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เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) ในการนี้ หมายความว่า
ระบบราชการไทยจะต้องปฎิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
กล่าวคือ
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1.
(Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส
ในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งกัน
และกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางาน
ในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้ มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
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2.
(Citizen-Centric Government) ต้องทางานในเชิงรุกและมอง
ไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
(Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการของตนและผ่ านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
3.
(Smart & High Performance Government) ต้องทางาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ
- ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทางานของรัฐบาล ก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐาน
ของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึกและสามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า
- ในฐานะเป็นผู้กากับดูแล ก็จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบ
ให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ล ง เพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือ
อุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ
- ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทางานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ตั้งต้น
จนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกัน
ฉะนั้น ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยสาคัญๆ อย่างน้อย
สามประการ ได้แก่
1.

่
่
ๆ
(Collaboration) อันเป็นการยกระดับ
การทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือทางานด้วยกัน (cooperation)
ไปสู่การร่วมมือกัน (collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามา
แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น มี ก ารยอมรั บ ความเสี่ ย งและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลสาเร็ จ
ที่เกิดขึ้ นร่ วมกั น เพื่ อพั ฒนาประเทศหรือแก้ปั ญหาความต้องการของประชาชนที่ มี ความสลั บ
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ซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดาเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพัง
อีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “
”
2.
(Innovation) อันเป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหม่ ๆ
อันจะเกิด big impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ
ให้ ส ามารถตอบโจทย์ ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้ อย่ างมีคุณภาพ อันแปรผั นไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ ยนแปลง โดยอาศั ย
รูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/ Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการ
ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate)
พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป หรือเป็นการนาเอา
ศาสตร์พระราชาว่าด้วย “
ฒ ” เข้ามาประยุกต์ใช้
3.
่
(Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกันของ
การจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และ
collaboration tool ทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล อัน สลั บซับซ้อนต่าง ๆ ได้ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผล
กระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องดาเนินการ
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะ
ที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(change leader) เพื่อสร้างคุณค่า (public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
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่
การทางานแยกตามภารกิจ ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน
แม้มีการทางานประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
แต่ยังไม่ใช่การบูรณาการอย่างแท้จริง
(Autonomy, Separation)
การท างานยั ง ไม่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างเต็มรูป แบบและยังเป็น การทางานตามสาย
การบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
(Fragmentation, Hierarchy, Silo,
Vertical approach)
ให้ บ ริ ก ารเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น อย่ า งตายตั ว
ตามสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รัฐกาหนด
(Standardization)
ระบบการทางานในแบบอนาล็อค
(Analog)
การดาเนิ น งานเชิงรั บ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(Passive)
ยึ ด กฎเกณฑ์ และมุ่ ง เน้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
เป้าหมาย
(Rule-based, Performance-oriented)

่
่(
4.0)
การท างานร่วมกั นแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิ ง
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการ
นาไปปฏิบัติ
(Collaboration)
การท างานมี ความเชื่ อมโยงผ่ านระบบดิ จิ ตอลอย่ าง
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เชื่อมโยง
ทุก ส่ว นราชการในการบริการประชาชนและมีการ
บังคับบัญชาในแนวนอน
(End-to-end process flow, Cross-boundary
management, Program/Project Management
Office, Horizontal approach)
ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถ
ออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได้
(Customization, Personalization)
ระบบการท างานที่ ป รั บ เป็ น ดิ จิ ต อลเต็ ม รู ป แบบ
(Digitization)
การดาเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
(Pro-active)
สร้ า งนวั ต กรรม มี ก ารควบคุ ม อย่ า งชาญฉลาด
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
(Innovation, Smart regulation, Resultsoriented)
ปฏิ บั ติ ง านโดยเน้ น ให้ ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Citizen-centric)

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็น
ศูนย์กลาง
(Government-driven)
ระบบการทางานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง
สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ทาน้อยได้มาก
(Red tape, Costly)
(Creating value for the public, Doing more
and better with less)
เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูล เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถ
จากัด
นาไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องร้องขอ
(Close system, Upon request only)
(Open system, Open access)
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิม ๆ
สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการทางาน
(Routine work)
รูปแบบเดิม และสามารถตอบสนองได้ทันที
(Non-routine problem solving, Real time capability)
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4.0)
ต่างหน่ ว ยงานต่ างทางานกัน ตามล าพัง โดยไม่ มี แบ่งปันทรัพยากรในการทางานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
การแบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(Stand alone)
(Shared services)
วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก และ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของ
คาดเดาเอาเอง
ประชาชน และวางนโยบายที่ ส ามารถน าไปปฏิบั ติ
(Intuition)
ให้เกิดผลได้จริง
(Data-driven, Demand-driven, Actionable
policy solutions)
บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ
บริการประชาชนตลอดเวลา
(Office-hours only)
(On-demand services)
มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญเฉพาะทาง
มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูล
(Expert/ Specialist)
สารสนเทศเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและสร้ า งคุ ณ ค่ า
(Knowledge worker)
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability)
มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability)
ข้าราชการแบบดั้งเดิม
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public administrator)
(Public Entrepreneurship)
---------------------------------------------------------

