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ค าน า 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้มีการน า
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  (๒) ให้มีการ 
บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการ  
ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ 
และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต 
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่ เป็นธรรม  
ของผู้บังคับบัญชา และ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได ้และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โดยก าหนดเรื่องและประเด็นการปฏิรูปไว้ในแผน 
จ านวน “๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๕ แผนงาน” ซึ่งล้วนแต่มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้มีการน ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ อาทิ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ประกอบการพิจารณา ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัด  
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง จ านวน ๒ ครั้ง  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ ซึ่งยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง บนหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะช่วยให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเปูาหมาย ในการสร้าง 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนให้ 
การปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ ประสบความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุวิสัยทัศน์ในการน าพาประเทศสู่ความ “มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน”   

 
 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 



 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

(๑) นายกฤษฎา บุญราช    ประธานกรรมการ  
(๒) นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร   รองประธานกรรมการ 
(๓) นายกานต์  ตระกูลฮุน    กรรมการ  
(๔) นายถวิล  เปลี่ยนศรี    กรรมการ  
(๕) คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์   กรรมการ  
(๖) นายบัณฑูร  ล่ าซ า    กรรมการ  
(๗) นายประหยัด  พวงจ าปา   กรรมการ  
(๘) นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์    กรรมการ  
(๙) นายวิบูลย์  สงวนพงศ์    กรรมการ 
(๑๐) พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ    กรรมการ 
(๑๑) นายอาศิส  อัญญะโพธิ์   กรรมการ 
(๑๒) นายสุรพงษ์  มาลี    กรรมการและเลขานุการ 
(๑๓) นางสาววิลาวัลย์  ตาน้อย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๔) นางกมลรัตน์  จุลสุคนธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
(๑) พันต ารวจโท พงศ์อินทร์  อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 
 

                        หน้า 
ค าน า       ก 
รายช่ือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน             ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                ฉ 
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน            ๑ 

๑.๑ บทน า                   ๒ 
 ๑.๑.๑ บริบทข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ               ๒ 
 ๑.๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                ๓ 
 ๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูป            ๕ 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโนม้                ๖ 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก               ๖ 
 ๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน               ๘ 
 ๑.๒.๓ ผลกระทบของสภาพการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารจัดการภาครัฐ   ๑๒ 

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท            ๑๔ 
 ๑.๓.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน                ๑๔ 
   กับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน            ๑๕ 
  กับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น           ๒๓ 
      เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม                ๒๓ 
 ๑.๔.๒ เปูาหมายรวม                ๒๓ 

๑.๕ ตัวช้ีวัด                  ๒๓ 

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน                 ๒๔
       

 
 
 
 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

                     หน้า 

ส่วนที่ ๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป               ๒๖ 
๒.๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว           ๓๓ 
      และตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน  

๒.๑.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์          ๓๔  
 ๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ            ๓๔ 
 ๒.๑.๓ ตวัชี้วัด               ๓๔ 
 ๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน             ๓๕  
 ๒.๑.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ             ๓๕  
 ๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย           ๕๑  

๒.๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน         ๕๒  
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 ๒.๒.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์        ๕๓  
 ๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ          ๕๓  
 ๒.๒.๓ ตวัชี้วัด             ๕๔  
 ๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน            ๕๔  
 ๒.๒.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ           ๕๔  
 ๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย         ๖๙  

๒.๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด       ๗๐  
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 ๒.๓.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์       ๗๑  
 ๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ         ๗๒  
 ๒.๓.๓ ตวัชี้วัด            ๗๒  
 ๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน          ๗๓  
 ๒.๓.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ          ๗๓  
 ๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย            ๑๑๑     

๒.๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดเหมาะสม               ๑๑๒ 
และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๒.๔.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์         ๑๑๓       
 ๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ                   ๑๑๓  

 
 

 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
๒.๔.๓ ตวัชี้วัด            ๑๑๓   

 ๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน          ๑๑๔      
 ๒.๔.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ          ๑๑๔          
 ๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย                ๑๒๔    

๒.๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด                 ๑๒๕ 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้อย่างเหมาะสม 

 ๒.๕.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์       ๑๒๖     
 ๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ                ๑๒๖ 
 ๒.๕.๓ ตวัชี้วัด                 ๑๒๗ 
 ๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน             ๑๒๘ 
 ๒.๕.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ                 ๑๒๘ 
 ๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย              ๑๔๐ 

๒.๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว              ๑๔๑ 
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 ๒.๖.๑ เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์       ๑๔๒         
 ๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ         ๑๔๒        
 ๒.๖.๓ ตวัชี้วัด               ๑๔๒   
 ๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน                 ๑๔๒ 
 ๒.๖.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ                 ๑๔๒ 
 ๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย               ๑๔๙ 

ภาคผนวก             ๑๕๐        
๑. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนการปฏิรูปประเทศ        ๑๕๑ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
๒. รายชื่อผู้แทนส่วนราชการหรือบุคคลมาร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น        ๒๑๖ 

ประกอบการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. ภาพกิจกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน         ๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 ภาครัฐถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน และการบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ 
จ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision Driven) มิใช่
แค่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem 
Driven) เท่านั้น   

 สองทศวรรษจากนี้ไปจึงเป็นยุคแห่งการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ข. ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ไว้อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  (๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ  
ความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและ  
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐ  
จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โดยน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศขององค์กร
ต่างๆ  อาทิ ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากส่วนราชการ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวางในหลายช่องทาง  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ (๑) สร้างภาครัฐ 
ของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย 
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service) (๒) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด 
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 
Public Service)  (๓) พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่น 



 

ในคุณธรรม พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) (๔) พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และ (๕) เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล  

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย “๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๕ แผนงาน”  
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  (๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉิน (๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ และ (๓) ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  (๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (๒) น าระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ และ (๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : . โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  (๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  (๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ (๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ และ (๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่  (๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการ
สาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๒) ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว (๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้าง 
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ และ (๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน 
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี  
คนเก่งไว้ในภาครัฐ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  (๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามา
ท างานในหน่วยงานของรัฐ  (๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ (๓) 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร (๔) พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง 
(Leadership by Example) (๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (๖) พัฒนา 
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้ และ (๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 



 

อนึ่ง การบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นพื้นฐานส าคัญในฐานะที่เป็น “ห้องเครื่อง” หรือ “คานงัด”  
ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ประสบความส าเร็จ จึงมีขอบเขตกว้างขวาง เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อ 
การปฏิรูปประเทศด้านอ่ืน ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านต่างๆ รับผิดชอบอยู่แล้ว  อาทิ ด้านการเมือง  
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ ขอบเขตของ 
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินยังครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ทั้งฝุายพลเรือน ต ารวจ  
ทหาร องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่นอกฝุายบริหารด้วย แต่โดยที่มีข้อจ ากัด 
ในเรื่องระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ  ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน จึงเน้นเฉพาะแผนการปฏิรูปฯ ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นหลักก่อน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ จะได้ประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
เพ่ือบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกัน เพ่ือให้การน าไปปฏิบัติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
รวมทั้งจะได้สร้างการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การด าเนินการ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
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ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑.๑ บทน า 

  

๑.๑.๑ บริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ไว้ในหลายมาตรา ซึ่งถือเป็นแม่บทส าหรับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปได้ดังต่อไปนี้  

 มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

   มาตรา ๗๖ ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ  บัญญัติให้ “รัฐพึงพัฒนาระบบ 
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรัฐ
พึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใชอ้ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ ก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ทางจริยธรรมดังกล่าว”  

 มาตรา ๒๕๗ ในหมวดการปฏิรูปประเทศ บัญญัติให้ “การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ 
ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

  (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
  (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  
 มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   

 (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  

http://www.เกร็ดความรู้.net/สกุลเงินอาเซียน/
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 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน  

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ  
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัวมีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม
ของผู้บังคับบัญชา และ  

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย 
ตรวจสอบได้และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการด าเนินการ
และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 

ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอ านาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

 ๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 นอกเหนือจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว การจัดท าแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ยังด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

  ๑) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 มาตรา ๗ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและ 

ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และเปูาหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 

 ๒) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนด
เปูาหมายและวิธีการในการจัดท าแผนการปฏิรูป ไว้ดังนี้  

 มาตรา ๕  การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเ พ่ือให้บรรลุ เปูาหมายที่บัญญัติ ไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
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(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ 

 การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะท าเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน 
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 

 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝุายนิติบัญญัติ ฝุายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ การก ากับดูแลตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว  

 มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้าน

ที่จะด าเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 
 (๒) ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามล าดับในลักษณะที่เป็น
การบูรณาการและตัวชี้วัดผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 

(๓) การก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง

ตามมาตรา ๘ แล้วแต่กรณี รวมตลอดท้ังประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน 
(๕) ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี 
(๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ 
การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ ง  ให้ พิจารณาความเร่ งด่วน 

ของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเพ่ือก าหนดล าดับขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศ และต้องค านึงถึง 
ความพร้อมทางด้านบุคลากรและการเงินการคลังของประเทศด้วย 
 มาตรา ๘ ให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านการเมือง 
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) ด้านกฎหมาย 
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(๕) ด้านการศึกษา 
(๖) ด้านเศรษฐกิจ 
(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ด้านสาธารณสุข 
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(๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๐) ด้านสังคม 
(๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
ที่ประชุมร่วมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะแยกด้านตามวรรคหนึ่ง นอกจากด้านตาม (๕)

ออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็ได้ 
ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่จัดท าร่างแผนการปฏิรูป

ประเทศตามวรรคหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย  
ในกรณีที่มีการแยกด้านใดออกเป็นเรื่องตามวรรคสอง ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศส าหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกันในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา 
ของรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ ของ
รัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการ 

การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ที่ประชุมร่วมก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ อย่างน้อยต้อง
ก าหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง 
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝุายตุลาการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดท า  
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝุายตุลาการด้วย  
 

 ๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป 

 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ 
ก าหนดให้น ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงกลาโหม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ได้จัดท าขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย  
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้น าผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) และคณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขให้คนในชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
มาทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์และปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนน าแนวทางการปฏิรูปไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน รายละเอียดผลการรับฟังความคิดเห็นตามที่ปรากฏในภาคผนวก ๑ ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ของการจัดท าแผนตามที่พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐  
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม 
 ภาครัฐของไทยก าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง 
และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การที่ระบบราชการ 
องค์กรและหน่วยงานภาครัฐจะอยู่รอด เติบโต เป็นเลิศและยั่งยืน ได้นั้น ล าพังแค่เพียงการปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) และมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เป็นเรื่องๆ (Problem Driven) อาจไม่เพียงพอ แต่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change)  
ที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกล (Vision Driven) ในทุกมิติ  
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพของการบริหารสาธารณะ 
(Productivity of Public Service) ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการเพ่ือให้สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป (Increasing and changing citizen 
demands) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analytics) 
ส าหรับการก าหนดนโยบาย การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถแข่งขัน  
กับภาคส่วนอ่ืน โดยเฉพาะภาพเอกชน ในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent Attraction 
and Retention) ส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชน    
 จึงอาจกล่าวได้ว่า ในสองทศวรรษจากนี้ไป ภาครัฐของไทยจะต้องเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูป   
เพราะขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ จะตัดสินว่าองค์กร 
ของรัฐ จะสามารถอยู่รอด เติบโต เป็นเลิศ และยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด  

 ๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

  สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชกร องค์กรและ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย  

๑) ด้านเศรษฐกิจ   
  แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ  
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจในในระดับโลกและในระดับภูมิภาค มาให้ความส าคัญกับภูมิภาคเอเชีย
ในฐานะศูนย์กลางพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็จะน าไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้งการเปิด
เสรีภาคการเงิน ก็มีผลท าให้แนวโน้มการแข่งในในเวทีโลกจะรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาวะ เศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มอัตราการขยายตัวต่ า ยิ่งส่งผลท าให้การแข่งขันในเวทีโลกมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   
  ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ส่งผลท าให้ 
ตัวแปรหลักในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป (Key Parameters Shaping 
Economic Policies) ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) สามารถยกระดับเพ่ือแข่งขันกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และรับมือกับความท้าทายจากประเทศ 
ที่มีอัตราค่าแรงท่ีต่ า  
  สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้นท าให้มีความจ าเป็น 
ต้องปฏิรูปสถาบันและโครงสร้างภาครัฐ (Institutional Reforms) รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย  
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กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการวางรากฐานที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดเสถียรภาพและ  
การเติบโตอย่างเหมาะสม  

๒) ด้านเทคโนโลยี  
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จ าเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล จะก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว และ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีคลาวด์ หุ่นยนตร์ 
และยานยนตร์ไร้คนขับ จะพลิกโฉมรูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชน การประกอบธุรกิจ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มและองค์กรในสังคมขนานใหญ่  

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างฉับพลันจะกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง กล่าวคือ จะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญในภาครัฐต้องปรับโฉมโครงสร้างองค์กร พัฒนา
ระบบงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้แทนก าลังคนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีจะส่งผลท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ของประชาชนผู้รับบริการและหน่วยงานภาครัฐเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างมาก จากเดิมที่การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเน้นการยึดกฎระเบียบ งานเอกสารและ
กระบวนการที่ยืดยาว มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ของรัฐห่างไกล และไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จะถูก
แทนที่ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์และการให้บริการที่เน้นความรวดเร็ว (Rapid) เป็นส่วนตัว (Personalized) 
และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เนื่องจากประชาชนผู้รับบริการจะมีข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกับ
ภาครัฐอย่างเปิดเผยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมทั้งจะมีความคาดหวังให้ภาครัฐและระบบราชการต้อง
จัดบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  
  สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้มี 
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และขีดความสามารถของก าลังคนภาครัฐ  เพ่ือให้สามารถ
รองรับรูปแบบการจัดท าและบริการสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพ่ือให้สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
   ปัจจัยที่ท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบด้วย  

(๑) การที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท  (๒) การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร
สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยมีระยะเวลา
ในการเตรียมตัวส าหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้างนานกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา (๓) การเคลื่อนย้ายก าลัง
แรงงานข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ และทักษะ 
(๔)  ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนจะต้องเผชิญกับแรง
กดดันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิการกระจายรายได้    
การถือครองที่ดิน การเข้าถึงระบบสาธารณสุข และความยากจน เป็นต้น และ (๕) รูปแบบการชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนไปเนื่องจากมีการเปิดรับกระแสวัฒนธรรมจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
   ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในหลายประการ อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยค่อนข้างเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ อาจเป็นโอกาสในการพัฒนา
ธุรกิจ สินค้า และนวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานกลุ่มที่มีทักษะ  
ในการดูแลผู้สูงอายุ แต่ก็อาจเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการลดลงของก าลังแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะ
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ก าลังคนที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง  นอกจากนี้ยังอาจท าให้ภาครัฐเผชิญกับแนวโน้มภาระ 
ด้านงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการจัดบริการทางการแพทย์และสาธาณสุข บ าเหน็จบ านาญ 
และสวัสดิการสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ อาจจ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทและวิธีการท างานของภาครัฐ 
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐอาจไม่ใช่องค์กรหลักเพียงองค์กรเดียวในการรับมือกับปัญหาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม โดยโครงสร้างและระบบการท างานและขีดความสามารถของก าลังคนภาครัฐจะต้องเอ้ือต่อ  
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร 

๔) ด้านสิ่งแวดล้อม  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน อาทิ ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ทุกมิติ ในขณะเดียวกันเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่รัฐบาลของหลายประเทศต้องน ามาพิจารณาก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา จึงถือเป็นประเด็น  
ระดับนานาชาติที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ก็ถือเป็น  
พันธสัญญาที่ชาติต่างๆ ซึ่งให้สัตยาบันจะต้องพยายามขับเคลื่อนให้บรรลุผล และยังเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข  
ในการก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ  
    ผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโอกาส
ของภาครัฐไทยในการที่จะพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบูรณาการ 
การบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการในภาครัฐต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการบริหารจัดการและการบริการประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย  

๕) ด้านความม่ันคง  
ปัญหาด้านความมั่นคงในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ 

ทั้งในเรื่องการค้ายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว  
มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาค มีรูปแบบที่ซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ การแข่งขันกันมีอิทธิพลและสร้างพันธมิตรในภูมิภาคระหว่างชาติมหาอ านาจ รวมทั้งความขัดแย้ง
ระหว่างชาติต่างๆ ในภูมิภาคเพ่ืออ้างอิงสิทธิทับซ้อนและการแย่งชิงผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเสถียรภาพและการด าเนินนโยบายของรัฐบาลไทย  

ปัจจัยด้านความม่ันคงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลก ดังนั้น จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญให้มี
การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้มีความคล่องตัว ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์ความม่ันคงกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๑.๒.๒  สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

  สถานการณ์ภายในที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีความจ าเป็นต้องปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการในระบบราชการและองค์กรภาครัฐทุกระดับ
และทุกรูปแบบ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารราชการซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ความส าเร็จ  
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  ๑) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ระบบราชการและภาครัฐโดยรวมยังมีปัญหาส าคัญหลายประการ ซึ่งเป็นแรงกดดัน

ส าคัญให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย  
(๑) ภาครัฐมีขนาดใหญ่เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ (Operation) ส่งผลท าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัว 
(Structural Diversification) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีโครงสร้างส่วนราชการระดับ
ส านัก/กอง เพ่ิมเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ภาครัฐถูกมองว่าเป็นนายจ้างรายใหญ่  
ของประเทศ ท าให้อัตราก าลังภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ส่งผลท าให้สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจ า และงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณส าหรับการลงทุนของประเทศ แม้ว่าในขณะนี้อาจมีภาคส่วนอ่ืนที่มีขีดความสามารถ  
ในการด าเนินการจัดท าและให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ 
รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจ
ให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ และการใช้รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน หรือการบูรณาการการท างานในลักษณะประชารัฐ เป็นต้น แต่บทบาทของภาครัฐในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังมีสัดส่วนที่สูง 

(๒) การบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ า เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอน
จ านวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น มีความล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด ประกอบกับการขยายตัว 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ท าให้ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ 
ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล   ทั้งนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute 
for Management Development: IMD) รายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่อันดับ 
๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ที่อันดับ ๔๙ ของโลก และ 
เป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 

(๓) จ านวนบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยังมีไม่เพียงพอ  รวมทั้งภาครัฐ 
ขาดแรงดึงดูดให้คนที่มีความรู้ความสามารถและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้าท างานในภาครัฐ เนื่องจากระบบ
บริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท างานของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับในปัจจุบันมีรูปแบบการท างาน
ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การประกอบอาชีพที่ไม่ประจ า (Freelance) และการประกอบอาชีพชั่วคราว 
หลายงาน (Gig Employment) ท าให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงไม่นิยมเข้ารับราชการ นอกจากนี้ มาตรการ 
ที่ใช้ในการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในภาครัฐยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปัญหา
ดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหลายหน่วยงานมีแนวโน้มการสูญเสียอัตราก าลังเนื่องจาก  
การเกษียณอายุที่เพ่ิมข้ึน อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ  

 (๔) กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เท่าไม่ทันต่อการแก้ปัญหาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการในการจัดท า อนุมัติและ 
จัดสรรงบประมาณมีข้ันตอนมากและเกิดความล่าช้า ขาดการบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณในแต่ละรับให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการ 
และบางกรณีอาจเกิดความซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ระบบการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน              
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ยังขาดประสิทธิภาพ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้นโยบาย แผนงาน และโครงการของภาครัฐ 
ไมส่ามารถน าไปปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๕) ระบบการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  
มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ 
โดยเฉพาะการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติราชการ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ ซึ่งท าให้การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไม่ได้ผลเต็มที่ และภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลก 
ไม่สง่างาม  โดยผลการประเมินขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ.  ๒๕๕๘ ประเทศไทย 
ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index:  CPI)  เพียงร้อยละ ๓๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ 
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุส าคัญเนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเน้นเฉพาะ
การทุจริตที่เกิดจากภาครัฐ โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการทุจริตที่เกิดมาจากภาคีอ่ืนๆ เท่าที่ควร  
ในขณะที่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนมีสัดส่วนการทุจริตและประพฤติมิชอบสูงขึ้น  
เป็นล าดับ ทั้งขนาดและความรุนแรง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น  

 (๖) การก ากับดูแลองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจยังขาดประสิทธิภาพ ขาดแผน 
การด าเนินงานเชิงยุทธ์ ส่งผลให้หลายแห่งประสบภาวะการขาดทุน ขาดสภาพคล่องและมีหนี้สินเป็นจ านวน
มาก โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
มีการแทรกแซงหรือครอบง าการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดช่องทางและความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลักยังท าหน้าที่ทั้งผู้ควบคุมก ากับและ 
ผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชนที่ เข้ามาลงทุนแข่งขัน ในขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับ           
การบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม 
   (๗) การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพและ 
ความโปร่งใสเท่าที่ควร ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่  
สาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ยังขาด 
ความชัดเจนและหลายส่วนมีการทับซ้อนกัน และราชการส่วนกลางมีแนวโน้มจะรวมศูนย์อ านาจในการบริหาร
ราชการไว้ที่ส่วนกลางมากกว่ากระจายลงสู่ พ้ืนที่ปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันการระบบการบริหารจัดการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างและ
ขนาดองค์กรที่ไม่เหมาะสม เช่น มีขนาดเล็กเกินไปท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  เป็นต้น 
รวมทั้งขาดความเข้มแข็ง และความเป็นอิสระด้านการคลังและงบประมาณ แบะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ยังไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นต้น  
   ๒)  นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
    รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการบริหารงานภายใน 
งบประมาณ อัตราก าลัง และวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเปูาหมาย สรุปได้ดังนี้    
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 (๑) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล” 
สรุปได้ดังนี้  

 - จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ  
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ
ความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

- กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว 
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน 

- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ 
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคล  
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 

- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริ การจากรัฐ  
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 - ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ 
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

- เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ 
มีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
   (๒) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง
จากภายใน” โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิม เพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐ 
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สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นตัวชี้น า ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ยกระดับงานบริการภาครัฐ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) ซึ่งนโยบายนี้
ถือเป็นโอกาสส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความส าเร็จ  
 

 ๑.๒.๓  ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารจัดการภาครัฐ  

 ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่กล่าวถึงในข้อ ๑.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒ จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐของไทย 
หลายประการดังต่อไปนี้  

๑) รัฐบาลและภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (More Productive)  
รัฐบาลและภาครัฐถูกคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติงาน “มากขึ้น” (Do more) “ดีขึ้น” 

(Do better) และ “ใช้งบประมาณและทรัพยากรเท่าเดิม” (Do with the same amount of taxes)  
โดยปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทยท าให้ภาครัฐมีแนวโน้มต้องรับภาระ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องการบริการสุขภาพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ นอกจากภาระ
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภาครัฐต้องพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเนื่องจากความคาดหวัง  
ของประชาชนผู้รับบริการมีมากข้ึน ทั้งในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข การลดอาชญากรรม และสวัสดิการสังคม  

เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน สร้าง
และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ของก าลังคนในประเทศเพ่ือให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ภาครัฐของไทยต้องหามาตรการและนวัตกรรมเพ่ือให้การส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าวดีขึ้น 
(Innovative Ways to deliver better Public Services) ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายและมีผลกระทบสูงในภาครัฐ โดย
ภาครัฐอาจมีความจ าเป็น  ต้องเก็บภาษีเพ่ิมลดงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพ่ือประหยัด
และเกิดวินัยทางการคลัง หรืออาจใช้มาตรการหลายอย่างควบคู่กันไป  
 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐจะได้ผลอย่างแท้จริงจะต้องมีการพลิกโฉม
องค์กร (Transformation) โดยใช้มาตรการปฏิรูปหลายประการ อาทิ การปฏิรูปองค์กรเพ่ือให้เกิด
ศูนย์กลางยุทธศาสตร์ (Strategic Centers) มีช่วงชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง (Fewer Administrative 
Layers) และมีธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลมากขึ้น (More Effective Governance)  
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปฏิรูปการท างานและพัฒนาผลงานของระดับปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับการให้บริการ 
(Frontline Operations) ซึ่งความส าเร็จของการปฏิรูปในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้น าที่ต้องเน้น           
การบริหารผลงาน (Performance) สร้างขีดความสามารถ (Capabilities) จัดระบบให้ประสานสอดคล้องกัน 
(Alignment) และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน(Motivation)  รวมทั้งมีเจตจ านงอันแรงกล้า (Political 
Will) และมีภาวะผู้น า (Leadership) ในการปฏิรูป 

๒) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการ 
เปลี่ยนแปลงไป  

เนื่องจากประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังต่อการบริการของภาครัฐ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องทบทวนและสร้างความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่กับประชาชนผู้รับบริการ กล่าวคือ หากถือว่าประชาชนคือหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะ  
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ก็จ าเป็นต้องจัดช่องทางการบริการให้เข้าถึงง่าย (Greater Access) มีทางเลือก (Choice) และให้บริการ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน (Personalization)  

การพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน
ผู้รับบริการให้บรรลุผลได้จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และใช้ข้อมูล (Data-Driven) เพ่ือท าความเข้าใจ 
ความต้องการและความคาดหวัง (Needs) ความชอบ (Preference) และสถานการณ์ (Circumstance)  
ของประชาชน นอกจากนี้  รัฐบาลและภาครัฐจะต้องมีความพร้อมรับผิดรับชอบมากขึ้น (Public 
Accountability) เนื่องจากถูกติดตามตรวจสอบมากขึ้นเพราะประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน  
ไปสู่การผลิตร่วม (Co-Production) ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรม และ
สร้างสมดุลระหว่างบทบาท อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมาย กับการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจภาครัฐ   

๓) ขอบเขตงานภาครัฐเปลี่ยนไปจากเดิม (Organization Landscape)  
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ต้องมีการทบทวนขอบเขต 

ภารกิจและงาน อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในภาครัฐ ควบคู่ไปกับขอบเขตของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และขอบเขตที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนขอบเขตขององค์กรแบบเก่า 
(Traditional Boundaries) เนื่องจากการด าเนินการขององค์กรต่างๆ มีความเป็นสากลและข้ามพรมแดน 
ผลิตภาพและผลก าไรเกิดในระดับโลก (Global Scale) จากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Niche 
Expertise) มีการปรับตัวเพ่ือสร้างเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Network) กับผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
วิธีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความใหญ่โต เป็นไซโล (large and Siloed) จึงค่อยๆ หายไป 
 ในภาครัฐเองนั้น การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรแบบราชการ  
โดยจัดโครงสร้างเป็นกระทรวง กรม ที่ให้บริการพ้ืนฐานเฉพาะด้าน เช่น การศึกษาและการสาธารณสุข เป็นต้น 
อาจเหมาะสมกับสภาพการณ์ในอดีตที่ผ่านมา แต่อาจไม่สามารถรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้ ประเด็นปัญหาหลายอย่าง อาทิ การแก้ปัญหาความยากจน  
ของพ่ีน้องประชาชน ปัญหาที่ท ากิน หรือแม้แต่ปัญหาความมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจึงจะบรรลุผล ในขณะเดียวกัน ประชาชนผู้รับบริการก็ไม่ต้องการบริการ
แบบแยกส่วน ต้องการรับบริการที่อยู่ในจุดเดียวและองค์รวม ส่งผลท าให้ภาครัฐต้องปฏิรูปการจัดโครงสร้าง
และระบบงานในลักษณะที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน (Joined-Up Government) นอกจากนี้การมีระบบบริการ
ร่วมกันของหลายหน่วยงานภาครัฐ (Shared-Services) ก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนทักษะ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สอดคล้องกันด้วย  
 ความจ าเป็นในการสร้าวความร่วมมือในระดับนานาชาติ ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีขอบเขตข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก หรือปัญหาโลกร้อน การปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัย หรือแม้แต่       
โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก และไขหวัดซิก้า เป็นต้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานา
ประเทศ ท าให้บทบาทของภาครัฐ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการภาครัฐ ไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะปัจจัยภายในประเทศอีกต่อไป แต่ภาครัฐต้องค านึงถึงปัจจัยระหว่างประเทศด้วย  
 ความจ าเป็นในการการทบทวนและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตภารกิจของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากระบบสังคมเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นแบบ
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ผสมผสาน (Mixed Economy) ผู้ที่ท าหน้าที่จัดท าและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อาจเป็นได้ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ส่งผลต่อการจัดระบบการท างานและวิธีการบริหารจัดการในภาครัฐ เช่น  
การจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) ช่วยให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และองค์กรภาคประชาชนท าให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานภาครัฐยังส่งผลต่อทัศนคติและขีดความสามารถ  
ของผู้น าภาครัฐในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การจัดท าและการส่งมอบบริการสาธารณะผ่านเครือข่าย  
และหุ้นส่วนในภาคส่วนต่างๆ  

๔) ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics) มีบทบาทมากขึ้นต่อการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐ 

 สภาพการณ์และบริบท รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นส่งผลท าให้
ภาครัฐต้องเน้นการวางแผนระยะยาวและต้องมีการก าหนดฉากทัศน์ (Long-Term Scenario Planning)  
ความซับซ้อนในการบริหารจัดการภาครัฐท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศจ านวนมาก  
และการวิเคราะห์(Big Data Analytics) องค์ความรู้ทั้งที่เกิดจากผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ Open access online 
resource และองค์ความรู้ที ่ร่วมกันผลิตขึ้นมาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีทัศนคติแบบใหม่ (Data-Driven  Mindsets) ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ  ดังนั้น การบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการรวบรวม  
การประมวล การวิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้จึงเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่งผลท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีสมรรถนะและทักษะในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  

๕) ภาครัฐต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในตลาดแรงงาน  

 ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและคนดีมีจิตสาธารณะ คือ หัวใจส าคัญ
ของการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจะต้องเตรียมการรองรับการขาดแคลานก าลังคนคุณภาพอันเนื่องมาจาก
การสูญเสียก าลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ด้วยการมีระบบการทดแทนและการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) รวมทั้งแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการดึงดูดผู้สมัครรุ่นใหม่ให้เข้าปฏิบัติงานในภาครัฐ 
 

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
   

 ๑.๓.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับร่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

 โดยที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ (๔) 
บัญญัติให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ใช้ร่างยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี ที่คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น และให้น าความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง มาประกอบการพิจารณา ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้พิจารณา 
ให้มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศระยะยาวโดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว         
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง   
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่  
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พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันไดใ้นระบบเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้พิจารณาให้
สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาจิดังกล่าว และมีเจตนารมณ์ส าคัญเพ่ือให้แผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้  
ถูกน าไปใช้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ คือสามารถ “ปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชน” และแยกบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการ
แข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา”  
 ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการน ากรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาประกอบการพิจารณาด าเนินการ อาทิ (๑)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (๓)  การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  (๔)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(๕)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล (๖) การพัฒนาระบบ 
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  (๗) การปรับปรุงการบริหารรายได้และรายจ่ายของรัฐ 

 ๑.๓.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  
 โดยที่ยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงจะยังไม่กล่าวถึงความเชื่อมโยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนแม่บทดังกล่าว  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
จะเก่ียวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แต่โดย
ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ด้วย ในฐานะท่ีเป็น “คานงัด” หรือ “ห้องเครื่อง” ที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้
การปฏิรูปประเทศประสบความส าเร็จ ดังจะเห็นได้จากสรุปประเด็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นการ
ปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี และรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) ตามตารางต่อไปนี้  



 

 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นการปฏิรูปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดิน  
กับยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี และรายงานผลการศึกษา/ขอ้เสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  

และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
รัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๕๘  

ข. ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี 

ข้อเสนอการปฏิรูป 
ของสภาขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 

ข้อเสนอการปฏิรูป 
ของ ป.ย.ป. 

หมายเหตุ 

(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ
และการจัดท าบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และเพ่ือ
อ านวยความสะดวก              
ให้แก่ประชาชน 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง  
 (๖) การพัฒนาระบบการให้ 
บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

๒.๙ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและ   
การบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และร่าง 
พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ 
เครืองาม) กขป. ๓/ส านักงาน ก.พ.ร./สรอ./ดท.) 

- การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 
(Public Service Enhancement) โดยด าเนินการดังนี้ 
 (๑) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบ 
Digital Service ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
จ านวน ๕ ระบบ (Smart Quiz/ Smart Form/ 
Smart Doc/ Smart Tracker และ Smart License) 
 (๒) การปฏิรูประบบการให้บริการประชาชน 
(Doing Business Portal) ระยะเร่งด่วน โดยพัฒนา
ระบบการยื่นค าขอแบบบรูณาการ (Single Forms) ใน
กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจครอบคลุม ๒๐ ใบอนุญาต 
ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 
- การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/ปรับระบบการท างานใช้
ดิจิทัลมากขึ้นทั้งการท างานภายในและข้าม
หน่วยงาน/บูรณาการและเข้าถึงฐานข้อมูลภาครัฐ 
 

 

(๒) ให้มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของ

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร

๒.๘ การปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตรี                  

- การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) โดยเชื่อมโยง
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี 

ข้อเสนอการปฏิรูป 
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รัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือ
การบริหารราชการแผ่นดินและ
การบริการประชาชน 

จัดการภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง  
 (๒) การวางระบบการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ/พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
กขป. ๕/ดท.) 

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/ปรับระบบการท างานใช้
ดิจิทัลมากขึ้นทั้งการท างานภายในและข้าม
หน่วยงาน/บูรณาการและเข้าถึงฐานข้อมูลภาครัฐ 

(๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ   
การบริหารงานของรัฐ        
และแผนก าลังคนภาครัฐ     
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ  
โดยต้องด าเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง  
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย  
เป็นธรรม และเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 (๗) การปรับปรุงการบริหาร
จัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

๒.๓ การปฏิรูปองค์การมหาชน และร่าง พ.ร.บ. 
องค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ส่งให้รองนายกรัฐมนตรี    
(นายวิษณุ  เครืองาม)/คกก.ขับเคลื่อนฯ คณะ ๓         
(นายวิษณุ  เครืองาม)/ส านักงาน ก.พ.ร./สนช. และ สปท.) 

