
“ องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
กะทัดรัดแต่แข็งแรง บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหาร 
และบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต ”

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร 
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การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
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การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ภาครัฐของไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน 
ทั้งทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การที่ระบบราชการ องค์กร
และหน่วยงานภาครัฐจะอยู ่รอด เติบโต เป ็นเลิศ 
และยั่งยืนได้นั้น ล�าพังแค่เพียงการปรับตัวหรือปรับ
เปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปและมุ่งแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเร่ือง ๆ อาจไม่เพียงพอ แต่จ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรปูขนานใหญ่ทีเ่น้นการมองภาพกว้างและมอง
ไกลในทุกมิติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในมาตรา 
258 ข. ของรัฐธรรมนูญ ได้ก�าหนด “ผลสัมฤทธิ์อันพึง
ประสงค์” การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ให้มีการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดท�าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้
แก่ประชาชน 2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วย
งานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบ

ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการ
ประชาชน 3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก�าลังคนภาครัฐ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  
โดยต้องด�าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 4) ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให ้
ผู ้มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท�างานใน
หน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม 
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล  
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที ่
ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพือ่ให้การปฏบิติัราชการ และการบรหิารราชการแผ่นดนิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ ้มครอง
ป ้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช ้อ�านาจโดยไม ่ 
เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ 5) ให้มีการปรับปรุง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ ้างภาครัฐให ้มีความคล ่องตัว  
เปิดเผย ตรวจสอบได้และมกีลไกในการป้องกนัการทจุรติ
ทุกข้ันตอน
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อย่างไรก็ตามในการพัฒนาประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีการ
ทบทวนสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ 
เพื่อการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ พบว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มท่ีส่งผล 
กระทบต่อระบบราชการและหน่วยงานภาครัฐพบว่ามี
สถานการณ์และแนวโน้มที่ส�าคัญโดยแบ่งเป็นสถานการณ์
และแนวโน้มภายนอก อาทิ 1) ทางด้านเศรษฐกิจ  
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและมีความ
เส่ียงอยู่ตลอดเวลาส่งผลท�าให้ตัวแปรหลักในการก�าหนด
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้มี
ความจ�าเป็นต้องปฏิรูปสถาบันและโครงสร้างภาครัฐ  
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยท่ีท�าให้สภาพสังคม
และวฒันธรรมในปัจจุบันเปลีย่นไปอย่างมาก ประกอบด้วย 
(2.1) การที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู ่ในเขตเมือง
มากกว ่าเขตชนบท (2.2) การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
ประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว (2.3) การเคลื่อนย้ายก�าลัง
แรงงานข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีมากขึ้น (2.4) ความ 
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าในสังคม และ 3) ความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความเป็นไป 
ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงมี
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
อาทิ 1) สถานการณ์ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยภาครัฐมีขนาดใหญ่เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็น  
ผู ้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าและให้บริการสาธารณะ 
ส่งผลท�าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมท้ังจ�านวนบุคลากร
ภาครัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ยังมีจ�ากัดและไม่เพียงพอต่อการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ 
และ 2) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาการ
บริหารราชการแผ ่นดินที่ครอบคลุมทั้ งการพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการ

ประชาชน และการบริหารงานภายใน งบประมาณ  
อตัราก�าลงั และวฒันธรรมและค่านยิมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป ้าหมายส�าหรับ 
การขับเคลื่อนภารกิจที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชน 

