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1. ประเทศไทยในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
ใ น ช ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ส อ ง ท ศ ว ร ร ษ ที่ ผ า น ม า ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง ด า น วิ ท ย า ก า ร
สื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนปจจัยผลักดันที่สําคัญ ทําใหขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็ว เปนเครือขายที่ไรพรมแดน การเคลื่อนยายของแรงงาน
เงินทุน และสินคาเปนไปอยางเสรีมากขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร และนําโลกเขาสู
ยุคแหงการจัดระเบียบใหมทั้งในมิติความสัมพันธระหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
กอใหเกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
 มิติทางดานนานาชาติ
ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปดกวางออกสูนานาชาติมาก
ขึ้นเปนลําดับ การเปดการคาแบบเสรี และการกีดกันทางการคา ซึ่งดําเนินอยูอยางคูขนานกันในระบบ
เศรษฐกิจโลกปจจุบันไดสงผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ เชิงเปรียบเทียบในเชิงการแขงขัน
ระหวางประเทศ การกําหนดขอตกลง เงื่อนไข กติกาการคา และการลงทุนระหวางประเทศใหม
รวมทั้ ง มี ค วามพยายามเป ด เสรี ก ารค า ในสาขาเกษตรและบริ ห าร และการกี ด กั น ทางการค า
ดวยมาตรการที่ไมใชภาษี ไดสรางแรงกดดันใหประเทศตาง ๆ ตองปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และการคาของตน นําไปสูการขยายตัวของการกีดกันการคา ทําใหชองวางระหวางประเทศที่ร่ํารวย
และยากจนขยายตัวมากขึ้น จําเปนที่ประเทศไทยตองเรงเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาการคา โดย
ดําเนินการอยางเปนองครวมและมีบูรณาการ
ขณะเดียวกันนั้น ความลาชาในการดําเนินงานขององคการคาโลก (World Trade Organization
: WTO) ผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางประทศในระดับภูมิภาคและทวิภาคีมากยิ่งขึ้น การเขาเปน
สมาชิกขององคการคาโลก ทําใหจีนเปนตัวแปรสําคัญตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
เอเซีย ประเทศไทยจึงจําเปนตองอาศัยศักยภาพทําเลที่ตั้งของประเทศใหเกิดประโยชน โดยเรงสราง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศเพื่อนบาน ผลักดันใหขอตกลงอาเซียนมีผลในทางปฏิบัติ
สรางความรวมมือในภูมิภาคเอเซีย (Asian Cooperation Dialogue : ACD) ใหเปนรูปธรรม ควบคูไป
กับการขยายเครือขายความรวมมือไปยังกลุมประเทศเอเซียตะวันออกใหเกิดเขตการคาเสรี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขั นและสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ มภูมิ ภาคเดี ยวกัน กั บ
ประเทศในกลุมภูมิภาคอื่น และเอื้อประโยชนรวมกันทางการคาและการลงทุนในระดับภูมิภาค
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 มิติทางดานเศรษฐกิจ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศในระยะเวลาที่ ผานมา เปนการขยายตัว ในเชิง
ปริมาณที่เกิดจากการเพิ่มการใชปจจัยการผลิต โดยเฉพาะทุน แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติเปน
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยรวม จึ ง มี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ยั ง ต อ งพึ่ ง พิ ง ทุ น และ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ขาดการบริหารเศรษฐกิจและการเตรียมพรอมที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงของ
การเปดเสรีการคาและการเงิน โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจึงยังออนแอและไมมีภูมิคุมกันที่
เพียงพอ ขณะที่ภาครัฐตองรับภาระหนี้สาธารณะและมีขอจํากัดดานงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะตอไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองมุงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีความแข็งแกรงมั่นคงอยางเต็มที่
และปรับฐานเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอเนื่องไปในอนาคตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
นําไปสูการเปนเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรู
มีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก มีฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่เขมแข็ง ในลักษณะของระบบคูขนาน (Dual
Track) ที่มีการคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ควบคูกับการสงเสริมการสงออกสินคา
และบริการ รวมทั้งมีความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยง ในการเปดเสรีใหสมดุลกับผลประโยชน
ที่ไดรับ การสรางความพรอมและความรอบรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนํามาประยุกตใช
และพัฒนานวัตกรรมของตนเองอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 มิติทางดานสังคม
จากการประเมินผลการพัฒนาประเทศในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงการ
พัฒนาที่ขาดสมดุล ประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แตขาดคุณภาพการพัฒนาทางดานสังคม
ซึ่งยังประสบกับปญหาที่เรื้อรังอยูหลายดาน โดยเฉพาะการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นทั้งในภาค
ราชการ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคนไทยยั ง ไม ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก และวิทยาการสมัยใหม ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังออนแอ ไม
เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการจัดการธุรกิจยังดอยประสิทธิภาพ ขณะทีค่ วาม
เหลื่ อ มล้ํ า ของการกระจายรายได ความยากจน และความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงสรางความขัดแยงในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ความออนแอของสังคมไทยที่
ตกอยูในกระแสวัตถุนิยมไดกอใหเกิดปญหาทางศีลธรรมและปญหาสังคมในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้นดวย
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 มิติทางดานการเมือง
การปฏิรูปทางการเมืองที่ผานมายังเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประการ
โดยเฉพาะเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมุงเนนและเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครอง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงสรางของสถาบันทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น กระแสความเปน
ประชาธิปไตยซึ่งทําใหเกิดการตระหนักรวมกันอยางกวางขวางถึงความจําเปนที่จะตองเสริมสราง
พัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ โดยมีองคพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ประชาชนซึ่งมีความเปนพลเมืองและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองอยางเต็มที่ เพื่อมีสวน
รวมอยางเต็มภาคภูมิในกระบวนการทางการเมืองของประเทศ มีนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรูความสามารถสู ง ยึดผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเ ปน หลัก เปนที่ พึ่ งและ
สามารถตอบสนองความต อ งการของประชาชน เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบการปกครองโดยประชาชน
ของประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง
ตารางที่ 1
การเปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยกับประเทศตางๆ ในป 2546 - 2545
ประเทศ

ภาพรวม

มาเลเซีย
ไตหวัน
ไทย
เกาหลี
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย

4 (6)
6 (7)
10 (13)
15 (10)
22 (18)
28 (25)

ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ
(Economic
Performance)
8 (8)
11 (17)
7 (9)
18 (11)
19 (14)
24 (19)

ประสิทธิภาพ
ของรัฐบาล
(Government
Efficiency)
3 (4)
6 (9)
5 (7)
18 (11)
21 (15)
27 (23)

ประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ
(Business
Efficiency)
5 (7)
4 (4)
9 (14)
20 (10)
23 (19)
30 (26)