๒.๔ การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่าง พ.ร.บ. การ
ผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง) 

๒.๕ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ของหน่วยรับผิดชอบงานทาง 
(นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ส่งให้รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ/นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ์)/ 
คคก. ขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๓ (นายวิษณุ  เครืองาม)/มท./

- การปฎิรูประบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Public 
Performance Management) ให้ยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีองค์ประกอบการประเมิน      
๕ ด้าน (Function Base, Agenda Base, Area 
Base, Innovation Base และ Potential Base)   
และระบบการให้รางวัลตามผลงาน 

- การปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว 
(Agile Government Transformation) โดย
ยกเลิกภารกิจ ที่ไม่จ าเป็น/ถ่ายโอนภารกิจ จัดตั้ง
หน่วยงานรัฐตามภารกิจแบบ “ตั้งง่าย/ยุบง่าย” 
(Adhocracy) ก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม/มี
ระบบไหลเวียนก าลังคนข้ามหน่วยงาน  
โดยมีแผนด าเนินงาน เดือน ส.ค. ๒๕๖๐ - เม.ย. 
๒๕๖๑ 

- การปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
(Public Manpower) โดยปรับขนาดก าลังคนให้
สอดคล้องกับการบริการสาธารณะและการขับเคลื่อน
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(๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ   
การบริหารงานของรัฐ       
และแผนก าลังคนภาครัฐ     
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ  
โดยต้องด าเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจ                
ของหน่วยงานของรัฐ             
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
(ต่อ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน  
ตามกรอบแนวทาง 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน 
การเจริญเติบโตของประเทศ 
- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ตามกรอบแนวทาง  
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหาร
ประเทศและพัฒนาความมั่นคง 
ทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น    
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
 

คค./ส านักงาน ก.ก.ถ./สปท.) 

๒.๖ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดตั้ง
หน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงาน 
อยู่ในภูมิภาค 
(คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย พิจารณาและจัดส่ง
รายงานให้นายกรัฐมนตร/ีครม./ส านักงาน ก.พ.ร./มท.) 

๒.๗ การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนงาน
ตรวจรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยว 
(คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย พิจารณาและจัดส่ง
รายงานให้นายกรัฐมนตร/ีครม./ส านักงาน ก.พ.ร./กก.) 

๒.๑๐ การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอน
ภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตร ี 
(นายวิษณุ เครืองาม) กขป. ๓/ยธ./ส านักงาน ก.พ.ร.) 

๒.๑๑ การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based 
Approach) 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตร ี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กขป. ๓/มท.) 

๒.๑๓ การวางแผนก าลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบ ส่งให้ กขป. ๓/ศธ./ส านักงาน ก.พ./
ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (Right 
Sizing) โดยการควบคุมอัตราก าลัง/วางแผน
ก าลังคน/ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/ทบทวนอัตราก าลัง
สายสนับสนุนและสายยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  (๑) ด าเนนิการจ้างอัตราก าลังที่มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภาครัฐเพิ่มเติมเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยไม่ให้มอบหมายข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างที่มีอยู่เดิม/ไม่มีความรู้ความสามารถ/    
มีภารกิจเดิมมาก มาเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
ดังกล่าว 

 (๒) ปรับลดอัตราก าลังข้าราชการ โดยพิจารณา 
จากภารกิจ จ าแนกประเภทรูปแบบการจ้างให้ชัดเจน 
ไม่ปรับพนักงานราชการหรือลูกจ้างมาเป็นข้าราชการ 
แต่ให้พิจารณาความก้าวหน้าในสายงาน และปรับ
อัตราค่าตอบแทน/สวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

 (๓) จัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ และตั้งเปูาหมายส าหรับกระบวนงาน
การอนุมัติ/อนุญาตจากที่ก าหนดไว้ลง ร้อยละ ๕๐-๖๐ 
ภายใน ๖ เดือน 

๑๘  
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(๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ   
การบริหารงานของรัฐ       
และแผนก าลังคนภาครัฐ     
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ  
โดยต้องด าเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจ                
ของหน่วยงานของรัฐ             
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

๒.๑๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่
เป็นเลิศของศูนย์ด ารงธรรมและการเชื่อมโยงระบบ
การบริหารจัดการการร้องทุกข์ของประชาชน 
(ประธาน สปท. ได้เสนอรายงานตอ่ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓  
มิ.ย. ๒๕๖๐) 

๒.๑๘ การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและข้อเสนอการปฏิรูปอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
(ประธาน สปท. ได้เสนอรายงานตอ่ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. 
๒๕๖๐) 

๒.๑๙ การพัฒนารูปแบบการด าเนินภารกิจภาครัฐ 
: การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ 
(ประธาน สปท. ได้เสนอรายงานตอ่ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. 
๒๕๖๐) 

๒.๒๐ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ :  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ประธาน สปท. ได้เสนอรายงานตอ่ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. 
๒๕๖๐) 

๒.๒๑ การบูรณาการและเสนอแนวทางขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
และ ๔ วาระการปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน 
(สปท. เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันท่ี ๔ 
ก.ค. ๒๕๖๐) 

๒.๒๒ การบริหารจดัการบุคคลต่างด้าวที่กระทบ      
ต่อความม่ันคง 
(ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบ

๑๙  
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รายงานของคณะกรรมาธิการ 
โดยให้ส่งรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป) 
 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง  
เข้ามาท างานในหน่วยงาน 
ของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้า
ได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของ        
แต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์
สุจริต กลา้ตัดสินใจและกระท า 
ในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตวัมีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้            
การปฏิบัติราชการและ        
การบริหารราชการ 
แผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง  
 (๓) การพัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการก าลังคนและพัฒนา 
บุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ตามกรอบ
แนวทาง  
     (๒) การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน 
การเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม           
ที่พึงประสงค ์
- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ตามกรอบแนวทาง  

๒.๑๒ การปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภบิาล  ประสิทธิภาพและการพฒันา
บุคลากรภาครัฐ และร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... 
(นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ส่งให้ คกก. ขับเคลื่อนฯ    
คณะ ๓ (นายวิษณุ เครืองาม)/สปน.) 

๒.๑๔ การปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ภาครัฐ 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ 
เครืองาม) กขป. ๓/ส านักงาน ก.พ.) 

๒.๑๕ แนวทางการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
และการบังคับใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ของหน่วยงานของรัฐ และร่าง พ.ร.บ. จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
 (๑)  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ....  
 
 (๒)  ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) 

- การปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
(Public Manpower) โดยด าเนินการดังนี้ 
 (๑) พัฒนาทักษะและสมรรถนะเพ่ือสร้าง      
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Developing Readiness) 
โดยยกระดับทักษะ/ปลูกฝังวัฒนธรรม/ให้บริการ
ประชาชน และคัดกรองผู้ไม่มีประสิทธิภาพให้ออก
จากระบบ  
 (๒) สร้างความยืดหยุ่นและลดระเบียบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Deregulating) เพ่ือดึงดูดและ
รักษาก าลังคนคุณภาพ/ปรับปรุงระบบการสรรหา
คัดเลือก/ระบบค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์/      
สร้างแรงจูงใจและระบบพัฒนางานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ให้ กต. จัดท า Tech Visa เพ่ือดึงดูดผู้มี
ความสามารถจากตา่งประเทศเข้ามาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย โดยอาจจัดจ้างเป็นรูปแบบชั่วคราว/
เฉพาะกิจกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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และมีมาตรการคุ้มครอง
ปูองกันบุคลากรภาครัฐ     
จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม
ของผู้บังคับบัญชา 

     (๒) การปฏิรูปกลไกการบรหิาร
ประเทศและพัฒนาความมั่นคง
ทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
 
 

พ.ศ.  …. 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) กขป. ๓/ส านักงาน ก.พ.) 

๒.๑๖ การปฏิรูประบบการแตง่ตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ข้าราชการ และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ   
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายกรัฐมนตรีรับทราบส่งให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ 
เครืองาม) กขป. ๓/สปน./สงป.) 

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได้และมีกลไก 
ในการปูองกันการทุจริต 
ทุกขั้นตอน 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง  
     (๔) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ตามกรอบแนวทาง   
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหาร
ประเทศและพัฒนาความมั่นคง
ทางการเมืองขจัดคอรัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม 

๒.๒ การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลงัภาครัฐ 

(ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....    
และร่าง พ.ร.บ. การเงินการคลัง พ.ศ. .... (๑๕ มี.ค. ๕๙) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.) 

- การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (Budgeting & Procurement Reform) 
โดยปรับเปลี่ยนสู่ระบบงบประมาณที่เน้นภารกิจและ
พ้ืนที่/ ลงทุนในลักษณะ PPP /จัดท ากฎหมายลูก
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 

 

2๑  



 

 

  

หมายเหตุ : กก. = กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สคก. = ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 กต. = กระทรวงการต่างประเทศ สรอ. = ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์     
 คค. = กระทรวงคมนาคม สปท. = สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
 มท. = กระทรวงมหาดไทย สนช. = สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ดท. = กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กขป. = คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 ศท. = กระทรวงศึกษาธิการ ป.ย.ป. = คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง  
       ความสามัคคีปรองดอง 
 ยธ. = กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.ก.ถ.  = ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สงป. = ส านักงบประมาณ 

2๒  
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๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ข.  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชน” แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ในภาพรวมไว้ดังนี้  

  

๑.๔.๑  วัตถุประสงค์รวม 
   ๑) เพ่ือสร้างภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  
   ๒) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service)   
   ๓) เพ่ือพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่น 
ในคุณธรรม พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)  
   ๔) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
   ๕) เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล  

   

๑.๔.๒  เป้าหมายรวม 
   ๑) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
   ๒)จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว  กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพ่ือให้สามารถบูรณาการ 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท างานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
   ๓) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว 
ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
   ๔) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคน 
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
   ๕) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม  และ 
วางระบบปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล 
 

๑.๕ ตัวช้ีวัด  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
ในระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย  
 ๑.๕.๑ บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน
อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services)   
 ๑.๕.๒ ระบบงานพ้ืนฐานขององค์กรภาครัฐ (อาทิ งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และสารบรรณ) 
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงาน   
 ๑.๕.๓ มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลและ 
การวิเคราะห์  (Data and Analytics) ที่จ าเป็นต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน  
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 ๑.๕.๔ โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล  
 ๑.๕.๕ มีการบูรณาการบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงาน  
ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  
เพ่ือสร้างพลังร่วม (Synergy) ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติและการบริหารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕.๖ บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม 
พร้อมน าการพัฒนาประเทศ  
 ๑.๕.๗ หน่วยงานภาครัฐมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ๑.๕.๘ สร้างวัฒนธรรมการท างานในภาครัฐที่ยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
Centric) เน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ (Result-Oriented) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) และเป็น
แบบอย่างแก่สังคมโดยรวม (Role Model)  
 ๑.๕.๙ ระดับความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนผู้รับบริการต่อหน่วยงานของรัฐดีขึ้น  
 ๑.๕.๑๐ ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมีคะแนนหรือได้รับการจัดอันดับ 
ที่ดีขึ้น เช่น อันดับประสิทธิผลของภาครัฐ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness)  
อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดัชนีความพร้อมด้านดิจิทัล และดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) เป็นต้น       
 

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน  

ประมาณการงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ านวน ๗๘,๓๙๘.๑๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๗๓,๒๙๘.๑๕ ล้านบาท งบประมาณ
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง (กทปส.)  จ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และงบประมาณ         
จากภาคเอกชน จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท  

 
............................................ 
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ส่วนที่ ๒  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
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ส่วนที่ ๒ 

เรื่องและประเด็นปฏิรปู 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเปูาหมายในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงก าหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปไว้ ๖ ประการ โดยแต่ละเรื่องมีกลยุทธ์ แผนและขั้นตอนการด าเนินการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้  

๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and 

Cheaper) 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล

ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้  
๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
๒) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : . โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้  

๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้  

๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒) ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว 
๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New 

Mindsets and Skillsets) 
๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

(Workforce Audit) 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง  
ไว้ในภาครัฐได้ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้  

๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ  
๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร 
๔) พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) 
๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้  

๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว         
และตรวจสอบได้ 

๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ       
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 ทั้งนี้ โดยมีเรื่อง ประเด็นปฏิรูป รายละเอียดแผนและขั้นตอนการด าเนินการ สรุปตามตารางต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 

๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๕ แผนงาน 
 



 

 

สรุปประเด็นปฏิรูป กลยุทธ์ และรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงาน 
๑. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน  

๑. เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชน    
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

๑. บูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 
๒. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้           
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

๒.  ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ๑. ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม            
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
๒. ยกระดับการให้ข้อมูล ค าปรึกษาแก่ประชาชนให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ 
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

๓.  ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น      
และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

๑. ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
๒. จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วม 

๒. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  

๑. บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 

๑. พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Service Platform) 
๒. การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) 

๒. น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 

๑. การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบรหิารราชการ 
๒. การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับ     
การเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๓. บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 

๑. การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐ 
๒. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Center) 
๓. สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  

การบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

๒๘  



 

 

๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงาน 
๓. โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  

๑.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ ๑. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
๒. การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ๑. การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการ   
ในภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
๒. จังหวัดที่มีความคล่องตัว  ในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และ
ระบบก าลังคน 
๓. ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ               
เป็นภาค/เขต ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ (Rezoning) 

๓.  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.  พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

๑. การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ 

๕. สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ ๑.  การด าเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
๖. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน              
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

๑. ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

๔. ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะ               
ที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑. วางแผนก าลังคนใหส้อดคล้องกับบทบาทของภาครฐัทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒. บูรณาการข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการก าหนดนโยบายก าลังคนภาครัฐ  

๒.  ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพัน
ภาระงบประมาณในระยะยาว 
 
 

๑. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน    
และการบริการประชาชน 
๒. ลดอัตราก าลังและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ ให้ครอบคลุม
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 

๒๙  



 

 

๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงาน 
๓. จ้างงานรูปแบบอ่ืนซึ่งไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาว 
หรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุข้าราชการ 
๔. พัฒนากลไกและจัดตั้ง   คณะกรรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยก าลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce Policy and Remuneration 
Tribunal) เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังและการก าหนดค่าตอบแทน       
เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับความจ าเป็นในแต่ละวิชาชีพ และเทียบเคียง     
ได้ในตลาดแรงงาน 

๓. พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์
ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร          
เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และประเทศไทย ๔.๐ (Digital Skills and Literacy) 
๒. พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะก าลังคน เพ่ือพร้อมรับ      
การเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ  
๓. เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและ       
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

๔. สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๔. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 

๑. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
๒. ทบทวนการจัดอัตราก าลัง (จ านวน สายงาน ต าแหน่ง ระดับ)        
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ อาทิ การทบทวนสัดส่วน     
ของจ านวนต าแหน่งระดับสงู และต าแหน่งปฏิบัติใหส้อดคล้องกับ        
ความจ าเปน็ เป็นต้น 
 

3๐  



 

 

๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงาน 
๕. ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้างและรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ 

๑.  ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างาน    
ในหน่วยงานของรัฐ  

๑. การเพ่ิมช่องทางและรูปแบบ การจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจ         
ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
๒. สร้างแรงดึงดูดผู้สมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการ   
และหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรเข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         
๔. พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 

๒.  ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะไว้ในภาครัฐ 

๑.  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) 
๒. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครฐัโดยรวม (Total Compensations) 
ให้ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มต่าง ๆ 

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ                
ความผูกพันต่อองค์กร 

๑.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพ่ือสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุการท างาน 
๒. พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ยุคใหม่ 
๓.  ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๔.  พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) ๑. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by 
Example) 
๒. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and Innovative Leaders) 

3๑  



 

 

๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงาน 
๕.  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑. ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ 

เพ่ือให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ (ในฝุายบริหาร) 
๒. จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๓. ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการบริหารงานบุคคล 

๖.  พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่อง               
ในการด ารงต าแหน่ง 

๑. พัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent Management)เพ่ือให้เป็นผู้น า
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
๒. พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง (Career Advancement & Succession Planning) 
๓. ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงาน     
ในภาครัฐ 

๖. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

๑.  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ       
ให้มีความคล่องตัว และตรวจสอบได้ 

๑. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ      
แบบครบวงจร 
๒. เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ 

๒.  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

๑.  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
๒. พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชนการปูองกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

3๒  
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ 
 

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
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๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

๒.๑.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่องโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถจดจ าเลขหมายโทรศัพท์ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน    
เพ่ือขอความช่วยเหลือได้โดยสะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์   
ตามมาตรฐานสากล 

๒) การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบู รณาการ     
และเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นต้น 

๓) ประชาชนได้รับข้อมูล /ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพ่ือขอพบ
เจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่ก าหนด 

๔) การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง    
ด้วยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

๕) การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น 
และถูกลง (faster, easier and cheaper) โดยลดการขอข้อมูลและเอกสารซ้ าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ 
สามารถด าเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมหรือช่องทาง
อ่ืนๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้ 

๒.๑.๒  กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยเรื่องท่ีมีผลกระทบสูงต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จะได้รับการด าเนินการภายใน ๒ ปีแรกของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 

๒.๑.๓  ตัวช้ีวัด 

๑) ความพึงพอใจในการรับบริการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ 
๒) ร้อยละของการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินของประชาชนผ่านเลขหมายฉุกเฉิน

แห่งชาติ ได้รับการตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๓) จ านวนหน่วยงานที่สามารถยกระดับการให้ข้อมูล/ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
๔) ปริมาณการให้ข้อมูล/ค าปรึกษาผ่านช่องทางการให้ข้อมูล/ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
๕) ระดับความพึงพอใจในการรับบริการผ่านช่องทางการให้ข้อมูล/ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
๖) ร้อยละของจ านวนกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๗) ความพึงพอใจในการขออนุมัติ/อนุญาตที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
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๘) ระดับคะแนนความสะดวกในการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการให้บริการภาครัฐดีขึ้น 

๒.๑.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 

๑) ประมาณ ๕,๐๐๐ ลา้นบาท จากงบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง 
(กทปส.) และ 

๒) ประมาณ ๕๐,๓๕๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๑.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  
ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๓ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and 

Cheaper) 
ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

แผนงานที่ ๑ 
บูรณาการเลขหมายแจ้ง   
เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียว  
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย    
เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

                       ประชาชนสามารถจดจ า
เลขหมายโทรศัพท์      
และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
เพ่ือขอความช่วยเหลือได้
โดยสะดวก และได้รับ   
การตอบสนองจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ทัน
สถานการณ์ตามมาตรฐาน 
สากล 

 ร้อยละของจ านวน
การแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน
ผ่านเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ได้รับการตอบสนอง      
ตามตามมาตรฐาน 

 ระดับความพึงพอใจ 
ในการรับบริการ 
แจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน          
ผ่านเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

๑.๑ ผลักดันกฎหมาย ประกาศ 
มาตรการ หรือกฎระเบียบ   
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับ

                    สตช. / กสทช. / 
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย

-  กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      
เพ่ือรองรับการให้บริการ

ระดับความส าเร็จ       
และความคืบหน้า              
ของการจัดท า/ปรับปรุง

๓๖  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
อ านาจ และหน้าที่      
ในการด าเนินการให้บริการ
ระบบเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมาย
เดียว ซึ่งครอบคลุมถึง 
๑) กฎหมายเพื่อรองรับ

ให้สามารถเข้าถึง 
เลขหมายโทรคมนาคม 
และต าแหน่ง      
ของผู้เรียกใช้บริการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

๒) กฎหมายที่จัดการ   
ผู้ที่โทรเข้ามาก่อกวน 

๓) ประกาศท่ียกเว้น
ค่าบริการโทรเข้า  
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉิน 

โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ 

ระบบเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ         
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการ             
มีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓๗  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.๒ จัดตั้งคณะกรรมการ  

เพ่ือก าหนดนโยบาย  
และก ากับการท างาน
ของทุกหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้ระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ  

 

                     -  หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ 
มีระดับคุณภาพบริการ     
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และสอดคล้องกับคุณภาพ
บริการระดับสากล 

 

๑.๓ ก าหนดแผนแม่บท    
ของระบบบริการ 
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เลขหมายเดียว              
มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานระดับคุณภาพ
บริการที่อ้างอิงกับระดับ
สากล และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

                     -  - แผนแม่บทของระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว  
- มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานระดับคุณภาพ
บริการที่อ้างอิงกับระดับ
สากล และเทคโนโลยีต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี
ระบุเลขหมายอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีระบุต าแหน่ง

 

๓๘  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
อัตโนมัติ รวมถึงการก าหนด 
ให้มีแนวทางการให้บริการ
กลุ่มผู้พิการทางเสียง 
และผู้พิการทางการได้ยิน 

๑.๔ ยกระดับ “กองบังคับการ 
๑๙๑” ขึ้นเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

                    สตช. -    

๑.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินผ่านบริการ 
เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ 
 รองรับการให้บริการ

รับสายที่ประชาชน
โทรศัพท์แจ้งเหตุฯ 
และโอนสาย/
ประสานงานให้

                    สตช. -    

๓๙  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑.๖ จัดเตรียมศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน กระจาย    
ตามพ้ืนที่ ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการ        
ในการเรียกใช้บริการ   
จากประชาชนทุกกลุ่ม 

                    หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ 

-    

๑.๗ จัดเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่ให้บริการ
เหตุฉุกเฉิน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพบริการให้สามารถ
รองรับระบบบริการเลขหมาย 
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ทั้งด้านทรัพยากร           
ด้านการจัดบริการ             
และด้านเทคโนโลยี    
เป็นต้น 

                    หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ 

-    

4๐  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ครอบคลุมถึงการพัฒนา/ 

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับแตล่ะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
บริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ 

๑.๘ จัดประชาสัมพันธ์      
และถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชน      
อย่างกว้างขวาง  
เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์ 
และสิทธิของประชาชน
ในการเรียกใช้ระบบ
บริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                     -    

4๑  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เลขหมายเดียว 

๑.๙ จัดเตรียมงบประมาณ
ส าหรับการลงทุนระบบ
การให้บริการเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมาย
เดียว และวางแผน
งบประมาณด าเนินการ
เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ต่อเนื่อง 

                    กสทช. ๑,๐๐๐ กองทุน 
กทปส. 

  

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาระบบการแจ้งเตือน
และบูรณาการข้อมูลส าคัญ
เพื่อใช้ในสถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉิน 

                        สามารถเตือนภัย          
ไปยังกลุ่มเปูาหมาย        
ได้อย่างรวดเร็ว                    
ลดผลกระทบ                      
หรือความเสียหาย         
ที่จะเกิดขึ้น            
กับประชาชนได้  
 

 

4๒  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 สามารถให้ความ

ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบได้ทัน
สถานการณ์ 

๒.๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
แจ้งเตือนภัยที่เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายอย่างรวดเร็ว 

                    ดศ. ๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

๒.๒ เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ 
เช่น ข้อมูลประวัติ      
การรักษาพยาบาล
ระหว่างโรงพยาบาล
ต่างๆ เพื่อใช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

                    - หน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ 
- กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 

แผนงานที่ ๑ 
ก าหนดช่องทางการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชน         

                       ให้ประชาชนได้รับข้อมูล 
ค าปรึกษาจากหน่วยงาน 
ของรัฐ ได้อย่างสะดวก 

 จ านวนหน่วยงาน    
ที่มีช่องทางให้ข้อมูล/
ค าปรึกษาแก่

4๓  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างทันท่วงที 

รวดเร็ว ผ่านช่องทาง 
ที่เหมาะสม 

ประชาชน 
 ปริมาณการให้ข้อมูล/

ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมใน

การให้ค าปรึกษา         
ทั้งด้านทรัพยากร  
ด้านการจัดบริการ     
และด้านเทคโนโลยี 

                    หน่วยงานภาครัฐ    
ทุกหน่วยงาน 

-    

แผนงานที่ ๒ 
ยกระดับการให้ข้อมูล 
ค าปรึกษาแก่ประชาชน     
ให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ              
ผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

                        ให้ประชาชนได้รับข้อมูล 
ค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ของรัฐแบบเบ็ดเสร็จ   
ผ่านจุดเดียว        
โดยมีผู้รับบริการ  
เป็นศูนย์กลาง  

 น าเทคโนโลยี             
ที่เหมาะสมมาใช้                   
ในการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การให้บริการประชาชน 

 ปริมาณการให้ข้อมูล/
ค าปรึกษาผ่าน
ช่องทางเบ็ดเสร็จ 

 ความพึงพอใจ       
ในการรับบริการผ่าน
ช่องทางเบ็ดเสร็จ 

๔๔  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับอ านวยความสะดวก
ในการขอรับค าปรึกษา
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑) พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลผ่านจุดเดียว 
(Customer Centric 
Information Portal) 
โดยบูรณาการช่องทาง  
การให้ข้อมูลแบบดิจิทัล
ของหน่วยงานต่างๆ 
 เข้าด้วยกัน 

๒) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การให้ค าปรึกษา 
(Consultation)       
หรือนัดหมาย 
(Appointment)        
ผ่านช่องทางดิจิทัล 

                    สรอ. ๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประชาชนได้รับบริการ 
ข้อมูลและค าปรึกษา   
อย่างสะดวกรวดเร็ว     
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

ระดับความพึงพอใจ     
ของประชาชนต่อการให้
ค าปรึกษาแนะน า       
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔๕  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒.๒ ให้ข้อมูล/ค าปรึกษาที่

ครบวงจร/แบบบูรณาการ 
 ยกระดับสายด่วน ๑๑๑ 

ในการให้บริการครบ
วงจร ตั้งแต่การให้ข้อมูล 
ติดต่อหน่วยงาน สอบถาม 
ให้ข้อคิดเห็นและติดตาม
สถานะ เป็นต้น 

                    ส านักนายกฯ / สรอ. -  ประชาชนได้รับบริการให้
ค าปรึกษาอย่างรวดเร็ว
และเป็นแบบเบ็ดเสร็จ 

ระดับความพึงพอใจ     
ของประชาชนต่อการตอบ
ค าถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์
ให้บริการเรื่องที่เก่ียวข้อง 

๒.๓ น านวัตกรรมมาใช้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ               
การให้บริการ เช่นเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) เป็นต้น 

                    สรอ. ๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การบริการภาครัฐได้รับ
การปรับปรุงให้ได้หรือ
ดีกว่ามาตรฐานสากล 

ระดับความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน  
ต่อการบริการภาครัฐ 
(Trust) 

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

แผนงานที่ ๑ 
ปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ

                       การอนุมัติ/อนุญาต      
ของประชาชน และ
ผู้ประกอบการเร็วขึ้น    

 

๔๖  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper)    
ลดการขอข้อมูล และ
เอกสารซ้ าซ้อน                 
จากผู้ขอรับบริการ 

๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้ 
บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่      
ของประชาชน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและ             
สร้างความพึงพอใจ            
แก่ผู้รับบริการ 

                    หน่วยงานภาครัฐ            
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง 

-  หน่วยงานภาครัฐ                   
มีแผนการปรับปรุง                
การให้บริการประชาชน 

 จ านวนระบบ/กระบวนการ
บริการประชาชนได้รับ      
การปรับปรุง 

 ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
กระบวนการให้บริการ
ที่มีผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน 

๑.๒ ด าเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อติดขัดในการบริการ
ประชาชน เช่น แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

                    หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง 

-  หน่วยงานภาครัฐแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ 
(ถ้ามี) 

 จ านวนกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ
ประชาชนได้รับ           
การปรับปรุงแก้ไข 

๔๗  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กับการอนุมัติอนุญาต 
ในภาครัฐ 

๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัล    
เพ่ือรองรับการให้บริการ    
ที่กระทบต่อชีวิต      
และความเป็นอยู่      
ของประชาชน               
โดยเป็นระบบที่รองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จได้ 

 

                    หน่วยงานภาครัฐ    
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง 

๕,๐๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับ 
การให้บริการ 

 จ านวนระบบ                      
การให้บริการประชาชน
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
มีการน าระบบดิจิทัล
เข้าไปใช้ 

แผนงานที่ ๒ 
จัดให้มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล 
และศูนย์บริการร่วม 

                         

๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการ     
ร่วมในระดับกระทรวง 

                    กระทรวง และจังหวัด   ประชาชนมีความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อ     

 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๔๘  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และจังหวัด ที่รองรับ 
การขอรับบริการต่างๆ 
ของหน่วยงานในสังกัด 
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ     
จุดเดียว  

รับบริการของแต่ละกระทรวง กับการให้บริการประชาชน 
มีศูนย์บริการร่วมที่รองรับ 
การให้บริการต่างๆ    
ของหน่วยงานในสังกัด
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ      
จุดเดียว ภายในปี ๒๕๖๒ 

๒.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ เช่น ระบบ
อ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 
แบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) เป็นตน้ 

                    สรอ. / ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

๔,๐๐๐ กองทุน 
กทปส. 

มีศูนย์กลางในการรับค า
ขอตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาต 

 จ านวนระบบงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ         
การอ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
ได้รับการปรับปรุง     
ให้เป็นระบบดิจิทัล 

๒.๓ ยกร่างกฎหมายใหม่ 
หรือปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ  
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  

                    ส านักงาน ก.พ.ร. -  กฎหมาย ระเบียบ และ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ภาครัฐอ านวยความสะดวก
ประชาชน และสอดคล้อง
กับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

 ระดับความส าเร็จ      
ในการปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือรองรับการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

๔๙  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วม

ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้รองรับบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ 

                    กระทรวง และจังหวัด -    จ านวนส่วนราชการ 
ที่ยกระดับศูนย์บริการ
ร่วมให้สามารถบริการ 
อย่างเบ็ดเสร็จ 

๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน 
เช่น การประชาสัมพันธ์     
การสร้างแรงจูงใจ 
(Incentives)            
ให้ประชาชนขอรับ
บริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากข้ึน 
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการ
ให้ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น เป็นต้น 

                    หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 

-  ประชาชนได้รับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จและมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
ในระดับสูงขึ้น 

 ปริมาณการขออนุมัติ/
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ 

 ระดับความพึงพอใจใน
การขออนุมัติ/อนุญาต 
แบบเบ็ดเสร็จ 

5๐  
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๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  
ในการด าเนินการพัฒนาบริการภาครัฐให้สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน    

ตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๑) ผลักดันกฎหมาย ประกาศ มาตรการ หรือกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับอ านาจ   

และหน้าที่ ในการด าเนินการให้บริการระบบเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ         
เลขหมายเดียว ซึ่งครอบคลุมถึง  

ก. กฎหมายเพื่อรองรับให้สามารถเข้าถึงเลขหมายโทรคมนาคม และต าแหน่ง
ของผู้เรียกใช้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ข. กฎหมายที่จัดการผู้ที่โทรเข้ามาก่อกวน 
ค. ประกาศท่ียกเว้นค่าบริการโทรเข้าเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

๒) การยกร่างกฎหมายใหม่ หรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนี้ 

ก. พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข. ทบทวน หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ และการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ของรัฐ    
ในบางเรื่องหรือบางรายการซึ่งอาจไม่มีความจ าเป็นที่ต้องอนุมัติอนุญาต        
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก              
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ระบุให้ ผู้อนุญาต
พิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น  
เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่       
และเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ค. ปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับการขออนุมัติอนุญาต    
และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านศูนย์บริการร่วม เช่น การรับค าขอใน
รูปแบบดิจิทัล การรับค าขอผ่านศูนย์รับค าขอ/ศูนย์บริการร่วม การยกเว้น     
การขอส าเนาเอกสาร/หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและเชื่อมโยง        
ได้ผ่านระบบดิจิทัล การรับช าระค่าธรรมเนียมผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออก
ใบอนุมัติอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ง. ปรับปรุงกระบวนการในการต่อใบอนุมัติ/อนุญาตในบางเรื่องให้สะดวก และไม่เป็น
ภาระต่อประชาชน เช่น การให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๒     
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ 

 

ระบบข้อมูลภาครฐัมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดจิิทัล 
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๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๒.๒.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure) 
ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยง   
บูรณาการข้อมูลและระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันได้โดยง่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  
โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าวครอบคลุมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย 
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์ม
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์ม      
การช าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น   

๒) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับ สามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้ในการท างาน   
และการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รั ฐบาลมีข้อมูล    
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓) มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพ้ืนฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ 
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะรวมศูนย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดก็ได้ เพ่ือลดการลงทุนซ้ าซ้อน       
ของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 

๔) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการด าเนินงาน    
ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้สามารถลดขั้นตอน          
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการบูรณาการ    
ข้อมูลใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีความส าคัญ 
จ าเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(๒)  ข้อมูลรายสาขา เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ข้อมูล          
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

(๓)  ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณ ข้อมูล  
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น 

(๔)  ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
ราชการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 

๒.๒.๒  กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 



 

54 

 

๒.๒.๓  ตัวช้ีวัด 

๑) จ านวนระบบดิจิทัลส าคัญที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
๒) ระดับคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
๓) งบประมาณท่ีประหยัดได้จากการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
๔) จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
๕) จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ในงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
๖) จ านวนชุดข้อมูลที่ผ่านการบูรณาการแล้ว และพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 
๗) ปริมาณการเข้าถึง/น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

๒.๒.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 

๑) จ านวน ๒๑,๔๔๐  ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และ 
๒) จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท จากภาคเอกชน 

๒.๒.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๓ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
๒) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดจิิทัล 
แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการพืน้ฐาน 
(Service Platform) 

                        มีแพลตฟอร์มบริการ
พ้ืนฐานที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้
พัฒนาระบบดิจิทัลของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยัดทรัพยากร 

จ านวนระบบดิจิทัล
ส าคัญที่อยู่บนแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐานระดับ
คุณภาพ การให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน 

 การพัฒนาและ
ให้บริการระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง 
(Population Information 
Linkage Center) 

                       ๖๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

มีการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการ
ภาครัฐเพ่ือลดการใชส้ าเนา
เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ 
และสามารถใช้ Smart 
Card ยืนยันตัวตน 

 

 พัฒนาและให้บริการ
ระบบการยืนยันตัว
บุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล 
(Digital Identity) 

                    กระทรวงการคลัง          
และกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

๑๐๐ ภาคเอกชน มีระบบการยืนยันตัว
บุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล 
(Digital Identity) รองรับ
การยืนยันตัวตนของบุคคล
และนิติบุคคลแบบออนไลน์                 
ให้สามารถท าธุรกรรมได้               
อย่างปลอดภัย ทดแทน
การลงนามในเอกสาร 

 

๕๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และไม่ต้องไปที่หน่วยงาน
ผู้ให้บริการ 

 พัฒนาและให้บริการ
ระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-
Payment) 

                    กระทรวงการคลัง           
และกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

๑๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National 
e-Payment) เพ่ือรองรับ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ประชาชนสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติ
อนุญาตผ่านช่องทาง             
ที่หลากหลายได้โดยสะดวก 

 

 พัฒนาและให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศ (Thailand 
Spatial Data) 

                    ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

  เพ่ือบูรณาการภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ท าให้การจัดท าการเข้าถึง
และใช้งานภูมิสารสนเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและ     
มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน 
ตลอดจนสร้างโอกาส        
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ภูมิสารสนเทศของภาคสังคม
และประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

๕๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
ของภาครัฐ (Big Data 
Platform) 

                    ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

๑๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

  

 ปรับปรุงกฎหมายให้
หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลไป
ใช้ในการพัฒนา และ
ให้บริการแบบดิจิทัล เช่น 
๑) ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลที่
เชื่อมโยงไดจ้ากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ข้อมลู
ทะเบียนนิติบุคคล ข้อมลู
วุฒิการศึกษา แทนการขอ
ส าเนาเอกสารดังกล่าว  
จากผู้ขอรับบริการ 
 

                    ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
และหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

    

๕๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒) ให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถยืนยันตัวตนด้วย
ช่องทางดิจิทัล (Digital 
Identification) และไดร้ับ
การบริการต่างๆ จากรัฐ
เทียบเท่ากับการติดต่อ
ราชการด้วยตนเองหรือ
ด้วยการมอบอ านาจ      
เช่น การเข้าถึงข้อมูล    
การขออนุมัติอนุญาต  
เป็นต้น 
๓) ให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถช าระคา่ธรรมเนียม 
ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ด้วยช่องทางดิจิทัลได ้

แผนงานที่ ๒ 
การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
(Digital Infrastructure) 

                       มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ที่หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าไปใช้พัฒนา
ระบบดิจิทัลของตน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยัดทรัพยากร 

 จ านวนระบบดิจิทัล
ส าคัญท่ีอยู่บน
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 

 ระดับคุณภาพ       
การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

๕๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ดิจิทัล 
 

 งบประมาณท่ีประหยัด
ได้จากการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 

 พัฒนา หรือจัดให้มี
ระบบคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud 
Service) เพ่ือรองรับ
ระบบดิจิทัลต่าง ๆ    
ของหน่วยงาน 

                    ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

๕,๒๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ติดตั้งระบบดิจิทัลของตน
ไว้บนระบบคลาวด์ที่รัฐ
ให้บริการหรือให้การรับรอง 
สามารถบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 บูรณาการการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government 
Secure Intranet) 

                    ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

๑๑,๐๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

หน่วยงานภาครัฐท้ังใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย 

 

 พัฒนาระบบ                            ส านักงานพัฒนาธุรกรรม ๒๐ งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐสามารถ  

๕๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศูนยป์ระสานงาน     
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศภาครัฐ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
/ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(สรอ.) 

