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ทศิทางและยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ

ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0



หวัขอ้การบรรยาย
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การการปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบัระบบราชการ 4.0 
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ยทุธศาสตรช์าติ

รฐัธรรมนญู 2560

โมเดล 

Thailand 4.0

หมวด 16 การปฏริปูประเทศ
มาตรา 258 ข ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ

1. การนําระบบเทคโนโลยทีี�เหมาะสมมาประยกุตใ์ชเ้พื�อ
ประโยชนใ์นการบรหิารราชการแผ่นดนิและอํานวย
ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน

2. บรูณาการระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐ
เขา้ดว้ยกนั

3. ปรับปรงุและพัฒนาโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ของรัฐ แผนกําลังคนภาครัฐ

4. ปรับปรงุและพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 
เพื�อจงูใจใหผู้ม้คีวามรู ้ความสามารถใหม้คีวามคดิ
สรา้งสรรคแ์ละคดิคน้
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในการปฏบิตัริาชการ

5. ปรับปรงุระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ

ยุทธศาสตรท์ ี� 6 การปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั 

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ มี ข น า ด ที�
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลกระจายบทบาทภารกจิ
ไปสู่ท อ้งถิ�นอย่ าง เหมาะสม ม ี              
ธรรมาภบิาล

4

การพฒันาระบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0

ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดีเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน 
(Better Governance, Happier Citizens)
• Open & Connected Government
• Citizen-centric Government 
• Smart & High performance 
Government 

SDGsGlobal trends
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ปจัจยัขบัเคลื�อน

ในยทุธศาสตรท์ี� 6 ดา้นการปรับ

สมดลุและการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการภาครัฐ ไดม้กีารกําหนด

วสิยัทัศนเ์พื�อยกระดบัการบรกิาร 

โดยกําหนดวสิยัทัศนใ์นการพัฒนา

เพื�อสรา้งความเป็นเลศิในการ

ใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

การขบัเคลื�อนเพื�อยกระดบัการใหบ้รกิารภาครฐั 
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที� 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยทุธศาสตรท์ี� 6

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

1 ปลกูฝังใหค้นไทยไมโ่กง

2  ป้องกนัการทจุรติ

3  ปราบปรามการทจุรติ



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560
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มาตรา 258 ข. ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
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Global Sustainable Development Report

ปี 2558 สหประชาชาต ิไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนื (Sustainable Development Goals; 
SDGs)  เป็นเครื�องกําหนดทศิทางการพัฒนาทั �งของไทยและของโลกนับจากนี� จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลมุ
ระยะเวลา 15  ปี ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค ์(Target) ครอบคลมุประเด็นการพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ สงัคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ อนัเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที�ยั�งยนื
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Global Sustainable Development Report - 2016 edition

รายงาน SDGs Index and Dashboard 2017 (ประกาศเมื�อวันที� 6 กรกฎาคม 2560) ประเทศไทยไดรั้บการจัดใหอ้ยู่
ในอันดับที� 55 จากการวัดสถานะความพรอ้มในการดําเนนิงานดา้นการพัฒนาที�ยั�งยนืของประเทศเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที�ยั�งยนืทั�ง 17 ขอ้ภายในปี 2030 ใน 157 ประเทศทั�วโลก ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สังคม
และสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที�ยั�งยนื 

อย่างไรก็ตาม ในยุคของ Digital Globalization เทคโนโลยเีป็นอกีปัจจัยสําคัญหนึ�งที�ช่วยขับเคลื�อนใหเ้กดิการพัฒนา
อย่างยั�งยนื ซึ�ง UN ไดร้ะบชุี�ใหเ้ห็นถงึ เทคโนโลยสีาํคญัที�จะเกดิข ึ�น จนถงึปี 2030 (Crucial Emerging 
Technologies for the SDGs until 2030)

Development, employment, manufacturing, agriculture, health, cities, finance, absolute “decoupling”, governance, participation, education, 
citizen science, environmental monitoring, resource efficiency, global data sharing, social networking and collaboration

Opportunities 
and Outcomes

Bio - tech Digital - tech Nano - tech Neuro - tech Green - tech Other

Big Data 
Technology

Internet of Things 5G Mobile Phones 3-D Printing and 
Manufacturing

Cloud Computing 
Platforms

Open Data 
Technology

Free and Open 
source

Massive Open 
Online Courses

Micro - simulation E - Distribution System Combining 
Radio

GIS and Remote 
Sensing Data

Data Sharing 
Technologies

Social Media 
Technologies

Mobile Application Pre - paid System of 
Utility Use and 

Automatic Meter

Digital Monitoring 
Technologies

Digital Security 
Technology

Sources: UN Global Sustainable Development Report 2016 ,เอกสารประกอบการ Public Hearing (รา่ง) แผนการพฒันารัฐบาลดจิทิลัของประเทศไทย ระยะที� 2 
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ไทยแลนด ์4.0

ปจัจยัขบัเคลื�อน

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกจิที�จะพาประเทศไทยใหห้ลดุพน้จากกับดักของประเทศ

รายไดป้านกลาง (เปลี�ยนจาก “More for Less” เป็น “Less for More”) กับดักความ

เหลื�อมลํ�า และกบัดกัความไมส่มดลุ พรอ้ม ๆ กับการเปลี�ยนผา่นประเทศไทยไปสูป่ระเทศ

ในโลกที�หนึ�ง ที�มคีวามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื ดังนั�นบรกิารภาครัฐจงึเป็นกําลังหลักใน

การขบัเคลื�อน

บรกิารภาครฐัตอ้งสง่เสรมิไทยแลนด ์4.0



1.0 การใหบ้รกิารพื�นฐานและไมม่มีาตรฐานชดัเจน

2.0 การใหบ้รกิารที�มมีาตรฐาน

3.0 การบรกิารที�ใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต และคอมพวิเตอร ์

4.0 นวตักรรมบรกิารยคุดจิทิลัที�ใชข้อ้มลูจ านวนมาก (Big data)  มาใชว้เิคราะห์

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เป็นหลกั

49
ที�มา : หอการคา้ไทย
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หลายประเทศเปลี�ยนแนวคดิเพื�อความม ั�งค ั�ง และเพื�อคณุภาพชวีติที�ด ี

ประเทศไทยจะสรา้งความมั�นคง มั�นคั�งและยั�งยนื
ดว้ยโมเดลเศรษฐกจิใหม ่THAILAND 4.0
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ไทยแลนด ์4.0 คอืทํานอ้ย ไดม้าก ดว้ยนวตักรรม

เปลี�ยนไปสู่

ความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั

(นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค)์

เปลี�ยนความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ 

(ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันาธรรม)

เกษตรแบบดั �งเดมิ

เกษตรสมยัใหม่

SMEs แบบเดมิ

Smart SMEs และ 
Startups

บรกิารมลูคา่ตํ�า

บรกิารมลูคา่สงู

แรงงานทักษะตํ�า

แรงงานมคีวามรู ้

Factor-driven economy Efficiency-driven economy Innovation-driven economy



Revolution of Thai Government

1.0 2.0 3.0 4.0
รชักาลที� 5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสรา้งการ
บรหิารราชการแผน่ดนิตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ 
มกีารเปลี�ยนแปลง
ระบบกรมกองใหม ่และตั �ง
กระทรวง กรม ใหเ้หมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม

รชักาลที� 7 วางระบบ
ขา้ราชการพลเรอืนสมัยใหม ่
เนน้ระบบคณุธรรม (merit 
system)

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที� 1 
เป็นตน้มา จนถงึยคุรัฐบาล
พลเอกชาตชิาย ระบบราชการ
มคีวามเขม้แข็งและเป็นผูนํ้า
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
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบับที� 8 เป็นตน้มา 
วกิฤตตม้ยํากุง้ กระแส 
Democratization และ NPM 
ทําใหเ้กดิแนวคดิในเรื�อง
Good Governance 
โดยการปฏริปูระบบราชการ
ปี 2545 มุง่เนน้ 

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

มุง่สูป่ระเทศไทย 4.0 
มกีารกําหนดยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ปี ภาครัฐตอ้งปรับตัวใหเ้ขา้กับ
การดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสงัคมในยคุดจิทัิล 
โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
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�งระหวา่งภาครัฐ
ดว้ยกันเองและภาคสว่นอื�น ๆ 
เพื�อใหภ้าครัฐเป็นที�พึ�งของ
ประชาชนและเป็นที�เชื�อถอื
ไวว้างใจได ้

18
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ประเทศไทยตดิกบัดกัรายไดป้านกลาง

ประเทศไทย 1.0
เกษตรกรรม

ประเทศรายไดตํ้�า 

ประเทศไทย 2.0
อตุสาหกรรมเบา

ประเทศรายไดป้านกลาง ประเทศรายไดป้านกลางระดบัสงู 

ประเทศไทย 3.0
อตุสาหกรรมหนัก

12,476 USD 
สําหรับประเทศรายไดส้งู

12,475 USD

4,036 USD
5,816 USD

การเตบิโตแบบ S curve

ที�มา: ธนาคารโลก 2016 

*คํานวณจากการเตบิโตแบบทบตน้

• ถา้ประเทศไทยคงอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยคงที� (3%-4%) และยังใชแ้นวทาง

ประเทศไทย3.0 ประเทศไทยจะใชเ้วลาอกี 20 ปีในการพัฒนาไปสูป่ระเทศรายไดส้งู

• ประเทศไทยตอ้งหาแนวทางใหมใ่นการพัฒนาเพื�อใหเ้กดิ S curve



ขอ้เสนอ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย ซึ�งเป็นกลไกขบัเคลื�อนเศรษฐกจิเพื�ออนาคต 
(New Engine of Growth)  จํานวน 10 Cluster

20
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ไทยแลนด ์4.0 มุง่สู ่5 กลุม่เป้าหมาย ขบัเคลื�อนดว้ยประชารฐั

ดจิทิลัเทคโนโลยี

สาธารณสขุ
และเทคโนโลยทีางการแพทย์

อาหาร เกษตร
และเทคโนโลยชีวีภาพ

หุน่ยนต ์เครื�องกล
และเทคโนโลยคีวบคมุ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

ขับเคลื�อนดว้ยประชารัฐ

มหาวทิยาลยั
เครอืขา่ยตา่งประเทศ

ภาคเอกชน

ภาคการเงนิ
สถาบนัวจิยั

โดยมภีาครฐัคอยสนบัสนนุ
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การประเมนิความพรอ้มของรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์

ปจัจยัขบัเคลื�อน

การประเมนิความพรอ้มของรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสห์รือ หรอื e-Government readiness index 

(EDGI) เป็นดัชนทีี�ใชจั้ดอันดับความพรอ้มของรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์ที�ประกอบไปดว้ย (1) ดัชนกีาร

ใหบ้รกิารทางออนไลน์ (2) ดัชนีโครงสรา้งพื�นฐานทางการสื�อสาร และ (3) ดัชนีตน้ทุนมนุษย ์จาก

ขอ้มลูเห็นวา่ความพรอ้มของประเทศไทยนอ้ยกวา่ประเทศมาเลเซยี แตด่กีวา่คา่เฉลี�ยทั�วโลก

ความพรอ้มของรฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์สดงคา่ 0 ถงึ 1ซึ�งคา่มากแสดงวา่มคีวามพรอ้มมาก



Global Competitiveness Index 2017 – 2018 

รายงาน Global Competitiveness Report นําเสนอการวดัอันดับความสามารถทางการแขง่ขนัหรอืที�เรยีกวา่ Global Competitiveness 
Index (GCI) ของประเทศตา่งๆ โดยผลในปี 2017 - 2018 ประเทศไทยอยูใ่นอันดับที� 32 จาก 137 ประเทศ 
(ประกาศเมื�อวนัที� 26 กันยายน 2560)

