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 บทน า  
 นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ภายใต้การน าของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะน าไปสู่
การรับมือกับพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 211 หน่วยงานภาครัฐในระบบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการ
ตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือปรับบทบาทให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนา
ท่ามกลางความท้าทายใหม่  
 ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลใช้โมเดลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน ท าให้ระบบราชการแบบเดิม ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระบบ
วิธีการท างานใหม่สู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือพลิกโฉม (transform) การท างาน 

                                                           
1 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์เขียว Thailand 4,0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/01Doc141259.pdf. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 



 
 

ที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)  
ตามกรอบแนวทางที่มีองค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  
(Open and Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen – Centric and Service – Oriented และมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมั ย  (Smart & High Performance Government)2 ท่ ามกลา ง 
ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐที่จะต้องตอบโจทย์ตามความต้องการ 
ของประชาชนที่เป็นระดับบุคคลมากขึ้น มุ่งเน้นการท างานบูรณาการร่วมกัน 
ให้ได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless) และสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
ข้าราชการในระบบราชการ 4.0 จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ทางความคิด (Mindset) เพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
(กพร.) ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการ 
4.0 ไว้สามประการ ดังนี้ 
 ปัจจัยที่หนึ่ง : การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ในสังคม 
(Collaboration) การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกลไกภาครัฐที่ให้
ความส าคัญกับประเด็นภารกิจ (Area based) มากกว่าการด าเนินงาน 

                                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0. 

[ออนไลน์]. จากเวปไซต์ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/ document/thai-gov-system-

context-thailand-4-0.pdf. (สืบค้นข้อมูล: 29 กรกฎาคม 2561). 



 
 

โดยยึดอ านาจหน้าที่ (Functional Based) จะเสริมหนุนให้เกิดการด าเนินงาน 
ร่วมกันเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม แนวนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้น าแนวคิด “สานพลัง
ประชารัฐ” ที่น าเอาจุดเด่นของแต่ละภาคส่วนมารวมกันในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งท างานแบบบูรณาการให้เกิด
ความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกัน 
 ปัจจัยที่สอง : การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การคิดใหม่ท าใหม่ 
การประดิษฐ์คิดค้นวิธีการท างาน หรือเครื่องมือใหม่ เพ่ือน ามาทดแทน 
การแก้ไขปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการ
บริหารองค์กรภาครัฐในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรมแดน ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของ 
ประเทศต่าง ๆ เชื่อมถึงกันได้สะดวกมากขึ้นและมีความสลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 
การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ความมั่งคั่ งได้  จ าเป็นต้อง เน้นการใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน  
ในขณะเดียวกันระบบราชการและกลไกภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพ 
โดยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการบริหาร 
เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของภาคเอกชน และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และ
การส่งต่อบริการให้ประชาชนที่ดีกว่าเดิม การปรับเปลี่ยนกระบวนการ



 
 

ท างานโดยการสร้างกรอบความคิดเบื้องต้น เช่น กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Thinking) กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
และกระบวนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ส าหรับการสร้างเสริมสมรรถนะของข้าราชการ รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่องค์กรนวัตกรรม  
 ปัจจัยที่สาม : การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization)  
สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 
ได้บุคลากรภาครัฐไม่เพียงแต่มีความพร้อมที่สามารถปรับตัวในบริบทของ
การเปลี่ยนผ่าน แต่จะต้องตอบสนองต่อการเป็นภาครัฐอัจฉริยะที่มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการก าหนดนโยบาย  
มีการท างานผ่ านระบบดิจิทัลอย่ างสมบูรณ์แบบตั้ งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ และสามารถท างาน ณ สถานที่ใดก็ได้ในทั่วทุกมุมโลก  
เป็นต้น3  
 กรณีศึกษา : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
 อย่างไรก็ตามการผลักดันองค์กรภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0  
ต้องเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างมาก เนื่องจากในระบบราชการเดิมยังขาด 
ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งไม่ได้มาตรฐานและลงทุนซ้ าซ้อนกัน อีกทั้งการบริหาร
จัดการภาครัฐพบว่ามีประสิทธิภาพต่ า ระบบการให้บริการประชาชน 

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน. ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/ThaiGov4.0_3.pdf.  (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 



 
 

ยังไม่ได้มาตรฐานสากล และกฎระเบียบของประเทศไทยไม่เอ้ือต่อการ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาสมรรรถนะส าหรับข้าราชการ
ในแต่ละระดับเพ่ือรองรับการปฏิรูปจึงมีความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และยกระดับคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ การพาไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เห็นตัวแบบหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่เป็นรูปธรรม และเปิดโลกทัศน์และมุมมอง
ใหม่ให้กับข้าราชการ เพ่ือน าไปประยุกต์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง  
ในที่นี้จะเสนอกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
 “สามพรานโมเดล” นับเป็นตัวแบบความส าเร็จของการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์  กับกลุ่มเกษตรกร 
ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย์  โดยมีภาควิชาการ 
เป็นพ่ีเลี้ยงท าให้เกษตรกรมีรายได้และมีช่องทางการตลาดมากขึ้น4 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการมองเห็นห่วงโซ่คุณค่า เกิดแนวคิด “ระบบอาหารที่
สมดุล” ที่จะลดการใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การตื่น
รู้ เรื่องสุขภาพของผู้บริ โภค และกระแสการดูแลให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมบนความสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง  
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee 

                                                           
4 ส านักกองทุนสนบัสนุนการวิจัย. “สามพรานโมเดล” มุ่งพัฒนาไทยเป็นสังคม “เกษตรอินทรีย์
ที่ยั่งยืน”. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ https://www.trf.or.th/component/attachments/download/3212. 

(สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 



 
 

System (PGS) ของตัวเอง พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานอินทรีย์สากล 
และยังขยายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การเปิดศูนย์กระจายสินค้าอินทรีย์ร่วมกัน กรมการค้าภายใน และร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการสนับสนุน
การซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรตรงสู่โรงแรมและศูนย์ประชุม ซึ่งถือเป็น 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง5 
 ตัวอย่างองค์กรเทคโนโลยีชั้นน าของโลกอย่างเช่น บริษัท IBM ได้คิดค้น
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า มีการพัฒนาปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่มีความสามารถคล้ายกับมนุษย์
หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์  ท าสิ่ งที่ซับซ้อนได้และมีความ 
ชาญฉลาด โดยสถาบันการวิจัยของบริษัท IBM ในกรุงโตเกียว ได้เร่งพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ และจัดให้มีศูนย์ Think Lab6 ที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับเครือข่าย
ผู้ เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสาขาทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความส าคัญต่อมวล
มนุษยชาติ 

                                                           
5 มูลนิธิสงัคมสุขใจ. “โครงการสามพรานโมเดล”. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
http://sampranmodel.com/. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
6 IBM Research Think Lab. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
http://www.research.ibm.com/thinklab/#overview. (สืบคน้ข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 



 
 

 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy,  
Trade and Industry: METI) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบาย “Connected Industries” ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีแนวคิดในการสานพลังระหว่างคน เครื่องจักร และ
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไร้พรมแดน เพ่ือสร้างมูลค่าใหม่ ๆ และ
ขับเคลื่อนไปสู่ถึงเป้าหมายของการเป็นสังคมยุคใหม่ หรือ Society 5.0 
นอกจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจฯ ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นโซ่ข้อกลาง 
ในการเชื่อมประสานเพ่ือลดช่องว่างของระบบข้อมูลระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน เอกชนกับเอกชน ระดับองค์กรกับระดับบุคคล รวมทั้งคิดค้น
มาตรการต่าง ๆ ขึ้นมารองรับเป็นระบบและรอบด้านเพ่ือขับเคลื่อนไป
พร้อม ๆ กัน  
 โครงการ Yokohama Smart City Project เป็นการน าร่องแนวคิด
การ พัฒนา เมื อ งที่ ส่ ง เ สริ มการ ใช้พลั ง ง านหมุน เ วี ยนที่ เ ป็ นมิ ตร 
กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบส ารองพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบบนความร่วมมือของ Yokohama Smart Business 
Association ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership : PPP) แนวคิดนี้ท าให้ เห็นความส าคัญของความม่ันคง  
ของการส ารองพลังงานไฟฟ้าทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้
ระบบทางเศรษฐกิจด าเนินต่อไปได ้
 
 
 



 
 

 ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ  
 กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการปฏิ รูปองค์กร  
“กรมอนามัย 4.0” เพ่ือรองรับระบบราชการยุคปัจจุบัน โดยปรับบทบาท
หน้าที่ภารกิจใหม่ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  
โดยท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบาย
แ ล ะ การออกแบบระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม  
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการอภิบาล
ระบบฯ ด้วยเครื่องมือ วิ ธีการ แนวทางและกลไกส าคัญ 4 ด้ าน 
ประกอบด้วย 
 1. Governance by Law หมายถึง การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 
โดยการบริหารและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. Governance by Policy หมายถึง การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ  
เป็นเครื่องมือ ซึ่งการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานของการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยี /มาตรฐาน ที่มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ชัดเจนและเชื่อถือได้ (Evidence Based) 
 3. Governance by Partnership and Networking หมายถึง 
การใช้ระบบและประสานความร่วมมือกลไกภาคีเครือข่าย ทั้งการเฝ้าระวัง
สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง 



 
 

การพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับพ้ืนที่  
และระดับท้องถิ่น 
 4. Governance by Social Marketing หมายถึง การวางระบบ
การสร้างกระแสสังคม การเพิ่มพ้ืนที่เคลื่อนไหวให้พลเมือง เพื่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยการสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สู่ประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวาง 
 การขับเคลื่อนองค์กร “กรมอนามัย 4.0” ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
ได้นั้น มีข้อเสนอต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรดังนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ “ข้าราชการ 4.0” ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่มีความสามารถ
ใน 4 มิติ7 ประกอบด้วย 1) รู้ เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 2) เข้าใจ
นโยบายกฎหมายและมาตรฐาน 3) ใช้ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์และพัฒนา 
4) ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและน าองค์กร และ 5) ใช้ดิจิทัล
เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
 2. วางระบบการท างานขององค์กรให้เชื่อมโยงเปิดกว้างอย่างมี 
ส่วนร่วมในทุกระดับ และทุกภาคส่วน บนความหลากหลายทางปัญญา 
(Intelligence Diversity) โดยเฉพาะความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มี
เป้าหมายเดียวกันในการน าพาสังคมสู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  

                                                           
7 ข้าราชการ 4.0 ต้นทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=2181. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 
2561). 



 
 

 3. คิดค้น Disruptive Technology และแสวงหาวิธีการ แนวทาง
ใหม่  ๆ ทั้ ง  Product Innovation, Process Innovation และ Social 
innovation เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคของคนไทย 
 4. มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ 
มีเอกภาพ มีการใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ด้านสุขภาพ และประมวลผลเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสุขภาพ 
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ  
 


