


การเปล่ียนแปลงของโลกภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ 
ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
ผั น ผ ว น ใ น ด ้ า น ต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ด ้านเศรษฐกิจ ที่มีความไม ่แน ่นอน มีความเสี่ยง 
ตลอดเวลา ก่อเกิดความท้าทายให้ภาครัฐต้องปรับการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงด้านทางสังคม ทั้งการเข้าสู ่สังคม 
สูงวัย การเคลื่อนย ้ายของแรงงาน รวมทั้งวิถีชีวิต 
ที่เปล่ียนไป เป็นความท้าทายให้รัฐต้องปรับบทบาทและ
วิธีการท�างานของภาครัฐเพื่อให้สามารถสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาและบริหารจัดการความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนได้ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
ส ่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย ่างลึกซึ้งและ 
กว ้างขวางก ่อเ กิดความท ้าทายให ้ภาครัฐจ�า เป ็น 
ต้องปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และขีดความสามารถ
ของก�าลังคนภาครัฐ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านความ
มั่นคง ทั้งในเรื่องยาเสพติด ความรุนแรง การฟอกเงิน 
การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัว มีรูปแบบ
ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ด�าเนินงาน รวมท้ังมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาค 

“องคก์รภาครัฐเปดิกวา้งและ 
เชือ่มโยงขอ้มลูกนั กะทดัรัดแตแ่ขง็แรง 
บรูณาการความร่วมมอืของทกุภาคสว่น
ในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชงิพ้ืนที่

เปน็หลกั จดัระบบบริหารและบรกิาร
ใหเ้ปน็ดจิทิลั จดัระบบบคุลากรใหม้ี

มาตรฐานกลาง มคีณุธรรมและจรยิธรรม 
และสร้างวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติ”

ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  02
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ส่งผลให้รัฐต้องปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการสถานการณ์ความมั่นคงได้ นอกจากน้ี กระแส
ประชาธิปไตยท�าให้ประชาสังคมมีบทบาทต่อการบริหาร
งานภาครัฐมากขึ้น ส่งผลให้ราชการไทยต้องปรับเปล่ียน
และพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ทันต่อ
สถานการณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลท�าให้ต้องปรับเปล่ียนการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งมีรูปแบบ
การด�า เนินชีวิต  กิจกรรม และพฤติกรรมต ่าง ๆ  
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท้ังนี้ รูปแบบการด�าเนินการชีวิต 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็น 
วิธีปฏิบัติ และแนวทางการด�าเนินชี วิตตามปกติใน
ปัจจุบัน
 ด ้วยเหตุนี้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ ่นดิน ได ้มีการก�าหนดเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 
 1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน 

 2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  

 3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง  

 4) ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 โดยแบ่งเป็น 24 กลยทุธ์ และแผนงานทัง้สิน้ 56 
แผนงาน มีเป้าหมายรวมของข้อเสนอแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย  
(1) จดัองค์กรภาครฐัให้เปิดกว้างและเชือ่มโยงข้อมลูกนัด้วย
ระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด  
แต่แขง็แรง เพือ่ให้สามารถบรูณาการความร่วมมอืของทกุ 
ภาคส่วนในการท�างานเพือ่ประชาชน โดยยดึพืน้ทีเ่ป็นหลัก  
(3) จดัระบบบรหิารและบรกิารประชาชนให้เป็นดจิทิลัเพือ่ความ
โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม 
(4) จดัระบบบคุลากรภาครฐัให้มมีาตรฐานกลาง เพือ่สรรหา 
และรักษาไว้ซึ่งก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท�างานอย่างมอือาชพี เป็นทีไ่ว้วางใจของ
ประชาชน และ (5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ�านาจและ
อทิธพิล
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 การปรบัเปลีย่นทางเทคโนโลยอีย่างพลกิโฉมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท�างานของทกุองค์กร และเป็นโอกาส
ของภาครัฐในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างาน เพ่ือลดก�าลังคน และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บรกิารประชาชนได้อย่างรวดเรว็มากขึน้ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม 
การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการ 
ในหลายด้าน ท้ังด้านระบบข้อมลู โครงสร้างพืน้ฐาน ทักษะของบคุลากร และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ภาครัฐ 
ยังต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐควรมีขนาดที่เล็กลง ด�าเนินภารกิจเท่าที่จ�าเป็น  
และต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะ 
เพือ่บรรลเุป้าหมาย ดงัน้ี
 1) ควรเร่งพัฒนาและปรับกระบวนงานระบบ
บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัลมากข้ึน  
เพื่อรองรับพฤติกรรมของประชาชนที่ก�าลังจะเปลี่ยนไป 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐไม่ควรจะมองเฉพาะมิติ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควร
พิจารณาด้านการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการ 
(Re-engineering) ให้มปีระสทิธภิาพเป็นขัน้แรก ก่อนทีจ่ะ
น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาทัศนคติ (Mindset) ของบุคลากรภาครัฐ 
ให้พร้อมรับกับรูปแบบการท�างานใหม่ ๆ รวมทั้งก�าหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กับ
ประชาชนและผูรั้บบรกิาร

 2) ควรมกีารบูรณาการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั เนือ่งจากปัญหาทีผ่่านมาการเกบ็ข้อมลู
ของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างท�า จึงมีหลาย
มาตรฐานและหลายระบบท�าให้การเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมท้ังข้อจ�ากัดด้าน
กฎหมายทีห่น่วยงานจ�าเป็นต้องปรบัปรงุเพือ่ให้รองรบัการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
 3) ควรมกีารทบทวนการจดัโครงสร้างของส่วน
ราชการในภูมิภาค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทย ให้มีความ 
คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้าง
องค์กรแบบราชการ ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารราชการที่มีผลกระทบสูง จะเน้นการทดลองท�า  
เพือ่วเิคราะห์ถงึแนวทางการปฏิบติัทีเ่ป็นรปูธรรม ทีจ่ะน�า
ไปสู่การพัฒนาการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
ที่ดีขึ้นต่อไป
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 4) ควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาด
อตัราก�าลงัและค่าใช้จ่ายด้านบคุคล โดยด�าเนนิการควบคู่
ไปกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ  
ที่มุ่งลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น 
และถ่ายโอนภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความพร้อม 
ไปด�าเนนิการแทน ซึง่ส�านกังาน ก.พ. ควรก�าหนดแนวทาง
การลดอัตราก�าลังไว ้รองรับ รวมท้ังสรรหาแนวทาง 
การจ้างงานที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดผู ้มีความรู ้
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาท�างานให้ภาครัฐ 
เพือ่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และการท�างานรปูแบบใหม่
ของภาครฐัรปูแบบใหม่ทีจ่ะมขีนาดกะทดัรดั และคล่องตวั 
โดยส�านักงาน ก.พ. ควรประสานการท�างานร่วมกับ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู ้ รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ 
การปรบัปรงุโครงสร้างของภาครฐั
 5) ควรพฒันาระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ภาครฐัโดยรวม ให้ใกล้เคยีงกบัอตัราในภาคเอกชนชัน้น�า
และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของ 
เจ้าหน้าที่รัฐกลุ ่มต่าง ๆ โดยก�าหนดให้มีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการว่าด้วยก�าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ  
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลค่าตอบแทนภาครฐัในภาพรวมท้ัง
ระบบ ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว จ�าเป็นต้องจัดท�า 
พระราชบญัญตัฉิบับใหม่เพ่ือก�าหนดอ�านาจหน้าที ่บทบาท
และภารกิจของคณะกรรมการ รวมทัง้ปรบัเปลีย่นอ�านาจ
ในการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท 
ต่าง ๆ ที่ส�านักงาน ก.พ. ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ 
จ�าเป็นต้องได้รบัการสนับสนนุด้านนโยบายจากภาครฐั

 6) ควรเร ่งรัดการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว และสร้างความโปร่งใสในการด�าเนนิการ โดยการ
เปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างต่อสาธารณะ และ 
ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถ 
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต นอกจากนี้ 
ควรพิจารณาแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบัติและ 
วางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณสามารถด�า เนินการได ้อย ่ างรวดเร็ ว  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 1  บรกิารภาครฐั สะดวก รวดเรว็ 
   และตอบโจทย์ชวิีตประชาชน (0201) 
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้จากผลการส�ารวจของส�านกังาน ก.พ.ร. 
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของภาครัฐ พบว่า ในปี 2562 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 84.75  
ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.75 เมือ่เทียบกบัผลส�ารวจ ปี 2560  โดยผลการด�าเนินการทีส่�าคญั ประกอบด้วย การเพิม่สมรรถนะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการเลขหมายแจ้ง 
เหตฉุกุเฉนิให้เหลอืเพยีงหมายเลขเดียว ซึง่ขณะนีไ้ด้ลงนามในสญัญาจ้างทีป่รกึษาแล้ว และมแีผนทีจ่ะเริม่ทดลองน�าร่อง 
11 จังหวัดภายในปี 2564 รวมทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,  
Easier and Cheaper) ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการด�าเนนิการร่วมกบัส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการพฒันาระบบงานบรกิารของภาครฐัมาอย่างต่อเนือ่ง ตัวอย่างผลการด�าเนนิการทีผ่่านมา 
ประกอบด้วย การลดจ�านวนคู่มือส�าหรับประชาชนจากประมาณ 700,000 คู่มือ เหลือ 3,418 คู่มือ/กระบวนงาน  
ซึ่งเป็นคู่มือกลางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การลดส�าเนาเอกสารจ�านวน 1,212 รายการ จากส่วนราชการ  
58 หน่วยงาน รวม 532 ใบอนญุาต การให้บรกิารของภาครฐัด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) จ�านวน 280 กระบวนงาน 
โดยสามารถให้บรกิารด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้อย่างสมบรูณ์ 75 กระบวนงาน การยกเลิกส�าเนาเอกสารบตัรประจ�าตวั
ประชาชน และส�าเนาทะเบียน ครบทกุกระบวนงาน จ�านวน 60 หน่วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า กรมการปกครอง เป็นต้น และได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบ
ครบวงจร (Doing Business Portal) ไว้แล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอรับการจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิการ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 2 ระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทนัสมัย และเชือ่มโยงกนั 
   ก้าวสู่รฐับาลดิจทิลั (0202)
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้พยายามพัฒนากลไกกลางเพ่ือการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐในองค์รวม และพัฒนา
ระบบบรหิารข้อมลูบางส่วนในด้านทีมี่ความส�าคัญก่อน เพือ่ให้เกดิประโยชน์โดยตรงกบัประชาชน อาท ิด้านการท่องเท่ียว 
โดยเป็นการด�าเนนิการร่วมกนัระหว่างสถาบนัส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญภายใต้แผนการปฏิรูปฯ ประกอบด้วย  
การพัฒนาและให้บรกิาร แพลตฟอร์มบริการพืน้ฐาน (Service Platform) อาท ิระบบเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนกลาง 
(Population Information Linkage Center) ของกรมการปกครอง สามารถให้บริการข้อมูลได้แล้ว 173 รายการ 
จากประมาณ 60 หน่วยงาน และระบบการรบัช�าระเงนิกลางของการบรกิารภาครฐั (e-Payment Portal of Government) 
ของกรมบัญชีกลาง การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure) 
ส�าหรับรองรบัการให้บรกิาร/การท�างานผ่านระบบดจิทิลั ซึง่จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัสามารถเชือ่มโยงบรูณาการข้อมลู
ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยง่าย อาทิ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud  
Services : GDCC)
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 3 โครงสร้างภาครฐั กะทดัรดั ปรับตวัได้เรว็ 
   และระบบงานมผีลสัมฤทธิส์งู (0203) 
การด�าเนินการที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางการในการลดขนาดโครงสร้างภาครัฐที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็น 
ท่ีส่งผลต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้าง และ 
ระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการ ในภมูภิาคเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิพืน้ที ่ซึง่อยูร่ะหว่างจัดท�าแผนแม่บท
เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค และปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดต้ังส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่น 
เพ่ือรองรบัการปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์ชาต ิรปูแบบ การจัดต้ังส่วนราชการของต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการปรบัโครงสร้างของส่วนราชการไทยให้มคีวามคล่องตัว ยดืหยุน่ ทนัสมยั ไม่ยดึติดกับการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบราชการและแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ รวมถงึกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องอ่ืน ๆ 
นอกจากนี ้ผลการด�าเนนิการท่ีส�าคญัภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ ประกอบด้วย จงัหวัดทีม่คีวามคล่องตวั ในการบริหาร
ระบบงานระบบเงิน และระบบก�าลังคน โดยน�าข้อเสนอรูปแบบจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปทดลองในบางประเด็น  
6 จังหวัดน�าร่อง เพื่อปรับปรุงและขยายผลในปีต่อไป