แผ่นดิน ให้บริการดิจิทัลได้     
อย่างปลอดภัย และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ ๑ 
การพัฒนาหรือน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน  
และการบริหารราชการ 

                       เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถด าเนินงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การน าเทคโนโลยีดิจิทัล    
มาใช้งาน 

 จ านวนระบบดิจิทัล      
ท่ีน ามาใช้ในภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน 

 จ านวนระบบดิจิทัล
ท่ีน ามาใช้ในงาน
พื้นฐานของหน่วยงาน 
 

 พัฒนา หรือน าระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับท างาน
ตามภารกิจเฉพาะ            
ของหน่วยงาน 

                    หน่วย+งานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน 

๑,๕๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

  

 พัฒนา หรือน าระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับงาน
พื้นฐานของหน่วยงาน 
เช่น งานสารบรรณ งาน
แผนและงบประมาณ 
งานพัสดุ งานบริหาร

                    หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 

๑,๕๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

  

6๐  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
บุคคล เป็นต้น 

แผนงานที่ ๒ 
การพัฒนาระบบดิจิทัล     
งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ 
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล    
และการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 

                       เพื่อให้มีระบบดิจิทัล
ส าหรับใช้ในงานพื้นฐาน  
ในลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน                   
ท่ีเกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุน
ซ้ าซอ้นของหน่วยงาน 

 

 พัฒนาหรือจัดให้มีระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐแบบรวมศูนย์และ
รองรับการเชื่อมโยงหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงาน 

                    ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

๒๕๐ งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ดิจิทัลสนับสนุนงานสารบรรณ 
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หนว่ยงานอื่นได้ 

 
 

 พัฒนาระบบสารสนเทศ
การงบประมาณ 
(Smart e-Budgeting) 
โดยบูรณาการงาน           
ด้านงบประมาณร่วมกับ
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

                    ส านักงบประมาณ    ยกระดับกระบวนการ
งบประมาณของประเทศ  

 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสนับสนุน
การจัดการงบประมาณ
ไดอ้ย่างคล่องตัว 

 

 พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ
อย่างสมบูรณ์แบบ 

                    ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง / 

  ยกระดับการบริหาร
การเงินการคลังของประเทศ

 

๖๑  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
(New GFMIS)       
โดยเป็นฐานข้อมูลกลาง
แบบ Matrix และ 
Online Real Time 

กรมบัญชีกลาง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์รวม ส าหรับ
เงินสด สินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพย์
ถาวร อสังหาริมทรัพย์ 
และหลักทรัพย์       
โดยเชื่อมโยงข้อมูล    
กับระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น e-Budgeting, e-GP, 
GFMIS อย่างเต็มรูปแบบ 

                    กรมบัญชีกลาง   ยกระดับการบริหาร
สินทรัพย์ของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 พัฒนาหรือจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของรัฐ 
(Integrated HR 
Management 
System: iHRMS)      
ที่เป็นแบบรวมศูนย์ 

                    ส านักงาน กพ. 
 

๑๐๐ งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ใช้ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแบบ    
รวมศูนย์ ซึ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการลงทุน     

 

๖๒  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และเชื่อมโยงกับระบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

ของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนงานที่ ๑ 
การปรับปรุงพัฒนา การจดัท า 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
 

                         

 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักในการก าหนด    
ชุดข้อมูลส าคัญ          
การจัดท า การรวบรวม 
การวิเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของ
หน่วยงาน (Chief 
Data Officer) 

                     -  หน่วยงานของรัฐมี Chief 
Data Officer ซ้ ามีอ านาจ
หน้าที่ที่สอดคล้อง      
กับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 จัดท าชุดข้อมูลส าคัญ                     หน่วยงานภาครัฐ  -   หน่วยงานภาครัฐมี ร้อยละของหน่วยงาน

๖๓  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ของหน่วยงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ 
ดังนี้ 
 ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเปน็อยู่ของประชาชน 
หรือภารกจิของหน่วยงาน 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง     
กับงานสนับสนุน เช่น   
งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ 
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ  
เป็นต้น 

ทุกหน่วยงาน การจัดท าข้อมูล
ส าคัญตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคนอกได้ 

 หน่วยงานภาครัฐมี
ข้อมูลส าคัญที่ใช้ใน
การตัดสินใจ และการ
จัดอันดับของประเทศ
ในด้านต่างๆ 

ภาครัฐที่มีข้อมูลส าคัญ 
ร้อยละความส าเร็จ    
ของการจัดท าข้อมูล
ส าคัญและจ าเป็น      
ของประเทศ (National 
Datasets) 

 เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญ
ของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ และ
การบริหารราชการแผ่นดิน

                    หน่วยงานภาครัฐ ๑,๕๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ 
และการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูล 

๖๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๒ 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Government 
Data Analytic Center) 

                       มีหน่วยงานกลางในการรวบรวม
ข้อมูลท่ีมีความส าคัญ จ าเป็น
ระดับประเทศ ก ากับดูแล
ให้ข้อมูลต่าง  ๆได้รับการผลิต 
บริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง     
ให้ได้มาตรฐานสากล     
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริการราชการ
แผ่นดิน และเผยแพร่     
ต่อประชาชนได้ 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐ 

 ยกระดับส านักงานสถิติ
แห่งชาติเพ่ือให้ปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์
ข้อมูลกลางภาครัฐ โดย 
๑) จัดท ามาตรฐาน      

ในการจัดท า เช่ือมโยง 
และบูรณาการข้อมูล
ดิจิทัลภาครัฐ 

๒) มีทีมนักวิเคราะห์ข้อมลู 

                    ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ /ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

๖๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
(Data Scientists)       
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีความพร้อม    
ในการรวบรวม      
และวิเคราะห์ข้อมลู 

๓) มีระบบฐานข้อมลู
กลางที่สามารถรวบรวม/
เชื่อมโยงข้อมูลกบั
ศูนย์ข้อมลูอื่น      
ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) 
หรือหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องได ้

๔) มีเครื่องมือส าหรับใช้
ในการรวบรวม 
ประมวลผล               
และวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ่ได ้

 ปรับปรุงกฎหมายให้
เอ้ือต่อการรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล
ส าหรับใช้ในการบริการ
ราชการแผ่นดิน      

                    ส านักงานสถิติ /
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

-  กฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการรวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูล 

 

๖๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ รวมถึง
เร่งรัด ผลักดันการจัดท า
พระราชบัญญัติรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ... 

แผนงานที่ ๓ 
สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน           
การบริการประชาชน   
และการมีส่วนร่วม           
ของภาคประชาชน 

                       ข้อมูลภาครัฐได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
การบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

จ านวนชุดข้อมูลส าคัญที่
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 

๓.๑ ก าหนดให้มี “กลุ่มงาน
สารสนเทศ” ที่รับผิดชอบ
การรวบรวมข้อมูล   
จากหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห ์เพ่ือสนับสนนุ
การด าเนินงานตาม

                    กระทรวง และจังหวัด -  หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ
ในการรวบรวม จัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูล 

สัดส่วนของหน่วยงานที่
มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบการรวบรวม 
จัดการ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ชัดเจน 

๖๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ภารกิจของหน่วยงาน 

๓.๒ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐ        
ในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล  
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

                    ส านักงาน ก.พ.ร./ 
ส านักงาน ก.พ./  
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.)/ 
หน่วยงานราชการ 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

บุคลากรภาครัฐมี
สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล  
การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 

จ านวนบุคลากรภาครัฐ
ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านข้อมูล 

๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐ เอกชน 
และประชาชน 
(Collaboration) 

                     -   มีการเปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชนรับทราบ
เพ่ือสร้างความโปร่งใส    
ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน (Open 
Government) 

 มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการน าไปใช้
พัฒนาต่อยอด 

จ านวนชุดข้อมูลส าคัญที่
ได้รับการเปิดเผยให้กับ
ประชาชน 

๖๘  
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๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

๑) ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้   
ในการพัฒนา และให้บริการแบบดิจิทัล เช่น 

ก. ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ เชื่อมโยงได้จากหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลวุฒิ
การศึกษา แทนการขอส าเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้ขอรับบริการ 

ข. ให้ ผู้ ข อรั บบริ ก า รสามารถยื นยั นตั ว ตนด้ ว ยช่ อ งทา งดิ จิ ทั ล  (Digital 
Identification) และได้รับการบริการต่างๆ จากรัฐเทียบเท่ากับการติดต่อ
ราชการด้วยตนเองหรือด้วยการมอบอ านาจ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การขออนุมัติ
อนุญาต เป็นต้น 

ค. ให้ผู้ขอรับบริการสามารถช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ด้วยช่องทางดิจิทัลได้ 

๒) ปรับปรุงกฎหมายให้เ อ้ือต่อการรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการบริการราชการ     
แผ่นดิน และการเปิดเผยข้อมูล เช่น ให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลโดยสุจริต
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ อาทิ 

(มาตรา ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...) ข้อมูลส่วนบุคคล    
หรือข้อมูลใดที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีกฎหมายอ่ืนก าหนด     
ห้ามมิให้เปิดเผยนั้น หากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน     
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท าบริการ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ 
 

โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
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๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

๒.๓.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้นการปรับปรุง
บทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบ  
การท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
ในกระทรวงที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High 
Performance)  

๒) ปฏิรูปภารกิจและโครงสร้างกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบาทภาครัฐ ทั้งในส่วนของภารกิจหลัก 
(Core Function) และภารกิจรอง (Non-Core Function) เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภารกิจระหว่างกระทรวง 
และระหว่างกรม รวมทั้งศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโดยลดกระบวนงาน 
ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับกับภารกิจในอนาคต   
และปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) การทบทวนภารกิจหลัก (Core Function) ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจก าหนดนโยบาย 
(Policy Maker) ก ากับดูแล (Regulator) ส่งเสริม สนับสนุน (Facilitator) โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 
ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามาท าแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ท าภารกิจที่แข่งขันกับภาคเอกชน และลดบทบาท  
ด้านการปฏิบัติ (Operator) ให้น้อยลง เช่น ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน (Outsource)/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับภารกิจรอง (Non-Core Function) เน้นการจ้างเหมาและการท างานแบบจัดบริการร่วม (Shared 
Services) 

๔) พัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อก
ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหาร และสานพลังความร่วมมือ     
ของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นการทดลองริเริ่มในวงจ ากัด เพ่ือให้เกิดประสบการณ์     
และการเรียนรู้ก่อนขยายผลต่อไป 

๕) ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างของจังหวัด  
ในลักษณะกลุ่มภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น 
โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าที่จ าเป็น และปรับหน่วยงานที่มีภารกิจ
ซ้ าซ้อนกับภูมิภาคให้เป็นส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด สร้างและพัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่และทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่สู่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๖) ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานส่วนภูมิภาคจากการ
ให้บริการเป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นไปตาม
มาตรฐาน และการส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน (Citizen Centric)  
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๗) ยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยส ารวจระดับ       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ศึกษา ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ      
และมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)  

๘) ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
อย่างน้อยใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาแนวทางในการจัดตั้งและยุบกระทรวง ทบวง และกรม ให้มี
ความคล่องตัว  (๒) ทบทวนข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ1  เพ่ือก าหนดแนวทาง         
ในการน าไปปฏิบัติตามความเหมาะสม 

๙) ปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ โดยปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการ
บริหาร การจัดท าค าขอและอนุมัติงบประมาณให้มีความกระชับ สอดคล้องกับพลวัตที่เปลี่ยนแปล ง        
อย่างรวดเร็ว และค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ลดความซ้ าซ้อน  
ของการจัดท างบประมาณ ระดับกระทรวง กรม พ้ืนที่ รวมทั้งสร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครัฐ การติดตามประเมินผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ เพ่ือให้ การจัดสรรงบประมาณ             
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๒  กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.๓.๓  ตัวช้ีวัด 

๑) ความส าเร็จในการโอนถ่ายภารกิจภาครัฐที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองให้กับภาคส่วนอ่ืน
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาขน และท้องถิ่น    

๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง  
๓) ความส าเร็จของการด าเนินตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในกระทรวง  

ที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรม/จังหวัด
พันธุ์ใหม่ : High Performance Organization)      

๔) ความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
๕) ความส าเร็จของการปลดล็อคข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๖) ความส าเร็จของการสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ 
๗) ความส าเร็จของการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้จากการทดลองริเริ่ม Sandbox       

ก่อนขยายผลต่อไป 
๘) ความส าเร็จของการจัดโครงสร้างส่วนราชการและระบบบริหารงานของส่วนราชการ       

ในภูมิภาค 
๙) จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายระบบราชการ ๔.๐ 
๑๐)  ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองสถานะของการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
๑๑)  ความส าเร็จของการจัดท าปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๒)  ความส าเร็จของการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหาร        

การจัดท าค าขอ และการอนุมัติงบประมาณ 
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๑๓)  ความส าเร็จของการสร้างกลไกและมาตรการส าหรับการตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครัฐ 

๑๔)  ความส าเร็จของการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒      
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  .... 

๒.๓.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 
 จ านวน ๖๗๖.๑๕  ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๓.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน     
มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้ 

 



 

  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
แผนงานที่ ๑  
การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ 

                         

๑.๑ การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ
ของทกุส่วนราชการ 

                       ทุกส่วนราชการมีการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ    
โดยมีการทบทวน ๔ ด้าน 
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน 
บุคลากร และกฎหมาย  

ความส าเร็จของการด าเนิน
ตามแผนปฏิรูปองค์การ
ของทุกส่วนราชการ 

 ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ 

                    ส่วนราชการ/
ส านักงาน ก.พ.ร. 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ส่วนราชการ
ด าเนินการแผน
ปฏิรูปองค์การ 

                    ส่วนราชการ - - 
  

 ติดตามประเมินผล     
การด าเนินการ  
ตามแผนปฏิรูป

                    ส านักงาน ก.พ.ร. ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน   

๗๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
องค์การ 

๑.๒  กระทรวงท่ีม ี     
ความคล่องตัว        
ในการบริหารระบบงาน 
ระบบเงิน และคน  

                    

 ๑๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

รัฐบาล/หน่วยงาน 
มีความคล่องตัว 

ความส าเร็จของ             
การด าเนินตามแผน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารราชการใน
กระทรวงที่มีความส าคัญ           
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศ 
(กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ 
: High Performance) 

 ศึกษารูปแบบ      
การเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
ในกระทรวง              
ท่ีมีความส าคัญ       
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม

                    

ส านักงาน ก.พ.ร.    

 

๗๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ของประเทศ (กระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ : High 
Performance) 

 น าร่องรูปแบบ
กระทรวง/กรมพันธุ์
ใหม่ : High 
Performance 

                    กระทรวง/กรม      พ.ศ. ๒๕๖๑ :  น าร่อง 
๔ กรม ได้แก่ สศช./
ส านักงาน ก.พ./
ส านักงาน ก.พ.ร./
ส านักงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ : น าร่อง
เพิ่มอีกอย่างน้อย     
๔ กรม ได้แก่ สปน./
สลค./สลน./สคก. 

 

 ติดตามประเมินผล
รูปแบบกระทรวง/ 
กรมพันธุ์ใหม่ : High 
Performance         
ในกระทรวง/       
กรมน าร่อง 

                    กระทรวง/กรม  
ส านักงาน ก.พ.ร./
คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

      

๗๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 จัดท า พรบ.ปฏิรูป

ระบบราชการ 
                    กระทรวง/กรม / 

ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

   ความส าเร็จของกระบวน 
การศึกษาและด าเนินการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ปฏิรูประบบราชการ 
 

 ขยายผล           
การด าเนินงาน
รูปแบบกระทรวง/    
กรมพันธุ์ใหม่ :  
High Performance 
ในกระทรวง/กรม 

                    กระทรวง/กรม /
ส านักงาน ก.พ.ร. 

  ขยายผลให้ได้จ านวน    
๕๐ กรม ภายใน ๕ ปี     
(จากส่วนราชการทั้งหมด 
๑๕๑ กรม)  โดยพิจารณา
จากส่วนราชการที่มีความพร้อม
และมีความส าคัญต่อประเด็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ 

 

 ติดตามประเมินผล
การขยายผล 
การด าเนินงาน
รูปแบบกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ :  

                    กระทรวง/กรม/
ส านักงาน ก.พ.ร./
คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

    

๗๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
High Performance      
ในกระทรวง/กรมน าร่อง 

แผนงานที่ ๒ 
การปฏิรูประบบราชการ 
(Government 
Reform) 

                    ส านักงาน ก.พ.ร.    ๑) ความส าเร็จของ   
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบรกิารภาครัฐ
(Service Reform) 
๒) ความส าเร็จของ      
การปลดล็อคข้อจ ากัดที่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
๓) ความส าเร็จของ   
การสานพลังความร่วมมอื
ของภาคส่วนต่าง ๆ   
ตามแนวทางประชารัฐ 
๔) ความส าเร็จของ   
การสร้างประสบการณ์
และการเรียนรู้จากการทดลอง
ริเริ่ม Sandbox ก่อน
ขยายผลต่อไป 
 

๗๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒.๑  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ (Service 
Reform) 

                    ส านักงาน ก.พ.ร. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 การขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

 การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 การจดทะเบียนท่ีดิน
ของกรมท่ีดิน 

 การน าเข้า        
และส่งออก              
ของกรมศุลกากร 

                         

๗๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 การให้บริการวีซ่า

และตรวจคนเขา้เมอืง  
 การให้บริการ          

ด้านใบอนุญาต           
ด้านการเกษตร   

 การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EHIA) 

 การให้บริการ    
ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 

 การให้บริการ     
ด้านแรงงานต่างด้าว 

 การให้บริการ     
ด้านการขออนุญาต
ก่อสร้าง 

                         

๒.๒ การพัฒนาและ   
การรังสรรค์นวัตกรรม   
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox) 

  
                  

 ๑๕ งบประมาณ
แผ่นดิน   

๘๐  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒.๒.๑  การแก้ไขพ้ืนที่ปุา

และการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่จังหวัดน่านและ
กลไกการบริหารจัดการ 

                    

ทส./มท./กษ./ พณ./ 
สสส. 

  

  

 จัดตั้ง “คณะกรรมการ
ก ากับดูแลเชิงนโยบาย” 
(Steering 
Committee)   

                    

ทส./มท./กษ./ พณ./ 
สสส. 

    

 จัดตั้ง “คณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับ
พ้ืนที่” 

                    
ทส./มท./กษ./ พณ./ 

สสส.     

 เจรจาปัญหาเรื่อง
ที่ดิน และจัดหา
งบประมาณด าเนินการ 

                    
ทส./มท./กษ./ พณ./ 

สสส.     

 ปรับระบบการผลิต
การเกษตร 
 

                    
ทส./มท./กษ./ พณ./ 

สสส.     

๘๑  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ขยายผล                     

ทส./มท./กษ./ พณ./ 
สสส. 

    

 ติดตามประเมินผล                     
ทส./มท./กษ./ พณ./ 

สสส.   
    

๒.๒.๒  Public School 
                    

ศธ./ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

    

 โรงเรียนต้นแบบ 
๗๗ แห่ง ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 

                    
ศธ./ส านักงาน 

ก.พ.ร.     

 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบาย กรอบ 
หลักการ แก้ไข
กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคและคัดเลือก
โรงเรียนน าร่องจับคู่
กับ Sponsor   
 

                    

ศธ./ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

    

๘๒  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 แก้ไขกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
                    

ศธ./ส านักงาน 
ก.พ.ร.     

 ขยายผล                     
ศธ./ส านักงาน 

ก.พ.ร. 
    

 ติดตามประเมินผล                     
ศธ./ส านักงาน 

ก.พ.ร. 
    

๒.๒.๓  พลังงาน (Smart 
City โดยเทคโนโลยี 
Smart Grid) 

                    
พน./สนพ. 

    

 อนุมัติหลักการ
และพ้ืนที่ต้นแบบ   
Smart City 
และด าเนินการ 
 

                    พน./สนพ. 

    

 แก้ไขกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

                    พน./สนพ. 
    

 ขยายผล                     พน./สนพ.     

๘๓  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ติดตามประเมินผล                     พน./สนพ.     

๒.๒.๔  หน่วยราชการ ๔.๐                     ส านักงาน ก.พ.ร.     
 ก าหนดหลักการ

ว่าด้วยการบริหาร 
งานรูปแบบพิเศษ
ในหน่วยราชการ   

                    ส านักงาน ก.พ.ร. 

   

 

 หน่วยงานต้นแบบ
ด าเนินการตาม
เปูาหมาย        
ที่แต่ละหน่วยงาน
ก าหนดไว้ 

                    ส านักงาน ก.พ.ร. 

   

 

 กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
แผนงานที่ ๑ 
การปฏิรูปโครงสร้าง   
และระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการ         
ในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 

                    

    

 

๘๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
การจัดระบบบริหารงาน
และโครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค 

                     - - พัฒนากลไกการท างาน   
ที่เน้นการบูรณาการ     
หรือเชื่อมโยงการท างาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที่     
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของการจัดระบบ
บริหารงานและโครงสร้าง 
ส่วนราชการในภูมิภาค 

 จัดท าแผนแม่บท  
เพ่ือทบทวนการจัด
โครงสร้างของ             
ส่วนราชการในภูมิภาค  

                    ส านักงาน ก.พ.ร. 
/กระทรวง 
มหาดไทย/
กระทรวง/กรม  
ที่มีส่วนราชการ 
ในภูมิภาค 

  การจัดโครงสร้าง
หน่วยงานในภูมิภาค
สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

แผนแม่บทการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหนว่ยงาน 
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค  
ผ่านความเห็นชอบของ 
ครม. ภายในงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระบบบริหารงาน
และการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บท     

                    กระทรวง/กรม      
ที่มีหน่วยงาน 
ในภูมิภาค/ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

   กระทรวง/กรมจัดท า
แผนปฏิบัติการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
ใน ภูมิภาค เสนอ ก.พ.ร. 
ให้ความเห็นชอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๘๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เพ่ือทบทวนการจัด
โครงสร้างสว่นราชการ
ในภูมิภาค (อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
องค์กร (Organization 
Transformation 
Plan) ด้วยได้) 
 

 ปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการให้
สอดคล้อง               
กับการปรับปรุง
โครงสร้างสว่นราชการ
ในภูมิภาค  

                    กระทรวง/กรม        
ที่มีหน่วยงาน 
ในภูมิภาค/ 
ส านักงาน ก.พ.ร./
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

   ร้อยละของจ านวน 
ส่วนราชการทีม่ีการปรับปรุง
แก้ไขกฎกระทรวง     
แบ่งส่วนราชการ      
หรือมีการด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในภูมิภาค
ได้แล้วเสร็จ 

๘๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ติดตามและประเมินผล

การด าเนินการ     
เพ่ือจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
สรุปเป็นรายงาน
ประจ าปีเสนอ       
ต่อที่ประชุมร่วม 

                    คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

    

แผนงานที่ ๒ 

จังหวัดที่มีความคล่องตัว  
ในการบริหารระบบงาน 
ระบบเงิน และระบบ
ก าลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ 
: High Performance) 
 การจัดองค์กรตาม

ภารกิจ (Agenda 

    
 
 
 

                 ๑๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

จังหวัดมีความคล่องตัว 
ในการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการของจังหวัด 
(จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High 
Performance) 

๘๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
Based Organization) 

 การจัดระบบบริหาร
แบบเครือข่าย 
(Networking 
Management 
System) เช่น      
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกรมการจังหวัด 

 การจัดระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
(Participative 
Management) 

 การจัดระบบบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Result 
Oriented 

๘๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ศึกษารูปแบบ     

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
ในกระทรวง            
ที่มีความส าคัญ      
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
(จังหวัดพันธุ์ใหม่ : 
High Performance) 

                    ส านักงาน ก.พ.ร.     

 น าร่องรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ : 
High Performance 

                    มท.   น าร่อง ๖ จังหวัด  

 ติดตามประเมินผล
รูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ 
: High Performance 
ในจังหวัดน าร่อง 

                    มท./ส านักงาน 
ก.พ.ร./คกก. ปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร  

ราชการแผ่นดิน 

      

๘๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 จัดท า พรบ.ปฏิรูป

ระบบราชการ 
                    มท./ส านักงาน

คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

    

 ขยายผลการ
ด าเนินงานรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ : 
High Performance 
ในจังหวัด 

 

                    มท./ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  ขยายผล ๓๘ จังหวัด  
จาก ๗๖ จังหวัด ภายใน      
๕ ป ี
 

 

 ติดตามประเมินผล
การขยายผล 
การด าเนินงาน
รูปแบบจังหวัด  
พันธุ์ใหม่ : High 
Performance     
ในจังหวัดน าร่อง 
 

                    มท./ส านักงาน 
ก.พ.ร./คกก. ปฏิรูป

ประเทศด้าน        
การบริหารราชการ

แผ่นดิน 

    

๙๐  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แผนงานที่ ๓ 

ทบทวนและปรับเปลี่ยน
การจัดโครงสร้าง       
การบริหารราชการเป็น
ภาค/เขต ให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและพื้นที่
รับผิดชอบ (Rezoning) 

                     ๘๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ศึกษา ส ารวจ และ
จัดท าข้อเสนอ
เบื้องต้นในการจัดท า
โครงสร้างการ
บริหารราชการแบบ
ภาค/เขต(โดยอาจใช้
แนวทางการจัดกลุ่ม
จังหวัดหรือจัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ       
ที่สอดคล้อง           

                    ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
กระทรวง/กรม        
ที่เก่ียวข้อง 

    

๙๑  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กับสภาพความ
จ าเป็นและปัญหา) 

 ทดลองด าเนินการ
จัดท าโครงสร้าง  
และระบบการบริหาร
ราชการแบบภาค/เขต 

                    กระทรวง/กรม      
ที่เก่ียวข้อง/ 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ/ 
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา/ 
ส านักงาน ก.พ. 

    

 ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการ    
เพ่ือจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า   
ปัญหา อุปสรรค 

                    ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ 
คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการ

    

๙๒  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และข้อเสนอแนะ 
สรุปเป็นรายงาน
ประจ าปีเสนอ     
ต่อที่ประชุมร่วม 

 
 

บริหารราชการ
แผ่นดิน 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนงานที่ ๑ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                     
 

   ความส าเร็จของการ
พัฒนาแนวทาง
กระจายอ านาจ  
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑  การกระจายหน้าที่
และอ านาจในการ
จัดบริการสาธารณะ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                        อปท. มีความสามารถ
และเป็นองค์กรหลัก  
ในการจัดบริการ
สาธารณะท่ีตอบสนอง
ความต้องการในพื้นที ่

 อปท. สามารถ
จัดบริการสาธารณะ
ได้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๙๓  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 การจัดท าร่างแผน 

การกระจายอ านาจฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๓ 

                    สปน. ๐.๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ปรับลด
หรือปรับเปลี่ยนบทบาท
ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ถ่ายโอน โดยให้ อปท.         
เป็นหน่วยงานหลัก    
ในการจัดบริการ
สาธารณะในท้องถิ่น 

 ราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
ปฏิบัติภารกิจใน
ระดับมหภาคเพิ่มขึ้น 
โดยเป็นหน่วยงานท่ี
ให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค วิชาการ
ฝึกอบรม จัดท าคู่มือ
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้แก่ 
อปท. 

 จ านวนภารกิจท่ีถ่าย
โอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนและ
เปูาหมายท่ีก าหนด

- ก.ก.ถ.   ให้ความเห็นชอบ    
ร่างแผนฯ 

                       

- รับฟังความคิดเห็น 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                       

- ก.ก.ถ. เสนอ
คณะรัฐมนตรี               
ให้ความเห็นชอบ
เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบ และ
ประกาศ   ในราชกิจจา
นุเบกษา 

                       

 การเตรียมความพร้อม   
ให้แก่ อปท. 

                    สปน. ๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๙๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
- การจัดท าคู่มือ                     โดย ก.ก.ถ. 

 - ฝึกอบรม อปท. 
ทุกแห่ง 

                    

 การขับเคลื่อนแผนฯ                     สปน. ๑๕ งบประมาณ
แผ่นดิน - การบริหารตามแผนฯ                     

- การติดตาม แก้ไข
ปัญหา 

                    

๑.๒  การกระจายอ านาจ
ด้านการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                        อปท. มีความเข้มแข็ง
และมีความเป็นอิสระ
ทางการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 

 อปท. มีศักยภาพ      
ในการบริหารจัดการ  
ด้านการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 

 จ านวน อปท.           
มีรายได้ท่ีเพียงพอ 
และสอดคล้อง             
กับภารกิจของ อปท. 
ที่จะต้องรับผิดชอบ 

 มีระบบและกลไก
การบริหารการเงิน 
การคลัง และงบประมาณ 
ที่สนับสนุนให้ อปท. 
เกิดประสิทธิภาพ    

 การจัดท าร่างแผน  
การกระจายอ านาจฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๓ 

 
 

                    สปน. ๐.๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๙๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
- ก.ก.ถ.           

ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนฯ 

                    ในการใช้จ่ายเงิน 

- รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                    

- ก.ก.ถ. เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ
เสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ทราบ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

                    

 การปฏิรูปโครงสร้าง
และหลักเกณฑ์    
การจัดสรรรายได้ 
อปท. ทั้งระบบ    
และมาตรการเสริมสร้าง

                    สปน. ๐.๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๙๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วินัยทางการเงินฯ 
- การจัดท าแนว

ทางการปฏิรูปฯ 
                    

- ก.ก.ถ.               
ให้ความเห็นชอบ 

                    

 การขับเคลื่อนแผนฯ                     สปน. ๑.๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน - จัดประชุม สัมมนา 

เพ่ือสร้างความรู้
ให้แก่ อปท. 

