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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ กํ าหนดในกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอนการดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ อ งมี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติเมื่ อวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นสาธารณ สุ ข คณ ะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ เมษายน ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๑ บทนา
๑.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ไว้ในหลายมาตรา ซึ่งถือเป็นแม่บทสาหรับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปได้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๖๕ รั ฐ พึงจั ดให้ มียุทธศาสตร์ช าติเป็นเปูาหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว การจัดทา การกาหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มและการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๗๖ ในหมวดแนวนโยบายพื้ น ฐานของรั ฐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ “รั ฐ พึ ง พั ฒ นาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรัฐ
พึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งกาหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ห น่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ กาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ทางจริยธรรมดังกล่าว”
มาตรา ๒๕๗ ในหมวดการปฏิรูปประเทศ บัญญัติให้ “การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้
ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วามสามั ค คี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจั ดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารราชการแผ่ นดินและเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

๒

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐและแผนกาลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒ นาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัวมีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
ของผู้บังคับบัญชา และ
(๕) ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว เปิ ด เผย
ตรวจสอบได้และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทาแผน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดาเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดาเนินการ
และระยะเวลาดาเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกาหนดให้เริ่มดาเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี
ให้ดาเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วัน ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญนี้ ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผ ลใช้บังคับ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ
ดาเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน
๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว การจัดทาแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ยังดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑) พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติต้องคานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล และเปูาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
๒) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนด
เปูาหมายและวิธีการในการจัดทาแผนการปฏิรูป ไว้ดังนี้
มาตรา ๕ การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ปู า หมายที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วามสามั ค คี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า

๓

(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะทาเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่จะกากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดาเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝุายนิติบัญญัติ ฝุายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ การกากับดูแลตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว
มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดาเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้าน
ที่จะดาเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) กาหนดระยะเวลาที่ต้ องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับในลักษณะที่เป็น
การบูรณาการและตัวชี้วัดผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
(๓) การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ ละเรื่อง
ตามมาตรา ๘ แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน
(๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี
(๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
การจั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จ ารณาความเร่ ง ด่ ว น
ของการปฏิ รู ป ประเทศในแต่ ล ะด้ า นเพื่ อ ก าหนดล าดั บ ขั้ น ตอนในการปฏิ รู ป ประเทศ และต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ความพร้อมทางด้านบุคลากรและการเงินการคลังของประเทศด้วย
มาตรา ๘ ให้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน 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) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ที่ประชุมร่วมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะแยกด้านตามวรรคหนึ่ง นอกจากด้านตาม (๕)
ออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็ได้
ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพื่อทาหน้าที่จัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศตามวรรคหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
ในกรณี ที่ มีก ารแยกด้า นใดออกเป็น เรื่อ งตามวรรคสอง ให้ มีคณะกรรมการปฏิรู ป
ประเทศสาหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกันในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ค ณะกรรมการซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา ๒๖๐ หรื อ มาตรา ๒๖๑ ของ
รัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดาเนินการ
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ที่ประชุมร่วมกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ อย่างน้อยต้อง
กาหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝุายตุลาการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทา
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝุายตุลาการด้วย
๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๒
กาหนดให้นารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการสร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง
กระทรวงกลาโหม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดทาขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้นาผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) และคณะทางานเตรีย มการปฏิรู ปเพื่อคืนความสุ ขให้ คนในชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาทบทวน วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ และจั ดท าร่างแผนการปฏิรูป ประเทศด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์และปัญหา
ส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รวมทั้ ง ได้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ แ ทนหน่ ว ยงานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนาแนวทางการปฏิรูปไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน รายละเอี ย ดผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามที่ ป รากฏในภาคผนวก ๑ ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไข
ของการจั ด ท าแผนตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

