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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถน าความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาองค์กร  

1. ความรู้ เข้าใจ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. ความรู้และเข้าใจ เรื่อง ระบบราชการ 4.0 
3. ความเข้าใจ เรื่อง PMQA 4.0 
4. ความเข้าใจระหว่างการท างานของท่านกับระบบราชการ 4.0 
5. แนวทางการปรับเปลี่ยนการท างานสู่ระบบราชการ 4.0 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมเป็นธรรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  6 ด้าน  ประกอบด้วย 

1. ด้านยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า
ใหม่อนาคต 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับ     
การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความร่วมมือระหว่าง
กันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล               



ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

2. ความรู้และเข้าใจ เรื่อง ระบบราชการ 4.0 
เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่

เพ่ือให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง   
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่าง

น้อย 3 ประการ ดังนี้ 
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการ

ท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน 
(Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการ หรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เพ่ือให้
เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการท า งานร่วมกัน เพ่ืออ า นวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์
และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัด 

คุณลักษณะส าคัญ 10 ประการของระบบราชการ 4.0 
1. ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 
2. ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณค่า 
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการท างานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์

และการตัดสินใจในการทางาน 
5. ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย 
6. ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง

ในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้ 
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี 
10. ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สร้างความ

ผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุก รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

3. PMQA 4.0 (public Sector Management Quality Award) 
เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 1-7 
หมวด 1 การน าองค์การ เป้าหมาย เพ่ือให้ระบบการน าองค์การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างความยั่งยืน

ให้กับองค์การ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับ



ดูแลที่มีประสิทธิภาพ คือ การป้องกันทุจริต การสร้างความโปร่งใส การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้น 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลด าเนินการ
และผลกระทบต่อสังคมด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เพ่ือให้มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทู
ศาสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน มีการ
ติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ โดย สร้างนวัตกรรม
การบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล  วางแผนเชิงรุก  ตอบความต้องการ/            
ความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วปฏิบัติงาน          
บนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่ งผลต่อความพึงพอใจสร้างความร่วมมือของ                 
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เป้าหมาย เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศมาก าหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่ างมีประสิทธิผล 
ทั่วทั้งองค์การ โดย มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก  มีการวิเคราะห์ผล        
จากข้อมูล/ตัววัด เพ่ือแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพ ทันเวลา เชิงรุก  มีการใช้ความรู้ และองค์ความรู้แก้ปัญหา 
เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรมมีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ปรับระบบการท างานเป็นดิจิทัล     
เต็มรูปแบบ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป้าหมาย เพ่ือให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร    
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ  โดย มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์              
มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบพัฒนาบุคลากรทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี      
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม  มีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่นวัตกรรม            
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป้าหมาย เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดย มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
ผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้
เทคโนโลยี ให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น มีการบูรณาการกระบวนการ เพ่ิมค่าการให้บริการ เพ่ิมความสามารถ     
การแข่งขัน 

หมวด 7 ผลลัพธ์การการด าเนินการ เป้าหมาย เพ่ือให้ก าหนดตัววัดที่สอดคล้องการปฏิบัติทั้ง 6 
หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา โดย  มีการ
ตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการ  มีการค้นหาหนทาง
สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การที่บรรลุเป้าหมาย
ดีขึ้น 

 
 
  



4. ความเข้าใจระหว่างการท างานของท่านกับระบบราชการ 4.0 
ควรมีผลลัพธ์การด าเนินการ คือ การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ การบรรลุผลลัพธ์          

ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ การบรรลุผลลัพธ์
ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การบรรลุผลด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ  

5. แนวทางการปรับเปลี่ยนการท างานสู่ระบบราชการ 4.0 มีหลักการ 5 ขั้นตอน คือ 1. ประเมินตนเอง       
2. ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง 3. ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้องลงมือท า 4. น าไปปฏิบัติ 5. วัดผลการปรับปรุง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

 มีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจ เรื่อง “ระบบราชการ 4.0” และ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพ         
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)”  

 