                    

- จัดท าคู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติการเสนอ
แก้ไขกฎ ระเบียบ 

                      

๑.๓  ปรับจ านวนและ
ขนาดของท้องถิ่น     
(Right Sizing) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนผู้รับบริการ 

                    มท/สปน. ๑.๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

๙๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 ศึกษาความเป็นไปได้

ในการปรับจ านวน
และขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Right Sizing)     
โดยพิจารณาควบรวม
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

                     ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 น าร่อง                      ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ขยายผล 
 
 

                     ๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ติดตามประเมินผล                      ๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

  

๙๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดท าและให้บริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    มท/สปน. ๑.๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ศึกษาความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับ
มาตรการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ   
ในการให้บริการ
สาธารณะ     
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                     ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 น าร่อง                      ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ขยายผล                      ๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 ติดตามประเมินผล                      ๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

๙๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ ๑ 
การปฏิรูประบบ
งบประมาณ              
และการคลังภาครัฐ 

                         

๑.๑  พัฒนาวิธีการ
งบประมาณ กระบวนการ
บริหาร การจัดท าค าขอ
และการอนุมัติงบประมาณ 
 เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดท า
และอนุมัติงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้อง   
กับทิศทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน     
ของประชาชนในพื้นท่ี 
และสถานการณ์      

                    ส านักงบประมาณ ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

- วิธีการงบประมาณ     
มีความกระชับ 
สอดคล้องกับพลวัต    
ท่ีเปลี่ยนแปลง      
อย่างรวดเร็ว         
ของสถานการณ์ต่างๆ 
ในพื้นที่ 

- การบริหารและจัดท า
งบประมาณค านึงถึง
วัตถุประสงคใ์นการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน  
ในพื้นที่เป็นหลัก  

- ลดความซ้ าซ้อน     

ความส าเร็จของการปรับปรุง
วิธีการงบประมาณ 
กระบวนการบริหาร   
การจัดท าค าขอ             
และอนุมัติงบประมาณ 

1๐๐  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ท่ีเปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็ว 

 พัฒนาแนวทาง
การบูรณาการ
แผนงานและแผน
งบประมาณให้
สอดคล้องและช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของ
ประเทศอย่างมี
ประสิทธิผล 

ของการจัดท างบประมาณ 
ระดับกระทรวง กรม พื้นท่ี  

๑.๒  สร้างกลไกการ
ตรวจสอบการเงินและ
การคลังภาครัฐ 
 ปรับปรุง/พัฒนา

ระบบและกลไก 
การตรวจสอบ 
ติดตามและ

                    กรมบัญชีกลาง/
ส านักงบประมาณ 

๔๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของการสร้าง
กลไกการตรวจสอบ
การเงินและการคลัง
ภาครัฐ 

1๐๑  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ประเมินผลผลิต/
ผลลัพธ์และผลสมัฤทธิ์
ของการใช้งบประมาณ 
(output-outcome) 

 ศึกษาปัญหาและ  
แนวทางการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยรับ/ใช้งบประมาณ 
กับหน่วยตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
และการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ 

 
 
๑.๓ เร่งรัด ผลักดัน    
การแก้ไขปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติ   
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

                    ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา/ 
ส านักงบประมาณ 

- -  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการงบประมาณ   

ความส าเร็จของการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๐๒ และที่แก้ไข

1๐๒  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                          
และร่างพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.  .... 
   

เพ่ิมเติม  และร่าง
พระราชบัญญัตกิารเงิน
การคลังของรัฐ  พ.ศ.  
....  

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ย่ังยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนงานที่ ๑ 
การด าเนินการยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 

                    ส านักงาน ก.พ.ร. 

   

 

๑.๑  การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการ
ยกระดับและพัฒนา  
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 

                    

 

๑๐ 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

 

 จัดคลินิกให้ค าปรึกษา    
การประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง 

                    
  

 

1๐๓  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 จัดกิจกรรม          

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์การ      
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 

                    

  

 

 พัฒนาส่วนราชการ
ต้นแบบของระบบ
ราชการ ๔.๐ 

                    
  

 

 ให้ค าปรึกษาและ
ติดตามผลการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานต้นแบบ 

                    
  

 

 จัดท าคู่มือ         
แนวทางการพัฒนา
องค์การสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ 

                    

  

 

 จัดคลินิกให้ค าปรึกษา
แก่ส่วนราชการ      
ทั้งส่วนกลาง      

                    
  

 

1๐๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และส่วนภูมิภาค     
ในการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 
 

๑.๒  สร้างเครือข่ายที่
ปรึกษาการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของส่วนราชการสู่
ระบบราชการ ๔.๐ 

                     ๐.๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 สรรหาและจัดอบรม
หลักสูตรที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ      
ของส่วนราชการ    
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 

                       

 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับ     

                    
  

 

1๐๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ      
ของส่วนราชการ    
สู่ระบบราชการ ๔.๐ 
รวมถึงอัพเดท    
องค์ความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการ 

๑.๓  เตรียมความพร้อม
ด้านการตรวจรับรอง
สถานะของส่วนราชการ 

                    
 

๐.๑๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

 สรรหา และจัด
อบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจรับรอง
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ 

                    

 

  

 จัดท าคู่มือการ                        

1๐๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ตรวจรับรอง
ส าหรับผู้ตรวจ 

๑.๔  ตรวจรับรองสถานะ
ของส่วนราชการ 

                    
 

๒ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

 
 

 ด าเนินการตรวจ
ประเมินส่วนราชการ 

                    
  

 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
แผนงานที่ ๑ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  

                    

    

 

๑.๑  ศึกษาการแก้ไข 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ 
 ศึกษาความเป็นไปได้

                    ส านักงาน ก.พ.ร. ๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และสร้างให้เกิด                
ความคล่องตัวในการจัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม 

 

1๐๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หรือแนวทางผลกระทบ  
ในการจัดตั้งหรือยุบ
กระทรวง  ทบวง  
กรม โดยใช้กฎหมาย
ล าดับรองในระดับ
พระราชกฤษฎีกา
แทนการตรา          
เป็นกฎหมายล าดับ
พระราชบัญญัติ 

 ศึกษาข้อเสนอแนะ
ของสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นต่างๆ 

 รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าร่าง
พระราชบัญญัติ

1๐๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 

๑.๒  ทบทวนการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
และจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  (ฉบับที่..)     
พ.ศ. .... 
 ศึกษาความเป็นไปได้

หรือแนวทาง ผลกระทบ 
และข้อเสนอแนะ      
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นต่างๆ 

                    ส านักงาน ก.พ.ร. - - เพ่ือให้กฎหมายทันสมัย 
และสอดคล้อง                     
กับสถานการณแ์ละแนวคิด
ในการปฏิรูปประเทศ 

ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ... 

1๐๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท าร่าง

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่..)  พ.ศ. 
.... 

1๑๐  
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๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  
ในการด าเนินการความเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัว  

ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง มีความจ าเป็นต้องมี พรบ. แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งน าข้อเสนอ  
ของสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องมาพิจารณา ดังนี้ 

๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ในเรื่องการก าหนดแนวทางการจัดตั้งและยุบหน่วยงานในระดับกระทรวง       ทบวง  
กรม การปฏิบัติราชการแทนในส่วนที่ ๑ หมวด  ๕  และจังหวัดในส่วนที่ ๒ หมวด ๑  
เป็นต้น 

๒) แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ....   

๓) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยก าหนดเจตนารมณ์และ
สารัตถะของกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและนโยบายรัฐบาล โดยอย่างน้อยมีประเด็นที่อาจต้องพิจารณา ประกอบด้วย 

๑. การปรับปรุงในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด    
และแผนพัฒนาอ าเภอ 

๒. การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรมการจังหวัดใหม่ 
๓. การก าหนดบทบาทภารกิจ และการจัดโครงสร้างโดยปรับปรุงหรือยุบเลิก

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีบทบาท      
ทีเ่หมาะสมและชัดเจน 

ทั้งนี้  เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อาจจ าเป็นต้องพิจารณากฎหมาย           
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เช่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจด้วย เป็นต้น 

๔) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุม            
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการกระจาย
อ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ แล้ว เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบตามขั้นตอนต่อไป (อยู่ระหว่าง เสนอ
คณะรัฐมนตรี) โดยร่างแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้มีการทบทวนกับถ่ายโอนภารกิจ  โดยให้ภารกิจ
ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอน                
การถ่ายโอน ให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องไป ทั้ง ๆ ที่ ได้ก าหนดรายละเอียดภารกิจ          
ในแผนปฏิบัติการฯ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๑ และ ๒ ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน และน ามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอน
การถ่ายโอนใหม่ เพ่ือให้การถ่ายโอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และประเภทที่ ๒ ภารกิจ
ใหม่ที่สมควรถ่ายโอนเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ 
 

ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง  
 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
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๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๒.๔.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ภาครัฐมีก าลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญแก่ประชาชน 
และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   

๒) ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง (High Productivity) และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว  

๓) ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง     
ที่รวดเร็วและผันผวน 

๔) ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่  
๕) ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๖) มีการบูรณาการฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภทส าหรับการก าหนดนโยบาย   

ก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 
๗) มีกลไกการบูรณาการนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติ      

ว่าด้วยก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ   

๒.๔.๒  กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.๔.๓  ตัวช้ีวัด 

๑) สามารถจัดอัตราก าลัง (จ านวนและคุณภาพ) ได้เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็น
เร่งด่วนตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ   

๒) จ านวนระบบงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน (Front Office) และการบริหาร
จัดการองค์กร (Back Office) ที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  

๓) ร้อยละของอัตราก าลังภาครัฐที่ลดลงในภาพรวม ในระยะ ๕ ปี (ร้อยละ ๑๐) 
๔) ร้อยละของอัตราก าลังในภารกิจสายสนับสนุนที่ลดลงเนื่องจากการน าเทคโนโลยีมาใช้            

ในการปฏิบัติงาน  
๕) สัดส่วนของการจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่ไม่มีผลผูกพันต่อภาระงบประมาณด้านบุคคลในระยะ

ยาวเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับจ านวนข้าราชการประจ า 
๖) มีกลไกระดับชาติในการบูรณาการนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐให้ครอบคลุม

บุคลากรภาครัฐทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ (ทุกระดับและสายอาชีพ) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

สมรรถนะ อุดมการณ์ ทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่และประเทศไทย ๔.๐ 
๘) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ (ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) มีทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานที่ก าหนดและสอดคล้องกับความจ าเป็น            
ในการปฏิบัติงาน  
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๙) มีองค์กร/กลไกในการบริหารจัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ        
ของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ ยนแปลงไป อาทิ  ก าลั งคนสู งอายุ  และผู้ มีผลงาน                        
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง  

๑๐) มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลก าลังคนภาครัฐเพ่ือให้การใช้อัตราก าลัง         
มีความคุ้มค่า 

๒.๔.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 

  จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๔.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒) ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว 
๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 

(New Mindsets and Skillsets) 
๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

(Workforce Audit) 
ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้ 
 



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานที่ ๑  
วางแผนก าลังคนให้
สอดคล้องกับบทบาท     
ของภาครัฐทิศทาง                
การปฏิรูปประเทศ                
และยุทธศาสตร์ชาติ 
 

หมายเหตุ  ด าเนินการควบคู่กับเรื่อง     
และประเด็นปฏริูปที่ ๓ : โครงสร้าง
ภาครัฐ กะทัดรดั ปรับตัวได้เร็ว                
และระบบงานมีผลสมัฤทธิ์สูง  

                    ส านักงาน ก.พ. /
ส านักงาน ก.พ.ร./ 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 
ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ    
ทุกหน่วยงาน 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีกรอบอัตราก าลัง   
ระยะยาวที่สอดคล้อง     
กับบทบาทของภาครัฐ   
และทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส่วนราชการที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ                
มีอัตราก าลังเพียงพอ                  
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ส าคัญเร่งด่วน 

 สามารถจัดสรร
อัตราก าลังได้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นเร่งด่วน
ตามภารกิจและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 

 
 
 

 

แผนงานที่ ๒  
บูรณาการข้อมูลก าลังคน
ภาครัฐทุกประเภท                    
ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน              
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ส าหรับการก าหนดนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ 

                    ส านักงาน ก.พ. / 
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
/องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล 

๖๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีการบูรณาการข้อมูล
ก าลังคนภาครัฐ             
ที่มีข้อมูลก าลังคน
ภาครัฐทุกประเภท
ครบถ้วนสมบูรณ์         
และเป็นปัจจุบัน 

 

 ภาครัฐมีศูนย์บูรณาการ
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ
ที่มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน             
ภายในปี ๒๕๖๒ 

1๑๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 

หมายเหตุ  ด าเนินการควบคู่กับเรื่อง                 
และประเด็นปฏริูปที่ ๑ : บริการภาครฐั 
สะดวก รวดเรว็ และตอบโจทย์ชีวติ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐท่ีมีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว 

แผนงานที่ ๑ 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ    
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 
 

หมายเหตุ  ด าเนินการควบคู่กับเรื่อง
และประเด็นปฏริูปที่ ๒ : ระบบขอ้มูล
ภาครัฐมมีาตรฐาน ทนัสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รฐับาลดิจทิัล 

                    ส านักงาน ก.พ.ร./ 
ส านักงานรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) /  
ส านักงาน ก.พ. 
 

ตามแผน
ของ สรอ. 

และ  
ส่วนราชการ 

งบประมาณ
แผ่นดิน   
(ส่วน

ราชการ) 

 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน     
และการบริการประชาชน  

 จ านวนระบบงาน
บริการประชาชน    
ของส่วนราชการ             
ที่มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ            
ภายในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จ านวนระบบงาน
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง  
กับการบริหารจัดการ
ของส่วนราชการ 
(บัญชี การเงิน พัสดุ 
บุคคล แผน) ที่มีการน า
เทคโนโลยีมาใช ้   

1๑๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
อย่างเต็มรูปแบบ    
ภายในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ร้อยละของอัตราก าลัง   
ในภารกิจสายสนับสนุน    
ที่ลดลงเนื่องจาก     
มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ ๒ 
ลดอัตราก าลังและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ 
ให้ครอบคลุมข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ทุกประเภทที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 
 
 
 
 

                    ส านักงาน ก.พ. /
ส านักงาน ก.พ.ร./ 
กระทรวงการคลัง/
ส านักงบประมาณ 

๕ 
(งบ

ด าเนินงาน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 สามารถควบคุมอัตราก าลัง
และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐให้สมดุล/สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
และอัตราความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 มีกลไกส าหรับการควบคุม
อัตราก าลังและ
ค่าใช้จ่ายบุคคล
ภาครัฐที่ครอบคลุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 ลดอัตราก าลังภาครัฐ     
ทุกประเภทใน
ภาพรวมลงร้อยละ ๑๐ 
ภายใน ๕ ป ี

 
 

1๑๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ของรัฐทุกประเภท    
ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 

 
 

แผนงานที่ ๓ 
จ้างงานรูปแบบอ่ืนซึ่งไม่มี
ภาระผูกพันด้านงบประมาณ
ในระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมา
บริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ 

                    ส านักงาน ก.พ. /
ส านักงาน ก.พ.ร./ 
กรมบัญชีกลาง/
กระทรวงการคลัง/
ส านักงบประมาณ 

๕ 
(งบ

ด าเนินงาน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ส่วนราชการมีทางเลือก
ในการใช้การจ้างงาน
รูปแบบอ่ืนแทนการบรรจุ
ข้าราชการประจ า 

 สัดส่วนของการจ้างงาน
รูปแบบอื่นที่ไม่มีผล
ผูกพันภาระงบประมาณ
ด้านบุคคลในระยะยาว
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ   
กับจ านวนข้าราชการ
ประจ าของส่วนราชการ 
 

แผนงานที่ ๔ 
พัฒนากลไกและจัดตั้ง   
คณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยก าลังคนและค่าตอบแทน
ภาครัฐ (Public Workforce 
Policy and Remuneration 
Tribunal) เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังและการก าหนด

                    ส านักงาน ก.พ./
ส านักงาน ก.พ.ร./ 
กรมบัญชีกลาง/
กระทรวงการคลัง/
ส านักงบประมาณ/
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล 

๑๐ 
(งบจ้าง        

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีนโยบายและมาตรการ
บริหารก าลังคน     
และค่าตอบแทนภาครัฐ            
ที่ครอบคลุมบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท 

 มีการตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยก าลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ
ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1๑๘  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความจ าเป็น   
ในแต่ละวิชาชีพ และเทียบเคียง
ได้ในตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
แผนงานที่ ๑  
พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
และประเทศไทย ๔.๐ 
(Digital Skills and 
Literacy)  
  

                    ส านักงาน ก.พ./ 
กระทรวงดิจิทัลฯ/ 
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์/ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ก าลังคนภาครัฐมี
ความพร้อมรองรับ
การขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลและประเทศไทย ๔.๐ 

 

 ร้อยละของผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ         
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และข้าราชการ       
มีทักษะดา้นดิจิทัล             
ตามมาตรฐานที่ก าหนด
และเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 หน่วยงานภาครัฐ           
มีการด าเนินการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับ
บุคลากรตามแนวทาง
ในมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 

1๑๙  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒๕๖๐ 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ 
และสมรรถนะก าลังคน   
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการภาครัฐ  

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล 

๑๐ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน 
ก.พ. และ   

ส่วนราชการ) 

 ภาครัฐมีก าลังคน     
มีทักษะและสมรรถนะ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทันสมัย และเป็นสากล  
 

 ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย (ผู้สูงอายุ 
ผู้เปลี่ยนสายงาน         
ผู้มีผลงานไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง ฯลฯ) 
ได้รับการปรับเปลี่ยน
ทักษะ เพ่ือให้มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติภารกิจ 

 มีการตั้งศูนย์
ปรับเปลี่ยนทักษะ 
และสมรรถนะ
ก าลังคนภาครัฐ 
(Centre for 
Competency 
Transformation) 

แผนงานที่ ๓ 
เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล 

๑๐ 
(งบจ้าง        

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ภาครัฐมีแนวทาง 
ในการใช้ประโยชน์       
จากก าลังคนสูงอายุ 

 มีกลไก/องค์กรเพ่ือบริหาร 
จัดการการใช้ประโยชน์
จากก าลังคนภาครัฐ    

1๒๐  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
อายุและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
 

ที่มศีักยภาพ ที่สูงอายุ เช่น มีศูนย์กลาง 
ปรับเปลีย่นและพัฒนา
ทักษะ (Skill 
Transformation 
Centre) 

แผนงานที่ ๔ 
สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ
อุดมการณ์ส าหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
 จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรม

ที่เป็นตัวอย่าง 
 จัดกิจกรรมที่เน้น    

การเปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม 

 
 

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ 
ส่วนราชการ 

๒๐ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน ก.พ. 
และ         

ส่วนราชการ) 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีค่านิยมและ
อุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง       
แยกผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์
สาธารณะ และด ารงตน    
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน์ใหม่ 
(New Paradigm)    
และมีจิตวิญญาณ  
การเป็นผู้ประกอบการ

 ส่วนราชการมีกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยม และอุดมการณ์
ส าหรับการเป็นเจา้หน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่     
อย่างต่อเนื่อง 

 ระดับความพึงพอใจ/
ความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/
หน่วยงานภาครัฐสูงขึ้น 

 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐ   
ที่มีความเข้าใจและ

1๒๑  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
สาธารณะ (Public 
Entrepreneurial 
Spirit) 
 

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์
ส่วนรวมได้ 

 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ 
รวมจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรคุณธรรม 
ตามแผนแม่บทคุณธรรม
แห่งชาติ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับสินบนจากธุรกิจ
และประชาชนลดลง 

กลยุทธ์ที่ ๔ : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้ก าลังคน
ในส่วนราชการและหน่วยงาน

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ 
ส่วนราชการ 

๑๐ 
(งบจ้าง        

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 รัฐบาลมีสารสนเทศ  
ส าหรับการตัดสินใจ     
เพ่ือให้การใช้
อัตราก าลังภาครัฐ    

 มีระบบในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้อัตราก าลังคนภาครัฐ 
ภายในปีงบประมาณ  

1๒๒  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ของรัฐ (Workforce Audit) มีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนงานที่ ๒ 
ทบทวนการจัดอัตราก าลัง 
(จ านวน สายงาน ต าแหน่ง 
ระดับ) ให้สอดคล้อง          
กับความจ าเป็นตามภารกิจ 
อาทิ การทบทวนสัดส่วน
ของจ านวนต าแหน่งระดับสงู 
และต าแหน่งปฏิบัติ        
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 
เป็นต้น 

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ 
ส่วนราชการ 

๕ 
(งบ       

ด าเนินงาน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ส่วนราชการมีสายงาน 
ต าแหน่ง และระดับ
สอดคล้องกับความจ าเป็น   
ของภารกิจภาครัฐ 

 ร้อยละของจ านวน
ต าแหน่งและสายงาน
ที่ได้รับการทบทวน   
ให้สอดคล้อง               
กับความจ าเป็น               
ของภารกิจภาครัฐ           
ในปัจจุบันและอนาคต 

 
 

1๒๓  
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๒.๔.๖  เงื่อนไขการด าเนนิการ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนนิการ  

ในการด าเนินการตามประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อาจจ าเป็นต้องมีการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการประเภทต่างๆ และกฎหมายว่าด้วยการบริหาร  
งานบุคคลภาครัฐ   

๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระบบงบประมาณ เพ่ือให้มีการก าหนดเปูาหมายหรือเพดาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ  

๓) จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดแนวทางให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐ       
ทุกประเภทให้เกิดเอกภาพ และองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายก าลังและค่าตอบแทนภาครัฐของข้าราชการ   
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกประเภท  

๔) กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่จะมีการระบุต่อไป 
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ 
 

ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดงึดูด  
สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ 
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๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ 

 
๒.๕.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
มากขึ้น  
  ๒) ระบบและรูปแบบการจ้างงานที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ วิถีการท างาน
และการใช้ชีวิตของผู้มีความรู้ความสามารถสูงและคนรุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
ส าหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ   

 ๓) กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานส าหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  ของรัฐทุกประเภท เพ่ือให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธาณะเข้าสู่ภาครัฐ รวมทั้งมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ๔) ระบบการประเมินและการบริหารผลงานมีความเข้มแข็ง วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
เป็นธรรม และสามารถคัดครองและพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๕) ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่วงวัย และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งใกล้เคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน  

 ๖) บุคลากรภาครัฐทุกระดับและสายอาชีพมีขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน      
อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 ๗) มีการบูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้ าซ้อน มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ๘) ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)  
 ๙) ภาครัฐมีผู้น ารุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ (Mindsets and Skillsets) ที่พร้อมขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐) ทุกกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม  
๑๑) ระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มาตรฐานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท  

 ๑๑) บุคลากรภาครัฐมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีจ านวนผู้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการด ารงต าแหน่งส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Posts) อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๑๒) บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถ
ระดมความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๑๓) มีการน าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
และการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล อาทิ การเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้าย 

 
๒.๕.๒   กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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๒.๕.๓   ตัวช้ีวัด 

๑) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีสัดส่วนการจ้างบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ
สูงเพิ่มขึ้น    

 ๒) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส าหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูง       
เป็นการเฉพาะ   

  
 ๓) มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันส าหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
๔) มีระบบการหมุนเวียนและเคลื่อนย้ายบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงานในภาครัฐ 

(Professional Rotation and Mobility) เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า และมีประสบการณ์ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถระดมความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๕) ระดับความพึงพอใจและจ านวนข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ลดลง 

 ๖) มีกลไกและมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถคัดกรองผู้มีผลงานไม่เป็นไป 
ตามคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๗) มีกลไก/การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐให้
สอดคล้องกับความหลากหลายของบุคลากรภาครัฐ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้ง
ใกล้เคียงกับราคาตลาด 

 ๘) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับการปฏิบั ติหน้าที่ 
สายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่การท างาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)  

 ๙) มีระบบการปฐมนิเทศที่ เข้มข้น และมีการพัฒนาระหว่างทดลองงาน (Induction 
Training) ที่มีประสิทธิผล  

 ๑๐) มีระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ และจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบประมาณของส่วน
ราชการ  

 ๑๑) สร้างผู้น าที่เป็นตัวอย่างที่ดี  
๑๒) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะในการเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๑๓) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีแผนทดแทนก าลังคน 

 ๑๔) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๑๕) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐน าประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
บริหารงานบุคคล อาทิ การเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้าย 

 ๑๖) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีแผนการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและ
น าไปบังคับใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑๗) มีสัดส่วนของผู้น ารุ่นใหม่และผู้ที่มีความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเพียงพอ
และอย่างต่อเนื่อง (Talent and Successor Inventory)  
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๒.๕.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 

จ านวน ๓๓๔ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๕.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี 
คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ  
๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร 
๔) พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) 
๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ  
แผนงานที่ ๑  
การเพ่ิมช่องทางและรูปแบบ      
การจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจ     
ผู้มีความรู้ความสามารถ                
เข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ  
 พัฒนาระบบการจ้างงาน            

และการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่ขนาน (Dual Tracks)               
ที่แยกส าหรับผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ 
(อาท ิข้าราชการวิสามัญ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
และพนักงานราชการศักยภาพสูง)  
 

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๒๐ 
(งบจ้าง            

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีระบบ รูปแบบ     
การจ้างงาน และ
ช่องทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐ          
ที่หลากหลายเหมาะสม
กับภารกิจ รวมทั้งวิถี
การท างานและการใช้
ชีวิตของคนรุ่นใหม่
และผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง 

 ส่งเสริมการสรรหา
บุคลากรเชงิรุก       
และการบรรจุแต่งตั้ง          
ด้วยระบบ Lateral 
Entry  

 ระบบการบริหาร

 มีสัดส่วนจ านวนการจ้าง
บุคลากรกลุ่ม ผู้มีความรู้
ความสามารถสูงใน
หน่วยงานของรัฐเพ่ิมข้ึน 

 มีระบบการจ้างงาน
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คู่ขนาน (Dual Tracks)   

 
 
 
 
 
 

1๒๙  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ทรัพยากรบุคคล
ส าหรับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง     
เป็นการเฉพาะ 

แผนงานที่ ๒ 
สร้างแรงดงึดูดผู้สมัครงานโดยการ
พัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) 

                    ส่วนราชการ/
ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๑๐ 
(งบ

ด าเนินงาน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส่วนราชการ) 

 ส่วนราชการ          
มีการพัฒนาจุดแข็ง
ให้เป็นแรงดึงดูด
และสร้างแรง
บันดาลใจ               
ให้กับผู้สมัครงาน 

 จ านวนผู้ที่สนใจสมัคร    
เข้าปฏิบัติงาน              
ในส่วนราชการ      
หรือหน่วยงานของรัฐ 

 มีแผนงานการพัฒนา       
จุดแข็งและแรงจูงใจ       
เพ่ือดึงดูดผู้สมัครงาน 

แผนงานที่ ๓ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ               
ความคล่องตัวในการสรรหา              
และเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ 
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) 

๑๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน 
ก.พ.) 

 มีระบบการจัดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์     
    

 มีการจัดสอบภาค
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์         
เต็มรูปแบบ ภายใน         
ปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

1๓๐  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แผนงานที่ ๔ 
พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๑๐ 
(งบจ้าง          

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีระบบการสอบวัด
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และคุณลักษณะ
การเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท 

 จ านวนประเภท           
ของข้าราชการ               
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ                      
ที่ใช้การสอบวัด
ความรู้ความสามารถ 
ที่เป็นมาตรฐานกลาง 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ  
แผนงานที่ ๑  
พัฒนาและสร้างความเขม้แข็งให้กับ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management 
System)  
 พัฒนาระบบการประเมินผล

งานให้วัดประเมินได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมคีวามเป็นธรรม  

                    ส านักงาน ก.พ./
ส านักงาน ก.พ.ร./
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 
 

๑๐ 
(งบจ้าง       

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 การประเมินผล               
การปฏิบัติงาน
เที่ยงตรงเป็นรูปธรรม
และมีความเป็นธรรม  

 มาตรการการบริหาร  
ผลการปฏิบัติงาน               
มีความเข้มข้นและ
สามารถคัดกรอง

 ระดับความพึงพอใจ
และจ านวน          
ของการร้องเรียน    
ข้อพิพากษาเกี่ยวกับ  
การประเมินผลงาน   
ที่ลดลง 

 มีกลไกและมาตรการ     
การประเมินผล          

1๓๑  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 วางระบบการบริหารและ        

การพัฒนาผู้ท่ีมีผลงาน        
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของหน่วยงาน (Managing 
Underperformers) 

บุคลากรที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
ให้ออกจากราชการ 

การปฏิบัติงาน                  
ที่มีประสิทธิภาพ    
และเป็นธรรม 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total 
Compensations) ให้ใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดและตอบสนอง                
ต่อความต้องการที่หลากหลาย    
ของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มต่าง ๆ 

  

                    ส านักงาน ก.พ./ 
กระทรวงการคลัง/ 
ส านัก
งบประมาณ 

๑๐ 
(งบจ้าง           

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการ    
และสิทธิประโยชน์ 
มีส่วนผสมที่มี 
ความหลากหลาย
สามารถจูงใจ
บุคลากรกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ค่าตอบแทน
ตามช่วงวัย 
ค่าตอบแทน       
ตามวิชาชีพ หรือ

 มีกลไกในการดูแล
ค่าตอบแทนภาครัฐ        
ทั้งระบบ เพ่ือสร้าง 
ความเป็นธรรมและ         
ลดความเหลื่อมล้ า 
(Remuneration 
Tribunal) 

1๓๒  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ค่าตอบแทนตาม
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
(Locality Pay) 
เป็นต้น รวมทั้ง
ใกล้เคียงกับราคา
ตลาด 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร  
แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสาย
อาชีพ เพ่ือสร้างการเรียนรู้      
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการท างาน 

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๔๐ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน 
ก.พ. และ   

ส่วนราชการ) 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ (อาทิ 
เจ้าหน้าที่ใหม่    
ระดับมืออาชีพ     
นักบริหารระดับต้น  
นักบริหารระดับกลาง 
และนักบริหารระดับสูง) 
ได้รับการพัฒนา       
อย่างต่อเนื่องและ

 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐได้รับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่สายอาชีพ ช่วงอายุ 
และพ้ืนที่การท างาน
(Development 
Needs)  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1๓๓  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
สอดคล้องกับสาย
อาชีพ ช่วงอายุ และ
พ้ืนที่ท างาน 

๘๐) 
 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่ 

                    ส านักงาน ก.พ./  
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๑๗ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน 
ก.พ. และ   

ส่วนราชการ) 

 หลักสูตรปฐมนิเทศ
ระหว่างการทดลอง
งาน (Induction 
Training)                      
มีประสิทธิผล              
ในการสร้างสมรรถนะ 
และทัศนคติใหม่ใน
การท างานภาครัฐ 
(New Mindsets)  

 ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมี
คุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐยุคใหม่ 

 มีระบบการปฐมนิเทศ      
และทดลองงานที่เข้มข้น   
หรือมีโรงเรียน
ข้าราชการใหม่      
รวมทั้งมีหลักสูตร         
การพัฒนาระหว่าง   
การทดลองงานที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

1๓๔  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แผนงานที่ ๓ 
ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ           
เกิดประสิทธิผล 
 พัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
บุคลากร (Development Evaluation) 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความ
ซ้ าซ้อนในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วย/สถาบันฝึกอบรม
ภาครัฐ 

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๑๐ 
(งบจ้าง           

ที่ปรึกษา) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 
 
 
 การพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐน าไปสู่      
การปรับปรุงและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 
 การลงทุนในการ

พัฒนาบุคลากรมี
ความคุ้มค่า 

 
 
 
 มีระบบการติดตาม   

และประเมิน
ประสิทธิผลและ     
ความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 ร้อยละของจ านวนส่วน
ราชการที่สามารถจัดสรร
งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรเกินกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ า 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) 
แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ          

                    ส านักงาน ก.พ. 
 

๒๐ 
(งบพัฒนา

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ผู้บริหารทุกระดับ             
เป็นตัวอย่างที่ดี 

 ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

1๓๕  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ให้เป็นผู้น าที่เป็นตัวอย่าง 
(Leadership by Example) 
 

บุคลากร) (ส านักงาน 
ก.พ. และ   

ส่วนราชการ) 

(Role Model)         
ในการปฏิบัติงาน   
และการด ารงชีวิต               
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ของส่วนราชการได้รับ
การยอมรับและเชื่อถือ
ไว้วางใจ 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม
ภาครัฐ (Change and 
Innovative Leaders)  

                    ส านักงาน ก.พ. 
 