RANK

SCORE
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Global Competitiveness Index 2017 – 2018 
ผลการสํารวจจาก World Economic Forum (WEF)  รายงาน Global Competitiveness Report นําเสนอการวัดอันดับความสามารถทางการ
แขง่ขันหรอืที�เรยีกวา่ Global Competitiveness Index (GCI) ของประเทศตา่งๆในโลก 138 ประเทศ  โดยผลในปี 2017 – 2018 ประเทศไทย
อยูใ่นอันดับที� 32 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=THA
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WEF ระบถุงึทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน

1. Complex Problem solving เพราะปัญหาในอนาคตจะซบัซอ้นมาก

2. Critical Thinking การคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการตั �งคําถาม

3. Creativity ความสามารถในการสรา้งสรรคค์ดิแบบใหม ่ออกนอกกรอบ

4. People Management

5. Coordinating with others การทํางานรว่มกนัเป็น cross functional เพราะปัญหา

   ซบัซอ้นตอ้งใชห้ลายๆ คนชว่ยกนั

6. Emotional Intelligence ตอ้งจัดการกบัอารมณ์ของตวัเองได ้ 

7. Judgment and Decision Making ตดัสนิใจปัญหาซบัซอ้นได ้และลงมอืปฏบิตั ิ

    แกปั้ญหาและจัดการได ้

8. Service Orientation

9. Negotiation

10. Cognitive Flexibility เป็นศาสตรด์า้นศลิปศาสตร ์มนุษยศาสตรท์ี�ทําใหเ้ขา้ใจคน 

     ความซบัซอ้นตา่งๆ
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อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั โดย IMD ประจาํปี  2560



27

อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั โดย IMD ประจาํปี  2560

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ 

International Institute for Management Development หรอื IMD สวติเซอรแ์ลนด ์ประจําปี 2560 

ประเทศไทยมอีนัดับดขีึ�นตอ่เนื�องเป็นปีที� 2 โดยขยับขึ�นมาอยูใ่นอนัดับที� 27 จากปีกอ่นที�อยูอ่ันดับ 28 จาก

ผลสํารวจ 63 ประเทศทั�วโลก 
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รายงานผลการวจิยั Doing Business 2018 ของประเทศไทย
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รายงานผลการวจิยั Doing Business 2018 ของประเทศไทย

รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) มีความมุ่งมั�นที�จะยกระดับของประเทศไทยในรายงาน

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกจิ โดยพัฒนาระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐใหม้ขีั �นตอนที�ลดลง มคี่าใชจ้่ายที�

ถกูลง ตลอดจนพัฒนาใหม้คีณุภาพและความน่าเชื�อถอื สรา้งการเชื�อมโยงระหว่างหน่วยงาน นําเทคโนโลยทีี�ทันสมัยมาใช ้

ปรับปรงุการทํางาน และแกไ้ขกฎหมายหรอืระเบยีบที�อาจเป็นอปุสรรคตอ่การประกอบธรุกจิ  จากความพยายามดงักลา่วสง่ผล

ใหป้ระเทศไทยมผีลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกจิดขี ึ�นอย่างต่อเนื�อง และในปี พ.ศ. 2560 (DB 2018) 

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในประเทศที�มกีารปฏริปู (Reform) มากที�สดุ และทําใหป้ระเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที� 26 (ดขี ึ�น 20 อนัดบั)

2557
(DB 2015)

2558
(DB 2016)

2559
(DB 2017)

2560
(DB 2018)
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ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นประเทศที�มคีวามสะดวกในการเขา้ไปประกอบธุรกจิดขี ึ�นเมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ 

โดยประเทศไทยขยบัอนัดบัจากอนัดบัที� 46 เป็นอนัดบัที� 26 จาก 190 ประเทศท ั�วโลก  

ตวัชี�วดั
EoDB 2017 EoDB 2018

EoDB 2018

World Best

อนัดบั DTF อนัดบั DTF ประเทศ DTF

ภาพรวม 46 72.53 26 77.44 New Zealand 86.55

1. ดา้นการเริ�มตน้ธรุกจิ                           78 87.01 36 92.34 New Zealand 99.96

2. ดา้นการขออนุญาตกอ่สรา้ง 42 75.65 43 74.58 Denmark 86.79

3. ดา้นการขอใชไ้ฟฟ้า  37 83.22 13 90.99 UAE 99.92

4. ดา้นการจดทะเบยีนทรัพยส์นิ                     68 68.34 68 68.75 New Zealand 94.47

5. ดา้นการไดร้ับสนิเชื�อ  82 50.00 42 70.00 New Zealand 100

6. ดา้นการคุม้ครองผูล้งทนุเสยีงขา้งนอ้ย        27 66.67 16 73.33 Kazakhstan 85

7. ดา้นการชาํระภาษี                               109 68.68 67 76.73 Qatar 99.44

8. ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 56 84.10 57 84.10 Netherlands* 100

9. ดา้นการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง         51 64.54 34 67.91 Korea 84.15

10. ดา้นการแกปั้ญหาการลม้ละลาย                23 77.08 26 75.64 Japan 93.44

*    ประเทศที�เป็น World Best EoDB 2018 ไดแ้ก ่Poland, Portugal, Romania, Slovak, Slovenia, Spain, Italy, Luxemburg, etc. 

   ดา้นที�มกีารปฏริปู

   ดา้นที�มอีนัดับดขีึ�นจาก EoDB 2017

รายงานผลการวจิยั Doing Business 2018 ของประเทศไทย



รายงานผลการวจิยั Doing Business 2018 ของ WB 

Rank Economy                        DTF score

1 ใน 10 ประเทศที�มกีารปรบัปรงุมากที�สดุ (The most notable improvement 
หรอื most improver) เป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศบรไูน 

อนัดบั เอเชยี อาเซยีน

1 สงิคโปร์ สงิคโปร์

2 เกาหลใีต ้ มาเลเซยี

3 ฮอ่งกง ไทย

4 ไตห้วัน

5 สหรัฐอาหรับ
เอมเิรตส์

6 มาเลเซยี

7 ไทยไทย

ไทย

ผลการจดัอนัดบัของไทยในเอเชยีและอาเซยีน
2018

Doing Business ของประเทศไทย

Rank Economy                          DTF score
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รายงานผลการวจิยั Doing Business 2018 ของประเทศไทย



หวัขอ้การบรรยาย

1 แนวคดิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ 4.0

2

3

ระบบราชการ 4.0

4

การการปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบัระบบราชการ 4.0 

5

การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ

การดาํเนนิการที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบราชการ 4.0

2



ระบบราชการ 4.0

35

เพื�อรองรับตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงที�ดเีพื�อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการตอ้ง
ปรับเปลี�ยนแนวคดิและวธิกีารทํางานใหมเ่พื�อพลกิโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นที�เชื�อถอืไวว้างใจและเป็นพึ�งของประชาชนได ้
อยา่งแทจ้รงิ (Credible and Trusted Government) ดังนี�

ระบบราชการ 4.0 :

ตอ้งมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารของ
ทางราชการหรือมกีารแบ่งปันขอ้มูลซึ�งกันและกัน และสามารถเขา้มาตรวจสอบการทํางานได ้
ตลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอื�น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิที�ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปใหแ้ก่ภาคส่วนอื�น ๆ เป็น
ผูร้ับผดิชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับ
การทํางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ�ง 
ขณะเดียวกันก็ยังตอ้งเชื�อมโยงการทํางานในภาครัฐดว้ยกันเองใหม้ีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกนั ไมว่า่จะเป็นราชการบรหิารสว่นกลางสว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ�น

1. เปิดกวา้งและเชื�อมโยงกนั  (Open & Connected Government)

ตอ้งทํางานในเชงิรุกและมองไปขา้งหนา้ โดยตั �งคําถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะไดอ้ะไร 
มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขา้มาตดิต่อ
ขอรับบรกิารหรอืรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั �งใช ้
ประโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดจิทิัลสมัยใหมใ่นการจัดบรกิาร
สาธารณะที�ตรงกับความตอ้งการของประชาชน (Personalized หรอื Tailored Services) พรอ้ม
ทั �งอํานวยความสะดวก โดยมกีารเชื�อมโยงกันเองของทางราชการเพื�อใหบ้รกิารไดเ้สร็จสิ�นใน
จดุเดยีว ประชาชนสามารถเรยีกใชบ้รกิารของทางราชการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของตน
และผ่านการตดิต่อไดห้ลายชอ่งทางผสมผสานกันทั �งการตดิต่อมาดว้ยตนเอง เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี หรอืแอปพลเิคชั�นทางโทรศัพทม์อืถอื

2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-Centric Government)

ตอ้งทํางานอยา่งเตรยีมการณ์ไวล้ว่งหนา้ มกีารวเิคราะหค์วามเสี�ยง สรา้งนวัตกรรมหรอืความคดิรเิริ�มและประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นแบบสหสาขาวชิาเขา้มาใชใ้น
การตอบโตก้ับโลกแห่งการเปลี�ยนแปลงอยา่งฉับพลัน เพื�อสรา้งคุณค่า มคีวามยดืหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ทันเวลาตลอดจนเป็นองคก์ารที�มขีดีสมรรถนะสูง และปรับตัวเขา้สู่สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมทั �งทําใหข้า้ราชการมคีวามผูกพันต่อการปฏบิัติ
ราชการและปฏบิตัหินา้ที�ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทของตน

3. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government)



เดิม ใหม (ระบบราชการ 4.0)

การทํางานแยกตามภารกิจของแตละหนวยงาน แมมีการทํางาน
ประสานงานกันระหวางหนวยงาน แตยังไมใชการบูรณาการอยาง
แทจริง (Autonomy, Separation)

การทํางานรวมกันแบบบูรณาการอยางแทจริง ในเชิงยุทธศาสตร
ต้ังแตระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนําไปปฏิบัติ (Collaboration)

การทํางานยังไมอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบและยัง
เปนการทํางานตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง (Fragmentation, 
Hierarchy, Silo, Vertical approach)

การทํางานมีความเช่ือมโยงผานระบบดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ ต้ังแตตน
จนจบกระบวนการ เช่ือมโยงทุกสวนราชการในการบริการประชาชน
และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-to-end process flow, 
Cross-boundary management, Program/Project Management 
Office, Horizontal approach)

ใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกันอยางตายตัวตามสิทธิพ้ืนฐานของ
บุคคลท่ีรัฐกําหนด (Standardization)

ใหบริการตามความตองการเฉพาะบุคคล ซ่ึงสามารถออกแบบ/เลือก
รูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได (Customization, Personalization)

ระบบการทํางานในแบบอนาล็อค (Analog) ระบบการทํางานท่ีปรับเปนดิจิตอลเต็มรูปแบบ (Digitization)

การดําเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน (Passive) การดําเนินงานท่ีตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันตอการเปล่ียนแปลง 
มีการคาดการณไวลวงหนา (Pro-active)

ยึดกฎเกณฑ และมุงเนนแตการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
(Rule-based, Performance-oriented)

สรางนวัตกรรม มีการควบคุมอยางชาญฉลาด มุงผลสัมฤทธ์ิในการ 
ปฏิบัติงาน  (Innovation, Smart regulation, Results-oriented)

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคล่ือนโดยภาครัฐเปนศูนยกลาง
(Government-driven)

ปฏิบัติงานโดยเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric)

ระบบการทํางานท่ีลาชา มีตนทุนสูง (Red tape, Costly) สรางคุณคาในการใหบริการแกประชาชน ทํานอยไดมาก (Creating 
value for the public, Doing more and better with less)

เปดเผยขอมูลตามท่ีรองขอเฉพาะราย/เปดเผยขอมูลจํากัด
(Close system, Upon request only)

เปดเผยขอมูลเปนปกติ (default) ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชไดทันที 
โดยไมตองรองขอ (Open system, Open access)

36
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เดิม ใหม (ระบบราชการ 4.0)

การปฏิบัติงานตามข้ันตอนแบบเดิม ๆ (Routine work) สามารถแกไขปญหาโดยไมจําเปนตองใชวิธีการทํางานรูป
แบบเดิม และสามารถตอบสนองไดทันที (Non-routine problem 
solving, Real time capability)

ตางหนวยงานตางทํางานกันตามลําพัง โดยไมมีการแบงปน
ทรัพยากรเพ่ือใชงานรวมกัน (Stand alone)

แบงปนทรัพยากรในการทํางานรวมกัน เพ่ือลดตนทุนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Shared services)

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใชความรูสึก และคาดเดาเอา
เอง (Intuition)

ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของขอมูล ความตองการของประชาชน 
และวางนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง(Data-
driven, Demand-driven, Actionable policy solutions)

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ 
(Office-hours only)

บริการประชาชนตลอดเวลา
(On-demand services)

มีความเช่ียวชาญ/ชํานาญเฉพาะทาง (Expert/ Specialist) มีความสามารถในการใชความรู สติปญญา และขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือแกไขปญหาและสรางคุณคา (Knowledge worker)
มีความสามารถในการเรียนรู (Educability)
มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability)

ขาราชการแบบด้ังเดิม (Public administrator) มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurship)
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หวัขอ้การบรรยาย

1 แนวคดิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ 4.0

2

3

ระบบราชการ 4.0

4

การการปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบัระบบราชการ 4.0 

5

การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ

การดาํเนนิการที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบราชการ 4.0

2



มาตรา 258 ข.มาตรา 258 ข.