โครงสราง
พื้นฐาน
(Infrastructure)
9 (10)
7 (7)
16 (17)
11 (9)
26 (22)
30 (26)

ที่มา : IMD(International Institute for Management Development ) World Competitiveness Yearbook,2003.
(May 2003)
http://www01.imd.ch
หมายเหตุ : - ตัวเลขในวงเล็บคือ อันดับในป 2545
- เปนการจัดอันดับในกลุมประเทศที่มีประชากรมากกวา 20 ลานคน (จํานวน 30 ประเทศ)
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ตารางที่ 2
แนวโนมอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย แยกตามกลุมปจจัย จัดโดย IMD
กลุมปจจัย
2540
2541
2542
2543
2544
2545 * 2546 *
ภาพรวม
31
41
36
35
38
13
10
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
28
32
40
15
15
9
7
ประสิทธิภาพของรัฐบาล
23
36
28
30
39
7
5
ประสิทธิภาพของธุรกิจ
33
44
42
42
44
14
9
โครงสรางพื้นฐาน
40
41
38
37
40
17
16
ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook, 2003.
หมายเหตุ : * ขอมูลในป 2545 –2546 เปนการจัดอันดับเฉพาะในกลุมประเทศที่มีประชากรมากกวา 20 ลานคน
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยกับกลุมประเทศเอเซีย
ตามผลการจัดอันดับของ WEF
สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส
17
26
52
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
- การคิดคนสิ่งใหม ๆ
20
52
45
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
32
63
- การถายทอดเทคโนโลยี
14 *
1 **
9 **
7
33
70
สถาบันภาครัฐ
- การแกไขปญหาความขัดแยงทางกฎหมาย
9
34
63
- ระดับการคอรัปชั่น
5
34
76
1
20
32
สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
1
7
50
- ความนาเชื่อถือของประเทศ
18
37
53
- รายจายภาครัฐตอ GDP
11
37
17
ภาพรวม
4
27
61
ที่มา : WEF (World Economic Forum) Global Competitiveness Report, 2002.
หมายเหตุ * การจัดอันดับในกลุมประเทศ core innovators 24 ประเทศ
** การจัดอันดับในกลุมประเทศ non - core innovators 56 ประเทศ

ไทย
41
40
52
5 **
39
38
43
11
8
45
10
31

เกาหลีใต อินโดนีเซีย
18
65
11
63
19
73
12 *
15 **
32
77
28
68
38
77
10
53
10
45
29
74
23
19
21
67
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2. วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการไทย
ประเทศไทยภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการ
พัฒนาระบบราชการอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาพื้นฐานและ
จุดออนของระบบราชการที่สั่งสมกันมาเปนเวลานาน และ การเรงพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสราง
ความเขมแข็ง อันจะชวยทําใหระบบราชการสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมกับผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมือง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
ใหกาวขามผานออกจากภาวะวิกฤตและแกไขปญหาบานเมืองใหลุลวงไปดวยดี รวมถึงการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและยกระดับประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางใน
วงนานาชาติ
ในการสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยใหรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น
จําเปนที่จะตองยึดหลักประการสําคัญ คือ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยตอง
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังความปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ดวยเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหม
ของการพัฒนาระบบราชการ ในชวงระยะปพ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ไวดังตอไปนี้ *

พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ
สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และประโยชนสุขของประชาชน

*

คําขวัญ “รวมกันพัฒนาประเทศไทย รวมใจพัฒนาระบบราชการ”
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3. เปาประสงคหลักของการพัฒนาระบบราชการไทย
เป า ประสงคห ลัก หรือผลลั พ ธสุด ท ายที่พึง ประสงคข องการพั ฒ นาระบบราชการไทยตาม
วิสัย ทั ศน ใ หม ดั ง กล าว สามารถแยกออกได 4 ประการ กลา วคือ (1) พัฒนาคุณ ภาพการใหบริก าร
ประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service Quality) (2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม
(Rightsizing) (3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทา
เกณฑสากล (High Performance) และ (4) ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(Democratic Governance)

 พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด:
- ประชาชนรอยละ 80 โดยเฉลี่ย มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
ราชการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชนลดลงไดมากกวารอยละ
50 โดยเฉลี่ย ภายในปพ.ศ. 2550

 ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม
 บทบาทและภารกิจ
ตัวชี้วัด:
- ปริมาณ/จํานวนของภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของสวนราชการ (Non-core Functions)
ลดลง ไมนอยกวารอยละ 80 ภายในปพ.ศ. 2550
- หน ว ยงานราชการจํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 90 ได ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
เจตนารมยของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2545 หรือปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ....
ภายในปพ.ศ. 2550
- กฎหมายที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น หรื อ เป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาประเทศ ได รั บ การ
ปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก (Deregulation) จํานวน ไมนอยกวา 100 ฉบับ ภายในปพ.ศ.
2550
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 งบประมาณแผนดิน
ตัวชี้วัด:
- รักษาสัดสวนเงินงบประมาณแผนดินตอผลิตภัณฑมวลรวมรายไดประชาชาติ ไมให
เกินรอยละ 18 โดยเฉลี่ย ในชวงปพ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550
 ขนาดกําลังคนภาครัฐ
ตัวชี้วัด:
- ปรับลดจํานวนขาราชการลง อยางนอยรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2550 และ/หรือเพิ่ม
ความสามารถของกําลังคนใหไดในระดับเดียวกัน

 ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล
ตัวชี้วัด:
- แตละหนวยงานราชการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน อยางนอย 1 กระบวนงาน
หลัก ภายในปพ.ศ. 2550
- ขาราชการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ (Competencies) ตรงตามที่กําหนดไว
อยางนอยรอยละ 80 โดยเฉลี่ย ภายในปพ.ศ. 2550
- ส ว นราชการอย า งน อ ยร อ ยละ 90 ได รั บ การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารหรื อ สามารถ
ดําเนินงานในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสได ภายในป พ.ศ. 2550

 ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตัวชี้วัด:
- ประชาชนรอยละ 80 โดยเฉลี่ย มีความเชื่อมั่นศรัทธาเกี่ยวกับความโปรงใสและใส
สะอาดในวงราชการ ภายในปพ.ศ. 2550
- หนวยงานราชการไมนอยกวารอยละ 80 ไดวางมาตรการหรือดําเนินกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ภายในปพ.ศ. 2550
- ปญหาความขัดแยงหรือกรณีขอพิพาทรองเรียนระหวางฝายปกครองและประชาชน
เพิ่มขึ้น ไมเกินรอยละ 20 ตอปโดยเฉลี่ย ในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 4
ขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจายและอัตรากําลัง ปงบประมาณ 2538-2546
สัดสวนเงินเดือน
สัดสวน
จํานวนเงินเดือน
อัตรากําลัง
ปงบประมา
และคาจางตอ
งบประมาณ
งบประมาณ/GDP
รายจาย
งบประมาณรายจาย เจาหนาที่ของรัฐ
และคาจาง
ณ
(ลานบาท)
(รอยละ)
(ลานบาท)
(อัตรามีเงิน)
2538
715,000.0
17.4
209,609.7
29.3
1,873,929
2539
843,200.0
18.0
223,717.0
26.5
1,917,595
2540
925,000.0
19.2
242,847.0
26.3
1,967,617
2541
830,000.0
17.1
291,580.9
35.1
1,913,704
2542
825,000.0
17.2
263,210.9
31.9
1,976,293
2543
860,000.0
17.1
275,047.9
32.0
1,957,797
2544
910,000.0
17.9
279,940.9
30.8
1,921,045
2545
1,023,000.0
19.0
287,494.5
28.1
1,624,185*
2546
999,900.0
17.5
298,027.1
29.8
ที่มา : 1. ขอมูลงบประมาณ จากงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2546 สํานักงบประมาณ
เงินเดือนและคาจาง หมายถึง เงินเดือนคาจางประจําของขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร ตํารวจ
ตุลาการ อัยการ ขาราชการครู
2. ขอมูลอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐ จาก กลุมนโยบายเงินเดือนและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
อัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง อัตราที่มีเงินเดือน ณ 30 กันยายนของปงบประมาณ สําหรับขาราชการ
และลูกจางประจําในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ แตไมรวมขาราชการทหาร
* ปงบประมาณ 2545 ไมรวมพนักงานและลูกจางประจําของรัฐวิสาหกิจ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาวขางตน เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการไทยเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนั บสนุนและ
เชื่อมโยงกัน อันประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้



การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน



การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน



การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ



การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม



การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม



การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย



การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
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ยุทธศาสตร 1: การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
ระบบราชการไทยที่ผานมายังคงมุงเนนที่ปจ จัยนําเขาและรายละเอียด โดยใหความสําคัญตอ
ระเบียบปฏิบัตมิ ากกวายุทธศาสตรและการบรรลุผล ไมไดตอบสนองความตองการและ
พยายามสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนเปนหลัก ขาดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางจริงจัง ทําใหมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางานเสียใหม โดยใหยึดวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย สามารถตรวจสอบผลงานได

มาตรการ
1.1 วางเงื่อนไขใหสวนราชการตางๆ นําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใชอยางจริงจัง
โดยใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความสอดคลองและ
เชื่ อ มโยงกั บ นโยบายและเป า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข องรั ฐ บาล โดยให มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ชั ด เจนเป น รู ป ธรรมและสามารถวั ด ผลได ใ นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ องค ก าร
(Organization Scorecard) ลงไปจนถึงระดับตัวบุคคล (Individual Scorecard) รวมถึงใหแตละสวน
ราชการจัดใหมีการรายงานผลสัมฤทธิ์รายป เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
1.2 ในแผนยุ ท ธศาสตร นั้ น ให แ ต ล ะส ว นราชการกํ า หนดเป า หมายในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการและการพัฒนาองคการ โดยใหมีการวางแผนการลด
ตนทุนคาใชจาย การเพิ่มผลผลิต
รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการ
ใหบริการประชาชน แบบฟอรมและวิธีการติดตอสื่อสาร เพื่อใหเกิดความเรียบงาย รวดเร็ว และ
เสริมสรางความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการ
1.3 ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ควบคุมกอนดําเนินงาน เชน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายหลังการดําเนินงาน เชน
การตรวจสอบความคุมคาของเงิน (Value-for-money Audit) เปนตน
1.4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงาน
ประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปน
การลวงหนา รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป
และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ
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1.5 ใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน/โครงการตางๆ อยางเปนระบบและสม่ําเสมอ
เพื่อนํามาปรับปรุงใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดลําดับความสําคัญของการ
จัดสรรทรัพยากรใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
1.6 ในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ ตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน การ
จัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน รวมถึงการทบทวน ติดตามและประเมินผลนั้น ใหมีกระบวนการ
ปรึกษาหารือ การสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ/หรือการเปดใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยตรง
1.7 ในการปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการใหบริการประชาชนนั้น ใหแตละสวนราชการเสนอแผน
ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ลาสมัย ไมมีความจําเปน หรือ
อาจเปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน โดยเฉพาะการมอบอํานาจการอนุมัติ อนุญาต และ
การสั่งการตางๆ ใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน
1.8 วางกติกาเพื่อใหมีการแขงขันขึ้น โดยพยายามลดการผูกขาดของหนวยงานราชการในการเปนผู
ใหบริการสาธารณะเองลง และเปดโอกาสใหภาคเอกชน หรือองคกรพัฒนาไมแสวงหากําไรและ
องคกรประชาสังคม สามารถคัดคานและเขามาดําเนินการแขงขันได (Contestability)
1.9 ใหมีการจัดทําแนวทางและคูมือการบริหารราชการที่ดี เพื่อใชประกอบในการชี้แจงทําความเขาใจ
เผยแพรและฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการตางๆ รวมถึงการใชประโยชนใน
ฐานะเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง (Self-assessment) ของผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร 2: การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในแบบเดิ ม ไม ส ามารถตอบสนองและรองรั บ กั บ ความ
สลับซับซอนและพลวัตรของการบริหารกิจการบานเมืองในปจจุบันและอนาคตไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ผ ล สมควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งให มี ขี ด สมรรถนะและความยื ด หยุ น
คลองตัวสูง ดําเนินการจัดระเบียบความสัมพันธของการบริหารราชการในทุกระดับให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยง
การทํางานในมิติและภาคสวนตางๆ เขาดวยกัน