๒๐ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ส านักงาน 
ก.พ. และ   

ส่วนราชการ) 

 ส่วนราชการมีผู้น า     
การเปลีย่นแปลง        
ที่สามารถขับเคลื่อน
พันธกิจให้บรรลุ
เปูาหมายการพัฒนา
ประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ร้อยละของนักบริหาร
และผู้น ายุคใหม่             
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ              
ในการเป็นผู้น า       
การเปลี่ยนแปลงใน
ภาครัฐ (Change Leaders) 

 ส่วนราชการมีนวัตกรรม
ทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แผนงานที่ ๑ 
ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิทักษร์ะบบคุณธรรมแห่งชาติ 

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงาน

๑๐ 
(งบจ้าง           

ที่ปรึกษา/

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ระบบการพิจารณา
อุทธรณ์มีมาตรฐาน 
ส าหรับข้าราชการ

 มีคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
แห่งชาติภายในปี    

1๓๖  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เพ่ือให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 
(ในฝุายบริหาร)  

บุคคล ด าเนินงาน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมใน
กระบวนการ
บริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงานที่ ๒ 
จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม                   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงาน

บุคคล 

๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ทุกองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือ
หน่วยงานของรัฐ    
น าประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่   
ของรัฐไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 

 ทุกองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล        
มีประมวลจริยธรรม
ภายในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มีกฎหมายกลางว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

แผนงานที่ ๓ 
ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการบริหารงานบุคคล  

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๕ 
(งบพัฒนา
บุคลากร/

ด าเนินงาน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลก าหนด
หลักเกณฑก์ารใช้
พฤติกรรมคุณธรรม

 ร้อยละของส่วน
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
มีแผนการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรม       

1๓๗  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 และจริยธรรมในการ

เลื่อนต าแหน่ง     
การลดต าแหน่ง     
การย้ายต าแหน่ง  
เป็นต้น 

และน าไปบังคับใช้    
ในการบริหารงาน
บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 
แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent 
Management) เพ่ือให้เป็นผู้น า
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

                    ส านักงาน ก.พ. ๕ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ภาครัฐมีผู้น ารุ่นใหม่
ที่มี Mindsets และ 
Skill Sets ที่พร้อม
ส าหรับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 

 สัดส่วนของผู้น ารุ่นใหม่    
ต่อต าแหน่งประเภท
บริหาร และอ านวยการ
ในแต่ละส่วนราชการ 
(Talent Inventory) 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ         
และสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง 
(Career Advancement & 
Succession Planning) 

                    ส านักงาน ก.พ. ๕ 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 บุคลากรภาครัฐ 
มีความก้าวหน้าตาม
ความสามารถและ     
มีจ านวน  ผู้มีความรู้
ความสามารถส าหรับ
ด ารงต าแหน่งส าคัญ      
เชิงยุทธศาสตร์ 

 มีกลไกในการเข้าสู่
ต าแหน่งระดับสูง       
ที่เป็นธรรม   

 
 มีคลังผู้มีความพร้อม

ส าหรับการด ารง

1๓๘  



 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
(ล้านบาท) แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
(Strategic Post)      
ในราชการที่เพียงพอ
อย่างต่อเนื่อง 

ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(Successor 
Inventory) 

แผนงานที่ ๓ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากร             
ในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงาน
ในภาครัฐ 

                    ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล 

๑๐ 
(งบจ้าง           

ที่ปรึกษา/
พัฒนา

บุคลากร) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ทุกสายอาชีพมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง 
มีโอกาสและประสบการณ ์
ท างานที่หลากหลาย        
ท าให้ภาครัฐสามารถ
ระดมสรรพก าลัง    
ความเชี่ยวชาญ        
มาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

 มีระบบในการ
หมุนเวียนและ
เคลื่อนย้ายบุคลากรใน
แต่ละสายอาชีพข้าม
หน่วยงาน 
(Professional 
Rotation and 
Mobility) 

 
 บุคลากรในแตล่ะสาย

อาชีพได้สั่งสม
ประสบการณ์และ        
มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

1๓๙  
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๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

ในการด าเนินการตามประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีไว้ในภาครัฐ อาจจ าเป็นต้องมีการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

 ๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการประเภทต่างๆ และกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ   

 ๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระบบงบประมาณ เพ่ือให้มีการก าหนดเปูาหมายหรือ
เพดานค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ  

 ๓) จัดท ากฎหมายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ๔) กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่จะมีการระบุต่อไป 
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ 
 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส  
และมีกลไกปูองกนัการทุจริตทุกขั้นตอน 
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๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน   
การทุจริตทุกขั้นตอน 

๒.๖.๑  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ        
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืนๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเ พ่ือให้ เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง       
ภาคเอกชน ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ ปูองกันทุจริตในโครงการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.๖.๓  ตัวช้ีวัด 

๑) การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดลง 
 ๒) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปูองกันการทุจริตในโครงการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๓) มีผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อตกลงคุณธรรม 
 ๔) หน่วยงานภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากขึ้น 
 ๕) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว        

ในการปฏิบัติงาน 
 ๖) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สามารถปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ 

๒.๖.๔  วงเงินและแหล่งเงิน 
จ านวน ๓๔๘  ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๖.๕  รายละเอียดแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ปูองกันการทุจริตทุกข้ันตอน ประกอบด้วย กลยุทธ์การด าเนินการ ๒ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่ องตัว         
และตรวจสอบได้ 

๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ       
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และตรวจสอบได้  
แผนงานที่ ๑  
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐแบบครบ
วงจร 

                         

๑.๑ จดัท าระบบการจดัซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  

                    

กรมบัญชีกลาง ๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีระบบงานดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ
ให้สามารถใช้ 
ในการจัดซื้อจัด
จ้างตามที่กฎหมาย
ก าหนด คล่องตัว 
และตรวจสอบได้ 

 

 

๑.๒ จัดท าระบบการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ ครอบคลุม
ตั้งแต่ข้ันตอนการขึ้นทะเบียน 

                    กรมบัญชีกลาง ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีระบบดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการขึ้น
ทะเบียน

 

1๔๓  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เปิดเผยผลการประเมิน    
และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

ผู้ประกอบการ 

๑.๓ จัดท าระบบเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการ ทั้งจากข้อมูล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ในระบบ e-GP และผลการ
ประเมินผลจากหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

                    กรมบญัชีกลาง    ส่งเสริมผูป้ระกอบการ 
ที่มีคุณภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

๑.๔ จัดท าฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เช่น คุณสมบัติและ
ราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์
พ้ืนฐาน ไว้เป็นมาตรฐาน
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถ

                    กรมบัญชีกลาง ๓ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

1๔๔  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เข้าถึงได้ง่าย 

๑.๕ จัดท าระบบการบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง 

 
หมายเหตุ * ด าเนินการควบคู่ไปกับเรื่องและ

ประเด็นการปฏิรูปที ่๒  : ระบบข้อมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันกา้วสู่รัฐบาลดิจิทัล 

                    กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และ
สภาวิศวกรรมฯ 
/รวมทั้งส่วน
ราชการและ
หน่วยงานของ 
รัฐที่มีโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ ่

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีระบบดิจิทัล
ส าหรับติดตาม 
ควบคุม และดูแล
โครงการงาน
ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดภาระ
ผูกพันตามสัญญา 

 

แผนงานที่ ๒  
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ 

                         

๒.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถ                     กรมบัญชีกลาง ๕ งบประมาณ   

1๔๕  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้      
ในการติดตามการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

แผ่นดิน 

๒.๒ ผู้ประกอบการสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเสนอขาย 
หรือร่วมประมูลผ่านระบบ
ดิจิทัลได้ในทุกขั้นตอน 

                    กรมบัญชีกลาง ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

๒.๓ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) ระบบของหน่วยงาน
ตรวจสอบ/หน่วยงานก ากับดูแล 

                    กรมบัญชีกลาง 
สรอ. 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ผู้บริหารระดับสูง 
หน่วยงาน
ตรวจสอบ 
หน่วยงานก ากับ
ดูแลได้รับข้อมูลท่ี
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

๒.๔ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐให้ภาคประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 

                    กรมบัญชีกลาง  
สรอ. 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ภาคประชาชนมี
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
ส าหรับติดตาม

 

1๔๖  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ 
ไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์
ต่อได้ 

ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
แผนงานที่ ๑ 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบักลไกการตดิตามตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 

                         

๑.๑  โครงการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพพัสดสุ าหรับเจ้าหนา้ที่
พัสดุ/ผูป้ฏิบัติหนา้ที่จัดซื้อ  
จัดจ้าง 

                    กรมบัญชีกลาง ๗๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 การพฒันาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่พสัดุของ
หน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ร้อยละของเจา้หนา้ที่
พัสดุที่ได้รบัการ
ยกระดับขีด
ความสามารถ                
ในการปฏิบัติหน้าที ่

๑.๒  โครงการพัฒนากฎระเบียบ
และจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ส าหรับส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น รัฐวสิาหกิจ 

                    กรมบัญชีกลาง  งบประมาณ
แผ่นดิน 

 หน่วยงานภาครัฐมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 จ านวนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐลดลง 

๑๔๗  



 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กลยุทธ์/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (ล้าน
บาท) 

แหล่งเงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.๓  การพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
ตรวจสอบและรายงานด้าน
พัสดุและการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

                         มีระบบและ
สารสนเทศส าหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ
ด้านพัสดุท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนและประชาชนการ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

                         

๒.๑  โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
และคุณภาพการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและประชาชน
ในการปูองกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                    กรมบญัชีกลาง ๑๙๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีภาคเอกชน  
ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมปูองกัน
การทุจริตในโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 การทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างลดลง 

 การอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อตกลงคุณธรรม 

                    

 งบตามโครงการข้อตกลงคณุธรรม                     

1๔๘  
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๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

ในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว โปร่งใสและมีกลไกปูองกัน  
การทุจริต ตามเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ อาจต้องมีการศึกษาทบทวนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่วข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้  

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หรือ กฎหมายว่าด้วยด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ๑ 
 

 สรุปผลการประชุมสัมมนา (ประชุมกลุ่มย่อย) 
เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน”  

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มที่ ๑ 
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน 
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการ
ประชาชน 

 การปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะการน าใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
ต้องพัฒนา และสร้าง mindset ให้แก่บุคลากร
ภาครัฐ โดยเฉพาะกับผู้บริหารส่วนราชการที่ยังไม่
เห็ นถึ ง ความส าคัญของการ ใช้ เทค โน โลยี 
ตลอดจนควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
รับทราบถึงขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ
ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอ านวยความ
สะดวกให้ แก่ประชาชน รวมทั้ งควรสร้ า ง 
Incentive ให้แก่ประชาชนในการใช้เทคโนโลยี
ของภาครัฐ  

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มากับความ
รวดเร็ว จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องค านึงถึง
การรักษาสมดุลของงานบางประเภทที่ก าลังจะ
หมดไป ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน     
ที่ตามมาในอนาคต  

 ปัญหาส าคัญที เป็นหั ว ใจ ในการขับ เคลื่ อน  
Big Data ของรัฐบาล ได้แก่กฎหมายต่าง ๆ        
ที่เกี่ยวข้องการการได้มาซึ่งข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หน่วยงาน
รัฐกับเอกชน หรือแม้แต่ข้อมูลส่วนบุคลคลของ
ประชาชน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ควรให้มีหน่วยงาน
กลางข้ึนมาพิจารณากฎหมายที่เก่ียวกับการให้ 

 ควรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บน 
platform เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกในการบูรณาการ 
ข้อมูลร่วมกัน 

 การบริการภาครัฐ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจติดปัญหาเรื่องของ Internet ที่ยังมีไม่
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ขาดแคลนบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
ในการวิ เคราะห์ข้อมูล หรือแม้แต่ผู้ บริหาร     
ส่วนราชการที่มีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
อย่ า งแท้ จ ริ ง  ทั้ ง นี้  ห ากมี คว าม เป็ น ไป ได้ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้แก่ส่วนราชการได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 ค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน IT ของภาครัฐ 
แตกต่างกับภาคเอกชนมาก ท าให้ไม่สามารถ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ในระบบ  

 งานสนับสนุนของส่วนราชการ อาทิ งานบริหาร
บุคลากร งานการเงินบัญชี หรืองานประจ าที่
ด าเนินการเหมือนกันทุกส่วนราชการ ควรมี 
Program กลางซึ่งสามารถด าเนินการได้
เหมือนกัน จะสามรถลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้าง 
ที่ปรึกษาจัดท า program ของแต่ละส่วนราชการ 
ลงไป 

 การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ
ภาครัฐ ควรเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ 
โดยง่าย เช่น การนัดหมายแพทย์ของแต่ละ
โรงพยาบาล โดยสามารถจองผ่านระบบ IT 
ได้โดยสะดวก 

 ปัจจุบัน ประชาชนยังไม่สามารถใช้บัตรประชาชน
ในการติดต่อราชการได้ทุกกรณี จึงควรมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 

กลุ่มที่ ๒ 
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ  
โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน   

๑) องค์การมหาชน  
 องค์การมหาชน ควรมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายของการจัดตั้ง 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงานบุคคล ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง  

๒) ภูมิภาค/ท้องถิ่น  
 ควรทบทวนว่าบทบาท/ภารกิจใด เป็นภารกิจของ

ส่ วนกลาง  ส่ วนภูมิภาค หรือท้องถิ่ น  และ
ก าหนดให้ชัดเจน  

๓) โครงสร้าง 
 ควรทบทวนโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อเปูาหมายของแผนฯ 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒๐ ปี  

 ควรมีการศึกษาว่าภารกิจใดควรเป็นงานซึ่ ง
ภาครัฐต้องท าและพันธกิจของรัฐคืออะไร 

 ควรก าหนดบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจน     
ว่าจะท าหน้าที่ในฐานะที่เป็น Regulator หรือ
Operator  

 ควรน างาน back office ของทุกกรมในกระทรวง  
ไปรวมไว้ที่ส านักงานปลัดกระทรวง (share 
service) เพ่ือให้เกิดการท างานแบบ One roof  

๔) ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 ควรศึกษาว่าเหตุใดที่ท าให้แต่ละหน่วยงานยังมี

อัตราก าลั ง ไม่ เ พียงพอ ต้องขออัตราก าลั ง     
เพ่ิม แม้ว่าจะมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
แล้วก็ตาม 

 ศึกษาแนวคิด “ข้าราชการวิสามัญ”  
๕) ระบบฐานข้อมูล 
 ควรมี การบู รณาการฐานข้ อมู ลของแต่ ล ะ

หน่วยงานในกระทรวงโดยรวมฐานข้อมูลไว้ ณ  
จุดเดียวและให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทั่วถึง
ระหว่างหน่วยงาน  

๖) ระบบการตรวจสอบ 
 ระบบการตรวจราชการ ควรก าหนดในลักษณะ

เป็น Agenda และสามารถตรวจข้ามหน่วยงานได้ 
 ควรให้มีระบบการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งลดการ

ใช้ดุลพินิจที่มากเกินไป อันส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงาน และการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งท า
ให้ข้าราชการขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

กลุ่มที่ ๓ 
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และ
สามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์
สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

๑) การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ  
 โครงสร้างส่วนราชการมีความซับซ้อน จะบูรณา

การอย่างไร  
 จะท าให้ภาครัฐเล็กลง และมีประสิทธิภาพได้

อย่างไร  
 การลดอัตราก าลังต้องพิจารณาความแตกต่าง   

ของลักษณะองค์กรด้วย  
 อัตราก าลังข้าราชการประเภททั่วไปในราชการ

ส่วนภูมิภาค แม้จะเป็นงานสนับสนุน แต่ก็มี
ความส าคัญ ไม่ควรลดอัตราข้าราชการและ 
ใช้พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว เพราะมี
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการ
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  

ปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ และไม่สามารถรักษา 
ไว้ได้  

๒) การสร้างความก้ าวหน้า ในสายอาชีพให้
ข้าราชการ 
 ความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการ เช่น การเลื่อนระดับจากระดับช านาญ
การเป็นช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ควรให้มีการเลื่อนไหนได้ด้วยตัวเอง ในลักษณะ
เดียวกับระบบวิทยฐานะของครูอาจารย์ ใน
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ควร
ก าหนดให้ต้องท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะช่วย
ลดการวิ่งเต้น หรือความพยายามเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการและบริหาร  

 ต าแหน่งประเภทวิชาการบางต าแหน่ง เช่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีลักษณะเป็นงาน
ปฏิบัติและการบริหารจัดการด้วย จึงไม่ควร
ก าหนดให้ท าผลงานทางวิชาการ  

 ควรห้ามไม่ให้มีการสลับสับเปลี่ยนจากสาย
วิชาการไปสายอ านวยการหรือสายบริหาร เพราะ
มีบางกลุ่มขึ้นเป็นบันได Spring Board 

 ควรมีการวางเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ข้าราชการได้ทราบได้แต่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงาน  

 สร้างความเป็นธรรมในความก้าวหน้า โดยอาจมี 
องค์คณะขึ้นมาดูแล เน้นผลงานเป็นหลัก 

 ความก้าวหน้าของข้าราชการในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลางไม่เท่ากัน มีโอกาสเติบโตไม่เท่ากัน เช่น 
ในกรมชลประทาน ที่มีต าแหน่งอ านวยการต้น 
และภายใต้มีข้าราชการทั้งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ ซึ่ งหลายกรณีข้ าราชการ
ประเภทวิชาการไม่สามารถขึ้นด ารงต าแหน่งได้ 
เพราะติดเง่ือนไขเรื่องต าแหน่ง  

 การขึ้นด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย เช่น 
ต าแหน่งอธิการบดี ใช้การสรรหา ควรพิจารณา 
แนวทางการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
ลักษณะเดียวกับข้าราชการพลเรือน มีการก าหนด
ตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน  

 จะมีการเตรียมก าลังคนทดแทนอย่างไร หากมีผู้
เกษียณจ านวนมาก และเจ้าหน้าที่ระดับล่างโต 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ไม่ทัน  

 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ก า ร ส ร้ า ง
ความก้าวหน้าตามผลงาน จะมีวิธีการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงานอย่างไร และจะดึงศักยภาพของ
คนออกมาอย่างไร  

 ระบบราชการมีความมั่นคงเกินไป ควรพิจารณา
ปรับระบบให้คล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ (ออกนอกระบบ) ซึ่งจะท าให้มีอิสระในการ
จ่ายค่าตอบแทนให้มีความจูงใจกว่าเงินเดือน
ข้าราชการ 

๓) มีระบบส าหรับคุ้มครองและช่วยเหลือบุคลากร 
ที่เป็นคนดีมีความสามารถให้กล้ายืนหยัดท าในสิ่ง 
ที่ถูกต้อง  
 สนับสนุน ให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ ระบบ

คุณธรรมแห่งชาติ แต่ควรจะมีกลไกคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในระดับกลางและระดับล่างด้วย 

 สนับสนุนให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคลอย่างเข้มข้นจริงจัง 

 ให้มีมาตรการปูองกันการกระท ามิชอบโดย
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจให้
คุณให้โทษ  

๔) ระบบการประ เ มินผลงาน และการจ่ าย
ค่าตอบแทนให้ดึงดูด จูงใจ และรักษาคนดีคนเก่งไว้
ในราชการ  
 เกิดช่องว่างระหว่างเงินเดือนและค่าตอบแทนของ

ภาครัฐและภาคเอกชน จะลดช่องว่างอย่างไร 
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ใน
ภาครัฐ  

 ระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) ไม่สามารถ
จ าแนกคนมีผลงานกับคนไม่มีผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 อาจก าหนดให้หน่วยงานที่มีรายได้หรือประหยัด
งบประมาณได้ สามารถน างบประมาณในส่วน   
ที่ประหยัดได้ไปใช้เป็นค่าตอบแทนเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ  
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การจัดสรรวงเงินส าหรับการขึ้นเงินเดือนควรดู

จากผลงานของแต่ละหน่วยงาน ตามผลการประเมิน
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 ในปัจจุบันมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณส าหรับ 
การขึ้นเงินเดือน หากขึ้นเงินเดือนให้คนหนึ่งตาม
ผลงานมากเกินไป ก็อาจไม่เหลือส าหรับคนอื่นๆ  

 ค่าตอบแทนภาครัฐเป็นสิ่งส าคัญ และต้องไม่ห่าง
จากภาคเอกชนมากนัก ดังตัวอย่างของสิงคโปร์  
ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า
ภาคเอกชน  

 ไม่ควรดึงดูดด้วยเงินเพียงอย่างเดียว เพราะ
ราชการไม่ได้ เน้นผลก าไรขาดทุน เพราะจะ
น าไปสู่ ระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่น    
พวก ได้  แต่ ค่ า ตอบแทนก็ ต้ อ ง ไม่ ต่ า ง จ าก
ภาคเอกชนจนเกินไป 

 ในภาครัฐของไทย ก าลังคนคุณภาพ เช่น HiPPs 
และ นปร. ซึ่งอาจจะดึงดูดในระดับหนึ่ง แต่ก็มี
อัตราการลาออกระหว่ า งทางจ านวนมาก
เนื่องจากค่าตอบแทนไม่ดึงดูดเมื่อเทียบกับเพ่ือน
รุ่นเดียวกัน  

 บางสายงาน เช่น นิติกร มักลาออกไปประกอบ
อาชีพในสายงานหรือหน่วยงานที่มีความก้าวหน้า
และได้ค่าตอบแทนพิเศษ การจ้างนิติกรเป็น
พนักงานราชการ ไม่ใช่แรงจูงใจ เพราะไม่มี
ผู้สมัคร หรือไม่อยู่กับราชการ 

 ในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ/ภาครัฐ ควร
ให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจ มีกลไก
ปูองกันการแทรกแซงทางการเมือง ลดกฎระเบียบ 
และเน้นการใช้ผลงานเป็นตัวตัดสิน/ตัวก ากับ  

 ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสม ลดแรงเสียดทานจากระบบและคนใน
ระบบ ลดกฎระเบียบที่ ยุ่ งยากซับซ้อนและ        
ไม่ส่งเสริมให้ให้คิดนอกกรอบ เพ่ือให้คนเก่งคนดี  
ที่ตั้งใจ เกิดขวัญก าลังใจและสามารถอยู่ในระบบ
ต่อไปได ้โดยไม่ท้อถอยและไม่ถูกกลืนเข้าสู่ระบบ 

 จะมีวิธีการลดอคติในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
ได้อย่างไร  
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๕) การสรรหาบุคลากร 
 ต้องการใช้ช่องทางการสรรหาและการจ้างงาน

รูปแบบใหม่ เช่น lateral Entry เพ่ือให้เกิด     
ความยืดหยุ่นในการจ้างงานและใช้อัตราก าลัง แต่
มีข้ันตอนและกฎระเบียบที่ซับซ้อน  

 ควรดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ภาครัฐ เพ่ือด ารงต าแหน่ง 
นักบริหารระดับกลาง โดยมีการเปิดโอกาสให้เกิด
การแข่งขันระหว่ างคนในกับคนนอก โดยมี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และอาจก าหนดสัดส่วนไว้ว่า
จะรับคนจากภายนอกเท่าไร เนื่องจากหากใช้
วิธีการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเน้นคนใน จะไม่เกิด
การคิดนอกกรอบ หรือนวัตกรรมในการบริหารงาน  

 การน าคะแนนสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค มา
รวมกัน โดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนหรือน้ าหนัก 
ท าให้เป็นช่องว่างให้เกิดการช่วยเหลือกันได้   
ควรเน้นการใช้คะแนนสอบซึ่งสะท้อนว่าใครเก่ง
กว่า มากกว่าคะแนนสัมภาษณ์ 

๖) การจ้างพนักงานราชการ 
 ไม่สามารถรักษาพนักงานราชการที่มีผลงานมี

ความรู้ความสามารถไว้ได้ เพราะต้องการไปสอบ
เป็นข้าราชการ การเป็นพนักงานราชการไม่มี
ความมั่นคง หากมีการลาออกบ่อย ๆ เสียเวลา
สอนงาน  

 มีความลักลั่นในเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
และพนักงานราชการ และในหน่ วยบริ การ        
ด้านสุขภาพยังมีความจ าเป็นต้องใช้ข้าราชการ 
ท าให้ไม่สามารถลดข้าราชการได้  

 การขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพ่ือจ้าง
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษ 
ด าเนินการยาก เพราะก าหนดคุณสมบัติไว้สูง
เกินไป 

 จะมีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ 
กลุ่มพนักงานราชการอย่างไร หากมีการส่งเสริม
ให้มีการจ้างพนักงานราชการแทนข้าราชการ  

 พนักงานราชการขาดความก้าวหน้า อยากเข้ารับ
ราชการแต่ไม่มีช่องทางนอกจากจะต้องไปสอบ
ภาค ก ดังนั้น ควรเปิดช่องให้พนักงานราชการที่มี
ผลงาน สามารถเข้าเป็นข้าราชการได้ในหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๗) มีความหลากหลายของช่วงวัย/ช่วงอายุในการ
ท างาน 
 ควรมีการพิจารณาใช้แรงงานสูงอายุซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และสุขภาพดี  
โดยอาจให้ไปช่วยเหลือที่จังหวัดหรือท้องถิ่น  
มีการตั้ง Knowledge Centre 

๘) การกระจายอ านาจจากองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล  
 อาจมีข้อเสียซึ่งต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปในบาง

เรื่ององค์กรกลางบริหารงานบุคคลต้องบังคับใช้
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด  

๙) แผนปฏิรูปด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกประเภท
และทุกรูปแบบการจ้างงาน และลดความแตกต่าง
ลักลั่นของสิทธิประโยชน์ระหว่างข้าราชการ
ปร ะ เ ภ ทต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ก ร ะท ร ว งศึ กษ า ธิ ก า ร  
มีข้าราชการหลายประเภท ท าให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการ 
๑๐) ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการปฏิรูปในแต่ละเรื่อง  
 ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “ผู้มีความสามารถอย่าง

แท้จริงใช้อะไรมาเป็นดัชนีชี้วัด” เป็นต้น  

กลุ่มที่ ๔ 
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไก
ในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 

 ขาดการชี้แจง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้
หน่วยงานขาดความเข้าใจ ขาดการอธิบายที่ชัดเจน 
เนื่องจากบางหน่วยงานแต่เดิมมีระเบียบเป็นของ
ตัวเอง แต่ พ.ร.บ. ฉบับใหม่บังคับให้หน่วยงาน
ต้องยกเลิกระเบียบเดิมแล้วใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ จึงควรบังคับ
กรมบัญชีกลางให้ท าการชี้แจง 

 แนวทางการด าเนินการตามกฎหมายยังขาด  
ความชัดเจน ไม่มีประกาศระเบียบรองรับ ควรท า
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีหลักเกณฑ์แบบฟอร์มรองรับของทุกส่วนราชการ 
และจัดหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ควรเพ่ิมบทก าหนด
โทษของผู้บริหาร/ผู้ลงนามอนุมัติด้วย 

 ไม่มีราคากลางที่ครอบคลุม ท าให้ผู้ปฏิบัติท างานยาก 
 ออกแบบการตรวจสอบจากภาคประชาชน และมีระบบ

การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ ใน
ต่างประเทศหากประชาชนสามารถหาราคาสินค้า
ชนิดเดียวกันได้ต่ ากว่าราคาที่ภาครัฐก าหนดใน
เว็บไซต์ ประชาชนจะได้รับเงินจ านวนเท่ากับ 
ส่วนต่างของราคาสินค้านั้น 

 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘ ข. (๕) 
ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไม่สามารถตอบสนองความคล่องตัวได้ ควรทบทวน 
สาระของ พ.ร.บ. 

 คลังจังหวัดไม่สามารถเป็นตัวแทนของกรมบัญชีกลาง
ในการตอบข้อหารือเก่ียวกับการพัสดุได้ 

 เจ้าหน้าที่พัสดุมีจ านวนน้อย หลายส่วนราชการ
ต้องใช้เจ้าหน้าที่อ่ืนด าเนินการแทน ในอนาคต
หากมีการก าหนดค่าต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการ
แทนก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ 

 การวินิจฉัยที่แตกต่างกันของผู้ปฏิบัติ  ผู้ วาง
หลักเกณฑ์ และผู้ตรวจสอบ ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ต้องมีความระมัดระวังสูงในการท างาน ท าให้
ด าเนินการล่าช้า 
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สรุปผลการประชุมสัมมนา (ประชุมกลุ่มย่อย) 
เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน”  

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี 

 

ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มที่ ๑ 
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน 
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล
เพื่ อการบริ หารราชการแผ่นดินและบริ กา ร
ประชาชน 

 รัฐบาลควรพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สามารถ
ยืนยันตัวบุคคลได้ในกรณีที่ต้องติดต่อกับราชการ 
สามารถท านิติกรรมแทนตัวบุคคลแทนการใช้
บัตรประชาชน 

 ภารกิจที่ภาคเอกชนด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว 
รัฐบาลไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย ควรปล่อยให้เอกชน
พัฒนาต่อไปทั้งนี้เพราะภาคเอกชนมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท างานได้ไกลกว่า
ภาครัฐ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการด าเนินการ
มากกว่าโดยเฉพาะเรื่อง Finance ซึ่งภาคเอกชน
ใช้เทคโนโลยีได้ก้าวหน้ากว่าภาคราชการ 

 เห็นด้วยกับการบูรณาการหมายเลขเหตุฉุกเฉิน  
ให้เหลือเพียงเบอร์เดียว แต่การเชื่อมโยงข้อมูล  
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ส าคัญ        
ที่ต้องเร่งด าเนินการก่อน 

 ควรพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการ
บริหารงานบุคคล ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ระบบงานสารบัญ ซึ่ งจะเป็นการประหยัด
งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะต้องไปจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาด าเนินการอีกช่องทายหนึ่งด้วย 

 ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน การให้ การใช้
ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ร ะห ว่ า ง หน่ ว ย ง า นภ า ครั ฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งต้อง
รวมถึงการคุ้มครองการให้ และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วย 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความปลอดภัย
ของการใช้เทคโนโลยี 
 



 
 

161 

 

ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ยังไม่ได้รับการ

ตอบสนองจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ 
ก.พ.ร. และ สรอ. โดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของกรมการปกครอง 

 ควรมี Platform มาตรฐานเพ่ือให้แต่ละส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งควรมี
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางส าหรับจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารนโยบายของรัฐบาล 

 เมื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลควร
จัดให้มีมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในหน่วยและ
ทิศทางเดียวกัน  เช่น  ข้อมูล เชิ ง พ้ืนที่  ซึ่ งมี
หน่วยงานที่บันทึก และใช้ข้อมูลหลายหน่วยงาน 
เช่น เรื่องน้ าและเรื่องภัยพิบัติ แต่ไม่สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ได้ เนื่องจากยังขาดความถูกต้อง
ตรงกันของข้อมูล และหน่วยวัดของข้อมูลต่างกัน
ท าให้น ามาประมวลผลเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ยาก 
และควรมี Platform ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาจ าลอง
สถานการณ์ก่อนการออกนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและลดข้อผิดพลาด
จากการสั่งการที่ขาดข้อมลู 

กลุ่มที่ ๒ 
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดย
ต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน   

๑) บทบาทภาครัฐในส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น 
 ปัจจุ บันมีส่ วนกลาง ในภูมิ ภาคมาก เกิน ไป 

เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ก าหนดระดับต าแหน่งที่
ไม่สูงนักไว้ส าหรับจังหวัด ส่วนราชการจึงเลี่ยง
ด้วยการก าหนดโครงสร้างให้เป็นส่วนกลางใน
ภูมิภาคเพ่ือให้ก าหนดระดับต าแหน่งได้สูงขึ้น  

 ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด เ ล่ นบทประสานงาน            
แทนที่เป็น commander  

 ควรก าหนดบทบาทส่วนกลางให้ชัดเจนว่าให้ท า
หน้าที่ในฐานะผู้ก ากับทิศทาง ก าหนดนโยบาย 
และเป็นผู้ติดตามประเมินผล ส่วนเรื่องการ
ให้บริการประชาชนให้เป็นหน่วยงานท้องถิ่นรับ
ไปด าเนินการ โดยให้ส่วนภูมิภาคเป็นจุดเชื่อมโยง
นโยบายส่วนกลางไปท้องถิ่น ควรแยกผู้ก าหนด
นโยบายและผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน (Decouple)  

 ควรทบทวนว่าบทบาท/ภารกิจใด ควรเป็นการ
ด าเนินงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่น  

 ควรทบทวนว่าบทบาท/ภารกิจใด ควรเป็นการ
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงานของภาครัฐโดยตรง หรือควรร่วมกัน
ด าเนินการ หรือควรให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ   

 อยากให้เสนอภาพให้ชัดเจน ว่าจะปฏิรูปอย่างไร 
บทบาทของภาครัฐควรเป็นไปทางไหน 

 การปฏิรูปครั้งก่อนที่มีแผนปฏิรูป ๕ แท่ง ได้แก่  
การก าหนดบทบาทของรัฐ การปฏิรูปกฎหมาย  
คน ระบบงบประมาณ และจรรยาบรรณ/จริยธรรม  
ยังถือว่าเป็นห่วงโซ่ที่มีความจ าเป็น 

๒) โครงสร้าง  
 อยากให้ทดลองท าหน่วยงานน าร่องแบบที่เปิด

โอกาสให้บริหารจัดการกันเองอย่างอิสระ โดยที่
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ 
และกรมบัญชีกลาง ไม่ต้องเข้าไปก ากับ เพ่ือให้เกิด
ความคล่ องตั ว ในการบริ หารจั ดการให้ทั น
สถานการณ์ เช่น กระทรวงการต่างประเทศหรือ
กระทรวงมหาดไทย  

 ควรมีการปฏิรูปกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยให้ก าหนดชื่อกระทรวงและบทบาทภารกิจของ
กระทรวงนั้น ๆ ให้ชัดเจน (ไม่ต้องระบุกรม) และ
ให้อิสระในการจัดตั้ง ยุบเลิก กรมภายในกระทรวง  
สามารถเปลี่ยนแปลงกรมภายในได้ เองเมื่อมี
นโยบายใหม่  แต่ต้องรับผิดชอบต่อภารกิจที่
กระทรวงได้รับและงบประมาณ (ก าหนดเพดาน
งบประมาณที่กระทรวงได้รับในแต่ละปี)  

๓) งบประมาณ 
 ส านักงบประมาณพิจารณางบประมาณแบบยึด

ติดกับวงเงินงบประมาณเดิม โครงสร้างหน่วยงาน
ปรับใหม่ มีภารกิจใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิม มีโครงการ
ตามนโยบายเร่งด่วน แต่ยังได้รับเพียงแค่วงเงิน
งบประมาณและก าลังคนยังคงเดิม  

 การพิจารณาให้งบประมาณ ไม่ได้น าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาร่วมพิจารณาด้วย  

 ควรก าหนดบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจนว่าจะ
ท าหน้าที่ในฐานะที่เป็น Regulator หรือ Operator  

 ขวัญก าลังใจระยะสั้นไม่มี Bonus ไม่มีมานาน
แล้ว (ก่อนหน้ามีผู้ยกประเด็น Bonus ขึ้นมา  
แต่ชี้แจงไปแล้วว่าไม่มีมานานแล้ว)  
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๔) ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 แผนก าลังคนขอให้เป็นไปตามแผนเฉพาะด้าน 

ไม่ควรก าหนดเพดานของการเพ่ิมก าลังคนไว้
เท่ากันหมด (ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ที่ ๒%)  

 ก าลังคนกระจุกตัวใน back office มากเกินไป 
เลยท าให้ front office ขาดคน  

 ควรมีช่องทางที่สามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกที่
สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ เช่น เรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง ควรมี Line Group ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือ 
support ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

 ควรรักษาบุคลากรที่มี และมีช่องทางให้ผู้เกษียณ
เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ 

๕) อ่ืนๆ  
 ควรปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  
 คณะกรรมการระดับชาติหลาย ๆ คณะยังมีการ