๕

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
ภาครัฐของไทยกาลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง
และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การที่ระบบราชการ
องค์กรและหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะอยู่ ร อด เติบโต เป็นเลิ ศและยั่งยืน ได้นั้น ล าพังแค่เพียงการปรับตัว หรื อ
ปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) และมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นเรื่องๆ (Problem Driven) อาจไม่เพียงพอ แต่จาเป็นต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change)
ที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกล (Vision Driven) ในทุกมิติ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพของการบริหารสาธารณะ
(Productivity of Public Service) ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป (Increasing and changing citizen
demands) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานที่ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analytics)
สาหรับการกาหนดนโยบาย การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถแข่งขัน
กับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาพเอกชน ในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent Attraction
and Retention) สาหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชน
จึ งอาจกล่ า วได้ ว่า ในสองทศวรรษจากนี้ ไ ป ภาครั ฐ ของไทยจะต้อ งเข้า สู่ยุ ค แห่ง การปฏิรู ป
เพราะขี ดความสามารถในการตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง จะเป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ ที่จ ะตั ด สิ นว่ า องค์ ก ร
ของรัฐ จะสามารถอยู่รอด เติบโต เป็นเลิศ และยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด
๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
สถานการณ์และแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงที่ส่ งผลกระทบต่อระบบราชกร องค์กรและ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย
๑) ด้านเศรษฐกิจ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจในในระดับโลกและในระดับภูมิภาค มาให้ความสาคัญกับภูมิภาคเอเชีย
ในฐานะศู น ย์ ก ลางพลั ง อานาจทางเศรษฐกิจ แต่ใ นขณะเดี ยวกั น ก็จ ะน าไปสู่ ก ารรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
ในรูปแบบใหม่เพื่อสร้างอานาจการต่อรอง ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้งการเปิด
เสรีภาคการเงิน ก็มีผลทาให้แนวโน้มการแข่งในในเวทีโลกจะรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มอัตราการขยายตัวต่า ยิ่งส่งผลทาให้การแข่งขันในเวทีโลกมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจดังกล่ าวข้างต้น ส่ งผลทาให้
ตัวแปรหลักในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป (Key Parameters Shaping
Economic Policies) ต้องมีการปรับ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income
Trap) สามารถยกระดับเพื่อแข่งขันกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และรับมือกับความท้าทายจากประเทศ
ที่มีอัตราค่าแรงที่ต่า
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ด้ า นเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น
ต้ องปฏิรู ป สถาบั น และโครงสร้ า งภาครั ฐ (Institutional Reforms) รวมทั้งการปรั บปรุ งกฎหมาย
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กฎและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิผ ล รวมทั้ง เป็ น การวางรากฐานที่จ าเป็น ส าหรับ การขั บเคลื่ อนเศรษฐกิจ ให้ เกิด เสถีย รภาพและ
การเติบโตอย่างเหมาะสม
๒) ด้านเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีพื้นฐานที่จาเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สารและดิ จิทั ล จะก้ าวหน้ าต่อ ไปอย่ างรวดเร็ ว และ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุ กสิ่ง เทคโนโลยีคลาวด์ หุ่นยนต์
และยานยนต์ ไร้คนขับ จะพลิ กโฉมรูปแบบการดารงชีวิตของประชาชน การประกอบธุรกิจ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มและองค์กรในสังคมขนานใหญ่
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างฉับพลันจะกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง กล่าวคือ จะเป็นแรงกดดันที่สาคัญในภาครัฐต้องปรับโฉมโครงสร้างองค์กร พัฒนา
ระบบงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้แทนกาลังคนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีจะส่งผลทาให้รูปแบบความสัมพันธ์ของประชาชนผู้รับบริการและหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งมาก จากเดิ ม ที่ ก ารจั ด ท าและการให้ บ ริ ก ารสาธารณะเน้ น การยึ ด กฎระเบี ย บ งานเอกสารและ
กระบวนการที่ยืดยาว มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ของรัฐห่างไกล และไม่คานึงถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จะถูก
แทนที่ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์และการให้บริการที่เน้นความรวดเร็ว (Rapid) เป็นส่วนตัว (Personalized)
และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เนื่องจากประชาชนผู้รับบริการจะมีข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกับ
ภาครั ฐอย่างเปิดเผยแบบที่ไม่เคยเป็น มาก่อน รวมทั้งจะมีความคาดหวังให้ ภาครัฐและระบบราชการต้อง
จัดบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วท าให้ มี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และขีดความสามารถของกาลังคนภาครัฐ เพื่อให้สามารถ
รองรับรูปแบบการจัดทาและบริการสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยที่ทาให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบด้วย
(๑) การที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท (๒) การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยมีระยะเวลา
ในการเตรียมตัวสาหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้างนานกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา (๓) การเคลื่อนย้ายกาลัง
แรงงานข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้และทักษะ
(๔) ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม โดยทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนจะต้องเผชิญกับแรง
กดดันทั้งในระดับประเทศและระดับ นานาชาติ ให้ดาเนิน การแก้ไขปัญหาร่ว มกัน อาทิการกระจายรายได้
การถือครองที่ดิน การเข้าถึงระบบสาธารณสุข และความยากจน เป็นต้น และ (๕) รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนไปเนื่องจากมีการเปิดรับกระแสวัฒนธรรมจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
ในหลายประการ อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยค่อนข้างเร็วกว่าประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ อาจเป็นโอกาสในการพัฒนา
ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และนวั ต กรรมส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง เพิ่ ม โอกาสในการจ้ า งงานกลุ่ ม ที่ มี ทั ก ษะ
ในการดูแลผู้สู งอายุ แต่ก็อาจเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากการลดลงของกาลั งแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะ
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กาลั ง คนที่ มีขี ด ความสามารถและมีศั กยภาพสู ง นอกจากนี้ ยัง อาจทาให้ ภ าครั ฐ เผชิญ กับ แนวโน้ ม ภาระ
ด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการจัดบริการทางการแพทย์และสาธาณสุข บาเหน็จบานาญ
และสวัสดิการสังคมในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ อาจจาเป็นต้องมีการปรับบทบาทและวิธีการทางานของภาครัฐ
เนื่ องจากหน่ ว ยงานของรั ฐ อาจไม่ใ ช่ องค์ก รหลั ก เพี ยงองค์ ก รเดีย วในการรับ มื อกั บปั ญ หาด้ านสั ง คมและ
วัฒ นธรรม โดยโครงสร้ า งและระบบการทางานและขี ดความสามารถของกาลั งคนภาครัฐ จะต้อ งเอื้ อต่ อ
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากาไร
๔) ด้านสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน อาทิ ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง ซึ่ งส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ทุกมิติ ในขณะเดียวกันเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่รั ฐบาลของหลายประเทศต้องนามาพิจารณากาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา จึงถือเป็นประเด็น
ระดับนานาชาติที่ต้องให้ความสาคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่ า งยั่ งยืน และลดผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มให้ น้ อยที่ สุ ด นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ก็ถือเป็น
พัน ธสั ญญาที่ชาติต่างๆ ซึ่งให้ สั ตยาบัน จะต้องพยายามขับเคลื่ อนให้บรรลุ ผล และยังเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
ในการกาหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ
ผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโอกาส
ของภาครัฐไทยในการที่จะพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบูรณาการ
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดและ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการบริหารจัดการและการบริการประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
๕) ด้านความมั่นคง
ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงในปั จ จุ บั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ อ าชญากรรมข้ า มชาติ
ทั้งในเรื่องการค้ายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว
มี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ในภู มิ ภ าค มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ น และใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการด าเนิ น งาน
นอกจากนี้ การแข่งขันกันมีอิทธิพลและสร้างพันธมิตรในภูมิภาคระหว่างชาติมหาอานาจ รวมทั้งความขัดแย้ง
ระหว่างชาติต่างๆ ในภูมิภาคเพื่ออ้างอิงสิทธิทับซ้อนและการแย่งชิงผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเสถียรภาพและการดาเนินนโยบายของรัฐบาลไทย
ปัจจัยด้านความมั่นคงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลก ดังนั้น จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญให้มี
การพัฒ นาโครงสร้างและระบบงานให้ มีความคล่ องตัว ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ ส ามารถบริห ารจัดการ
สถานการณ์ความมั่นคงกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
สถานการณ์ภายในที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีความจาเป็นต้องปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการในระบบราชการและองค์กรภาครัฐทุกระดับ
และทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารราชการซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสที่ จ ะช่ ว ยให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ความสาเร็จ

๘

๑) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ
ระบบราชการและภาครัฐโดยรวมยังมีปัญหาสาคัญหลายประการ ซึ่งเป็นแรงกดดัน
สาคัญให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย
(๑) ภาครั ฐ มี ข นาดใหญ่ เ นื่ อ งจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการจัดทาและให้บริการสาธารณะ (Operation) ส่งผลทาให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัว
(Structural Diversification) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีโครงสร้างส่วนราชการระดับ
สานัก/กอง เพิ่มเป็น จานวนมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ภาครัฐถูกมองว่าเป็นนายจ้างรายใหญ่
ของประเทศ ทาให้อัตรากาลังภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ส่งผลทาให้สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจา และงบประมาณและค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณส าหรั บ การลงทุ น ของประเทศ แม้ ว่ า ในขณะนี้ อ าจมี ภ าคส่ ว นอื่ น ที่ มี ขี ด ความสามารถ
ในการดาเนิน การจั ดทาและให้ บ ริ การสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภ าพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐ ได้
รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจ
ให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ และการใช้รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน หรือการบูรณาการการทางานในลักษณะประชารัฐ เป็นต้น แต่บทบาทของภาครัฐในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังมีสัดส่วนที่สูง
(๒) การบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่า เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอน
จานวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น มีความล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด ประกอบกับการขยายตัว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทาให้ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ
ผ่ า นช่ อ งทางที่ มี ค วามหลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
การให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute
for Management Development: IMD) รายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่อันดับ
๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่า
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมี ค ะแนนความง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ อยู่ ที่ อั น ดั บ ๔๙ ของโลก และ
เป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
(๓) จ านวนบุ ค ลากรภาครั ฐ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ รวมทั้ ง ภาครั ฐ
ขาดแรงดึงดูดให้คนที่มีความรู้ความสามารถและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้าทางานในภาครัฐ เนื่องจากระบบ
บริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการทางานของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับในปัจจุบันมีรูปแบบการทางาน
ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การประกอบอาชีพที่ไม่ประจา (Freelance) และการประกอบอาชีพชั่ วคราว
หลายงาน (Gig Employment) ทาให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงไม่นิยมเข้ารับราชการ นอกจากนี้ มาตรการ
ที่ใช้ในการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในภาครัฐยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปัญหา
ดังกล่ าวจะมีความรุ น แรงมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากหลายหน่ว ยงานมี แนวโน้มการสู ญเสี ย อัตรากาลั งเนื่องจาก
การเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
(๔) กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไม่เท่า ทัน ต่อการแก้ปั ญหาที่หลากหลายและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการในการจั ดทา อนุมัติและ
จัดสรรงบประมาณมีขั้นตอนมากและเกิดความล่าช้า ขาดการบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณในแต่ละระดับ
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณา
การ และบางกรณีอาจเกิดความซ้าซ้อน นอกจากนี้ ระบบการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