มาตรการ
2.1 มุงเนนการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินในเชิงบูรณาการ โดยใหมีลักษณะ
แบบเมตริกซ ครอบคลุมทั้งในสวนของการวางยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
โดยจัดใหมกี ลไกประสานการทํางานรวมกัน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานในแนวดิ่งและ
แนวนอนไดอยางมีประสิทธิผล โดย
ก. บูรณาการระหวางกระทรวง ทบวง กรม ใหมีการจัดตั้งองคกรขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
เชน สํานักงานบริหารและประสานงานราชการในตางประเทศ และสํานักงานบริหาร
และประสานงานราชการในประเทศ เปนตน ทั้งนี้เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการเขาดวยกัน
รวมถึงการประสานสรรพกําลังและจัดสรรทรัพยากรขาม
หนวยงานลงในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
ข. บูรณาการภายในกระทรวงเดียวกัน ใหมีการปรับปรุงขีดสมรรถนะการทํางานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงใหมีความเขมแข็งและสามารถรองรับการโอนถายอํานาจการ
ควบคุมของหนวยงานกลางได รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานในลักษณะ
ของกลุมภารกิจโดยเรงดวน
2.2 ใหมีการทบทวนการจัดโครงสรางองคการของกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน รวมถึง
พยายามปรับรูปแบบการทํางานใหมีความยืดหยุนคลองตัว โดย
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ก. ดําเนินการปรับเปลี่ยนใหหนวยงานในสวนกลางมีขนาดที่เล็กลงและมุงเนน
เฉพาะภารกิจงานวิเคราะหในเชิงยุทธศาสตร การวางนโยบายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนใน
เชิงวิชาการ โดยจัดใหมีการโอนถายภารกิจงานในเชิงปฏิบัติการออกไปยัง
หนวยงานในระดับภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข. ทบทวนความจําเปนในการมอบหมายใหแตละสวนราชการเปนผูดําเนินงานเอง และ
ยุบเลิกสวนงานและ แผนงาน/โครงการที่ไมมีความจําเปนลง โดยอาศัยวิธีการสอบ
ทานการใชจายเงินงบประมาณแบบรวบยอด (Comprehensive Spending Review)
และการตรวจสอบความคุมคาของเงิน เพื่อนําทรัพยากรไปจัดสรรใหในสวนที่มี
ความจําเปนมากกวา และ/หรือเปดใหผูใหบริการอื่น ๆ เชน ธุรกิจเอกชน
องคกรพัฒนาไมแสวงหากําไร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน
ค. แปรสภาพกิจการหรือการดําเนินงานบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบ อยูใน
สังกัดของกระทรวง ทบวง กรม เดิม ทั้งนี้ อาจทดลองนํารองในสวนที่เกี่ยวกับงาน
ใหบริการสาธารณะบางประเภท เชน การวิเคราะหและทดสอบ การสงเสริมและ
ใหคําแนะนําปรึกษา เปนตน ซึ่งสามารถวัดผลผลิตไดอยางชัดเจนและเรียกเก็บ
คาบริการไดโดยตรงจากลูกคาผูรับบริการ หรือขอรับคาบริการ/เงินอุดหนุนชดเชย
จากทางรัฐบาลตามที่ตกลงกันไวลวงหนา โดยอนุญาตใหศูนยดังกลาวสามารถเก็บ
รายไดของตนไวบางสวนหรือทั้งหมด
ไมจําเปนตองนําสงกระทรวงการคลัง
และยังอาจใหมีการยืมตัวขาราชการไปสังกัดในศูนยดังกลาวเปนการชั่วคราวหรือ
โอนขาราชการไปเปนพนักงานของศูนย ดังกลาวอยางถาวรก็ได
ง. สงเสริมใหกระทรวง ทบวง กรม พยายามแปรสภาพกิจการ กิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานบางอยาง ใหมีสภาพเปนองคการมหาชน
จ. พัฒนารูปแบบการจัดโครงสรางภายในสวนราชการใหมีความยืดหยุน และมอบ
อํานาจใหหัวหนาสวนราชการสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวร
เองได ทั้งนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตามภารกิจโดยหนวยงานกลางจะเปน
ผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.3 ทบทวนปรับปรุงโครงสราง และพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค
เพื่อใหจังหวัดเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง สามารถนําวาระแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผล แกไขปญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่อยางมีบูรณาการควบคู
ไปพรอมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอําเภอ เพื่อใหเปนจุดรวม (Outlet) ใหบริการ
แกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดําเนินการหลัก อาทิเชน
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ก. ปรับปรุงการจัดโครงสรางภายในจังหวัด/อําเภอใหมใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อใหแตละจังหวัดมีการจัดโครงสรางหนวยงานภายในจังหวัด/อําเภอที่สอดคลอง
กับสภาพพื้นที่พันธกิจ สภาพปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและประชาชนในทองถิ่น
ข. ปรับปรุงการบริหารจัดการระดับจังหวัดแนวใหม เปนการบริหารเชิงกลยุทธ
มุงสูอนาคต ครบวงจร และฉับไวตอปญหาและการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวคิด
ยึดพื้นที่ พันธกิจ และการมีสวนรวมเปนหลัก รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร
แบบบูรณาการที่มีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนวิธีการบริหารหลักและ
ขยายใหการบริหารแบบบูรณาการใหครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจําเปนที่จะ
ตองดําเนินการดังนี้
- ใหมีการทบทวนภารกิจในการใหบริการประชาชน โดยสวนภูมิภาคจะจัดทํา
ภารกิจเฉพาะในสวนที่ทองถิ่นยังไมไดดําเนินการ และใหมีการทบทวน
ประเภทบริการ และวิธีการใหบริการที่รัฐยังตองรับผิดชอบดําเนินการอยูใน
ปจจุบันหากไมประหยัดหรือไมไดมาตรฐานคุณภาพ หรือไมรวดเร็วทันกับ
ความเดือดรอนของประชาชน รัฐอาจจางหนวยการปกครองทองถิ่นเอกชน
หรือประชาชน ดําเนินการใหบริการแทน โดยรัฐจะทําหนาที่กําหนด
มาตรฐาน และตรวจสอบประเมินคุณภาพบริการเทานั้น
- จัดใหมีระบบการประเมินสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัด
อันดับคุณภาพและขีดความสามารถในการใหบริการรวมทั้งการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกคาในระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา การเปรียบเทียบอางอิง (Benchmarking)
การใหเงินรางวัล ตอบแทน และการประเมินผลงานของผูบริการในสวนภูมิภาค
- สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสมรรถนะของอําเภอ ใหสามารถรองรับและตอบ
สนองตอการบริหารจัดการระดับจังหวัดแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสง
เสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ณ ที่วาการอําเภอ และ
สํานักงานใหบริการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการอยางสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว
- สนับสนุนใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกําหนด
มาตรฐาน เพื่อใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร ระบบสารสนเทศ
การบริหารเศรษฐกิจ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระดับจังหวัด
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ค. ทบทวนการจัดตั้งหนวยงานของสวนกลางในระดับจังหวัด ใหมีเทาที่จําเปน และตาม
ที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหจังหวัดเปนองคการตัวแทนของรัฐบาลที่ศูนยรวมกิจกรรม
ที่หลากหลายของกระทรวงตาง ๆ เขาไวดวยกัน และจัดระบบความสัมพันธระหวาง
จังหวัดกับหนวยงานของสวนกลาง และรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จะตอบสนองตอการบริหารแบบบูรณาการ
ง. พิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งสํานักงานภาค/เขตพื้นที่ ตามเขตการตรวจราชการ
อนุภูมิภาค หรือภาค รองรับการทํางานในลักษณะยึดพื้นที่ เพื่อบูรณาการและประสาน
การตรวจราชการใหเขากับการบริหารเชิงกลยุทธภายในกลุมจังหวัดสํานักงานภาค/เขต
พื้นที่ โดยจะตองมีบทบาทในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะเปนเครื่องมือจัดสรร
ทรัพยากรในลักษณะอิงพื้นที่ การประสานการปฏิบัติงานใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน
ของจังหวัด/อําเภอ หนวยงานสวนกลางที่ตั้งสํานักงานในภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ รวม
ทั้งแกไขปญหาการชุมนุมเรียกรองที่คาบเกี่ยวหลายจังหวัด
2.4 ทบทวนระบบการบริหารบุคคลในราชการบริหารสวนภูมิภาค เพื่อใหสอดคลองกับความ
หลากหลายในการจัดรูปแบบใหมของภูมิภาค และหลักการบริหารจัดการระดับจังหวัดแนวใหม
รวมตลอดถึงสรางความสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐในระดับพื้นที่มีมโนธรรม สุจริต มีจิตใจ
พรอมบริการประชาชน (Citizen-focused) และสามารถทํางานในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
องคการใหม
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ยุทธศาสตร 3: การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่ผานมายังขาดทิศทางและหลักเกณฑทแี่ นนอน การบริหาร
การเงินและการงบประมาณมุงเนนการควบคุมในรายละเอียดอยางเครงครัดเพื่อปองกันการ
รั่วไหลและความสิ้นเปลืองสูญเสีย ทําใหเกิดความจําเปนในการรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณเพื่อใหสอดรับกับนโยบายและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลมากขึ้น
โดยใหมีการโอนถายอํานาจการตัดสินใจและความคลองตัวใหแกหนวยงานปฏิบัติ ควบคูไป
กับการเสริมสรางภาระรับผิดชอบในการใชจายเงินแผนดิน รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการบริหารการเงินและ
การงบประมาณสมัยใหม
มาตรการ
3.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหม โดย
ก. ใหยึดตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาและ/หรือยุทธศาสตรของรัฐบาล
เปนหลัก รวมทั้งทําใหผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมืองเปนผูตัดสินใจในการแบงสรร
ทรัพยากร โดย
- ในภาพรวม
ใหคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ เปนผูพิจารณาเปาหมายและ
ลําดับความสําคัญกอน-หลัง ในเชิงยุทธศาสตร และกําหนดสัดสวนวงเงินงบประมาณ
ในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ในระดับรายสาขา/ระดับกระทรวง
การบริหารวงเงินงบประมาณในแตละสาขา/กระทรวง (Portfolio Budget) นั้น ให
รั ฐ มนตรี ผู รั บ ผิ ด ชอบทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณให แ ก ส ว นราชการที่
เกี่ยวของ โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงเปนผูดําเนินการวิเคราะหทางเทคนิค (ใน
กรณีที่มีลักษณะขามกระทรวง อาจแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรวม โดย
มีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเปนประธาน)
ข. เสริมสรางภาระรับผิดชอบในผลสัมฤทธิ์ (Accountability for Results) ของการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดิน โดยใหมีการจัดทําขอตกลงวาดวยการใชทรัพยากรหรือขอตกลงวา
ดวยผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบและประเมินผลไดในทุกระดับ
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3.2