ซ้ าซ้อน หรือ บางคณะก็สามารถน ามาเชื่อมโยง
ท า งานร่ วมกัน ได้  จึ งควรทบทวนบทบาท
คณะกรรมการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน 

กลุ่มที่ ๓ 
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และ
สามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์
สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดย
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  

 เห็นด้วยว่าการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปในทุกเรื่อง 
และถือว่าในขณะนี้เป็นโอกาสดีที่จะด าเนินการ
ปฏิรูปให้ประสบความส าเร็จ แต่ต้องเน้นกลไกที่
จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ปฏิ รู ปป ร ะส บ
คว า มส า เ ร็ จ จ ะท า ใ ห้ ภ าค รั ฐ เ ล็ ก ล ง แล ะ 
มีประสิทธิภาพได้อย่างไร  

 ประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล แม้จะ 
ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่หลายครั้งไม่
สามารถผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
เนื่องจากขาดกลไกและในการด าเนินการหลาย
เรื่องต้องใช้งบประมาณ แต่ส่วนราชการไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน เช่น  
ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมาใช้งานได้ เป็นต้น  

 การดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงและมี
จิตสาธารณะให้ เข้ามาในภาครัฐ ควรมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
o สร้ า งความตระหนั กรู้ ว่ า ส่ วนราชการ /

ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ มี คุ ณ ค่ า อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ
ประเทศชาติ เพ่ือใช้เป็นแรงดึงดูด โดยต้อง
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เป็นกลไกและฟันเฟืองที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างไร แต่ก็ต้องตระหนักว่า แต่ละ
หน่วยงานนั้นมีความส าคัญไม่เท่ากัน 

o ใช้ชื่อเสียงในทางทีดีของหน่วยงานเป็นสิ่ง
ดึ งดูดใจ  เช่น เป็นหน่วยงานที่ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือสร้าง
นวัตกรรม 

o สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในหน่วยงาน ว่าได้
เข้ า ไปท างานในหน่วยงานที่ทรงเกียรติ  
มีตัวอย่างของบุคคลที่ยืนหยัดกระท าสิ่งที่
ถูกต้อง อย่างเช่น ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ที่ถือ
เป็นบุคคลตัวอย่าง  

o องค์กรที่มีผู้น าที่ดีจะดึงดูดคนเก่งคนดีได้ 
โดยอัตโนมัติ 

o ควรมีวิธีการดึงคนเก่ง คนดี จากภาคเอกชน
เข้ามาในภาครัฐ โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น 
การจ้างผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  

 การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีแรงจูงใจในการท างานและมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
o ควรมีการวางเส้นทางความก้าวหน้าให้กับคน

เก่ งคนดี  และมีแผนเตรียมการทดแทน 
Succession Planning และการบริหาร 
Talent Management 

o ควรมีระบบการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentor 
เพ่ือให้มีต้นแบบที่ดีส าหรับคนรุ่นต่อ  ๆไป 

 การพัฒนาบุคลากร  
o การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกระดับเป็นสิ่งที่ดี 

แต่ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย  
o การก าหนดเปูาหมายและการประเมินผลการ

พัฒนาอย่ าง เป็นรูปธรรม ควร เน้นการ
พิจารณาที่ผลการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติงาน
จริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีระบบ
การติดตามประสิทธิผลของการอบรมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

o ควรน าแนวคิดศาสตร์พระราชา หรือการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจให้กับทั้งข้าราชการ นักวิชาการ 
และนักธุรกิจ  
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
o การสร้างคนเก่งและไม่โกง อาจต้องพิจารณา

ตั้งแต่ระบบการสรรหา เพราะบางแห่งอาจไม่
มีความโปร่งใสตั้งแต่แรกรับเข้าปฏิบัติงาน  

o บุคลากรในบางหน่วยงานอาจไม่เก่งจริง อาทิ 
แม้อยู่กระทรวงดิจิทัลฯ แต่มีบุคลากรจ านวน
มากไม่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี  

o ขาดการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์  ซึ่ ง เน้ นการสร้ างคนดี  น าหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ 

o คว รมี ก า ร พั ฒน าก า ลั ง ค น ใ ห้ ส าม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ เพ่ือให้ใช้เป็นก าลัง
พลส ารองหรือทดแทนในอนาคตได้ 

o ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) เพราะหากอยู่ที่เดิมนานๆ อาจไม่
สามารถคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้ 
เกิดความไม่โปร่งใส และสร้างอิทธิพล มีพวก
พ้องเครือข่าย  

o ควรมีระบบในการให้ค าปรึกษาแนะน า เช่น  
การประชุมกลุ่มย่อย การดูแลทุกข์สุขของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน    
ซึ่งอาจเป็นปัญหา เช่น การละเมิดทางเพศ 
การแจ้งความแล้วต ารวจไม่รับแจ้ง ทั้ งนี้    
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ให้ทุกคนรู้สึกมีศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์  

o การปล่อยให้ส่วนราชการพัฒนาบุคลากรของ
ตนเอง อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะหาก
พิจารณาจากงบพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก 

o การพัฒนาบุคลากร ควรเน้นการน าผลการ
พัฒนาไปใช้ปฏิบัติงาน และอาจมีการจัดการ
ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ  

o ควรเน้นการพัฒนาการศึกษา หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม เช่น ในอดีต ดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
คณะนี้ อาจต้องประสานกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษาด้วย  

 การพัฒนาผู้น าในภาครัฐ 
o ผู้บริหารและผู้น าในองค์กรต้องแสดงตนเป็น

ต้นแบบที่ดี  
o การจะให้ข้าราชการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ต้องมีการเตรียมการ สร้างและพัฒนาไว้ล่วงหน้า  
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
o ต้องมีระบบการคัดเลือก/เลือกสรร/การ

แต่งตั้งผู้บริหารและผู้น าที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้
ผู้น าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ ท างานบนหลัก
ธรรมาภิบาล โดยผู้น าต้องไม่โกง และต้องดูแล
ลูกน้องไม่ให้ โกงด้วย เน้นประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 

o ควรเน้นการขจัดคอรัปชั่น แม้ว่าจะมีแผน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แต่บางส่วนราชการ
ยังไม่ยอมส่งแผนการด าเนินการ 

o ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
ที่ดี เช่น พอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา 
เน้นผลลัพธ์ เป็นต้น  

o ต้องมีระบบที่จะจัดการกับคนไม่ดี  การมี
ส านักงาน ป.ป.ช. ทุกจังหวัด อาจสะท้อน
ภาพที่ไม่ดี และในการจัดการกับการทุจริต 
จะต้ องมี ร ะบบการตรวจสอบที่ เ ข้ มข้น          
มีบทลงโทษที่รุนแรง 

o ควรมีการเตรียมการทดแทนผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูง  

o ปัญหาผู้น าขาดคุณธรรมและจริยธรรม และ
เจ้าหน้าที่ขาดจิตอาสา 

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ 
และการบริหารจัดการคนที่ไม่มีผลงาน 
o ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ทั้งที่อยู่ภายใต้การก ากับ

ของส านักงาน ก.พ.ร. (ส าหรับส่วนราชการการ) 
และภายใต้การก ากับของ สคร. (ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจ) อาจจะเน้นเชิงปริมาณ เน้นด้าน
เศ รษฐกิ จ แล ะธุ ร กิ จ  แล ะ เน้ น กา ร วั ด
ประสิทธิภาพ มากเกินไป ท าให้ระยะหลังๆ 
พฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่เลือกท าหรือ
เน้นแต่ตัวชี้วัดผลงานที่มีน้ าหนักมากจนบางครั้ง
อาจละเลยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่เน้นประสิทธิผล 
ผลลัพธ์และผลกระทบของงานเท่าที่ควร ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนด้วย  

o การวัดผลการปฏิบัติงานควรเน้นที่ “ประสิทธิผล” 
โดยเฉพาะประโยชน์ที่หน่วยงานหรือประชาชนจะ
ได้รับจากการปฏิบัติงาน  

o ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ตั้งตัวชี้วัดขาดการเชื่อมโยงกัน และไม่มีการ
ถ่ายทอดจากระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ย่อย และระดับบุคคล รวมทั้งไม่มีการให้
สัดส่วนน้ าหนักของตัวชี้วัดในแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม  

o การประเมินสมรรถนะ ส่วนใหญ่เน้น Soft 
Skills ควรหาดัชนีชี้วัดที่เป็น Hard Skills ด้วย  

o เมื่อมีการประเมินผลงานแล้ว ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนารายบุ คคล  หรื อ  Individual 
Development Plan ด้วย 

o การประเมินผลงานควรมีการให้ข้ อมูล
ย้อนกลับสองทาง Two way Feedback 
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม บางกรณีอาจต้องมีการ
ประเมินด้วยระบบ ๓๖๐ องศา ด้วย  

o บางครั้งผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน 
ไม่สอดคล้องกัน  

o การให้โอกาสในการพัฒนาแก่ผู้ไม่มีผลงาน
เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องมีมาตรการจัดการและ
กวดขันด้วย มิฉะนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีคน
ล้นงาน แต่เป็นคนที่ท างานไม่ได้ จึงท าให้ดู
เหมือนว่าขาดอัตราก าลัง ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ 
ที่ไม่ดีต่อองค์กรที่ผู้รับบริการเห็นคนไม่ท างาน
นั่ ง อ ยู่ เ ต็ มหน่ ว ย ง าน  ดั ง นั้ น  ค ว รต้ อ ง
ก าหนดให้ชัดว่าจะให้โอกาสกี่ครั้งในการ
ปรับปรุงตัว หรืออาจต้องมีการปรับเปลี่ยนงาน  

o ข้อเสนอที่ ใช้ ในการประเมินผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้นไม่เคยถูกน ามา
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เมื่อผ่านการประเมินและ
แต่งตั้งไปแล้ว ก็ไม่มีการด าเนินการใดๆ 

o การประเมินผลงานเพ่ือใช้แต่งตั้งบุคคลใน
ระดับต่างๆ มีความส าคัญมาก และควรมีการ
ประเมินให้พ้นจากต าแหน่งด้วย หากผลการ
ประเมินชี้ว่าเป็นผู้ไม่มีผลงาน 

 องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และผลงานของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยก าลังคนและ
ค่าตอบแทน  
o องค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่า

ด้วยก าลังคนและค่าตอบแทน ไม่ควรจะมี
เฉพาะผู้ แทนส่วนราชการเท่ านั้น ควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ขององค์กรชั้นน า หรือองค์กรที่ ได้รับการ 
จัดอันดับเป็นนายจ้างชั้นน า โดยในการท างาน 
ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นโครงการที่ต้อง
ด าเนินการเป็นรูปธรรม และผลงานของ
คณะกรรมการแห่งชาติชุดนี้ จะต้องน าไปใช้เป็น
มาตรการอ้างอิงในหน่วยงานของรัฐได้จริง  
ไม่ใช่แค่ผลการศึกษา 

 การปรับปรุงค่าตอบแทน  
o การจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรมหาชน ควรมี

การเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนๆ (Benchmark) 
และควรมีการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ เช่น 
ต าแหน่งที่หายาก เป็นต้น  

 การดูแลช่วยเหลือชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่
ขาดการบูรณาการ ท าให้มีความซ้ าซ้อนในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  

 การเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ หน่วยงาน  
ศูนย์ ต่างๆ อาจขัดกับเป้าหมายที่ต้องการสร้าง
ภาครัฐให้เล็กกะทัดรัด   

กลุ่มที่ ๔ 
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไก
ในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
 

 พ.ร.บ. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ กับ
ระบบ e-GP ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบต้องมี
ทุกชุด แต่ระบบให้ใส่ได้เพียง ๒ คณะ 

 การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งบาง เ รื่ อ ง ระเบี ยบเดิ มมี           
ความคล่องตัวกว่า อาทิ การจัดซื้อสินค้าที่มีราคา  
ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ระเบียบใหม่ก าหนดให้อยู่ใน   
งบลงทุนซึ่งต่างจากระเบียบเดิมที่อยู่ในงบการด าเนินงาน 
ท าให้การจัดซื้อล่าช้าและมีข้ันตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น 

 พ.ร.บ. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ก าหนด
โทษส าหรับผู้ปฏิบัติไว้รุนแรง รวมทั้งระเบียบบาง
เรื่องยังไม่มีความชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้า
ด าเนินการเพราะกลัวมีความผิด 

 การรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่กรมบัญชีกลางท าให้
การท างานเกิดความล่าช้าไม่คล่องตัว เนื่องจาก
ทุกเรื่องต้องปรึกษากรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ควรแยก
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างออกจากกรมบัญชีกลาง
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  

 การบังคับให้รัฐวิสาหกิจต้องใช้ระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง ได้มีประเด็นข้อกังวลคือ การจด
ทะเบียนผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ว่ามีคุณภาพในการท างานเพียงใด เนื่องจากเดิม
หน่วยงานได้มีการจัดท าระบบของตัวเองรวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพของผู้ประกอบการของ
หน่วยงานไว้ แต่ต้องยกเลิกและใช้ตามระเบียบ
ใหม่ของกรมบัญชีกลาง ท าให้อาจไม่ได้บริษัทเดิม
ที่มีคุณภาพ 

 ระบบ E-Auction ควรเปิดโอกาสให้เสนอราคา
ได้หลายครั้ ง และเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใส 
(ตอนนี้ให้เสนอราคาได้ครั้งเดียว)  

 บางหน่วยงานที่มักมีการติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบและ
เครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก    
การใช้ระเบียบของกรมบัญชีกลางสร้างความ
ยุ่งยากในการลงทะเบียนคู่ค้าจากต่างประเทศ
รวมทั้งท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้บริษัทจาก
ต่างประเทศไม่อยากเข้ าร่ วม ดั งนั้ น  กรณี           
การจัดซื้อที่มีวงเงินไม่สูงควรใช้ระเบียบเดิม          
ซึ่งลดความยุ่งยากในการด าเนินงาน 

 ระบบ E-Bidding มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้
เวลานานเกินไป ซึ่งขัดกับนโยบายของรัฐบาล         
ที่ เร่ งรัดให้หน่วยงานรีบใช้จ่ายงบประมาณ         
ให้รวดเร็ว 

 การน าระบบดิจิทัลมาใช้ถือเป็นเรื่องดี แต่ปัจจุบัน
ยังใช้ไม่ครบวงจร อาทิ การกรอกข้อมูลในระบบ
เสร็จแล้วต้องปริ้นเอกสารเพ่ือมาลงนาม ทั้งนี้ควร
ออกแบบระบบให้สามารถด าเนินการทุกอย่างจน
เสร็จได้ผ่านระบบดิจิทัล 

 ควรจัดกลุ่มหน่วยงานของรัฐแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ และมีระเบียบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง    
ที่ เหมาะสมส าหรับหน่วยงานแต่ละประเภท     
ไม่ควรใช้ระบบเดียวกับทุกหน่วยงาน 

 ควรจัดท าคู่มือการท างาน เนื่องจากปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ท างานล าบากต้องดูระเบียบหลายเล่ม 
และอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 การก าหนดนิยามส าหรับ “การแข่งขันเชิ ง
พาณิชย์” ให้มีความชัดเจน เนื่องจากบางเรื่อง
ตีความได้ล าบาก 

 ระบบ e-GP ควรตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้แข่งขันก่อนที่จะมีการประมูล เนื่องจากหาก
ประมูลได้ผู้ชนะแล้วตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ 
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ประเด็นตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ท าให้ต้องเริ่มกระบวนการเปิดประมูลใหม่ 
ซึ่งเสียเวลา 

 ระบบการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบาง
แห่งที่ใช้อยู่เดิมมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบของ
กรมบัญชีกลาง 

 ควรพิจารณาบทก าหนดโทษของผู้ประกอบการ
ใน พ.ร.บ. นี้ด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

171 

 

 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เมจิก ๒ ชั้น ๒ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
  เพศ 
ชาย ๕๗ ๓๘.๕๑ 
หญิง ๙๐ ๖๐.๘๑ 
ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๘ 
  อาย ุ
ต่ ากว่า ๑๘ ปี ๐ ๐๐.๐๐ 
๑๘ – ๒๕ ปี ๕ ๓.๓๘ 
๒๖ – ๓๓ ปี ๒๓ ๑๕.๕๔ 
๓๔ – ๔๑ ปี ๒๘ ๑๘.๙๒ 
๔๒ – ๔๙ ปี ๓๔ ๒๒.๙๗ 
๕๐ - ๖๐ ปี ๕๒ ๓๕.๑๔ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๔ ๒.๗๐ 
ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๘ 
  อาชีพ 
เกษตรกร ๐ ๐.๐๐ 
พนักงานเอกชน ๓ ๒.๐๓ 
อิสระ/ค้าขาย ๐ ๐.๐๐ 
รับจ้างทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 
ข้าราชการ ๑๒๑ ๘๑.๗๖ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑ ๐.๖๘ 
นักเรียน/นักศึกษา ๒ ๑.๓๕ 
อ่ืนๆ* ๒๐ ๑๓.๕๑ 
ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๘ 

 
 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวนประมาณ ๒๕๐ คน และมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๑๔๘ คน  
คิดเป็นอัตราการตอบร้อยละ ๕๙.๒๐ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายที่ ๑ บริการภาครัฐตอบโจทย์ชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ๔๗.๙๗ ๔๑.๒๒ ๘.๑๑ ๑.๓๕ ๑.๓๕ 

1.1 ให้ทุกหน่วยงานปรับระบบการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้รูปแบบดิจิทัล
ทั้งหมด (Fully Digitized Services) 

๔๗.๙๗ ๔๑.๒๒ ๘.๑๑ ๑.๓๕ ๑.๓๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๑ ๖๑ ๑๒ ๒ ๒ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเมื่อมีเหตุด่วน 

เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน ๗๒.๒๙ ๒๑.๙๖ ๓.๓๘ ๑.๐๒ ๑.๓๕ 

2.1 บูรณาการหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ เหลือเพียง
หมายเลขเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

๖๓.๕๒ ๒๗.๗๐ ๖.๐๘ ๑.๓๕ ๑.๓๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๔ ๔๑ ๙ ๒ ๒ 
2.2 เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติ        

การรักษา พยาบาลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น   

๘๑.๐๗ ๑๖.๒๒ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๑.๓๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๒๐ ๒๔ ๑ ๑ ๒ 
๓) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ๗๖.๖๙ ๒๐.๒๗ ๑.๓๖ ๐.๐๐ ๑.๖๙ 

3.1 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ          
การให้บริการประชาชนโดยตรง ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ืออ านวย
สะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

๘๓.๑๑ ๑๔.๘๖ ๐.๖๘ ๐.๐๐ ๑.๓๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๒๓ ๒๒ ๑ ๐ ๒ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

3.2 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน อาทิ แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กับการอนุมัติอนุญาต 

๗๐.๒๖ ๒๕.๖๘ ๒.๐๓ ๐.๐๐ ๒.๐๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๔ ๓๘ ๐ ๐ ๒ 
๔) พัฒนาระบบการขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗๕.๐๐ ๒๐.๙๕ ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๓.๓๘ 

4.1 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
ช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน     
ได้อย่างทนัท่วงที 

๗๒.๙๗ ๒๕.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๓๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๘ ๓๘ ๐ ๐ ๒ 
4.2 วางระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การเชื่อมโยง

ข้อมูลประวัติการรักษา พยาบาลระหว่างโรงพยาบาล
ต่างๆ กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

๗๗.๐๒ ๑๖.๒๑ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๕.๔๑ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๑๔ ๒๔ ๑ ๑ ๘ 
๕) บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
๗๒.๙๗ ๒๒.๕๒ ๑.๕๘ ๐.๒๓ ๒.๗๐ 

5.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Analytics Centre) 

๖๙.๖๐ ๒๒.๓๐ ๔.๐๕ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๓ ๓๓ ๖ ๐ ๖ 
5.2 บูรณาการการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Intranet) 
๗๖.๓๔ ๒๐.๒๗ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๒.๐๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๑๓ ๓๐ ๑ ๑ ๓ 
5.3 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ รวบรวมและ

เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗๒.๙๗ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๐๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๘ ๓๗ ๐ ๐ ๓ 

เป้าหมายที่ ๒ โครงสร้าง ระบบงาน และก าลังคนภาครัฐมีความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖๐.๙๘ ๒๘.๓๘ ๕.๙๒ ๑.๑๘ ๓.๕๕ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการท างานในราชการ  
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน และแปลงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 

๗๐.๒๗ ๒๕.๐๐ ๐.๖๘ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๔ ๓๗ ๑ ๐ ๖ 

1.2 วางระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารรูปแบบใหม่ 
เช่น ภาค และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

๕๙.๔๕ ๓๑.๐๘ ๕.๔๑ ๐.๖๘ ๓.๓๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๘ ๔๖ ๘ ๑ ๕ 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ด้วยการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก       
เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชนด้วยความคุ้มค่า 

๕๘.๑๑ ๒๖.๓๕ ๙.๔๖ ๒.๗๐ ๓.๓๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๖ ๓๙ ๑๔ ๔ ๕ 
1.4 ปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ โดยให้หน่วยงานในการ

บริหารราชการส่วนกลางมีบทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแล (Smart Policy and Regulator) 

๕๖.๐๘ ๓๑.๐๘ ๘.๑๑ ๑.๓๕ ๓.๓๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๓ ๔๖ ๑๒ ๒ ๕ 
๒. เตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕๔.๗๔ ๓๑.๕๙ ๖.๙๓ ๓.๐๔ ๓.๗๑ 

2.1 วางแผนอัตราก าลั ง เ พ่ื อให้ ภาครั ฐมี ก าลั งคนที่ มี           
ขีดความสามารถและจ านวนที่ เหมาะสมสอดคล้อง       
กับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ เช่น กลุ่มก าลังคน  
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีความจ าเป็น   
ส าหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 
และเปูาหมายประเทศไทย ๔.๐  

๗๐.๙๕ ๒๔.๓๒ ๑.๓๕ ๐.๖๘ ๒.๗๐ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๕ ๓๖ ๒ ๑ ๔ 
2.2 ปรับขนาดก าลั งคนภาครั ฐ ให้ มี ขนาดกะทัดรั ด    

คล่องตัว สามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี  และสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลง      
อย่างรวดเร็ว 

๕๒.๗๑ ๓๑.๐๘ ๑๐.๘๑ ๑.๓๕ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๘ ๔๖ ๑๖ ๒ ๖ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

2.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณในระยะยาว หรือเ พ่ิมประสิทธิภาพ      
และผลิตภาพในการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า (Value 
for Money) 

๓๙.๑๙ ๓๖.๔๙ ๑๑.๔๙ ๘.๗๘ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๕๘ ๕๔ ๑๗ ๑๓ ๖ 

2.4 จัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภท  
ที่ ใช้งบประมาณแผ่นดิน เ พ่ือให้มีข้อมูลก าลังคน        
ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการก าหนดนโยบาย
การบริหารก าลังคนภาครัฐ 

๕๖.๐๙ ๓๔.๔๖ ๔.๐๕ ๑.๓๕ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๓ ๕๑ ๖ ๒ ๖ 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้
ภาครัฐ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุน   
การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕๑.๓๕ ๓๒.๘๘ ๖.๗๖ ๓.๓๘ ๕.๖๓ 

1.1 เพ่ิมช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจ
ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ    
เช่น การจ้างงานในระบบข้าราชการวิสามัญ ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ พนักงานราชการศักยภาพสูง 
และส่งเสริมการสรรหาบุคลากรแบบ Lateral Entry    
ให้มีสัดส่วนที่มากขึ้น เป็นต้น 

๕๐.๖๗ ๓๖.๔๙ ๖.๐๘ ๒.๐๓ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๕ ๕๔ ๙ ๓ ๗ 

1.2 ลดกฎระเบียบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรรหา    
และเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ สมัครงาน         
ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย 

๕๔.๗๔ ๒๙.๐๕ ๗.๔๓ ๒.๗๐ ๖.๐๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๑ ๔๓ ๑๑ ๔ ๙ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1.3 ผลักดันให้มีการตั้ งคณะกรรรมการแห่งชาติว่าด้วย
ก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce 
Policy and Remuneration Tribunal) เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังและ การก าหนดค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความจ าเป็นในแต่ละวิชาชีพและเทียบเคียง
ได้ในตลาดแรงงาน 

๔๘.๖๔ ๓๓.๑๑ ๖.๗๖ ๕.๔๑ ๖.๐๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๒ ๔๙ ๑๐ ๘ ๙ 

๒. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะไว้ในภาครัฐ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๕๘.๕๑ ๓๐.๘๑ ๓.๙๒ ๒.๐๓ ๔.๗๓ 

2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System) เพ่ือให้           
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม เกิดความเป็นธรรม 
และน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๖๒.๑๖ ๒๘.๓๘ ๒.๗๐ ๑.๓๕ ๕.๔๑ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๒ ๔๒ ๔ ๒ ๘ 
2.2 พัฒนาระบบค่ าตอบแทนและสวั สดิ การภาครั ฐ                        

ให้เป็นค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensations)              
โดยให้มีส่วนผสม (Pay Mix) ที่มีความหลากหลาย         
เพ่ือให้สามารถจูงใจบุคลากรกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ค่าตอบแทนตามช่วงวัย ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ             
หรือค่าตอบแทนตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Locality Pay) เป็นต้น 
 

๖๔.๑๘ ๒๘.๓๘ ๒.๐๓ ๐.๖๘ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๕ ๔๒ ๓ ๑ ๗ 
2.3 วางระบบการบริหารและการพัฒนาผู้ที่มีผลงาน        

ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานภาครัฐ 
(Managing Underperformers) 

๖๒.๑๖ ๓๐.๔๑ ๓.๓๘ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๒ ๔๕ ๕ ๐ ๖ 
2.4 ผล ักด ัน ให ้ม ีการตั ้ง คณะกรรมการพ ิท ักษ ์ร ะบบ

คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 
(ในฝุายบริหาร) และมีระบบการพิจารณาอุทธรณ์    
ที่เป็นมาตรฐานและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

๕๐.๐๐ ๓๔.๔๖ ๖.๗๖ ๔.๐๕ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๔ ๕๑ ๑๐ ๖ ๗ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

2.5 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนดให้พฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น 

๕๔.๐๖ ๓๒.๔๓ ๔.๗๓ ๔.๐๕ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๘๐ ๔๘ ๗ ๖ ๗ 
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถใหม่ 

และมีความผูกพันต่อระบบราชการ  (New Mindsets    
and Skillsets) 

๖๒.๑๖ ๒๖.๖๙ ๓.๕๕ ๐.๖๘ ๖.๙๓ 

3.1 วางระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การพัฒนาทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ใหม่
ระดับมืออาชีพ นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง 
และนักบริหารระดับสูง) 

๗๐.๒๗ ๒๓.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖.๐๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๔ ๓๕ ๐ ๐ ๙ 
3.2 ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ    

วางระบบในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของ      
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (Development Evaluation 
and ROI) 

๖๒.๘๓ ๒๘.๓๘ ๒.๐๓ ๐.๐๐ ๖.๗๖ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๓ ๔๒ ๓ ๐ ๑๐ 
3.3 พัฒนานักบริหารและผู้น ายุคใหม่ เพื่อให้มีทักษะและ

สมรรถนะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
(Change Leaders) และสร้างนวัตกรรม 

๖๒.๘๔ ๒๗.๗๐ ๒.๗๐ ๐.๖๘ ๖.๐๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๙๓ ๔๑ ๔ ๑ ๙ 
3.4 จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะก าลังคน

ภาครัฐ (Centre for Competency Transformation) เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรส าหรับเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของการปฏิบัติราชการ 

๕๒.๗๐ ๒๗.๐๓ ๙.๔๖ ๒.๐๓ ๘.๗๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๗๘ ๔๐ ๑๔ ๓ ๑๓ 
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เป้าหมายที่ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๑) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

๗๒.๑๖ ๒๑.๐๘ ๐.๙๕ ๑.๐๘ ๔.๗๓ 

1.1 จัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ไว้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

๗๔.๓๒ ๑๘.๙๒ ๐.๐๐ ๑.๓๕ ๕.๔๑ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๑๐ ๒๘ ๐ ๒ ๘ 
1.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ที่ เชื่อมโยงกับระบบ 
PMOC เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

๖๙.๕๙ ๒๒.๓๐ ๑.๓๕ ๑.๓๕ ๕.๔๑ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๓ ๓๓ ๒ ๒ ๘ 
1.3 ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความ

คล่องตัว โดยปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับระดับ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง (Scales) ลักษณะของวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ การใช้สอย และจ านวนวงเงินงบประมาณ 

๗๕.๐๐ ๑๙.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๖๘ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๑๑ ๒๙ ๐ ๑ ๗ 
1.4 ส่งเสริมและสร้างเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิด ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน เช่น Integrity Pact    
ผู้สังเกตการณ์ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็น
ปัจจุบันและเข้าถึงได้แก่ประชาชน เป็นต้น 

๗๓.๖๔ ๒๑.๖๒ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๓.๓๘ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๙ ๓๒ ๑ ๑ ๕ 
1.5 ผลักดันการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือแก้ไข/
ปูองกันปัญหาการฮ้ัว 

๖๘.๒๕ ๒๒.๙๗ ๒.๗๐ ๑.๓๕ ๔.๗๓ 

จ านวน (๑๔๘ คน) ๑๐๑ ๓๔ ๔ ๒ ๗ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม บอลรูม เอ ชั้น ๕ 
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

------------------------------------ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
  เพศ 

ชาย ๓๕ ๔๔.๓๐ 
หญิง ๔๔ ๕๕.๗๐ 

ไม่ระบุ ๐ ๐.๐๐ 
  อายุ 

ต่ ากว่า ๑๘ ปี ๐ ๐.๐๐ 
๑๘ – ๒๕ ปี ๐ ๐.๐๐ 
๒๖ – ๓๓ ปี ๔ ๕.๐๖ 
๓๔ – ๔๑ ปี ๑๖ ๒๐.๒๕ 
๔๒ – ๔๙ ปี ๒๒ ๒๗.๘๕ 
๕๐ - ๖๐ ปี ๓๑ ๓๙.๒๔ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๖ ๗.๕๙ 

ไม่ระบุ ๐ ๐.๐๐ 
  อาชีพ 

เกษตรกร ๐ ๐.๐๐ 
พนักงานเอกชน ๐ ๐.๐๐ 
อิสระ/ค้าขาย ๐ ๐.๐๐ 
รับจ้างทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 
ข้าราชการ ๑ ๑.๒๗ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๙ ๖๒.๐๓ 
นักเรียน/นักศึกษา ๒๓ ๒๙.๑๑ 

อ่ืนๆ* ๐ ๐.๐๐ 
ไม่ระบุ ๖ ๗.๕๙ 

 
 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวนประมาณ ๒๐๑ คน และมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๗๙ คน คิดเป็น
อัตรา การตอบร้อยละ ๓๙.๓๐ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายที่ ๑ บริการภาครัฐตอบโจทย์ชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 

๔๘.๐๙ ๔๖.๘๔ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๑.๒๗ 

1.1 ให้ทุกหน่วยงานปรับระบบการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้รูปแบบดิจิทัล
ทั้งหมด (Fully Digitized Services) 

๔๘.๐๙ ๔๖.๘๔ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๑.๒๗ 

จ านวน (๗๙ คน) ๓๘ ๓๗ ๓ ๐ ๑ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเมื่อมีเหตุด่วน 

เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน 
๖๘.๙๙ ๒๑.๕๒ ๕.๗๐ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

2.1 บูรณาการหมายเลขแจ้งเหตุฉุ กเฉินให้ เหลือเพียง
หมายเลขเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

๕๙.๔๙ ๒๕.๓๒ ๑๐.๑๓ ๒.๕๓ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๗ ๒๐ ๘ ๒ ๒ 
2.2 เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติ        

การรักษา พยาบาลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น   

๗๘.๔๘ ๑๗.๗๒ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๖๒ ๑๔ ๑ ๐ ๒ 
๓) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๗๗.๒๒ ๑๘.๙๙ ๐.๖๔ ๐.๖๔ ๒.๕๓ 

3.1 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ          
การให้บริการประชาชนโดยตรง ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ืออ านวย
สะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

๘๔.๘๑ ๑๑.๓๙ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๖๗ ๙ ๑ ๐ ๒ 
3.2 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการแก้ไข

ปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน อาทิ แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กับการอนุมัติอนุญาต 

๖๙.๖๒ ๒๖.๕๘ ๐.๐๐ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๕ ๒๑ ๐ ๑ ๒ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๔) พัฒนาระบบการขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๗๖.๕๘ ๑๙.๖๒ ๐.๖๔ ๐.๐๐ ๓.๑๗ 

4.1 ให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
ช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน     
ได้อย่างทันท่วงท ี

๖๘.๓๕ ๒๗.๘๕ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๔ ๒๒ ๑ ๐ ๒ 
4.2 วางระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การเชื่อมโยง

ข้อมูลประวัติการรักษา พยาบาลระหว่างโรงพยาบาล
ต่างๆ กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

๘๔.๘๑ ๑๑.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๖๗ ๙ ๐ ๐ ๓ 
๕) บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
๗๖.๓๗ ๑๘.๑๔ ๑.๖๙ ๐.๔๒ ๓.๓๗ 

5.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Analytics Centre) 

๗๐.๘๙ ๒๒.๗๘ ๒.๕๓ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๖ ๑๘ ๒ ๑ ๒ 
5.2 บูรณาการการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Intranet) 
๘๒.๒๘ ๑๑.๓๙ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๖๕ ๙ ๑ ๐ ๔ 
5.3 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ รวบรวมและ

เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗๕.๙๕ ๒๐.๒๕ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๖๐ ๑๖ ๑ ๐ ๒ 

เป้าหมายที่ ๒ โครงสร้าง ระบบงาน และก าลังคนภาครัฐมีความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๓. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖๐.๗๖ ๓๑.๐๑ ๓.๘๐ ๐.๙๕ ๓.๔๘ 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการท างานในราชการ  
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน และ แปลงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 