(3) ใหม้กีารปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งและระบบการ
บรหิารงานของรฐัและแผนกําลงัคนภาครฐัใหท้นัต่อ
การเปลี�ยนแปลงและความทา้ทายใหม่ ๆ โดยตอ้ง
ดําเนนิการใหเ้หมาะสมกบัภารกจิของหน่วยงานของ
รฐัแตล่ะหนว่ยงานที�แตกตา่งกนั



Organizational Transformation Plan : ที�มา

นายกรัฐมนตรไีดม้บีญัชาใหห้น่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื�อปฏริปูไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ในการประชมุ

หวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเทา่ ครั �งที� 4/2560 เมื�อวันที� 29 มถินุายน 2560 โดยใหท้กุสว่นราชการ

พจิารณาเรง่รัดการขบัเคลื�อนการปฏริปูองคก์าร โครงสรา้ง/กระบวนการทาํงาน /ดา้นกฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึ

ดา้นบคุลากร (การแตง่ตั �ง การพัฒนา คา่ตอบแทน) ทั �งนี� ใหท้กุสว่นราชการจดัตั �งหน่วยงานภายในเพื�อรับผดิชอบ

หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏริปูภายในองคก์ารที�สอดคลอ้งแนวทางการปฏริปูในภาพรวม โดยใหพ้จิารณา มอบหมาย

รองหวัหนา้สว่นราชการทําหนา้ที�กํากบั ดแูลหน่วยงานดงักลา่ว

5  องคป์ระกอบการประเมนิ

Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

ขอ้ส ั�งการในการประชุมคณะรฐัมนตรี
ณ วนัที� 1 สงิหาคม 2560 

ขอ้ส ั�งการนายกรฐัมนตรใีนการประชุม
คณะหวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเทา่

ณ วนัที� 29 มถินุายน 2560 

ใหท้กุสว่นราชการดําเนนิการพฒันาและ
ปรบัปรงุการทํางานภายในหนว่ยงาน
ของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ

ใหท้กุสว่นราชการพจิารณา
เรง่รดัการขบัเคลื�อนปฏริปู
องคก์าร (โครงสรา้ง/
กระบวนการทํางาน)
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People

Process

Structure

Service provider (Doer)

Regulator

Policy maker & implementer

 ปรบัปรงุโครงสรา้งหนว่ยงานให้
สอดคลอ้งกบับทบาทภารกจิใหม่

 เนน้การทํางานขา้มฝ่ายตา่งๆ          
ตามหว่งโซแ่หง่คณุคา่                           
(Cross-department &                                      
Cross-sector)

 Redesign ใหง้า่ย สะดวก ลดตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ย และตอบโจทยป์ระชาชน
ผูใ้ชบ้รกิารบน Digital platform

 Shared services

 จํานวนอตัรากาํลงั

 Talent

 Mindset

 ขวญักาํลงัใจ

 แตง่ต ั�งโยกยา้ย Career path

 Temporary Assignment

 ฝึกอบรมและพฒันา

Facilitator, Enabler

Smart regulator

Policy advisor

Present Transformation Future

Digitization

แผนปฏริปู
องคก์าร

Global trends

Organizational Transformation Plan : ปรบัเปลี�ยนสูร่ฐับาลที�คลอ่งตวั
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Law
 ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายใหเ้อื�อตอ่

การปฏบิตังิาน



สว่นที� 1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

1.1  ความเชื�อมโยงภารกจิกระทรวง กับนโยบายที�สําคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนฯ 12/ นโยบายรัฐบาล/ Thailand 4.0)

1.2  การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ที�มผีลกระทบตอ่การทํางานของกระทรวง 

1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (ดา้นโครงสรา้ง กระบวนงาน 
กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย)ี

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ที�และภารกจิของกระทรวงในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model

1.5 ขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงในภาพรวม

สว่นที� 2 บทวเิคราะหร์ายกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs. ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรบัเปลี�ยนบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง (Non-core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลี�ยนโครงสรา้งและกําลังคน ที�จะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลี�ยน สิ�งที�ตอ้งดําเนนิการในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที� 3 ภาคผนวก

3.1  ขอ้มลูพื�นฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ อํานาจหนา้ที�/ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ 
กฎหมายที�สําคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อัตรากําลัง

1

2

3
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Organizational Transformation Plan : โครงรา่งแผนปฏริปูองคก์าร



สิ�งที�ตอ้งดําเนนิการ

รอบการประเมนิที� 1
(31 ม.ีค. 61)

รอบการประเมนิที� 2
(30 ก.ย. 61)

สว่นที� 1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

แผนปฏริปู
องคก์ารของ

กระทรวง  และ
กรม

แผนปฏริปู
องคก์ารของ

กระทรวง  และ
กรม  

ฉบบัสมบรูณ์ 
(ปรบัตาม
ขอ้สงัเกต

คณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ)ิ

และแผนปฏบิตั ิ
การ (Action  
Plan) ที�จะ

ดาํเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

1.1  ความเชื�อมโยงภารกจิของกระทรวงกบันโยบายที�สําคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ 
แผนฯ 12/ นโยบายรัฐบาล/ Thailand 4.0)

1.2  การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ที�มผีลกระทบตอ่การทํางาน
ของกระทรวง

1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่
โครงสรา้ง กระบวนงาน กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย)ี

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ที�และภารกจิของกระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis (เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากการวเิคราะหข์องแตล่ะกรม)
1.4.3 Business model (โดยตอ้งมภีารกจิครอบคลมุทกุกรม)(เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากการวเิคราะหข์องแตล่ะกรม)
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0      

1.5 ขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงในภาพรวม 

สว่นที� 2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปัจจบุนั (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรับเปลี�ยนบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง 
(Non-core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลี�ยนโครงสรา้งและอตัรากําลัง ที�จะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลี�ยน ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที� 3 ภาคผนวก

3.1  ขอ้มลูพื�นฐานของกรมในปัจจบุนั : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/หนา้ที�และอํานาจ/ ประเด็นยทุธศาสตร/์ 
เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ กฎหมายที�สําคัญ/ โครงสรา้งและอตัรากําลัง

1

2

3
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3. แนวทางดาํเนนิการจดัทาํแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 



การปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบั Thailand 4.0 (Government 4.0)

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางาน
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพื�อประโยชนส์ขุของประชาชน” 

(Better Governance, Happier Citizens)

Government 
4.0

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่
เพื�อสรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสว่นอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั �งออกแบบโครงสรา้งภายใน
ภาครัฐเองใหก้ระชบัและไมเ่กดิความซํ�าซอ้น

การวางระบบและวธิกีารทํางานใหม ่
โดยยดึคณุลักษณะที�พงึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผน่ดนิที�ดี การปรบัเปลี�ยนวฒันธรรมการทาํงาน

ใหม ่โดยการสรา้งจติสํานกึและความ
รับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที� มุง่เนน้
ความซื�อสตัยส์จุรติ และประโยชนส์ว่นรวม

• ภาครัฐที�เปิดกวา้งและ
เชื�อมโยงกนั (Open and 
Connected Government) 

• ภาครัฐที�ยดึประชาชนเป็น
ศนูยก์ลางการบรกิารและเขา้ถงึ
ความตอ้งการในระดบัปัจเจก 
(Citizen - Centric and 
Service - Oriented 
Government)

• ภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart and 
High Performance 
Government)
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การปรบับทบาท ภารกจิ และ
ขนาดของภาครฐัใหเ้หมาะสม 

(Rightsizing)
การบรหิารกจิการบา้นเมอืง
แบบรว่มมอืกนัทกุภาคสว่น

(Collaborative Governance)

ประชารฐัโมเดล

ภาครฐั
ทอ้งถิ�นทอ้งถิ�น

ภาค

เอกชน

ภาค

เอกชน

ภาค

ที�สาม

กํากบัดแูล (Regulator)    
สง่เสรมิสนบัสนนุ (Facilitator)

โอนถา่ยภารกจิ 
อํานาจหนา้ที�

การจดัการความสมัพนัธแ์นวดิ�งและแนวนอน

ภาคเอกชน
ภาคประชาสงัคม 
ชุมชน ประชาชน

แนวระนาบ 
(Horizontal Governance)

แนวระนาบ 
(Horizontal Governance)

การเมอืง - ระบบราชการ

ส
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รัฐ 
ภารกจิที�ตอ้ง

เลกิโดยสิ�นเชงิ
 

ภารกจิที�
จําเป็นของรฐั 

ภารกจิที�ตอ้งโอนจากรฐั
ไปใหภ้าคสว่นอื�น

ทอ้งถิ�น
 การใหส้าธาณูปการ
ทั �งหลาย

ชมุชนทอ้งถิ�น
 ดแูลรักษาทรัพยากร
บางประเภท เชน่ ป่า 
ที�สาธารณะประโยชน์
ที�ใชร้ว่มกนั

ประชาสงัคมที�ไม่
มุง่กําไร
 การตรวจสอบ 
ควบคมุบาง
ประการ

องคก์รเอกชน 
 ภารกจิที�เป็นประโยชน์
รว่มกนัที�เอกชนรว่มกนัทํา 
รว่มตรวจสอบได ้

ภารกจิที�ตอ้งการ
ความเป็นกลาง
ทางการเมอืงอยา่ง
เครง่ครัด

ภารกจิที�ตอ้งการ
อาณัตเิชงินโยบาย
จากฝ่ายการเมอืง

องคก์รของรัฐที�
เป็นอสิระ

ระบบราชการ                 
พลเรอืน/ทหาร 
รัฐวสิาหกจิ 
องคก์ารมหาชน
(ควรจัดความสมัพนัธ์
ระหวา่งการเมอืง/ฝ่าย
ประจําใหเ้หมาะสม)

ที�มา : โครงการสรา้งเสรมิภาคกีารพฒันารฐั – สงัคม เพื�อสขุภาวะประเทศไทย

การทบทวนบทบาทและภารกจิของภาครฐั
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การจําแนกบทบาทหนา้ที�ภาครฐั

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,รายงานการศกึษาเบื�องตน้: แผนงานสรา้งเสรมิภาคกีารพฒันารฐั-สงัคม เพื�อสุขภาวะประเทศไทย.                 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.), 2552.