๙

ยังขาดประสิ ทธิภาพ และขาดการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ทาให้นโยบาย แผนงาน และโครงการของภาครัฐ
ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ระบบการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ
โดยเฉพาะการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติราชการ ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ ซึ่งทาให้การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศไม่ได้ผ ลเต็มที่ และภาพลั กษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลก
ไม่สง่างาม โดยผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทย
ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) เพียงร้อยละ ๓๘ อยู่อันดับที่ ๗๖
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุสาคัญเนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่ อ งและล่ าช้ าในการขั บ เคลื่ อ นการปูองกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิ ช อบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเน้นเฉพาะ
การทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากภาครั ฐ โดยยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด มาจากภาคี อื่ น ๆ เท่ า ที่ ค วร
ในขณะที่ ภ าคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ก รภาคเอกชนมี สั ด ส่ ว นการทุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบสู ง ขึ้ น
เป็นลาดับ ทั้งขนาดและความรุนแรง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น
(๖) การกากับดูแลองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจยังขาดประสิทธิภาพ ขาดแผน
การดาเนินงานเชิงยุทธ์ ส่งผลให้หลายแห่งประสบภาวะการขาดทุน ขาดสภาพคล่องและมีหนี้สินเป็นจานวน
มาก โครงสร้างการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีการแทรกแซงหรือครอบงาการดาเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทาให้เกิดช่องทางและความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักยังทาหน้าที่ทั้งผู้ควบคุมกากับและ
ผู้ป ฏิบั ติซึ่งไม่เป็น ธรรมกับภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนแข่งขัน ในขณะที่ผู้ บริโภคไม่มีห ลักประกันที่จะได้รับ
การบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม
(๗) การบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ความโปร่ ง ใสเท่ า ที่ ค วร ท าให้ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
สาเหตุ ห ลั ก เกิด จากโครงสร้ า งอ านาจหน้ า ที่ ของราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง ภูมิ ภ าค และท้อ งถิ่น ยัง ขาด
ความชัดเจนและหลายส่วนมีการทับซ้อนกัน และราชการส่วนกลางมีแนวโน้มจะรวมศูนย์อานาจในการบริหาร
ราชการไว้ ที่ ส่ ว นกลางมากกว่ า กระจายลงสู่ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ในขณะเดี ย วกั น การระบบการบริ ห ารจั ด การ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างและ
ขนาดองค์กรที่ไม่เหมาะสม เช่น มีขนาดเล็กเกินไปทาให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นต้น
รวมทั้งขาดความเข้มแข็ง และความเป็ นอิสระด้านการคลังและงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยังไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นต้น
๒) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒ นาโครงสร้ างหน่ ว ยงาน ระบบงาน กระบวนการบริ การประชาชนและการบริห ารงานภายใน
งบประมาณ อัตรากาลัง และวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเปูาหมาย สรุปได้ดังนี้

๑๐

(๑) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล”
สรุปได้ดังนี้
- จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครั ฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับ
ความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
- กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะได้ ร วดเร็ ว
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเดิน ทางไปติ ด ต่อ ขอรั บบริ การได้ โ ดยสะดวก การให้ บริ ก ารถึ งตั ว บุค คล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ
พัฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เป็ น องค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ มีการสร้า งนวั ตกรรมในการท างานอย่า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรั กษาศักดิ์ศรี ของความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุ จริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อปู องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐทุกระดั บ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
- ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐ ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
- เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ
มีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
(๒) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง
จากภายใน” โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยกาหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐ

๑๑

สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นตัวชี้นา ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การนาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ยกระดับงานบริการภาครัฐ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) ซึ่งนโยบายนี้
ถือเป็นโอกาสสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสาเร็จ
๑.๒.๓ ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ ก ล่ า วถึ ง ในข้ อ ๑.๒.๑ และข้ อ ๑.๒.๒ จะมี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของไทย
หลายประการดังต่อไปนี้
๑) รัฐบาลและภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (More Productive)
รัฐบาลและภาครัฐถูกคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติงาน “มากขึ้น” (Do more) “ดีขึ้น”
(Do better) และ “ใช้งบประมาณและทรัพยากรเท่าเดิม ” (Do with the same amount of taxes)
โดยปัญหาสาคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทยทาให้ภาครัฐมีแนวโน้มต้องรับภาระ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องการบริการสุขภาพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ นอกจากภาระ
งบประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แล้ ว ยั ง ส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ ต้ อ งพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากความคาดหวั ง
ของประชาชนผู้รับบริการมีมากขึ้น ทั้งในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข การลดอาชญากรรม และสวัสดิการสังคม
เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน สร้างและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
ของกาลังคนในประเทศเพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลทาให้ภาครัฐของไทย
ต้องหามาตรการและนวัตกรรมเพื่อให้การส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าวดีขึ้น (Innovative Ways to
deliver better Public Services) ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายและมีผลกระทบสูงในภาครัฐ โดยภาครัฐอาจมีความจาเป็น
ต้องเก็บภาษีเพิ่มลดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพื่อประหยัดและเกิดวินัยทางการคลัง
หรืออาจใช้มาตรการหลายอย่างควบคู่กันไป
การเพิ่มประสิทธิ ภ าพการจัดการภาครั ฐจะได้ผลอย่า งแท้จริ งจะต้องมีการพลิกโฉม
องค์กร (Transformation) โดยใช้มาตรการปฏิรูปหลายประการ อาทิ การปฏิรูปองค์กรเพื่อให้ เกิ ด
ศูนย์กลางยุทธศาสตร์ (Strategic Centers) มีช่วงชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง (Fewer Administrative
Layers) และมีธรรมาภิบาลและการกากับดูแลที่มีประสิทธิผลมากขึ้น (More Effective Governance)
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปฏิรูปการทางานและพัฒนาผลงานของระดับปฏิบัติการที่ ใกล้ชิดกับการให้บริการ
(Frontline Operations) ซึ่งความสาเร็จของการปฏิรูปในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้นาที่ต้องเน้น
การบริหารผลงาน (Performance) สร้างขีดความสามารถ (Capabilities) จัดระบบให้ประสานสอดคล้องกัน
(Alignment) และสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน (Motivation) รวมทั้งมีเจตจานงอันแรงกล้า (Political
Will) และมีภาวะผู้นา (Leadership) ในการปฏิรูป
๒) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการ
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังต่อการบริก ารของภาครัฐ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย ดังนั้น ภาครัฐจึงจาเป็นต้องทบทวนและสร้างความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่กับประชาชนผู้รับบริการ กล่าวคือ หากถือว่าประชาชนคือหัวใจสาคัญของการบริการสาธารณะ

