
ความรู้  
เรื่อง แนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 
---------------------------------------------------------- 

 

ประธานการประชุม : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ชี้แจงนโยบายส าคัญท่ีส่วนราชการต้องปรับตัวให้เป็นหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ดังนี้ :  
> เปิด การท างานร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
> เปิด ข้อมูล/สารสนเทศ เพ่ือน าไปวิเคราห์สังเคราะห์ได้ (เนื่องจากไฟล์ของส่วนราชการที่ Upload ส่วนใหญ่
เป็นไฟล์แบบ PDF) 
> เปิด การท างานแบบ Citizen Centric  
มุ่งสู่การเป็น   
 

เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
...โดย รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม  
ระบบราชการ 4.0 “ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
     ระบบราชการต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการสานพลังกับทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรม และปรับ
สู่ความเป็นดิจิทัล  
ปัจจัยความส าเร็จ 3 ประการ : Collaboration - การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืนๆ ในสังคม 
                                     Innovation     - การสร้างนวัตกรรม 
                                     Digitalization  - การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
 

ความเชื่อมโยง PMQA กับระบบราชการ 4.0 
เกณฑ์ PMQA 2558 PMQA 4.0 

 ยึดบริบทของหน่วยงานเป็นตัวตั้งต้นในการ
ประเมิน 

 ยึดเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ราชการ 4.0 

 อธิบายความท้าทางขององค์การและตั้งเป้า
ยุทธศาสตร์ 

 เข้าใจความท้าทางทั้งของส่วนราชการ และการ
พัฒนาประเทศเพ่ือตั้งเป้ายุทธศาสตร์ที่ 

 ยึดค่านิยมของเกณฑ์และขององค์การในการ
ปรับปรุง 

 ยึดปัจจัยความส าเร็จ 3 ประการของ Gov4.0 
เป็นตัวขับเคลื่อน 

 ประเมินเพื่อตอบสนองผลลัพธ์ขององค์การ  ประเมินเพ่ือตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วน
ราชการ และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์
ด้านการพัฒนาของประเทศ 
 
  

Smart & High Performance Government Innovation 

Country 



ระดับการพัฒนา 3 ระดับ 
 ระดับพื้นฐาน 300 คะแนน (Basic) 
 ระดับก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance) 
 ระดับการพัฒนาจนเกิดผล 500 คะแนน (Significance) 
หมวด 1 : การน าองค์การ 
 Basic Advance Significance  
1.1  ระบบการน าองค์การที่
สร้างความยั่งยืน 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ตอบสนองพันธกิจ 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ประเทศ 

สร้างนวัตกรรม/วัฒนธรรมที่
มุ่งประโยชน์สุขประชาชน 

1.2 ป้องกันทุจคิตและสร้าง
ความโปร่งใส 

นโยบายการป้องกันทุจริต,
ระบบก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 

การติดตาม ปรับปรุง,
รายงานผลต่อสาธารณะและ
หน่วยงานบังคับบัญชา 

ผลการประเมินในระดับดโีดย
หน่วยงานภายนอกเป็น
แบบอย่างท่ีดี,การสร้าง
ต้นแบบด้านความโปร่งใส 

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วม
จากเครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอก 

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิผ่านการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรภายใน,การ
สร้างเครือข่ายภายนอก 

การตั้งเป้าหมายท้าทาย,การ
ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมของ
กระบวนการและการบริการ 

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่
มีผลกระทบสูงที่สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

1.4 ค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและการมุ่งเน้นให้
เกิดผลลัพธ์ 

ติดตามตัวช้ีวัด,ผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การใช้กลไกการสื่อสาร,
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อน าสูการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันกาล 

ติดตามผลด าเนินการ,
ผลกระทบระยะสั้น/ระยะ
ยาวท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุข,สิ่งแวดล้อม 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทาย
,สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ
ตอบสนองความต้องการของ
ปชช.,บรรลุพันธกิจ 

แผนยุทธศาสตรต์อบสนอง
ความท้าทายของส่วน
ราชการ มีการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกดิใน
อนาคต 