บทบาทหนา้ที�ภาครฐัจําแนกได ้4 ลกัษณะ ดงันี�

เสนอแนะนโยบาย / บรหิารนโยบาย (Policy Advisor)

Efficiency & Effectiveness - การจัดทํากลยทุธ/์นโยบาย/แผนหลกั/มาตรการ/กลไกการทํางาน
- การประสานความรว่มมอืกบัองคก์รทั �งในและตา่งประเทศ
-การบรหิารนโยบาย เชน่ การจัดสรรทรัพยากร / การบรหิารงาน
บคุคล /การพัฒนาบคุลากร และการตดิตามและประเมนิผล รวมถงึ
เผยแพรผ่ลงาน ของกระทรวง

กาํกบัดแูล (Regulator)

- การกํากบัใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด
- การอนุมตัอินุญาตตามกฎหมาย
- การกําหนดมาตรฐาน / รับรองมาตรฐาน

สง่เสรมิสนบัสนนุ (Facilitator)

- การจัดสิ�งอํานวยความสะดวกและกจิกรรมสง่เสรมิรปูแบบตา่งๆ
- การสง่เสรมิสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืองคก์รภาคี
- การพัฒนาระบบ/รปูแบบและวธิกีาร รวมถงึคณุภาพในการ
  ปฏบิตังิาน
- การวจิัยและพัฒนา งานวชิาการและนวตักรรม

ปฏบิตักิาร (Operator)

-การใหบ้รกิารสาธารณะในความรับผดิชอบของรัฐ 
-การจัดระบบโครงสรา้งพื�นฐานรองรับ

Public Sector 
Roles



ยตุบิทบาทหรอืยบุเลกิ

ถ่ า ย โ อ น ใ ห ้ภ า ค ส่ ว น อื� น ๆ 
(ทอ้งถิ�น เอกชน ภาคที�สาม)

30 - 40%

ภารกจิที�ยังคงดําเนนิการอยู่

ภารกจิหลกั
(Core functions)

• ข้าราชการพลเรือนสามญั (100%)

70%+

ภารกจิรอง
(Non-core functions) 
- technical support

 ภารกจิรอง
(Non-core functions) 
- administrative  
support

• ข้าราชการพลเรือนสามญั (50%)
• พนกังานราชการและอื�นๆ (50%)

• ข้าราชการพลเรือนสามญั (20%)
• พนกังานราชการและอื�นๆ (80%)

<30%

หมายเหต ุสดัสว่นอาจแปรผันได ้
ตามลกัษณะประเภทของหน่วยงาน

เป้าหมายการปรบับทบาทภารกจิภาครฐั
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แนวทางการจาํแนกภารกจิและปรบับทบาทวธิกีารดาํเนนิการของภาครฐั

2. แปรสภาพกจิการเป็น
เอกชน (Privatization)

1. ถา่ยโอน 
(Transfer/Delegate 
function) (ทอ้งถิ�น)

ภารกจิที�ภาครฐัรว่มดาํเนนิการกบั
ภาคสว่นอื�น (ราชการหาคนมาชว่ยทํา)

ภารกจิที�ไมจ่ําเป็นตอ้ง
ดาํเนนิการโดยรฐับาลกลาง/รฐั

ภารกจิที�ภาครฐัตอ้ง
ดาํเนนิการเอง

(การรักษาความสงบและ
ความมั�นคง การป้องกนั

ประเทศ การคลัง)

5. สรา้งครอืขา่ย (Networking) 
(ระหวา่งสว่นราชการ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสงัคม)

4. ขอ้ตกลงรว่ม (Compact) 
(ใชทํ้ากบัองคก์รจดัทําบรกิารทางสงัคม
แบบไมแ่สวงหากําไร มลูนธิสิาธารณกศุล 
องคก์รพัฒนาเอกชน องคก์รชมุชน)

3. จา้งเหมาแบบ  Outsourcing 
(เอกชน)

2. จา้งเหมาแบบ Contracting out 
(เอกชน)

1. เป็นภาคหีุน้สว่นระหวา่งภาครฐั
และภาคเอกชน (Public-Private-
Partnership (PPP))

แนวทางการจําแนกภารกจิและปรบับทบาทวธิกีารดาํเนนิการของภาครฐั



54

งานและกจิกรรมที�อยูใ่นหลกัการที�จะพจิารณาใหภ้าคสว่นอื�น

งานและกิจกรรมที�อยู่ในหลกัการที�จะพิจารณาให ้                

ภาคส่วนอื�นมสี่วนร่วมดําเนนิการหรอืรบัไปดําเนนิการแทนรฐั 

ได้แก่ งานวิจยั งานฝึกอบรม งานอนุรกัษ์ส ิ�งแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิงานสวสัดกิารสงัคม/งานสงัคมสงเคราะห ์

งานทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิ�น งานสํารวจ จดัเก็บ

ขอ้มูล งานใหบ้รกิารขอ้มูล งานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวจิยั

และพฒันา งานกอ่สรา้ง งานประชาสมัพนัธเ์ผยแพร ่งานจดัทํา

มาต รฐ าน  ง าน ท ด ส อ บ ต ร วจ ส อ บ  งาน ต ร วจ วิเ ค ร าะ ห ์                     

งานใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ งานจดัและใหบ้รกิารการศกึษา
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แนวทางการยกระดบัการใหบ้รกิารภาครฐั

ระดบัที� 1
ระดบัการใหบ้รกิารขอ้มลูพื�นฐาน

ระดบัที� 2
ระดับการใหข้อ้มูลที�มีการปฏสิัมพันธ์
กบัผูใ้ชบ้รกิาร เป็นระดบัที�มกีารตอบโต ้

ระดบัที� 3
ระดบัการใหบ้รกิารธรุกรรมออนไลน ์

ระดบัที� 4
ระดับการเชื�อมโยงขอ้มูลและธุรกรรม 
ออนไลน์ข า้มหน่วยงานเป็นระดับ
การบรูณาการขา้มหน่วยงาน

ระดบัการใหบ้รกิาร

G2C G2B

G2G G2E

ประเภทการใหบ้รกิาร

การใหบ้ริการจาก
ภาครัฐสู่ประชาชน
(Government to 
Citizen) 

การใหบ้ริการจาก
ภาครัฐสู่ภาคเอกชน
(Government to 
Business) 

การใหบ้ริการจาก
ภ า ค รั ฐ สู่ ภ า ค รั ฐ
(Government to 
Government) 

การใหบ้รกิารจาก
ภาครัฐสูข่า้ราชการ
และเจา้หนา้ที�ของรัฐ
(Government to 
Employee) 



ผูร้บับรกิารจากภาครฐั

กรอบการใหบ้รกิารที�เป็นเลศิ (Service Delivery Excellence Framework)

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารระหวา่งกระทรวง 
(Service / Experience Management: Cross-Ministry Service Delivery)

หมายถงึ ความสามารถในการบรหิารจัดการงานบรกิารระหวา่งกระทรวง เพื�อใหบ้รกิาร
ลกูคา้ภายในจดุเดยีว เชน่ ศนูยบ์รกิารครบวงจร (One Stop Service Center) มกีาร

ใหบ้รกิารดว้ยระบบอตัโนมัต ิ(NSW)

การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ (Interaction Management)

หมายถงึ ความสามารถในการใหข้อ้มลูและใหบ้รกิารเบื�องตน้แกล่กูคา้ผา่นชอ่งทางบรกิาร
ที�หลากหลาย เชน่ เขา้รับบรกิารดว้ยตนเอง ผา่นศนูยบ์รกิารทางโทรศพัท ์หรอืเว็บไซต ์
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ประชาชน ภาคธุรกจิ ชาวตา่งชาติ

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารภายในกระทรวง (Service Delivery: Per 
Ministry)

กระบวนการและงานบรกิารอื�นๆ
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ขอ้เสนอการยกระดบัการบรกิารไปสู ่Digital Service

การบรูณาการขอ้มลูกลาง
เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมโยงขอ้มลู 

(Data sharing system)

การใชป้ระโยชนจ์ากเลขบตัร
ประจําตวัประชาชน
และเลขนติบิคุคล

การพฒันา
ระบบ log in กลาง

การพฒันาระบบ
personalized info portal

ระบบกํากบัดแูลความปลอดภยั
ระบบการยนืยนัตวัตนออนไลน์

(Authentication)

การยกระดบัการใหบ้รกิารภาครฐั
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แนวทางการยกระดบัการใหบ้รกิารภาครฐั

1. การสนับสนุนการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ใหบ้ริการประชาชน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ภา ค รั ฐ ด ว้ ย ร ะ บ บ
ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Service)

2 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพงาน
บริการภาครัฐและ
พัฒนานวัตกรรมการ
ใหบ้รกิาร

3. การสนับสนุนให ้
ภาค เอกชน เ ป็นผู ้
ใหบ้ริการประชาชน
แทนรัฐในงานบรกิาร
ที�เป็นพื�นฐานทั�วไป

การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนดว้ยระบบดจิทิลัเป็นข ั�นแรกในการ

ปรบัปรงุงานบรกิารภาครฐั
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การปรบัปรงุบรกิารภาครฐัของไทยโดยใชห้ลกัการ 8 ประการ  (8 Guiding 
Principles)

การยกระดับบรกิารภาครัฐตอ้งกําหนดหลักการและแนวทางที�ชัดเจนเพื�อเป็นหลักพื�นฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาบรกิารภาครัฐทั �งระบบ

TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY

TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE

THAILAND GATEWAY
…to your Customer Centric Government

ชอ่งทางการบรกิาร

สะดวกทนัสมยั

(Convenient & 

Modern Channels)

พฒันางานบรกิารใหด้ ี

ข ึ�นอยา่งตอ่เนื�อง

(Continuous 

Improvement)

ขอ้มลูเขา้ใจงา่ยและ

สอดคลอ้งกนัทกุ

ชอ่งทาง

(Clear and Consistent 

Information)

ลดการใชเ้อกสาร และ

ไมข่อขอ้มลูที�ภาครฐัมี

อยูแ่ลว้

(Ask for less)

บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุ

เดยีวโดยไมต่อ้งตดิตอ่

หลายหนว่ยงาน

(End-to-End Processing)

มกีรอบเวลาและ

มาตรฐานในการ

ใหบ้รกิารที�ชดัเจน

(Commitment to 

Service Delivery)

ลดความเสี�ยง

ของการทจุรติ

(Reduce Corruption Risk)

ตอบสนองตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนและ

ดําเนนิการแกไ้ขอยา่ง

รวดเร็ว

(Action on Feedback)

1 2 3 4

5 6 7 8
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แนวคดิระบบ Doing Business Portal

ระบบของประเทศที่มีอันดับ Ease of Doing Business สูง

สิงคโปร
• เปนประเทศท่ีมีความงายในการประกอบ

ธุรกิจเปนอันดับ 1 ของโลกเปนระยะเวลา
ยาวนานที่สุดเปนเวลากวา 10 ป 
(2005 -2015)

• มี Digital ID สามารถทําธุรกรรมดิจิทัล
กับหนวยงานภาครัฐกวา 30 แหง เพ่ือให
ผูประกอบการทําธุรกรรมกับภาครัฐแบบไร
รอยตอ (Seamless Experience)

ตัวอยางระบบดิจิทัลท่ีสําคัญ

ภาครัฐตางประเทศหลายแหงประสบความสําเร็จ โดยหัวใจหลักคือ
การใชเทคโนโลยีพลิกโฉมการบูรณาการระหวางหนวยงาน (Digital Transformation)

นอรเวย
• เปนประเทศท่ีมีความงายในการประกอบ

ธุรกิจอันดับ 6 ของโลก

• มีระบบกลางของภาครัฐในการใหบริการ
ธุรกิจตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ 
(Single Portal for Business) 
สามารถขอใบอนุญาตกวา 450 ชนิดจาก 
41 หนวยงาน ไดผานระบบเดียว

ตัวอยางระบบดิจิทัลท่ีสําคัญ

นิวซีแลนด
• ปจจุบันเปนประเทศท่ีมีความงายในการ

ประกอบธุรกิจ เปนอันดับ 1 ของโลก

• มีระบบ Digital ID สามารถทําธุรกรรมกับ
หนวยงานภาครัฐเกือบทุกแหงไดแบบไร
รอยตอ  

• มี One Stop Service สําหรับการเริ่มตน
ธุรกิจ การขออนุญาต การจดทะเบียน
ที่ดิน และการคาระหวางประเทศ

