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สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา
รัฐบาลมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” กำหนดใหภาครัฐ หรือ ระบบราชการ จะตองทำงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชน,สุขของประชาชน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิ ด และวิ ธ ี การทำงานใหสามารถเป3 น ที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ไววางใจและเป3 น ที ่ พึ ่ ง ของประชาชน และสำนั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA 4.0) สูOระบบราชการ 4.0 เพื่อสOงเสริม ให
หนOวยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค,กร โดยใชเครื่องมือประเมินสถานะของหนOวยงานภาครัฐ เขาสูOระบบราชการ
4.0 และสอดคลองกับยุทธศาสตร,ประเทศไทย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “ประเทศไทย 4.0”
เป3 น สาเหตุ ห นึ ่ ง ใหหนO ว ยงานภาครั ฐ ตองพั ฒ นาและปรั บ
ทำไมหนวยงานภาครัฐตองพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานโดยปRจจัยที่มีผลกระทบใหหนOวยงาน
ภาครั ฐ ตองมี การพั ฒ นารู ปแบบและวิธ ีการทำงานมี หลาย
โลกเปลี่ยน
ปRจจัย
ความตองการเปลี่ยน
โดยการดำเนิ น งานตO า ง ๆ ของหนO ว ยงานต องมี
การศึกษาและทบทวนปR จจั ยตOา ง ๆ ที่สOงผลกระทบในการ
ดำเนินงานใหเขาใจ เขาถึง และนำมาพัฒนาระบบการบริหาร ระบบงานและบุคลากรขาดประสิทธิภาพ
จัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งการขับเคลื่อนระบบ
นโยบาย ประเทศไทย 4.0
ราชการ 4.0 เป3นระบบราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป8
ประโยชน, ส ุ ข ของประชาชน โดยมี เ ปW า หมายการพั ฒ นา
สูOระบบราชการ 4.0 คือ เกิดการพัฒนาอยOางกาวกระโดด
แผนปฏิรูปประเทศ
มีบูรณาการ พัฒนาองค,การกับยุทธศาสตร,ชาติ เรOงปรับปรุง
ผO า นกลไกของการสรางนวั ตกรรมทั่ วทั ้ งองค,การ และการ
ระบบราชการ 4.0
ปรับตัวใหเขาสูOยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดผล
PMQA 4.0
ทำงานแบบตั้งรับ

ทำงานเชิงรุก

PMQA สรางนวัตกรรมสูประสิทธิผล

ระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะที่สำคัญ 10 ประการ คือ
1. เปYดเผย โปรOงใส
2. ทำงานเชิงรุก
3. แบOงปRน เชื่อมโยง 4. ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ทำงานคลOองตัว
6. วิเคราะห,ความเสี่ยง
7. ภาคสOวนอื่นมีสOวนรOวม 8. เกิดนวัตกรรม
9. พรอมปรับเปลี่ยน 10. ใหความสำคัญกับบุคลากร

ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
เปYดกวางและ
เชื่อมโยงกัน
สานพลัง
ทุกภาคสOวน

ยึดประชาชน
เป3นศูนย,กลาง

ระบบราชการ
ตองเป3นที่พึ่งของ
ประชาชนและ
เชื่อถือไววางใจได

ปรับสูOความ
เป3นดิจิทัล

สราง
นวัตกรรม

ขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย

~2~
ระบบราชการ 4.0 มี 8 มิติที่ตองพัฒนา ไดแกO
1. การใหความรOวมมือ
2. นวัตกรรม
3. ความเป3นดิจิทัล
4. ผูรับบริการ
5. กระบวนการ
6. บุคลากร
7. ผูนำ
8. ผลลัพธ,
โดยที ่ PMQA 4.0 เป3 น เพี ย งเครื ่ อ งมื อ การประเมิ น ระบบการบริ ห ารของสO ว นราชการในเชิ งบู ร ณาการ
เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร,ของสOวนราชการกับการพัฒนาของประเทศเพื่อเป3นแนวทางใหหนOวยงานภาครัฐ
พัฒนาไปสูOระบบราชการ 4.0 ซึ่งเกณฑ, PMQA 4.0 วัดเป3นรายหมวด แบOงออกเป3น 3 ระดับประเมิน ไดแกO
ระดับ Basic ระดับ Advance และระดับ Significance ซึ่งในแตOละหมวดแตOละระดับมีการกำหนดเกณฑ,
มาตรฐานมาให ซึ่งในระดับ Basic สOวนมากจะเป3นการดำเนินงานในปRจจุบันรูปแบบเดิม ๆ ระดับ Advance
จะเป3นการนำเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทและมีสOวนรOวมในการปฏิบัติงาน สOวนระดับ Significance จะเป3น
การสรางนวัตกรรม และมีการบูรณาการระหวOางหนOวยงาน ทั้งในเรื่องขอมูล วิธีการ และการมีสOวนรOวมของ
ประชาชน
การนำความรูไปใชประโยชน
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหา และบริบทของระบบราชการ 4.0 รวมถึงแนวทางและวิธีการที่จะ
พัฒนาหนOวยงานสูOระบบราชการ 4.0
2. นำขอมูลและแนวทางการพัฒนามาเป3นปรับใชในการทบทวนยุทธศาสตร, และทิศทางการจัดทำ
แผนตOาง ๆ ของกรมฯ ใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ,
3. ไดศึกษาขอมูล วิธีการและรูปแบบของ PMQA ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานในปRจจุบันไดทุกกระบวนงาน ใหเรียนรูที่จะคิดอยOางเป3นระบบใหมากขึ้น

