
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 

กระบวนทัศน์ 
แบบแผนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และวิธีการให้คุณค่า 

วัฒนธรรมองค์กร 

แบบแผนท่ีสมาชิกยอมรับและถือปฏิบัติเป็นทั้งแบบแผนทาง
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมอุดมการณ์ขององค์กรและ
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร แบบแผนทางการกระท า
ขององค์กร 



  

1.0 
-รัชกาลที่5                   
ได้วางโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
-รัชกาลที่7                       
ได้วางระบบราชการพล
เรือนสมัยใหม่เน้นระบบ
คุณธรรม 

2.0 
-แผนพัฒนาฯฉบับที1่ จนถึงสมัยพลเอกชาติ
ชาย ระบบราชการเข้มแข็งตามแนวMax 
weber ความชอบทางการเมืองมาจากเหตุผล
ทากฎหมาย 
-Hierarchy 
-Rule based 
-Government oriented 
-Top-down approach 
-Professional 

3. 0 
-ปี 2538 ถึง 2557 
Democratization และ NPM                          
ท าให้ก าเนิด Good Governance 
ปฏิรูประบบราชการ ปี 2545  
-Results-base 
-Citizen-centered 
-Work better and cost less 
-Public Participation 
 

4.0 
ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                    
รัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดยเป็นที่พึงเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน 
-Citizen centric Government 
-Open and Connected Government 
-Smart and High Performance Government 



ประเทศไทย 4.0 

• บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

• Better Government,Happier Citizen 

• ระบบราชการต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อ
พลิกโฉม (Transform) ให้เป็นท่ีเช่ือถือและเป็นที่ไว้วางใจ 
รวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 



ภาครฐัท่ีเปิดกวา้ง
และเช่ือมโยง 

Open and 
connect Gov. 

ภาครฐัตอ้งเป็นท่ีพึง่
และเป็นท่ีไวว้างใจ 
Credible and 
Trusted Gov.  

ภาครฐัท่ีสมรรถนะสงู 
Smart and 
Performance 
Gov. 

ภาครฐัท่ียดึประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง Citizen-
Centric Gov. 



ภาครัฐท่ีเปิดกวา้งและเช่ือมโยง 
Open and Connected Gov. 

• เปิดเผยขอ้มลู 
• บคุคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้
• มีการแชรข์อ้มลูระหวา่งสว่นราชการ 
• สามารถเขา้มาตรวจสอบการท างานกนัได ้
• เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอ่ืนเขา้มามีสว่นรว่ม 
• ถ่ายโอนภารกิจท่ีไม่ควรด าเนินการใหภ้าคสว่นอ่ืนด าเนินการแทน 
• จดัโครงสรา้งองคก์รใหเ้อือ้ตอ่การปฏิบตัิงานในแนวราบ 
• การเช่ือมโยงภาครฐัตอ้งมีเอกภาพและสอดแระสาน 



Citizen-Centric 

• การท างานเชิงรุกและมองไปขา้งหนา้ 
• การท างานตอ้งตัง้ค  าถามเสมอวา่ประชาชนไดอ้ะไร 
• มุ่งแกไ้ขและตอบสนองความตอ้งการประชาชนโดยไม่ตอ้งรอใหร้อ้งขอ

(Proactive Public Services) 
• มีการใชป้ระโยชนข์อ้มลูภาครฐัอยา่งบรูณาการ (Big Government 

Data) 
• การใชร้ะบบดจิิทลัท่ีทนัสมยัในการใหบ้รกิารของภาครฐั (Personalized 

or Tailored Services) 
• มีการใหบ้รกิารหลายช่องทางและตลอดเวลา ดว้ยเครือ่งมือที่หลากหลาย 

เช่น Application, Social Media, Website ฯ 



Smart and High performance 
Government 

• มีการวางแผนยทุธศาสตร ์

• มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

• มีการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้บบขา้มสาขา เพื่อตอบสนองโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงอยา่งเฉียบพลนั 