ตัวอยางระบบดิจิทัลท่ีสําคัญ



สิงคโปร:
การเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร



รัฐบาลสิงคโปรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใหสามารถเช่ือมตอและเขาถึงประชาชนไดดีย่ิงข้ึน
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eCitizen: ชองทางการใหบริการทุกอยางท่ีเก่ียวของกับประชาชน 
ต้ังแต หางาน จายภาษี บัตรประชาชน และขอขอมูลตางๆ1

EnterpriseOne: ชองทางการใหบริการภาครัฐทุกอยางท่ีเก่ียวของ
กับการลงทุนสําหรับภาคธุรกิจ2

SingPass: ช่ือและรหัสผูใชงานสําหรับทุกคนเพ่ือการทําธุรกรรมทุก
อยางท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐ3

OneInbox: ระบบท่ีประชาชนและภาครัฐใชติดตอหากัน4

การใหบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส

รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร



รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:

โครงการน้ีเร่ิมจากการทําใหการดําเนินงานภายในภาครัฐเปน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสกอน 

จึงขยายผลเปนการเปดชองทางใหมใหประชาชนและภาคธุรกิจใน
การทําธุรกรรมกับภาครัฐ เชนชองทางออนไลนและมือถือ

โดยมีกวา 270 งานบริการจาก 57 หนวยงานภาครัฐท่ีจําเปนตองมี
การยืนยันตัว ไดรับการอนุญาตใหผานชองทางอิเล็กทรอนิกสได
โดยการใชระบบ SingPass

ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ:
ประชาชนกวา 87% พอใจกับการใหบริการผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส
ผูใชบริการวา 93% จะแนะนําคนอ่ืนใหทําธุรกรรมผานชองทาง

ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส
การทําธุรกรรมผานระบบ SingPass เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจาก 4.5 

ลานธุรกรรมในป 2003 เปน 46.3 ลานธุรกรรมในป 2011
การใชบริการผานชองทางออนไลนมากข้ึน โดยในกรณีของบริการ

ชวยวางแผนการเกษียณ มีการทําธุรกรรมผานชองทางเคานเตอร
ลดลงถึง 46%

1980-99

การทํางานท่ีเปนระบบมาก
ข้ึน รวมไปถึงการลดงาน

เอกสารเพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

“การใหขาราชการหัน
มาใชโปรแกรมคอมพิวเตอร”

2000-05

การใหบริการออนไลนแบบบูรณา
การกวา 1600 งานบริการโดยใช

SingPass เพ่ือยืนยันตัว

“แผนปฏิบัติการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส I & II”

2006-10

เพ่ิมการเขาถึงงานบริการโดยมี
กวา 300 งานบริการท่ีทําธุรกรรม

ไดผานแอพพลิเคช่ันมือถือ

“iGov 2010”
2011-15

มุงเนนการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐภาคเอกชน

และประชาชน

การมาเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร กอนอ่ืนจําเปนตองทําใหการทํางานภายในของหนวยงานภาครัฐ
เปนอิเล็กทรอนิกส จึงจะสามารถขยายการใหบริการไปยังชองทางออนไลนและแอพพลิเคช่ันมือถือได
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ตวัอยา่งการปรบัปรงุงานบรกิารสาํหรบัธรุกจิ
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Customer Experience Strategy

Omni-channel Government

ทําใหป้ระสบการณ์การรับบรกิารลื�น
ไหลระหวา่งหลายชอ่งทาง ไมว่า่จะ

เป็นกายภาพหรอืออนไลน์

Seamless Government

ใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว
ดว้ยการบรูณาการขา้มหน่วยงาน

ภายในภาครัฐที�สมบรูณ์

Proactive Government

ทํางานเชงิรกุเพื�อปรับปรงุการ
ใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื�องและแกไ้ข
จดุบกพรอ่งลว่งหนา้กอ่นที�จะมกีาร

รอ้งเรยีน

Personalization of 
Government Services

ตอบสนองความตอ้งการการรับบรกิาร
ที�แตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล

การใหข้อ้มลู
(Information)

การใหบ้รกิาร
(Service)

การสํารวจความพงึพอใจ
(Satisfaction)

Co-created services

การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในการกําหนด ออกแบบ 
และใหบ้รกิารของภาครัฐ

Phygital

การบรูณาการประสบการณ์
ทางกายภาพและดจิทิลั

ของผูร้ับบรกิาร

Automated Online Services

การชว่ยเหลอืและการใหบ้รกิาร
ภาครัฐแบบอัตโนมัตผิา่นระบบ

ออนไลน์

Real-Time Customer 
Feedback

การวเิคราะหค์วามพงึพอใจและ 
ขอ้มลูยอ้นกลับของผูร้ับบรกิารโดย

ใชป้ระโยชนจ์าก Big Data

The Citizen Life Cycle 
Approach

การใหบ้รกิารแบบ end to end 
ตามชว่งชวีติ/เหตกุารณ์ของประชาชน

ทศิทางการยกระดบับรกิารภาครฐั



ขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกเพื�อยกระดบั Ease of Doing Business ท ั�ง 10 ดา้น

ธนาคารโลกเสนอใหใชระบบดิจิทัลมาบูรณาการขั้นตอนและขอมูลระหวางหนวยงาน

ขอเสนอเกี่ยวกับการยกระดับดวยระบบดิจิทลั

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจัดตั้งธุรกิจในขั้นตอนเดียวโดยใช Single Form ครอบคลุมการจองช่ือ
จดทะเบียนบริษัท ข้ึนทะเบียนนายจาง-ลูกจาง และจดทะเบียน VAT 

พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการขออนุญาตเกี่ยวกับการกอสรางและตรวจสอบผังเมืองแบบครบวงจร

ยกระดับระบบการขอใชไฟฟาออนไลนในปจจุบันโดยเพ่ิมขีดความสามารถ เชน การชําระเงิน
ออนไลน เช่ือมโยงกับหนวยงานทองถ่ินหากตองปกเสาพาดสาย

ยกระดับระบบจัดเก็บเอกสารการถือครองที่ดินใหเปนดิจิทัลโดยสมบูรณ  พัฒนาใหมีฐานขอมูล
ออนไลนสามารถตรวจสอบขอมูลสําคัญ เชน ภาระผูกพัน Zoning และแผนการใชประโยชนท่ีดินได

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่ออํานวยความสะดวกดานการนําเขาสงออกครบวงจรแบบไรเอกสาร 
สามารถขออนุญาตนําเขาสงออกสินคาและยื่นตอกรมศุลกากรไดในขั้นตอนเดียว

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อการยื่น ชําระ และขอคืนภาษีใหครอบคลุมภาษีนิติบุคคลทุกรูปแบบ

ยกระดับระบบการยื่นฟองคดี ใหครอบคลุมทุกประเภทคดีและทุกพื้นที่  ใหผูพิพากษาและ
ทนายความใชบริหารจัดการคดีและเขาถึงขอมูลผานระบบออนไลน

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและลงนามในรูปแบบดิจิทัล ท่ีทุกงานบริการภาครัฐใชรวมกัน

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินไดแบบครบวงจรออนไลน

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อนําสงเงินสมทบแบบออนไลนใหครอบคลุมท้ังกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

การเริ่มตนธุรกิจ

การขออนุญาตกอสราง

การขอใชไฟฟา

การจดทะเบียนทรัพยสิน

การไดรับสินเชื่อ

การคุมครองผูลงทุน

การชําระภาษี

ดานการคาระหวางประเทศ

การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง

การแกปญหาการลมละลาย

Ease of Doing Business 10 ดาน
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แนวทางการดาํเนนิงาน
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วตัถปุระสงค:์ เพื�อปรับปรงุขั �นตอนการเริ�มตน้ธรุกจิสําหรับธรุกจิ
ใหส้ามารถดําเนนิการไดแ้บบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จดุเดยีว ไดอ้ยา่งยั�งยนื

Re-design 
Business Process

ปรับปรงุ/พัฒนาขั �นตอนและกฎระเบยีบ

Re-design 
Technology Platform

Implement 
Transformation Initiatives 

ขบัเคลื�อนการดําเนนิงาน

Implement 
Technology Platform

• จดัหาความรว่มมอืจากหนว่ยงานเพื�อดาํเนนิ
มาตรการตา่งๆ

• ขบัเคลื�อนการดาํเนนิมาตรการเพื�อปรบัใชข้ ั�นตอน
ทางธุรกจิแบบใหม่

• ขบัเคลื�อนการแกไ้ขกฎหมายที�เป็นอปุสรรค 
• สื�อสารสรา้งความเขา้ใจแกเ่จา้หนา้ที�และผูร้บับรกิาร 

• ศกึษาข ั�นตอนการดาํเนนิงานในปจัจบุนั
• ออกแบบข ั�นตอนและรปูแบบการดาํเนนิงาน

ในอนาคต
• กําหนดมาตรการและแผนการขบัเคลื�อน

• ศกึษาความพรอ้มของระบบ IT ที�เก ี�ยวขอ้ง
• ออกแบบระบบเชื�อมโยงกลาง (Biz Portal & 

Biz Box Platform)
• กําหนดมาตรการเพื�อปรบัปรงุระบบ IT ของ

หนว่ยงานใหส้ามารถเชื�อมโยงได้

• พฒันาระบบกลาง (Biz Portal & Biz Box Platform)
• พฒันาการเชื�อมโยงระหวา่งระบบของหนว่ยงานเขา้

สูร่ะบบกลาง
• เชื�อมโยงระบบเขา้กบัศนูยร์บัคาํขออนญุาตและ 

Counter ธนาคาร

2 3

(End to End Info)

1 4

(Central Biz Box) (ศนูยรั์บคําขออนุญาต)

PMO
บรูณาการการ
ทํางานระหวา่ง
ฝ่ายตา่ง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง



กําหนดงานบรกิารภาครฐัที�เก ี�ยวขอ้ง (Focusing Area)

ในการดําเนนิการ ไดสํ้ารวจงานบรกิารภาครัฐทั �งหมดกวา่ 3,000 บรกิาร แลว้จงึวเิคราะหค์วามเกี�ยวขอ้งอยา่งมนัียยะกับ

วงจรชวีติและธรุกจิ โดยวเิคราะหจ์ากจํานวน Transaction และจํานวนผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นหลัก...

> 3,000
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ
21 งานบรกิาร

ประชาชน
17 งานบรกิาร

นกัทอ่งเที�ยว
3 งานบรกิาร

งานบรกิารรว่ม
22 งานบรกิาร

การลงทนุ
(8)

การคา้
(13)

งานทะเบยีนราษฎร (6)

การเงนิ
(3)

สาธารณสุ

(2)

สาธารณสุ
ข

(2)

การศกึษา
(6)

งานบรกิารทอ่งเที�ยว
(3)

งานทะเบยีน
ที�ดนิ (3)

จา้ง/สมคัร
งาน (3)

ภาษี (3)

ความ
ปลอดภยั (5)

งานบรกิารขอ้มลู (8)
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การบรูณาการฐานขอ้มลูภาครฐั : ขอ้มลูบคุคล

การบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครัฐเพื�อลดการใชสํ้าเนาเอกสาร ประกอบไปดว้ยการดําเนนิการ 4 ขอ้

1. สํ า นั กทะเบี ยนกลางเ ป็ น
หน่วยงานกลางในการเชื�อมโยง
ฐานขอ้มูลประชาชนของส่วน
ราชการ (Linkage Center) และ
เป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (Gateway) 
ตามที�สว่นราชการรอ้งขอ

2. ส่วนราชการจัดทําฐานขอ้มูล
ประชาชนตามอํานาจหนา้ที� โดย
ใชเ้ลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก เป็นดัชนี ในการจัดเก็บ
ข อ้มูล และมีหน ้าที�ป รั บปรุ ง
ฐานขอ้มูลใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
เป็นปัจจบุัน

3. สว่นราชการเชื�อมโยงระบบกับ
สํานักทะเบียนกลาง และจัดทํา
ระบบใหบ้ริการตรวจสอบขอ้มูล 
(Services) เพื�อรองรับการอ่าน
ข ้อมู ลประชาชนจากสํ า นั ก
ทะเบยีนกลาง

4. ส่วนราชการปรับปรุงระบบการ
ใหบ้รกิารแบบไมใ่ชส้ําเนาเอกสาร 
โดยเชื�อมโยงระบบกับสํานัก
ทะเบยีนกลาง เพื�อเรยีกใชข้อ้มูล
ในการ ให ้บ ริ ก า ร จาก ร ะบบ
ฐานขอ้มูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
ผา่นระบบของสํานักทะเบยีนกลาง
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4. Service Management

หนา้จอสําหรบัขา้ราชการ/เจา้หนา้ที�

Case Management

Data Sharing – Data Standard, Data Security, Authentication

(ขา้มหน่วยงาน)

5. Service Delivery
อตุสาหกรรม

หนา้จอเจา้หนา้ที�

Case Management

Data Sharing

พาณชิย์ ทอ่งเที�ยว กระทรวง..... กระทรวง..... กระทรวง.....

