกรรม
สงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรมพื้นฐาน
ความคิดสรางสรรค
การสงเสริม
เป#นหลัก
ของประเทศ และการ
การสงออก
ใชแรงงานคนเป#นหลัก การลงทุนและ
การนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ
ประเทศรายไดต่ํา
ขับเคลื่อนดวย
ทรัพยากร

ประเทศรายไดปานกลาง
ขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ

ประเทศรายไดสูง
ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม

ระบบราชการ๑.๐ ระบบราชการ๒.๐ ระบบราชการ๓.๐ ระบบราชการ๔.๐
ระ
การปฏิรปู
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ระบบราชการ และสังคมแหงชาติ
สมัยรัชกาลที่ ๕
ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๐๔)
Face to face -Based Paper-Based

การปฏิรปู ระบบ
ราชการ
(พ.ศ.๒๕๔๕)

การปฏิรปู ระบบ
ราชการเพื่อรองรับ
ไทยแลนด ๔.๐
(
(พ.ศ.๒๕๕๙
เป#นตนไป)

Electronics-Based Innovation-driven
In

ที่มา : ปรับจาก ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิรสิ ัมพันธ และสํานักงา
งาน ก.พ.

๒

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

การปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution of Thaii Government)
Gov
(คุณปริญญ บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙)
ระบบราชการ ๑.๐
รัชกาลที่ ๕ วางรากฐานประเทศและจัดโครงสรางการบ
การบริหารราชการ
แผนดินตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ระบบกรม กองใหม
และตั้งกระทรวง กรม ใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณแวดลอ
วดลอม
รัชกาลที่ ๗ วางระบบขาราชการพลเรือนสมัยใหม เนนร
เนนระบบคุณธรรม
(merit system)
และส งคมแหงชาติ
ระบบราชการ ๒.๐ ชวงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั
ฉบั บที่ ๑ เป# นตนมา จนถึ งยุ ครั ฐบาลพลเอกชาติ ชาย ระบบรา
บบราชการมี ความ
เขมแข็งและเป#นผูนําการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการเป#
เป#นไปตามแนวทาง
ไ
คลาสสิคของ Max weber วาดวยความชอบธรรมทางการเมืมืองที
งท่มาจากเหตุผล
และกฎหมาย (Legal- Rational Legitimacy)
ระบบราชการ ๓.๐ ปo ๒๕๔๐ ชวงแผนพัฒนาเศรษฐ
ศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๘ เป#นตนมา วิกฤตตมยํากุง กระแส Democra
ocratization และ
NPM ทําใหเกิดแนวคิดในเรื่อง Good Governance โดยกา
ดยการปฏิรูประบบ
ราชการปo ๒๕๔๕ มุ งเนนการทํ างานใหเกิ ดประสิ ทธิ ผลและ
และประสิ ทธิ ภาพ
เปvดกวาง เพื่อสรางการมีสวนรวม

๓

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

ระบบราชการ ๔.๐ ประเทศไทยมุ งสู ไทยแลนด ๔.๐๐ มี การกํ าหนด
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปo ภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถอํานวยความ
ความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลทามกลางความ
งความเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได จึงตองมุงเนนความคลองตั
องตัวเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจพิเศษ (Agenda – Based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพ
มาพลิกโฉมระบบ
ราชการสู Government 4.0
ที่มา : การบรรยายโดยคุณปริญญ บุญดีสกุลโชค หัวขอวิชาระบบราชก
ราชการไทยในบริบท
ไทยแลนด ๔.๐ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓ อาคาร
คาร สํานักงาน ก.พ.