• มีความยืดหยุน่ คลอ่งตวั ปรบัเปลี่ยน ทรงคณุคา่ และสนองตอบตอ่
เหตกุารณอ์ยา่งทนัท่วงที 

• ปรบัตวัเป็นองคก์รส านกังานสมยัใหม่ 

• สรา้งราชการใหผ้กูพนัตอ่การปฏิบตัิราชการ 



ปัจจยัแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 

• สานพลงัระหวา่งภาครฐักบัรฐัและภาคสว่นอ่ืนๆ เพ่ือยกระดบัใหส้งูขึน้
กวา่การประสานงาน (Coordination) และการท างานรว่มกนั 
(Cooperation) เป็นการท างานรว่มกนัอยา่งสอดประสาน 

• Collaboration 
– คิดรว่มกนั 
– วางแผนรว่มกนั 
– แบง่ปันและใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
– รบัผิดชอบและยอมรบัความเสี่ยงรว่มกนั 
– ระดมทรพัยากรในการแกไ้ขปัญหารว่มกนั 



นวตักรรม Innovation 

• Government Lab 

 

การคิดคน้หรอืแสวงหา Solution 
ท าใหเ้กิด Big Impact เพ่ือ
ปรบัปรุงและออกแบบการใหบ้รกิาร
สาธารณะ และนโยบายสาธารณะให้
สามารถตอบโจทยค์วามทา้ทายของ
ประเทศหรอืสนองตอบตอ่ปัญหา 
ความจ าเป็นความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งงมีคณุภาพเป็น
พลวตัของการเปลี่ยนแปลง 

• Public Sector Innovation 
Lab 

• Design Thinking 

• Empathize 

• Ideate 

• Prototype 

 



การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 

เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล ผ่านระบบคลาวด ์อุกปรณ์
ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือท่ีต้องใช้
ร่วมกัน  

สามารถติดต่อกันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็จะ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสลับซับซอนได้ ซึ่งช่วยให้
ระบบราชการ ตอบสนองและความคาดหวัง
ประชาชน 



ระบบเดมิ 
แบ่งงานกันท าตามภารกจิของแต่
ละหน่วยงานยังไม่ใช้การบูรณา
การ                     ทีแ่ท้จริง 

Autonomy Separation 

ระบบราชการ 4.0 
การท างานร่วมกันแบบ

บูรณาการในเชงิยุทธศาสตร์
ตัง้แต่การวางนโยบาย การ
น านโยบายไปสู่การปฏบัิต ิ

และการประเมนิผล 



 ระบบราชการแบบเดมิ 
การท างานกึง่อเิลก็ทรอนิกส ์
การท างานแยกส่วยตามสาย

บังคับบัญชา 

ระบบราชการ 4.0 
มกีารเชือ่มโยงผ่านระบบดจิทิัลสมบูรณ์

แบบ ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ เชือ่มโยง
ทุกส่วนราชการให้บริการประชาชนมกีาร

บังคับบัญชาแบบแนวนอน 
End-to-end process flow  

Cross-boundary Management  
Horizontal approach 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ให้บริการเป็นมาตรฐาน