(ภายในหน่วยงาน)

1. Customer ประชาชน ภาคธุรกจิ นกัทอ่งเที�ยว

Investment Trade

ชว่งชวีติประชาชน
วงจรประสบการณ์

นักทอ่งเที�ยว
ขั �นตอนการประกอบธรุกจิ

3. Channel ออนไลน ์
(Online/Mobile)

โทรศพัท ์
(Call)

เคานเ์ตอรบ์รกิาร
(Physical)

ศนูยร์ับคําขออนุญาต

ศนูยบ์รกิารรว่ม
กระทรวง, จังหวดั, 

G-point, …

ศนูยบ์รกิารรว่ม
เฉพาะดา้น  

Specialize เชน่ 
OSEC OSOS
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สายดว่นรายหน่วยงาน
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2. Service Layer

3,000+ งานบรกิาร 63 งานบรกิารหลกั

8 งานบรกิารขอ้มลู

55 งานบรกิารธรุกรรมwww.info.go.th

ภาพรวมการพฒันางานบรกิารภาครฐั
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ปจัจยัความสําเร็จหลกัของรฐับาลที�มปีระสทิธภิาพสงูและมี
การใหบ้รกิารที�เป็นเลศิ
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มีวิสัยทัศนรวมกันโดย
มีลูกคาเปนศูนยกลาง

1
• นําความตองการของลูกคามาเปนปจจัยหลักในการออกแบบการเปล่ียนแปลง

• ทุกหนวยงานมีวิสัยทัศนรวมกันและมีแผนแมบทในการติดตามการดําเนินงาน

• นําเสียงตอบรับและความคิดเห็นมาใชในการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเน่ือง

การนําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ิมประสิทธิภาพ

2

• เพ่ิมและพัฒนาชองทางการติดตอของรับบริการภาครัฐ

• ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลและแบบฟอรมตางๆผานทางชองทางออนไลนรวมไปถึงการทํา
ธุรกรรมออนไลน

การรวมมือกับ

ภาคเอกชน3
• รวมมือกับภาคเอกชนในการใหบริการ เพ่ือลดตนทุนและไดความเช่ียวชาญของภาคเอกชน

• พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐโดยใหไปฝกงานกับภาคเอกชน

ลดความซับซอนของ
กระบวนการ

4
• ทําความเขาใจข้ันตอนการเร่ิมตนธุรกิจและการออกใบอนุญาตตาง เๆพ่ือหาชองทางในการ

ลดความซับซอนของกระบวนการและกฎระเบียบตางๆใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กําหนดผูรับผิดชอบ
และมีการสื่อสารที่

ชัดเจน

5

• มีผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน

• มีการประกาศความสําเร็จตางๆตลอดระยะเวลาการดําเนินงานสูสาธารณะเพ่ือ
รักษาแรงจูงใจในการทํางาน



ระยะ 1
(ภายในปีงบประมาณ 61)
พฒันาระบบและขยายผล
ใหค้รอบคลมุบรกิารสําคญั

ระยะ 2 
(ภายในปีงบประมาณ 62)
ขยายผลสูง่านบรกิารอื�น ๆ 

และเชื�อมกบัภาคเอกชน

• Single Form ใหบ้รกิารครอบคลมุการขอ
อนุญาตที�สําคัญ ~50 บรกิาร/ใบอนุญาต

แพลตฟอรม์กลางเพื�อขออนุมตัิ
อนุญาตทกุประเภทออนไลน์

1 • Single Form ขยายผลใหค้รอบคลมุการขออนุญาต
ที�สําคัญ ~250 บรกิาร/ใบอนุญาต

• Data Analytics ใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพื�อวางแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

License 
Digitization 
& Analytics

2

ระบบยนืยันตัวตนแบบออนไลน์

• Digital ID for Citizen ใชง้านกับบรกิารที�มี
ระดับความเสี�ยงตํ�า

• Digital ID for Citizen & Business ใชง้านกับ
บรกิารที�มรีะดับความเสี�ยงตํ�า - ปานกลาง

Digital 
Authentication

3

ระบบกลางเพื�ออํานวยความ
สะดวกดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ

• Single Form for Trade Facilitation 
ใหบ้รกิารสนิคา้นําเขา้สง่ออกที�มี
ความสําคัญและมคีวามพรอ้ม

• Private Sector Integrations ใหบ้รกิารสนิคา้
นําเขา้สง่ออกอื�น ๆ ที�มคีวามสําคัญและเชื�อมโยง
กับผูป้ระกอบการเอกชน

Trade 
Digitization

4

บกุสํารวจและเชื�อมโยงระบบ
การทํางานของหน่วยงานตา่งๆ

• Digital Commando ขบัเคลื�อนการเชื�อมโยง
งานบรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ 
~50 หน่วยงาน  ปลดล็อคปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ

• Digital Commando ขบัเคลื�อนการเชื�อมโยงงาน
บรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ ~50 หน่วยงาน  
ปลดล็อคปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ

Digitization 
Commando

มตคิณะรฐัมนตรวีนัที� 10 ตลุาคม 2560 เห็นชอบในหลกัการขอ้เสนอการพฒันาระบบ Doing Business Portal ตามที�สาํนกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ และใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. และหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้งพจิารณาปรบัปรงุแผนการดาํเนนิการโดยใหก้าํหนดกจิกรรม/
โครงการตา่ง ๆ รวมท ั�งระยะเวลาดาํเนนิการใหเ้หมาะสมและชดัเจนมากยิ�งข ึ�น เพื�อใหม้กีจิกรรม/โครงการตา่ง ๆ รวมท ั�งระยะเวลา
ดาํเนนิการใหแ้ลว้เสร็จและเกดิผลเป็นรปูธรรมในระยะที� 1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใหม้ากยิ�งข ึ�น

ปรบัปรงุใหมแ่ลว้ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที� 10 ตลุาคม 2560 

 การพฒันาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร 
 (Doing Business Portal)
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หวัขอ้การบรรยาย

1 แนวคดิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ 4.0

2

3

ระบบราชการ 4.0

4

การการปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบัระบบราชการ 4.0 

5

การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ

การดาํเนนิการที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบราชการ 4.0

2
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จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุันที�เกดิความยุง่ยากตา่ง ๆ ในการขออนุญาต ทําใหป้ระชาชนไมส่ะดวก

ในการขออนุญาตจากทางราชการและยังเป็นอปุสรรคสําคัญในการเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 

และการป้องกนัการทจุรติ ทําใหต้อ้งมกีารออกกฎหมายขึ�นมาเพื�อเป็นเครื�องมอื เพื�อขจัดอปุสรรค ทําใหไ้ดผ้ล

ผลติ 4 ประการที�สําคัญ คอื คูม่อืสําหรับประชาชน ศนูยบ์รกิารรว่ม ศนูยรั์บคําขออนุญาต และการปฏบิัตขิอง

เจา้หนา้ที�ในการรับคําขอ

กฎหมายกลางเพื�อกาํหนดมาตรฐานและ
ครอบคลมุทกุงานบรกิาร• มกีฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตเป็นจํานวน

มาก
• ประชาชนตอ้งตดิตอ่สว่นราชการหลาย

แหง่เพื�อดําเนนิการ
ขออนุญาต

• กฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตไมกํ่าหนด
ความชดัเจน 
ทั �งระยะเวลา เอกสารที�ตอ้งใช ้ขั �นตอน 
เงื�อนไขและหลักเกณฑก์ารพจิารณา

• ประชาชนขาดขอ้มลูทําใหเ้กดิชอ่ง
ทางการทจุรติ

1. คูม่อืสําหรบัประชาชน

2. ศนูยบ์รกิารรว่ม

3. ศนูยร์บัคาํขออนญุาต

ปญัหาการรบับรกิารจากภาครฐั

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558*

ผลผลติหลกั:
การใหบ้รกิารภาครัฐ
มมีาตรฐานแน่นอน 
ชดัเจน และรวดเร็ว

ลดความเสี�ยงของ
การทจุรติคอรร์ัปชั�น

ประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ภาครัฐไดง้่ายขึ�น

ประโยชนท์ี�ไดร้บั

4. การปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที�

ในการรบัคาํขอ

www.info.go.th

* ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื�อวันที� 22 มกราคม 2558 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 21 กรกฎาคม2558

.  พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 



การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง 
3,395 ฉบบั* 

• กฎหมาย 603        ฉบบั
• กฎ 2,792        ฉบบั

กระบวนงาน/คูม่อื

5,724

คูม่อืยอ่ย (ตามหนว่ยงาน)   

727,007 

ประเด็นปญัหา แนวทางแกไ้ข

ไมม่ชีอ่งทางประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจและรบัรูส้ทิธติาม พ.ร.บ. 

ไมม่รีะบบตดิตามการใหบ้รกิารวา่เป็นไปตามระยะ          
เวลาที�กาํหนดไวห้รอืไม่

ข ั�นตอนและระยะเวลานาน ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน

ขาดระบบเชื�อมโยงขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั                   
ทําใหเ้ป็นภาระแกป่ระชาชนในการเรยีกขอสาํเนาเอกสาร

ประชาชนใชเ้วลารอคอยนานในการรบับรกิารของรฐั

 ปรบัรปูแบบคูม่อืสาํหรบัประชาชนใหม ่ใหง้า่ยตอ่การสื�อสาร
     และสรา้งความรบัรูใ้หแ้กป่ระชาชน
  จดัทาํแบบฟอรม์เอกสาร 2 ภาษา

 พฒันาระบบตดิตามการใหบ้รกิาร (Tracking system)
เพื�อตดิตามสถานะการดําเนนิงานได ้

 จดัต ั�งศนูยร์บัคําขอนุญาต
 พฒันาระบบการอาํนวยความสะดวกแบบครบวงจรDoing Business Portal
 ปลดลอ๊คปญัหางานบรกิารเรง่ดว่นเฉพาะหนา้
 แกไ้ขกฎหมายใหเ้ป็นเร ื�องการจดแจง้ 

 ลดภาระไมเ่รยีกเอกสารจากประชาชนตามคาํส ั�ง 
คสช. 21/2560 (ผา่นระบบ Smart-box)

 การชําระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนญุาต

 พฒันาระบบจองควิออนไลนก์ลาง

 พฒันาระบบ citizen feedback survey

 การยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน (Public Service  Quality Enhancement)

* ขอ้มลู ณ เม.ย.255975



แผนการยกระดบังานบรกิารภาครฐั ระยะที� 2
(มตคิณะรฐัมนตร ี เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560)

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน ระยะที่ 2

แผนงานที่ 2 การจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการใหบริการ (Tracking system)

แผนงานที่ 4 การอํานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการใหขอมูล
ปอนกลับของประชาชนตอการบริการ (Citizen Feedback Survey)

แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไมจําเปน

มติ ค.ร.ม. รับทราบ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดกิจกรรมภายใตแผนงานตาง  ๆโดยระบุเปาหมายและ
ตัวช้ีวัดของกิจกรรมตาง  ๆใหชัดเจน พรอมท้ัง กําหนดกรอบเวลา และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายในป พ.ศ. 2562
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การออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิารของศนูยร์บัคาํขออนุญาต ดาํเนนิการท ั�งในรปูแบบ
การยื�นคาํขอดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัคาํขออนญุาต และยื�นคาํขอทางออนไลน ์

(เม่ือ พรฎ. มีผลใชบังคับ)
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ตวัอยา่งธรุกจิคา้ปลกี 

รา้นขายอาหารสตัว ์

รา้นขาย/ใหเ้ชา่วดีทิศัน ์

• รา้นสะดวกซื�อ
• รา้นโชวห์ว่ย  

รา้นขายสนิคา้ออนไลน ์(ตลาดแบบตรง)  

ธุรกจิขายตรง

รา้นขายสตัว ์เชน่ นก ไก ่เป็ด หา่น 
ไขส่าํหรบัทําพนัธุ ์

รา้นขายเนื�อสตัว ์
เชน่ โค กระบอื แพะ 
แกะ หมู

• รา้นสนิคา้เกษตร
• รา้นขายเมล็ดพนัธพ์ชื
• รา้นขายปุ๋ ย

รา้นขายขา้วสาร  

ธุรกจิผลติและขายเครื�องสาํอาง

รา้นขายบหุรี�





ใบอนุญาต หนว่ยงาน

การเร ิ�มตน้ธุรกจิ

(1) การจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม กรมสรรพากร

(2) การขึ�นทะเบยีนนายจา้ง
สาํนักงานประกนัสงัคม

(3) การขึ�นทะเบยีนลกูจา้ง

การขอตดิต ั�งสาธารณูปโภค

(4) การขอตดิตั �งโทรศพัท์ / อนิเทอรเ์น็ค TOT

(5) การขอตดิตั �งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

(6) การขอตดิตั �งนํ�าประปา การประปานครหลวง/การประปาสว่นภมูภิาค

การดําเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิรา้นอาหาร

(7) การแจง้จัดตั �งสถานที�จําหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พื�นที�นอ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร)
(8) การขอใบอนุญาตจัดตั �งสถานที�จําหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พื�นที�มากกวา่หรอืเทา่กับ 200 ตารางเมตร)
(9) การขอใบอนุญาตการประกอบกจิการที�อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
(10) การขออนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที�หรอืทางสาธารณะ

หน่วยงานสว่นทอ้งถิ�น : 
สาํนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มและสขุาภบิาล สาํนักงานเขต 
กรุงเทพฯ

(11) การขอใบอนุญาตขายสรุา กรมสรรพสามติ

(12) การขอใบอนุญาตจัดตั �งสถานบรกิาร กองบญัชาการตํารวจนครบาล
สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ

การดําเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิคา้ปลกี

(13) การขอใบอนุญาตขายยาสบู กรมสรรพสามติ

(14) การขอใบอนุญาตประกอบกจิการใหเ้ชา่ แลกเปลี�ยน หรอืจําหน่ายภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

(15) การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค์วบคมุ
(16) การขอใบอนุญาตขายปุ๋ ย

กรมวชิาการเกษตร

(17) การขอใบอนุญาตคา้สตัวห์รอืซากสตัว์
(18) การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ

กรมปศสุตัว์

(19) การขอจดแจง้รายละเอยีดการผลติเพื�อขายหรอืนําเขา้เพื�อขายเครื�องสําอางควบคมุ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(20) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิตลาดแบบตรง
(21) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรง

สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
80

ใบอนุญาตและหนว่ยงานผูอ้อกใบอนุญาตที�เก ี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิรา้นอาหารและ
การประกอบธุรกจิคา้ปลกี
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ผลการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแกน่ติบิคุคลแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอเิล็กทรอนกิส ์(Central Biz Box)
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 ผลการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแกน่ติบิคุคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(Central Biz Box)
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ผลการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแกน่ติบิคุคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(Central Biz Box)
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แผนการกาํหนดใบอนุญาตที�จะใหบ้รกิารเพิ�มเตมิ  (ภายใน 180 วนันบัแตว่นัที�พระราชกฤษฎกีา
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา) 

พ.ร.ฎ.ฯ มผีลใชบ้งัคบัมกราคม 2561

ปีที� 1 ปีที� 2

21 ใบอนญุาต 116 ใบอนญุาต 150 ใบอนญุาต

รา้นอาหาร รา้นคา้ปลกี

เร ิ�มตน้ธุรกจิ

ขอใชส้าธารณูปโภค

ขออนญุาตกอ่สรา้ง

จา้งงาน

ขอรบัการสง่เสรมิ
การลงทนุ

ขอคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปญัญา

ตวัอยา่งการขออนญุาตสาํหรบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่

รา้นสปา

ผลติ/จําหนา่ยอาหาร
ทะเลแปรรปู

ผลติ/จําหนา่ยอาหาร
เพื�อสขุภาพ

ผลติ/จําหนา่ย
เครื�องมอืแพทย์

ตวัอยา่งการขออนญุาตสาํหรบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่

การคา้ระหวา่งประเทศ

เครื�องจกัร/วตัถดุบิ ประมง/สตัวน์ํ �า

นํ �าตาลทราย

ยานยนต์

ยาฆา่แมลง

สนิคา้อเิล็กทรอนกิส์
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Evaluation & Citizen feedback

1. ประเมนิความพงึพอใจจากผูร้บับรกิารโดยตรง

2. ใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร โครงสรา้งพื�นฐานและสามารถนํา

ขอ้มลูไปใชต้อ่ได ้(Machine-readable & open data)

3. มกีารแสดงผลการประเมนิแบบทนัทแีละผลการปรบัปรงุการบรกิารใหแ้ก่

ผูร้บับรกิารผา่นทางชอ่งทางที�เหมาะสม

4. กระตุน้ใหผู้ใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารเห็นถงึความสาํคญัของกจิกรรมเพื�อ

สรา้งการมสีว่นรว่ม

5. ใชต้วัชี�วดัอื�นเพื�อทาํการประเมนิผลขา้ม (Cross check)
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Evaluation & Citizen feedback



หวัขอ้การบรรยาย

1 แนวคดิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ 4.0

2

3

ระบบราชการ 4.0

4

การการปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบัระบบราชการ 4.0 

5

การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ

การดาํเนนิการที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบราชการ 4.0

2



โครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) 



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  หมวด 16 การปฏริปูประเทศ 
มาตรา 258 ข (4) ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ กาํหนดใหม้กีารปรบัปรงุและ
พฒันาการบรหิารงานบคุคลภาครฐั ใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละคดิคน้
นวตักรรมใหม ่ๆ เพื�อใหก้ารปฏบิตัริาชการและการบรหิารราชการแผน่ดนิ
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

นางเฮเลน คลารก์ ผูบ้รหิารสงูสดุโครงการพฒันา
แหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) เขา้เยี�ยมคารวะ
นายกรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 10 มนีาคม 2560 
โดย UNDP แสดงเจตจํานงที�จะใชป้ระเทศไทยเป็น
ฐานในการประสานการพฒันาสูป่ระเทศอื�น ๆ ใน
ภมูภิาค และไดเ้สนอที�จะนําแนวคดิการพฒันาผา่น
กลไก Government Lab มารเิร ิ�มใชใ้นประเทศ
ไทย ซึ�ง UNDP ไดด้าํเนนิการจนประสบความสําเร็จ
มาแลว้ในหลายประเทศ

ความเป็นมา

2
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ในประชุมเปดหลักสูตร “การบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย เมษนิทรีย) 
ไดนําเสนอ “ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ไดกลาวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศดวย PM Labs 

ที่มา
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United Kingdom

ตัวอยางการดําเนินงานในตางประเทศ

 Policy Lab ตั้งขึ้นเมื่อป 2557 ตามแผนการปฏิรูปงานภาครัฐ อยูภายใต The Cabinet 
Office

 มีเปาหมายเพื่อชวยภาครัฐในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตาง ๆ 
 ประกอบดวยเจาหนาที่จํานวนไมมากแตมคีวามหลากหลายในองคความรูและประสบการณ 
 ปแรกของการดําเนินงาน ไดนํารอง ใน 5 งาน ไดแก

Policing in a digital age 
(with the Home Office & Surrey & Sussex Police)
Family Mediation 
(with the Ministry of Justice)
National Insurance Numbers 
(with Her Majesty's Revenue and Customs & The Department for Work and Pensions)
Employment Support Allowance 
(with The Department for Work and Pensions & Department of Health )
Free Places for 2 Year olds 
(with The Department for Education)
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The Lab (The Human Experience Lab) Singapore

 The Lab เปนทีมงานภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี มีเปาหมายท่ีจะเปล่ียนทัศนคติการ
ทํางานของขาราชการ จาก “เรารูดีท่ีสุด” ไปสูการรับฟงและเขาใจประชาชนกอนท่ีจะเร่ิม
พัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบ

 The Lab ประกอบดวยเจาหนาท่ีจํานวนไมมากแตมีความหลากหลายในองคความรูและ
ประสบการณ 

 วางบทบาทเปนท่ีปรึกษาดานการออกแบบนวัตกรรม (Design Mentor) รวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐตาง  ๆในการออกแบบและพัฒนางานบริการภาครัฐ โดยอาศัย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ตัวอยางการดําเนินงานในตางประเทศ
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กรณีศึกษา: การพัฒนาชองทางการใหบริการ “การอนุญาตถือครองที่ดิน” ของ Singapore Land Authority
The Lab

Singapore

Understand

the broad context

Gain empathy forstakeholder’s

real needs
Experiment

with diverse ideas

Strategize

the rollout

Process

ตัวอยางการดําเนินงานในตางประเทศ
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รปูแบบของนวตักรรมภาครฐั

1. นวตักรรมบรกิาร (Services Innovation) เป็นการปรับปรงุบรกิารหรอืสรา้งบรกิารใหม ่(new or improved service) 

เชน่ หน่วยบรกิารเคลื�อนที� health care at home เป็นตน้

2. นวตักรรมการสง่มอบบรกิาร (Service Delivery Innovation) เป็นการใหบ้รกิารในรปูแบบใหม ่หรอืที�แตกตา่งไป

จากเดมิ (new or different way of providing a service) เชน่ การจดทะเบยีนนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์การยื�นและ

ชาํระประกนัสงัคมแบบออนไลน ์mobile app เป็นตน้

3. นวัตกรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสรา้งกระบวนงานใหม ่(new 

process) เชน่ การตรวจสอบอาคารตามความเสี�ยง 

4. นวัตกรรมทางความคดิ (Conceptual Innovation) เป็นการแสวงหาหนทางใหมใ่นการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาและ/หรอื

การโตแ้ยง้สมมตฐิานเดมิ รวมไปจนถงึการเปลี�ยนแปลงตวัแสดงที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อผลกัพันความคดิใหม ่เชน่ smart farmer 

5. นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรอืประยกุตใ์ชเ้ครื�องมอืนโยบายใหม ่ซึ�งสง่ผล

กอ่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงสภาพการณ์ หรอืพฤตกิรรม เชน่ การทําใหก้ญัชาเป็นสิ�งที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย

6. นวัตกรรมเชงิระบบ (Systemic Innovation) เป็นการวางระบบใหมห่รอืเปลี�ยนแปลงระบบที�มอียูใ่นปัจจบุนั ซึ�งสง่ผล

กระทบตอ่การปรับโครงสรา้งความสมัพันธ ์หรอืเปลี�ยนแปลงแบบแผนการประสานงานเชื�อมโยงกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝ่าย

ตา่ง ๆ เชน่ การแยกสว่นระหวา่งผูซ้ ื�อบรกิาร (Purchaser) และผูใ้หบ้รกิาร (Provider) ทางดา้นสาธารณสขุ



โครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) 

การดําเนินงานตามแนวคิด Design Thinking

แนวคิด Design Thinking ดังกลาวมีความสอดคลองกับ “ศาสตรพระราชา” หรือหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