ปรับเปลี่ยนระบบการงบประมาณใหสอดรับกับการบริหารราชการแผนดินแนวใหม โดยให
การจั ด สรรงบประมาณมีค วามเชื่อ มโยงเข ากั บยุท ธศาสตร ข องรัฐ บาลและสามารถแสดง
ผลสัมฤทธิ์ได รวมถึงการเสริมสรางใหเกิดภาระรับผิดชอบตอการใชจายเงินงบประมาณและ
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานในทุกระดับ

3.3

ใหมีการวางยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนาเขตพื้นที่หรืออนุภูมิภาคในเชิงบูรณาการ และ
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะแบบอิงพื้นที่ โดยใหมีการวางหลักเกณฑการจัดสรรที่
ชัดเจน

3.4

เปดโอกาสใหแตละสวนราชการทําความตกลงเปนการลวงหนา เพื่อสามารถเก็บเงินเหลือจาย
ไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการหรือฝกอบรมขาราชการได โดยเริ่มตนในบางแผนงาน/
โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีความชัดเจนและสามารถวัดผลงานไดอยางเปนรูปธรรมกอน

3.5

พิจารณาความเปนไปไดในการตรวจสอบและแปลงสินทรัพยของสวนราชการที่มีอยูใหเปน
ทุน โดยอาจใหมีการเรียกเก็บคาใชจาย (Capital Charge) ในรูปแบบตางๆ เชน การตัดทอนเงิน
งบประมาณในหมวดเงินเดือนคาจางและเงินรางวัล เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหสวนราชการ
ครอบครองกรรมสิ ทธิ์ใ นสิ น ทรั พ ย ต างๆ มากจนเกิน ความจํ า เป น หรื อไม ไ ดนํ าสิ น ทรั พ ย
ดังกลาวมาใชประโยชนอยางคุมคาและกอใหเกิดความสูญเสียขึ้น

3.6

ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนการใชจายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาส ของแผนงาน/
โครงการตางๆ รวมถึง การจัดทํางบดุลและรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองและทัน
การณ เพื่อประโยชนในการโอนเงินผานทางระบบอิเล็กโทรนิกสเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน
การจัดทํารายละเอียดของการทําฎีกาเบิก-จาย และการควบคุมทางการเงิน

3.7

เรงปรับปรุงระบบบัญชีของสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล โดยใหสามารถ
คํานวณตนทุนในการจัดบริการสาธารณะได

3.8

วางระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหแตละสวนราชการสามารถดําเนินกิจกรรมบางอยาง เพื่อหา
รายไดของตนเองไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการและเสริมแรงจูงใจใหแกบุคลากรในรูป
ของสวัสดิการ ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวจะ ตองไมเปนการแขงขันกับภาคเอกชนหรือนํา
ทรัพยสินของทางราชการมาแสวงหาประโยชนโดยไมสมควร รวมทั้งตองไมใหเกิดผลกระทบ
เชิงลบตอการใหบริการประชาชนตามปกติ
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ยุทธศาสตร 4: การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
ระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนของภาครัฐไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาเปน
เวลานาน ยังคงอิงอยูกับหลักการวิเคราะหคาของงานและแบบแผนมาตรฐานกลาง ขาดการ
วิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันใหเจาหนาที่มีขีดความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมที่
พึงประสงค สมควรมีการทบทวนและออกแบบใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล มี
ความหลายหลายในรูปแบบการจางงาน ยึดหลักการจายคาตอบแทนตามผลงานและ
สามารถรองรับกับแขงขันในตลาดแรงงานภายในประเทศได เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของขาราชการที่มีอยู ปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลใหสามารถปลด
บุคคลที่ไมมีสมรรถภาพออกจากราชการและเปดโอกาสใหบุคคลผูมีความสามารถสูงจาก
ภายนอกสามารถเขาสูระบบราชการในระดับตางๆ ไดโดยงาย