ด้วยเหตุนี้จึงเป ็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได ้มีการ
ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 
(1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสร้าง
ภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผล
สัมฤทธิ์สูง (4) ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง  
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ และ (6) การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 24 กลยุทธ์ และ 
แผนงานทั้งสิ้น 56 แผนงาน มีเป้าหมายรวมของข้อเสนอ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบด้วย  (1) จดัองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชือ่มโยง
ข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสร้างองค์กรให้
เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท�างานเพื่อประชาชน 
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (3) จัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนให้เป็นดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ทันสมยั ปรับตวั 
ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานได้อย ่างเหมาะสม (4) จัดระบบ 
บุคลากรภาครัฐให ้มีมาตรฐานกลาง เ พ่ือสรรหา  
และรักษาไว ้ ซ่ึงก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม  
และจริยธรรมในการท�างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชน และ  (5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวาง
ระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู ้มี
อ�านาจและอิทธิพล
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉมส่งผล 
กระทบต่อรูปแบบการท�างานของทุกองค์กร และเป็น
โอกาสของภาครัฐในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างาน เพื่อลดก�าลังคน  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย
อย่างมาก จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการในหลายด้าน  
ทั้งด ้านระบบข้อมูล โครงสร ้างพื้นฐาน ทักษะของ
บุคลากร และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐ
ยังต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
ภาครัฐควรมีขนาดที่เล็กลง ด�าเนินภารกิจเท่าที่จ�าเป็น 
และต ้องอาศัยกลไกการมีส ่วนร ่วมและบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยมีข้อ
เสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1) ควรเร่งด�าเนินโครงการที่มีความส�าคัญและส่งผล
บรรลุต ่อเป ้าหมาย เช ่น การพัฒนาระบบอ�านวย 
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร และการ 
บูรณาการเลขหมายแจ ้งเหตุฉุกเฉินให ้ เหลือเพียง
หมายเลขเดียวโดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการได้ตาม
แผนการด�าเนินการที่ก�าหนด พัฒนาความพร้อมของ 
เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 

2) ควรก�าหนดหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการจัดท�า
แผนการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีกลไก
การก�ากับติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูป

3) แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ อาจจะต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 
รูปแบบอื่นให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรขยายผล
การพัฒนา และการรังสรรค์นวัตกรรมการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ในกิจกรรมที่ด�าเนินการ 
และประสบผลส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ต่อไป

4) ควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตราก�าลัง
และค ่าใช ้จ ่ายด ้านบุคคลที่มีแนวโน ้มจะขยายตัว 
เพิ่มมากขึ้น เช่น การลดภารกิจที่ซ�้าซ้อน การน�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดกระบวนงานต่าง ๆ การเกลี่ย
อัตราก�าลังให้ส่วนราชการที่ขาดแคลน การจ้างงาน 
รูปแบบอื่น และอาจให้มีโครงการเกษียณอายุก ่อน
ก� าหนด เป ็นต ้น  นอกจากนี้ ส ่ วนราชการควร มี 
การปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราว่างและการ
ใช้ก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพก่อนการขอเพ่ิมอัตราก�าลัง 
ต้ังใหม ่  หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบต�าแหน ่งให ้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเข้าสู ่ 
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/สมรรถนะท่ีหลากหลายเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

5) ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ได้อย่างเตม็รปูแบบ อาท ิการจดัท�าฐานข้อมลูกลางเกีย่วกบั
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น คุณสมบัติและราคาอ้างอิง
ของผลิตภัณฑ์พื้นฐานไว้เป็นมาตรฐาน การจัดท�าระบบ
การบริหารโครงการก่อสร้างส�าหรับติดตาม ควบคุม  
และดูแลโครงการงานก่อสร้างต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา นอกจากนี้ ควรขยายผลการใช้
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สู่ระดับท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
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0201
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 บรกิารภาครฐั สะดวก รวดเรว็ และตอบโจทย์ชวีติประชาชน 
ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย  
เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการ 
เลขหมายแจ้งเหตฉุกุเฉนิให้เหลอืเพยีงหมายเลขเดยีว รวมทัง้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบรูณาการข้อมลูส�าคญัเพ่ือใช้
ในสถานการณ์หรอืภาวะฉกุเฉนิ การยกระดบัการให้ข้อมลูและให้ค�าปรกึษาจากหน่วยงานของรฐั รวมทัง้ยกระดบัการให้
บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายข้ึน และถูกลง นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐ  
อาท ิการปรบัปรงุกระบวนการขออนมุตั/ิอนญุาตจากภาครฐั การจดัให้มกีารให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ผ่านช่องทางดจิทิลั 
และศนูย์บรกิารร่วม เช่น ระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร เป็นต้น

