Revolution of Thai Government

1.0
รัชกาลที่ 5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดิน
ตามแนวทางนานาอารยประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ
กรมกองใหม่และตั้งกระทรวง
กรม ให้เหมาะสมกับเวลา
และสถานการณ์แวดล้อม
รัชกาลที่ 7 วางระบบ
ข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่
เน้นระบบคุณธรรม (merit
system)

2.0
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
เป็นต้นมา จนถึงยุครัฐบาล
พลเอกชาติชาย ระบบราชการ
มีความเข้มแข็งและเป็นผู้นา
การพัฒนาประเทศ การบริหาร
ราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสิคของ Max weber
ว่าด้วยความชอบธรรมทาง
การเมืองที่มาจากเหตุผลและ
กฎหมาย (Legal-Rational
Legitimacy)
- Hierarchy
- Rule - based
- Government - oriented
- Top - down approach
- Professionalism
etc.

3.0
ปี 2540 ช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา
วิกฤตต้มยากุ้ง กระแส
Democratization และ
NPM ทาให้เกิดแนวคิด
ในเรือ่ ง Good Governance
โดยการปฏิรูประบบราชการ
ปี 2545 มุ่งเน้น
-Results - based
-Citizen - centered
-Value for money
-Work better and cost
less
-Public participation
etc.

4.0
มุ่ ง สู่ ป ระเทศไทย 4.0
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้า
กับการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล โดยต้องเป็น
ที่พึ่งของประชาชนและ
เป็นทีเ่ ชื่อถือไว้วางใจได้
โดยแนวโน้มการทางาน
ภาครัฐมุ่งสู่
- Citizen -Centric
Government
- Open and Connected
Government
- Smart and High
Performance
Government
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ระบบราชการ 4.0
ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(Better Governance, Happier Citizens)
ภา รั ที่เปดก าง
ละเชือ่ มโยงกัน
Open and
Connected
Government

Collaboration

ภา รั ที่ยึด
ประชาชนเปน ูนย์กลาง
Citizen-Centric
Government

Innovation

ภา รั องเปนที่พง่ึ
ของประชาชน ละเชื่อ ื อ
าง ด
Credible & Trusted
Government

Digitization

ภา รั
ที่มีขีดสมรร นะสูง
Smart and High
Performance
Government
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ระบบราชการ 4.0
เดิม

หม่ (ระบบราชการ 4.0)

การทางานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แม้ มีการทางานประสานงาน
กันระหว่างหน่วยงาน แต่ยัง ไม่ใช่การบูรณาการอย่างแท้จริง (Autonomy,
Separation)
การทางานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการ
ทางานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Fragmentation, Hierarchy,
Silo, Vertical approach)

การ ท า งา นร่ ว มกั นแ บบ บู ร ณา ก าร อย่ าง แท้ จ ริ ง ใ นเ ชิ ง ยุ ทธ ศา สต ร์
ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนาไปปฏิบัติ (Collaboration)

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัวตามสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รัฐ
กาหนด (Standardization)

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถออกแบบ/เลือกรูปแบบ/
วิธีการในการขอรับบริการได้ (Customization, Personalization)

ระบบการทางานในแบบอนาล็อค (Analog)

ระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบ (Digitization)

การดาเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Passive)

การดาเนินงานที่ตอบสนองทันที /ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-active)

ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
(Rule-based, Performance-oriented)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง
(Government-driven)
ระบบการทางานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ ปฏิบัติงาน
(Innovation, Smart regulation, Results-oriented)
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric)

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูลจากัด
(Close system, Upon request only)

การทางานมีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการบริการประชาชน และมีการบังคับ
บัญชาในแนวนอน (End-to-end process flow, Cross-boundary
management, Program/Project Management Office, Horizontal approach)

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ทาน้อยได้ มาก (Creating value for
the public, Doing more and better with less)
เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้อง
ร้องขอ (Open system, Open access)
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การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิม ๆ (Routine work)

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการทางานรูปแบบเดิม และสามารถ
ตอบสนองได้ทันที (Non-routine problem solving, Real time capability)

ต่างหน่วยงานต่างทางานกันตามลาพัง โดยไม่มีการแบ่งปัน ทรัพยากรเพื่อใช้
งานร่วมกัน (Stand alone)
วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก และคาดเดาเอาเอง (Intuition)

แบ่งปันทรัพยากรในการทางานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Shared services)
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของประชาชน และวางนโยบายที่
สามารถนาไปปฏิบัติใ ห้ เกิด ผลได้ จ ริง (Data-driven, Demand-driven,
Actionable policy solutions)
บริการประชาชนตลอดเวลา
(On-demand services)
มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge worker)
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability)
มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability)

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ
(Office-hours only)
มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญเฉพาะทาง (Expert/ Specialist)

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator)

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurship)
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