๔

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

ความท0าทายใหม2ของการพัฒนาภาครัฐภายใต0บริบทระบบ
ระบบราชการ ๓.๐
ไปสู2ระบบราชการ ๔.๐ (คุณปริญญ บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙)
๑. จะทําอยางไรใหการบริการภาครัฐสามารถตอบโจทยไดตาม
ดตามความตองการ
เฉพาะบุคคล (Personalization) มากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาภาคร
ภาครัฐในบริบท ๓.๐
เพียงแคตองการยกระดับการบริการใหมีมาตรฐานเทานั้น
๒. จะทําอยางไรใหหนวยงานภาครัฐสามารถทํางานแบบบููรณาการรวมกั
ณา
นได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบริการที่ลนื่ ไหล (Seamless
less) ซึ่งตางจากเดิม
ที่มุงเนนพัฒนาแตละหนวยงานสามารถใหบริการไดตามมาตรฐาน
รฐาน
๓. จะทําอยางไรใหภาครัฐขับเคลื่อนประเทศไดดวยการยึดภารกิ
ภารกจเชิงประเด็น
(Agenda - based) โดยไมเกิดความซ้ําซอน ซึ่งตางจากเดิมทีี่สงเสริ
งเส มใหบุคลากร
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Functional Expertise)
๔. จะทําอยางไรใหภาครัฐขับเคลื่อน IT เพื่ อพลิกโฉมทุทุกสว
สวนของภาครั ฐ
อยางเป#นองครวม (Holistic Transformation) ซึ่งตางจากเดิ
เดิมทีท่ IT มีบทบาท
เพียงแคสนับสนุนการพัฒนาเป#นครั้งคราว
ระ
๕. จะทํ าอยางไรใหภาครั ฐใชเทคโนโลยี ในการปรั บสมดุดุ ลระหวางความมี
ประสิ ทธิ ภาพและความโปรงใส ซึ่ งตางจากเดิ มที่ ภาครัั ฐตอ
ตองการเพี ยงแค
การสรางกลไกการปฏิบัติงานใหมีความรัดกุม เพื่อป|องกันชองโหว
งโหวของการทุจริต
ที่มา : ปรับจากการบรรยายของคุณปริญญ บุญดีสกุลโชค หัวขอวิิชาระบบราชการไทย
าระ
ในบริบทไทยแลนด ๔.๐ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุชุม ๓
อาคาร สํานักงาน ก.พ.
๕

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

อาจกลาวไดวา ความทาทายของระบบราชการในบริบทไทยแ
ไทยแลนด ๔.๐ คือ
ทําอยางไรการบริหารราชการจึงจะมีธรรมาภิบาล เพื่อใหประชา
ระชาชนมีความสุข
จากการไดรับการบริการของภาครัฐ โดยมีการนํานวัตกรรมและเท
และเทคโนโลยีมาใช
ในการบริการประชาชน
ดร.สุวิทย เมษินทรีย ไดใหความเห็นไววา การผลักดัันภาครั
ภาค ฐไปสูระบบ
ราชการ ๔.๐ ไดนั้น จะตองมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติ
คติและพฤติกรรม
ควบคูไปกับการปฏิรูปโครงสรางและกฎ ระเบียบ “เพืื่อใหระบบราชการ
ใหร
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและป:ญหาตาง
หาต ๆ ไดอยาง
รวดเร็วและเป#นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิชิงรุกใหเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได”

๖

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

องคประกอบของการก0าวไปสู2 ระบบราชการ ๔.๐ แบงได
บงไดเป#น ๓ มิติ
๑๐ ดาน (คุณปริญญ บุญดีสกุลโชค, ๒๕๕๙) ดังนี้
Government 4.0 Capability Areas
Open & Connected

Smart & High
Performance

Citizen
izen – centric &
Service
rvice - oriented

- Traceable

- Data-driven

- Personalized

- Participative

- Agile

- Seamless

- Lean

- Proactive

- Automated
- Innovative
ที่มา : ปรับจากการบรรยายของคุณปริญญ บุญดีสกุลโชค หัวขอวิชาระ
ระบบราชการไทย
ในบริบทไทยแลนด ๔.๐ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุ
ระชุม ๓
อาคาร สํานักงาน ก.พ.

องคประกอบดังกลาวเป#นที่ มาของการวางระบบและวิิธีการทํ
า างานใหม
ของระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งเป#นสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบร
ะบบราชการ ดังจะ
ไดนําเสนอภาพรวมในหนาถัดไป
๗

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรัับไทยแลนด
ไทย
๔.๐
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํากรอบแนวทางการปฏิรูประบบ
ระบบราชการ เพื่อ
รองรับไทยแลนด ๔.๐ ไว ดังนี้
การวางระบบและวิธกี ารทํางานใหม โดยยึด
คุณลักษณะที่พึงประสงคในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผนดินทีด่ ี
- ภาครัฐที่เปvดกวางและเชื่อมโยงกัน
(Open and Connected Government)
- ภาครัฐที่ยดึ ประชาชนเป#นศูนยกลางการ
บริการและเขาถึงความตองการในระดับ
ป:จเจก (Citizen – Centric and
Service – Oriented Government)
- ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High
Performance Government)