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

0202

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 ระบบข้อมลูภาครฐัมมีาตรฐาน ทันสมยั และเชือ่มโยงกนั ก้าวสู่รฐับาลดิจทิลั 
ได้มีการด�าเนินการโดยพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ส�าหรับรองรับการให้บริการ/การท�างาน
ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
โดยง่าย การน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารราชการ อาทิ พัฒนาระบบงานด้านสนับสนุนงานพื้นฐาน
ภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ รวมท้ังบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ 
การบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุนการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายกิจกรรมที่ด�าเนิน
การแล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาและบริการการระบบสารบรรณกลางและระบบ
สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันมีการให้บริการกับ 330 หน่วยงาน  
และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยกรมการปกครองที่ให้บริการข้อมูลได้แล้วจ�านวน 130 รายการ 
จากจ�านวน 60 หน่วยงาน เป็นต้น 

0203
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 โครงสร้างภาครฐั กะทดัรดั ปรับตวัได้เรว็ และระบบงานมผีลสัมฤทธิสู์ง 
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเองเพ่ือทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงาน  
การศึกษารูปแบบหน่วยงานภาครฐั หรอืการพฒันาและการรงัสรรค์นวตักรรมการด�าเนนิงานในรปูแบบใหม่ (Sandbox) 
เช่น การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน และกลไกการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของ
ส่วนราชการในภูมิภาคการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ  
ปรับจ�านวนและขนาดของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ การพัฒนาระบบงบประมาณ
และการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่4 ก�าลังคนภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสงู พร้อมขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
ได้มีการด�าเนินการโดยจัดก�าลังคนให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส�าคัญ และขับเคล่ือน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อวางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการข้อมูลก�าลังคนภาครัฐทุกประเภทท่ีใช้งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันส�าหรับการก�าหนดนโยบายก�าลังคนภาครัฐ ลดขนาดก�าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผล
ผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว อาทิ การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน และการจ้างงานรูปแบบอื่นซ่ึงไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช้การจ้าง
เหมาบริการแทนการบรรจุข้าราชการ นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิง 
กลยุทธ์ให้กับก�าลังคนภาครัฐ อาทิ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 รวมท้ังทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลก�าลังคน (จ�านวนสายงาน ต�าแหน่ง 
ระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม เป็นต้น

0204

0205
เร่ืองและประเด็นปฏิรปูที ่5 ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู สร้างและรกัษาคนดคีนเก่งไว้ในภาครัฐ
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ 
เข้ามาท�างานในหน่วยงานของรัฐ โดยการเพ่ิมช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจผู ้มีความรู ้
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ เพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
เข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 2) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ 
ไว้ในภาครัฐ อาทิ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการภาครัฐโดยรวม 3) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรภาครัฐ อาทิ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 4) สร้างผู้น�าให้เป็น
ตัวอย่าง โดยพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น�าที่เป็นตัวอย่าง 5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ส�าหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  
และจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 6) พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความ
ต่อเนื่องในการด�ารงต�าแหน่ง อาทิ จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละ
สายอาชีพข้ามหน่วยงานในภาครัฐเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การท�างานทั้งในด้านกว้างและลึก นอกจากนี้มีบาง
กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น การจัดท�าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นต้น
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่6 การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั คล่องตวั โปร่งใส และมกีลไกป้องกนัการทจุรติทกุขัน้ตอน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ ประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ท้ังระบบ มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพพัสดุส�าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ท้ังนี้ มีหลายกิจกรรมท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และมีหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างกับระบบของกรมบัญชีกลางแล้ว จ�านวน 33 หน่วยงาน เป็นต้น
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ภาครัฐของไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน 
ในทกุมติ ิ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยอีย่างฉบั
พลันที่จะกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง 
และกว้างขวาง กล่าวคือ จะเป็นแรงกดดันที่ส�าคัญในภาครัฐ
ต้องปรับโฉมโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบงาน และปรับ
เปลี่ยนวธิกีารท�างานด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้แทนก�าลงัคน
มากขึ้น ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยจีะส่งผลท�าให้รปูแบบความ
สัมพันธ์ของประชาชนผู ้รับบริการและหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่การจัดท�าและการ 
ให้บริการสาธารณะเน้นการยึดกฎระเบียบ งานเอกสาร 
และกระบวนการทีย่ดืยาว มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ของรัฐห่าง
ไกลและไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จะถูกแทนท่ี
ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์และการให้บริการท่ีเน้นความ
รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจาก
ประชาชนผู้รับบริการจะมีข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกับภาครัฐ
อย่างเปิดเผย รวมท้ังจะมีความคาดหวังให้ภาครัฐและระบบ
ราชการต้องจัดบริการที่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดประเด็นการ
ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้บริการภาครัฐ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว  
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 0201
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0201