๑๒

ก็จาเป็นต้องจัดช่องทางการบริการให้เข้าถึงง่าย (Greater Access) มีทางเลือก (Choice) และให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน (Personalization)
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาล หน่ ว ยงานภาครั ฐ และประชาชน
ผู้รับบริการให้บรรลุผลได้จาเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และใช้ข้อมูล (Data-Driven) เพื่อทาความเข้าใจ
ความต้องการและความคาดหวัง (Needs) ความชอบ (Preference) และสถานการณ์ (Circumstance)
ของประชาชน นอกจากนี้ รั ฐ บาลและภาครั ฐ จะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด รั บ ชอบมากขึ้ น (Public
Accountability) เนื่องจากถูกติดตามตรวจสอบมากขึ้นเพราะประชาชนผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ง่ า ยขึ้ น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทั้ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างาน
ไปสู่การผลิตร่วม (Co-Production) ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรม และ
สร้ างสมดุ ล ระหว่า งบทบาท อ านาจ หน้ าที่ ต ามกฎหมาย กั บ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการมีส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจภาครัฐ
๓) ขอบเขตงานภาครัฐเปลี่ยนไปจากเดิม (Organization Landscape)
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ต้องมีการทบทวนขอบเขต
ภารกิจและงาน อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในภาครั ฐ ควบคู่ไปกับขอบเขตของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และขอบเขตที่ ข้ า มพรมแดนระหว่ า งประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารทบทวนขอบเขตขององค์ ก รแบบเก่ า
(Traditional Boundaries) เนื่องจากการดาเนินการขององค์กรต่างๆ มีความเป็นสากลและข้ามพรมแดน
ผลิตภาพและผลกาไรเกิดในระดับโลก (Global Scale) จากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Niche
Expertise) มีการปรับตัวเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Network) กับผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค
วิธีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความใหญ่โต เป็นไซโล (large and Siloed) จึงค่อยๆ หายไป
ในภาครั ฐ เองนั้ น การก าหนดบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รแบบราชการ
โดยจัดโครงสร้างเป็นกระทรวง กรม ที่ให้บริการพื้นฐานเฉพาะด้าน เช่น การศึกษาและการสาธารณสุข เป็นต้น
อาจเหมาะสมกับสภาพการณ์ในอดีตที่ผ่านมา แต่อาจไม่สามารถรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบั นและแนวโน้มในอนาคตได้ ประเด็นปัญหาหลายอย่าง อาทิ การแก้ปัญหาความยากจน
ของพี่น้องประชาชน ปัญหาที่ทากิน หรือแม้แต่ปัญหาความมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจึงจะบรรลุผล ในขณะเดียวกัน ประชาชนผู้รับบริการก็ไม่ต้องการบริ การ
แบบแยกส่วน ต้องการรับบริการที่อยู่ในจุดเดียวและองค์รวม ส่งผลทาให้ภาครัฐต้องปฏิรูปการจัดโครงสร้าง
และระบบงานในลักษณะที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน (Joined-Up Government) นอกจากนี้การมีระบบบริการ
ร่วมกันของหลายหน่วยงานภาครัฐ (Shared-Services) ก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนทักษะ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สอดคล้องกันด้วย
ความจาเป็นในการสร้าวความร่วมมือในระดับนานาชาติ ทาให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีขอบเขตข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก หรื อ ปั ญ หาโลกร้ อน การปราบปรามกลุ่ มอาชญากรข้า มชาติ ปั ญหาผู้ อ พยพและผู้ ลี้ ภั ย หรื อ แม้ แ ต่
โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก และไขหวัดซิก้า เป็นต้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานา
ประเทศ ทาให้บทบาทของภาครัฐ การกาหนดนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการภาครัฐ ไม่ได้จากัดอยู่
เฉพาะปัจจัยภายในประเทศอีกต่อไป แต่ภาครัฐต้องคานึงถึงปัจจัยระหว่างประเทศด้วย
ความจ าเป็ น ในการการทบทวนและการเปลี่ ย นแปลงขอบเขตภารกิ จ ของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากระบบสังคมเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นแบบ
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ผสมผสาน (Mixed Economy) ผู้ที่ทาหน้าที่จัดทาและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อาจเป็นได้ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ส่งผลต่อการจัดระบบการทางานและวิธีการบริหารจัดการในภาครัฐ เช่น
การจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) ช่วยให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และองค์กรภาคประชาชนทาให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานภาครัฐยังส่ งผลต่อทัศนคติและขีดความสามารถ
ของผู้นาภาครัฐในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การจัดทาและการส่งมอบบริการสาธารณะผ่านเครือข่าย
และหุ้นส่วนในภาคส่วนต่างๆ
๔) ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics) มีบทบาทมากขึ้นต่อการกาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐ
สภาพการณ์และบริ บท รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงที่กาลั งเกิดขึ้นส่ งผลทาให้
ภาครัฐต้องเน้นการวางแผนระยะยาวและต้องมีการกาหนดฉากทัศน์ (Long-Term Scenario Planning)
ความซั บ ซ้ อ นในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศจ านวนมาก
และการวิเคราะห์ (Big Data Analytics) องค์ความรู้ทั้งที่เกิดจากผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ Open access online
resource และองค์ค วามรู้ที่ร่ว มกัน ผลิต ขึ้น มาทั้ง จากภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อ ใช้ป ระกอบ
การตัดสินใจ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีทัศนคติแบบใหม่ (Data-Driven Mindsets) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภ าพผลการปฏิบัติงานในภาครั ฐ ดังนั้น การบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการรวบรวม
การประมวล การวิเคราะห์ และการนาข้อมูลไปใช้จึงเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่งผลทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีสมรรถนะและทักษะในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี
๕) ภาครัฐต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผู้มีความรู้ความสามารถ
ในตลาดแรงงาน
กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและคนดีมีจิตสาธารณะ คือ หัวใจสาคัญ
ของการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจะต้องเตรียมการรองรับการขาดแคลานกาลังคนคุณภาพอันเนื่องมาจาก
การสู ญ เสี ย กาลั ง คนจากการเกษีย ณอายุ ร าชการ ด้ว ยการมี ระบบการทดแทนและการสื บทอดต าแหน่ ง
(Succession Planning) รวมทั้งแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการดึงดูดผู้สมัครรุ่นใหม่ให้เข้าปฏิบัติงานในภาครัฐ

