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Disruptive Technology และผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ

การพลกิโฉม (Transformation) 

ไปสูร่ะบบราชการ 4.0



35 แรงขบัเคลือ่นแหง่การเปลีย่นแปลง

Source : Beyond the Noise The Mega trends of Tomorrow ,s World, Deloitte. 3
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ระบบราชการ 4.0

ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน 
(Better Governance, Happier Citizens)

สานพลงั                                
ทกุภาคสว่น

Collaboration

สรา้ง
นวตักรรม

Inovation

ปรับสูค่วามเป็นดจิทิัล
Digitization

ภาครัฐ
ทีม่ขีดีสมรรถนะสงู            

และทันสมัย
Smart and High 

Performance 
Government

ภาครัฐทีย่ดึ
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

Citizen-Centric
Government

ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้ง
และเชือ่มโยงกนั

Open & Connected 
Government

ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่
ของประชาชนและ
เชือ่ถอืไวว้างใจได ้

Credible & 
Trusted 

Government



ประชารฐั Collaboration

นวตักรรม Innovation

เทคโนโลย ีDigitalization

ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
Regulatory Guillotine

ปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ทางความคดิ Mindset
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ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของการไปสูร่ะบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0
แนวทางการพฒันา                          
ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

Citizen 
centric 

government

Open and 
connected 

government

Smart and high 
performance 
government

 พรบ.อ านวยความ    
สะดวกฯ                                      

 Doing Business 
Portal

 Government Lab

 สานพลงัประชารฐั

 Organizational 

Transformation
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กรอบการด าเนนิการปฏริปูเพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0
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การพลกิโฉม (Transformation) ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

Transformation เป็นเรือ่งของการปรบัตวัตามปรากฏการณ์

ความเป็นจรงิอนัใหม ่(new realities)  ท าใหอ้งคก์ารตอ้งมา
เนน้แนวทางการด าเนนิภารกจิหรอืการใหบ้รกิารแบบใหม ่(new 
ways of doing business/ providing services) ควบคูไ่ปกบั
การขบัเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการและโครงการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรข์ององคก์ารในระยะยาว

• แนวโนม้ของโลก 
และเทคโนโลย ี       
ทีม่าลม้ลา้งของเดมิ
(disruptive 
technology) 

• ความคาดหวงัของผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
(stakeholders) 

• การปรบัตวั โดยเฉพาะ
ในสว่นทีเ่ก ีย่วกบั 
value proposition 
ขององคก์าร 

• รปูแบบการท างาน 
และการปฏบิตักิาร 
(business & 
operational model) 

• ขดีความสามารถ 
(capability) 
สงูขึน้

• ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลง         
ทีเ่กดิขึน้ใน
ระดบัพืน้ฐาน 
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รปูแบบการ Transformation

การ Transformationแบบลกึในเชงิดิง่ 
(Core vertical transformation) 

การ Transformationแบบเชงิตดัขวาง 
(Transversal transformation) 

Mandate/Core 
Transformation

Business Model 
Transformation 

Turn around/            
Financial                
Transformation  

Digital Transformation 

Operational 
Transformation 

Technology 
Transformation 

Support functions 
Transformation 
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Core vertical transformation

• Mandate/Core Transformation อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนนโยบาย อาณัตติามกฎหมาย หรือวสิัยทัศน์ของคณะ
กรรมการบรหิาร  

• Business Model Transformation อันเป็นผลมาจากการ
เปลีย่น value proposition และ/หรอืการเปลีย่นแปลงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย การส่งมอบผลผลิต/บริการ ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของ cost/revenue

• Turn around/Financial Transformation อันเป็นผลมาจาก 
การท าใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดได ้

การ Transformationแบบลกึในเชงิดิง่ 
(Core vertical transformation) 
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Transversal transformation

• Digital Transformation อนัเป็นผลมาจากการ digitalize 
องคก์าร 

• Operational Transformation อนัเป็นผลมาจากการการ
ปรับเปลีย่นกระบวนงานหลักเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
โดยเฉพาะในเรือ่งของ supply chain

• Technology Transformation อนัเป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละ IT backbone ขององคก์ารให ้
รองรับความตอ้งการของลกูคา้ผูรั้บบรกิารและสภาพแวดลอ้ม 

• Support functions Transformation อนัเป็นผลมาจาก
การเปลีย่นแปลง value proposition และ business model
ท าใหก้ระบวนการท างานภายในองคก์ารตอ้งเปลีย่นแปลง
ตาม ไมว่า่จะเป็นเรือ่งทรัพยากรบคุคล การเงนิ
การงบประมาณ ฯลฯ 