การปรับเปลีลี่ยนนวัฒนธรรมการทํางาน
ใหม โดยการสร
ารสรางจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ ในการปฏิ
ในกา บตั ิหนาที่ มุงเนน
ความซื่อสัตยสุสุจริรตและประโยชนสวนรวม

ระบบร
บบราชการ ๔.๐
ภาครัฐหรืรือระบบราชการจะต0
ระ
อง
ทํางานโดย
ดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน
โยชนสุขของประชาชน
(Better
ter Governance,
G
Happie
ppier Citizens)

การจัดระเบียบโครงสร#างใหม เพื่อสรางสมดุลและจัดการความสัมพันธธระหวางกลไกภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคสวนอื่นๆ ใหเป#นไปอยางเหมาะสม รวมทั้ง ออกแบ
กแบบโครงสรางภายใน
ภาครัฐเองใหกระชับและไมเกิดความซ้ําซอน
ที่มา : ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ
๘

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

สําหรับการวางระบบและวิธีการทํางานใหม โดยยึ
ยยึดคุณลักษณะที่
พึงประสงคในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชก
ราชการแผนดินที่ดี
ใหสามารถเป#นที่เชื่อถือ ไววางใจ และเป#นที่พึ่งของประชาชนได
ชนไดอยางแทจริง
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ) มีองคประกอบอยู ๓ ดาน
ดา คือ
๑. ภาครัฐที่เป[ดกว0างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected
ted Government)
G
สรุปลักษณะสําคัญ ไดดังนี้
- การทํางานตองเปvดเผยและโปรงใส โดยบุคคลภายนอ
ยนอก
: เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการได
: มีการแบงป:นขอมูลซึ่งกันและกัน
: สามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได
ภา
งคม
- เปvดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชนน ภาคประชาสั
เขามามีสวนรวม
นอื่นดดําเนินการแทน
- โอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองไปใหภาคสวนอื
- จัดโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลักษณะเครือขาย
มากกวาสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
- เชื่อมโยงการทํางานราชการบริหารสวนกลาง สวนภู
นภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน

๙

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

๒. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป\นศูนยกลางการบริการและเขาถึ
าถึงความตองการ
ค
ในระดับป:จเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented
ted Government)
สรุปลักษณะสําคัญ ไดดังนี้
- ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา ตั้งคําถามกักับตนเองเสมอวา
ต
ประชาชนจะไดอะไร
- มุงเนนแกไขป:ญหาใหประชาชน
ะชาชน โดยไมตอง
- ใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของประชาช
รอใหเขามาติดตอหรือรองขอ
สาธารณะที่ตรง
- ใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐในการจัดการบริการสา
กับความตองการประชาชน
- ใชระบบดิ จิทัล สมั ยใหมในการจัดการบริ การสาธาร
าธารณะที่ ตรงกั บ
ความตองการประชาชน

๑๐

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

๓. ภาครัฐอัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart
mart and High
Performance Government) สรุปลักษณะสําคัญ ไดดัดังนนี้
- ตองทํางานอยางเตรียมการไวลวงหนา มีการวิเคราะ
คราะหความเสี่ยง
- สรางนวั ต กรรมหรื อมี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และประยุุ ก ตองคความรู
ตอ
ใน
แบบสหสาขาวิชา เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงใ
ปลงในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางทันเวลา
- เป#นองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวใหเป#นสํานักงา
งานที่ทันสมัย
- ทําใหขาราชการมีความผูกพั นตอการปฏิบั ติงานได
านไดเหมาะสมกั บ
บทบาทของตนเอง