๖๔.๕๖ ๒๙.๑๑ ๒.๕๓ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๑ ๒๓ ๒ ๑ ๒ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

3.2 วางระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารรูปแบบใหม่ 
เช่น ภาค และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

๕๕.๗๐ ๓๖.๗๑ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๔ ๒๙ ๓ ๐ ๓ 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ด้วยการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก       
เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชนด้วยความคุ้มค่า 

๖๓.๒๙ ๒๗.๘๕ ๓.๘๐ ๑.๒๗ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๐ ๒๒ ๓ ๑ ๓ 
3.4 ปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ โดยให้หน่วยงานในการ

บริหารราชการส่วนกลางมีบทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแล (Smart Policy and Regulator) 

๕๙.๔๙ ๓๐.๓๘ ๕.๐๖ ๑.๒๗ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๗ ๒๔ ๔ ๑ ๓ 
๔. เตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕๓.๔๘ ๓๖.๐๘ ๖.๐๒ ๐.๖๔ ๓.๘๐ 

4.1 วางแผนอัตราก าลั ง เ พ่ื อให้ ภาครั ฐมี ก าลั งคนที่ มี           
ขีดความสามารถและจ านวนที่ เหมาะสมสอดคล้อง       
กับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ เช่น กลุ่มก าลังคน  
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีความจ าเป็น   
ส าหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 
และเปูาหมายประเทศไทย ๔.๐  

๖๔.๕๕ ๒๗.๘๕ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๑ ๒๒ ๓ ๐ ๓ 
4.2 ปรับขนาดก าลั งคนภาครั ฐ ให้ มี ขนาดกะทัดรั ด    

คล่องตัว สามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๕๑.๘๙ ๔๐.๕๑ ๓.๘๐ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๑ ๓๒ ๓ ๑ ๒ 
4.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระ

งบประมาณในระยะยาว หรือเ พ่ิมประสิทธิภาพ      
และผลิตภาพในการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า (Value 
for Money) 

๔๓.๐๔ ๓๙.๒๔ ๑๒.๖๖ ๐.๐๐ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๓๔ ๓๑ ๑๐ ๐ ๔ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

4.4 จัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภท  
ที่ ใช้งบประมาณแผ่นดิน เ พ่ือให้มีข้อมูลก าลังคน        
ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการก าหนดนโยบาย
การบริหารก าลังคนภาครัฐ 

๕๔.๔๒ ๓๖.๗๑ ๓.๘๐ ๑.๒๗ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๓ ๒๙ ๓ ๑ ๓ 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้
ภาครัฐ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 
ไม่แสดง
ความเห็น 

๔. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุน   
การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๕๘.๖๕ ๓๐.๓๘ ๔.๒๒ ๑.๖๙ ๕.๐๖ 

4.1 เพ่ิมช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจ
ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ    
เช่น การจ้างงานในระบบข้าราชการวิสามัญ ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ พนักงานราชการศักยภาพสูง 
และส่งเสริมการสรรหาบุคลากรแบบ Lateral Entry    
ให้มีสัดส่วนที่มากขึ้น เป็นต้น 

๕๙.๔๙ ๓๒.๙๑ ๒.๕๓ ๑.๒๗ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๗ ๒๖ ๒ ๑ ๓ 

4.2 ลดกฎระเบียบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรรหา    
และเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ส มัครงาน         
ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย 

๕๖.๙๕ ๓๑.๖๕ ๓.๘๐ ๑.๒๗ ๖.๓๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๕ ๒๕ ๓ ๑ ๕ 

4.3 ผลักดันให้มีการตั้ งคณะกรรรมการแห่งชาติว่าด้วย
ก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce 
Policy and Remuneration Tribunal) เพ่ือให้         
การบริหารอัตราก าลังและ การก าหนดค่าตอบแทน     
เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับความจ าเป็นในแต่ละวิชาชีพ    
และเทียบเคียงได้ในตลาดแรงงาน 

๕๙.๕๐ ๒๖.๕๘ ๖.๓๓ ๒.๕๓ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๗ ๒๑ ๕ ๒ ๔ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 
ไม่แสดง
ความเห็น 

๕. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะไว้ในภาครัฐ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๖๐.๕๑ ๓๑.๑๔ ๓.๕๔ ๐.๒๕ ๔.๕๖ 

5.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System) เพ่ือให้     
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม เกิดความเป็นธรรม 
และน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๖๔.๕๖ ๒๙.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖.๓๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๑ ๒๓ ๐ ๐ ๕ 
5.2 พัฒนาระบบค่ าตอบแทนและสวั สดิ การภาครั ฐ                       

ให้เป็นค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensations)               
โดยให้มีส่วนผสม (Pay Mix) ที่มีความหลากหลาย         
เพ่ือให้สามารถจูงใจบุคลากรกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ค่าตอบแทนตามช่วงวัย ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ             
หรือค่าตอบแทนตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Locality Pay) เป็นต้น 
 

๖๔.๕๖ ๒๖.๕๘ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๑ ๒๑ ๓ ๐ ๔ 
5.3 วางระบบการบริหารและการพัฒนาผู้ที่มีผลงาน        

ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานภาครัฐ 
(Managing Underperformers) 

๕๖.๙๖ ๓๕.๔๔ ๒.๕๓ ๑.๒๗ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๕ ๒๘ ๒ ๑ ๓ 
5.4 ผล ักด ัน ให ้ม ีการตั ้ง คณะกรรมการพ ิท ักษ ์ร ะบบ

คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 
(ในฝุายบริหาร) และมีระบบการพิจารณาอุทธรณ์    
ที่เป็นมาตรฐานและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

๕๖.๙๖ ๓๒.๙๑ ๖.๓๓ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๕ ๒๖ ๕ ๐ ๓ 
5.5 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนดให้พฤติกรรม

คุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นองค์ ประกอบส าคัญ               
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น 
 

๕๙.๔๙ ๓๑.๖๕ ๕.๐๖ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๗ ๒๕ ๔ ๐ ๓ 
๖. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถใหม่ 

และมีความผูกพันต่อระบบราชการ  (New Mindsets    
and Skillsets) 

๖๒.๓๔ ๓๑.๙๖ ๒.๒๒ ๐.๓๒ ๓.๑๗ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 
ไม่แสดง
ความเห็น 

6.1 วางระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง      
โดยเน้นการพัฒนาทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติ งาน 
(เจ้าหน้าที่ ใหม่ระดับมืออาชีพ นักบริหารระดับต้น      
นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) 

๖๗.๐๘ ๒๗.๘๕ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๓ ๒๒ ๑ ๐ ๓ 
6.2 ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ    

วางระบบในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของ
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ  ( Development 
Evaluation and ROI) 

๖๒.๐๒ ๓๒.๙๑ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๓.๘๐ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๙ ๒๖ ๑ ๐ ๓ 
6.3 พัฒนานักบริหารและผู้น ายุคใหม่ เพ่ือให้มีทักษะและ

สมรรถนะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
(Change Leaders) และสร้างนวัตกรรม 

๖๔.๕๕ ๓๑.๖๕ ๐.๐๐ ๑.๒๗ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๑ ๒๕ ๐ ๑ ๒ 
6.4 จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะก าลังคน

ภาครัฐ (Centre for Competency Transformation) เพ่ือ
พั ฒนาบุ ค ล า ก ร ส า ห รั บ เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม รั บ             
การ เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิดขึ้น ในแต่ละช่ว งชี วิตของ        
การปฏิบัติราชการ 
 

๕๕.๗๐ ๓๕.๔๔ ๖.๓๓ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๔๔ ๒๘ ๕ ๐ ๒ 

เป้าหมายที่ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

๒) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

๖๙.๖๒ ๒๕.๕๗ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๓.๕๔ 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ไว้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 

๖๘.๓๖ ๒๙.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๔ ๒๓ ๐ ๐ ๒ 
2.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ที่ เชื่อมโยงกับระบบ 
PMOC เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
 

๗๒.๑๕ ๒๕.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๗ ๒๐ ๐ ๐ ๒ 
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ประเด็นการปฏิรูป 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่แสดง
ความเห็น 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความ
คล่องตัว โดยปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับระดับ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง (Scales) ลักษณะของวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ การใช้สอย และจ านวนวงเงินงบประมาณ 

๗๔.๖๙ ๒๒.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๕๓ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๙ ๑๘ ๐ ๐ ๒ 
2.4 ส่งเสริมและสร้างเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้ เกิด ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน เช่น 
Integrity Pact   ผู้สังเกตการณ์ การให้ข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้แก่ประชาชน เป็นต้น 

๖๙.๖๒ ๒๔.๐๕ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๕ ๑๙ ๑ ๐ ๔ 
2.5 ผลักดันการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือแก้ไข/
ปูองกันปัญหาการฮ้ัว 

๖๓.๓๐ ๒๖.๕๘ ๕.๐๖ ๐.๐๐ ๕.๐๖ 

จ านวน (๗๙ คน) ๕๐ ๒๑ ๔ ๐ ๔ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เมจิก ๒ ชั้น ๒ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายที่ ๑ บริการภาครัฐตอบโจทย์ชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงาน
ปรับระบบการให้บริการ 
ที่กระทบต่อชีวิต 
และความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยใช้
รูปแบบดิจิทัลทั้งหมด 
(Fully Digitized 
Services) 
 
 
 

 เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ต้องพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทั่วถึง             
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาประชาชนทุกคน   
ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ 

 ควรจัดท าหน่วยงานต้นแบบและค่อยปรับ    
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ 

 ควรมีหน่วยงานกลางเผยแพร่ข้อมูล                   
หรือ Application ของรัฐทุกหน่วยงาน                 
ให้ประชาชนทราบ 

 ควรท ารูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อน และจัดให้มีระบบปูองกัน              
ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรปรับแก้ไขกฎหมาย 
ในส่วนที่ไม่เอ้ือ เช่น กฎหมายที่ยังต้อง 
ให้ใช้หลักฐานการลงนามผ่าน paper 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน 
๒.๑ บูรณาการหมายเลข
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ให้เหลือเพียง 
หมายเลขเดียวเพ่ือให้
ประชาชนสามารถ 
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 
เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง และควรด าเนินการโดยด่วน  
 จ านวนคู่สายต้องเพียงพอรองรับ 

การให้ความช่วยเหลือ ๒๔ ชั่วโมง  
 สามารถส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

   

 ควรเปิดช่องทางอ่ืน ๆ นอกจากหมายเลข
โทรศัพท์ อาจมี application ในการแจ้งเหตุ  

 จัดตั้งตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินในชุมชน พร้อมกล้อง
บันทึกภาพผู้ใช้ และมีการตรวจสอบตู้โทรศัพท์
ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

   
 

 

๒.๒ เชื่อมโยงข้อมูล 
ที่ส าคัญ  อาทิ การเชื่อมโยง 
ข้อมูลประวัติการรักษา- 
พยาบาล ระหว่าง
โรงพยาบาลต่าง  ๆ 
กรณทีี่มีเหตุฉุกเฉิน 
ต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น   
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ หน่วยงานภาครัฐ       
ควรเชื่อมโยงถึงกันได้ 

 ควรมีฐานข้อมูลกลางของรัฐ เพ่ือลงประวัติ
การรักษาของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนางานวิจัยและการวางแผนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องในด้านการสาธารณสุข 
ของประเทศในอนาคต  

 ต้องมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีศักยภาพ 
เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมของประเทศ 

 ควรจะต้องมีระเบียบหรือกฎในการใช้ข้อมูล 
ปูองกันทางภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์      
และจากผู้ดูแลข้อมูล (Cyber Security ) 

 
 

   
 
 
 
 
 

  ข้อมูลบางเรื่องอาจเกี่ยวโยงกับสิทธิส่วนบุคคล 
เช่น ผู้ที่มีประวัติการถูกล่วงละเมิดหรือเป็น
ผู้ถูกกระท า อาจไม่สามารถเปิดเผยสู่ภายนอกได้ 
ดังนั้น ควรก าหนดขอบเขตข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยและเชื่อมโยงได้ โดยขึ้นอยู่ 
กับความยินยอมของผู้รับการรักษา 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๓.๑ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
บริการประชาชนโดยตรง 
ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอน         
การให้บริการประชาชน 
เพ่ืออ านวยสะดวก   
และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

 ควรพัฒนาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับประชาชน
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานดึงไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยลด
ขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูล 

 เชื่อมโยงข้อมูลและให้บริการ Online - service 
ให้สามารถใช้ ID ๑๓ หลัก หรือสแกน
ลายนิ้วมือได้ 

 ใช้ดิจิทัลเข้ามาท างานให้มากขึ้น 

 
 

   

 อาจต่อเนื่องเป็น One Stop Shop ในจุดที่เป็นพ้ืนที ่
สาธารณะที่ประชาชนเข้ามาแล้วสามารถเลือกรับ
บริการได้ครบทั้งระบบหลาย ๆ  บริการที่เชื่อมโยงกัน 

 
 

  
 

 

๓.๒ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อติดขัดในการบริการ
ประชาชน อาทิ แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการอนุมัติอนุญาต 

 ต้องอาศัยที่ปรึกษาในการแก้ไขกฎหมาย  
 ควรมีขั้นตอนการช่วยเตรียมการก่อนยื่นขอ 

เมื่อมีข้อติดขัดก็มีการบริการให้ค าปรึกษา 
 ควรก าหนดบทลงโทษ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ

ไมด่ าเนินการแก้ไขปัญหาในการให้บริการด้วย 

 
 

   

 ต้องพิจารณาเป็นรายเรื่องเกี่ยวกับลักษณะ 
ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตแต่ละประเภท 

      ให้ชัดเจนว่าสามารถลดขั้นตอนได้หรือไม่    
ไม่ใช่พิจารณาแต่การบริการในภาพรวมเท่านั้น 

 
 

  
 

 

 ควรให้กระทรวง/กรม และหน่วยงานของรัฐ    
ที่ออกกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์                 
ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอน วิธีการ                     
และระยะเวลา ในการด าเนินการ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๔. พัฒนาระบบการขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔.๑ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดช่องทาง 
การให้ค าปรึกษา 
แก่ประชาชนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนอง 
ตามความต้องการ 
ของประชาชน  
ได้อย่างทันท่วงที 

 หน่วยงานรัฐควรมีหน่วยงานให้บริการให้
ค าปรึกษาเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

 ต้องมีช่องทางที่เพียงพอกับจ านวนประชาชน    
ที่เข้ามาขอค าปรึกษา 

 รัฐควรเปิดช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์, 
สื่อสังคม , Application ที่สามารถโต้ตอบได้      
แบบ Real time เช่น Skype , VDO Call หรือแบบอ่ืน ๆ  

 ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 
 

  
 

 

๔.๒ วางระบบเพ่ือเชื่อมโยง 
ข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ  
การเชื่อมโยงข้อมูล
ประวัติการรักษา พยาบาล 
ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ  
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้อง 
เข้ารับการรักษาพยาบาล 

 เป็นเรื่องที่ดี ข้อมูลจะเป็นประโยชน์            
ในการด าเนินการของรัฐในทุกด้าน ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล  

 ข้อมูลต้อง Real-time และปรับปรุงล่าสุดทันที
ที่มีการเรียกใช้งานข้อมูล  

 ควรมรีะบบ Application ที่ช่วยเพ่ิมความสะดวก
ให้ประชาชน เช่น การจองคิวการรักษาพยาบาล  

 
 

   

 ควรจะต้องมีระเบียบหรือกฎในการใช้ข้อมูล 
เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการปูองกัน
ทางภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์และจากผู้ดูแลข้อมูล 

 
 

  
 

 

๕. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

๕.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(Government Data 
Analytics  Centre) 

 ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ 

 ควรมีธรรมาภิบาลในการใช้ข้อมูลภาครัฐ 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชนหรือเอกชนทั้งสิ้น 

 ควรมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย       
ของข้อมูล 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 ควรเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ
ประชาชน 

   
 

 

๕.๒ บูรณาการ 
การเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Secure 
Intranet ) 

 ควรเชื่อมโยงระบบให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเข้าถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานรัฐ 

 ควรมีรหัสของประชาชนเพียงตัวเดียว ใช้ได้ทุกบริการ 
เพ่ือจะได้ทราบว่าบุคคลท่านนั้นเคยใช้บริการใด 
ของภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

 
 

   

 บางเรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงและ
เปิดเผยได้ (เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ควรจะให้
เปิดเผยทั้งหมด) เช่น ข้อมูลทรัพย์สินส่วนตัว
เกี่ยวกับที่ดิน 

 
 

  
 

 

๕.๓ พัฒนาระบบ 
ศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ 
รวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 ใช้ Big data ในการจัดระบบฐานข้อมูล       
โดยก าหนดเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน รวมทั้ง   
การ Update ข้อมูลเชิงสถิติให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 ควรมีรหัส Code ของประชาชนหรือเพียงตัวเดียว
ใช้ได้ทุกบริการและสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
 

   
 

 
เป้าหมายที่ ๒ โครงสร้าง ระบบงาน และก าลังคนภาครัฐมีความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการท างาน
ในราชการส่วนภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการให้บริการประชาชน 

 ควรจ าแนกบทบาทของราชการส่วนภูมิภาค
และราชการส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อน  

 ต้องมีการพัฒนาก าลังคนในส่วนภูมิภาค        
ให้สอดรับกับโครงสร้างที่ปรับปรุงด้วย 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

และแปลงยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัต ิ

 ควรก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
และปรับค่าตอบแทนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญ         
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.๒ วางระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดโครงสร้าง  
และระบบการบริหาร
รูปแบบใหม่ เช่น   
ภาคและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นต้น 

 ควรมีการวางระบบบริหารจัดการของภาคและ
เขตเศรษฐกิจที่มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่แท้จริง  

 ให้โอกาสคนในท้องถิ่นสามารถจัดการทรัพยากร
ของตนเองได้ โดยผ่านกลไกการก ากับจากส่วนกลาง
แทนการควบคุมจากรัฐบาลกลาง 

 ควรมองระบบการเชื่อมโยงระหว่างกันของแต่ละภาค 
รวมถึงก าลังคนที่เป็นอัตราก าลังของภาคเอง 

    

๑.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการควบรวม
องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก
เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบรกิาร
ประชาชนด้วยความคุ้มค่า 

 ควรมีการควบรวมองค์กรระดับท้องถิ่น 
เนื่องจากมีภารกิจและภาระงานที่ทับซ้อนกัน 

 เห็นด้วยที่ อบต. ที่มีขนาดเล็กควรรวมกัน      
ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณ ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 ควรมีเทศบาลอย่างเดียว จะท าให้การท างาน    
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาให้เทศบาล     
ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร 

    

 ควรพิจารณาในเรื่องการเดินทางของประชาชน
เพื่อติดต่อ อปท. ท่ีควบรวมด้วย เนื่องจากการสัญจร    
ในชนบทท่ีห่างไกลความเจริญ ซึ่งประชาชน    
อาจได้รับความล าบากในการเดินทางไปติดต่อ
ส่วนราชการ 

    

๑.๔ ปรับบทบาทภารกิจ 
ภาครัฐโดยให้หน่วยงาน     
ในการบริหารราชการ
ส่วนกลางมีบทบาท
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย

 นอกจากเป็นผู้ก ากับนโยบายและก ากับดูแลแล้ว 
ขอให้เพิ่มบทบาทด้านการให้ข้อมูลหรือผล     
ของการขับเคลื่อนนโยบายการก ากับดูแล      
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลงานหรือความส าเร็จ 

 ควรให้ส่วนภูมิภาคเข้ามามีส่วนในการก าหนด
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

และก ากับดูแล (Smart 
Policy and Regulator) 

นโยบาย เพื่อตอบสนองการบริการประชาชน   
ในท้องท่ีได้ตรงกับความต้องการ 

๒. เตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑ วางแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคน 
ที่มีขีดความสามารถ   
และจ านวนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความจ าเป็น 
ในการพัฒนาประเทศ 
เช่น กลุ่มก าลังคน    
ที่มีความส าคัญ     
เชิงยุทธศาสตร์และ 
มีความจ าเป็นส าหรับ 
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-Curve) และ
เปูาหมายประเทศไทย ๔.๐ 

 ควรมีแนวทางในการพัฒนาก าลงัคนทุกภาคสว่น  
ที่ชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม  

 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในยุค Thailand ๔.๐  

 ควรมีการรับกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาในหน่วยงาน 
ในด้านสาขาวิชาที่สามารถพัฒนาองค์กรได้  

 ต้องมีมาตรการแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน,  
Career Path, ความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง 

    

 ไม่ควรมองแต่สายวิชาชีพอุตสาหกรรมอย่างเดียว 
ในสายงานที่เกี่ยวกับสังคมก็มีส่วนในการแก้ไข
พัฒนาประเทศ 

    

๒.๒ ปรับขนาดก าลังคน 
ภาครัฐให้มีขนาด  
กะทัดรัด คล่องตัว 
สามารถรองรับ       
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ   
ระยะ ๒๐ ปี และ
สภาพแวดล้อม               
ที่เปลี่ยนแปลง            
อย่างรวดเร็ว 

 ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างานให้มากขึ้น 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน  

 ถ้าปรับขนาดก าลังคนภาครฐั ควรมีการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจ
ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ควรพิจารณาปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ       
ในส่วนขององค์การมหาชน องค์กรอิสระต่าง ๆ 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงมาก บางหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ท า 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ ลดค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคคลภาครัฐ     
ที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณในระยะยาว  
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพในการท างาน 
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณ 
มีความคุ้มค่า (Value 
for Money 

 ถ้าจะลดภาระผูกพันควรเริ่มจากบุคลากรที่จะ
รับใหม่ 

 ควรปฏิรูประบบบ านาญและสวสัดิการการรักษา 
พยาบาลของข้าราชการ 

 ลดค่าใช้จ่ายด้านไหนบ้างต้องพิจารณาให้ดี 
เพราะจะกระทบกับการดึงดูด จูงใจ และรักษา
คนเก่งไว้ในในระบบราชการ ดังนั้นจึงควรสร้าง
มาตรฐานการจูงใจอย่างอ่ืนที่ไม่มีผลผูกพัน
ภาระงบประมาณในระยะยาวควบคู่ไปด้วย 
 

    

๒.๔ จัดตั้งศูนย์บรูณาการ 
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ
ทุกประเภทที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน 
เพ่ือให้มีข้อมูลก าลังคน        
ที่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ส าหรับ     
การก าหนดนโยบาย
การบริหารก าลังคนภาครัฐ 

 ระบบข้อมูลควรอยู่ในฐานเดียวกันเพ่ือสามารถ
บริหารจัดการก าลังคน ในภาพรวมได้  

 ต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีความปลอดภัย 
เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
 

    

 ควรรวมถึงภาคเอกชนดว้ย เพราะการขับเคลื่อน
ประเทศต้องใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน       
จึงต้องมีข้อมูลก าลังคนของประเทศไทยไม่ใช่   
เฉพาะภาครัฐ 

    

 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้ภาครัฐ 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐในฐานะนายจ้างชั้นน า 

๑.๑  เพ่ิมช่องทางและ
รูปแบบการจ้างงาน
เพ่ือดึงดูดและจูงใจ    
ผู้มีความรู้ความสามารถ 

 ต้องวางระบบสรรหาที่ได้ประสิทธิภาพ  
โดยต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าการสรรหา
โปร่งใสอย่างแท้จริง เพราะภาครัฐยังมีระบบ
อุปถัมภ์อยู่ ท าให้ก าลังคนที่เข้าไปอาจไม่เป็น
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

เข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
เช่น การจ้างงาน ในระบบ
ข้าราชการวิสามัญ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง และ พนักงานราชการ
ศักยภาพสูง และ
ส่งเสริมการสรรหา
บุคลากรแบบ Lateral 
Entry  ให้มีสัดส่วน    
ที่มากขึ้น เป็นต้น 

คนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 ควรก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ยอมรับจริง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ลดกฎระเบียบ
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรเข้าสู่
ภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้สมัครงานซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมาย 

 ควรลดขั้นตอนและกฎระเบียบในการสรรหา
บุคลากรเพ่ือให้มีความคล่องตัว ตลอดจน  
ได้บุคลากรที่ตรงตามกลุ่มเปูาหมายเข้ามา
ท างานในองค์การ 

 ควรหาวิธีหรือมาตรฐานการปูองกันระบบ
เส้นสาย 

    

 ให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาปรับ
พนักงานราชการในสังกัดเป็นข้าราชการได้ 

    

๑.๓ ผลักดันให้มี     
การต้ังคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยก าลังคน 
และค่าตอบแทนภาครัฐ 
(Public Workforce 
Policy and Remuneration 
Tribunal) เพื่อให้การบริหาร 
อัตราก าลัง และ             
การก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นมาตรฐานสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นในแต่ละ 
วิชาชพีและเทียบเคียง
ได้ในตลาดแรงงาน 

 ควรท าอย่างยิ่ง เพ่ือก าหนดอัตราก าลัง      
และค่าตอบแทน ใหเ้หมาะสมกบัความยากง่าย
ของงาน 

 คณะกรรมการควรมีผู้แทนจากภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เช่น เอกชน มหาวิทยาลยั ประชาชน เป็นต้น 

 ต้องระวังเรื่องความล่าช้าของขั้นตอน         
และจ านวนของคณะกรรมการฯ ที่เป็น
องค์ประกอบ หากมีมากเกินไปก็จะท าให้
เกิดความยุ่งยาก 

 
 

    

๒. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบรหิาร 
ผลการปฏิบัติงาน
(Performance 
Management System) 
เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม  
เกิดความเป็นธรรม และ
น าไปสู่การพัฒนา   
ผลการปฏิบัติงาน    
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ระบบบริหารต้องสามารถให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มิฉะนั้นจะเกิด
การประเมินผลที่ไม่โปร่งใส ไม่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบได้ 

 
 ควรรพัฒนาระบบให้มีการ Reward หรือ 

Punishment  รวมถึงควรมี การประเมิน
แบบ ๓๖๐ ทั้งจาก Top-Down และ 
Bottom-Up  

 การประเมินผลหรือตัวชี้วัดต้องปรับปรุง 
เพราะงานบางอย่างไม่สามารถวัดจ านวน 
(ปริมาณ) ได้ 

    

๒.๒  พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ภาครัฐให้เป็น ค่าตอบแทน 
โดยรวม (Total 
Compensations)         
โดยให้มีส่วนผสม (Pay 
Mix) ที่มีความหลากหลาย
เพ่ือให้สามารถจูงใจ
บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ  ได้
อย่างเหมาะสม เช่น 
ค่าตอบแทนตามช่วงวัย 
ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ 
หรือค่าตอบแทนตามพ้ืนที ่
ปฏิบัติงาน (Locality Pay) 
เป็นต้น 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นการจูงใจให้บุคลากร
เข้ามาท างานกับองค์การได้มากยิ่งข้ึน 

 การพิจารณาผู้ได้รับค่าตอบแทนควรผ่านระบบ
ประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม ซ่ึงต้อง
ท าอย่างเปิดเผยและรอบคอบ 

 ค่าตอบแทนควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ 
ศักยภาพ ทักษะ และผลการประเมิน      
การปฏิบัติงาน 

 

    

๒.๓ วางระบบการบริหาร
และการพัฒนาผู้ที่มี
ผลงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Managing 
Underperformers) 

 ต้องมีความเป็นธรรมในการประเมินด้วยว่า  
ผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามคาดหวังเป็นไป
ตามนั้นจริงหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่ท าให้มีผล
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ดังกล่าว 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

 ควรมีมาตรการรองรับกรณีท่ีบางคนไม่ยอม
พัฒนาผลงานหรือพัฒนาไม่ได้แล้วด้วย 
เพราะปัจจุบันมีบุคลากรภาครัฐในลักษณะ
เช่นนี้เป็นจ านวนมาก 

 ให้การอบรมเพ่ิมความรูแ้ละส่งเสริมการท างาน
ที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ ความถนัด 

๒.๔ ผลักดันให้มี    
การตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคณุธรรม
แห่งชาติ เพื่อให้
ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 
(ในฝุายบริหาร)       
และมีระบบการพิจารณา
อุทธรณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน  
และข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเป็นธรรม        
ในกระบวนการบรหิาร  
งานบุคคล 

 ควรมีคณะกรรมการฯ ที่มีความยุติธรรม 
และโปร่งใส ที่สามารถปกปูองและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง  

    

 ควรมองกลไกเดิมที่มีอยู่ให้สามารถท างาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเที่ยงธรรม ถูกต้อง 

    

๒.๕ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ก าหนดให้พฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
การเลื่อนต าแหน่ง 
การลดต าแหน่ง     
การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น 

 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็นจริง 
เกิดข้ึนยากตราบใดที่ประเทศไทยยังมีระบบ
การวิ่งเต้นเส้นสาย 

 มีระบบและมีการปฏิบัติตามระบบ         
อย่างคุณธรรมและโปร่งใส 

    

 วิธีการด าเนินการในเรื่องนี้ยังไม่เป็นรูปธรรม 
ไม่มีความชัดเจน ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่แน่ชัดและใช้เหมือนกันทั้งระบบราชการ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถใหม่ และมีความ
ผูกพันต่อระบบราชการ  (New Mindsets and Skillsets) 

    

๓.๑ วางระบบการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การพัฒนาทุกช่วงเวลา
ของการปฏิบัติงาน 
(เจ้าหน้าที่ใหมร่ะดับ
มืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหาร
ระดับกลาง และ     
นักบริหารระดับสูง) 

 ควรมีการกระจายให้ทั่วถึงทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

 เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างให้บุคลากร       
มีความเป็นมืออาชีพหรือสั่งสมประสบการณ์
ตามระยะเวลา เพ่ือให้ขึ้นเป็นผู้น าที่มีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับ และเกิดประโยชน์ต่อราชการจริง 

 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่เป็นผู้น าใน
อนาคตที่รูปแบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

 Career Path ต้องชัดเจน 

    

๓.๒ ก าหนดเปูาหมาย
การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และวางระบบ 
ในการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผล
ของการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ(Development 
Evaluation and ROI) 

 ระบบดังกล่าวต้องมีความพอเหมาะ               
ไม่เพ่ิมภาระงาน 

    

๓.๓ พัฒนานักบริหาร
และผู้น ายุคใหม่เพ่ือให้มี 
ทักษะและสมรรถนะ
ในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
(Change Leaders) 
และสร้างนวัตกรรม 

 เปิดโอกาสทั้งสรรหาภายในระบบเองและ
นอกระบบ 

 ควรปรบัระบบกฎเกณฑ์ในหนว่ยงานราชการ
ให้สอดรับกับนักบริหารและผู้น ายุคใหม่ด้วย 

 ควรพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งหมด         
(ต้องพัฒนาคนเก่าด้วย ไม่ควรสร้างแต่คนใหม่) 

 การพัฒนานักบริหารยุคใหม่ไม่ควรใช้เกณฑ์
เรื่องอายุของบุคคล เพราะคนทีเ่ข้ารับราชการ
ช้าเนื่องจากท างานเอกชนมาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๔ จัดตั้งศูนย์
ปรับเปลี่ยนทักษะ  
และสมรรถนะก าลังคน 
ภาครัฐ (Centre for 
Competency 
Transformation) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส าหรับเตรียมความพร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลง   
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต 
ของการปฏิบัติราชการ 
 

 บุคคลแต่ละบุคคลมีความสามารถและความ
ช านาญรวมทั้งพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน 
ภาครัฐควรส่งเสริมให้น าสิ่งที่บุคลากรมีอยู่ไว้
สนับสนุนงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    

เป้าหมายที่ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

๑.๑ จัดท าฐานข้อมูลกลาง 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐไว้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 ต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยและทันต่อ
กลไกตลาด 

 ควรเปิดให้เอกชน ประชาชน ทราบด้วย 
(เท่าที่จ าเป็นและไม่เป็นความลับทางราชการ) 

 

    
 
 

 

๑.๒ พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
และออนไลน์ที่เชื่อมโยง 
กับระบบ PMOC 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล 
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพ่ือความโปร่งใส ถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

 พัฒนาระบบให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ให้มากกว่านี้ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ ปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดความคล่องตัว 
โดยปรับปรุงระเบียบ
ให้สอดคล้องกับระดับ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Scales) ลักษณะของ
วัสดุหรือครุภัณฑ์    
การใช้สอย และจ านวน
วงเงินงบประมาณ 

 ปัจจุบัน กระบวนการจัดซื้อยังล่าช้า         
ยังไม่ได้ของที่มีคุณภาพ (ต้องการของคุณภาพ
ไม่ใช่ราคาถูก) 

 ปรับปรุงระบบการก าหนดราคากลาง     
ด้าน IT ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกระบบ  

 ควรรับฟังปัญหา อุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

    

๑.๔ ส่งเสริมและ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไก
การติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และปูองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน เช่น 
Integrity Pact ผู้สังเกตการณ ์
การให้ข้อมูล การจัดซื้อ  
จัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน 
และเข้าถึงได้แก่ประชาชน 
เป็นต้น 

 ควรมีระบบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเพื่อปูองกันการทุจริต ทุกขั้นตอน
ต้องสามารถชี้แจงและมีหลักฐานให้ตรวจสอบ 

 ควรให้เข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านขั้นตอน
มากมาย  

 การจัดซื้อจัดจ้างยังมีช่องโหว่ในทางปฏิบัติ 
การให้ผลประโยชน์นอกรอบ เช่น ของฝาก 
ยังคงมีให้เห็นอยู่เนือง ๆ 

 

    

๑.๕ ผลักดันการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และ
ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.      
ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงาน ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือแก้ไข/
ปูองกันปัญหาการฮ้ัว 

 ควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหน็เป็นรูปธรรม 
หากมีการคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

    

 ระบบเพ่ิมข้ันตอนมาก ท าให้การท างาน
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ทันระยะเวลา         
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ควรมีการปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มากกว่าในปัจจุบัน 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม บอลรูม เอ  ชั้น ๕ 

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายที่ ๑ บริการภาครัฐตอบโจทย์ชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภา 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงาน
ปรับระบบการให้บริการ 
ที่กระทบต่อชีวิต 
และความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยใช้
รูปแบบดิจิทัลทั้งหมด 
(Fully Digitized 
Services) 
 