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
๑.๓.๑ ความสอดคล้ อ งของแผนการปฏิ รู ป ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กั บ ร่ า งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ (๔)
บัญญัติให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ใช้ร่างยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี ที่คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น และให้นาความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง มาประกอบการพิจารณา ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้พิจารณา
ให้มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศระยะยาวโดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง
การบรรลุ ซึ่ง ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ในการที่จ ะพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต สร้ างรายได้ ระดั บสู ง เป็น ประเทศที่
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พัฒนาแล้ว และสร้ างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการจั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาให้
สอดคล้ องกับ ร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ดังกล่ าว และมีเจตนารมณ์ส าคัญเพื่อให้ แผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้
ถูกนาไปใช้เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ คือสามารถ “ปรับเปลี่ ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชน” และแยกบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการ
แข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา”
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการนากรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาประกอบการพิจารณาดาเนินการ อาทิ (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (๓) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล (๖) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๗) การปรับปรุงการบริหารรายได้และรายจ่ายของรัฐ
๑.๓.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
โดยที่ ยั ง คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าแผนแม่ บ ทตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงจะยังไม่กล่าวถึงความเชื่อมโยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กับแผนแม่บทดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แต่โดย
ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเป็นพื้นฐานสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ด้วย ในฐานะที่เป็น “คานงัด” หรือ “ห้องเครื่อง” ที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้
การปฏิรูปประเทศประสบความสาเร็จ ดังจะเห็นได้จากสรุปประเด็น ความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นการ
ปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)

๑๕

๑.๔

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกับ เจตนารมณ์และผลสั มฤทธิ์ ที่พึง ประสงค์ ตามที่บัญ ญัติไ ว้ในมาตรา ๒๕๘ ข.
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการปรับสมดุล
และพัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ ยนภาครัฐ ให้ เป็น “ภาครัฐ ของประชาชน
เพื่อประชาชน” แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ในภาพรวมไว้ดังนี้
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
๑) เพื่ อ สร้ า งภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
และความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)
๒) เพื่อพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service)
๓) เพื่อพัฒ นากาลั งคนภาครัฐ ให้ มีส มรรถนะสู ง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึด มั่น
ในคุณธรรม พร้อมนาการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)
๔) เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส ามารถดึ ง ดู ด รั ก ษา จู ง ใจผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
๑.๔.๒

เป้าหมายรวม
๑) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
๒)จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ พรี ย ว กะทั ด รั ด แต่ แ ข็ ง แรง เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
๓) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว
ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๔) จั ด ระบบบุ คลากรภาครั ฐ ให้ มีม าตรฐานกลาง เพื่ อสรรหา และรัก ษาไว้ซึ่ งก าลั งคน
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
๕) สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในภาคราชการและภาคสั ง คม และ
วางระบบปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล
๑.๕

ตัวชี้วัด

ตัว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของการดาเนิ น การแผนการปฏิรู ป ประเทศด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ในระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย
๑.๕.๑ บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน
อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services)
๑.๕.๒ ระบบงานพื้นฐานขององค์กรภาครัฐ (อาทิ งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และสารบรรณ)
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงาน
๑.๕.๓ มี ก ารบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ฐ านข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ (Data and Analytics) ที่จาเป็นต่อการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน

๑๖

๑.๕.๔ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ข นาดกะทั ด รั ด ยื ด หยุ่ น พร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
๑.๕.๕ มีการบูรณาการบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงาน
ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) ในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติและการบริหารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕.๖ บุคลากรภาครัฐ มี ขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม
พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
๑.๕.๗ หน่วยงานภาครัฐมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑.๕.๘ สร้ า งวัฒ นธรรมการทางานในภาครัฐ ที่ยึด ประชาชนผู้ รั บบริการเป็น ศูนย์กลาง (CitizenCentric) เน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ (Result-Oriented) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) และ
เป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยรวม (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

ประมาณการงบประมาณสาหรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
จานวน ๓๓,๔๐๘.๑๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๒๘,๓๐๘๘.๑๕ ล้านบาท งบประมาณ
ของกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง (กทปส. จ านวน ๕,๐๐๐ ล้ านบาท และงบประมาณ
จากภาคเอกชน จานวน ๑๐๐ ล้านบาท
............................................

๑๗

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และเปู า หมายในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงกาหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปไว้ ๖ ประการ โดยแต่ละเรื่องมีกลยุทธ์ แผนและขั้นตอนการดาเนินการ สรุปได้ดังต่อไปนี้
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปที่ ๑ : บริ การภาครั ฐ สะดวก รวดเร็ ว และตอบโจทย์ชี วิ ตประชาชน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and
Cheaper)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) จั ดกาลั งคนให้ สอดคล้ องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่ อนขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
๓) พัฒนาทั กษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New
Mindsets and Skillsets)
๔) ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการใช้ ก าลั งคนในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
(Workforce Audit)

๑๘

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐได้ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
๔) พัฒนาผู้นาที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
๑) น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ป รั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ โดยมีเรื่อง ประเด็นปฏิรูป รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ สรุปตามตารางต่อไปนี้

๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๖ แผนงาน
สาหรับการนาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินไปปฏิบัติ ให้เกิดผล
อย่า งเป็น รูป ธรรมให้ส ่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานของรัฐ ที ่เ ป็น ผู ้ร ับ ผิด ชอบหรือ เกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ให้ส อดคล้อ งและตอบสนองต่อ เปูา หมายการปฏิรูป เพื่อ ใช้เ ป็น กลไกในการติ ด ตามความก้า วหน้า และ
ประเมิน ผลความส าเร็จ ในการด าเนิน การตามแผนปฏิร ูป ประเทศด้า นการบริห ารราชการแผ่น ดิน

๑๙

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ ด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่องโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถจดจาเลขหมายโทรศัพท์ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
เพื่อขอความช่วยเหลือได้โดยสะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์
ตามมาตรฐานสากล
๒) การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นต้น
๓) ประชาชนได้รั บ ข้อมูล /คาปรึกษาจากหน่ว ยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพื่อขอพบ
เจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กาหนด
๔) การให้ ข้อมูล และคาปรึ กษาแบบเบ็ดเสร็จผ่ านจุดเดียวโดยมีผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลาง
ด้วยการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
๕) การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
และถูกลง (faster, easier and cheaper) โดยลดการขอข้อมูลและเอกสารซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ
สามารถดาเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมหรือช่องทาง
อื่นๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้
๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยเรื่องที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จะได้รับการดาเนินการภายใน ๒ ปีแรกของการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ความพึงพอใจในการรับบริการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ
๒) ร้อยละของการแจ้ งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินของประชาชนผ่านเลขหมายฉุกเฉิน
แห่งชาติ ได้รับการตามมาตรฐานที่กาหนด
๓) จานวนหน่วยงานที่สามารถยกระดับการให้ข้อมูล/คาปรึกษาแก่ประชาชน
๔) ปริมาณการให้ข้อมูล/คาปรึกษาผ่านช่องทางการให้ข้อมูล/คาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
๕) ระดับความพึงพอใจในการรับบริการผ่านช่องทางการให้ข้อมูล/คาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
๖) ร้อยละของจานวนกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๗) ความพึงพอใจในการขออนุมัติ/อนุญาตที่ได้รับการปรับปรุงเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