๑๑

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

ป`จจัยสําคัญต2อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู2 ระบบราชก
ราชการ ๔.๐
สํ านั กงาน ก.พ.ร. ไดกํ า หนดป: จ จั ย สํ าคั ญอยางนอย
อย ๓ ประการตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู ระบบราชการ ๔.๐ โดยสรุรุป ดดังนี้
๑. การสานพลังระหว2างภาครัฐและภาคส2วนอื่น ๆ ในสัังคม (Collaboration)
เป#นการยกระดับการทํางานจากการประสานงานกัน (Coordin
ordination) หรือ
ทํางานดวยกัน (Cooperation) ไปสู2 การรวมมือกัน (Collabo
laboration) เป#น
การบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
และหาวิธีการ หรือ
๒. การสร0างนวัตกรรม (Innovation) เป#นการคิดคนและห
ศึกษาเรื่องใหมๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบใหญตอการตอบสนองค
นองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ โดยใหประชาชนเขามามีีสวน
วนรวมเพื่อสราง
ความเขาใจ การเขาถึงความรูสึกนึกคิด
๓. การปรั บเข0 าสู2 ความเป\ นดิ จิ ทัล (Digitalization) เป# นการผสมผสาน
ก
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด อุปกรณสม
ณสมารทโฟน และ
เครื่องมือที่ใชในการทํางานรวมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกักับการดําเนินการ
การใหบริการของราชการ สามารถตอบสนองความตองการขอ
ารของประชาชนได
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณและทุกชองทางไดอยางมั
างมั่นคง ปลอดภัย
และประหยัด

๑๒

ระบบราชการไทยในบริบทไทย
ทไทยแลนด ๔.๐

สําหรับข0าราชการและเจ0าหน0าที่ของรัฐ ตองไดรัรับการปรั
กา บเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ใหตนเองมีความเป#
เป#นผูผประกอบการ
สาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ สมรรถนะ
รถนะที่จําเป#นและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลตอการแสดงบทบาทของ
ทของการเป#นผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสรางคุณคา (Public
ublic Value) และ
ประโยชนสุขใหแกประชาชน

๑๓

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด: ๔.๐

บทสรุป
จากการศึกษา เรื่อง การวางระบบและวิธีการทํทํางา
งานของระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งเป3นส1วนหนึ่งของกรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื
ระบ
่อรองรับไทยแลนด: ๔.๐
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได!จัดทําไว! สามารถสรุปเพื่อให!เข!าใจได
ได! ดังนี้

ระบบและวิธกี ารทํางานของระบบ
ระบบราชการ ๔.๐ คือการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโย
ระโยชนPสุขของประชาชน
ระบบราชการจะตองเปนทพ
ปนทีพ่ ึ่งของประชาชนและเชื่อถือไววางใจได (Credible & Trustedd Government)
Go
ภาครัฐที่เป$ดกวางและเชื่อมโยงกัน
(Open and Connected Government)

ภาครัฐที่ยดึ ประชาชนเปนศูนยPกลางการบริการและ
เข!าถึงความต!องการ ในระดับป<จเจก

(Citizen – Centric and Service – Oriented Government)
-

การทํางานต!องเป-ดเผยและโปร1งใส
เป-ดกว!างให!กลไกหรือภาคส1วนอื่น ๆ เข!ามามีส1วนร1วม
โอนถ1ายภารกิจที่ภาครัฐไม1ควรดําเนินการเองไปให!ภาคส1วนอื่นดําเนินินการ
การแทน
จัดโครงสร!างการทํางานเป3นแนวระนาบ มากกว1าสายการบับังคคับบัญชา
ในแนวดิ่ง
- เชื่อมโยงการทํางานราชการบริหารส1วนกลาง ส1วนภูมิภาค แและส1วน
ท!องถิ่น ให!มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน

-

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

ภาครั
ภาค ฐอัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Sm
Smart and High Performance Government)
ารทํางานต!องมีการวิเคราะห:ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการ
- การทํ
ล11วงหน!
งหนา
- นํําองค:
องคความรู!ที่เป3นสหสาขาวิชา มาสร!างนวัตกรรมหรือ
ประยุ
ระยุกต:เพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงได!ทันเวลา
- ปรัรับตัตวให!เป3นสํานักงานที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง
- สร!ร!างความผู
ง
กพันการปฏิบัติงานของข!าราชการ

Government 4.0 KKey Success Factors : Collaboration + Innovation + Digitaliz
italization
ขาราชการและเจาหนาทีข่ องรัฐ ตองไดรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิ
มคิด (Mindset) + ตนเองใหมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepren
preneurship)
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
สรางคุณค]า (Public Value) ประโยชนPสขุ ใหแก]ประชาชน
๑๔

ระบบราชการไทยในบริบิ ทไท
ทไทยแลนด ๔.๐
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