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ระบบราชการไทยใน
บริบทไทยแลนด์ 4.0



Total Quality Management Award
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รางวัลด้านการจัดการคุณภาพในประเทศไทย
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Public Sector Management Quality Award
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กรอบแนวคิดหลัก
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เป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ

▪ มคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 

▪ เปดิกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามา
มสี่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิที่ภาครัฐไม่ควรด าเนนิการเองออกไป

▪ เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มเีอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน
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1.ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน (Open & 
Connected Government) 



เป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ

▪ ต้องท างานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน เข้ามาตดิต่อขอรับบรกิาร
หรือร้องขอความช่วยเหลอืจาก ทางราชการ (Proactive Public Services) 

▪ ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และ ระบบ
ดจิทิัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ ความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) 

▪ อ านวยความสะดวกโดยมกีารเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการเพื่อให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดยีว ประชาชนสามารถใช้บรกิารของทาง
ราชการ ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถตดิต่อได้ หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการตดิต่อด้วยตนเอง ตดิต่อ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็ป
ไซต์ โซเชียลมเีดยี หรือแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์มือถือ

9

2.ระบบราชการท่ี ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (Citizen-
Centric Government)



เป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ

▪ ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดรเิริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแหง่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา 

▪ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติ
ราชการและปฏบิัติหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน

10

3.หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและ ทันสมัย (Smart & 
High-Performance Government) 



แนวทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
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คุณลักษณะ 10 ประการของระบบราชการ 4.0
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หมวด 1 การน าองค์การ
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การน า
องค์กร

มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

สร้าง
ผลกระทบ

ธรรมาภบิาล

นโยบายป้องกันการทุจริต
การรายงานผลต่อ
สาธารณะ
ผลการประเมินจาก
ภายนอก

การตอบสนองพันธกิจ
การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชน

การสร้างเครอืข่ายภายในและ
ภายนอก
เป้าหมายที่ท่าทาย และส่งเสรมิ
นวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มี
ผลกระทบสูง

การติดตามตัวชี้วัด
การแก้ปัญหาอย่างทันกาลด้วย
กลไกการสื่อสารและเทคโนโลยี
การติดตามผลกระทบทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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การวเิคราะห์

ยุทธศาสตร์

การวางแผน

ยุทธศาสตร์

การน าไป

ปฏิบัติ

การวัดผล

ความต้องการของประชาชนและการบรรลุ
พันธกิจ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ก าหนดเป้าประสงค์ท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว
วเิคราะห์ผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ
วเิคราะห์ผลกระทบต่อ
ประเทศ

การปฏิบัติและการสื่อสาร
ท าน้อยได้มาก และสร้างคุณค่า
บูรณาการกับแผนทรัพยากรและข้อมูล

ประเมินผลการบรรลุ
เป้าหมาย
คาดการการเปลี่ยนแปลง
ปรับแผนให้ทันเวลา เชิงรุก 
มีประสิทธิภาพ



หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาพรวมและความสัมพันธ์ของหมวด 3

21

สนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม/
เฉพาะบุคคล
ค้นหาความต้องการใหม่ๆ
การวางนโยบายเชงิรุก

ความ
ต้องการ

การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

การแก้ไข
ข้อ

ร้องเรียน

การ
พัฒนา

นวัตกรรม

มาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรยีน
ความรวดเร็วในการตอบสนอง
การใช้เทคโนโลยี

การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาเชิงรุก
การบูรณาการกับแหล่งอื่น

ผู้รับบรกิารหลัก
เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะบุคคล



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห  ์และการจัดการความรู้
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การวัดและการวิเคราะห์

24

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน
user

การวเิคราะห์
ข้อมูล Big Data

พัฒนา
กระบวนการ

Big Data
แก้ปัญหา
เชิงนโยบาย

การ
ตอบสนอง
สถานการณ์
และคาดการ
ผลลัพธ์

การจัดการ
สารสนเทศ Cyber 

Security
Digitalization



การจัดการความรู้
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เชื่อมโยง
- ระบบข้อมูล
- ภายนอก

แก้ปัญหาและ
สรา้งนวัตกรรม

สรา้งความเป็น
เลิศ

ก าหนด
ความรู้

แสวงหา
ความรู้

กระจาย
ความรู้

น าไป
ปฏบิัติ



หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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การบรหิารทรัพยากรบุคคล

วัฒนธรรมการท างาน

ระบบการท างาน

28

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

คล่องตัว มีประสทิธิภาพสูง
Self Automation
การท างานเป็นทีม

การท างานแบบมืออาชพี
การท างานเชิงรุกและสร้างมูลค่า
การให้บุคลากรมคีวามคิดริเริ่ม
น าปัจจัยความผูกพันมาสร้างแรงจูงใจ

ประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง
สง่เสริมความคล่องตัว
ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรค์
เปิดโอกาสใหม้ีส่วนรว่ม
กระตุ้นสรา้งแรงจูงใจ
เตรียมพร้อมอนาคต

HRD - มีความสามารถที่หลากหลาย
- ตอบสนององค์กรท้ังดา้นยุทธศาสตร์
และสมรรถนะหลัก

- ความรู้ด้านดิจติอลและการแก้ไข
ปัญหา

HRM

คน

องค์กร

ระบบงาน

Competency

Mindset

แรงจูงใจ



หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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Simple Model

31

ข้อก าหนด
กระบวนการ

ปฏบิัติ

วัดผล

ปรับปรุง

- ติดตามควบคุมประสิทธิผล
- การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการติดตามควบคุม

- เตรียมการเชิงรุกเพ่ือ
ลดผลกระทบเชิงลบ
- ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
ในการจัดการ
กระบวนการ

- สร้างนวัตกรรม
- ลดต้นทุน
- มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

- การเช่ือมโยงแบบ end-to-end
- การบูรณาการทั้งภายในและภายนอก



กระบวนการและตัวชี้วัดของ ทอ.
กระบวนการ ตัวชี้วัด

1. การถวายการบิน รับ-ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์

ร้อยละความส าเร็จของการถวายความปลอดภัยในการบิน รับ-ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2. การป้องกันทางอากาศ ร้อยละความส าเร็จของการค้นหาและพสิูจน์ฝ่ายเป้าหมายภายในเวลา 2
นาที

3. การปฏิบัติการทางอากาศในการ
ค้นหาและช่วยชีวิต

ร้อยละความส าเร็จของการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue : SAR) ตามมาตรฐาน 
ทอ.(ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วน)

ร้อยละความส าเร็จของการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief : HADR) ตามมาตรฐานสากล

4. การต่อต้านการก่อการร้ายจากสลัด
อากาศปล้นยึดอากาศยาน ตัวชี้วัดคือ

ผลการประเมินความพร้อมการปราบปรามการปล้นยดึอากาศยาน ณ 
สนามบินพาณิชย์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO 
(วัดจากคะแนนประเมินของเจ้าหน้าที่ปฏบิัติการพิเศษ ในการฝึกการ
ปราบปรามการปล้นยดึอากาศยาน) 

5. การบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัย ทอ.
ร่วมกับหน่วยงานหลัก (ความถูกต้อง และความครบถ้วน) 

32



ภาพรวมหมวดผลลัพธ์การด าเนินการ
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ความเชื่อมโยงระหว่างระบบราชการ 4.0 กับ PMQA
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Suggestion reading: เกณฑ์ PMQA 4.0

38

สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมตัวอย่าง Checklist 
(เปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อย)

เกณฑ์ฉบับคัดสรร



Suggestion reading: แนวทางพัฒนาองค์กร
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