๒๐

๘) ระดับคะแนนความสะดวกในการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการให้บริการภาครัฐดีขึ้น
๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
(กทปส.)
๒) ประมาณ ๕,๓๕๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน
๒.๑.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๓ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and
Cheaper)
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ระยะเวลาการ
ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้

๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
แผนงานที่ ๑
บูรณาการเลขหมายแจ้ง
เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียว
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง

๑.๑ ผลักดันกฎหมาย ประกาศ
มาตรการ หรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ

ตร. / กสทช. /
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนสามารถจดจา  ร้อยละของจานวน
เลขหมายโทรศัพท์
การแจ้งเหตุด่วน
และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน
เพื่อขอความช่วยเหลือได้
ผ่านเลขหมาย
โดยสะดวก และได้รับ
ฉุกเฉินแห่งชาติ
การตอบสนองจากหน่วยงาน
ได้รับการตอบสนอง
ที่เกี่ยวข้องได้ทัน
ตามตามมาตรฐาน
สถานการณ์ตามมาตรฐาน
 ระดับความพึงพอใจ
สากล
ในการรับบริการ
แจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน
ผ่านเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติ
กฎหมายและระเบียบ
ระดับความสาเร็จ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และความคืบหน้า
เพื่อรองรับการให้บริการ ของการจัดทา/ปรับปรุง

๒๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
อานาจ และหน้าที่
ในการดาเนินการให้บริการ
ระบบเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมาย
เดียว ซึ่งครอบคลุมถึง
๑) กฎหมายเพื่อรองรับ
ให้สามารถเข้าถึง
เลขหมายโทรคมนาคม
และตาแหน่ง
ของผู้เรียกใช้บริการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
๒) กฎหมายที่จัดการ
ผู้ที่โทรเข้ามาก่อกวน
๓) ประกาศที่ยกเว้น
ค่าบริการโทรเข้า
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉิน

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบเลขหมายโทรศัพท์ กฎหมาย และระเบียบ
ฉุกเฉินแห่งชาติ
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการ
มีประสิทธิภาพ

๒๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๑.๒ จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดนโยบาย
และกากับการทางาน
ของทุกหน่วยงาน
ทีอ่ ยู่ภายใต้ระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ
๑.๓ กาหนดแผนแม่บท
ของระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขหมายเดียว
มีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานระดับคุณภาพ
บริการที่อ้างอิงกับระดับ
สากล และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
-

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ
มีระดับคุณภาพบริการ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับคุณภาพ
บริการระดับสากล
- แผนแม่บทของระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว
- มีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานระดับคุณภาพ
บริการที่อ้างอิงกับระดับ
สากล และเทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี
ระบุเลขหมายอัตโนมัติ
เทคโนโลยีระบุตาแหน่ง
อัตโนมัติ รวมถึงการกาหนด

ตัวชี้วัด

๒๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
ให้มีแนวทางการให้บริการ
กลุ่มผู้พิการทางเสียง
และผู้พิการทางการได้ยิน

๑.๔ ยกระดับ “กองบังคับการ
๑๙๑” ขึ้นเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ
๑.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสาหรับศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินผ่านบริการ
เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ
 รองรับการให้บริการ
รับสายที่ประชาชน
โทรศัพท์แจ้งเหตุฯ
และโอนสาย/
ประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตร.

-

ตร.

-

ตัวชี้วัด

๒๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๑.๖ จัดเตรียมศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน กระจาย
ตามพื้นที่ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในการเรียกใช้บริการ
จากประชาชนทุกกลุ่ม
๑.๗ จัดเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่ให้บริการ
เหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการให้สามารถ
รองรับระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ทั้งด้านทรัพยากร
ด้านการจัดบริการ
และด้านเทคโนโลยี
เป็นต้น
 ครอบคลุมถึงการพัฒนา/

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ

-

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้
ระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติฯ
๑.๘ จัดประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชน
อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์
และสิทธิของประชาชน
ในการเรียกใช้ระบบ
บริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขหมายเดียว

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๑.๙ จัดเตรียมงบประมาณ
สาหรับการลงทุนระบบ
การให้บริการเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมาย
เดียว และวางแผน
งบประมาณดาเนินการ
เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ต่อเนื่อง
แผนงานที่ ๒
พัฒนาระบบการแจ้งเตือน
และบูรณาการข้อมูลสาคัญ
เพื่อใช้ในสถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉิน

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
กสทช.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑,๐๐๐

กองทุน
กทปส.

เป้าหมาย

 สามารถเตือนภัย
ไปยังกลุ่มเปูาหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว
ลดผลกระทบ
หรือความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น
กับประชาชนได้
 สามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับ

ตัวชี้วัด

๒๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลกระทบได้ทัน
สถานการณ์
๒.๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
แจ้งเตือนภัยที่เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายอย่างรวดเร็ว
๒.๒ เชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ
เช่น ข้อมูลประวัติ
การรักษาพยาบาล
ระหว่างโรงพยาบาล
ต่างๆ เพื่อใช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑
กาหนดช่องทางการให้
คาปรึกษาแก่ประชาชน
ที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ดศ.

๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

- หน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ระบบบริการ
เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ
- กระทรวงสาธารณสุข

๑๐๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

ให้ประชาชนได้รับข้อมูล  จานวนหน่วยงาน
คาปรึกษาจากหน่วยงาน
ที่มีช่องทางให้ข้อมูล/
ของรัฐ ได้อย่างสะดวก
คาปรึกษาแก่
รวดเร็ว ผ่านช่องทาง
ประชาชน
ที่เหมาะสม
 ปริมาณการให้ข้อมูล/

๒๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

ได้อย่างทันท่วงที
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมใน
การให้คาปรึกษา
ทั้งด้านทรัพยากร
ด้านการจัดบริการ
และด้านเทคโนโลยี
แผนงานที่ ๒
ยกระดับการให้ข้อมูล
คาปรึกษาแก่ประชาชน
ให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ
ผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
คาปรึกษาแก่ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

-

 ให้ประชาชนได้รับข้อมูล  ปริมาณการให้ข้อมูล/
คาปรึกษาจากหน่วยงาน
คาปรึกษาผ่าน
ของรัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ช่องทางเบ็ดเสร็จ
ผ่านจุดเดียว
 ความพึงพอใจ
โดยมีผู้รับบริการ
ในการรับบริการผ่าน
เป็นศูนย์กลาง
ช่องทางเบ็ดเสร็จ
 นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

๓๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับอานวยความสะดวก
ในการขอรับคาปรึกษา
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลผ่านจุดเดียว
(Customer Centric
Information Portal)
โดยบูรณาการช่องทาง
การให้ข้อมูลแบบดิจิทัล
ของหน่วยงานต่างๆ
เข้าด้วยกัน
๒) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การให้คาปรึกษา
(Consultation)
หรือนัดหมาย
(Appointment)
ผ่านช่องทางดิจิทัล

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
สรอ.