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในประเด็นการปฏิรูปด้านบริการ
ภาครัฐ ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ ่งเน้น 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ 
ประกอบด้วย เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการ
ตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
โดยบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียว รวมทั้ ง พัฒนาระบบการแจ ้ง เตือน 
และบูรณาการข้อมูลส�าคัญเพื่อใช้ในสถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉิน การยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค�าปรึกษา
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง ่ายขึ้น และถูกลง  

โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการด�าเนนิการ
ร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐ อาทิ 
การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ 
การจัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล 
และศูนย์บริการร่วม เช่น ระบบอ�านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เป็นต้น ซึ่งผลจากการ
ด�าเนินงานดังกล่าว ประเทศไทยสามารถยกระดับอันดับ 
“Doing Business” หรือรายงานความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจจากเดิมในปี 2562 อยู่ที่อันดับ 27 ขึ้นมา
อยู ่ที่อันดับ 21 ในปี 2563  ปรับดีขึ้น 6 อันดับ  
จากทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลก
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อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการส่วนใหญ่ภายใต้ประเด็นปฏิรูปดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานให้บริการประชาชนซ่ึงจะต้องใช้ 
งบประมาณในการลงทนุทีค่่อนข้างสงู หากได้รบัการจดัสรรงบประมาณไม่ต่อเนือ่งหรอืล่าช้า ก็จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนด 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปภาครัฐควรเร่งด�าเนินกิจกรรมท่ีมีความส�าคัญและส่งผลบรรลุต่อเป้าหมาย  
เช่น การพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และการบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียวโดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 
ด�าเนินการได้ตามแผนการด�าเนินการที่ก�าหนด พัฒนาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ
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0202

ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

สภาพการณ์และบริบทปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความซับซ้อน ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่มี
ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารราชการในปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศจ�านวนมากในการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น จึงได้
ก�าหนดให้การยกระดับระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันเพื่อก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัลเป็นหนึ่งในประเด็นท่ีส�าคัญภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยปัจจุบัน จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development  
Index : EDGI) ของ United Nations E-Government Survey ปี 2561 ประเทศไทยได้อันดับที่ 
73 ดีขึ้นจากเดิม 4 อันดับจากปี 2559 และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคอาเซียน 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ ่านมาในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้มีการด�าเนินการ โดยพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดจิิทลั ส�าหรบัรองรบัการให้บรกิาร/การท�างานผ่านระบบดจิทิลั ซึง่จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐั 
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยง่าย การน�าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานและบริหารราชการ อาทิ พัฒนาระบบงานด้านสนับสนุนงานพื้นฐานภายใน
หน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน 
ภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุน
การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน  
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ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนา 
และบริการการระบบสารบรรณกลางและระบบสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
โดยในปัจจุบันมีการให้บริการกับ 330 หน่วยงาน และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยกรมการปกครอง 
ที่ให้บริการข้อมูลได้แล้วจ�านวน 130 รายการ จากจ�านวน 60 หน่วยงาน

0202

อย่างไรก็ตามในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท้าทายทีส่�าคญัควรเร่งผลักดันมากยิง่ขึน้ อาทิ การบรูณาการ
ข้อมลูของหน่วยงานภาครฐัเพือ่การบรหิารราชการแผ่นดนิ
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุนการน�า
ข ้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและสร้างการม ี
ส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งการ 
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังขาด
แนวทางที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ

ดังนั้น จึงควรก�าหนดหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการ
จัดท�าแผนการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
และมีกลไกการก�ากับติดตามการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็น
การปฏิรูปดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐและสนับสนุนการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและสร้างการมีส ่วนร ่วมระหว่างรัฐ เอกชน  
และประชาชน 
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โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และผันผวนในทุกมิติ ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับเข้าสู่แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ซึ่งเน้นการท�างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีความคล่องตัว พร้อมรับความเปล่ียนแปลง โดยที่ผ่านมา 
ภาครัฐของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
จัดท�าและให้บริการสาธารณะ ส่งผลท�าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนือ่งมาโดยตลอด  นอกจากนี ้การบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต�่า เนื่องจากมีระเบียบ
และข้ันตอนจ�านวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น มีความล่าช้า ไม่คล่องตัว แผนการปฏิรูป
ประเทศจึงก�าหนดประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยผลการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD World 
Competitiveness Center ด้าน Government Efficiency ประเด็นกรอบการบริหารด้าน 
สถาบัน (Institution Framework) ในปี 2562 ประเทศไทยได้อันดับที่ 34 ดีขึ้นจากเดิม 1 อันดับ  
จากปี 2561  
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ที่มา : International Institute for Management Development (IMD)
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ภายใต้ประเด็นแผนปฏิรูปดังกล่าว ได้ก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ  
โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเอง
เพ่ือทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงาน การศึกษา 
รูปแบบหน่วยงานภาครัฐ หรือการพัฒนาและการ
รั งสรรค ์นวัตกรรมการด�า เนินงานในรูปแบบใหม ่  
(Sandbox) เช่น การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์
พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ 
การบริหารราชการของส่วนราชการในภูมิภาค การ
พัฒนาขดีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ปรับจ�านวนและขนาด
ของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการ การพัฒนาระบบงบประมาณและการคลัง 
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
การสร้างระบบธรรมาภบิาลทีย่ัง่ยนืในหน่วยงานภาครฐั 
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ จึงเป็นการ
ยากที่จะประเมินผลลัพธ์ มีบางกิจกรรมซ่ึงได้ด�าเนินการ
ไปแล้ว แต่ผลการด�าเนินการยังไม่สามารถบรรลุผลตามที่
ต ้องการได้ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบบริหารงานของรั ฐ  ซึ่ ง ก� าหนดให ้ทุ ก 
ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเองเพื่อ
ทบทวนภารกิจและโครงสร ้ างหน ่วยงานของตน  
ว่าภารกิจใดสามารถถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ เพื่อลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยากที่
ส่วนราชการจะลดขนาดโครงสร้างหรอือตัราก�าลงัของตนเอง
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ดังน้ัน แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจของส่วนราชการในระยะต่อไปอาจจะต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
รูปแบบอื่นให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรขยายผลการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมการด�าเนินงานใน 
รูปแบบใหม่ (Sandbox) ในกิจกรรมที่ด�าเนินการและประสบผลส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
รูปแบบใหม่ต่อไป
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ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4

สถานภาพก�าลังคนภาครัฐในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง จากรายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการ 
การบริหารและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-
2561) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้กบั
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังภาครัฐ (คปร.) 
เห็นชอบจ�านวน 39,719 อัตรา เป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ จ�านวน 28,749 อัตรา และข้าราชการต�ารวจ
จ�านวน 10,970 อัตรา จึงจ�าเป็นต้องปรับขนาดก�าลังคน
ภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับการปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารงานของส่วนราชการอย่างจริงจัง และจ�าเป็นต้อง
ปรับรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้มีความหลากหลาย
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัวเพื่อมิให้
เกดิภาระผกูพนัค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครัฐในระยะยาว 
อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินในมิติ
การพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านความมั่นคง
ของประเทศ

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ.
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ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาในประเด็นการปฏิรูปก�าลังคน
ภาค รั ฐ มี ข น าดที่ เ ห ม า ะสมและมี ส ม ร รถนะสู ง  
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการด�าเนินการ  
โดย จัดก�าลังคนให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นในการบรกิาร
สาธารณะท่ีส�าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อวางแผนก�าลังคนให้
สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการข้อมูลก�าลัง
คนภาครัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบันส�าหรับการก�าหนดนโยบายก�าลังคน 
ภาครัฐ ลดขนาดก�าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
ภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว อาทิ 
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานและการบรกิารประชาชน และการจ้างงาน 

