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 ประเทศไทยในบริบทของความเปลี่ยนแปลง   

ทามกลางกระแสของโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี การพิทักษรักษาส่ิงแวดลอม และการเชื่อมโยงของระบบ

ขอมูลขาวสารแบบเครือขาย รวมถึงพัฒนาการของความเปนประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมมากขึ้น และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยตางไดรับ

ผลกระทบซ่ึงกอใหเกิดท้ังโอกาสและภัยอุปสรรคตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ และมีความ

จําเปนจะตองหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตัวเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รวมทั้งใหสามารถรองรับและใชประโยชนจากผลของความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดมากที่สุด  

ขณะนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับสภาวการณใหมท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใน

ระดับโลก  ในชวงที่ผานมากระแสโลกาภิวัตนทําใหเสนแบงพรมแดนระหวางประเทศกําลังเลือนลาง

ลงไป การเคลื่อนยายทุน แรงงาน องคความรู สินคาและบริการตาง ๆ เปนไปอยางเสรีย่ิงข้ึน หลาย

ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจสูงมาก จนกลายเปนดาวรุงพุงแรง เชน จีน อินเดีย 

บราซิล รัสเซีย ในขณะที่บางประเทศรวมทั้งไทยกําลังกาวสูจุดหักเหแหงความเปลี่ยนแปลง ทําให

ตองเผชิญกับการแขงขันและแรงกดดันมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน วิกฤตพลังงานน้ํามันที่ราคาสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง ไดนําไปสูความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมแกทุกประเทศทั่วโลก จนอาจจะ

กลายเปนประเด็นความขัดแยงระหวางประเทศที่ รุนแรงที่ สุดในหลายสิบปท่ีผานมา ปญหา

สภาพแวดลอมโดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ก็เปนเรื่องท่ีสืบ

เนื่องมาจากหลาย ๆ ปญหาดังกลาว เชน การเรงรัดการใชทรัพยากรทําใหมีการปลอยกาซคารบอน

มอนออกไซดสูชั้นบรรยากาศของโลก สงผลตอภูมิอากาศโลก สําหรับปญหาเรื่องอาหารนั้น ราคา

สินคาอาหารทั่วโลกเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก ในชวง 3 ปท่ีผานมา ราคาสินคาดานอาหารในตลาดโลกมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก เนื่องจากการผลิตไมเพียงพอตอการบริโภค และอาหารสํารองในโลก

ไมสมดุลกัน ประเทศยากจนหลายประเทศเกิดภาวะอดอยาก ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มี

ผลผลิตขาวและสินคาเกษตรประเภทอาหารเหลือพอเพียงตอการสงออกในลําดับตน ๆ อยูในฐานะที่

ไดประโยชน จากปรากฎการณดังกลาวนี้ และจําเปนที่จะตองกําหนดทาทีท่ีเหมาะสม มิใหดูเสมือน

วาจะไดเปนโอกาสในการเอารัดเอาเปรียบประเทศที่ขาดแคลนอาหารอื่น ๆ มากจนเกินไป 

เปนที่คาดหมายวา กระแสการคาเสรีซ่ึงผลักดันใหประเทศตาง ๆ ในโลกรวมกลุมกันเปนเขต

เศรษฐกิจเดียวกัน โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค กําลังจะกลายเปนความจริงมากย่ิงข้ึน ในแถบภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้นก็ไดมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีของประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของสมาชิกทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศในดานตาง ๆ ใหสูงข้ึน เชน ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาค

ธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1-3 ประกอบกับโลกสมัยใหมกําลัง

กลายเปนโลกที่ยึดมั่นในคานิยมประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชน เปนแรงผลักดันที่

1 
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สําคัญ ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองเพื่อประโยชนสุข

ของสังคมโดยรวมมากยิ่งข้ึน  

มิติทางดานเศรษฐกิจ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะที่ผานมา มีเง่ือนไขผูกติดกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญบางประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป และญี่ปุน โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศยังไมมีภูมิคุมกันที่เพียงพอ เมื่อเกิด

ปญหาเศรษฐกิจในประเทศเหลานั้น ประเทศไทยจึงมักไดรับผลกระทบโดยตรงเชนกัน เชน ปญหา

คาเงินดอลลาร ปญหาราคาน้ํามัน ปญหาซับไพรม (sub-prime) 

ในภาคเกษตรกรรม ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนประเทศผูนําในการผลิตและสงออกสินคา

อาหารหลายชนิด เชน ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา น้ําตาล ผัก ผลไม ฯลฯ แตเรายังขาดอํานาจการ

ตอรองในตลาดโลก  ทําใหราคาของสินคาเหลานี้มักกําหนดโดยผู ซ้ือเปนสวนใหญ  ใน

ภาคอุตสาหกรรมสงออก ผูผลิตไทยสวนใหญยังเปนผู รับจางผลิตตามคําส่ังของลูกคาชาว

ตางประเทศ เพราะฉะนั้น การจะผลิตในปริมาณมากหรือนอย หรือจําหนายในราคาเทาใด จึงอยูใน

อํานาจตอรองของชาวตางประเทศเปนสวนใหญ  

ในภาคของการคาบริการ สินคาบริการประเภทที่อาศัยความโอบออมอารีและจิตวิญญาณ

ของการใหบริการเปนหลัก เชน การทองเท่ียว อาหาร การรักษาพยาบาล คนไทยมักจะไมเปนที่สอง

รองใคร แตในสินคาบริการประเภทที่ตองใชความรูหรือเทคโนโลยีเปนหลัก เชน ธุรกิจ ธนาคาร 

ประกันภัย หรือโทรคมนาคม ผูใหบริการของไทย ยังมีขีดความสามารถในการแขงขันไมเพียงพอ 

เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของโลกตองเผชิญกับความแปรผันและมีการแขงขันที่ทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ทําใหประเทศไทยไมสามารถพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศเปนปจจัยขับเคลื่อน

เพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตยังตองใหความสําคัญกับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหมีความตอเนื่องและยั่งยืนอีกดวย 
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ตารางที่ 1 

การเปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

กับประเทศตาง ๆ ในชวงป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551 

ประเทศ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

สิงคโปร 4 2 3 3 2 2 

จีน 27 22 29 18 15 17 

มาเลเซีย 21 16 26 22 23 19 

อินเดีย 42 30 33 27 27 29 

ไทย 28 26 25 29 33 27 

ฟลิปปนส 41 43 40 42 45 40 

อินโดนีเซีย 49 49 50 52 54 51 

จํานวนประเทศ 51 51 51 53 55 55 

 

ท่ีมา: IMD, IMD World Competitiveness Yearbook, 2007-2008. 

  

 

ตารางที่ 2  

ความสามารถในการแขงขันของไทย (จําแนกเปนรายดาน) 

ในชวงป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551 

ความสามารถ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

1. ศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
(Economic Performance) 

13 9 7 19 15 NA 

2. ประสิทธิภาพภาครัฐ 
(Government Efficiency) 

18 20 14 20 27 NA 

3. ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 
(Business Efficiency) 

25 21 25 25 34 NA 

4. โครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

43 42 39 42 48 NA 

จํานวนประเทศ 51 51 51 53 55 NA 

 

ท่ีมา: IMD, อางแลว. 
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ตารางที่ 3 

เปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย กับกลุมประเทศเอเซีย  

ตามผลการจัดอันดับ (จํานวน 131 ประเทศ) ของ World Economic Forum  

ในชวงป พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 

 สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย เกาหลี
ใต 

อินโด 
นีเซีย 

ดัชนีขีดความสามารถใน
การแขงขันของโลก ในป 
2550-2551 

7 21 71 28 11 54 

ปจจัยพื้นฐานของประเทศ 3 21 93 40 14 82 

 องคกรหรือสถาบันตาง ๆ 3 20 95 47 26 63 

 โครงสรางพื้นฐาน 3 23 94 27 16 91 

 เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจระดับมหภาค 

24 45 77 30 8 89 

 สุขภาพและการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

19 26 86 63 27 78 

ปจจัยเพิ่มประสิทธิภาพ 6 24 60 29 12 37 

 การศึกษาและการอบรม
ข้ันสูง 

16 27 62 44 6 65 

 ประสิทธิภาพของตลาด
สินคา 

2 20 64 34 16 23 

 ประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน 

2 16 100 11 24 31 

 ความเชี่ยวชาญทางดาน
ตลาดการเงิน 

3 19 77 52 27 50 

 ความพรอมทางดาน
เทคโนโลยี 

12 30 69 45 7 75 

 ขนาดของตลาด 50 29 24 17 11 15 

ปจจัยดานนวัตกรรมและ
ความเชี่ยวชาญ 

13 19 65 39 7 34 

 ความเชี่ยวชาญดานธุรกิจ 16 18 55 40 9 33 

 นวัตกรรม 11 21 79 36 8 41 

ดัชนีขีดความสามารถใน
การแขงขันของธุรกิจ ใน
ป 2550-2551 

9 21 66 37 19 36 

 ความเชี่ยวชาญของการ
ดําเนินการและกลยุทธ
ของบริษัท 

14 20 46 36 10 23 

 คุณภาพของ
สภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจของชาติ 

8 22 73 36 19 40 

ท่ีมา: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2007 – 2008.
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มิติทางดานสังคม 

ในแงของการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม กระแสโลกาภิวัตนทําใหคนไทยมีโอกาสที่จะ

เรียนรู รับขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง แตความสามารถในการเรียนรูโดยเชื่อมโยงนําความรูไป

ปรับใชยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอตอการนําไปปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ

ตางประเทศ 

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

มีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะปญหาความยากจน 

ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และการวางงาน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความขัดแยงกันในสังคม

มากขึ้น 

ขณะเดียวกันสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤตคานิยมท่ีเปนผลกระทบจากการเลื่อน

ไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศ ท้ังทางสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการ

คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทยลดลง นําไปสูคานิยม

และพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม บริโภคนิยม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการที่เปนปญหา

เร้ือรังมานาน 

การพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเปน

สังคมเมืองมากย่ิงข้ึน และทําใหโครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมท่ีสูงวัย การ

เจ็บปวยโดยรวมของประชาชนในสังคมกําลังลดลงมาเปนลําดับ แตคนไทยก็ยังตองเผชิญกับการ

เจ็บปวยจากโรคที่ปองกันได เชน หัวใจ มะเร็ง ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม 

หรือโรคระบาดซ้ํา ท่ีเปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งตองเผชิญกับความเสี่ยงในดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากยิ่งข้ึน อันเปนสภาพที่มีผลกระทบตอระดับการพัฒนาทุน

มนุษยของประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 

แมวาในระยะเวลาที่ผานมาไดมีการสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาและจัดการดานความรูมากขึ้น แตก็ยังตองดําเนินการใหกวางขวางอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมกับ

ระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทรพึ่งพิงอิงกัน และไววางใจตอกัน ให

เกิดชุมชนที่เขมแข็งพรอมท่ีจะปรับตัวใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 
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ตารางที่ 4 

การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษยของประเทศตางๆ ท่ัวโลก  

(จํานวน 177 ประเทศ) ประจําป พ.ศ. 2548 

อันดับ ประเทศ คาดัชน ี
การพัฒนา 
มนุษย  

(HDI value) 
พ.ศ. 2548 

ดัชนีชวงอายุ
ของชีวิต (Life 
expectancy 

index) 

ดัชนี
การศึกษา 

(Education 
index) 

ดัชนี
ผลิตภัณฑ 
มวลรวม 
ในประเทศ 

(GDP index) 
กลุมพัฒนาอยูในระดับสูง 

1 ไอซแลนด 0.968 0.941 0.978 0.985 
2 นอรเวย 0.968 0.913 0.991 1.000 
3 ออสเตรเลีย 0.962 0.931 0.993 0.962 
4 แคนาดา 0.961 0.921 0.991 0.970 
5 ไอรแลนด 0.959 0.890 0.993 0.994 
6 สวีเดน 0.956 0.925 0.978 0.965 
7 สวิตเซอรแลนด 0.955 0.938 0.946 0.981 
8 ญี่ปุน 0.953 0.954 0.946 0.959 
9 เนเธอรแลนด 0.953 0.904 0.988 0.966 
10 ฝร่ังเศส 0.952 0.919 0.982 0.954 
11 ฟนแลนด 0.952 0.898 0.993 0.964 
12 สหรัฐอเมริกา 0.951 0.881 0.971 1.000 
13 สเปน 0.949 0.925 0.987 0.935 
14 เดนมารก 0.949 0.881 0.993 0.973 
15 ออสเตรีย 0.948 0.907 0.966 0.971 
16 สหราชอาณาจักร 0.946 0.900 0.970 0.969 
17 เบลเยี่ยม 0.946 0.897 0.977 0.963 
18 ลัคซัมเบิรก 0.944 0.891 0.942 1.000 
19 นิวซีแลนด 0.943 0.913 0.993 0.922 
20 อิตาลี 0.941 0.922 0.958 0.944 
21 ฮองกง 0.937 0.949 0.885 0.977 
22 เยอรมัน 0.935 0.902 0.953 0.949 
23 อิสราเอล 0.932 0.921 0.946 0.927 
24 กรีซ 0.926 0.898 0.970 0.910 
25 สิงคโปร 0.922 0.907 0.908 0.950 
26 สาธารณรัฐเกาหลี 0.921 0.882 0.980 0.900 
27 สโลวีเนีย 0.917 0.874 0.974 0.902 
28 ไซปรัส 0.903 0.900 0.904 0.905 
29 โปรตุเกส 0.897 0.879 0.925 0.888 
30 บรูไน 0.894 0.862 0.877 0.941 
31 บารเบโดส 0.892 0.861 0.956 0.860 
32 สาธารณรัฐเชค 0.891 0.849 0.936 0.889 
33 คูเวต 0.891 0.871 0.871 0.930 
34 มอลตา 0.878 0.901 0.856 0.877 
35 เคทาร 0.875 0.834 0.852 0.938 
36 ฮังการี 0.874 0.799 0.958 0.866 
37 โปแลนด 0.870 0.836 0.951 0.823 
38 อารเจนตินา 0.869 0.831 0.947 0.828 
39 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 0.868 0.889 0.791 0.925 
40 ชิลี 0.867 0.889 0.914 0.799 
41 บาเรน 0.866 0.837 0.864 0.896 
42 สโลวาเกีย 0.863 0.821 0.921 0.846 
43 ลิธนูเอเนีย 0.862 0.792 0.965 0.831 
44 เอสโตเนีย 0.860 0.770 0.968 0.842 
45 แลทเวีย 0.855 0.784 0.961 0.821 
46 อุรุกวัย 0.852 0.848 0.942 0.768 
47 โครเอเซีย 0.850 0.839 0.899 0.813 
48 คอสตาริกา 0.846 0.891 0.876 0.772 
49 บาฮามัส 0.845 0.789 0.875 0.870 
50 เซเชลส 0.843 0.795 0.886 0.848 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษยของประเทศตางๆ ท่ัวโลก  

(จํานวน 177 ประเทศ) ประจําป พ.ศ. 2548  

อันดับ ประเทศ คาดัชน ี
การพัฒนา 
มนุษย  

(HDI value) 
พ.ศ. 2548 

ดัชนีชวงอายุ
ของชีวิต  

(Life 
expectancy 

index) 

ดัชนี
การศึกษา 

(Education 
index) 

ดัชนี
ผลิตภัณฑ 
มวลรวม 
ในประเทศ 

(GDP index) 
51 คิวบา 0.838 0.879 0.952 0.683 
52 เม็กซิโก 0.829 0.843 0.863 0.781 
53 บัลกาเรีย 0.824 0.795 0.926 0.752 
54 เซนตคิตสและเนวิส 0.821 0.750 0.896 0.816 
55 ตองกา 0.819 0.797 0.926 0.735 
56 ลิเบีย อาหรับ จามาฮิริยา 0.818 0.806 0.875 0.774 
57 แอนติกา และบารบูดา 0.815 0.815 0.824 0.806 
58 โอมาน 0.814 0.833 0.766 0.843 
59 ตรินิแดดและโตเบโก 0.814 0.737 0.872 0.832 
60 โรมาเนีย 0.813 0.782 0.905 0.752 
61 ชาอุดิ อาราเบีย 0.812 0.787 0.806 0.844 
62 ปานามา 0.812 0.836 0.878 0.723 
63 มาเลเซีย 0.811 0.811 0.839 0.783 
64 เบลารุส 0.804 0.728 0.956 0.730 
65 มอริเชียส 0.804 0.790 0.813 0.809 
66 บอสเนียและเฮอซะโกวีนา 0.803 0.825 0.874 0.710 
67 สหพันธรัฐรัสเซีย 0.802 0.667 0.956 0.782 
68 อัลบาเนีย 0.801 0.853 0.887 0.663 
69 แมสซิโดเนีย 0.801 0.814 0.875 0.714 
70 บราซิล 0.800 0.779 0.883 0.740 

กลุมพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
71 โดมินิกา 0.798 0.844 0.857 0.694 
72 เซนตลูเซีย 0.795 0.802 0.881 0.702 
73 คาซัคสถาน 0.794 0.682 0.973 0.728 
74 เวเนซูเอลา 0.792 0.804 0.872 0.700 
75 โคลัมเบีย 0.791 0.788 0.869 0.716 
76 ยูเครน 0.788 0.711 0.948 0.705 
77 ซามัว 0.785 0.763 0.903 0.688 
78 ไทย 0.781 0.743 0.855 0.745 
79 สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.779 0.776 0.827 0.736 
80 เบลีซ 0.778 0.849 0.773 0.712 
81 จีน 0.777 0.792 0.837 0.703 
82 เกรเนดา 0.777 0.720 0.884 0.728 
83 อารมีเนีย 0.775 0.779 0.896 0.651 
84 ตุรกี 0.775 0.773 0.812 0.740 
85 ซูรินาเม 0.774 0.743 0.854 0.725 
86 จอรแดน 0.773 0.782 0.868 0.670 
87 เปรู 0.773 0.761 0.872 0.684 

หมายเหตุ: Human development index (HDI) คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย 

 HDI Value คือ คาดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคํานวณจากคาเฉล่ียดัชนีชวงอายุของชีวิต ดัชนีการศึกษา 

และดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

 การแบงกลุมของการพัฒนามนุษยของประเทศตาง ๆ จะแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมพัฒนาอยูใน

ระดับสูง (คา HDI มีคา 0.800 ขึ้นไป) กลุมพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (คา HDI มีคาอยูระหวาง 

0.500-0.799) และกลุมพัฒนาอยูในระดับตํ่า (คา HDI มีคาตํ่ากวา 0.500) 

ท่ีมา: United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report, 2007-2008. 
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มิติทางดานการเมืองการปกครอง 

ขอขัดแยงดานแนวความคิดดานการเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมของโลกที่มีมาชานาน

พัฒนาไปสูปญหาตาง ๆ  เชน ปญหาภัยสงคราม ภัยจากการขยายตัวของการกอการรายขามชาติ การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ลวนแลวแตเปนภัยคุกคามที่ทุก ๆ ประเทศกําลังเผชิญหนาและตองให

ความสําคัญในการแกไข แตก็ยังไมสามารถที่จะทําใหบรรเทาเบาบางลงไปได ขณะเดียวกันหลาย

ประเทศตางใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความโปรงใส ควบคูไปกับการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารประเทศมากขึ้น 

 ผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศและการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงไดมีการบัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ การสรางความเขมแข็งขององคการอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ การขยายการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการบานเมืองใหกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะการใหประชาชนและชุมชนเขา

มามีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะและการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจน

การริเร่ิมแผนงาน โครงการ มาตรการ และตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ยัง

เนนถึงเร่ืองธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารกิจการบานเมือง มาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีการประกาศใชมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม

สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐอีกดวย 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) 

ก็ไดกําหนดการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญประการหนึ่ง 

เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผานมายังคงใหประชาชนมีสวนรวมในระดับที่คอนขางนอย มีปญหา

เก่ียวกับความโปรงใสไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบ อันมีผลกระทบตอภาพลักษณของ

ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 

การจัดอันดับดัชนีการรับรูเก่ียวกับคอรัปชัน (Corruption Perceptions Index)  

ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจําป พ.ศ. 2550 

อันดับ 
(ประเทศ) 

อันดับ 
(ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย) 

ประเทศ/ดินแดน 
CPI Score 

2007 
Confidence 
Intervals 

Surveys 
Used 

1 1 นิวซีแลนด 9.4 9.2 - 9.6  6 
4 2 สิงคโปร 9.3 9.0 - 9.5  9 
11 3 ออสเตรเลีย 8.6 8.1 - 9.0  8 
14 4 ฮองกง 8.3 7.6 - 8.8  8 
17 5 ญี่ปุน 7.5 7.1 - 8.0  8 
34 6 มาเกา 5.7 4.7 - 6.4  4 
34 6 ใตหวัน 5.7 5.4 - 6.1  9 
43 8 มาเลเซีย 5.1 4.5 - 5.7  9 
43 8 เกาหลีใต 5.1 4.7 - 5.5  9 
46 10 ภูฏาน 5.0 4.1 - 5.7  5 
57 11 ซามัว 4.5 3.4 - 5.5  3 
72 12 จีน 3.5 3.0 - 4.2  9 
72 12 อินเดีย 3.5 3.3 - 3.7  10 
84 14 มัลดีฟ 3.3 2.3 - 4.3  4 
84 14 คิริบาตี 3.3 2.4 - 3.9  3 
84 14 ไทย 3.3 2.9 - 3.7  9 
94 17 ศรีลังกา 3.2 2.9 - 3.5  7 
98 18 วานูอาตู 3.1 2.4 - 3.7  3 
111 19 หมูเกาะโซโลมอน 2.8 2.4 - 3.1  3 
123 20 เวียตนาม 2.6 2.4 - 2.9  9 
123 20 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร-เลสเต 
2.6 2.5 - 2.6 3 

131 22 เนปาล 2.5 2.3 - 2.7  7 
131 22 ฟลิปปนส 2.5 2.3 - 2.7  9 
138 24 ปากีสถาน 2.4 2.0 - 2.8  7 
143 25 อินโดนีเซีย 2.3 2.1 - 2.4  11 
162 26 บังคลาเทศ 2.0 1.8 - 2.3  7 
162 26 ปาปวนิวกินี 2.0 1.7 - 2.3  6 
162 26 กัมพูชา 2.0 1.8 - 2.1  7 
168 29 ลาว 1.9 1.7 - 2.2  6 
172 30 อัฟกานิสถาน 1.8 1.4 - 2.0  4 
175 31 ตองกา 1.7 1.5 - 1.8  3 
179 32 เมียนมาร (พมา) 1.4 1.1 - 1.7 4 

หมายเหตุ 

CPI Score หมายถึง ระดับการคอรัปชันท่ีสํารวจจากนักธุรกิจ และนักวิชาการ ซ่ึงมีลําดับคะแนน

ระหวาง 10 (ไมทุจริต) และ 0 (ทุจริตสูงสุด) 

Confidence range เปนชวงระดับคะแนนความนาจะเปนของ CPI Score สะทอนใหเห็นถึงการผันแปรของ

คะแนน ซ่ึงขึ้นอยูกับความแมนยําในการวัดประเมินของแตละประเทศ โดยปกติจะมีชวงคา

พิสัยของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 5% อยางไรก็ตาม หากกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย 

อาจมีคาความคลาดเคลื่อนของคามาตรฐานเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 10%  

Surveys used คือ จํานวนการสํารวจซึ่งใชในการประเมินผลการดําเนินงานของแตละประเทศ โดยมี

จํานวนการสํารวจสูงสุดถึง 14 คร้ังโดยผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงในแตละประเทศตองทําการสํารวจ

ไมนอยกวา 3 คร้ัง จึงจะเปนขอมูลท่ีนํามาใชในการจัดอันดับ CPI 

ท่ีมา: Transparency International, Global Corruption Report, 2007.
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มิติทางดานการจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยี 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาการของวิทยาการ

สมัยใหม เชน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง

ในการผลักดันใหเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม  ซ่ึงอาศัยการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีตาง ๆ กับการ

เขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทําใหสามารถปรับตัวใหรูเทาทันกับ

การเปลี่ยนแปลงและสงผลใหโลกในศตวรรษนี้เปนโลกที่ไรพรมแดนอยางส้ินเชิง อยางไรก็ดี 

ประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ียังอยูในระดับไมสูงมากนัก จึงจําเปนตอง

เตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ

ท้ังในแงของการสรางองคความรูและการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับมิติ

ดานอื่น ๆ ตอไป 

แมวาหนวยงานภาครัฐจะไดมีการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการเตรียมความพรอมของการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส แตก็ยัง

ไมมีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมมากเทาที่ควร คงมีแตการเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรเงิน

งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เนนเพียงแคการมีวัสดุ อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามท่ีกําหนดไวเทานั้น ทําใหมีผลตอการจัดอันดับเกี่ยวกับความพรอมในการเปนรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสของประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสําคัญท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ อันจะมีผลโดยตรงตอการสราง

แรงดึงดูดในการลงทุนจากตางประเทศซึ่งมักจะวัดจากระยะเวลาที่ภาครัฐใหบริการแกธุรกิจเอกชนใน

การอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ และความโปรงใสในกระบวนการดําเนินงานของรัฐ จึงตองเนนประสิทธิผล

ในดานการจัดการความรูและการใชสารสนเทศ มากกวาการจัดหาเทคโนโลยี โดยเฉพาะความจําเปน

ท่ีตองเรงรัดใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการหนวยงานตางๆ ในทุกระดับเขาดวยกันเพื่อลดความ

ซํ้าซอนในการทํางานและภาระในการลงทุน การจัดใหมีการใชเครือขายขอมูลท่ีมีมาตรฐานในการ

จัดการขอมูลสารสนเทศระดับชาติ รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบมากขึ้น 
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ตารางที่ 6 

การจัดอันดับความพรอมของการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก (จํานวน 182 ประเทศ) ประจําป พ.ศ. 2551 

 
อันดับ
ที ่

ประเทศ ดัชนีความ
พรอม 

อันดับ
ที ่

ประเทศ ดัชนีความ
พรอม 

1 สวีเดน 0.9157 36 ลัทเวีย 0.5944 
2 เดนมารก 0.9134 37 เม็กซิโก 0.5893 
3 นอรเวย 0.8921 38 สโลวาเกีย 0.5889 
4 สหรัฐอเมริกา 0.8644 39 อารเจนตินา 0.5844 
5 เนเธอรแลนด 0.8631 40 ชิล ี 0.5819 
6 สาธารณรัฐเกาหล ี 0.8317 41 ยูเครน 0.5728 
7 แคนาดา 0.8172 42 บาหเรน 0.5723 
8 ออสเตรเลีย 0.8108 43 บัลแกเรีย 0.5719 
9 ฝรั่งเศส 0.8038 44 กรีซ 0.5718 
10 สหราชอาณาจกัร 0.7872 45 บราซิล 0.5679 
11 ญี่ปุน 0.7703 46 บารเบโดส 0.5667 
12 สวิตเซอรแลนด 0.7626 47 โครเอเชีย 0.5650 
13 เอสโทเนีย 0.7600 48 อุรุกวัย 0.5645 
14 ลักเซมเบอรก 0.7512 49 ลิกเตนสไตน 0.5486 
15 ฟนแลนด 0.7488 50 จอรแดน 0.5480 
16 ออสเตรีย 0.7428 51 โรมาเนีย 0.5383 
17 อิสราเอล 0.7393 52 โคลอมเบีย 0.5317 
18 นิวซีแลนด 0.7392 53 กาตาร 0.5314 
19 ไอรแลนด 0.7296 54 ตรินิแดดและโตเบโก 0.5307 
20 สเปน 0.7228 55 เปรู 0.5252 
21 ไอซแลนด 0.7176 56 เบลารุส 0.5213 
22 เยอรมันน ี 0.7136 57 คูเวต 0.5202 
23 สิงคโปร 0.7009 58 อันดอรรา 0.5175 
24 เบลเยี่ยม 0.6779 59 คอสตาริกา 0.5144 
25 สาธารณรัฐเชค 0.6696 60 รัสเซยี 0.5120 
26 สโลวีเนีย 0.6681 61 แอฟริกาใต 0.5115 
27 อิตาล ี 0.6680 62 เวเนซุเอลา 0.5095 
28 ลิทัวเนีย 0.6617 63 มอริเชียส 0.5086 
29 มอลตา 0.6582 64 ไทย 0.5031 
30 ฮังการี 0.6485 65 จีน 0.5017 
31 โปรตุเกส 0.6479 66 ฟลิปปนส 0.5002 
32 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 0.6301 67 เอลซัลวาดอร 0.4974 
33 โปแลนด 0.6117 68 สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.4943 
34 มาเลเซีย 0.6063 69 เซเชลส 0.4942 
35 ไซปรัส 0.6019 70 ซาอุดิ อาระเบยี 0.4935 

 
 
ท่ีมา: United Nations, United Nations e-Government Survey, 2008.  
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โดยสรุป กระแสความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและรวดเร็วที่กลาวมานี้มีผลอยางสูงตอการ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยในระยะ 5 ปขางหนา มีความจําเปนที่จะตองทบทวน

และปรับปรุงกลไกการบริหารงานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความคิดริเร่ิม มีความ

ทันสมัยสอดคลองกับสังคมยุคใหม เพื่อใหระบบราชการมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันที่ดีเพียงพอท่ีจะ

สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเสริมสรางรากฐานที่แข็งแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหสามารถ

แขงขันกับนานาประเทศได สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการบริหารราชการ รวมทั้ง

สรางเสริมใหเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนอยางย่ังยืนตอไป 
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 การพัฒนาระบบราชการไทยในชวงที่ผานมา 

การพัฒนาระบบราชการไทยไดดําเนินการมาเปนระยะเวลานานพอสมควร แตมักจะขาด

ความชัดเจนและความตอเนื่องในเชิงนโยบาย รวมทั้งไมมีเจาภาพผูรับผิดชอบหรือกลไกในการ

ผลักดันสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหการพัฒนาระบบราชการดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไป ไม

ครบวงจรและเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่คอนขางนอย ท้ังนี้ จุดเปลี่ยนผานสําคัญท่ีทําใหเกิด

การพัฒนาระบบราชการอยางจริงจังในชวงเวลา 5-6 ปท่ีผานมาเปนผลมาจากปจจัยในดานตาง ๆ 

ไดแกการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมของประเทศ ปญหาที่ส่ังสมมาของระบบราชการไทย 

นโยบายและความมีเสถียรภาพทางการเมือง และกระแสเรียกรองของชุมชนวิชาการที่ตองการ

ปรับปรุงระบบราชการใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาพบานเมืองและตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนมากขึ้น  

การปฏิรูประบบราชการขนานใหญเมื่อป พ.ศ. 2545 เร่ิมตนจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ ทําใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีผลบังคับใช

มาตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนมา โดยเฉพาะการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management) เขามาประยุกตใชในระบบราชการของไทย ดังเจตนารมณปรากฏในมาตรา 3/1 

ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กลาวคือ 

การบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ มคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติ
หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ
เปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของ
แตละภารกิจ  

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได  

ในเวลาตอมาก็ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแบบแผนการบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติงานที่

สวนราชการและขาราชการจะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ในการนี้ยังไดจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ข้ึนอยางเปนทางการเพื่อ

ทําหนาที่รับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรีและเปน “เจาภาพ” ในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมท้ังกําหนดใหมีสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทําหนาที่รับผิดชอบเปนฝายเลขานุการ  

2 
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ตามที่ ก.พ.ร เสนอ ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญ

ในเปาประสงครวม 4 ประการ ไดแกการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การปรับบทบาท ภารกิจและ

ขนาดใหมีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูง

และเทียบเทาเกณฑสากล และตอบสนองตอการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ผลการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตรดังกลาวที่ไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่อง พบวาสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่ตองการ กลาวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหบริการและเชื่อมั่นศรัทธาตอระบบราชการมากขึ้น บทบาทภารกิจและขนาดของระบบ

ราชการมีความเหมาะสมซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากสัดสวนงบประมาณตอผลิตภัณฑมวลรวมรายได

ประชาชาติและการควบคุมขนาดกําลังคนภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมาย ขีดความสามารถและ

มาตรฐานการทํางานของระบบราชการอยูในระดับคอนขางสูง และมีการเปดระบบราชการไทยเขาสู

กระบวนการความเปนประชาธิปไตยเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง ดังรายละเอียดปรากฎ

ตามตารางที่ 7-8 และแผนภาพที่ 1 

 

ตารางที่ 7 

ผลการพัฒนาระบบราชการ 

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) 

เปาประสงคหลัก ตัวช้ีวัด ผลดําเนินการ

1. ประชาชนรอยละ 80 โดยเฉล่ีย มคีวามพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบริการของหนวยงานราชการ 

รอยละ 80.25 1. พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชน 

ท่ีดีขึ้น  2. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการ

ประชาชนลดลงไดมากกวารอยละ 50 โดยเฉล่ีย ภายในป 

พ.ศ. 2550 

รอยละ 50.31 

 

 บทบาทและภารกิจ 

1. ปริมาณ/จํานวนของภารกิจท่ีไมใชภารกิจหลักของ 

สวนราชการ (Non-core Functions) ลดลงไมนอยกวา 

รอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2550 

 

รอยละ 73 

 

2. หนวยงานราชการจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ไดดําเนินการ

ใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 หรือ

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

รอยละ 100 

 

2. ปรับบทบาทภารกิจ  

และขนาดใหมีความ

เหมาะสม  

3. กฎหมายที่ไมมีความจําเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ ไดรับการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก (Deregulation) 

จํานวนไมนอยกวา 100 ฉบับ ภายในป พ.ศ. 2550 

มากกวา 100 

ฉบับ 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ผลการพัฒนาระบบราชการ 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) 

เปาประสงคหลัก ตัวช้ีวัด ผลดําเนินการ

 งบประมาณแผนดิน 

 รักษาสัดสวนเงินงบประมาณแผนดินตอผลิตภัณฑมวลรวม

รายไดประชาชาติ ไมใหเกินรอยละ 18 โดยเฉล่ียในชวงป 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 

 

เฉล่ียรอยละ 

17.80  

 

2. ปรับบทบาทภารกิจ  

และขนาดใหมีความ

เหมาะสม  

(ตอ) 

  ขนาดกําลังคนภาครัฐ 

 ปรับลดจํานวนขาราชการลง อยางนอยรอยละ 10 ภายในป  

พ.ศ. 2550 และ/หรือเพ่ิมความสามารถของกําลังคนใหไดใน

ระดับเดียวกัน 

 

ลดลงรอยละ 9.72 

 

1. แตละหนวยงานราชการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

(เฉพาะเร่ืองการลดขั้นตอนงานบริการ) อยางนอย 1 

กระบวนงานหลัก ภายในป พ.ศ. 2550 

รับรองครบ 

ทุกสวนราชการ 

 

2. ขาราชการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ (Competencies) 

ตรงตามที่กําหนดไวอยางนอยรอยละ 80 โดยเฉล่ีย ภายในป 

พ.ศ. 2550 

รอยละ 80 

 

 

3. ยกระดับขีด

ความสามารถและ

มาตรฐานการทํางาน

ใหอยูในระดับสูงและ

เทียบเทาเกณฑ

สากล  

3. สวนราชการอยางนอยรอยละ 90 ไดรับการพัฒนาการ

ใหบริการหรือสามารถดําเนินงานในรูปแบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสได ภายในป พ.ศ. 2550 

ดําเนินการครบ 

ทุกสวนราชการ 

1. ประชาชนรอยละ 80 โดยเฉล่ีย มคีวามเชื่อมั่นศรัทธาเก่ียวกับ

ความโปรงใสและใสสะอาด(เฉพาะในเรื่องคุณภาพการ

ใหบริการ)ในวงราชการไทย ภายในป พ.ศ. 2550 

รอยละ 80.92 

 

 

2. หนวยงานราชการไมนอยกวารอยละ 80 ไดวางมาตรการหรือ

ดําเนินกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ภายในป พ.ศ. 2550 

ดําเนินการ 

ทุกสวนราชการ 

4. ตอบสนองตอการ

บริหารการปกครอง

ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ปญหาความขัดแยงหรือกรณีขอพิพาทรองเรียนระหวางฝาย

ปกครอง และประชาชนเพิ่มขึ้น ไมเกินรอยละ 20 ตอปโดย

เฉล่ีย ในชวงป พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 (เนนความพรอมของ

ท้ังสองฝายท่ีพรอมจะรวมกันเพ่ือแกไขความขัดแยง) 

(ไมตํ่ากวารอยละ 

81 ของท้ังสอง

ฝายท่ีพรอมรวม

แกปญหาความ

ขัดแยง) 

 

ท่ีมา: รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550, สํานักงาน ก.พ.ร. 
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 ตารางที่ 8 

การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 

หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ 
งบรายจาย 

2547 2548 2549 2550 2551 2552* 

1.งบบุคลากร 

(สัดสวนตอ

งบประมาณ) 

323,601.2 

(27.8) 

362,079.9

(31.1) 

385,639.3 

(33.1) 

426,606.9 

(27.2) 

461,718.6 

(27.8) 

478,376.8 

(26.1) 

2.งบดําเนินการ 

(สัดสวนตอ

งบประมาณ) 

107,309.1 

(9.2) 

104,932.0 

(9.0) 

115,418.8 

(9.9) 

141,330.7 

(9.0) 

158,170.8 

(9.5) 

182,313.3 

(9.9) 

3. งบลงทุน 

(สัดสวนตอ

งบประมาณ) 

114,298.8 

(9.8) 

131,398.4 

(11.3) 

137,991.2 

(11.9) 

179,594.3 

(11.5) 

183,555.7 

(11.1) 

204,274.2 

(11.1) 

4. งบเงิน

อุดหนุน (สัดสวน

ตองบประมาณ) 

273,163.2 

(23.5) 

313,343.8 

(26.9) 

344,492.5 

(29.6) 

370,976.7 

(23.7) 

415,003.4 

(25.0) 

443,574.8 

(24.2) 

5. งบรายจายอ่ืน  

(สัดสวนตอ

งบประมาณ) 

345,127.7 

(29.7) 

338,245.9 

(29.1) 

376,458.2 

(32.4) 

447,691.4 

(28.6) 

441,551.5 

(26.6) 

526,460.9 

(28.7) 

รวม 1,163,500.0 1,250,000.0 1,360,000.0 1,566,200.0 1,660,000.0 1,835,000.0 

ผลิตภัณฑ 

มวลรวม 

ในประเทศ 

6,489,800.0 7,095,600.0 7,830,300.0 8,485,200.0 9,418,600.0 10,266,000.0 

สัดสวน

งบประมาณตอ 

ผลิตภัณฑ 

มวลรวมใน

ประเทศ 

17.9 17.6 17.4 18.5 17.6 17.9 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร รายจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เชน เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

  คาตอบแทน พนักงานราชการ 

งบดําเนินงาน รายจายเพ่ือการบริหารและดําเนินงาน เชน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

งบลงทุน รายจายเพ่ือการลงทุน เชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง และคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

งบเงินอุดหนุน รายจายเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ เอกชน 

และนิติบุคคลตาง ๆ ซ่ึงจําแนกรายจายเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

งบรายจายอ่ืน รายจายท่ีไมเขาลักษณะงบรายจายใด หรือสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายจากงบรายจายนี้ 

ซ่ึงจําแนกรายจายเปนงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

* งบประมาณโดยสังเขป ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ท่ีมา: งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2552 สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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แผนภาพที่ 1 

กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 

 

ขรก.ตํารวจ 
211,604 คน 
(16.59%)

ขรก.อัยการ 
2,854 คน (0.22%)ขรก.ตุลาการ 

3,813 คน (0.30%)

ขรก.องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ

11,553 คน (0.91%)

ขรก.กทม. 
35,417 คน 
(2.78%)ขรก.อบจ.

8,160 คน (0.64%)

พนักงานสวนตําบล 
64,736 คน (5.07%)

ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

463,565 คน 
(36.35%) ขรก.พลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
53,084 คน (4.16%)

ขรก.รัฐสภาสามัญ 
2,366 คน (0.19%)

ขรก.พลเรือนสามัญ 
364,486 คน
 (28.58%)

พนักงานเทศบาล 
53,712 คน (4.21%)

 

 

ท่ีมา: กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2550 สํานักงาน ก.พ. 

 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ความเขาใจ และความพึงพอใจของ

ประชาชนและขาราชการตอการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ เชน การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ความทันสมัยของระบบราชการ 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดตั้งศูนยบริการรวม การใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 พบวาประชาชนและขาราชการสวนใหญมีการรับรู มีความ

เขาใจ และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการอยูในระดับที่คอนขางสูง ดังรายละเอียด

ปรากฏตามตารางที่ 9 

 

กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 1.28 ลานคน 
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ตารางที่ 9 

การรับรู ความเขาใจ และความพึงพอใจของประชาชน และขาราชการ 

เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม 

เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 

 

ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของประชาชน และขาราชการ 

เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 

คาเฉลี่ยการรับรูเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบราชการ 

คาเฉลี่ยความเขาใจเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบราชการของ

ผูที่รับรูเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบราชการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เก่ียวกับการพัฒนา 

ระบบราชการของ 

ผูที่เขาใจในการพัฒนา

ระบบราชการ 

กลุม 

เปาหมาย 

ปงบ 

ประมาณ 

% จํานวน % จํานวน % จํานวน 

2549 81.33 
14,624 

(17,981)* 
83.66 

12,235 

(14,624)* 
79.25 

9,696 

(12,235)* 
ประชาชน 

2550 79.67 
13,328 

(16,728)* 
84.69 

11,288 

(16,728)* 
81.46 

13,626 

(16,728)* 

2549 92.67 
9,848 

(10,627)* 
90.67 

3,735 

(9,848)* 
84.25 

7,523 

(8,929)* 
ขาราชการ 

2550 92.21 
10,323 

(11,195)* 
90.20 

3,735 

(11,195)* 
83.72 

9,373 

(11,195)* 

 

หมายเหตุ: (   )* หมายถึง จํานวนตัวอยางท้ังหมดท่ีใหความเห็น 

ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการสํารวจความคิดเห็นเ ก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม , 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. 
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ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการ ซ่ึงไดมีการกําหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการรวม 8 ประการไดแก การ

ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity) ขยันและตั้งใจทํางานเชิงรุก (Activeness) มีศีลธรรมและคุณธรรม 

(Morality) รูทันโลก ปรับตัวทันเหตุการณ สอดคลองกับความตองการของสังคม (Relevancy) 

มุงเนนประสิทธิภาพ (Efficiency) รับผิดชอบตอการดําเนินงาน (Accountability) มีใจและการกระทํา

ท่ีเปนประชาธิปไตย มีสวนรวม โปรงใส (Democracy) มุงเนนผลผลิต (Yield) หรือเรียกวา “I AM 

READY” นั้น ผลการสํารวจทัศนคติในภาพรวมโดยเฉลี่ยพบวากลุมขาราชการรอยละ 74.46 และ

ประชาชนรอยละ 66.99 เห็นดวยกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 8 ประการดังกลาว นอกจากนี้ยัง

พบวาทั้งกลุมขาราชการและประชาชนตางมีความเห็นตรงกันวาขาราชการมีคุณลักษณะที่โดดเดนใน

เร่ืองของการรูทันโลก ปรับตัวทันเหตุการณ สอดคลองกับความตองการของสังคม (R) และสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (E) แตพบวาขาราชการยังคงมีคุณลักษณะที่ตองปรับปรุงในเรื่องการ

มีศีลธรรมและคุณธรรม (M) ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 

แผนภาพที่ 2 

ผลการสํารวจทัศนคติของขาราชการและประชาชน 

ตอคุณลักษณะของขาราชการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการสํารวจความคิดเห็นเ ก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม , 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. 
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ในชวงที่ผานมายังพบวาหนวยงานราชการของไทยไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ใหบริการอยางประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิเชน กรมสรรพากร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ eASIA Award ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (eBusiness in the 

Public Sector) ซ่ึงจัดโดย Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business 

(AFACT) ณ กรุงไทเป ประเทศใตหวัน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 และ โรงพยาบาลยโสธร สามารถ

ผานเขาสูการพิจารณารอบสุดทาย (finalist) ในการประกวดรางวัล United Nations Public Service 

Awards (UNPSA) ประจําป ค.ศ. 2008 ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 

(Economic and Social Council: ECOSOC) พรอมกับไดรับประกาศนียบัตรยกยองชมเชยในฐานะ

เปนหนวยงานที่ดําเนินการดานการใหบริการสาธารณะอยางมืออาชีพ  

นอกจากนี้ รายงานผลสํารวจประเทศที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจประจําป 2551 ของธนาคารโลก

และบรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อจัดลําดับ

ความยากงายและความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศตาง ๆ เร่ิมตนตั้งแตการจัดตั้งธุรกิจ

จนถึงการเลิกกิจการ รวม 10 หัวขอเร่ือง ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ

ไมนอยกวา 25 แหง พบวาประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในลําดับที่ 15 จาก 178 ประเทศที่มี

บรรยากาศเอื้อตอการลงทุนประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ท้ังนี้ ลําดับของประเทศไทยขยับสูงข้ึน

อยางตอเนื่องจากกลาวคืออันดับที่ 20 (จาก 155 ประเทศ) ในป พ.ศ. 2549 และอันดับที่ 18 (จาก 

175 ประเทศ) ในป 2550 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10-11 

 

ตารางที่ 10 

การเปรียบเทียบประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด 

20 ลําดับแรก ประจําป พ.ศ. 2551 

ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

มากท่ีสุด 20 ลําดับแรก 

ลําดับ ประเทศ ลําดับ ประเทศ 

1 สิงคโปร 11 นอรเวย 

2 นิวซีแลนด 12 ญี่ปุน 

3 สหรัฐอเมริกา 13 ฟนแลนด 

4 ฮองกง 14 สวีเดน 

5 เดนมารค 15 ไทย 

6 สหราชอาณาจกัร 16 สวิตเซอรแลนด 

7 แคนาดา 17 เอสโตเนีย 

8 ไอรแลนด 18 จอรเจีย 

9 ออสเตรเลีย 19 เบลเยี่ยม 

10 ไอซแลนด 20 เยอรมัน 

ท่ีมา:  World Bank, The Doing Business 2008 Report, 2008.  
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ตารางที่ 11 

การเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทย (จําแนกตามรายองคประกอบที่ใชในการประเมิน) 

ในชวงป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 

ประเด็น 
หนวยงานหลัก/ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

อันดับในป  
พ.ศ. 
2551 

อันดับใน
ป พ.ศ. 
2550 

การ
เปลี่ยนแปลง
อันดับ 

 การเริ่มตนธุรกิจ 
(Starting a Business) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กรมสรรพากร 
สํานักงานประกันสังคม 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

36 27 -9 

 การขออนุญาต 
(Dealing with Licenses) 

กรุงเทพมหานคร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
การประปานครหลวง 
การไฟฟานครหลวง 

12 11 -1 

 การจางและการเลิกจาง  
(Employing Workers) 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
การประปานครหลวง 
การไฟฟานครหลวง 

49 49 0 

 การจดทะเบียนทรัพยสิน 
(Registering Property) 

กรมที่ดิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กรมสรรพากร 

20 19 -1 

 การไดรับสินเชือ่  
(Getting Credit) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมบังคับคดี 
สํานักงานกิจการยุติธรรม 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

36 32 -4 

 การคุมครองผูลงทุน  
(Protecting Investors) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

33 32 -1 

 การชําระภาษี  
(Paying Taxes) 

กรมสรรพากร 
กรมท่ีดิน 
กรมศุลกากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมการขนสงทางบก 
สํานักงานประกันสังคม 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
(อบจ. อบต. เทศบาล)  
กทม. 