แผนยุทธศาสตรเ์พิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สร้างโอกาส,ส่งเสรมิการ
พัฒนาประเทศ 

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์
ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว 
สอดคล้องพันธกจิ,
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดเป้าประสงค์,ตัวชี้วัด
ที่ตอบสนองพันธกิจในระยะ
สั้น/ระยะยาว,สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

วิเคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงค์,ตัวชี้วัดระยะ
สั้น/ระยะยาวต่อยุทธศาสตร์
ประเทศ 

วิเคราะหผ์ลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคมสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลง
ไปทุกภาคส่วน 

แผนครอบคลุมทุกส่วนชัด
เจต มีการสื่อสารสู่การปฏิบัต ิ

แผนเน้นประสิทธิภาพท า
น้อยได้มาก และสร้างคณุค่า
แก่ประชาชน 

บูรณาการกับแผนงานด้าน
บุคลากร การใช้ทรัพยากร
การใช้ข้อมูลร่วมกัน 

2.4 การติดตามผลการ
แก้ไขปัญหาและการ
รายงานผล 

การติดตามรายงานผลและ
การบรรลุเปา้หมายเชิง
ยุทธศาสตร ์

การคาดการณ์ การแก้ปัญหา 
และการปรับแผนให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

ปรับแผนตอนสนองได้
ทันเวลา เชิงรุกมีประสิทธิผล 

    
หมวด 3 : การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือ
การบริการ,การเข้าถึง 

ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง 

วิเคราะหเ์พื่อค้นหาความ
ต้องการ,ความคาดหวังใหม ่

ใช้ข้อมูลทั้งภายใน,ภายนอก
เพื่อวางนโยบายเชิงรุกทั้ง
ปัจจุบัน,อนามคต 

3.2 การประเมินความพึง การประเมินความพึงพอใจฯ วิเคราะหเ์พื่อตอบสนอง บูรณาการกับฐานข้อมลู



พอใจ,ความผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริการ,ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียหลัก 

ความต้องการ,แก้ปญัหาเชิง
รุก 

แหล่งอื่นเพื่อการวางแผน,
การสร้างนวัตกรรมในการ
ให้บริการ 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการ
บริการ,ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม 

การปรับปรุงบริการที่
ตอบสนองความต้องการ,ความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ
,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับปรุงกระบวนการ,สร้าง
นวัตกรรมทีต่อบสนองความ
ต้องการในภาพรวม,เฉพาะ
กลุ่ม 

สร้างนวัตกรรมทีส่ามารถ
ออกแบบการให้บริการ
เฉพาะบุคคล 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนที่รวดเร็ว
,สร้างสรรค์ 

กระบวนการับข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ,มีมาตรฐาน 

กระบวนการจดัการข้อ
ร้องเรียนเป็นระบบ
ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ ์

ใช้เทคโนโลยเีพื่อตอบสนอง
และสร้างความพึงพอใจ 

    
หมวด 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การก าหนดตัววัดเพ่ือ
การติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิผล 

การวางแผน,รวบรวมข้อมลู
,ตัววัดทุกระดับโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
น่าเช่ือถือ พร้อมใช้ เข้าถึงง่าย 

การจัดให้มีข้อมลู,สารทนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อปชช.โดยไม่
ต้องร้องขอ 
 
 

4.2 การวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูล,ตัววัดในทุกระดับ
เพ่ือการแก้ปัญหา 

การวิเคราะหผ์ลจากข้อมลู
,ตัววัดเพื่อแก้ปัญหาใน
กระบวนการทีส่ าคัญ 

เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา,
แก้ไขในเชิงนโยบาย,การปรับ
ยุทธศาสตร ์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับเพื่อ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกดิ 

4.3 การใช้ความรู้,ปัญญา
ในการแก้ปัญหาเรียนรู้และ
มีเหตุผล 

การรวบรวมองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยงกับข้อมลู,
องค์ความรู้จากภายนอกเพื่อ
แก้ปัญหา,สร้างนวัตกรรม 

น าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุง
จนเกิดกระบวนการที่เป็น
เลิศ บรรลยุุทธศาสตร์,การ
สร้างมลูค่าเพิ่มสู่ประชาชน 

4.4 การบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ,การปรับ
ระบบการท างานเป็นดิจิทัล
เต็มรูปแบบ 

วางแผนปรับรูปแบบการ
ท างานและการรวบรวม
ข้อมูลเป็นระบบดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบความมั่นคงทางไซ
เบอร์,การเตรยีมพร้อมใน
ภาวะฉุกเฉิน 

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ลดต้นทุน,รวบรวมข้อมลูได้
อย่างมีประสิทธิผล 

    
หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร  
5.1 ระบบการจัดการ
บุคลากรตอบสนอง
ยุทธศาสตร์,สร้างแรงจูงใจ 

การวางแผนก าลังคนตรงกับ
ความต้องการ,เพื่อประโยชน์
สูงสุดของระบบงานของ
ราชการ 

ระบบการประเมินผลงาน
,ความก้าวหน้า สร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากร,บรรลุ
ยุทธศาสตร ์

นโยบายการจัดการบุคลากร
สนับสนุนการท างานให้มี
ความคล่องตัวรองรบัการ
เปลี่ยนแปลง 

5.2 ระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว       
,มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์

สภาพแวดล้อมการท างาน 
ปภอดภัย คล่องตัว 
สนับสนุนการท างาน สร้าง
ความร่วมมือ 

สภาพแวดล้อมท่ีสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ท างาน 

เป็นทีม มีสมรรถนะสูง 
คล่องตัว ท างานร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก แก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานที่ดี และความ
ร่วมมือ 

สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ
อาชีพเปิดโอกาสให้คดิริเริ่ม,
สร้างสรรสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

ค้นหาปัจจัยทีส่ร้างความ
ผูกพัน ทุ่มเท มีผลการ
ด าเนินงานท่ีด ี

มีประสิทธิภาพสูง สร้าง
ความภูมิใจ,ความเป็นเจ้าของ
ให้แก่บุคลากร 

5.4 ระบบการพัฒนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ ความรู้ พัฒนาบุคลากร,ผู้น าให้มี



บุคลากร ทักษะ ความรู้ ในการท างาน
,ด้านดิจิทลั 

ความเชี่ยวชาญ ที่ส าคญัต่อ
สมรรถนะหลักองค์การ 

ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ
พร้อมรับปัญหาที่ซับซ้อน 

    
หมวด 6 : การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ  

   

6.1 กระบวนการท างาน
เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ
น าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ออกแบบกระบวนการที่
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบทั้ง
ภายใน,งานท่ีข้ามส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ติดตามควบคุมกระบวนการ
โดยใช้ตัววัด,เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การใช้เทคโลยดีิจิทัลในการ
จัดการกระบวนการ,การบูร
ณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิ 

6.2 การสร้างนวัตกรรมใน
การปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ การบริการ 

บริหารจดัการ,ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ ท้ังกระบวนการ
หลัก/กระบวนการสนับสนุน 

สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการหลัก สนับสนุน
การบริการ,การสื่อสาร 

นวัตกรรมของกระบวนการ
ระดับองค์การจนเกิดความ
เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชน,ภาคธุรกจิ 
 
 
 

6.3 การลดต้นทุการใช้
ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

วิเคราะหต์้นทุน,ลงทุนใน
ทรัพยากรที่ใช้ใน
กระบวนการหลัก/สนับสนุน 

สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการหลัก สนับสนุน
การบริการ,การสื่อสาร 

นวัตกรรมของกระบวนการ
ระดับองค์การจนเกิดความ
เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์แก่
ปชช.,ภาคธุรกิจ 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผล
ทั้งองค์กร,ผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ติดตามควบคุมประสิทธิผล
กระบวนการหลัก,ตัววดัเชิง
ยุทธศาสตร ์

การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบจากความเสีย่งการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ ์

บูรณาการกระบวนการตา่งๆ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม  
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

 

 

_____________________________________ 