8

เขาใจ
กลุมเปาหมาย

ระบุ
ประเด็นปญหา

ระดมสมอง
หาทางออก

สรางตนแบบ ทดสอบตนแบบ ดําเนินการจริง



ปฏบิตักิารสําคญัสําหรบัรฐับาลในการสรา้ง Public Sector Innovation

Action 4: กฎระเบยีบและกระบวนการเพื�อสนบัสนนุ

Action 1: บคุลากร

Action 2: ความรู ้

ตอ้งอํานวยความสะดวกใหแ้ตล่ะหน่วยสามารถแบง่ปันขอ้มลู และ
ความรูร้ะหว่างกันอย่างเป็นอสิระมากขึ�น และนําขอ้มูลและความรู ้
เหล่านั�นไปใชต้อบสนองในเชงิสรา้งสรรค์ต่อความทา้ทายและ
โอกาสใหม ่ๆ 

Action 3:  ทาํงานรว่มกนัเพื�อแกไ้ขปญัหา

ตอ้งสรา้งปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรใหม่และยกระดับความเป็น

หุน้ส่วนความร่วมมือเพื�อพัฒนาแนวคดิและเครื�องมือ แบ่งปัน

ขอ้มูลที�มแีนวโนม้ส่งผลต่อความเสี�ยงและอุปสรรคที�จะเกดิขึ�น 

รวมถงึทรัพยากรเพื�อการสรา้งนวัตกรรม Public Sector 
Innovation 

มกีารลงทนุเพื�อพฒันาสมรรถะและขดีความสามารถของขา้ราชการ 

รวมถงึการสรา้งวัฒนธรรม แรงจงูใจ คา่นยิมที�เอื�อตอ่การวถิกีาร

ทํางานในรปูแบบใหม ่

ตอ้งสรา้งความมั�นใจว่ากฎระเบยีบและกระบวนการต่าง ๆ ภายในนั�นมี

สมรรถนะอย่างพอเพยีงที�จะลดความเสี�ยงขณะเดยีวกันก็สามารถรักษา

ทรัพยากรที�มอียูแ่ละสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม ่ (Sandbox)

96

การเตรยีมหนว่ยงานเพื�อพฒันานวตักรรมภาครฐั
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โครงการนํารอง

          การแกปญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล
             โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐท่ีประชาชนตองมาย่ืนคิวเพ่ือพบแพทยลวงหนา 
ซ่ึงอาจใชระยะเวลานาน  5-6 ช่ัวโมง ทําใหผูรับบริการตองเดินทางมารอลวงหนา และ
อาจมีผลถึงการไมไดรับการตรวจรักษาท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากแพทยตอง
รีบเรงในการวินิจฉัย  หนวยงานรับผิดชอบ

         การแกปญหาความลาชาในกระบวนการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพร

        ซ่ึงท่ีผานมากระทรวงพาณิชยไดรับขอรองเรียนจากภาคเอกชนผูรับบริการ ถึงความไมสะดวกและ
ความลาชาในการขอรับบริการข้ึนทะเบียน ซ่ึงสงผลกระทบถึงตลาดการสงออกของประเทศไทย 

หนวยงานรับผิดชอบ

การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของหองปฏิบัติการทดสอบ
            ซ่ึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีใชในการแกไขปญหาการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ และสงเสริมการสงออก
ผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศ โดยท่ีผานมายังพบปญหาเร่ืองความลาชา และมีหลายข้ันตอนทําใหใชเวลาในการรับรองท่ี
ยาวนาน จึงนําไปสูขอเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพ่ือใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยนําระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
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การดําเนินโครงการ (งานยุทธศาสตรในระดับพื้นที)่

พิจิตร

ตลาดนัด “ผูสูงอายุ พาซาส

เพชรบุรี

สรางระบบจัดการการทองเที่ยว 
“บางขุนไทรในฝน”

พัทลุง

ศูนยกระจูดรวมใจ

ยโสธร

หมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย
วิถียโสธร

เพ่ือชวยผูสูงอายุติดสังคมและติด

บานท่ีไมมีรายได และมีภาระ

ท า งก า ร เ งิ น  ให ไ ด เ ข า ถึ ง

สวัสดิการและการสงเสริมรายได

เพ่ือบริหารจัดการการทองเท่ียว

ในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทร มีการ

จั ด ต้ั ง ค ณะ ก ร ร ม ก า ร จ าก

ประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหชุมชน

สามารถบริหารจัดการระบบการ

ทองเท่ียวไดดวยตัวชุมชนเอง

เพ่ือใหบริการแกวิสาหกิจชุมชน

สานกระจูดในพ้ืนท่ี ท้ังในดานของ

การใหบริการอุปกรณเทคโนโลยี 

การจัดมาตรฐานกระจูดท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และการใหความรู

รวมไปถึงคําปรึกษาแกผูประกอบ

วิสาหกิจชุมชนสานกระจูด

เพ่ือยกระดับเกษตรกรรมแบบ

ด้ังเดิมไปสูเกษตรอินทรียและ

พัฒนาตอยอดเปนศูนยการ

เรียนรู พรอมท้ังจัดทําหลักสูตร

องคความรู เ ก่ียวกับเกษตร

อินทรียใหแกผู ท่ีสนใจเขามา

ศึกษา



PMQA 4.0 คืออะไร
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“เครื�องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ 
เพื�อเชื�อมโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมายและทศิทาง

การพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นแนวทาง
ใหห้นว่ยงานภาครฐัพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ”

PMQA 4.0
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2. การดาํเนนิการ 

2.1 การพฒันาเครื�องมอืประเมนิสถานะหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0

PMQA model
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หมวด 1
- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency

หมวด 2
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

หมวด 4

- Data Sharing
- Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized 

หมวด 6

- Digitalization
- End-to-end process flow
- Cross-boundary management
- Open system & Open Access

หมวด 3
- Demand Driven
- Personalized
- Innovative service(Gov. Lab)

หมวด 5

- Proactive to customer needs 
- Problem-solver to improve 
service quality 

- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen

หมวด 6

- Citizen centric designed concept
- Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach

หมวด 7
- Results-oriented
- Creating value 
- Doing more & better with less
- Better Business

ความเชื�อมโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0

- Aligning & Empower หมวด 1

- Strategic Collaboration 
- Actionable policy solution

หมวด 2

- Digitalization & Administration 
- Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning 

หมวด 4

- Knowledge Worker
- Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary

หมวด 5

- Operational Excellence
- Virtualization & shared service

หมวด 6

- Efficiency & effectiveness 
- Strategic achievement
- Outcome Impact(Economic, 

social, health, environment) 

หมวด 7



คณุลกัษณะที�สาํคญัของการดาํเนนิการสูร่ะบบราชการ 4.0 

1. Integrity & Open 

ทํางานอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส เอื�อให ้
บคุคลภายนอกและประชาชนเขา้ถงึได ้

5. Digital literate & Data-driven 

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการบรหิารจัดการ 
มฐีานขอ้มลูที�ทันสมัยเพื�อสนับสนุนการวางแผน
ยทุธศาสตรแ์ละการตัดสนิใจในการทํางาน

2. Citizen-centric & Create Value

ปฏบิัตงิานโดยเนน้ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
มุง่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน 

8. Agile & Net working

ปรับรปูแบบการทํางานใหค้ลอ่งตัว รองรับ
การประสานงานในแนวระนาบและในลักษณะ
เครอืขา่ย

4. Collaborative &
Transferring the mission

เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอื�นเขา้มามสีว่นร่วม 
โอนถา่ยภารกจิไปดําเนนิการแทนได ้

10. Capable & Motivated workforce

ใหค้วามสําคัญกับบคุลากร ดงึดดูบคุลากรที�มี
ศักยภาพสงู พัฒนาอยา่งเหมาะสมตามบทบาท
หนา้ที� สรา้งความผกูพัน สรา้งแรงจงูใจ มแีผน
เชงิรกุรองรับการเปลี�ยนแปลงดา้นบคุลากร
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แบง่ปันขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน เชื�อมโยง
การทํางานซึ�งกันอยา่งเป็นเอกภาพ เบ็ดเสร็จ
ในจดุเดยีว

6. Data sharing & Connected 

7. Flexible & Responsive 

ทํางานอยา่งเตรยีมการไวล้ว่งหนา้ มคีวาม
ยดืหยุน่คลอ่งตัว ตอบสนองตอ่สถานการณ์
ทันเวลา มกีารวเิคราะหค์วามเสี�ยง

9. Innovative, Smart & Results-
oriented

บคุลากรทกุระดับพรอ้มปรับเปลี�ยนตัวเองสู่
องคก์ารอัจฉรยิะ และมุง่ผลงานที�ด ี
สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรม 

3. Pro-active  & Problem solving

ทํางานเชงิรกุ มองไปขา้งหนา้ แกไ้ขปัญหา 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
สรา้งคณุคา่



ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพื�นฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advanced)

3. ระดบัพฒันาตอ่เนื�องสูค่วามเป็นเลศิ 500 คะแนน (Excellence)

Basic

Advanced

Excellence

Goal : ระบบราชการ 4.0
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ตั �งรับ (Reactive) 
คอื ปฏบิตังิานตาม
หนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็น
ระบบและมี
ประสทิธผิล

เชงิรกุ (Proactive) 
สอดคลอ้งกบั
เป้าประสงค์
ในระดบัองคก์ารและ
ระดบัประเทศ 
(Alignment)

พัฒนาตอ่เนื�องสูค่วาม
เป็นเลศิ เนน้ประสทิธผิล
และสรา้งนวัตกรรม 
(Effective & 
Innovative) ที�สง่ผลตอ่
ประชาชนและภาคสว่น
ตา่งๆ ในวงกวา้ง
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ตวัอยา่งโปรแกรมประเมนิสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง
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1.1 การปรับปรงุประสทิธภิาพ
การบรกิารภาครัฐ (Service Reform)

1.3 การปฏริปูกฎหมาย
(Regulatory Reform)
- การแกไ้ขกฎหมายเพื�อลดอปุสรรค
ในการประกอบธรุกจิของประชาชน

1.2 การพัฒนาและการรังสรรค์
นวตักรรมในรปูแบบใหม ่(Sandbox)

1.4 การเป็นรัฐบาลดจิทิัล
(Digital Government)
- Data Exchange Center และ Citizen 
Inbox 

1. การปฏริปูระบบราชการ
(Government Reform)

1. การขึ�นทะเบยีนผลติภัณฑส์ขุภาพ

2. การจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา

3. การจดทะเบยีนที�ดนิ

4. การนําเขา้และสง่ออก

5. แรงงานตา่งดา้ว

6. VISA & Immigration

7. ใบอนุญาตดา้นการเกษตร

8. การวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (EHIA)

9. ธรุกจิพาณชิยนาวี

10. การขออนุญาตกอ่สรา้ง

1. การแกไ้ขพื�นที�ป่าและการใชป้ระโยชน์
พื�นที�จังหวดัน่าน และกลไกการบรหิาร
จัดการ

2. Public School

3. พลังงาน (Smart City โดยเทคโนโลย ี
Smart Grid)

4. หน่วยราชการ 4.0 (High Performance 
Organization: HPO)

2. การเตรยีม
คนไทย

สูศ่ตวรรษที� 21






กรอบการดาํเนนิการปฏริปูเพื�อรองรบัการปรบัเปลี�ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 

การดาํเนนิการที�ผา่นมา



       ผลิตภัณฑสุขภาพ

อย.

       VISA & Immigration

สตม.

       ใบอนุญาตดานการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

การจดทะเบียนที่ดิน

กรมที่ดิน

  ทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

     แรงงานตางดาว

กรมการจัดหางาน

    ขออนุญาตกอสราง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

        วิเคราะหผลกระทบ
        สิ่งแวดลอม

สผ.

Service Reform - ปฏบิตักิารปลดล็อคเรื�องสําคญัเรง่ดว่น
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        ธุรกิจพาณิชยนาวี

กรมเจาทา

          การนําเขาและสงออก

กรมศุลกากร