89 83 -6 

 การคาระหวางประเทศ  
(Trading across 
Borders) 

กรมศุลกากร 
กรมการประกันภัย 
กรมสงเสริมการสงออก 
กรมการคา ตางประเทศ 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

50 108 +58 

 การบังคับใหเปนไปตาม   
ขอตกลง 
(Enforcing Contracts) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 
สํานักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
สํานักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

26 26 0 

 การปดกิจการ 
(Closing a Business) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 
สํานักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
สํานักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

44 41 -3 

ท่ีมา:  World Bank, อางแลว.  
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โดยสรุปจะเห็นไดวาการพัฒนาระบบราชการที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่

ผานมานั้น เกิดผลเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน หนวยงานราชการมีการปรับบทบาทภารกิจท่ีไม

จําเปนตองดําเนินการลงได มีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการใหบริการ

ประชาชน สงผลใหประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน

ราชการในแนวโนมท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ ประชาชนยังมีการรับรู เขาใจ และพึงพอใจกับการพัฒนาระบบ

ราชการในภาพรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความโปรงใส และใสสะอาด ในเรื่องคุณภาพการ

ใหบริการในทางที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตาม แมวาผลการพัฒนาระบบราชการจะสงผลในทางปฏิบัติงาน

ในระดับที่ดีข้ึน แตการพัฒนาระบบราชการยังจะตองดําเนินงานตอไป เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐ

กาวไปสูทิศทางที่พึงประสงค ตอบสนองความตองการและประโยชนสุขของประชาชนไดอยาง

แทจริง รวมทั้งสามารถปรับตัวรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนไดอยางเหมาะสมตอไป 
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ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการ 

 

คณะก ร ร มก า รพัฒน า

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได

กําหนดวิสัยทัศนใหมของการ

พัฒนาระบบราชการ ในชวง

ระยะป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 

2555 ไวดังตอไปนี้ 

ระบบราชการไทยเปนกลไกของรัฐที่มีความสําคัญ

อยางสูงตอการบริหารกิจการบานเมืองภายใตการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรของรัฐบาล การอํานวยความสะดวกและ

ใหบริการประชาชน รวมถึงการดําเนินการบังคับใหเปนไป

ตามกฎหมาย อันมีจุดหมายปลายทางเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 

ระบบราชการไทยที่พึงประสงคจะตองใหคุณคา

ความสําคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทาง 

ดังตอไปนี้ 

 

 

ระบบราชการไทยมุงเนน

ประโยชนสุข 

ของประชาชน 

และรักษาผลประโยชน 

ของประเทศชาติ 

มีขีดสมรรถนะสูง  

สามารถเรียนรู           

ปรับตัวและตอบสนอง 

ตอการเปลี่ยนแปลง 

ยึดมั่นในหลักจริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

 

 

 ตองใหประชาชนเปน “ศูนยกลาง” ในการทํางาน 

โดยตองรับฟงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการและ

อํานวยประโยชน ลดขั้นตอนและภาระในการติดตอของ

ประชาชน มีระบบการแกไขปญหาและรับเรื่องราวรองทุกข

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนที่พึ่งของ

ประชาชนในยามมีปญหาและความเดือดรอน 

 ปรับเปลี่ยนบทบาทของระบบราชการใหเปน

ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ไมเปนผูดําเนินการ

เสียเองหรือคงมีอํานาจมากจนเกินไป รวมทั้งตองมีขนาด

กําลังคนและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ไมพยายามเขา

แทรกแซงและขยายตัวเกินไปจนเปนภาระของประเทศ 

หรือมีผลกระทบตอภาคสวนอื่นและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ประสานการทํางานกับผูบริหารราชการแผนดิน

ฝายการเมืองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ 

สามารถใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

อยางมีเหตุผล ตั้งมั่นในความถูกตอง เปนกลาง ปราศจาก

อคติ และอยูบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นอกจากนี้ยังควรตองใหการยอมรับและไมเขาไปแทรกแซง

บทบาทและอํานาจหนาที่ซึ่งกันและกัน 

 

 

3 
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 มีความพรอมและทัศนคติในการทํางานเปนทีม 

สามารถสรางเครือขายรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม 

รวมทั้งยังตองสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงการทํางาน

ภายในระบบราชการเองในทุกระดับเขาดวยกัน  

 มีขีดความสามารถในการรับรู เรียนรู มองไป

ขางหนาและคาดการณลวงหนา มีความยืดหยุนคลองตัว 

รวดเร็ว สามารถคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม (agility) 

รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนและ

ปรับตัวไดอยางราบรื่นเหมาะสม ทันตอการเปลี่ยนแปลง

และความไมแนนอนของสภาพแวดลอม   

 สรางระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตนเอง

ที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใสและความเชื่อมั่นศรัทธา เปด

ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ลดการใชดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจ รวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม เปน

แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

ไมใชเปนผูสรางปญหาหรือภาระแกสังคมเสียเอง 

 มีความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสราง

คุณคาตอสังคม ในการทํางานและการตัดสินใจตองอาศัย

ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง แนนอน และทันกาล โดย

อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการทํางาน 

รวมทั้งตองมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได 

 แสวงหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ  คานิยมและกระบวนทัศนอัน

เหมาะสมและเอื้อตอการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

ตลอดจนทําใหบุคลากรในระบบราชการตั้งมั่นอยูใน

ศักดิ์ศรีและจรรยา สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน

จากหนาที่ทางการงาน ไมแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง

หรือผูอื่นในทางมิชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทยในชวงระยะป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 

สามารถแยกออกไดเปน 4 ประการ ดังน้ี 

1. ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการ

ของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

2. ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสราง

เครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

3. มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ ในการ

เรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

4. สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได 

รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน 

และตอสังคมโดยรวม 

 

 ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 1 

ยกระดับการใหบริการและ
การทํางานเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังและความ
ตองการของประชาชนที่มี
ความสลับซับซอน 
หลากหลาย และ
เปล่ียนแปลง 
ไปอยางรวดเร็ว

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 2 
ปรับรูปแบบการทํางาน 
ใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ 

เกิดการแสวงหา 
ความรวมมือและสราง
เครือขายกับฝายตาง ๆ 
รวมท้ังเปดใหประชาชน

เขามามีสวนรวม 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 4 

สรางระบบการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดี เกิดความ
โปรงใส มั่นใจ และ
สามารถตรวจสอบได 
รวมท้ังทําใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
ตอประชาชน และตอ
สังคมโดยรวม 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 3 
มุงสูการเปนองคการ 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพรอม 
และความสามารถ  
ในการเรียนรู คิดริเร่ิม 
เปล่ียนแปลงและปรับตัว
ไดอยางเหมาะสมตอ
สถานการณตาง ๆ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วดั คาเปาหมาย 

1. ยกระดับ 
การใหบริการและ 
การทํางาน เพื่อ
ตอบสนองความ
คาดหวังและความ
ตองการของประชาชน
ท่ีมีความสลับซับซอน 
หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว 

ประชาชนมคีวาม 
พึงพอใจในระบบ
ราชการ 

 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ใหบริการและการ
ดําเนินงานของสวน
ราชการและหนวยงาน
ของรัฐ 

 
 ระดับความสาํเร็จของ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐใน 
การใหบริการประชาชน 
ในรูปแบบ e-Service 

 ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
โดยเฉลี่ย 

 
 
 
 
 ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
โดยเฉลี่ย 

 
 

2. ปรับรูปแบบ 
การทํางานใหมี
ลักษณะเชิงบูรณาการ 
เกิดการแสวงหา 
ความรวมมือและ 
สรางเครือขายกับ 
ฝายตางๆ รวมทั้ง 
เปดใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม 

สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ
สามารถปรับรูปแบบ 
การทํางานและ 
เปดใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม 

 ระดับความสาํเร็จของ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงรูปแบบ หรือ
วิธีการทํางาน 

 
 ระดับความสาํเร็จของ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐในการ
เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม 

 ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
โดยเฉลี่ย 

 
 
 
 ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
โดยเฉลี่ย 

 
 

3. มุงสูการเปนองคการ
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพรอม
และความสามารถใน
การเรียนรู คิดริเร่ิม 
เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัวไดอยาง
เหมาะสมตอ
สถานการณตางๆ 

สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ
สามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะและมคีวาม
พรอมในการดาํเนินงาน 

 ระดับความสําเร็จของ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการบรหิารงาน
ตามแผนพัฒนาองคการ  

 
 ระดับสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐท่ีไดรับการพัฒนา
ตามเกณฑมาตรฐาน 

 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
โดยเฉลี่ย 

 
 
 
 
 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
โดยเฉลี่ย 

 
4. สรางระบบ 
การกํากับดูแลตนเอง 
ท่ีดี เกิดความโปรงใส 
มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้ง
ทําใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมี
จิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอตนเอง  
ตอประชาชน และ 
ตอสังคมโดยรวม 

ประชาชนมคีวาม
เชื่อมั่นและไววางใจใน
ระบบราชการ 

 ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีตอ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ 

 
 ระดับความสาํเร็จของ 
สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐในการ
พัฒนาระบบควบคุม
ภายในใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
โดยเฉลี่ย 

 
 
 ไมนอยกวา 
รอยละ  80  
โดยเฉลี่ย 

 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
หนา 30 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับการใหบริการและการทํางาน  เพื่ อ

ตอบสนองความคาดหวังและความตองการของ

ประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 กลยุทธ 

1.1 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหมีความ

หลากหลาย ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถปรับตัวใหทันตอ

เหตุการณ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดย 

1.1.1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนโดยใหประชาชนมีทางเลือกท่ีจะใช

บริการที่มีความหลากหลาย พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในการใหบริการ สงเสริม

รูปแบบการใหบริการของสวนราชการและทองถ่ินใหมีความหลากหลาย

คลองตัว รวดเร็ว โปรงใส ทันกาล สามารถปรับตัวใหทันตอเหตุการณ โดย 

เนนการพัฒนาระบบการสงมอบบริการอยางเปนขั้นตอนตามหวงโซแหง

คุณคา กลาวคือ 

- สงเสริมใหสวนราชการและทองถ่ินมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

เก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ รวมทั้งแกไข

กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน 

- นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชในการใหบริการรูปแบบตาง ๆ (e-Service) 

เพื่อลดภาระ อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารได เชน การใหบริการที่หลากหลาย อยู ณ ท่ีเดียวกันในลักษณะ

ของ ศูนยบริการรวมในรูปแบบเคานเตอรบริการประชาชน ศูนยบริการรวม

แบบเบ็ดเสร็จเฉพาะดาน การบูรณาการระบบใหบริการประชาชนของทุก

หนวยงานเขาดวยกัน (Single Window Service) 

- สงเสริมใหสวนราชการและทองถ่ินอํานวยความสะดวก เอาใจใสดูแล 

ใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน เชน มีแบบฟอรมท่ีงาย

ตอความเขาใจ มีเจาหนาที่ชวยใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนวางระบบ

การรับฟงความคิดเห็นติชมการทํางานและการใหบริการท่ีประชาชน

สามารถใหขอมูลปอนกลับไดโดยงาย 

1.1.2 สงเสริมใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนที่มี

ความเชื่อมโยงกันระหวางหลายสวนราชการ โดยการลดขั้นตอน และ

ระยะเวลาในการใหบริการใหมีความรวดเร็ว รวมทั้ง แกไขกฏ ระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานรวมระหวางหนวยงาน และการ

ใหบริการประชาชน  
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1.1.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีทางเลือกในการใชบริการสาธารณะมากขึ้น เชน 

- สงเสริมใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีระบบทางเลือกในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในสังคม เชน การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตาง ๆ เพื่อ

สรางความสมานฉันท หรือระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก อันจะชวย

ทําใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย ไดรับความพึงพอใจมากขึ้น 

ประชาชนได รับความคุมครอง ปองกัน และชวยเหลือจากภาครัฐ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาสจะไดรับความเปน

ธรรมในดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

- สงเสริมใหสวนราชการมีระบบการใหบริการที่ประชาชนสามารถเปนผูเลือก

รูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของตนเองในลักษณะ

ของการใหบริการเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงอาจใชตนทุนไมมากนัก เชน การ

ใหบริการดวยตนเองผานทางอินเตอรเน็ต  

1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการของทางราชการไดโดยสะดวก 

เปนธรรม และตรงตามความตองการ โดย 

1.2.1    สงเสริม สนับสนุนหนวยราชการใหมีการพัฒนาชองทางการสื่อสาร เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการของทางราชการไดงาย 

โดยผานทางโทรศัพท เคานเตอรบริการประชาชน เว็บไซต (ท้ังภาษาไทย

และอังกฤษ) เปดชองทางการใหบริการผานธนาคาร สายดวน 1111 และ

การใหบริการภาครัฐผานสื่อเคลื่อนที่ (Mobile Government) เชน การ

ใหบริการผานมือถือ 

1.2.2   สนับสนุนการสรางกลไกการรับฟงความคิดเห็น และความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการของสวนราชการและทองถ่ิน รวมท้ังระบบการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relation Management) 

1.2.3 สงเสริมใหมีการจัดทําหนาเว็บหลักหรือเว็บทาของภาครัฐ (Web Portal) ใน

ลักษณะที่ เปนชองทางของบริการภาครัฐทุกประเภท (Government 

Gateway) ซ่ึงประชาชนสามารถเขาถึงได โดยใหเชื่อมโยงกับบริการใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสของรัฐทุกหนวย รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนากลไก

และระบบการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (IT 

Audit) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ 

เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขาย

กับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม 

 กลยุทธ 

2.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ โดย 

2.1.1 จัดระบบความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ รวมทั้งถายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ 

และทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการในเขตพื้นที่ 

2.1.2 ออกแบบระบบบริหารราชการสําหรับพื้นที่เฉพาะ เพื่อเปนการแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ ท้ังปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เชน 

จังหวัดชายแดนภาคใต การบริหารกลุมจังหวัดท่ีติดกับชายแดน พื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.3 เสริมสรางความเขมแข็งใหแกจังหวัด/กลุมจังหวัดในการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยสนับสนุนใหจังหวัด/กลุมจังหวัดมีแผน

และงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเปนการเฉพาะและอยาง

เพียงพอ เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่  

2.2 สงเสริม ผลักดันใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานกลางตาง ๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ โดย 

2.2.1 ประสานแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีเอกภาพและอยูภายใต

กรอบนโยบายและแบบแผนเดียวกัน รวมท้ังบูรณาการการทํางานของ

หนวยงานกลางเพื่อใหบรรลุผลลัพธตามที่กําหนดไวรวมกัน 

2.3 จัดระบบบริหารราชการใหเอื้อตอการทํางานรวมกันเปนเครือขายกับ

ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และภาคสวนตาง ๆ ใน

ลักษณะเปนภาคี/พันธมิตร/หุนสวนในการจัดบริการสาธารณะ โดย 

2.3.1 สงเสริม ผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การประสานกันระหวาง 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประชาชนในลักษณะการบริหารงาน

ในรูปแบบเครือขาย (Networking) 
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2.3.2 เนนการทํางานแบบหุนสวนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในงานบริการ

สาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) โดยศึกษาความเปนไปไดใน

การรวมทุนในโครงการพัฒนาสําคัญ ๆ ของประเทศ  

2.4 สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ โดย 

2.4.1 สรางความรูและความเขาใจแกเครือขายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ในการพัฒนาระบบราชการ เนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Action 

Learning) เพื่อใหภาคประชาชนมีศักยภาพในการเขาสูกระบวนการมีสวน

รวมมากขึ้นจนถึงระดับของการเขามาเปนหุนสวน และรวมติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง รวมทั้ง 

กระตุนใหเกิดความรูและความตระหนักในสํานึกพลเมืองวาจะตองเขามาเปน

หุนสวนกับภาครัฐรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.4.2 พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีทํางาน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหภาค

ประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เชน วางหลักเกณฑใหแต

ละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน สํารวจความ

ตองการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน และเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออกแบบและใหขอคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการชวยกันทําใหเกิดการบริการสาธารณะ

ท่ีดีย่ิงข้ึน  

2.4.3 สงเสริมใหมีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) ในทุกระดับ และจัด

ใหมีอาสาสมัครภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ

หนวยงานของรัฐ รวมถึงการริเร่ิมใหมีการวางแผนและจัดทํางบประมาณแบบ

มีสวนรวม (Participatory Planning and Budgeting) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากร 

มีความพรอมและความสามารถ ในการเรียนรู  

คิดริ เ ริ่ ม  เปลี่ ยนแปลง  และปรับตั วไดอย าง

เหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

 กลยุทธ 

3.1 จัดใหมีการวางยุทธศาสตรการบริหารประเทศในระยะยาว (Scenario 

Planning) เพื่อคาดการณปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและ

ผลกระทบตอการบริหารกิจการบานเมือง และกําหนดเปาหมายที่พึง

ประสงคและตองการบรรลุผลไวเพื่อวัดความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิ 

สําหรับใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาระยะสั้น-ปานกลาง รวมถึงการ

เตรียมการวางระบบบริหารงานและบคุลากรภาครัฐในอนาคต 

3.2   ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(Rightsizing) เกิดความคุมคาและรองรับกับสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น โดย 

3.2.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐใหเหมาะสมกับสถานการณ ยกเลิกภารกิจ

ท่ีไมจําเปน ถายโอนงานบริการบางอยางของรัฐใหเอกชนหรือทองถ่ิน

ดําเนินการแทน โดยจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานและการใชจาย

ภาครัฐ เพื่อปรับปรุงบทบาทภารกิจและทบทวนความคุมคา อันจะนําไปสูการ

ควบคุมและลดคาใชจายงบประมาณที่ไมจําเปน โดยเฉพาะภาระคาใชจาย

ดานบุคลากร และวางมาตรการใหมีการนําสินทรัพยมาใชประโยชนอยาง

คุมคา รวมทั้งกําหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากร

ไปสูภารกิจท่ีมีความจําเปนมากกวาตอไป 

3.2.2 วางรากฐานและแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน หนวย

บริการรูปแบบพิเศษ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ภายใตกํากับของฝายบริหาร

ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถ

ดําเนินงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมทั้ง การสงเสริมความเขมแข็ง

และพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานใหแกคณะกรรมการและผูบริหารของ

องคการมหาชน เชน การจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนากรรมการในหนวยงาน

ภาครัฐ 

3.2.3 จัดโครงสรางสวนราชการใหมีความพรอมในบริบทของผูซ้ือบริการ (Service 

Purchaser) และผูใหบริการ/ผูจัดหาบริการ (Service Provider) รวมถึงการ

จัดโครงสรางองคกรลักษณะพิเศษ ใหเปนหนวยงานที่มีขนาดเล็ก อิสระ

คลองตัว ไมดําเนินการเอง แยกสวนออกมาเปนพิเศษเพื่อเปนเจาภาพใน



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
หนา 35 

การสรางคุณคาแกผลิตภัณฑหรือบริการอันเปนวาระเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ

ของประเทศอยางครบวงจร ไดรับงบประมาณเพื่อทําหนาที่เปนผูซ้ือบริการ 

ท่ีเก่ียวของจากสวนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือผูใหบริการอื่น ๆ 

3.2.4 ทบทวนการกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความ

เหมาะสมและมีความเปนไปไดตามสภาพการณ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดวินัย

ทางการคลังและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.2.5 ทบทวน ปรับปรุง หรือแกไขกฎหมายที่เปนอุปรรคตอการปฏิบัติราชการ ของ

หนวยงานของรัฐ อันมีผลกระทบตอการจํากัดสิทธิเสรีภาพและการใหบริการ

แกประชาชน และสงเสริมใหมีการมอบอํานาจลงไปถึงตัวผูปฏิบัติงานตามความ

จําเปน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริการแกประชาชน 

3.3 เสริมสรางใหหนวยงานภาครัฐมีความตื่นตัว ตอบสนอง และไวตอการ

เปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่ยืดหยุน คลองตัว สามารถปรับตัว และมี

ความคิดริเริ่ม ทันตอสถานการณและความทาทายตาง ๆ ได โดย 

3.3.1 มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยปรับแตงองคาพยพใน

ดานตาง ๆ เชน โครงสราง กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร วัฒนธรรม 

และคานิยม ใหมีความเหมาะสม สอดคลองและเชื่อมโยงไปในทิศทาง

เดียวกันทั่วทั้งองคการ 

3.3.2 สงเสริมใหสวนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสงมอบบริการสาธารณะ ซ่ึง

อาศัยวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ กําหนดแนวทางและวิธีการ การ

นําไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน 

บูรณาการ และการสรางนวัตกรรม โดยเฉพาะการเทียบเคียงขีดสมรรถนะ 

(Benchmarking) กับภาคเอกชน หรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

กวา หรือนํากรณีการปฏิบัติงานที่มีความเปนเลิศ (Best Practices) มาเปน

แบบอยาง 

3.3.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ เขามาใชในการ

บริการสาธารณะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อลดตนทุนการใหบริการและ

รองรับความตองการของประชาชนตามแนวทางในการมุงไปสูการเปนรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (e-Government) รวมทั้งสงเสริม กระตุน ผลักดันใหมีการ

ลงทุนเพื่อนําเทคโนโลยี เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณสมัยใหมมาใชเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เชน ระบบจดจําขอมูลผาน
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คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) ระบบเอ็กซเรยเคลื่อนที่ ระบบ

สแกนลายนิ้วมือและมานตา  

3.3.4 ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให

เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหนวยงานของรัฐ สามารถวัดผล

ไดท้ังในระดับองคการและระดับบุคคล รวมทั้งการพัฒนามาตรการเสริมสราง

แรงจูงใจตามผลงาน และขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตรองคการภาครัฐ 

(Government Strategic Management System) ใหมีความเชื่อมโยงกับ

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (Government 

Fiscal Management Information System) เพื่อประมวลรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดควบคูไปกับรายงานผลทางการเงินไดอยางเปนระบบ  

3.4 ปรับปรุงขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหสามารถเพิ่มผลิตภาพ 

และพัฒนาขีดความสามารถใหมีความเปนมืออาชีพ โดย 

3.4.1 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีความหลากหลาย 

สามารถทํางานขามหนวยงานและสายงานได สงเสริมใหมีการเพิ่มผลผลิต

อยางตอเนื่ องตลอดจนสนับสนุนใหมีการวางระบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในสวนราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณของโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาเสริมสรางขีดสมรรถนะของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในระบบราชการในระดับตางๆ เชน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร

ระดับกลาง รวมทั้งการสรางนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม เพื่อเปนกลุม

ขาราชการผูบุกเบิกหรือเปนผูสรางนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ  

3.4.2 กําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีหนาที่ในการพัฒนา

ตนเองตามขีดสมรรถนะที่กําหนดไว โดยจัดใหมีระบบการเรียนรูและพัฒนา

แบบใหม มุงเนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและกรณีศึกษามากกวาการ

บรรยายในชั้นเรียน และพยายามปรับใหตรงตามความตองการของแตละ

บุคคลมากขึ้น รวมถึงการจัดใหมีระบบการใหคําแนะนํา (Coaching)/ระบบพี่

เลี้ยง (Mentoring) การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน การจัดทําคูมือการ

ทํางานเพื่อสามารถปฏิบัติงานราชการไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งจัด

ใหมีการเตรียมแผนสรางบุคลากรทดแทน (Succession Plan) ในหนวยงาน

ราชการ และปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลในวงราชการใหเกิดความ

โปรงใสเปนที่ยอมรับ 

3.4.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึน เพื่อสราง

ขวัญกําลังใจและใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี รวมทั้งจัดใหมีกลไก

ดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการในภาพรวมของ

ภาครัฐ (Remuneration Tribunal) ใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานและ

สถานการณคาครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงสวัสดิการการทํางานและ

ภาระหนี้สิน รวมทั้งวางมาตรการสงเสริมใหขาราชการทํางานที่บาน เพื่อ
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แกปญหาในดานตาง ๆ เชน การประหยัดพลังงาน การจราจร คาครองชีพ

ของขาราชการ ตลอดจนเพื่อการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับ

ชีวิตสวนตัว และการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 

3.4.4 สงเสริมใหมีการตรวจสอบกําลังคนภาครัฐ เพื่อใหเกิดความคุมคาและใช

กําลังคนภาครัฐอยางเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนา

ทักษะใหม (Transition Center) เพื่อสนับสนุนการเตรียมพรอมในการถาย

โอนเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับการปฏิบัติภารกิจใหม ท้ังในภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยการเพิ่มขีดสมรรถนะใหมและพัฒนาขีดสมรรถนะที่จําเปน

ตอไป  

3.4.5 จัดใหมีขาราชการวิสามัญเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในหนวยงานราชการที่มี

การจัดโครงสรางองคการลักษณะพิเศษ หรือเพื่อไวรองรับบางตําแหนงใน

สวนราชการที่มีอยู เดิม เชน ตําแหนงผูบริหารสูงสุดดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Chief Information Officer) หรือตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ

เฉพาะดานตาง ๆ รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการจัดใหมีขาราชการ

การเมืองเพิ ่มเต ิมเพื ่อรองร ับการปรับปร ุงขีดสมรรถนะของหนวยงาน

สนับสนุนผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมือง เชน สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และสํานักงานรัฐมนตรี 

  



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
หนา 38 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:  สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความ

โปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้ง

ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอสังคม

โดยรวม 

 กลยุทธ 

4.1 เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ปรับกระบวนทัศน หลอหลอม

วัฒนธรรมใหม ใหเกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐ โดย 

4.1.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปน

แนวทางในการทํางาน และยกระดับธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ใหอยู

ในระดับที่เปนที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐใหมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล รวมทั้ง

กําหนดใหมีกลไกเพื่อรับผิดชอบดูแลในเรื่องการสงเสริมธรรมาภิบาลขึ้นใน

แตละสวนราชการ 

4.1.2 สงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม และหลอหลอมวัฒนธรรมใหม

ใหเอ้ือตอทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบราชการ สงเสริมใหหนวยงาน 

ขาราชการ และเจาหนาที่ของภาครัฐปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม 

เพื่อชี้นําสังคมไปสูการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม รวมท้ังสรางกลไกลงโทษที่มี

ประสิทธิภาพ วางแนวทางการเชื่อมโยงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไวกับ

ระบบงานอื่นๆ เพื่อใหขยายผลเปนวัฒนธรรมองคการอยางย่ังยืนตอไป 

4.1.3 สรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในหนวยงานภาครัฐ 

ใหปฏิบัติงานดวยความประพฤติชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เปนกลาง ไมเลือก

ปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักในการทํางาน โดยจัดใหมีการ

วางระบบโครงสรางปจจัยพื้นฐานทางดานจริยธรรม (Ethics Infrastructure) 

ท่ีเอ้ืออํานวยทั้งในดานการควบคุม การชี้แนะใหคําปรึกษา และการบริหาร

จัดการ เชน การจัดการความรูและระบบฐานขอมูลในเรื่องจริยธรรม เพื่อให

หนวยงานของรัฐมุงสูความเปนองคการแหงสุจริตธรรม  

4.1.4 จัดใหมีกลไกรับผิดชอบดูแลในเรื่องจริยธรรมข้ึนในแตละสวนราชการ เพื่อ

สงเสริมและใหคําปรึกษาแนะนํา เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และคอย

สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหนวยงาน และใหมี

ผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดานจริยธรรม (Chief Ethics Officer) รวมทั้ง

ใหมีระบบการวัดผลอยางเปนรูปธรรมและการรายงานตอสาธารณะ ตลอดจน

ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของงานและจริยธรรมสูง เพื่อใหเปนผูนํา
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ตนแบบที่ดี (Exemplary Leadership) สําหรับการปฏิบัติตนของขาราชการ

อ่ืนตอไป   

4.1.5   ปรับปรุงระบบสรรหาและกลั่นกรองขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ

ในการแตงตั้งเขาสูตําแหนง โดยเฉพาะอยางย่ิง การแตงตั้งผูบริหารระดับสูง 

ตองคํานึงถึงความดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแนวทางในการ

พิจารณาประกอบดวย 

4.2 ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและกํากับตรวจสอบในการบริหารราชการ

แผนดิน โดย 

4.2.1 พัฒนาโครงสรางกลไกการบริหาร (Governance Structure) เชน การจัดให

มีระบบกรรมการ (Commissioner) สําหรับบางหนวยงานท่ีตองใชดุลยพินิจ

ในการใชอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อสรางการมีสวนรวมจากภายนอก

และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

4.2.2 เสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลตนเองและการควบคุมภายในที่ดี

ของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

โดยเฉพาะการเสริมสรางบทบาทและความเขมแข็งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง เพื่อชวยทําหนาที่สอบ

ทานระบบการบริหารงานและการควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 

4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรู ความเขาใจเพียงพอและกระตุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภาครัฐ (People's Audit) โดยเฉพาะคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด 

4.2.4 เรงรัดใหสวนราชการนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนตอการแสดง

ภาระรับผิดชอบ ความโปรงใส และเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีชองทางการสื่อสารใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

สารสนเทศดังกลาวไดโดยงาย 

4.3 สงเสริมใหหนวยงานในภาครัฐมีการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและชุมชน โดย 

4.3.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐตองมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social 

Responsibility) โดยการดําเนินงานภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแล

ตนเองท่ีดี คํานึงถึงผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ กอใหเกิดประโยชน และ

ผลกระทบเชิงบวกแกผูรับบริการและสังคมโดยรวม ควบคูไปกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางาน การใสใจ ดูแล รักษา ชุมชนทองถ่ิน สังคม 

ส่ิงแวดลอม และปองกันไมใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสังคม เพื่อนําไปสูการ
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ดําเนินงานใหบรรลุผลอยางย่ังยืน กอใหเกิดความนาเชื่อถือและภาพลักษณ

ท่ีดีแกหนวยงานและภาครัฐโดยรวม 

4.4 การสรางดุลยภาพระหวางฝายการเมืองและราชการประจํา โดย 

4.4.1 สงเสริมความสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติราชการรวมกันระหวางขาราชการ

การเมืองและขาราชการประจํา โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาระบบพิทักษ

คุณธรรม (Merit System Protection) ใหเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นใจ 

รวมทั้งทําใหระบบราชการมีจุดยืนและทิศทางในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน 

และสามารถนํานโยบายของรัฐบาลมาถายทอดสูการปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสมถูกตอง เปนธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรโลก 
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การนํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไปสูการปฏบิติั 

ระบบราชการไทยมีขนาดคอนขางใหญและมีความซับซอนคอนขางมาก การนํายุทธศาสตร

ไปปฏิบัติแบบกาวเดินไปพรอมกันทั้งระบบอาจไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดใน

ระยะเวลาสั้น ๆ ได แมวาจะไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม คร้ังใหญไปแลวเมื่อป พ.ศ. 2545 

แตก็พบวาการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการของฝายพลเรือนก็ยังคงติดยึดกับแนวความคิด

ท่ีตองการใหระบบราชการมีความเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหสามารถยึดโยงเปรียบเทียบกันได หรือตองมี

ลักษณะเปนระเบียบแบบแผนที่เหมือนกัน ไมไดแยกแยะและออกแบบใหมีความแตกตางกัน ท้ังใน

แงของมิติลักษณะธรรมชาติงาน เชน งานประเภทนโยบาย งานประเภทกํากับควบคุม งานประเภท

บริการ งานขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาล หรือในแงของมิติกลุมผูรับบริการ เชน ธุรกิจเอกชน 

ผูมีรายไดจากการทํางานประจํา ประชาชนผูยากจนและดอยโอกาส เปนตน ทําใหเกิดขอจํากัดในการ

ปฏิบัติงานที่ตองตอบสนองความหลากหลายดังกลาว 

กลาวอีกนัยหนึ่ง มีความจําเปนตองเปดใหมีการสรางระบบยอย (Sub-systems) ในระบบ

ราชการ โดยเฉพาะการศึกษาเชิงลึกเพื่อใหเห็นสภาพปญหาอุปสรรคและวางแนวทางการจัดระบบ

เพื่อปรับปรุงการทํางานของแตละระบบยอยใหมีความเหมาะสม ซ่ึงอาจมีรูปแบบและลักษณะการ

บริหารงานเปนการเฉพาะของตนเอง ท้ังในแงของโครงสรางองคการ ระบบงาน กฎระเบียบ การ

บริหารงานบุคคลและการงบประมาณ รวมถึงการวัดผลการดําเนินงาน ท้ังนี้ เพื่อใหมีความยืดหยุน

คลองตัวทางการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม สามารถคิดริเร่ิมและตอบสนองตอความทาทาย

ในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

การพัฒนาระบบราชการในกาวตอไปนั้น จึงจําเปนตองยอมรับความแตกตางหลากหลาย ไม

พยายามดึงใหเขามาอยูในระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งหมด รวมท้ังจะตองไมตั้งสมมติฐานวา

หนวยงานราชการจะตองเปนผูดําเนินการทุกอยางเอง หรือพยายามปรับปรุงใหระบบราชการมีขีด

สมรรถนะสูงในภารกิจงานที่ไมควรดําเนินการเองอีกตอไปแลว นอกจากนี้ยังอาจตองใชยุทธวิธี

ดําเนินการแบบคูขนานทั้งในแงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเคลื่อนตัวไปพรอมกันทั้งหมดและ

การเลือกเนนบางจุดมาดําเนินการพัฒนาใหบังเกิดผลกอน 

ฉะนั้น ในชวงระยะประมาณ 6 เดือนแรกของการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ไปสูการปฏิบัตินั้น ก.พ.ร. จะประสานการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานกลางที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 ทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม

ของประเทศและของโลก ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 รวมถึงการสอบทาน

พันธกิจและอํานาจหนาที่ โครงสรางและระบบงาน ผลสัมฤทธิ์ การใชทรัพยากรและ

อัตรากําลังของสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในทุกระดับใหมอีกครั้งหนึ่ง 

โดยคํานึงถึงความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชน และความพรอมของฝาย

4 
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ตางๆ ท่ีจะรับถายโอนภารกิจของภาครัฐไปดําเนินการแทน ท้ังนี้ การวิเคราะหดังกลาว

จะมุงเนนใหความสําคัญเปนอันดับแรกในประเด็นวาระที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรตอ

การพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผนดิน เชน ลอจิสติกส อาหารและสินคา

เกษตร การทองเท่ียว การบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรน้ํา 

 หากมีความจําเปนที่ภาครัฐยังคงตองมีบทบาทและภารกิจอยูตอไป ไมวาจะเปนเรื่อง

ของการวางนโยบาย การกํากับควบคุม หรือการดําเนินงานเอง ก็จะมีการออกแบบระบบ

ยอย โดยนํากลยุทธตางๆ ตามที่ปรากฎในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) อาทิเชน การสรางเครือขาย การใหประชาชนมีสวนรวม การ

เสริมสรางขีดสมรรถนะและการกํากับดูแลตนเองที่ดี มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสม  

 
เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอย ก.พ.ร. จะนําเสนอพิมพเขียวเพื่อการเปลี่ยนแปลงตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อใหการเห็นชอบตอไป 
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แผนภาพที่ 3 

ตัวอยางแนวทางการวิเคราะหบทบาทภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

1. ภารกิจ/งานนั้นยังจําเปนตองปฏิบัติอยูหรือไม?

2. ภารกิจ/งานนั้นมีหนวยงานใดปฏิบัติอยูแลวหรือไม?

3. ภารกิจ/งานนั้นเปนภารกิจหลักใชหรือไม?

4. ภารกิจ/งานนั้นสามารถมอบอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหราชการสวนภูมิภาค 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไดหรือไม?

5. ภารกิจ/งานนั้นสามารถดําเนินการโดยจัดตั้งเปน 
หนวยงานของรฐัรูปแบบอื่นไดหรือไม?

6. ภารกิจ/งานนั้นจําเปนตองดําเนินการ 
โดยภาครัฐทั้งหมดหรือไม? 

ใช 

ไมใช 
ยกเลิก

ใช 

ไมใช 

ยกเลิก/รวม/โอนงาน 

ใช 

ไมใช 
วิเคราะหความเปนไปไดในการแปรสภาพ/จางเหมา 

ได 

ไมได 

โอนถาย 

ได 

ไมได 

จัดตั้งเปนหนวยงานของรัฐรูปแบบอื่น

ใช 

ไมใช วิเคราะหความเปนไปได
ในการจางเหมา 

7. ภารกิจ/งานนั้นมีการทบทวนอํานาจหนาที่ การจัดโครงสราง 
ระบบงาน และการใชทรัพยากรที่เหมาะสมหรือไม? 

ใช ไมใช 
วางแผนพฒันาองคการ

จบการวิเคราะห 
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 ปจจัยเงื่อนไขแหงความสําเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย 

ในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ไปสูการ

ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อใหมีปจจัยเก้ือหนุนรองรับหลาย

ประการ กลาวคือ 

1. การสรางความเปนเจาของในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

 ตองมีการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงในแตละหนวยงานใหมีความ

สนใจและสนับสนุนในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง รวมถึงการ

กําหนดใหมีผูบริหารระดับสูง เชน ตําแหนงท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทํา

หนาที่และรับผิดชอบในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการเฉพาะและปฏิบัติงาน

อยางเต็มเวลาขึ้นในแตละสวนราชการ  

 กําหนดใหแตละหนวยงานตองมีการวางเปาหมายหรือปกหมุดท่ีพึงประสงค 

(Milestones) ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคการ รวมทั้งดําเนินการจัดทําแผน

ท่ีนําทาง (Roadmap) ใหมีความชัดเจน ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการ

พัฒนาระบบบริหารราชการของกระทรวง ซ่ึงมีความเชื่อมโยงและรองรับตอ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล/การบริหารจัดการที่ดี หรือท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของแตละกระทรวง 

 ยกระดับความสําคัญและเสริมสรางขีดความเขมแข็งของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

โดยเฉพาะในระดับกระทรวง ใหสามารถรับผิดชอบในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ

เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกระทรวงสูการปฏิบัติไดอยางบรรลุผล 

โดยเฉพาะการบูรณาการและเชื่อมโยงหนวยงานภายในของกระทรวง รวมทั้งเปน

เครือขายในการพัฒนาระบบราชการ  

 ตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาองคการและทรัพยากรบุคคล 

ใหแกแตละหนวยงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยยึดตามแผนปฏิบัติการ

เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการดังกลาวขางตนเปนหลัก 

2. การรวมเปนเจาภาพในการพัฒนาระบบราชการ 

 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของตน ให

สามารถเทียบเคียงสมรรถนะกับภาคเอกชน  หรือหนวยงานในภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงกวา หรือองคกรท่ีเปนผูนําที่ เปนกรณีศึกษาท่ีเปนตัวอยาง

ดําเนินการ (Best Practices) เพื่อเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร รวมกับ ก.พ.ร. ซ่ึง

อาจจะมาจากการลงทุนสรางหรือเสาะแสวงหา “หนวยงานตนแบบ” ซ่ึงมีการคิด

ริเร่ิมส่ิงใหม ๆ หรือสามารถดําเนินการดานใดดานหนึ่งเปนผลสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ
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หรือมีความเปนเลิศ และนํามาใชเปนตนแบบเพื่อการเทียบเคียง (Benchmarking) 

และเปนศูนยถายทอดองคความรู แหลงทัศนศึกษา ดูงาน ในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ

การพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป ท้ังนี้ ในบางกรณีอาจเปน

รูปแบบของการประกวดหรือแสวงหาหนวยงานตนแบบภายในกระทรวงเดียวกัน 

เชน โรงเรียนหรือโรงพยาบาล “ในฝน” ข้ึนมาเปนตัวตนแบบสําหรับการเทียบเคียง

ก็ได  

 สงเสริมใหมีกลไกประสานและเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานกลางเขาดวยกัน 

เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ รวมทั้งลดความซ้ําซอนและไมสรางภาระใหแก

สวนราชการจนเกินความจําเปน 

 แสวงหาความรวมมือจากภาคธุรกิจเอกชนใหเขามารวมมือกับ ก.พ.ร. มากขึ้น เพื่อ

ชวยถายทอดประสบการณ ความรู หรือเทคโนโลยีบางอยางใหแกขาราชการและ

หนวยงานของรัฐ ในฐานะของการเปนบรรษัทพลเมืองท่ีดี (Good Corporate 

Citizenship) ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางเชน ในปจจุบันเจาหนาที่

ผูบริหารสูงสุดของหลายบริษัทไดทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อฝกงาน

ใหแกขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) เปนตน 

 รวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรการพัฒนาระหวางประเทศเพ่ือสราง “ศูนย

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย” ในการศึกษาวิจัย สรางกรณีศึกษา

ตนแบบ และแสวงหานวัตกรรมและความคิดริเร่ิมใหมมาปรับใชกับการพัฒนาระบบ

ราชการของไทย รวมถึงการเปดใหประชาชนและขาราชการไดแสดงความคิดเห็น

และขอแนะนําในการปรับปรุงการทํางานของทางราชการ เชน กรณีของการสงเสริม

ใหมีโครงการ “ความคิดไรขีดจํากัด” (Ideas are free) โดยเปดโอกาสใหผูปฏบัิตงิาน

แสดงความเห็นอยางอิสระ ซ่ึงความคิดเห็นเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถเปนจุดเปลี่ยนที่

สําคัญและนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการขนานใหญได 
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 เครื่องมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 

1. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

 มีการสรางความเขาใจ กระตุน เรงเรา ส่ือสาร ทําความเขาใจกับขาราชการในทุก

ระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหกับกลุม

ขาราชการ ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ กระตุนใหเกิดการประสานเปนหนึ่งเดียวกัน

อยางเปนรูปธรรม สรางความรูสึกในการมีสวนรวม (Create emotional trigger) 

รวมทั้งสรางความตื่นเตนและการประสานงานอยางสอดคลองในระบบการทํางาน 

และการใหบริการตาง ๆ ผานกิจกรรมส่ือสารสรางความเขาใจ เชน การฝกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนา การเดินสายเผยแพร พรอมส่ือ เชน 

โปสเตอร แผนพับ ซีดี นิตยสาร คูมือ เพื่อนําไปสูความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่น

ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบราชการไทย

ตอไป 

 เพิ่มชองทางการเขาถึงขาราชการแตละบุคคลในทางตรงมากขึ้น รวมถึงการเปด

ชองทางการสื่อสารสองทางใหขาราชการไดรวมแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค 

โดยเฉพาะระบบสื่อสารผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน e-Newsletter, Weblog, Wikipedia, Webboard 

และการสํารวจแบบออนไลน 

 ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาขาราชการใหมีความทันสมัยและรองรับ

ตอการพัฒนาระบบราชการมากขึ้นและบังเกิดผลคุมคาตอการลงทุน ไมใชเปน

เพียงเร่ืองของการพบปะเพื่อสรางเครือขายทางสังคมเทานั้น ในการนี้ควรมุงเนน

ความเขมขนทางวิชาการ วางระบบตรวจสอบและประกันคุณภาพ เนนกรณีศึกษา

และทดลองปฏิบัติงานจริงมากกวาฟงการบรรยาย รวมท้ังพยายามใหการฝกอบรม

และพัฒนาขาราชการมีผลตอการปรับเปลี่ยนคานิยมและกระบวนทัศนอยางแทจริง  

2. ผลักดันพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 

 ใหมีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อยางจริงจังและเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2545 โดยเฉพาะสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ไดรับการพัฒนาความรู

ความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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 สํารวจและจัดใหมีการแกไขกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ คําส่ัง ท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาระบบราชการ/การใหบริการประชาชน หรือการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามนัยของมาตรา 35 และมาตรา 36 

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 โดยประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและองคกรเพื่อ

การปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 

3. การสรางแรงจูงใจ 

 รักษาระบบการสรางแรงจูงตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง ท้ังในรูปของ

ตัวเงิน ไดแก การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารและเงินรางวัลสําหรับ

ผูปฏิบัติงานประจําป เงินงบประมาณเหลือจายเพื่อนํามาจัดสรรเปนส่ิงจูงใจ และใน

รูปที่ไมใชตัวเงิน เชน การใหเขารวม ฝกอบรม ดูงาน หรือการเขารวมประชุมระดับ

น านาชาติ ต ามคว ามต อ งก า รสํ า ห รั บผู บ ริ ห า ร  กา ร เ ลื่ อ นชั้ น ต ร าของ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณไดเร็วขึ้น การไดรับการเชิดชูเกียรติหรือไดใบประกาศเกียรติ

คุณ นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับมาตรการเชิงลบอยางจริงจังมากขึ้น เชน การ

สับเปลี่ยนใหไปดํารงตําแหนงอ่ืนในกรณีท่ีปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

4. เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการพัฒนาระบบ

ราชการ กลาวคือ 

 ในสวนของประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดท้ังในแงของบทบาทในฐานะเปน 

ผูเฝาระวัง เชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซ่ึงจะไดมีการขยายให

ครอบคลุมทุกสวนราชการตอไป และบทบาทในฐานะผูใหขอคิดเห็นปอนกลับ  

เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ และคุณภาพการใหบริการแกประชาชน เพื่อใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานผานทางชองทางตางๆ  

 ในสวนของสื่อมวลชนสามารถเขามามีสวนรวมไดเชนกัน โดยเฉพาะการเผยแพร

ขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จและ/หรือปญหาอุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติราชการ 

และรวมติดตามการทํางานของสวนราชการ รวมทั้งเปนส่ือกลางในการนําความ

คิดเห็นของประชาชนฝายตางๆ มานําเสนอเพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบ

ราชการ 
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 โครงการสําคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตรดานตาง ๆ  
 

7.1 โครงการปรับปรุงการใหบริการประชาชน 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อยกระดับคุณภาพในการใหบริการประชาชน โดยเฉพาะการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาระบบสงมอบบริการใหแกประชาชน หรือการพัฒนาระบบ

บริการแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ของหนวยงานตางๆ รวมทั้งจัดใหมีความเชื่อมโยงกันและ

พัฒนาไปสูการบูรณาการระบบใหบริการประชาชนของทุกหนวยงานเขาดวยกัน ตลอดจนการปรับปรุง

ระบบการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน การรวมบริการของสวนราชการใหมา

รวมอยูในจุดเดียวกันในรูปแบบศูนยบริการรวมหรือรูปแบบเคานเตอรบริการประชาชน นอกจากนี้ยัง

ครอบคลุมถึงการลดขั้นตอนและการปรับปรุงระบบการกระจายอํานาจและมอบอํานาจการตัดสินใจ

เก่ียวกับอนุมัติ อนุญาต และการปฏิบัติราชการ ใหความสําคัญในสวนที่ตองมีการบูรณาการเชื่อมโยง

การทํางานรวมกันขามหนวยงานใหครบวงจรในการบริการประชาชน  

ผูรับผิดชอบ:  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวง กรม 

และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

7.2 โครงการจัดระบบความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทและภารกิจของภาครัฐอยางเปนระบบ โดย

มุงเนนถึงการทบทวนและตรวจสอบพันธกิจและอํานาจหนาที่ การจัดวางโครงสรางองคการและ

ระบบงาน ผลสัมฤทธิ์ การใชทรัพยากรและอัตรากําลังของสวนราชการและหนวยงานของรัฐอยาง

จริงจัง อันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระคาใชจาย ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขของการปรับให

ภาครัฐมีบทบาทที่จํากัด ยกเลิกการควบคุม คงเปนผูดําเนินการเองเฉพาะในภารกิจท่ียังมีความ

จําเปนหรือเปนไปเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งเนนการโอนถายภารกิจเชิงปฏิบัติการ

ไปยังหนวยงานในระดับภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานของ

รัฐดําเนินงานรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมหรือใหธุรกิจเอกชนและองคกรประชา

สังคมเปนผูรับไปดําเนินการแทน 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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7.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

สรุปสาระสําคัญ:  

มีวัตถุประสงคในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการอยางเปนระบบ และมุงเนนใหความสําคัญในการเชื่อมโยงและประสานการทํางาน

รวมกันทั้งภาครัฐ (ราชการบริหารสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน) ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชา

สังคม โดยครอบคลุมท้ังในสวนของการพัฒนารูปแบบและเสริมสรางขีดสมรรถนะในการวาง

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (Development Model) เพื่อใหรองรับตอแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ศักยภาพของพื้นที่และความตองการของประชาชน สามารถระดมและ

ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคา และในสวนของการพัฒนารูปแบบและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด (Administrative 

Model) เพื่อพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับกลุมจังหวัด/จังหวัดแตละกลุม 

สามารถรวมกันแกไขปญหาภายในจังหวัดหรือระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถทําหนาที่เปนหนวยสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการที่มีความพรอม 

ผูรับผิดชอบ:  

กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวง กรม จังหวัด และหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

7.4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการบานเมือง 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อวางระบบใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน 

โดยเฉพาะการสรางความรูและความเขาใจใหแกประชาชนและเครือขายองคกรภาคประชาสังคม

เก่ียวกับระบบราชการ เพื่อใหมีศักยภาพและความสามารถในการเขาสูกระบวนการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม เร่ิมตั้งแตการมีสวนรวมในระดับของการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ การเขารวม

ปรึกษาหารือ ไปจนถึงการเขามาเกี่ยวของและรวมคิดรวมตัดสินใจ ตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความตอเนื่อง 

นอกจากนี้ยังครอบคลุมในเรื่องของการเตรียมความพรอมใหแกระบบราชการในการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม สามารถทํางานรวมกับประชาชนเพื่อใหเกิดการยอมรับและความศรัทธาจากประชาชน 

อันจะนําไปสูความรวมมือกันในการบริหารกิจการบานเมืองและพัฒนาประเทศ 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวง กรม จังหวัด และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความเปนเลิศ

ในการปฏิบัติราชการ 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะมุงเนนใหมีการประเมินตนเองตามเกณฑเพื่อวิเคราะหให

ทราบถึงจุดออน-จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง และวางแผนพัฒนาองคการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและสภาพแวดลอมของการดําเนินงาน  รวมถึงวางระบบในการติดตามความกาวหนาและ

ประเมินความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาองคการ ซ่ึงจะครอบคลุมในเรื่องของการสงเสริมให

แตละสวนราชการและหนวยงานมีความเขาใจและสามารถพัฒนาองคการดวยตนเองในดานตางๆ ได

อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาทางการบริหารเพื่อทําหนาที่ในการตรวจวินิจฉัยและ

ใหคําแนะปรึกษาเพื่อใหสามารถดําเนินการและบรรลุผลตามแผนการปรับปรุงองคการ มีการ

เทียบเคียงผลงานและยกระดับขีดสมรรถนะใหสูงข้ึนตอไป 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวง กรม จังหวัด และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

7.6 โครงการวางระบบการบริหารการเรียนรูโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนกิส 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน และความครอบคลุมของการ

ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในรูปแบบของการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Learning) โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาที่มีความจําเปนตอการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหมและการเสริมสรางสมรรถนะ รวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการเรียนการ

สอน (Learning Management System: LMS) ซ่ึงผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส มีรายงานการเขาใชระบบและการลงบันทึกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเรียนการสอน

อยางเปนระบบผานทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะแบบออนไลนเรียลไทม ตั้งแตการลงทะเบียนเรียน 

การทดสอบวัดผล จนถึงการรับประกาศนียบัตร รวมถึงการลงทะเบียนประวัติ  

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร.  รวมกับสํานักงาน ก.พ. กระทรวง กรม และหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
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7.7 โครงการปรับกําลังคนภาครัฐเพื่อรองรบัโลกาภิวัตน 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการถายโอนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐบางสวนที่สมัครใจ

ออกนอกระบบ และสามารถเขาสูระบบการจางงานใหมในตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะ

การจัดใหมีศูนยพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเสริมสรางและเพิ่มทักษะใหมท่ีมีความ

จําเปนเพื่อเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพใหมในภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงการวาง

ระบบฐานขอมูลในการจัดหางานและบริการจัดหางานในภาคธุรกิจเอกชน 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

7.8 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรม และสงเสริมจริยธรรมใน

ระบบราชการไทย 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยมและ

วัฒนธรรมการทํางานในภาคราชการของไทยตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีอันเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหมและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาสวนราชการใหเปน

องคการแหงการเรียนรู สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง วางระบบการเรียนรูและดําเนินการถายทอด

ความรูภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง และสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อสราง

นวัตกรรมและยกระดับขีดสมรรถนะในการทํางาน นอกจากนี้ยังจะครอบคลุมถึงการสงเสริมจริยธรรม

ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ การวางระบบสนับสนุนและกลไกตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวง กรม และหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
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7.9 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

สรุปสาระสําคัญ: 

มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจและกระตุนใหผูบริหารของแตละสวนราชการ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการใหมีความเขมแข็ง และพัฒนาผูตรวจสอบภายใน

ใหมีสมรรถนะและความสามารถตามที่กําหนด เพื่อเปนกลไกในการลดความเสี่ยง ปองกันรูร่ัวไหล 

ความสิ้นเปลือง การทุจริตประพฤติมิชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ยัง

ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินความคุมคาและให

ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการใชประโยชนจากการลงทุนทั้งดานซอรฟแวรและฮารดแวร 

ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

ผูรับผิดชอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. 

7.10 โครงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย 

มีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสาร สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการพัฒนาระบบ

ราชการไทย โดยเฉพาะการกระตุน เรงเรา สรางความรูสึกใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเขามามี

สวนรวม ผานกิจกรรมส่ือสารสรางความเขาใจในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การจัดสัมมนา การเดินสายทําความเขาใจ การเผยแพรทางหนังสือพิมพ เว็บไซต พรอม

ส่ือการนําเสนอที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยตอไป นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอ

ระบบราชการ และพรอมเปนเครือขาย/พันธมิตรในการพัฒนาระบบราชการ โดยอาศัยเคร่ืองมือและ

วิธีการตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ผูรับผิดชอบ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวง กรม และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 

 (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) 

  2. รัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 

 (นายชูศักดิ์  ศิรินิล) 

  3. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 

  4. นายชัยอนันต  สมุทวณิช กรรมการ 

  5. ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 

  6. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร กรรมการ  

  7. นายสมพล  เกียรติไพบูลย กรรมการ 

  8. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการ 

  9. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ กรรมการ  

10. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ 

11. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร กรรมการ 

12. นายปรีชา  จรุงกิจอนันต กรรมการ 

13. ผูแทนคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ  กรรมการ 

 (ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต)   

14. เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ

(นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 

 

ภาคผนวก ก 
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แนวคิดรวมสมัยในการพัฒนาระบบราชการ 
Governing forward: 
New Directions for Public Leadership

1
  

 

  

Rethinking government: Trends reshaping 
the public sector 

1. Networked government: Moving beyond silos 

2. Flexible government: Revamping workforce 

systems 

3. Choice-based government: Letting citizens 

choose 

4. Multi-channel government: Improving access 

5. Personalized government: Catering to 

individual needs 

6. Outcomes-based government: Focusing on 

results 

7. Participatory government: Getting citizens 

involved 

  

Six Trends Transforming 
Government: 
Providing Cutting-edge Knowledge to 
Government Leaders2 
 

  

1. Trend One: Changing the Rules  

2. Trend Two: Using Performance Management 

3. Trend Three: Providing Competition, Choice, 

and Incentives 

4. Trend Four: Performing On Demand 

5. Trend Five: Engaging Citizens 

6. Trend Six: Using Networks and Partnerships 

  

                                                 
1 Deloitte, Governing forward: New Directions for Public Leadership, Global perspectives 2006.  
(http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_dr_goingforward_03092006.pdf. 2006).  
2IBM Center for The Business of Government, Six Trends Transforming Government: Providing Cutting-edge 
Knowledge to Government Leaders (http://www.businessofgovernment.org/pdfs/SixTrends.pdf 2006). 

ภาคผนวก ข 
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Rethinking government: Trends reshaping the public sector 

 

1.   Networked 

government: 

Moving beyond 

silos 
 

 

  ปรับรูปแบบการบริหารจากเดิมที่มีสายการบังคับบัญชาหลายขั้น  

ยึดวิธีการควบคุมสั่งการ และไมตอบสนองตอปญหาหรือความ

ตองการที่ซับซอน  มาเปนการประสานการทํางานระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไร โดยมุงเนนที่การบริหาร

จัดการทรัพยากรเพื่อสรางคุณคาใหแกประชาชน (public value) 

ใหไดมากยิ่งกวาเดิม 

 เปลี่ ยนจากการบริ ห า รจั ดกา รแบบแนวดิ่ ง  ( vertical 

governance) มาเปนแบบเครือขาย (networked governance) 

เพ่ือตอบสนองความตองการงานบริการในรูปแบบที่เปนการบูรณา

การและเฉพาะตัวที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  เน่ืองจากมีปญหาที่ซับซอนที่

ตองการความชวยเหลือรวมมือกันแกไขระหวางหนวยงานภาครัฐ

ตาง ๆ และระหวางภาคสวนตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 

 Public-Private Partnership (PPP) หรือ หุนสวนความ

รวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน เกิดข้ึนในหลายประเทศ เพ่ือใช

ตอบสนองความตองการที่จําเปนข้ันพ้ืนฐาน โดยอาจจัดตั้งใหอยู

ในรูปของคณะกรรมการนโยบายที่ดูแลความรวมมือในดานตาง ๆ 

ระหวางภาครัฐและเอกชน ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษมีองคกร

ที่เกิดจากหุนสวนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน คือ the Private 

Finance Initiative ไดมีการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล ถนนขึ้น

หลายแหงหลายสาย 

 สิ่งทาทายตอความสําเร็จ คือ โครงสรางองคกร รูปแบบการ

บริหารจัดการ และระบบการบริหารงานบุคคลในปจจุบันยัง

ออกแบบเพื่อการบริหารแบบมีสายการบังคับบัญชาแบบเดิม  

ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขายจึงตองปรับเปลี่ยน

ระบบการบริหารงาน ระบบโครงสรางองคกร และทักษะตาง ๆ ที่

จําเปนในการทํางานในรูปแบบใหม 
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2.   Flexible 

government: 

Revamping 

workforce systems 
 

 

  การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานภาครัฐใหมใหมีความยืดหยุน

คลองตัว เพ่ือขจัดแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเดิม ที่มีลักษณะ

เปนแบบควบคุม-สั่งการ และมีสายการบังคับบัญชาหลายขั้น 

 ปรับระบบการบริหารงานบุคคลที่ลาสมัย ระบบที่อิงกับการ

จําแนกตําแหนง (Job classifications) ที่ไมยืดหยุน มีข้ันตอนการ

ทํางานมากมาย และจํากัดอํานาจการตัดสินใจของคนที่ทํางาน

ระดับปฏิบัติการ (front lines) ใหทันสมัยยิ่งข้ึน มีความยืดหยุน

มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และเพื่อเรียนรูทักษะใหม ๆ ที่เปน 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารงานภาครัฐรูปแบบใหม 

 ตองรื้อปรับอุปสรรคที่ทําใหเกิดความไมคลองตัวในระบบการ

บริหารทรัพยากรดานตาง ๆ เชน ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบ

โครงสราง ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ฝกอบรมที่เนนทักษะความรูใหม ๆ ในเรื่องการทํางานแบบ
เครือขาย  เชน การบริหารจัดการสัญญาจาง  การทํางานใน

ลักษณะภาคี/หุนสวน  การเปนผูฉลาดซื้อ  และการบริหารธุรกิจ  

รวมทั้งทักษะตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม  เชน การสรางทีมงาน การบริหารจัดการโครงการ การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการเจรจาตอรอง 
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3.  Choice-based 

government: 

Letting citizens 

choose  

 

 

 

  โทนี่ แบลร ไดกลาววา งานบริการภาครัฐจะตองถูกขับเคลื่อน

โดยผูรับบริการ ไมวาจะเปนคนไข ผูปกครอง นักเรียน หรือ

ประชาชนผูใชกฎหมาย มิใชโดยผูบริหารหนวยงาน 

 การสรางทางเลือกที่หลากหลายในการใหบริการแกประชาชน 

มีการริเริ่มการแขงขันกันเองระหวางผูใหบริการ เพ่ือออกแบบ 

(customize) การบริการใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการแตละคนที่อาจจะแตกตางกันออกไป เชน  การ

ใหบริการทางเลือกโดยผานอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต 

 ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุงดังกลาว ไดแก 

- ทําใหผูใหบริการสรางความหลากหลายของสินคาและ

บริการ ที่ตอบสนองและตรงความตองการของประชาชน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ใหมีมาตรฐาน มีการใสใจดูแล

ลูกคาผูรับบริการ 

- ประชาชนผูรับบริการมีทางเลือกในการใชบริการจนเปนที่

พอใจ 

 ภาครัฐอาจมีการแนะแนว  หรือใหคํ าปรึกษา  (choice 

advisors) แกประชาชน เพ่ือใหเลือกใชบริการไดอยางเหมาะสม 

และตอบสนองตอปญหาหรือความตองการในงานบริการ ที่มี

จํานวนมากและซับซอน  เชน ดานสังคม ดานสุขภาพ และดาน

การศึกษา 
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4.  Multi-channel 

government: 

Improving access 

 

 

 

  การสรางชองทางใหบริการหลายรูปแบบ เปนการบริหารงานโดย

ใหประชาชนเปนศูนยกลาง  โดยเสนอชองทางที่หลากหลายให

ประชาชนชนไดเขาถึงการบริการของภาครัฐ ในหลาย ๆ ดานใน

ชีวิตประจําวัน อาทิ ดานการคมนาคม ขนสง การเดินทาง การ

ใหบริการที่จอดรถ หองสมุด ดานการทองเที่ยว หรือแมแตดานความ

ปลอดภัยในที่สาธารณะ ผานชองทางตาง ๆ  เชน อินเตอรเน็ต 

โทรศัพท เคานเตอรบริการ ไปรษณีย  มือถือ  kiosks และ 

podcasts   

 มีการรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาจ

เปดชองทางผานธนาคาร บริษัทนายหนาซื้อขายหุน รานขายเครื่อง

กีฬา เว็ปไซตทองเที่ยว สมาคมผูคา และองคกรหรือหนวยงานที่มี

การติดตอสัมพันธกับกลุมลูกคา/ประชาชนที่ภาครัฐตองการใหใช

ชองทาง  

 ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) เปนการใหบริการ

ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน ณ จุดเดียว แตใหการบริการ

ไดหลายเรื่อง หลายชองทาง เชน อินเตอรเน็ตออนไลน  โทรศัพท 

หรือติดตอโดยตรงกับเจาหนาที ่
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5.  Personalized 

government: 

Catering to 

individual needs 

 

 

 

  เปนความพยายามในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ 

และจัดการปญหาเฉพาะตัวบุคคลใหไดมากยิ่ ง ข้ึน  เ พ่ือให

ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น 

 การใหประชาชนผูรับบริการเปนผูเลือกรูปแบบการใหบริการที่

เหมาะสมกับความตองการของตนเอง  (Government you 

design) ซึ่งอาจทําไดแบบไมตองใชตนทุนมากโดยการใหบริการ

ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การใหบริการแบบตัวตอตัว (One-to-one service)  เปนการ

ใชหลักการบริหารความสัมพันธกับลูกคาผูรับบริการ (Customer 

Relationship Management) โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง เพ่ือ

ปรับปรุงงานบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคา  เชน การ

ใชบริการ และรองทุกขผานระบบโทรฟรี (call center) และการ

แจงขอมูลขาวสารและการตอบกลับผานอีเมล หรอื SMS 

 การสงมอบการบริการแบบบูรณาการ (Integrated service 

delivery) เปนการบูรณาการงานบริการจากหนวยงานใหบริการตาง ๆ 

โดยเชื่อมโยงกับความตองการและปญหาของตัวผูรับบริการ ซึ่งผล

ที่ไดก็คือ ประชาชนผูรับบริการจะไดรับการตอบสนองและแกไข

ปญหาไดอยางแทจริง 
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6.  Outcomes-based 

government: 

Focusing on results 

 

 

 