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 4 ก�าลังคนภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมและมีสมรรถนะสงู 
   พร้อมขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ (0204)
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ส�านกังาน ก.พ. ได้วางแผนก�าลงัคนให้สอดคล้องกบับทบาทของภาครฐัทศิทางการปฏรูิปประเทศ
และยทุธศาสตร์ชาต ิโดยได้น�าเสนอ "มาตรการบรหิารจดัการก�าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2562 - 2565)” ซึง่ผ่านความเหน็ชอบ
จาก ครม. แล้ว ซึง่มาตรการดงักล่าว ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคญั คอื “ในแต่ละปีงบประมาณ อตัราข้าราชการท่ีว่างลงจาก
ผลการเกษียณอายุมีจ�านวนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยใช้การจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ทดแทน”  
การจ้างงานรูปแบบอ่ืนซึ่งไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ โดยขณะนี ้อยูร่ะหว่างการศกึษาแนวทางการจ้างงานรูปแบบทีห่ลากหลายเพือ่เป็นทางเลือกในการจ้างงาน 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการดึงดูดผู ้มีความรู้ความสามารถ 
ในการท�างานกับภาครัฐ การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก�าลังคนในส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) โดยคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคน (คปร.) มีแนวทาง 
การด�าเนินการในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการใช้ก�าลงัคนของส่วนราชการ ทัง้ในส่วนของอตัราข้าราชการ 
ตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรจาก ครม. และอัตราก�าลังปกติท่ีส่วนราชการมีอยู่เดิม โดยส่วนราชการจะต้องมีอัตราว่างที่กันไว้
ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในไม่เกนิร้อยละ 5 ของอตัราข้าราชการทัง้หมดตามที ่คปร. ก�าหนด ทีผ่่านมาองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก�าลัง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการชะลอการเพิ่มอัตราก�าลังและสนับสนุนให ้
เปลีย่นไปใช้การจ้างงานในรปูแบบอืน่ ซึง่อาจช่วยลดภาระผกูพนัค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครฐัในระยะยาว แต่ไม่ส่งผล 
ท่ีมีนัยส�าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตราก�าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจ 
และสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป อาท ิการปรบัเปล่ียนสูร่ฐับาลดจิทิลั
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 5 ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู  
   สร้างและรกัษาคนดคีนเก่งไว้ในภาครฐั (0205) 
ทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการในโครงการทีส่�าคญั โดยการพฒันาระบบการสอบวดัความรู ้ความสามารถทัว่ไปให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัส�าหรับเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุประเภท ซึง่ ครม. เมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2562 มีมตริบัทราบการพฒันาระบบการสอบ
วดัความรูค้วามสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดยีวกันส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทุกประเภท และเหน็ชอบให้ส�านกังาน ก.พ. 
หารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ การน�าหลักสูตรการสอบและเกณฑ์ 
การตดัสินการสอบผ่านการสอบภาค ก. ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึง่ของหน่วยงานตนเอง การพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กบัระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System) ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. อยูร่ะหว่างการ
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิติัราชการให้มรูีปแบบและข้ันตอนทีม่คีวามยดืหยุน่และเหมาะสมยิง่ขึน้ 
จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้น�าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
โดยส�านักงาน ก.พ. ได้มีการด�าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานแหล่งทุนอื่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้ทุนการ
ศกึษา โดยปัจจบุนั อยูร่ะหว่างการทบทวนข้อกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกบัทนุรฐับาล และมกีารก�าหนดตัวช้ีวดัและ
เป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่เตรยีมและพัฒนาก�าลงัคนคณุภาพภายใต้ระบบทนุรฐับาล 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 6 การจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั คล่องตวั โปร่งใส 
   และมกีลไกป้องกันการทจุรติทกุข้ันตอน (0206)  
การด�าเนินการที่ผ่านมามีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และมปีระสทิธภิาพมากข้ึน โดยจัดท�าระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ (e-GP) แล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่าง
การด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อาทิ การพัฒนาระบบ 
การบริหารโครงการก่อสร้างอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบักลไกการติดตามตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ซ่ึงกรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ให้ภาคประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวกผ่านทางเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัเพือ่ให้สาธารณะสามารถ
น�าข้อมลูต่าง ๆ ไปวเิคราะห์ และใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยอยูร่ะหว่างการตรวจรบัระบบการเปิดเผยข้อมลูเพือ่การตรวจสอบ
งวดสดุท้าย การพฒันาขดีความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ในการป้องกนัการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
โดยโครงการข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ซึง่ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2561 เพือ่ขยายเครอืข่ายให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมป้องกนัการทจุรติในโครงการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐเพิม่มากขึน้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการโดยน�า
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเพื่อให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายส�าคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องท�างานร่วมมือ และ
ประสานพลังในการปฏิบัติหน้าท่ี มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร ่งใส 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ให ้เป ็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีความพร้อมที่จะปรับตัวให ้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา ซึ่งความท้าทาย 
ที่ผ ่านมา คือ แม้ว่าบริการภาครัฐในหลายเรื่องได้ม ี
การปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นระบบดิจิทัล แต่จ�านวน