(ล้านบาท)
๑๐๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ ประชาชนได้รับบริการ
แผ่นดิน ข้อมูลและคาปรึกษา
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้
คาปรึกษาแนะนา
ของหน่วยงานภาครัฐ

๓๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

๒.๒ ให้ข้อมูล/คาปรึกษาที่
สานักนายกฯ / สรอ.
ครบวงจร/แบบบูรณาการ
 ยกระดับสายด่วน ๑๑๑๑
ในการให้บริการครบ
วงจร ตั้งแต่การให้ข้อมูล
ติดต่อหน่วยงาน สอบถาม
ให้ข้อคิดเห็นและติดตาม
สถานะ เป็นต้น
๒.๓ นานวัตกรรมมาใช้เพื่อ
สรอ.
๑๐๐
เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เช่นเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ ๑
ปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับบริการให้ ระดับความพึงพอใจ
คาปรึกษาอย่างรวดเร็ว ของประชาชนต่อการตอบ
และเป็นแบบเบ็ดเสร็จ คาถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์
ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ การบริการภาครัฐได้รับ
แผ่นดิน การปรับปรุงให้ได้หรือ
ดีกว่ามาตรฐานสากล

การอนุมัติ/อนุญาต
ของประชาชน และ
ผู้ประกอบการเร็วขึ้น

ระดับความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน
ต่อการบริการภาครัฐ
(Trust)

๓๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้
บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชน เพื่ออานวย
ความสะดวกและ
สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ
๑.๒ ดาเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อติดขัดในการบริการ
ประชาชน เช่น แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง

-

หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
ลดการขอข้อมูล และ
เอกสารซ้าซ้อน
จากผู้ขอรับบริการ
หน่วยงานภาครัฐ
 จานวนระบบ/กระบวนการ
มีแผนการปรับปรุง
บริการประชาชนได้รับ
การให้บริการประชาชน
การปรับปรุง
 ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
กระบวนการให้บริการ
ที่มีผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน
หน่วยงานภาครัฐแก้ไข  จานวนกฎหมายที่เป็น
ปัญหาต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ
อุปสรรคต่อการให้บริการ ประชาชนได้รับ
(ถ้ามี)
การปรับปรุงแก้ไข

๓๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
กับการอนุมัติอนุญาต
ในภาครัฐ
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการให้บริการ
ที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชน
โดยเป็นระบบที่รองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จได้
แผนงานที่ ๒
จัดให้มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล
และศูนย์บริการร่วม
๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการ
ร่วมในระดับกระทรวง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

หน่วยงานภาครัฐ
๕,๐๐๐
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง

กระทรวง และจังหวัด

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐมีระบบ  จานวนระบบ
แผ่นดิน ดิจิทลั เพื่อรองรับ
การให้บริการประชาชน
การให้บริการ
ที่สาคัญของหน่วยงาน
มีการนาระบบดิจิทัล
เข้าไปใช้

ประชาชนมีความสะดวก  ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวดเร็วในการติดต่อ

๓๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

และจังหวัด ที่รองรับ
การขอรับบริการต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัด
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว
๒.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
รองรับการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ เช่น ระบบ
อานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร (Doing
Business Portal) เป็นต้น
๒.๓ ยกร่างกฎหมายใหม่
หรือปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

สรอ. / สานักงาน
ก.พ.ร.

สานักงาน ก.พ.ร.

๔,๐๐๐ กองทุน
กทปส.

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

รับบริการของแต่ละกระทรวง

กับการให้บริการประชาชน
มีศูนย์บริการร่วมที่รองรับ
การให้บริการต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัด
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว ภายในปี ๒๕๖๒
 จานวนระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การอานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
ได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นระบบดิจิทัล

มีศูนย์กลางในการรับคา
ขอตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาต

กฎหมาย ระเบียบ และ  ระดับความสาเร็จ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ในการปรับปรุงกฎหมาย
ภาครัฐอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชน และสอดคล้อง แบบเบ็ดเสร็จ
กับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

๓๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วม
ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้รองรับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน
เช่น การประชาสัมพันธ์
การสร้างแรงจูงใจ
(Incentives)
ให้ประชาชนขอรับ
บริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการ
ให้ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น เป็นต้น

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

กระทรวง และจังหวัด

-

หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 จานวนส่วนราชการ
ที่ยกระดับศูนย์บริการ
ร่วมให้สามารถบริการ
อย่างเบ็ดเสร็จ
ประชาชนได้รับบริการ  ปริมาณการขออนุมัติ/
แบบเบ็ดเสร็จและมีความ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
พึงพอใจในการใช้บริการ  ระดับความพึงพอใจใน
ในระดับสูงขึ้น
การขออนุมัติ/อนุญาต
แบบเบ็ดเสร็จ

๓๖

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ในการดาเนิ น การพัฒ นาบริการภาครั ฐ ให้ ส ะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชี วิตประชาชน
ตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑) ผลั กดัน กฎหมาย ประกาศ มาตรการ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอานาจ
และหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารระบบเลขหมายโทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
เลขหมายเดียว ซึ่งครอบคลุมถึง
ก. กฎหมายเพื่อรองรับให้ส ามารถเข้าถึงเลขหมายโทรคมนาคม และตาแหน่ง
ของผู้เรียกใช้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ข. กฎหมายที่จัดการผู้ที่โทรเข้ามาก่อกวน
ค. ประกาศที่ยกเว้นค่าบริการโทรเข้าเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
๒) การยกร่ างกฎหมายใหม่ หรื อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบั ติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนี้
ก. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข. ทบทวน หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ และการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ของรัฐ
ในบางเรื่ อ งหรื อ บางรายการซึ่ ง อาจไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งอนุ มั ติ อ นุ ญ าต
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวก
ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ร ะบุใ ห้ ผู้ อ นุ ญ าต
พิจ ารณากฎหมายที่ให้อานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น
เพื่ อ ยกเลิ ก การอนุ ญ าตหรื อ จั ด ให้ มี ม าตรการอื่ น แทนการอนุ ญ าตหรื อ ไม่
และเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ค. ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ร องรั บ การขออนุ มั ติ อ นุ ญ าต
และการให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ด เสร็ จ ผ่ า นศู น ย์บ ริ ก ารร่ว ม เช่ น การรั บค าขอใน
รู ป แบบดิจิ ทั ล การรับ คาขอผ่ านศูนย์ รับ คาขอ/ศูน ย์บริ การร่ว ม การยกเว้ น
การขอส าเนาเอกสาร/หลั ก ฐานที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ และเชื่ อ มโยง
ได้ผ่านระบบดิจิทัล การรับชาระค่าธรรมเนียมผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออก
ใบอนุมัติอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ง. ปรับปรุงกระบวนการในการต่อใบอนุมัติ/อนุญาตในบางเรื่องให้สะดวก และไม่เป็น
ภาระต่อประชาชน เช่น การให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตแทนการยื่น ค าขอต่ ออายุใ บอนุ ญ าต ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
๓) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเปูาหมายการปฏิรูป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลความส าเร็ จ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๓๗