รูปแบบอื่ น ซ่ึ ง ไม ่ มี ภาระ ผูกพันด ้ านงบประมาณ 
ในระยะยาวหรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก�าลังคน
ภาครัฐ อาทิ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล  
และประเทศไทย 4.0 รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้ก�าลงัคนในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ อาทิ  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล การใช้ก�าลังคนในส่วนราชการและหน่วย
งานของรัฐ และทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลก�าลังคน (จ�านวนสายงาน ต�าแหน่ง ระดับ)  
และระบบการโยกย้าย แต่งต้ังให้สอดคล้องกับความ
จ�าเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
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ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายโครงการที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืนได้น�าเสนอมาตรการบรหิารจดัการก�าลงัคนภาครฐั 
(พ.ศ. 2562 - 2565) ต ่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
19 มนีาคม 2562 และคณะรฐัมนตรีได้มมีตเิหน็ชอบ จากนัน้ 
ได้จัดการประชุมช้ีแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการเพื่อ
ด�าเนินการและได้จัดท�าหนังสือมาตรการบริหารจัดการ 
ก�าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้  
มาตรการฯ ดังกล่าวได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคัญในปี  
พ.ศ. 2563 คือ อตัราข้าราชการท่ีว่างลงจากการเกษยีณอายุ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ลดลงร้อยละ 10 จากการ 
จ ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อทดแทนอัตราข ้าราชการ 
ที่ เกษียณอายุ  และมีหลายโครงการที่อยู ่ ระหว ่าง 
ด�าเนินการ อย่างไรก็ตาม ถึงมาตรการมีความเหมาะสม 
ในหลักการ แต่เมื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติมีป ัจจัยที่ เป ็น
ตัวแปรท�าให้ส่วนราชการไม่สามารถด�าเนินการตาม
มาตรการบริหารจัดการก�าลังคนภาครัฐที่ก�าหนดได้  
รวมท้ังขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตรา
ก�าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น เช่น การลดภารกิจที่ซ�้าซ้อน การน�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดกระบวนงานต่าง ๆ การเกลี่ย
อัตราก�าลังให้ส่วนราชการที่ขาดแคลน การจ้างงาน 
รูปแบบอื่น และอาจให้มีโครงการเกษียณอายุก ่อน
ก�าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ส ่วนราชการควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราว่างและการใช้
ก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพก่อนการขอเพิ่มอัตราก�าลัง 
ต้ังใหม ่  หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบต�าแหน ่งให ้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเข้าสู ่ 
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/สมรรถนะที่หลากหลาย 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย         
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ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด  
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจที่จะท�างานในภาคราชการน้อยลง 
เนื่องจากระบบบริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท�างานของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับในปัจจุบัน
มีรูปแบบการท�างานที่หลากหลายมากข้ึน อาทิ การประกอบอาชีพท่ีไม่ประจ�า และการประกอบอาชีพ
ชั่วคราวหลายงาน นอกจากนี้ มาตรการที่ใช้ในการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในภาครัฐ
ยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นที่ภาครัฐต้องเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผู้มีความรู้ความสามารถในตลาดแรงงาน ก�าลังคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นคนเก่งและคนดีมีจิตสาธารณะจึงได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล  
เพื่อให้ภาคราชการสามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ 
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ประเด็นการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ได้ก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การดึงดูดผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท�างานใน
หน่วยงานของรัฐ โดยการเพิ่มช่องทางและรูปแบบการ 
จ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิผลและความคล่องตัวใน
การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเข้าสู ่ภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาระบบการสอบวัดความรู  ้
ความสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้า
หน้าที่ของรัฐทุกประเภท 2) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มี
ความรู ้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ  
อาทิ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง าน  และพัฒนาระบบค ่ า ตอบแทน 
และสวัสดิการภาครัฐโดยรวม 3) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรภาครัฐ อาทิ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 4) สร้างผู้น�าให้เป็น
ตัวอย่าง โดยพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู ้น�าท่ีเป็น
ตัวอย่าง 5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ ส�าหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  
และจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และ 6) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความ
ต่อเน่ืองในการด�ารงต�าแหน่ง อาทิ จัดท�าแผนพัฒนาก�าลัง
คนคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละ
สายอาชีพข ้ ามหน ่ วยงานในภาครั ฐ เพื่ อสร ้ า ง เสริ ม
ประสบการณ์การท�างานทั้งในด้านกว้างและลึก ที่ผ่านมา 