การ Transformationแบบเชงิตดัขวาง 
(Transversal transformation) 
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Transformation Office

 การ transformation มผีลกระทบสงูตอ้งอาศยัการบรหิารการเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นระบบ 

 การประสานงานกบับรรดา stakeholders ฝ่ายตา่งๆ 

 การท าใหบ้คุลากรมขีดีความสามารถ ผกูพนัและยนิยอมพรอ้มใจผลกัดนัใหเ้กดิความส าเร็จ 

 ไมใ่ชร่ะดบัโครงการและใหม้สี านกังานบรหิารโครงการ (Project 
Management Office หรอื PMO) 

 ไมใ่ชฝ่ากไวก้บัส านกังานบรหิารยทุธศาสตร ์(Office of Strategic 
Management: OSM , Strategy Delivery Office: SDO) 

Transformation Office

Chief Transformation Officer



Transformation Office
: Toronto

 develops strategies to help 
the City become more 
effective, efficient and 
able to adapt to future 
challenges

 The Office will identify, 
design and drive more 
effective and modern ways 
of delivering city services 
through streamlined 
business processes across 
multiple City divisions and 
agencies

PUBLIC SECTOR 
TRANSFORMATION GROUP
TRANSFORMATION OFFICE, 

Singapore

 The Public Sector 
Transformation Group 
stewards transformation 
and change through 
system interventions, 
optimising resources and 
structures, building 
horizontal capabilities and 
reinforcing Public Service 
values.

The Secretariat-General for 
Government Modernisation : 

SGMAP

 provides assistance to the 
French Government for 
implementation of 
government reform and 
support to public authorities 
for their modernisation
projects.

 THE SGMAP IS HELPING 
FRENCH AUTHORITIES TO :
• manage change,

• introduce innovative procedures,

• improve quality of service to users,

• develop and deploy digital technology,

• promote transparent and collaborative 

government.
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Sample Case Transformation Office
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ภารกจิหนา้ทีข่อง Transformation Office

การเตรยีมการและวางแผนการ transformation 
รวมท ัง้ประสานงาน ตลอดจนการบรหิารความเสีย่ง          
ทีอ่าจจะเกดิขึน้

การบรหิารงาน transformation เชน่ การระบุ
กระบวนงานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง การออกแบบ
กระบวนงานใหม ่รวมท ัง้การประเมนิแนวโนม้
ทางดา้นเทคโนโลยที ีจ่ะสามารถน ามาประยกุตใ์ช้

เพือ่ใหเ้กดิ transformation 

การบรหิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยเฉพาะการสรา้ง
ความรบัรูค้วามเขา้ใจเพือ่ส ือ่สารและสรา้งการ
ยอมรบัในการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึการ
พฒันา ขดีความสามารถและทกัษะใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานตามทีอ่อกแบบใหมไ่ด้
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บทบาทของ Chief Transformation Officer 

เป็นผูว้างแผนเกีย่วกบัการ transformation 

เป็น expert เกีย่วกบัเร ือ่งดจิทิลั

เป็นผูบ้รหิารความเปลีย่นแปลง  

เป็น Positive Disrupter 
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กลุม่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง

15

ผูบ้รหิารการเปลีย่นแปลง
(Chief Change 

Officer)

เจา้หนา้ที่
กลุม่พฒันา
ระบบบรหิาร

นกับรหิาร
การเปลีย่นแปลง
รุน่ใหม ่(นปร.)
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Next Step
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Disruptive 
Technology

P
o

li
c
y
 A

d
v
is

o
r

R
e

g
u

la
to

r

F
a

c
il

it
a

to
r 

&
 P

ro
m

o
te

r

O
p

e
ra

to
r 

&
 S

e
rv

ic
e

 P
ro

v
id

e
r

4.0
More for less

สานพลัง                                
ทกุภาคสว่น

Collaboration

สรา้ง
นวัตกรรม

Inovation

ปรับสูค่วามเป็น
ดจิทิัล

Digitization

ภาครัฐ
ทีม่ขีดีสมรรถนะสงู            

และทันสมัย
Smart and High 

Performance 
Government

ภาครัฐทีย่ดึ
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

Citizen-Centric
Government

ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้ง
และเชือ่มโยงกัน

Open & Connected 
Government

ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่
ของประชาชนและ
เชือ่ถอืไวว้างใจได ้

Credible & 
Trusted 

Government
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ดาวนโ์หลดเอกสาร 
ประกอบการสมัมนา