  ปจจุบันความสําเร็จของการใชงบประมาณวัดไดจากผลลัพธที่

เกิดข้ึน ไมใชจากจํานวนเม็ดเงินที่ใชไปกับโครงการตาง ๆ 

ตัวอยางเชน การใชเทคนิค PART (Program Assessment 

Rating Tool) ในการจัดสรรงบประมาณโดยมุงเนนที่ผลงานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประชาชนสามารถตรวจสอบการใชจายภาษีของรัฐและ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของรัฐวาเปนไปตามเปา

หรือไม  

 การบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณตองมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของผลลัพธที่ประชาชนตองการอยางแทจริง โดยอาจ

สอบถาม/สํารวจความตองการของประชาชนในประเทศ  โดยผล

สํารวจที่ไดจะเปนสิ่งที่ประชาชนเห็นวามีคุณคา และรัฐจะนําไปใช

กําหนดงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตอไป 

 บางกรณีอาจใชวิธีการมีสวนรวมของหลาย ๆ องคกรภาครัฐ 

เชื่อมโยงการทํางานรวมกันในหลาย ๆ ระดับ รวมทั้งขอความ

รวมมือจากภาคเอกชนและองคกรไมแสวงหากําไรตาง ๆ เพ่ือรวม

แกไขปญหา โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จรวมกัน 

เพ่ือใหไดผลลัพธที่เปนประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย (Shared 

outcomes) 
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7.  Participatory 

government: 

Getting citizens 

involved 

 

 

 

  เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบ

การบริการภาครัฐ 

 ในประเทศไทย ไดเริ่มมีการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ (People’s 

Audit of Public Service Delivery) 

 ประเทศอังกฤษ รัฐบาลทองถิ่นไดใหประชาชนชวยกําหนด

เปาหมายและประเมินผลการดําเนินงานของผานรัฐผานกลุมความ

รวมมือในทองถิ่นตาง ๆ 

 The Australian Tax Office (ATO) ไดนําโครงการ 

Listening to the Community มาใชเพ่ือสรางระบบภาษีที่เปนมติร

ตอผูใชงาน โดยเปดโอกาสใหผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

มารวมออกแบบระบบ  โดยไดมีการสรางศูนยจําลอง (simulation 

centre)  เพ่ือใหผูใชและผูออกแบบระบบไดจําลองการทํางาน 

เพ่ือทดสอบระบบและแกไขปญหารวมกัน 

 แนวคิดแบบ Open source อันเปนการเปดขอมูล เพ่ือให

บุคคลที่สนใจสามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง และเรียนรูเทคนิคได 

โดยการใช Open source software เชน Linux, Firefox, และ 

Wikipedia online encyclopedia 
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Six Trends Transforming Government 
 
1.  Trend One: 

Changing the Rule 

 

 

 

  การเปลี่ยนกฎกติกาการทํางานของภาครัฐ คือพื้นฐานของ

แนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เหลือ การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา

การทํางานของภาครัฐ ไดแก กฎหมาย กฎระเบียบ และโครงสราง

องคการ  

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ คือการบริหารงานที่ยืดหยุน อัน

นําไปสูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับกระบวนการ

บริหารงานหลักของระบบราชการ กระบวนการจัดหา งบประมาณ และ

การบริหารเงิน 

 การบริหารงานที่มีความยืดหยุน เกิดจากการ  

◦ อิสระในการจัดการทรัพยากรและ การดําเนินการ 

◦ ประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานประกอบดวย 

◦ ดานทุนมนุษย 

 การใหรางวัลตอบแทนตามผลงาน (Performance-

based pay) 

 การสรางคานิยมของการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 การปรับกระบวนการคัดเลือก จางงาน เลื่อนตําแหนง 

การกําหนดประเภท และคาตอบแทน รวมทั้งการ

เกษียณอายุ 

◦ ดานบริหารการเงิน 

 การมีระบบตรวจสอบทางการเงิน ที่ทันสมัย คลายกับ

ภาคเอกชน 

 การตอบแทนผลการปฏิบัติงาน 

 การใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ในการบริหาร

การคลัง 

◦ ดานโครงสรางองคการ 

 บทบาทของผูนํา ศักยภาพบุคลากรและระบบงาน 

งบประมาณ กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ลวน

เ ก่ียวของกับในการปรับโครงสรางองคการให

เหมาะสมตอสถานการณ ตาง ๆ 
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2.  Trend Two:  

 Using Performance 

Management 

 

 

 

  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือเชื่อมโยง

เปาประสงคขององคการ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสองความ

ตองการของลูกคา และเปนการริเริ่มสรางสรรค 

 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาพบว า การวางแผน

ยุทธศาสตร การสงเสริมผลการปฏิบัติงาน และทุนดานขอมูล

ขาวสาร มีความสําคัญในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา นับจากที่

มีประกาศใช Government Performance and Result Act.  

 นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาไดมีการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยไดนํา Balanced Scorecard มา

ประยุกตใชใน 2 หนวยงานใหญของภาครัฐ คือ  

◦ United States Postal Service และ  

◦ the Defense Finance and Accounting Service 

เปนตน 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรการใน

การวัดผลการปฏิบัติราชการ ทําไดโดยการประเมินผล จาก 

ขอคิดเห็นของลูกคา (voice of the customer) ขอคิดเห็น

จากผูปฏิบัติงาน (voice of the employee) และขอคิดเห็น

จากภาคธุรกิจเอกชน (voice of the business) ซึ่งเปน

ประโยชนอยางมากในการมุงเนน และกําหนดเปาประสงค 

ยุทธศาสตร และสามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม 

 รัฐบาลระดับมลรัฐ ของสหรัฐอเมริกา จะเปนผูนําการพัฒนา

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ และจากการศึกษาพบวา มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่

ผานมา 2  สวนที่สําคัญ คือ การบูรณาการจัดสรรงบประมาณ

บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Based Budgeting: PBB)  ซี่งดําเนินการกับการปรับ

โครงสรางการบริหารภาครัฐอ่ืน ๆ สวนที่ 2 คือ ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการส่ือสาร สงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไป

อยางตอเนื่อง 

 ผูบริหารของหนวยงานราชการสามารถพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติราชการไดน้ัน คําตอบไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการ

เปนผูนํา แตสิ่งที่สําคัญคือ การปรับภาวะการเปนผูนํา  
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3.  Trend Three: 

Providing 

Competition, choice, 

and Incentives  

 

 

 

 

 

 

 

  เนนเรื่องของ การสรางสภาพการแขงขัน การเปดให

มีระบบทางเลือก และการสรางแรงจูงใจ หรือเรียกวา 

Market-based government ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 

2 มิติ คือ   

◦ มิติภายในองคการ ครอบคลุมเรื่องเก่ียวกับการ

สรางแรงจูงใจเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ

ทํางาน เชน การใหความยืดหยุนคลองตัวทางการ

บริหาร และการใหรางวัลตอบแทนตามผลงาน 

◦ มิติภายนอกองคการ ครอบคลุมเรื่องเก่ียวกับการ

เปดใหมีทางเลือก โดยเฉพาะการโอนถายภารกิจ

ใหกลไกตลาดหรือใหภาคธุรกิจเอกชนเขามารับ

ชวงดําเนินการแทน เนนในเรื่องของการแขงขัน 

ความมีประสิทธิภาพ และลดตนทุนคาใชจาย 

 ทั้ง น้ี  Market-based Government เปนเรื่องของการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยการอาศัยวิธีการแขงขันเปน

เครื่องมือเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน และวิธีการ

สรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และพัฒนาคุณภาพของผลงาน มากกวาการใชวิธีการสั่งการ 

การควบคุม การออกกฎระเบียบและขอบังคับ  

 ประโยชนที่ไดรับของ Market-based Government คือ 

การไดผลผลิตที่ดีกวา โดยใชตนทุนที่ต่ํากวา 

 แนวทางเชิงยุทธศาสตรตามกระแสแนวคิดของ Market-

based Government สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

◦ การสงมอบบริการใหแกประชาชน เชน การแปร

สภาพกิจการเปนเอกชน การเปดใหเอกชนเขามา

รับชวงดําเนินการ การรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน 

◦ การปรับปรุงระบบการทํางานภายใน เชน การ

จัดทําขอตกลงวาดวยผลงานและการใหรางวัล

ตอบแทนตามผลงาน การจัดตั้งหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษภายในองคการ 

◦ การสรางแรงจูงใจและลดการควบคุม เชน การใช

มาตรการภาษีและเงินอุดหนุน การคิดคาธรรมเนียม 

การเปดประมูลและอนุญาตใหมีการซื้อ-ขายได 
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ตัวอยางรูปแบบแนวทางเชิงยุทธศาสตรและเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามกระแสแนวคิด 

Market-based Government 

 
Strategic Approach  Examples of Specific Tools 

Market-based approaches 

to delivering public 

services 

 

 Competitive sourcing 

 Public-private partnership 

 Vouchers 

 Outsourcing 

 Co-sourcing 

 Contracting out 

 Privatization  

 Divestiture or asset sale 

   

Market-based approaches 

to delivering internal 

government services  

 Government-operated franchise or revolving funds 

(e.g., shared services) 

 Performance-based organizations 

 Pay for performance 

 Competitive grants, loans, loan guarantees 

   

Market-based approaches 

to setting regulatory 

standards or prices 

 

 Tradable permit 

 Auctions 

 Bidding 

 User charges/fees 

 Bartering 

 Risk-based enforcement 

 Deposit/refund systems 

 Tax incentives 

 Subsidies 

 Taxes 

 
โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน John M. Kamensky and Albert Morales, eds. Competition, Choice, and 

Incentives in Government Programs (Maryland: Rowman & Littlefield, 2006).
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4.  Trend Four:  

Performing On 

Demand 

 

 

  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติราชการบนพื้นฐานความ

ตองการของประชาชน ประกอบไปดวย ความเขาใจ และ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานสาธารณสุขและ

วิกฤตการณตาง ๆ  

 On demand คือ การบูรณาการกระบวนการทํางาน

ทั้งหมดในแตละวัน หรือที่เรียกวา การบูรณาการตามแนวราบ 

(horizontal integration) ซึ่งไดแก กิจกรรมที่สัมพันธกัน 

ระหวาง 

◦ โครงสรางหนวยงาน  

◦ หุนสวน หรือผูสงมอบสินคา 

◦ ลูกคา  

 On demand government  มีลักษณะพิเศษ 4 อยาง คือ 

1. ความสามารถในการตอบสนองลูกคา  

2. การมุงเนน และใหความสําคัญกับผลงาน  

3. ความหลากหลาย  

4. ความยืดหยุน 

 อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาว มิไดถูกจํากัดแคการ

นําเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร มาใชเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สามารถตอบสนองความตองการไดมากขึ้นเทานั้น แตการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  ก็ นับว า เปนสวนหน่ึง  ที่ มี

ความสําคัญในการขับเคลื่อน ไปสูการตอบสนองตอความ

ตองการ เชนกัน 

 COSIP เปนหนวยงานตัวอยางในภาครัฐภายใตสังกัดของ 

Ministry of Economy and Finance ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการซื้อ

ขายสินคาและบริการของหนวยงานภาครัฐในประเทศอิตาลี 

โดยการซื้อขายผานระบบ e-procurement บนพื้นฐานของ 

demand solutions 

 รัฐบาลอิตาลีไดพัฒนา COSIP ทั้งรูปแบบการพัฒนา

เทคโนโลยีสื่อสาร และกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมให

เกิด electronic catalog, online auctions และ electronic 

marketplace ในระดับมาตรฐานสากล 
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5.  Trend Five:  

 Engaging Citizens 

 

 

 

  Engaging Citizens in Government คือ การให

ประชาชนมีสวนรวมในทุกระดับของภาครัฐ ไมวาจะเปน

กระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย หรือการใหบริการ 

 จากการวิจัยพบวา การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และเรื่องการ

บริการ น้ัน มีความเปนรูปธรรมตามกฎหมายมากขึ้น จึงทําให

เ กิดการสร างสรรคนวัตกรรมต าง  ๆ  ในภาครัฐประสบ

ความสําเร็จ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไวใจในหนวยงาน

ภาครัฐ 

 ในสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ ระหวางประชาชนกับ

ภาครัฐ มาจาก 

1. การบริ โภคข อมู ลข า วสา รของภาครั ฐ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลทางสถิติ ความมั่นคง 

และสุขอนามัย 

2. การใชบริการของหนวยงานภาครัฐของ

ประชาชน ที่มีการพัฒนาคุณภาพและตอบสนอง

ตอการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น 

3. การมีสวนรวมของประชาชน ในการตัดสินใจ

ของภาครัฐ และการกําหนดนโยบาย ไมวาจะ

เปน การสื่อสารแบบ face-to-face หรือการสื่อสาร

ผานระบบเทคโนโลยี  

 ความสนใจของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี  สงผลใหการดําเนินการแบบ  “Deliberative 

Democracy” คือการมีเสรีภาพในการใหขอคิดเห็น อันเปน

เครื่องมือที่ใชในการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบรหิารกิจการบานเมือง 

  การมีสวนรวมในการแบงปนความรูความเขาใจในเรื่อง

ตาง ๆ มีผลใหการตัดสินใจของประชาชนดีข้ึน และนําไปสู

ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
หนา 69 

6.  Trend Six:  

 Using Network and 

Partnerships 

 

 

  ปจจุบัน ประชาชนมีความคาดหวังกับการใหบริการ

ของภาครัฐที่สูงขึ้น เชน การมีนํ้าดื่มที่สะอาด ปราศจาก

มลภาวะ เรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย และมีความ

คาดหวังวารัฐบาลจะสามารถแกไขปญหาที่มีความยุงยาก

ซับซอนมากกวาในอดีตไดเปนอยางดี เชน ปญหาวิกฤตการณ 

9/11, SARS, Hurricane Katrina และไขหวัดนก 

 การตอบสนองตอความทาทายใหม  ๆ  จึงควรมี

ลักษณะดังนี้ 

◦ การไดรับความรวมมือ หรือความเชื่อมโยงรวมกัน

ระหวางหนวยงานตาง ๆ  

◦ การบริการที่ไมใชเพียงการใหบริการเฉพาะสวนในแต
แบบเดิม  ๆ ระบบการใหบริการปจจุ บัน จะตอง

สามารถเชื่อมโยงกันไดเกือบทุกหนวยงานภาครฐั 

◦ ไมควรกําหนดบทบาทหนาที่ ตามกฎระเบียบเดิม ๆ 

ของการใหบริการในรูปแบบเกา 

 จากรายงาน ป 2006 กลาววา ประเภทของเครือขายที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมรับมือกับความทาทายในอนาคต คือ 

◦ เครือขายการใหบริการ ไดแก เครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือการใหบริการ 

(Intergovernmental Program) เชน การใหความ

ชวยเหลือเก่ียวกับปญหาครอบครัว การใหบริการ

เฉพาะกลุม การใหบริการฉุกเฉินผูปวยโรคหัวใจ 

ผูสูงอายุ และการกระทําทารุณตอเด็ก  

◦ เครือขายในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดแก 

เครือขายการสื่อสารในองคการและระหวางองคการ 

ที่เปนไปอยางทั่วถงึ 

◦ เครือขายในการแกไขปญหา ไดแก เครือขายใน
การแกปญหาตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย  

ที่จะชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางในการ

แกปญหาใหสอดคลองกับนโยบาย ระดับชาติ หรือ 

ปญหาเฉพาะของแตละทองที่ 

◦ เครือขายการสรางขีดความสามารถของชุมชน 

ไดแก เครือขายการรวมสรางสังคมที่เขมแข็ง ดังนั้น 

ชุมชนควรมีความสามารถที่จะแกไขปญหาตาง ๆ 

เชื่อมโยงไปถึง ระบบการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ 

อาชญากรรม และความทาทายของนโยบายภาครัฐ 

 Robert Agranoff อธิบายวา การปฏิบัติงานในรูปแบบ

ของการสรางเครือขาย ไดเปลี่ยนวิถีการดําเนินงานของ

องคการภาครัฐ สงผลใหผูบริหารตองมีทักษะทางดานการ

บริหารจัดการมากกวาในอดีต และเปนผูมีบทบาทเปนผูมี

สวนรวมมากกวาที่จะเปนผูนํา 

 

 