มาตรการ
4.1 เรงสรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิ เขาสูระบบราชการไทย โดยมุงเนนให
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ของการพัฒนาระบบราชการ ทั้งในระดับผูบริหารระดับตน และ
ผูบริหารระดับอาวุโส โดยอาจคัดเลือกจากขาราชการที่มีอยูในปจจุบันและบุคคลภายนอกทั่วไปที่
มีขีดความสามารถและศักยภาพสูงใหเขาสูการอบรมในหลักสูตรพิเศษ ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานอยู
ในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาความเป น ผู ป ระกอบการรั ฐ กิ จ (Public
Entrepreneurship)
4.2 พิจารณาความเปนไปไดของการนําระบบการเลือกสรรระบบเปดที่เนนหลักสมรรถนะการบริหาร
จัดการมาใชกับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง
4.3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการจําแนกตําแหนง และคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ การแข ง ขั น ความขาดแคลน และการบริ ห ารราชการแนวใหม โดยปรั บ ระบบ
บริหารงานบุคคลภาครัฐใหมีความยืดหยุน หลากหลายและแตกตางกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับการเขาสูตําแหนงและความกาวหนาในสายอาชีพ เงื่อนไขการจางงาน การออกจาก
ราชการ เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการ การวัดและประเมินผลบุคคล เปนตน ซึ่งอาจแยกออก
ไดในมิติตางๆ เชน ดานศักยภาพ/สมรรถภาพ ดานสายอาชีพ เปนตน
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(ก) มิติดานศักยภาพ/สมรรถภาพ
โดยอาจแยกออกเปนระบบบริหารงานบุคคลสําหรับกลุมขาราชการผูมีขีดความสามารถ
สูง และ ระบบบริหารงานบุคคลสําหรับกลุมขาราชการสายปกติ
(ข) มิติดานสายอาชีพ
โดยอาจแยกออกเปนระบบบริหารงานบุคคลสําหรับกลุมอาชีพตางๆ เชน ครู-อาจารย
แพทย
พยาบาล
ทหาร
ตํารวจ
อัยการ
เปนตน
4.4 เพิ่มผลิตภาพของขาราชการ โดยใหมีการจัดทําเปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลอยางเปนระบบมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงใหเขากับการสราง
แรงจูงใจ
4.5 ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร โดยยึดวิสัยทัศน ภารกิจ และ
วัตถุประสงคขององคการ และขีดความสามารถที่จําเปน (Competency-based Approach)
4.6 ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนยพัฒนาและโอนถายบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งจัดใหมีตําแหนง
ทดแทนหรื อ สํ า รองราชการขึ้ น ในระบบข า ราชการพลเรื อ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการหมุ น เวี ย น
โอนยาย และพัฒนาขาราชการ
4.7 พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกปองระบบคุณธรรมในวงราชการ รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณและรองทุกขใหมีความเหมาะสม
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ยุทธศาสตร 5: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการใหเอื้อตอการพัฒนา
ระบบราชการ ไมสามารถทําไดโดยวิธีการใชอํานาจสั่งการ การถายทอดความรูในลักษณะให
การศึกษา ฝกอบรม หรือการรณรงค แตเพียงอยางเดียว จําเปนตองบริหารใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการสรางการเรียนรู จากประสบการณจริง โดยใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดวยตนเอง ดวยความ
เต็มใจ การเรียนรูเปนเรื่องของผูเรียนโดยแท

มาตรการ
5.1 สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมาย (Empowerment) ที่เปนผูบริหารระดับสูง ใน
ลักษณะของการเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติจริง ๆ (Action Learning) ดวยวิธีการสรางวิสัยทัศน
รวมกัน การสรางความรูสึกผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่พึงปรารถนารวมกัน
การเรียนรูการทํางานเปนทีม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูวิธีคิดอยางเปนระบบ
5.2 เสนอแนะการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรูของกลุมเปาหมายได อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนทางดานทรัพยากรของรัฐ การผลักดันในเชิงกฎระเบียบตางๆ
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรูตางๆ อาทิ
- การกําหนดกลุมเปาหมายในการสรางกระบวนการเรียนรู โดยอาจครอบคลุมเจาหนาที่
ของรัฐที่เปนผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจเปนผูนํากลุม
ภารกิจ
- การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริง เชน การรวมกันวางแผน
แปลงยุทธศาสตรสําคัญ ๆ ของรัฐบาลออกสูภาคปฏิบัติดวยกัน
- การฝ ก อบรม จั ด หา วิ ท ยากร กระบวนการเพื่ อ ทํ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกใน
กระบวนการเรียนรู
- การพัฒนาเครื่องมือตางๆ อาทิชุดวิชาตาง ๆ การวางแผนการเรียนรู ทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
- การวางเครือขายเชื่อมโยงกับองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีศักยภาพใน
การดําเนินงานดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู
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- การวิจัยและพัฒนา เนนการบริหารความรู การสรางองคความรู ผานการปฏิบัติ การ
วิจัย การทดสอบ และการสะทอนผล
- การรวบรวมองคความรูในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจากสวนตาง ๆ ของโลก
การวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมและนําไปประยุกตใช
- การวิเคราะหกรณีศึกษาที่สําเร็จและลมเหลวตาง ๆ
- การติดตามผลการดําเนินงาน การศึกษาผลกระทบของการสรางกระบวนการเรียนรู
5.3 ใหแตละสวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค (Value Statement) ประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการรณรงคและวัดผลระดับ
ของการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อยางจริงจัง
5.4 สรางการมีสวนรวมในการแสวงหากระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมใหม ที่เอื้อตอการพัฒนา
ระบบราชการ รวมทั้ ง ระดมการมี ส ว นร ว มของทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด ทํ า และดํ า เนิ น
ยุทธศาสตรในการสงเสริม และเผยแพรกระบวนทัศนใหม ใหเปนวาระแหงชาติ
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ยุทธศาสตร 6: การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
การบริหารงานของภาครัฐในปจจุบัน ยังไมไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามา
ประยุกต ใชเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการประชาชนอยางกวางขวาง
ทําใหการใหบริการประชาชนบางสวนมีปญ
 หาดานความถูกตองและรวดเร็ว จึงจําเปนตอง
เสริมสรางความทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน ใหเปนรูปแบบ
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ ภายใตแนวคิดของการยึดประชาชนพลเมืองเปนหลัก
ที่สามารถใหบริการประชาชนไดตลอดเวลา ไมมีวันหยุด