การใช ้งานช ่องทางดังกล ่าวยังมี 
ไม่มากนัก จากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ  
ขาดการรับรู ้ หรือประชาชนยังไม่ 
ไว้วางใจในระบบของภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม จากผลการด�าเนินการที่ผ่ามา  
ประเทศไทยสามารถยกระดับ
อันดับ “Doing Business” หรือ
รายงานความยากง ่ ายในการ 
ประกอบธุรกิจ ในปี 2563 ขึ้นมา 
อยู่ที่อันดับ 21 จากเดิมที่ 27 ในปี  
2562 ซึ่งถือเป ็นอันดับที่ ดีที่สุด 
ของประเทศในรอบ 6 ปี 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล 
เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ 
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านบริการภาครัฐ ได้ด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนหรือผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจของส�านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบริการของภาครัฐ พบว่า ในปี 2562 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 84.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 เมื่อเทียบกับ
ผลส�ารวจ ปี 2560  โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563 ประกอบด้วย 
 • การเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
  โดยบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว ซ่ึงขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
  ที่ปรึกษาแล้ว และมีแผนที่จะเริ่มทดลองน�าร่อง 11 จังหวัดภายในปี 2564 
 • ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนสู่การบรกิารทีเ่รว็ข้ึน ง่ายขึน้ และถกูลง (Faster, Easier and Cheaper)  
  ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด�าเนินการร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลการด�าเนินการ 
  ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
  - การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยลดจ�านวนคู่มือส�าหรับ 
   ประชาชนจากประมาณ 700,000 คู่มือ เหลือ 3,418 คู่มือ/กระบวนงาน ซึ่งเป็นการลดความซ�้าซ้อนของ 
   คู่มือส�าหรับประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การลดระยะเวลาท่ีใช้ในการอนุมัติ/อนุญาต 
   ได้กว่าร้อยละ 30-50 ใน 532 กระบวนงาน การลดการขอส�าเนาเอกสารเพื่อพิจารณาประกอบการ 
   อนุมัติ อนุญาตได้กว่า 1,212 รายการ 
  - การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรบัการบริการภาครฐั ประกอบด้วย การลดภาระค่าใช้จ่าย 
   ในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสารส�าคัญ สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย 
   ของประชาชนได้ประมาณ 40 ล้านบาท การทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทาง 
   ราชการ โดยมีหน่วยงานที่สามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมได้ 5 ใบอนุญาต สามารถลดภาระแก่ประชาชน 
   ลงโดยรวมประมาณ ประมาณ 392 ล้านบาท อาทิ ใบอนุญาตน�าสัตว์เข ้ามาในราชอาณาจักร  
   และออกจากราชอาณาจักรของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสามารถยกเลิกใบอนุญาตได้ 6 ใบอนุญาต อาทิ  
   ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองของกรมป่าไม้ ใบแทนใบอนุญาต และค�าร้องอื่น ๆ ของ 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  - การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการท่ีได้รับ 
   ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจาก 
   ภาครัฐในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการไทย 
   มีงานท�า โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น
  - การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาด 
   ของโรคโควิด-19 ทั้งการให้บริการแบบออนไลน์แบบครบวงจร ซ่ึงประชาชน และผู้รับบริการไม่จ�าเป็น 
   ต้องไปที่สถานที่ราชการ อาทิ บริการด้านภาษีของกรมสรรพากร กรมศุลกากร บริการด้านแรงงานของ 
   กรมการจัดหางาน ส�านักงานประกันสังคม และการจองคิวล่วงหน้าเพ่ือขอรับบริการต่าง ๆ ของ 
   กรมการปกครอง กรมที่ดิน เพื่อเป็นการลดความแออัดของสถานที่ในการให้บริการ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการในโครงการภายใต้ประเด็น
ปฏิรูปดังกล่าวจ�าเป็นต้องด�าเนินการและพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือไปสู่เป้าหมายสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งยังมี
ความท้าทายในหลายประเด็น ประกอบด้วย กฎระเบียบ
ของภาครัฐที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ระบบการให้บริการของภาครัฐยังไม่สามารถ 
เ ช่ือมโยงการท�างานร ่วมกันได ้อย ่ าง เ ต็มรูปแบบ  
การพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน 
ที่ต่างคนต่างด�าเนินการ ส่งผลให้มีแพลตฟอร์มที่ซ�้าซ้อน
และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ�าเป็น รวมทั้งด้าน
ทัศนคติ (Mindset) และความรู ้ความเข้าใจเรื่องการ 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท�างาน (Digital  
Transformation) ของบุคลากรภาครัฐยังมีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ในระยะ
ต่อไป ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในเร่ืองของการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัการให้บริการภาครฐั 
ในรูปแบบดิจิทัล และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ยกเลิกการอนุมั ติ/อนุญาตที่ ไม ่จ�าเป ็น การพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
น�าไปใช้เพื่อลดความซ�้าซ้อน มีการเชื่อมโยงการท�างาน
ระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การบริการภาครัฐพัฒนา 
แบบก้าวกระโดด การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ  
ให้หน่วยงานภาครัฐน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนา
ทัศนคติ (Mindset) ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความเข้าใจในเรื่องของ
การน�า Digital Transformation มาใช้ในภาครัฐ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐบาลมีเป้าหมายในการผลักดันให้ทุกองค์กรของรัฐ 
เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) หรือการเป็นภาครัฐ 
ที่เชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการสร้างนวตักรรมการบรกิารและการท�างาน
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นฐาน
ต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกนักบัทกุภาคส่วน 
จัดเตรียมและบูรณาการข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data) ให้พร้อมส�าหรับการใช้ประโยชน์ จึงได้
ก�าหนดให้การยกระดับระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน  
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันเพ่ือก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่ง
ในประเด็นที่ส�าคัญภายใต ้แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งความท้าทายที่ส�าคัญ 
ในช่วงที่ผ ่านมา คือ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ยังมีไม่เพยีงพอ อย่างไรกต็าม 
ภาพรวมผลการด�าเนนิการด้านการมุง่ไปสูรั่ฐบาลดิจิทลั 
ของประเทศไทยมีทิศทางท่ีดี ข้ึน จากผลการจัดอันดับ 
ดัชนี รั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์  (E -Government  
Development Index : EGDI) ของ United  