 
 

 ควรเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะ ๒ ปีแรก
ควรใช้รูปแบบดิจิทัลควบคู่ไปกับระบบเดิม/
คู่ขนานกันไป เพื่อให้ประชาชนได้เตรียม          
ความพร้อมในการเรียนรู้ระบบดิจิทัล 

 ต้องพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีสมรรถนะ                    
ในการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 

 ควรค านึงถึงศักยภาพในการจัดระบบความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล  

 ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

 ควรมีการจัดล าดับความส าคัญ งบประมาณ      
ที่ใช้และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับส่วนรวม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรมีการพิจารณาผู้รับบริการในแต่ละสาขา      
ที่มีศักยภาพแตกต่างกัน เช่น  ภาคอุตสาหกรรม
การส่งออกใช ้FDS ได้ แต่ภาคเกษตรกรอาจต้องใช้
รูปแบบการผสมผสาน 

    

 ควรมีกฎ – ระเบยีบให้ชัดเจน     

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน 
๒.๑ บูรณาการหมายเลข
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ให้เหลือเพียง 
หมายเลขเดียวเพ่ือให้

 ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีความเสถียร 
รวดเร็ว บูรณาการร่วมกัน 

 ต้องมีระบบที่แบ่งแยกความรับผิดชอบในแต่ละด้าน
ได้อย่างชัดเจน 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนสามารถ 
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 
เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

 เป็นประโยชน์แต่ต้องสามารถให้บริการได้อย่างจริงจัง 
ขจัดปัญหาการโทรก่อกวนได้ 

 ต้องมั่นใจว่าสามารถแจ้งเหตุร้ายเหตุฉุกเฉิน     
ได้ทุกเรื่องอย่างทันเวลา และผู้รับแจ้งเหตุ
สามารถแจ้งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
ได้อย่างรวดเร็ว 

 ควรมีหมายเลขฉุกเฉินแยกออกมาเพ่ือง่ายต่อการแยก
ประเภทและสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

 ต้องมีจ านวนคู่สายที่เพียงพอในการให้บริการ  
 ควรมีการ Record บทสนทนาไว้ด้วย 
 ควรจัดหมวดหมู่ให้ใช้งานง่าย ดีกว่าเหลือเบอร์เดยีว 

เพราะอาจท าให้โทรติดต่อได้ยาก 
  

 
  

๒.๒ เชื่อมโยงข้อมูล 
ที่ส าคัญ  อาทิ การเชื่อมโยง 
ข้อมูลประวัติการรักษา- 
พยาบาล ระหว่าง
โรงพยาบาลต่าง  ๆ 
กรณทีี่มีเหตุฉุกเฉิน 
ต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น   
 

 การบูรณาการด้านข้อมูลส าคัญต้องครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 รัฐควรมีระบบข้อมูลกลางที่สามารถดึงข้อมูล   
ของภาครัฐทุกส่วนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใด ๆ  

 บุคลากรที่ Record ข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพ 

 
 

   
 
 
 

 
 ควรมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ

เฉพาะบุคคล 
 ยังไม่พบระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 

โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลจะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างไร  

   
 

 

 ทุกหน่วยงานมีความเป็นตัวตนสูง กฎหมาย   
บางตัวก็ไม่เอ้ือ ท าให้การเชื่อมโยงบูรณาการเป็น
เรื่องยาก 

    
 

๓. ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๓.๑ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ 

 ควรมีหน่วยงานตรวจสอบทุก ๆ ๖ เดือน              
เพ่ือให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง และส ารวจ            
ความพึงพอใจของประชาชนไปพร้อมกันด้วย 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

บริการประชาชนโดยตรง 
ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอน         
การให้บริการประชาชน 
เพ่ืออ านวยสะดวก   
และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

 หน่วยงานกลางควรมีการออกแบบจัดท าระบบ
การให้บริการส าหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้งาน 
โดยไม่ต้องให้แต่ละหน่วยมาจัดท าเอง         
เพราะเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการจะไม่ให้ความร่วมมือ 
เนื่องจากกลัวสูญเสียอ านาจหรือกลัวไม่มีงานท า 
ท าให้ไม่สามารถลดขั้นตอนการบริการได้ 

 ควรจัดจ้างภาคเอกชนให้ด าเนินการแทน
หน่วยงานภาครัฐ  เช่นเดียวกับการด าเนินงาน
ด้านการจัดท า Passport ของกรมการกงสุล       
ที่พิสูจน์ได้ชัดเจน  ว่าบริการประชาชนได้ดีมาก
และรวดเร็ว 

 
 

  
 

 

๓.๒ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อติดขัดในการบริการ
ประชาชน อาทิ แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการอนุมัติอนุญาต 

 ควรก าหนดแนวทางให้ชัดเจนและท าความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง 

    

 หลายเรื่องเก่ียวกับกฎหมายหลายฉบับและหลาย
หน่วยงาน ควรก าหนดหลักการ ในการบูรณาการ
อนุมัติอนุญาตร่วมกัน  

 การปฏิรูปไม่ควรให้หน่วยงานมาแก้ปัญหาหรือ
แก้ไขกฎหมาย เพราะไม่มีหน่วยงานใด                
ที่จะบอกว่ากฎระเบียบของตนเองมีปัญหา 
ก.พ.ร. ควรก าหนดมาเลยว่ารัฐควรจะถ่ายโอน
อะไรไปให้เอกชนแก้กฎหมาย 

 
 

  
 

 
 

๔. พัฒนาระบบการขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔.๑ ให้กระทรวง/กรม 
และหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดช่องทาง 
การให้ค าปรึกษา 
แก่ประชาชนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนอง 
ตามความต้องการ 
ของประชาชน  
ได้อย่างทันท่วงที 

 ควรท าอย่างยิ่งและให้เข้าถึงประชาชนได้จริง 
โดยการเพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงได้
หลากหลาย 

 การให้บริการต้องอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ เข้าใจปัญหาของประชาชน    
อย่างแท้จริง   

 หน่วยงานของรัฐต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และตอบปัญหา อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ วางระบบเพ่ือเชื่อมโยง 
ข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ  
การเชื่อมโยงข้อมูล
ประวัติการรักษา พยาบาล 
ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ  
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้อง 
เข้ารับการรักษาพยาบาล 

 แต่ละโรงพยาบาลมีโปรแกรมอยู่แล้ว ไม่ควร     
ไปรื้อระบบใหม่ แต่ให้ใช้โปรแกรมกลางเป็น
ตัวเชื่อมแทน 

   
 

 

๕. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

๕.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(Government Data 
Analytics  Centre) 

 ควรพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงได้จริง ๆ เมื่อมีการเชื่อมโยง
มากพอจะช่วยให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่             
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท างานส าหรับ                    
ทุกหน่วยงานภาครฐัหรือประชาชนทัว่ไป 

 ควรท าในระบบ Big Data ด้วย 
 ต้องมีความชัดเจนในการจ าแนกประเภทข้อมูล

ของภาครัฐ เพราะจะต้องมีการบริหารจัดการ           
และการเข้าถึงอย่างเหมาะสมที่แตกต่างกัน                
เช่น ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลการข่าว เป็นต้น 

 ข้อมูลต้องปัจจุบัน ทันสมัย และถูกต้อง 

 
 

   

๕.๒ บูรณาการ 
การเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Secure 
Intranet ) 

 เห็นด้วย แต่ต้องปรับฐานข้อมูล ให้เป็นฐาน
เดียวกันก่อน 

    

 การมี Intranet อาจเป็นเรื่องฟุุมเฟือยเกินจ าเป็น 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายแบบ เช่น VPN ท างาน
ได้ผลเหมือนกันในราคาที่ต่ ากว่า 

   
 

 

๕.๓ พัฒนาระบบ 
ศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ 
รวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 ดี ควรท าในระบบ Big Data ด้วย 
 ระบบข้อมูลสถิติจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์

ประกอบ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้               
อย่างหลากหลาย 
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เป้าหมายที่ ๒ โครงสร้าง ระบบงาน และก าลังคนภาครัฐมีความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการท างาน
ในราชการส่วนภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการให้บริการประชาชน 
และแปลงยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัต ิ

 การปรับปรงุโครงสร้างฯ เป็นเรือ่งใหญ่ ต้องมี     
การจ าแนกประเภทหน่วยงานราชการและผลกระทบ
ภายหลังการปรับ ที่มีต่อบริการประชาชน           
ซึ่งจะต้องมีแผนและขั้นตอนด าเนินการที่ชัดเจน 
ต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 

 ควรปรบัปรุงทั้งสว่นกลางและสว่นภูมภิาค         
โดยแปลงยุทธศาสตร์สว่นกลาง ส่วนภูมิภาค          
ให้มีความเห็นหรือการด าเนนิการ ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 ควรรวมภารกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือบูรณาการ
ร่วมกันอยู่ในหนว่ยงานเดียวกัน 

 ควรส่งเสริมการท างานเปน็ทีมจังหวัด/ ทีมอ าเภอ   
ที่ไม่ยึดติดกับเฉพาะส่วนราชการต้นสังกัดของตน
เท่านั้น 

 ระมัดระวังเรื่องการรวบอ านาไวท้ี่ส่วนภูมภิาค    
หรือจังหวัด  หากไม่มีระบบการคัดเลือกผู้บริหาร     
ในส่วนภูมิภาคที่เพียงพอและเหมาะสม 

    

๑.๒ วางระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดโครงสร้าง  
และระบบการบริหาร
รูปแบบใหม่ เช่น   
ภาคและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นต้น 

 ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่     
ด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรจากการด าเนินการ      
ในจุดนี้ และต้องเข้าไปท าความเข้าใจและ
ช่วยเหลือประชาชนด้วย 

 ระมัดระวังเรื่องการกระจายอ านาจหากประชาชน  
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ที่เพียงพออาจถูกชักน า
ได้ง่าย ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

 แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องก าหนดรูปแบบ
ที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการควบรวม
องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก
เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบรกิาร
ประชาชนด้วยความคุ้มค่า 

 การควบรวมจ าเป็นต้องมีระบบการเฉลี่ย
ผลประโยชน์ที่ได้สัดส่วน ระหว่างนโยบายเฉพาะ
กับการให้บริการ  ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลไก               
ที่จะท าให้ได้มาซึ่งความยอมรับของแต่ละท้องถิ่น
ที่ถูกควบรวมเข้าด้วยกัน 

 นอกจากการควบรวม อปท. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริการอย่างคุ้มค่าแล้ว ควร
เน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน อปท. 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะส าหรับการให้บริการที่เพ่ิม
มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การคัดเลือกบุคลากรส่วนท้องถิ่นต้องมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาที่เจอ คือ ผู้บริหารระดับสูงไม่มีความรู้    
มาใช้ในการบริหารงาน แต่ด้วยความที่ตัวเอง          
มีชื่อเสียงในจังหวัดจึงได้รับการคัดเลือก 

 อบต. เล็ก ๆ ถูกมองข้ามไม่ได้รับการพัฒนา    
ควรบริหารจัดการโดยติดตามประเมินผลการท างาน
ให้มากขึ้น 

 ต้องระวังการรวมอ านาจและการใช้อ านาจ     
ในทางมิชอบ 

    

๑.๔ ปรับบทบาทภารกิจ 
ภาครัฐโดยให้หน่วยงาน     
ในการบริหารราชการ
ส่วนกลางมีบทบาท
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแล (Smart 
Policy and Regulator) 

 ต้องคัดเลือกหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสว่นกลางและ       

ส่วนภูมิภาคหลากหลายหน่วยงาน เพ่ือให้ได้
ความเห็นหลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วน 
ทุกประเด็น 

 ก ากับดูแล สนับสนุน และต้องช่วยแก้ไขปัญหา          
ทีเ่กิดขึ้นด้วย 

 ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องมีการติดตามผล 

    

๒. เตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑ วางแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคน 
ที่มีขีดความสามารถ   
และจ านวนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความจ าเป็น 
ในการพฒันาประเทศ 

 ต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม อย่าให้มีระบบ    
เส้นสาย และระบบอุปถัมภ์แบบเดิม ๆ 

 ก.พ. และ ก.พ.ร. ต้องคัดข้าราชการที่ไม่มีศักยภาพ
ออกอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกพวกพ้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานสว่นกลาง 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กลุ่มก าลังคน    
ที่มีความส าคัญ     
เชิงยุทธศาสตร์และ 
มีความจ าเป็นส าหรับ 
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-Curve) และ
เปูาหมายประเทศไทย ๔.๐ 

 ควรมี KPI ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม ก ากับ 
เจ้าหน้าที่ในการท างาน 

๒.๒ ปรับขนาดก าลังคน 
ภาครัฐให้มีขนาด  
กะทัดรัด คล่องตัว 
สามารถรองรับ       
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ   
ระยะ ๒๐ ปี และ
สภาพแวดล้อม               
ที่เปลี่ยนแปลง            
อย่างรวดเร็ว 

 ลดขนาดควบคู่ไปกับการปรบัระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน รวมทั้งการประเมนิผลงานรายบุคคล   
ที่โปร่งใส  

 หากคิดแต่จ ากัดก าลังคนแต่พัฒนา AI  ไม่ทันกับ
ภาวะสมองไหลของข้าราชการ หรือขาดก าลังคน   
ทีม่ีคุณภาพ  จะขาด ผลิตภาพของการท างาน        
อย่างแท้จริง 

 ควรค านึงถึงภารกิจที่จ าเป็นต้องพัฒนาและรักษา
ความมั่นคงของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยนืด้วย  

    

 ไม่ควรลดขนาดก าลังคน เพราะสิ่งส าคัญ                 
อยู่ที่ระบบงาน ควรจัดก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

    

๒.๓ ลดค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคคลภาครัฐ     
ที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณในระยะยาว  
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพในการท างาน 
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณ 
มีความคุ้มค่า (Value 
for Money 

 หากเป็นการปรับระบบการจ้างงานเป็นประเด็น          
ทีน่่าสนใจ แต่อาจไม่จูงใจบุคลากรที่ต้องการ          
ความมั่นคง 

 การลดค่าใช้จา่ยของบุคคลในระยะยาวอาจกระทบ
ขวัญก าลังใจ และอาจไม่จูงใจผูม้ีความรู้ 
ความสามารถ เข้ามาท างานในภาครัฐ  (อะไรที่ดี   
อยู่แล้วก็ไม่ควรไปปรับลด) 
 

 ควรมองในแง่มุมอ่ืนด้วย ไม่ใช่แค่เฉพาะด้าน
งบประมาณเท่านั้น ควรมองถึงด้านคุณภาพชีวิตด้วย 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ จัดตั้งศูนย์บรูณาการ 
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ
ทุกประเภทที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน 
เพ่ือให้มีข้อมูลก าลังคน        
ที่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ส าหรับ     
การก าหนดนโยบาย
การบริหารก าลังคนภาครัฐ 

 ควรด าเนนิการโดยเร่งด่วนก่อนการด าเนินการ       
ในทุกการปฏิรูป 

 ส านักงาน ก.พ. ดูแลบุคลากร ดงันั้น ก็ต้องดูแล
ข้อมูลภาครัฐให้เปน็ปัจจุบันและครบถ้วน              
เพ่ือที่ข้อมูลจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 ควรท าเป็นระบบฐานข้อมูลกลางซึ่งมีทุกด้าน              
ที่เกี่ยวข้อง (Big Data) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม           
ในการก าหนดอัตราก าลังคนของภาครฐั 

 บางข้อมูลควรมอบใหภ้าคเอกชนจัดท า 

    

 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้ภาครัฐ 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐในฐานะนายจ้างชั้นน า 

๑.๑  เพ่ิมช่องทางและ
รูปแบบการจ้างงาน
เพ่ือดึงดูดและจูงใจ    
ผู้มีความรู้ความสามารถ 
เข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
เช่น การจ้างงาน ในระบบ
ข้าราชการวิสามัญ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง และ พนักงานราชการ
ศักยภาพสูง และ
ส่งเสริมการสรรหา
บุคลากรแบบ Lateral 
Entry  ให้มีสัดส่วน    
ที่มากขึ้น เป็นต้น 

 ควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและ
คุณค่าของหน่วยงานภาครฐัที่เป็นประโยชน ์    
ต่อประเทศชาติและประชาชน ควรให้มีระบบ
วิธีการสรรหาที่ยืดหยุน่และคลอ่งตัวด้วย 

 การจูงใจให้คนเข้ามาสู่ระบบราชการจะต้องมีอัตรา
ค่าตอบแทนที่สูง รวมทั้งต้องมีงบประมาณรองรับ
ในการด าเนินการ 

 สรรหาคนที่มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
ประเมินผลงานอย่างจริงจัง จะท าให้ทุกคน   
เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า 

 ควรเนน้สร้างระบบให้คนภายในเติบโต ขวญั  
และก าลังใจก็จะดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการ set 
ระบบให้คนท างาน ได้เต็มศักยภาพ สร้างระบบ
ให้ดีแบบเอกชน 

 อาจเป็นช่องทางให้มีการจ้างพรรคพวกเข้าระบบ
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

แทนการจ้างผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง หรือแม้กระทั่ง  
การจ้างตัวเอง (ที่พ้นจากราชการด้วยการเกษียณ) 
กลับเข้ามาท างาน 

 ควรสรรหาด้วยความยุติธรรมไม่ควรใช้ระบบ
อุปถัมภ์ 

๑.๒ ลดกฎระเบียบ
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรเข้าสู่
ภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้สมัครงานซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมาย 

 ใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการสรรหาบุคลากร
ให้มากที่สุด 

 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความชดัเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

 ควรมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ควรเป็นหน่วยงานหลัก  

 มีข้อสอบกลางที่ใช้ส าหรับการสอบ                            
ในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 ปัจจุบันกระบวนการใช้เวลามากขาดความคล่องตวั 
 

    

๑.๓ ผลักดันให้มี     
การต้ังคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยก าลังคน 
และค่าตอบแทนภาครัฐ 
(Public Workforce 
Policy and Remuneration 
Tribunal) เพื่อให้การบริหาร 
อัตราก าลัง  และ             
การก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นมาตรฐานสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นในแต่ละ 
วิชาชพีและเทียบเคียง
ได้ในตลาดแรงงาน 

 ควรมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิองผู้รับผิดชอบ
ด้านงาน HRM และ HRD ของหน่วยงาน             
และมีกระบวนการคัดสรรคนทีม่ีประสิทธิภาพ
และมีวิสัยทัศน์ ไม่ยึดติดกับการด าเนินงาน
แบบเดิม ๆ 

 ต้องท าให้ระบบค่าตอบแทนเปน็มาตรฐาน 
สอดคล้องกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานที่
แท้จริง ต้องล้มเลิกระบบบัญชีเงินเดือน 

 
 

    

 การตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นการเพ่ิมขนาดระบบราชการ  เกิดความซ้ าซ้อน 
เพ่ิมขั้นตอน และสิ้นเปลืองงบประมาณ                
ควรบูรณาการหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๒.๑ สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบรหิาร 
ผลการปฏิบัติงาน
(Performance 
Management System) 
เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม  
เกิดความเป็นธรรม และ
น าไปสู่การพัฒนา   
ผลการปฏิบัติงาน    
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ควรสร้างรูปแบบการประเมินที่เป็นต้นแบบ     
ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้ ไม่ต้อง
เสียเงิน เสียเวลาไปตั้งระบบหรือจ้างที่ปรึกษามาท า 

 ควรมีระบบที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้จริง        
และมีการประเมินในภาพรวมของทุกส่วนราชการ
ว่าปฏิบัติตามที่ก าหนดหรือไม่ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานควรน ามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน               
เพ่ือสร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริง 

 ควรเนน้ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ในลักษณะ          
ที่ได้ความดีความชอบดว้ยกันและพร้อม               
ที่จะรับผิดชอบรว่มกัน 

 
 

    

๒.๒  พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ภาครัฐให้เป็น ค่าตอบแทน 
โดยรวม (Total 
Compensations)         
โดยให้มีส่วนผสม (Pay 
Mix) ที่มีความหลากหลาย
เพ่ือให้สามารถจูงใจ
บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ  ได้
อย่างเหมาะสม เช่น 
ค่าตอบแทนตามช่วงวัย 
ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ 
หรือค่าตอบแทนตามพ้ืนที ่
ปฏิบัติงาน (Locality Pay) 
เป็นต้น 
 
 

 ต้องมีการวัดความสามารถและการปฏิบัติงาน 
โดยค่าตอบแทนที่ได้รับต้องสอดคล้องกับ              
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การก าหนดเพ่ือให้เกิดความแตกต่างต้องชัดเจน
และระมัดระวังเพราะอาจเกิดความขัดแย้งขึ้น  
ในองค์กร 
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สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ วางระบบการบริหาร
และการพัฒนาผู้ที่มี
ผลงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Managing 
Underperformers) 

 ระบบต้องชัดเจนและเปน็ธรรม 
 ควรมี KPI หรือการตรวจวัดประสิทธิภาพ       

การท างาน หากไม่เป็นไปตามเปูาหมาย                 
ควรต้องมีมาตรการพิจารณาลงโทษตาม             
ความเหมาะสมกับกลุ่มคนเหล่านี้ หลังจากให้
โอกาสอีกครั้งแล้วยังไม่ดีข้ึน ภายในระยะเวลา      
ไม่เกิน ๑ ป ีควรเลิกจ้าง (ให้ออกหรือไล่ออก  
ตามสมควรแก่กรณี) โดยเรว็ เพ่ือสรรหาก าลัง  
คนใหม่มาท าหน้าที่แทน 

    

๒.๔ ผลักดันให้มี    
การตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม
แห่งชาติ เพื่อให้
ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 
(ในฝุายบริหาร)       
และมีระบบการพิจารณา
อุทธรณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน  
และข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเป็นธรรม        
ในกระบวนการบรหิาร  
งานบุคคล 

 ถ้ามีการตั้งแล้วต้องสามารถท าได้จริงไม่ใช่เสือ
กระดาษ มีหน้าที่แลว้ต้องมีอ านาจจัดการ              
มีหน่วยงานสนับสนุน 
 

    

๒.๕ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ก าหนดให้พฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
การเลื่อนต าแหน่ง 
การลดต าแหน่ง     
การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น 

 การตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเพ่ิมขนาดระบบราชการ เกิดความซ้ าซ้อน 
และสิ้นเปลืองงบประมาณ  ควรใชห้น่วยงานที่มีอยู่
แล้วแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมา
ด าเนินการ ในเรื่องนี ้
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สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 
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หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถใหม่ และมีความผูกพันต่อระบบราชการ  (New Mindsets and 
Skillsets) 

๓.๑ วางระบบการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การพัฒนาทุกช่วงเวลา
ของการปฏิบัติงาน 
(เจ้าหน้าที่ใหมร่ะดับ
มืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหาร
ระดับกลาง และ     
นักบริหารระดับสูง) 

 ควรพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม                     
กับ Generations ที่แตกต่างกัน ใหส้ามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ขาดการจัดสรรงบประมาณในดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ที่ผ่านมายังไม่เห็นผล
ในเชิงรูปธรรม 
 

    

 การพัฒนาบุคลากรควรเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
รายบุคคลที่จะขวนขวาย แทนที่หน่วยงานเป็น
คนปูอนให้ใครอยากก้าวหน้าก็ต้องไปหาเรียน
กันเอง ไม่มี Knowledge ไม่มี Skill ก็ไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

    

๓.๒ ก าหนดเปูาหมาย
การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และวางระบบ 
ในการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผล
ของการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ(Development 
Evaluation and ROI) 

 ควรมีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาที่เป็น    
การน าผลการเรยีนรู้ไปใช้ในงานภาคปฏิบัต ิ  
อย่างแท้จริง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด        
ตามประเภทของงานโดยการวางระบบติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 ท า KM เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานด้วย 

    

๓.๓ พัฒนานักบริหาร
และผู้น ายุคใหม่เพ่ือให้มี 
ทักษะและสมรรถนะ
ในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
(Change Leaders) 
และสร้างนวัตกรรม 

 ควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย 
 ต้องสร้างให้เกิดการยอมรับบุคคลกลุ่มนี้           

ภายในองค์กร 
 พัฒนาแล้วไม่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้    

เพราะระบบเดิมยังคงอยู ่

    

 ควรด าเนนิการในเรื่อง Change Management 
Leadership Training และ People 
Management  
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรูป 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๔ จัดตั้งศูนย์
ปรับเปลี่ยนทักษะ  
และสมรรถนะก าลังคน 
ภาครัฐ (Centre for 
Competency 
Transformation) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส าหรับเตรียมความพร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลง   
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต 
ของการปฏิบัติราชการ 
 

 ควรต้องก าหนดใหห้นว่ยงานภาครัฐทุกภาคสว่น
เข้าอบรมอย่างทั่วถึง          

    

 ไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ฯ เพราะสามารถ
สอดแทรกอยู่ใน Training Road Map ได้อยู่
แล้ว แต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่น ามาสามารถปฏิบัติ   
ได้จริง 

    

 

เป้าหมายที่ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 

ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรปู 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

๑.๑ จัดท าฐานข้อมูลกลาง 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐไว้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 ควรเปน็ระบบที่ง่าย สะดวก ลดขั้นตอน 
 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษา 

    
 
 

 

๑.๒ พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
และออนไลน์ที่เชื่อมโยง 
กับระบบ PMOC 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล 
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

 ข้อให้มีข้อมูลหรือหน้า Website ที่เป็น
ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากบางครั้ง               
มีความจ าเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติ แต่ชาวต่างชาติ
เหล่านี้ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เนื่องจาก
ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาไทย ท าให้เกิดความไม่สะดวก
และใช้เวลามากส าหรบัขั้นตอนการลงทะเบียน 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรปู 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ ปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดความคล่องตัว 
โดยปรับปรุงระเบียบ
ให้สอดคล้องกับระดับ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Scales) ลักษณะของ
วัสดุหรือครุภัณฑ์    
การใช้สอย และจ านวน
วงเงินงบประมาณ 

 ควรลดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ซ้ าซ้อนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ  e-bidding  
เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเรว็ ให้กับผู้ใช้งาน 

 ควรวางระเบยีบให้ชดัเจน เนื่องจากการขาด
ความชัดเจนจะท าให้ผู้ปฏิบัติตคีวามหลากหลาย 
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ 

    

๑.๔ ส่งเสริมและ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไก
การติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และปูองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน เช่น 
Integrity Pact ผู้สังเกตการณ ์
การให้ข้อมูล การจัดซื้อ  
จัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน 
และเข้าถึงได้แก่ประชาชน 
เป็นต้น 

 ควรมีระบบที่รองรบัการเสนอข้อคิดเห็น         
ในทุกประเด็นของผู้เสยีผลประโยชน ์ 

 ควรเนน้ให้ข้าราชการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างฉลาด 
อย่ามุ่งเน้นแต่การตั้งเปูาจับทุจริต เพราะท าให้
กระบวนการท างานมีความยากมากขึ้น           
และต้องซื้อผ่านบริษัทใหญ่ ๆ  

 ควรมีการเทียบราคากลางของตลาดด้วย      
ส่วนใหญ่ที่เคยมีมาราคาแพงเกินจริงหลายเท่าตัว 
ไม่สมประโยชน ์

 อยากให้มีความสัมพันธ์กับมาตรการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการใช้จา่ยภาครัฐด้วย 

    

๑.๕ ผลักดันการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และ
ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.      
ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงาน ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือแก้ไข/
ปูองกันปัญหาการฮ้ัว 

 พ.ร.บ. ควรมีการปรับปรุงใหห้นว่ยงานรัฐที่
ด าเนินการเชิงพาณิชย์และรัฐวสิาหกิจแตล่ะ
ประเภท สามารถด าเนินการ ก าหนดกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง            
ตามภารกิจที่ก าหนด 

  พ.ร.บ. มีปัญหามากในการปฏิบัติ และมีขั้นตอน
ยุ่งยาก 

 เมื่อมีแล้วต้องมีบทลงโทษที่จริงจังผู้มีส่วนร่วม
ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ 

 บุคลากรภาครัฐควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องระบบการปฏิบัติงาน          
ที่เปลี่ยนไป 
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ประเด็น/ข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูป 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

สอดคล้อง 
กับแนวทาง  
การปฏิรปู 

ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวทาง 
การปฏิรูป 

สามารถน าไป
เพิ่มเติม

รายละเอียด      
ในแผน 

ส่งต่อ
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาบทก าหนดโทษของเจ้าหน้าที่     
และการอุทธรณ์ของคู่ค้า  ควรจบที่คณะกรรมการฯ  
ไม่มีการฟูองศาลอีก  และไม่ควรต้องผ่าน สตง. 
ปปช. อีก เพราะผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแลว้ 

    



 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
รายชื่อผู้แทนส่วนราชการหรือบุคคลมาร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
ประเด็น/เรื่องที่ให้ข้อมูล ชี้แจง 

หรือแสดงความคิดเห็น 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

การประชุม 
วัน/เดือน/ปี 

๑) แนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    
(Digital Government) และการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครฐัเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

๑) นางสาววิไลลักษณ์    ชุลีวฒันกุล 
 

ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ปลัดกระทรวงดิจิทัล         
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๒) นางไอรดา         เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๒) แผนก าลังคนภาครัฐ การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ    
การสร้างความก้าวหน้าตามความสามารถ
และผลงาน และค่าตอบแทนภาครัฐ         
ตามมาตรา ๒๕๘ ข.ของรัฐธรรมนูญ         
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๑) นายภาณุ         สังขะวร  
๒) นายสมศักดิ์      เจตสุรกานต์ 
 
๓) นายธนวัฒน์      โลหะเวช 
๔) นายอ านวยโชค    โฆษิตพาณิชยกุล 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ
จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน ก.พ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๓) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน
ภาครัฐตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๑) นายทศพร      ศิริสัมพันธ์ 
๒) นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน 
๓) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข 
๔) นายสุวิทย์      อมรนพรัตนกุล 
 
๕) นายวัชรพงษ์      จาวรุ่งวาณิชสกุล 
 

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบราชการ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ
ราชการ ๑ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
กฎหมายและระเบียบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ 

2๑๖  



 
 

 

 

ประเด็น/เรื่องที่ให้ข้อมูล ชี้แจง 
หรือแสดงความคิดเห็น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
การประชุม 
วัน/เดือน/ปี 

๖) นางสาวณฐิณี     สงกุมาร 
๗) นางสาวมนวดี     จันทิมา 
๘) นางสาวจีริสุดา    จอมพลาพล 

นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ 

๔) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อ านวยการส่วนนโยบาย          
และแผนการกระจายอ านาจ 

ส านักงาน ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๕) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) นายธนา    ยันตรโกวิท 
๒) พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ 
 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการกระจาย
อ านาจและการจัดท างบประมาณ  
เงินอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
๓ ต.ค. ๒๕๖๐ 

๖) แนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน ตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๑) นางสาวชุณหจิต     สังข์ใหม่  
 
๒) นางสาวสุปราณี    จงธรรมวัฒน์ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน
ระบบพัสดุ 

กรมบัญชีกลาง 
 
กรมบัญชีกลาง 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
๑๐ ต,ค. ๒๕๖๐ 

๗) แนวทางการปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .... และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายวัชรพงษ์   จาวรุ่งวณิชสกุล  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย                  
และระเบียบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐ 

2๑๗  



 
 

 

 

ประเด็น/เรื่องที่ให้ข้อมูล ชี้แจง 
หรือแสดงความคิดเห็น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
การประชุม 
วัน/เดือน/ปี 

๘) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการคณะกรรมการ                   
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ 

๙) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การ
พัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายวัลลภ  พริ้งพงษ์   อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ 
๗ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๑๐) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : กรณี
การจัดโครงสร้างระบบบริหารแบบเขต/ภาค/
กลุ่มจังหวัด/พื้นท่ีพิเศษ 

๑) นายสมหมาย  ภักดีชาติ 
 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๒) นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๑๑) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐ  
ตามมาตรา ๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย : การปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ 

๑) นายพัลลภ     ศักดิ์โสภณกุล 
๒) นางนภัสชล    ทองสมจิตร 
 
 
๓) นางสาวสุภัค   ไชยวรรณ 

รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจ าลองเศรษฐกิจ 
 
 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายการคลัง 

ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ 

2๑๘  



 
 

 

 

ประเด็น/เรื่องที่ให้ข้อมูล ชี้แจง 
หรือแสดงความคิดเห็น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
การประชุม 
วัน/เดือน/ปี 

๑๒) แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๕๘ ข. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๔): 
การด าเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แนวทางการปฏิรูป
ระบบพิทักษ์คุณธรรม และการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑) นายกิจสุวัฒน์    หงส์เจรญิ 
 
๒) นางชุติมา  หาญเผชิญ 

กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ส านักงาน ก.พ. 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ 
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๑๓) แนวทางการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดความคล่องตัว เปิดเผย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปูองกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน 

๑) นายต่อตระกูล   ยมนาค 
 
๒) นายบัณฑูร   วงศ์สีลโชติ 

กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
 
รองประธานคณะกรรมการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ 

 

2๑๙  
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ภาคผนวก ๓ 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ ครั้งท่ี ๑  

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ ครั้งท่ี ๑  

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ ครั้งที่ ๒  

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
-------------------------------- 

 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานหลัก 
 ๑) นายบุญเกิด วงษ์บุญงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
 ๑) นายกัญจน์  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒) นายกิตติศักดิ์ โมทย์วารีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๓) นายสุกิตติ์  ศิวนันท์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 ๑) นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
 ๒) นางสาวเชนิสา พันธุ์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ๓) นายอิสรภาพ สาลี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๔) นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๕) นางสาวปัณณภัสร์  จิรานิธิศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ๑) นางสาวมนวดี จันทิมา นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ๒) นางสาวสุภาภรณ์ ชัยศักดิ์ศรี นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ 
 ๓) นางสาวกานดา วรมงคลชัย นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
 

-------------------------------- 
 

 



  

 
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ 

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ 02 280 4085 ต่อ  6221 -7  โทรสาร 02 282 9149 

E-MAIL : NSCR@NESDB.GO.TH 
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