แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ภาครัฐถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน และการบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก
ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคมวั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม องค์ ก รและหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จาเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision Driven) มิใช่
แค่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem
Driven) เท่านั้น
สองทศวรรษจากนี้ไปจึงเป็นยุคแห่งการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๕๘ ข. ได้กาหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ไว้อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น และการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน (๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกาลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง
เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสั ตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครั ฐ
จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งสร้ าง “ภาครั ฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาล โดยมีเ ป้า หมาย
เพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จึ ง ได้ จั ด ทาแผนการปฏิรู ปประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยนาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศขององค์กร
ต่างๆ อาทิ ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ นตามกรอบการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และการสร้ างความสามั คคี ปรองดอง มาใช้
ประกอบการพิ จ ารณาด าเนิ น การ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
จากส่วนราชการ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวางในหลายช่องทาง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ (๑) สร้างภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service) (๒) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance
Public Service) (๓) พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่น
ในคุณธรรม พร้อมนาการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) (๔) พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และ (๕) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วย (๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (๒)โครงสร้างองค์กรภาครัฐ
เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว
ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม (๔) ระบบบุคลากร
ภาครั ฐ มี ม าตรฐาน สามารถสรรหา ดึ ง ดู ด และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการทางานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และ (๕) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล ทั้งนี้ โดยมีตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในระยะ ๕ ปี ที่เน้น
การทาให้บริการภาครัฐสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน โครงสร้างและ
ระบบงานภาครัฐมีประสิทธิภาพสูง เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนและบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่น ในคุณธรรม พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
และภาครัฐมีนวัตกรรมการบริหารจั ดการและนวัตกรรมการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย “๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๖ แผนงาน”
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปที่ ๑ : บริ การภาครั ฐ สะดวก รวดเร็ ว และตอบโจทย์ชี วิ ตประชาชน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉิน (๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ และ (๓) ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (๒) นาระบบ
ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน และการบริ ห ารราชการ และ (๓) บู รณาการข้ อมู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : . โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเป็นนิติบุคคลของกรม (๒) เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (๓) พัฒนา
ขีดความสามารถในการจั ดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (๔) พัฒนาระบบงบประมาณและ
การคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
และ (๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการ
สาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๒) ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่าย

ด้านบุ คคลภาครั ฐที่ มี ผลผู กพั นภาระงบประมาณในระยะยาว (๓) พัฒนาทั กษะและสมรรถนะใหม่ เพื่ อสร้ าง
ความพร้ อมเชิ งกลยุ ทธ์ ให้ กั บก าลั งคนภาครั ฐ และ (๔) ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการใช้ ก าลั งคน
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปที่ ๕ : ระบบบริ หารงานบุคคลที่ สามารถดึ งดูด สร้ าง และรั กษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามา
ทางานในหน่วยงานของรัฐ (๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
(๓) พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ (๔) สร้างผู้นาให้เป็น
ตัวอย่าง (Leadership by Example) (๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
(๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ
ให้ มีค วามคล่ อ งตัว และมีป ระสิ ท ธิภ าพ และ (๒) ส่ ง เสริ มและสร้ างความเข้ม แข็ง ให้ กั บกลไกการติ ดตาม
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
อนึ่ง การบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นพื้นฐานสาคัญในฐานะที่เป็น “ห้องเครื่อง” หรือ “คานงัด”
ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศให้ประสบความสาเร็จ จึงมีขอบเขตกว้างขวาง เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อ
การปฏิรูปประเทศด้ านอื่น ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านต่างๆ รับผิดชอบอยู่แล้ว อาทิ ด้านการเมือง
ด้ านกฎหมาย ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านสั งคม ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ขอบเขตของ
การปฏิ รู ปการบริ หารราชการแผ่ นดิ นยั ง ครอบคลุ มหน่ วยงานของรั ฐทุ กประเภท ทั้ งฝ่ ายพลเรื อน ต ารวจ
ทหาร องค์ การมหาชน รั ฐวิ สาหกิ จ และองค์ กรหรื อหน่ วยงานที่อยู่นอกฝ่ ายบริ หารด้วย แต่โดยที่มีข้ อจ ากั ด
ในเรื่องระยะเวลาในการจั ดทาแผนการปฏิรู ปประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิ น จึงเน้นเฉพาะแผนการปฏิรู ปฯ ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์อัน พึงประสงค์ตามที่บัญญัติไ ว้
ในมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นหลักก่อน
จุดเด่นของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จะเน้น
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and
Connected) โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และทาให้ประชาชน
มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อภาครัฐ โดยในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (ปีที่ ๑ –
ปีที่ ๒) จะเน้นดาเนินการในประเด็นที่มีความสาคัญเร่งด่วนและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อน อาทิ การปฏิรูป “บริการภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ”
ซึ่งคาดว่า จะมีผ ลลั พธ์ที่จั บ ต้องได้ ที่ส าคัญ อาทิ การปรั บปรุง กระบวนการขออนุมัติ/ อนุญาตเพื่อ อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม เพื่อยกระดับ
งานบริการประชาชนและการอานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และการจัดให้มีบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการพื้นฐาน (Service Platform)
และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Centre) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
การบู ร ณาการข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาระกั บ ประชาชน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารราชการ ซึ่งจะทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินทั้งของภาครัฐและประชาชนลดลงอย่างมาก

ที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับ
ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในการนาแผนปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งยังได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จานวน ๒ ครั้ง และมีช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ โดยประมาณร้ อยละ ๙๐ ของผู้ ที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็ น เห็ นด้ว ยกับประเด็ น
การปฏิรูป ในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด”
ทั้ง นี้ คณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศฯ จะได้ ประสานกั บคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศด้ านต่า งๆ
เพื่อบู รณาการแผนการปฏิรูป ประเทศร่ วมกัน เพื่อ ให้ การนาไปปฏิบัติ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
รวมทั้ ง จะได้ ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การดาเนินการตามแผน การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผลความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
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