
 
 

สรุปบทเรียนท่ีได้จากการพัฒนาความรู้ 
เร่ือง  การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
  

โดย นายอนุชา สุวรรณเครือ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

- ประเทศชาติมั่นคง 
- ประชาขนมีความสุข 
- เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
- สังคมเป็นธรรม 
- ฐานทรัพยากรธรรมขาติ ยั่งยืน 

ม่ันคง 

- การทหาร  
- เศรษฐกิจ 
- สิ่งแวดล้อม 
- สัมคม 
- การเมือง 

ม่ังคั่ง 

- เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
- ประเทศมีรายได้สูง 
- มีความเท่าเทียม 

ยั่งยืน 

- ใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 
- ไม่สร้างมลพิษ 
- การผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สองคล้องกฎระเบียบของประชาคมโลก 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
-  ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
-  ด้านการสามารถในการแข่งขัน  ต่อยอดอดึต ปรับปัจจุบัน  สร้างคุณค่าใหม่ให้อนาคต 
-  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใจ สติปัญญา กาย สภาพแวดล้อม 
-  ด้านการสร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า  กระจายความ 
    เจริญ 
-   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู พัฒนา 
-   ด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชน   
    และประโยชน์ส่วนรวม 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- การพัฒนาการเกษตร  เกษตรปลอดภัย  ชีวภาพ  แปรรูป เกษตรอัจฉริยะ 
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- การสร้างความหลายกหลายด้านการท่องเที่ยว  วิถีชุมชนเชิงเกษตร  เชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยว  

เชื่อมโยงภูมิภาค 
- โครงสร้างพื นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก  พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่  ร่วมสร้างงานวิจัย  และ

นวัตกรรมจากภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาเศรษฐกิจ บนพื นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  ข้อมูลบริการภาครัฐ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวด้อม 
- สัมคมเศรษฐกิจสีเขียว  อนุรักษและฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลอง  และแหล่งน ้าธรรมขาติ 
- สังคมละเศรษฐกิจภาคทะเล  ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั งระบบ 
- สังคมที่เป็นมิตร ต่อสภาพภูมิอากาศ ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ 
- พัฒนาพื นที่เมือง ชนบท เกษตร  และอุตสาหกรรม จัดการสารเคมี มลพิษที่มีผลต่อภาคเกษตร  

และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
- พัฒนาความมั่นคง น ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ  ส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

แผนการปฏิรูปประเทศมี 11 ด้าน 
- ด้านการเมือง 
- ด้านการบริหารราชการ 
- ด้านกฎหมาย 
- ด้านยุติธรรม 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีฯ 



 
 

- ด้านสังคม 
- ด้านพลังงาน 
- ด้านป้องกันการทุจริต 

การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 
ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มี 10 ข้อ 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักการรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ้านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0  
- การสานพลังของรัฐ  และภาคส่วนอื่นๆ โดยวางแผนร่วมกัน 
- การสร้างนวัตกรรม  โดยคิดค้นวิธีการหรือแนวทางใหม่ 
- การปรับเข้าสู่ดิจิทัล  โดยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและเพิ่มสมรรถนะ 

คุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ  ของระบบราชการ 4.0  
1. เปิดเผยโปร่งใส 
2. ท้างานเชิงรุก 
3. แบ่งปันเชื่อมโยง 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ท้างานคล่องตัว 
6. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
7. ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วม 
8. เกิดนวัตกรรม 
9. พร้อมปรับเปลี่ยน 
10. ให้ความส้าคัญกับบุคลากร 

เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
1. เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
2. บูรณาการ  พัฒนาองค์การกับยุทธศาสตร์ 
3. เร่งปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั งองค์การ 
4. การปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล 



 
 

ความเข้าใจระหว่างการท างานของท่านกับระบบราชการ 4.0 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน 

1. ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา ส้ารวจวิเคราะห์ และจ้าแนกดิน  เพื่อก้าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน ้า  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานการเกษตรในไร่นา  

การปรับปรุงบ้ารุงดิน 
4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น ้า พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค้าแนะน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

การปรับปรุงบ้ารุงดิน 
5. ศึกษาวิเคราะห์และผลิตแผนที่ภาพถ่าย  จัดท้าส้ามะโนที่ดินและพัฒนาระบบพื นฐาน เพื่อเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
6. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน  รวมทั งสร้างเครือข่ายหมอดิน

อาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

PMQA 4.0 (Public Sector Management Quality Award) 
 เคร่ืองมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ  เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการกับการพัฒนาของประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของภาครัฐ พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 
4.0 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 คือภาพรวมของส่วนราชการ  สิ่งส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด้าเนินงาน และความท้าทายส้าคัญที่ส่วน
ราชการเผชิญอยู่ ส้าหรับการด้าเนินการที่ต้องการตอบสนองการบริหารจัดการ เพื่อน้าไปสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0  

1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
2. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
4. สินทรัพย์ 
5. กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
6. โครงสร้างองค์การ 
7. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
9. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ทั งภายในและนอกประเทศ 
10. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
11. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
12. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
13. ระบบการปรับปรุงผลการด้าเนินการ 

 
 



 
 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  1 มี 7 หมวด 
หมวดท่ี 1  การน้าองค์การ  เป้าหมายเพื่อให้ระบบการน้าองค์การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างความยั่งยืน

ให้กับองค์การ 
หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป้าหมายเพื่อให้มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มี

ประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หมวดท่ี 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาขนที่ทันสมัย  รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ 
หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ เป้าหมาย เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศ มาก้าหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงาม 
หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป้าหมาย เพื่อให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
หมวดท่ี 6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั งแต่ต้นจบจบและน ้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์การด้าเนินการ  เป้าหมายเพื่อให้ก้าหนดตัววัดที่สอดคล้องกับการปฏิบั ติทั ง  

6 หมวด  สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา 

ควรมีผลลัพธ์การด าเนินการใน 6 หัวข้อ ดังนี้ 
1. การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี วัดตามพันธกิจ 
2. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
3. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
4. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
5. การบรรลุผลลัพธ์มี่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
6. การบรรลุผลลัพธ์ตด้านการลต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 