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน
ด้วยระบบดิจิทัล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ  
เพื่อให ้หน่วยงานมีฐานข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Data and Analytics) ที่จ�าเป็นต่อการก�าหนด
นโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
ให้กับประชาชน

Nations E-Government Survey ปี 2563 ประเทศไทยได้อันดับที่ 57 ซึ่งดีข้ึนจากเดิม 16 อันดับ 
จากปี 2561 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ประเดน็การปฏิรปูระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนั ก้าวสูร่ฐับาลดจิทิลั  
ซ่ึงมีความท้าทายด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งการให้ความส�าคัญ 
กับการน�า Big Data มาใช้ประโยชน์การการบริหารงานภาครัฐ โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563  
ประกอบด้วย

• การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ    
โดยผ่านระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน
กลาง (Population Information Linkage 
Center) ของกรมการปกครอง และผ ่าน 
ระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
(Government Data Exchange) ของส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่งผลให้
เจ ้าหน้าที่ผู ้พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตมีแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
หรือการด�าเนินงานต่าง ๆ  ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นแบบ Big Data 
และน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ 
(Analytics) ในเรือ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการรบัมือ 
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การศึกษา 
ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อการท่องเทีย่ว 
ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกัน 
ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และส�านักงาน
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ

ให้เป ็นฐานเดียว สามารถเข้าถึงข ้อมูลและ 
น�าข้อมูลมาประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย ท�าให้
สามารถวางแผนก� าหนดนโยบายเ พ่ือหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

• การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล (Dig i tal  Government  
Infrastructure) ส�าหรบัการจดัเกบ็ และเชือ่มโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data  
Center and Cloud Services : GDCC) เครอืข่าย 
สารสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN) 
เป็นต้น

• นอกจากนี ้หน่วยงานของรฐัยงัมกีารน�าเทคโนโลย ี
ดิจิทัลมาใช้ในการท�างานในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาทิ การใช้ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในงานสารบรรณ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐยังเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่าง
คนต่างท�า จึงมีหลายมาตรฐานและหลายระบบท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมทั้งข้อ
จ�ากัดด้านกฎหมายที่หน่วยงานจ�าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ให้ 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นแรก ภาครัฐควร
ให้ความส�าคัญด้านการเร ่งรัดให ้หน่วยงานภาครัฐ 
ปรับเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญของตนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
(Data Digitization) ท่ีมีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) ให้แล้วเสรจ็ก่อน เพือ่เป็นฐาน
ในการจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเกดิการแลกเปลีย่น 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
ต ่อไป นอกจากนี้  ควรก�าหนดประเด็นส�าหรับการ 

เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ 
อาทิ ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส�านักงาน ก.พ.ร.  
ระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ของส�านักงบประมาณ ระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 
และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ เป็นต้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ท่ีผ่านมาภาครัฐของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เพราะ
ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ยั ง เ ป ็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก 
ในการจัดท�าและให้บริการสาธารณะ (Operation)  
ส ่งผลท�าให้โครงสร ้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการ 
ขยายตัว (Structural Diversification) อย่างต่อเนื่อง  
แต ่ในป ัจจุบัน มีภาคส ่วนอื่น ท่ีมี ขีดความสามารถ 
ในการด�าเนินการจัดท�าและให้บริการสาธารณะได้อย่าง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับ 
ภาครัฐได้ จึงเริ่มมีแนวโน้มการถ่ายโอนภารกิจของ 
ภาครัฐให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเป ็นผู ้ด�าเนินการ 
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับรูปแบบ
การบริหารงานให้เข ้าสู ่แนวทางการจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ (New Public Management) ซึง่เน้นการท�างาน
มุ ่ ง ผลสั มฤทธิ์  และมี ความคล ่ อ ง ตั ว  พร ้ อมรั บ 
ความเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม ความพยายามในการลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐให้กระทัดรัดยังมีปัญหาอุปสรรค 
แม้ว่าส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก�าหนดแนวทางให ้
ส ่วนราชการได ้จัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเอง 
เพื่อทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของตน  
ว่าภารกิจใดสามารถถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ เพื่อลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยาก 
ท่ีส่วนราชการจะลดขนาดโครงสร้างหรืออัตราก�าลังของ
ตนเอง และยังมีแนวโน ้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  
สภาพการณ์ดังกล่าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผลการ 
จั ด อั น ดั บขี ด คว ามสามา รถขอ งปร ะ เ ทศ ไทย  
โดยสถาบนั IMD World Competitiveness Center 
ด้าน Government Efficiency ในประเด็นกรอบการ
บริหารด้านสถาบัน (Institution Framework)  
ในช่วงปี 2563 ของประเทศไทยตกลงไปอยู่ระหว่าง
อันดับที่ 40 ซึ่งลดลงจากเดิม 6 อันดับจากปี 2562

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง
เพือ่ให้สามารถบรูณาการความร่วมมือของทกุภาคส่วน 
ในการท�างานเพือ่ประชาชน โดยยดึพ้ืนทีเ่ป็นหลกั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น
พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิผล และมีการบูรณาการบทบาทภารกิจ
และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งหน่วยงานในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) 
ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาติและการบริหาร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การด�าเนินงานทีผ่่านมา การด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้าง 
และระบบงานภาครัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า 
ในปี 2563 ยังไม่ได้น�าแผนและแนวทางในการลดขนาด
โครงสร้างภาครัฐไปด�าเนินการอย่างเต็มที่ แต่มีการศึกษา
รูปแบบกรมและจังหวัดพันธุ ์ ใหม่ ซึ่งออกแบบให้มี 
ความคล่องตัวในการบริหารงาน เงิน คน ไว้แล้ว อย่างไร
ก็ตาม อาจมีประเด็นที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐ
ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ประกอบด้วย 

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)

อันดับขีดความสามารถของประเทศ โดย IMD ด้าน Governance Effiency
ประเด็น กรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institution Framework)

• การปฏิรูปโครงสร้าง และระบบการบริหาร
ราชการของส ่ วนราชการ  ในภู มิ ภ าค 
เพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิพืน้ที ่ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนา
กลไกการท�างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยง 
การท�างานของหน่วยงานในพื้นท่ี

• ปรบัปรุงพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ 
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
จัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบ 
การจัดตั้งส่วนราชการของต่างประเทศ และ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการปรบัโครงสร้าง 
ของส่วนราชการไทยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น  

ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบราชการ และแนวทางในการแก ้ ไข 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัต ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
ที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เ ติม รวมถึ งกฎหมายต ่ าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

• เร ่งรัดการน�าผลการศึกษาเก่ียวกับจังหวัด 
ที่มีความคล่องตัว ในการบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และระบบก�าลังคน (รูปแบบจังหวัด
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง) ไปทดลองในบางประเด็น  
6 จังหวัดน�าร่อง เพื่อปรับปรุงและขยายผล 
ในปีต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อนึง่ โดยทีก่ารด�าเนนิการภายใต้ประเดน็การปรบัโครงสร้าง
ภาครัฐ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและบุคลากรใน
ภาครัฐอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดแรงต้านจากภายในจาก
บุคลากรของภาครัฐ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจและ 
ท�างานร่วมกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย โดยการด�าเนนิการ 
ในระยะถัดไป อาทิ การทบทวนการจัดโครงสร้างของ
ส่วนราชการในภูมิภาค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทยให้มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์กรแบบราชการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการบริหารราชการที่มีผลกระทบสูง จะเน้น 
การทดลองท�า เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ เป ็นรูปธรรม ที่จะน�าไปสู ่การพัฒนาการท� างาน 
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปรับขนาดก� าลั งคนภาค รัฐ ให ้ เหมาะสมกับ
โครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจจัดท�าบริการ
สาธารณะและการให้บริการประชาชนเป็นเป้าหมายที่มี
ความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง และต้องอาศัยกลยุทธ์หลาย
ประการ อาทิ การปรับรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้มี
ความหลากหลาย ส่วนราชการสามารถปรับเปลี่ยน 
ได้อย่างยืดหยุ ่น คล่องตัวลดภาระผูกพันค่าใช้จ ่าย 

ที่มา: ส�านักงาน ก.พ.