เดยีวกันอย่างตายตัวตามสทิธิ
ขั้นขั้นพืน้ฐานของบุคคลตามที่

รัฐก าหนด 
Standardization 

ระบบราชการ 4.0  
ให้บริการตามความต้องการ
เฉพาะบุคคล ซึง่สามารถ

ออกแบบ เลอืกรูปแบบ และ
วธิีการในการรับบริการได้ 

Customization 
Personalization 



ระบบราชการ 4.0 
ระบบการท างานทีป่รับ
เป็นดจิทิัลเตม็รูปแบบ 

Digitization 

ระบบราชการแบบเดมิ 
ใช้ระบบการท างานแบบ 

Analog 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ยดึกฎเกณฑ ์และมุ่ง

ปฏิบัตงิานตามเป้าหมาย 
Rul-based 

Performance-
oriented 

ระบบราชการ 4.0 
สร้างนวัตกรรม มกีารควบคุม

อย่างชาญฉลาด มุ่ง
ผลสัมฤทธิใ์นการปฏบัิตงิาน 

Innovation  
Smart regulation  
Results-oriented 



ระบบราชการ 4.0  
การด าเนินงานทีต่อบสนอง
ทันท/ีทันเวลา/เชงิรุก ทันต่อ

การเปลีย่นแปลงมกีาร
คาดการณไ์ว้ล่วงหน้า 

ระบบราชการแบเดมิ 
ด าเนินการเชงิรับตาม
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ 

Passive 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ท างานล่าช้า มตี้นทุนสูง 

Red tape  
Costly 

ระบบราชการ 4.0 
สร้างคุณค่าในการให้บริการ
ประชาชน ท าได้น้อยมาก 

Creating value for the 
public 

Doing more and 
better with less 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ปฏิบัตงิานตามนโยบาย
ขับเคลือ่นโดยภาครัฐเป็น

ศูนยก์ลาง 
Government Driven 

ระบบราชการ 4.0 
ปฏิบัตงิานโดยเน้นประชาชน

เป็นศูนยก์ลาง 
Citizen - Centric 



ระบบราชการแบบเดมิ 
เปิดเผยข้อมูลตรมทีร้่องขอ

เฉพาะราย 
เปิดเผยข้อมูลจ ากัด 

Closely System  
Upon request only 

ระบบราชการ 4.0 
เปิดเผยข้อมูลเป็นเร่ืองทั่วไป 
(default) ข้อมูลในรูปแบบที่
สามารถน าไปใช้ได้ทันทโีดยไม่

ต้องร้องขอ 
Open System 
Open Access 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ปฏบัิตงิานขั้นตอนเดมิๆ 

Routine Work 

ระบบราชการ 4.0 
สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่
จ าเป็นต้องท างานใช้วธิีการ

ท างานรูปแบบเดมิและสามารถ
ตอบสนองได้ทันท ี

Non-routine problem 
solving 

Realtime capability 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ต่างหน่วยต่างท างานโดยล าโพง 
โดยไม่มกีารแบ่งปันทรัพยากร

เพือ่ใช้งานร่วมกัน  
Stand alone 

ระบบราชการ 4.0 
มกีารบางปันทรัพยากรในการ
ท างานร่วมกันเพือ่ลดต้นทุน
เพิม่ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัตงิาน 
Shared Services 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ปฏบัิตงิานตามความรู้สกึและ

คาดเดาเอาเอง 
Intuition 

ระบบราชการ 4.0 
ปฏบัิตงิานบนพืน้ฐานข้อมูล

และความต้องการของ
ประชาชน และวางนโยบายที่
สามารถน าไปปฏบิัตใิห้เกดิผล

ได้จริง 
Data-driven 

Demand-driven 
Actionable policy 

solution 



ระบบราชการแบบเดมิ 
บริการประชาชนเฉพาะในเวลา
ราชการ Office-hours 

only 

ระบบราชการ 4.0 
บริการประชาชนตลอดเวลา 
On-demand services 



ระบบราชการแบบเดมิ 
มคีวามเชีย่วชาญช านาญ

เฉพาะทาง 
Expert  

Specialist 

ระบบราชการ 4.0 
มคีวามสามารถในการใช้

ความรู้สตปัิญญา และข้อมูล
สารสนเทศเพือ่แก้ไขปัญหา

และสร้างคุณค่า 
(Knowledge Worker) 
มคีวามสามรถในการเรียนรู้ 

(Educability) 
มเีหตุผลในเชงิจริยธรรม 

(Ethicability) 



ระบบราชการแบบเดมิ 
ข้าราชการแบบดัง้เดมิ 

Public administraotor 
 

ระบบราชการ 4.0 
มคีวามเป็นผู้ประกอบการ

สาธารณะ 
Public 

Entrepreneurship 