มีบางกิจกรรมท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น การจัดท�าพระราช
บัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรม 
ส่วนใหญ่อยู ่ระหว่างด�าเนินการ อาทิ การจัดสอบความรู้
ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท้าทายท่ีส�าคัญควรเร่งด�าเนินการผลักดันเพื่อให้สามารถ
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว ้ในภาครัฐได้ อาทิ  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพเพื่อสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายกุารท�างาน รวมทัง้การพัฒนา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครัฐโดยรวมให้ใกล้เคียง 
กับอัตราในภาคเอกชนช้ันน�าและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่กลุ่มรัฐต่าง ๆ 

ดังนั้น ในระยะต่อไปหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควร
เร่งด�าเนินการผลักดันเพื่อให้สามารถดึงดูด สร้างและรักษา
คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ อาทิ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
และสายอาชีพเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
การท�างาน รวมทั้งการพัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ภาครัฐโดยรวมให้ใกล้เคียงกับอัตราในภาคเอกชนชั้นน�า 
และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของเจ้าหน้าที่
กลุ ่มรัฐต ่าง ๆ นอกจากนี้  ควรพัฒนาทางก้าวหน้าใน 
สายอาชพีต่าง ๆ และสร้างความต่อเนือ่งในการด�ารงต�าแหน่งด้วย
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6  

จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. 2562 ประเทศไทย 
ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index:  CPI) ได้ 36 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับตกลงมาจากอันดับที่ 99 ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับ 101  
และอยูใ่นอันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศเวียดนามแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 
จากผลดังกล่าว ปรากฏว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนและภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
แต่ในส่วนของภาคราชการยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติราชการ  
การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้ก�าหนด
ประเด็นปฏิรูปด้านการจัดซื้อจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐซ่ึงเป็นปัจจัยการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 
ที่ส�าคัญ และส่งผลต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ย้อนหลังของประเทศไทย

ที่มา : Transparency International
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ภายใต้ประเด็นแผนปฏิรูปดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อ 
หน่วยงานภาครัฐสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได ้
โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็น
ดิจิทัลในทกุข้ันตอน มกีารบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมลู
กบัระบบอืน่ ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินการ ประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ปรบัปรงุระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐให้มคีวามคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างทั้งระบบ มีการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและผู ้ประกอบการการส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ โดยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัสดุส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
รวมทั้ งพัฒนา ขีดความสามารถของภาค เอกชน 
และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ ้างภาครัฐ ที่ผ ่านมามีหลาย
กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ ระบบการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการ 
ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ และมหีน่วยงานของรฐัเชือ่มโยง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบของกรมบัญชีกลางแล้ว 
จ�านวน 33 หน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด อาทิ การจัดท�าฐานข้อมูล
กลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดท�าระบบ
การบริหารโครงการก่อสร้างส�าหรับติดตาม ควบคุม  
และดูแลโครงการงานก่อสร้างต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
และคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน
ในการป้องกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งรดัด�าเนนิการเพือ่ให้ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั
เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การจัดท�าฐาน
ข ้อมูลกลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐ เช ่น 
คุณสมบัติและราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานไว้เป็น
มาตรฐาน การจัดท�าระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
ส�าหรับติดตาม ควบคุม และดูแลโครงการงานก่อสร้าง
ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา นอกจากนี้ 
ควรขยายผลการใช ้ ระบบการจัดซื้ อจัดจ ้ างด ้ วย
อิเล็กทรอนิกส์สู ่ระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถใช้ได้
ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
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