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

ก�าลังคนภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 

พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขนาดก�าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง 
(High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพัน 
ในระยะยาว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของอัตราก�าลังภาครัฐท่ีลดลงภาพรวม ในระยะ 
5 ปี (ปี 2561 – 2565)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ด้านบุคลากรภาครัฐในระยะยาว ซึ่งการใช้อัตราก�าลัง
ในช ่วงที่ผ ่านมา ถึงแม ้จะมีความพยายามก�าหนด
มาตรการและเงื่อนไขที่จะน�าไปสู่การลดขนาดก�าลังคน 
แต ่ เมื่ อน� า ไปสู ่ การปฏิบัติ  มีป ั จจัยที่ เป ็น ตัวแปร 
ท�าให้ส ่วนราชการไม่สามารถด�าเนินการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้  จากข้อมูลของส�านักงาน ก.พ.  
พบว่า ในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2552 – 2562)
ก�าลังคนภาครัฐในฝ ่ายพลเรือนมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้น 
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• วางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาท 
ของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร ์ชาติ  โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ 
เห็นชอบ “มาตรการบริหารจัดการก�าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ 2562 - 2565)” ซึ่งมีเป้าหมาย
ส�าคัญ คือ “ให้ลดอัตราข้าราชการที่ว่างลงจาก
ผลการเกษียณอายุลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และให้ใช้การจ้างงานรปูแบบอืน่ (พนกังานราชการ)  
ทดแทนการบรรจุข้าราชการประจ�า” 

• การจ้างงานรูปแบบอื่นซึ่งไม่มีภาระผูกพัน
ด ้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช ้การ 
จ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ ข้าราชการ  
โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการ 
จ้างงานรปูแบบท่ีหลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืกใน 
การจ้างงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจของส่วนราชการ รวมท้ังเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการท�างานกับภาครัฐ 

คดิเป็นร้อยละ 6.09 แต่จ�านวนข้าราชการสงักดัฝ่ายบรหิาร (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการและ
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) มแีนวโน้มลดลง คดิเป็นร้อยละ 
1.93 อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทยีบอตัราก�าลงัภาครฐัทัง้หมดในปีทีผ่่านมา พบว่า ในปี 2562 มจี�านวน 2,199,232 คน  
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ�านวน 2,092,307 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11) นอกจากนี้ ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐยังมีการจ้าง “พนักงานจ้าง” ซึ่งอยู่นอกงบบุคลากรในจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา  ปี พ.ศ. 2563 การปฏริปูก�าลังคนภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 

• การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ก�าลังคนในส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
โดยคณะกรรมการก�าหนดเป ้าหมายและ
นโยบายก�าลงัคน (คปร.) มแีนวทางการด�าเนนิการ
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การใช ้ก�าลังคนของส่วนราชการ ทั้งอัตรา
ข ้ าราชการตั้ ง ใหม ่  และอัตราก�าลั งปกต ิ
ท่ีส ่วนราชการมีอยู ่ เ ดิม โดยส ่วนราชการ 
จะต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีอัตราว่างเกิน
ร้อยละ 5 ของอัตราข้าราชการทั้งหมด ซึ่งจะ
ช่วยให้การใช้ก�าลังคนมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก�าลังเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนการปฏรูิปประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการชะลอการเพิ่มอัตราก�าลังและสนับสนุนให้
เปลี่ยนไปใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่น ซ่ึงอาจช่วยลด
ภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในระยะยาว 
แต่ไม่ส่งผลที่มีนัยส�าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตรา
ก�าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสม
กั บภ า รกิ จ และสอดคล ้ อ ง กั บ สภ า ว ะแ วดล ้ อ ม 
ที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให ้
การด�าเนินการลดอัตราก�าลังคนและปรับขนาดก�าลังคน
ภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด ต้องด�าเนินการควบคู่
ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ลดบทบาท
ภารกิจของภาครัฐให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น ถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความพร้อมไปด�าเนินการแทน 
เน ้นการจ ้ า งงานที่ หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้มีความรู ้
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาท�างานให้ภาครัฐ 
ปรับระบบและกระบวนการท�างานให้มีความคล่องตัว  
ไม่เน ้นการจ้างงานจ�านวนมาก (Labour Intensive)  
แต่ต้องปรับการจ้างงานภาครัฐไปสู ่การจ้างผู ้มีความ 
รู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge Intensive) ซ่ึงจะท�าให้
ก� า ลั งคนภาค รัฐมี ขนาดกะทัด รัด  และคล ่องตั ว  
โดยส�านกังาน ก.พ. ควรประสานการท�างานร่วมกบัส�านกังาน 
ก.พ.ร. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกฝ่ายบริหาร โดยก�าหนด
เป็นวาระแห่งชาติด้านก�าลังคนภาครัฐ
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ที่มา: ส�านักงาน ก.พ.

ร้อยละของจ�านวนการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญจากการลาออก 
ต่อจ�านวนการสูญเสียข้าราชกรพลเรือนสามัญทั้งหมด

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง 
ไว้ในภาครัฐได้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา 
และรักษาไว้ซึ่งก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท�างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ผู ้มีความรู ้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความ
สนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ภาคราชการ 
สามารถดึง ดูด สร ้ างและรักษาคนดีคนเก ่ ง ไว ้ ใน 
ภาครัฐได้ จะช่วยให้ภาครัฐมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า คนรุ่นใหม่ที่มีความ
รู้ความสามารถ มีความสนใจที่จะท�างานในภาคราชการ
น้อยลง เนื่องจากระบบบริหารจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท�างาน
และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ ่นใหม่ ประกอบกับมี
ทางเลือกในการท�างานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ  
การประกอบอาชีพที่ไม่ประจ�า (Freelance) ขณะที่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาครัฐอาจยังไม่มีระบบ

และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย เพ่ือจูงใจและใช้ประโยชน์ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความถนัด 
หรือความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่ รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าอาจไม่ยืดหยุ่นและมข้ีอจ�ากดัส่งผลให้
ภาครฐัไม่สามารถรกัษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐได้ น�าไปสู่อัตราการลาออกที่เพิ่มข้ึน สัดส่วนการสูญเสียข้าราชการ
พลเรือนสามัญจากการลาออกต่อการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
48.89 ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 47.31
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง 
ไว้ในภาครัฐได้ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อวางระบบ กลไก และมาตรการต่าง ๆ เป็นหลัก 
ท�าให้เกิดผลกระทบในวงจ�ากัด โดยในปี 2563 มีการด�าเนินการในโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่

• การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท โดย ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติรับทราบการพัฒนาระบบการสอบ 
วัดความรู ้ความสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท และเห็นชอบ 
ให้ส�านกังาน ก.พ. หารอืร่วมกบัองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาท ิการน�าหลกัสตูร 
การสอบและเกณฑ์การตดัสนิการสอบผ่านการสอบภาค ก. ไปปรบัใช้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานตนเอง 

• การพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบการบริหารผลการปฏบิติังาน (Performance Management  
System) ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีรูปแบบ 
และขั้นตอนที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

• จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้น�าขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ โดยส�านักงาน ก.พ. ได้มกีารด�าเนนิการบรูณาการกบัหน่วยงานแหล่งทุนอื่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การให้ทุนการศึกษา โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาล  
และมีการก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเตรียมและพัฒนาก�าลังคนคุณภาพภายใต้ระบบทุนรัฐบาล
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส� าหรับโครงการภายใต ้แผนฯ ซึ่ งมีความส� าคัญ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูด และรักษาบุคลากร 
ให้อยู่ในภาครัฐ แต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ คือ การพัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total Compensations)  
ให้ใกล้เคยีงกบัอตัราในภาคเอกชนชัน้น�าและตอบสนอง 
ต่อความต้องการที่หลากหลายของเจ ้าหน้าที่รัฐ 
กลุ ่มต่าง ๆ ซึ่งก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ว่าด้วยก�าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ เพื่อท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลค่าตอบแทนภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ 
จ�าเป็นต้องจัดท�าร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 
บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ รวมทั้งปรับ
เปล่ียนอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ. รายงาน
ว่าไม่สามารถด�าเนินการเองได้
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการ

ปฏิรูปฯ มีความเห็นว่า องค์กรกลางการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการทุกประเภทต้องแก้ไขกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค เพื่อพัฒนาให้ระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total Compensations) 
ใกล้เคียงกับภาคเอกชน และตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของเจ้าหน้าทีรั่ฐกลุ่มต่าง ๆ ได้ และจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการลดอัตราก�าลัง
ของบุคลากรในภาครัฐ เพื่อไม ่ให ้การพัฒนาระบบ 
ค่าตอบแทนฯ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของประเทศ
มากเกินไป นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคญักบัปัจจยัเสรมิ
ด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ของ
บุคลากรต่อการท�างานในภาคราชการควบคู่กันไปด้วย 
อาทิ ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ 
โดยศึกษาปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบที่สามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ได้ตรงตามเป้าหมาย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป ็นกระบวนการที่ส�าคัญ 
ของการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั จึงได้ก�าหนดเรือ่งดงักล่าว
ไว้ในประเดน็ปฏริปูโดยมเีป้าหมาย เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ  
มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุน
การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นดจิิทลัในทกุขัน้ตอน มกีารบรูณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  
รวมถึงมีการรวมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพ่ือให้เกิดการประหยัด 
ต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมสนับสนุน

ภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ เพ่ือให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาพรวมด้านการทุจริตที่ผ่านมา 
จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่า พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้คะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตกลงมาจากอันดับที่  99 ในป ี  2561 มาอยู ่ที่ 
อันดับ 101 

ที่มา: Transparency International

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ย้อนหลัง ของประเทศไทย

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
คล่องตัว โปร่งใส 

และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทจุรติคอรปัชัน่ในภาคราชการ
และภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซง
โดยไม่เป็นธรรมจากผู ้มีอ�านาจและอิทธิพล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐลดลง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นการปฏิรูปการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกนัการ
ทจุรติทกุขัน้ตอน ได้มุง่เน้นแนวทางการป้องกนัการทุจริต 
โดยผลการด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2563 ประกอบด้วย 

• การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดท�าระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) และอยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด ้วยอิ เล็กทรอนิกส ์  (e-GP) อาทิ  
การพัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครฐัเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส ซึง่กรมบัญชกีลาง
มี แ ผ น ที่ จ ะ เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้างภาครัฐให้ภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข ้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สาธารณะสามารถ
น�าข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์
ต ่อได ้  โดยอยู ่ระหว ่างการตรวจรับระบบ 
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบงวดสุดท้าย 

• การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน
และประชาชน ในการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐ โดยโครงการข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งได้ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2561 เพือ่ขยายเครือข่าย
ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ป้องกันการทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญ
ของการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ จึงควรมุ่งเน้น 
ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ประเด็นที่
ควรให้ความส�าคัญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรมุ่ง
เน้นการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสร้างความ
โปร่งใสในการด�าเนินการ โดยการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
จัดซ้ือจัดจ ้างต ่อสาธารณะ และส ่งเสริมสนับสนุน 
ภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ตรวจสอบและป้องกนัการทจุริต นอกจากนี้ ควรพิจารณา
แนวทางในการลดข้ันตอนการปฏิบัติและวางระบบการ
ตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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