มาตรการ
6.1 สนับสนุนใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพัฒนาตนเองใหเปนองคการสมัยใหม ที่สามารถ
ประยุกตใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในการบริหารงาน การบริการ
การเตือนภัยสาธารณะ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดย
- สนั บ สนุ น ให ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสานกํ า หนด
มาตรฐาน เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ ควบคูไปกับการวางระบบเพื่อแลกเปลี่ยน
แบงปน และใชประโยชนระบบสารสนเทศดังกลาวรวมกัน รวมทั้งวางระบบการ
ติ ด ตามและรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ของส ว นราชการต า งๆ ให เ ชื่ อ มโยงเข า สู ศู น ย
ปฏิบัติการระดับกระทรวง และศูนยปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี
- ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต ส ว นกลาง เพื่ อ ให ส ว นราชการได ใ ช
ประโยชนรวมกัน และลดการลงทุนซ้ําซอน โดยอยางนอยใหมีโปรแกรมประยุกต
สํ า หรั บ งานธุ ร การ-สารบรรณ งานบั ญ ชี -การเงิ น งานบริ ห ารบุ ค คล การประชุ ม
ออนไลน งานบริหารพัสดุ งานการจัดซื้อ-จัดจางแบบอิเล็กทรอนิกส
6.2 ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหมีการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่งาย สะดวก รวดเร็ว
โปรงใส และซื่อสัตย ตอผูใชบริการ และเปนศูนยบริการออนไลนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร
ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหประชาชนไดขอใชบริการของรัฐไดทุก
เวลาตลอด 24 ชั่วโมงใน 1 วัน และ 365 วันใน 1 ป ไดจากทุกสถานที่ และไดจากอุปกรณดิจิตอล
ตางๆ โดยมีแนวทาง ดังนี้
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- สนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดชองทางใหประชาชนขอใช
บริการ รับบริการ และดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานระบบอินเทอรเน็ต
หรือศูนยบริการทางโทรศัพท ไดอยางกวางขวาง ภายใตการวางมาตรฐานดาน
ฮารดแวร-ซอฟตแวร และรูปแบบการใหบริการ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประสานกําหนด
- สนับสนุนใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเจาภาพรับผิดชอบ
และประสานการพั ฒ นาโครงสร า งพื้น ฐานขอ มู ล ภาครั ฐ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การ
บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล บุ ค คลให เ ป น เอกภาพ และจั ด ตั้ ง ศู น ย
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ที่มีการใชมาตรฐานขอมูลเดียวกัน โดยใช
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภาครัฐ ที่มีระบบการกํากับเขาถึงขอมูลที่เหมาะสม
ตลอดจนพัฒนาชองทางการเขาถึงอินเทอรเน็ตของรัฐ (Government Gateway) และ
เว็บทาของพลเมือง (Citizen Portal Site) เพื่อใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางครบ
วงจร
- สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนไดเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางกวางขวาง รวมตลอดถึงการสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก และ/หรืออุปกรณเพื่อการเขาถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อลด
ชองวางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide)
6.3 ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จํ า เป น ต อ งส ง เสริ ม และกํ า หนดมาตรฐานการ
ใหบริการของรัฐในระดับสํานักงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว ในรูปแบบของ
ศูนยบริการอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
เชนเดียวกับการใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต
6.4 ใหมีการศึกษาวิจัย และเสนอแนะ ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เปนอุปสรรค
ตอการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
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ยุทธศาสตร 7: การเปดระบบราชการ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
กิจการบานเมืองโดยตรงมากขึ้น แตระบบราชการไทยยังไมไดมีการปรับตัวอยางจริงจัง
และคงติดยึดกับลักษณะความเปนเจาขุนมูลนายและการทํางานแบบดั้งเดิม ทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองเปดระบบราชการเขาสูกระบวนการความประชาธิปไตย
(democratization) มากขึ้น โดยการยอมรับและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

มาตรการ
7.1 กําหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการไดตระหนักถึงภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติราชการตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม โดยเฉพาะการใหขอมูลความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติราชการ แนวทางการดําเนินงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานแกผูที่
เกี่ยวของโดยตรงและประชาชนทั่วไป
7.2 วางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน การสํารวจความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ / ห รื อ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผล
ประทบโดยตรงตอประชาชน และควรมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวเพื่อเผยแพรและ
เปนหลักฐานตอไป
7.3 ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Citizen Advisory Board) โดยเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อําเภอ) เพื่อใหขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายของรัฐและระบบการ
บริหารงาน การใหบริการ การวางแผนงาน/โครงการ และการกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการวาง
ระบบการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานราชการ
7.4 ใหแตละสวนราชการจัดใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนเขามารวมทํางานกับขาราชการ โดยเฉพาะ
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการพั ฒ นางานให บ ริ ก ารสาธารณะบางประเภท หรื อ งานอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน

25

7.5 ใหทุกสวนราชการนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนตอการแสดงภาระรับผิดชอบ ความ
โปรงใส และเปดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลงในเว็ปไซตเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศดังกลาวไดโดยงาย
7.6 กําหนดใหความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระบบ
ราชการเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีของสวนราชการ
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5. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
 เงื่อนไขของความสําเร็จ
ในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550) ไปสูการปฏิบัติ
อยางประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ กลาวคือ
1. ภาวะผูนําและความเปนเจาของในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่มีความมุงมั่นจริงจัง
และทุมเทสรรพกําลังอยางเต็มที่ ทั้งในสวนของผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมืองและ
ผูบริห ารระดับสู งของฝายขาราชการประจํา โดยเฉพาะการยอมรับสนั บสนุ นและแสดง
บทบาทของความเปนเจาของ ในกระบวนการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงการสรางความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ ง กระตุ น เร ง เร า และสื่ อ สารให บุ ค คลทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและประโยชนที่ไดรับ นอกจากนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบยัง
ตองอาศัยกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงในรูปของคณะกรรมการ ผูรับผิด ชอบ และ
คณะทํางานของแตละกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นเปนการเฉพาะ กลาวคือ
(1) ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของแตละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อทํา
หน า ที่ เ ป น ผู ว างยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งาน การให คํ า แนะนํ า
ปรึกษา การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น
(2) ใหมีผูบริหารระดับสูงเปนบุคคลผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) เพื่อทํางานรวมกับ
กลุมงานพัฒนาระบบราชการของแตละหนวยงาน รวมถึงการเชื่อมโยงและ
ทํา งานเป น เครือ ข า ยกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเปนเจาภาพของการพัฒนาระบบราชการในระดับ
ภาพรวม
2. การแกไขกฎหมายอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบราชการ
ในการพัฒนาระบบราชการใหบังเกิดผลตามเจตนารมยที่วางไวอยางสมบูรณนั้น จําเปนตอง
มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ อันมี
ผลกระทบตอการจํากัดสิทธิเสรีภาพและการใหบริการประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดในการ
พิจารณาคอนขางมากเพื่อใหเกิดความรอบคอบ นอกจากนี้ ยังตองผ านตามขั้นตอนของ
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กระบวนการนิติบัญญัติของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทําใหอาจตองใชเวลาอยูบาง
พอสมควร
3. การเชื่อมโยงและบูรณาการสรรพกําลังของทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบราชการ
การพัฒนาระบบราชการนั้นจําเปนตองอาศัยสรรพกําลังของทุกภาคสวนในสังคมใหเขามามี
สวนรวมในรูปแบบและวิธกี ารตางๆ เชน การเสนอแนะใหความคิดเห็น การเฝาระวังติดตาม
และสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางยั่งยืน โดยให ก.พ.ร. เปนแกนกลาง
ในการกระตุน ชี้แจงและประชาสัมพันธใหทุกฝายเกิดการตื่นตัวและสนใจเขามามีสวนรวม
อยางกวางขวาง
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการตางๆ
ในการพัฒนาระบบราชการนั้นจําเปนตองอาศัยการลงทุน ทั้งในแงของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมเขามาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการประชาชน
และการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น ฉะนั้น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาระบบราชการอยางเพียงพอจะชวยทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจน
และเปนรูปธรรมมากขึ้น
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 เครื่องมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ในการผลักดันใหมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550)
ไปสูการปฏิบัตินั้น ก.พ.ร. จะอาศัยเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้
1. การตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี อันเปนไปตามเงื่อนไข
ของมาตรา 3/1 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 เพื่อเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานตางๆ
2. การใชวิธีสรางแรงจูงใจในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อกระตุนใหหนวยงานตางๆ
สมัครใจ คิดคนวิธีการและวางเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
พัฒนากระบวนการทํางานเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารราชการที่ดี
3. การสรางกระแสแรงกดดันจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะบรรดาสื่อมวลชน นักวิชาการ
ธุ ร กิ จ เอกชน องค ก รประชาสั ง คมและประชาชน เพื่ อ เร ง รั ด ให ห น ว ยงานราชการต อ ง
ดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนอยางจริงจังและตอเนื่อง
4. การติดตามและประเมินผล โดยการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ของก.พ.ร. เพื่อเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของสวน
ราชการตางๆ ใหแกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
----------------------------------------------------
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ภาคผนวก
เปาหมายการทํางานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550)
ผลงานที่คาดวาจะเกิดขึ้น
2546
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม
สิงหาคม

วางกลไกการทํางาน รวมถึงการออกคําสั่งและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ของ ก.พ.ร. ตลอดจนแตงตั้งอนุกรรมการของ ก.พ.ร. ใหเสร็จสิ้น
จัดประชุมสัมมนา ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
นโยบาย รางพระราชกฤษฎีกา รางระเบียบและแผนปฏิบัติการ
เปดตัวเครือขายประชาสังคมเพื่อการพัฒนาระบบราชการและรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ...
จัดสัมมนาแถลงยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการและเปดใหแตละกระทรวง
ไดมาแถลงผลงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการของตนในวาระครบรอบไตร
มาสสอง (6 เดือน) แหงการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงการเปดตัวเว็ปไซตของ
ก.พ.ร.
เสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ... ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ยกรางหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเสนอตอคณะรัฐมนตรี
นําเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการทํางานของขาราชการ
สัมมนาวาดวยการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกใหม เพื่อเผยแพรและสราง
ความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักการบริหารราชการที่ดี
เปดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซี้อจัดจางสมัยใหมรวมกับ
กระทรวงการคลัง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นําเสนอแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการทํางาน
ของขาราชการตอ ก.พ.ร.
สัมมนาเพื่อนําเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารงานในสวนภูมภิ าค
เปดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง และ
เสนอแผนการสรางแรงจูงใจ (Incentive Package) ตอคณะรัฐมนตรี
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กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม
2547
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

จัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
เสนอรางกฎหมายปรับปรุงโครงสรางราชการของกระทรวงและกรมตามที่
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กําหนดวาตองใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป
สัมมนาในโอกาสดําเนินการพัฒนาระบบราชการครบ 1 ป
ทดลองระบบการบริหารงานแนวใหมในกระทรวงและจังหวัดนํารอง
เสนอรูปแบบการจัดโครงสรางและระบบการบริหารงานขององคกรรูปแบบอื่นที่
ไมใชสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี
เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการบัญชีเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ 2548
สัมมนาเครือขายการพัฒนาระบบราชการในประเทศ

สัมมนาเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการบริหารงานขององคการมหาชน
สัมมนาการพัฒนาระบบราชการระดับนานาชาติ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ในภูมภิ าคและสากล
สัมมนาเพื่อทบทวนและวางแนวทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ของรัฐ

เมษายน

สัมมนาประจําปของ ก.พ.ร.

พฤษภาคม

เปดตัวระบบการกํากับติดตามและรายงานผลอิเล็กทรอนิกส (e-Monitoring &
Reporting) ในระดับกระทรวง และจังหวัด
เปดหลักสูตรผูบริหารระดับตน
เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบบุคลากร และ รางกฎหมายตามมาตรา 18 ของ
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินตอคณะรัฐมนตรี
เสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและการปรับเปลี่ยนสวน
ราชการเปนองคการมหาชนหรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการตามมาตรา
16 ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินตอคณะรัฐมนตรี

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
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กันยายน

เสนอรางกฎหมายปรับปรุงโครงสรางราชการของกระทรวงและกรมตามที่
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กําหนดวาตองใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 ป
จัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

สัมมนาในโอกาสดําเนินการพัฒนาระบบราชการครบ 2 ป
เปด Regional Institute of Public Management and Innovation (RIPMI)
ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุ: เปาหมายและผลงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงปพ.ศ. 2548-พ.ศ. 2550 จะกําหนดภายหลัง
เมื่อไดมีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผนเสร็จเรียบรอยแลว
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