๒.๒ เรื่ องและประเด็ น การปฏิรู ปที่ ๒ :
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

ระบบข้อมู ลภาครั ฐมีม าตรฐาน ทั น สมัย และเชื่อมโยงกั น

๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure)
สาหรั บรองรับ การให้ บ ริ การ/การทางานผ่ านระบบดิจิทัล ซึ่ งจะทาให้ ห น่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยง
บูร ณาการข้อ มูล และระบบดิจิทัล ของแต่ล ะหน่ว ยงานเข้า ด้ว ยกัน ได้โ ดยง่า ย ภายใต้ม าตรฐานเดีย วกัน
โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้ นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์ม
การเชื่อมโยงและบู ร ณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัว บุคคลด้ว ยช่องทางดิ จิทัล และแพลตฟอร์ ม
การชาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น
๒) รั ฐ บาล หน่ว ยงานภาครัฐ และหน่วยกากับ สามารถนาระบบดิจิทัลไปใช้ในการทางาน
และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูล
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) มีการนาระบบดิจิทัลสาหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยกาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะรวมศูนย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็นหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ บ ริ ก ารเอง หรื อ ภาคเอกชนให้ บ ริก ารภายใต้มาตรฐานที่ กาหนดก็ไ ด้ เพื่อลดการลงทุนซ้ าซ้อ น
ของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
๔) รั ฐ บาล หน่ ว ยงานภาครัฐ และหน่ว ยกากับดูแ ล มี เครื่อ งมือ และข้ อมูล การด าเนิ นงาน
ด้ า นต่ า งๆ ที่ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย ส าหรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถลดขั้ น ตอน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐได้โ ดยสะดวก ทั้งนี้ กาหนดให้ มีการบูรณาการ
ข้อมูลใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) ข้อมูลสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีความสาคัญ
จาเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(๒) ข้ อ มู ล รายสาขา เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(๓) ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณ ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็นต้น
(๔) ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๓๘

๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

จานวนระบบดิจิทัลสาคัญที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
ระดับคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
งบประมาณที่ประหยัดได้จากการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
จานวนระบบดิจิทัลที่นามาใช้ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
จานวนระบบดิจิทัลที่นามาใช้ในงานพื้นฐานของหน่วยงาน
จานวนชุดข้อมูลที่ผ่านการบูรณาการแล้ว และพร้อมนาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณการเข้าถึง/นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) จานวน ๒๑,๔๔๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน
๒) จานวน ๑๐๐ ล้านบาท จากภาคเอกชน
๒.๒.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๓ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ระยะเวลาการ
ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้

๓๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

แผนงานที่ ๑
พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐาน
(Service Platform)

 การพัฒนาและ
ให้บริการระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง
(Population Information
Linkage Center)
 พัฒนาและให้บริการ
ระบบการยืนยันตัว
บุคคลด้วยช่องทาง
ดิจิทัล (Digital
Identity)

๖๐

กระทรวงการคลัง
และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

๑๐๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

มีแพลตฟอร์มบริการ
พื้นฐานที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถนาไปใช้
พัฒนาระบบดิจิทัลของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดทรัพยากร
งบประมาณ มีการบูรณาการฐานข้อมูล
แผ่นดิน ประชาชนและการบริการ
ภาครัฐเพื่อลดการใช้สาเนา
เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ
และสามารถใช้ Smart
Card ยืนยันตัวตน
ภาคเอกชน มีระบบการยืนยันตัว
บุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล
(Digital Identity) รองรับ
การยืนยันตัวตนของบุคคล
และนิติบุคคลแบบออนไลน์
ให้สามารถทาธุรกรรมได้
อย่างปลอดภัย ทดแทน
การลงนามในเอกสาร

ตัวชี้วัด

จานวนระบบดิจิทัล
สาคัญที่อยู่บนแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐานระดับ
คุณภาพ การให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน

๔๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

 พัฒนาและให้บริการ
ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์
(National
e-Payment)

กระทรวงการคลัง
และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

 พัฒนาและให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (Thailand
Spatial Data)

สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

๑๐๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

และไม่ต้องไปที่หน่วยงาน
ผู้ให้บริการ
งบประมาณ ระบบการชาระเงินแบบ
แผ่นดิน อิเล็กทรอนิกส์ (National
e-Payment) เพื่อรองรับ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ประชาชนสามารถชาระ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติ
อนุญาตผ่านช่องทาง
ที่หลากหลายได้โดยสะดวก
เพื่อบูรณาการภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ทาให้การจัดทาการเข้าถึง
และใช้งานภูมิสารสนเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อน
ตลอดจนสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ภูมิสารสนเทศของภาคสังคม
และประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

๔๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑๐๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

 พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มสาหรับ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
ของภาครัฐ (Big Data
Platform)
 ปรับปรุงกฎหมายให้
หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนาโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลไป
ใช้ในการพัฒนา และ
ให้บริการแบบดิจิทัล เช่น
๑) ให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถใช้
ข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยง
ได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ข้อมูล
ทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลวุฒิการศึกษา
แทนการขอสาเนา
เอกสารดังกล่าวจากผู้
ขอรับบริการ

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒) ให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถยืนยันตัวตน
ด้วยช่องทางดิจิทัล
(Digital Identification)
และได้รับการบริการ
ต่างๆ จากรัฐเทียบเท่า
กับการติดต่อราชการ
ด้วยตนเองหรือด้วยการ
มอบอานาจ เช่น
การเข้าถึงข้อมูล
การขออนุมัติอนุญาต
เป็นต้น
๓) ให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถชาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ด้วยช่องทางดิจิทัลได้
แผนงานที่ ๒
การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Digital Infrastructure)

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  จานวนระบบดิจิทัล
ที่หน่วยงานภาครัฐ
สาคัญที่อยู่บน
สามารถนาไปใช้พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล
ระบบดิจิทัลของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระดับคุณภาพ
และประหยัดทรัพยากร
การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

๔๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ดิจิทัล
 งบประมาณที่ประหยัด
ได้จากการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล

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

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

๕,๒๐๐

 บูรณาการการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Government
Secure Intranet)
 พัฒนาระบบ
ศูนย์ประสานงาน

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

๑๑,๐๐๐

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

๒๐

งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
แผ่นดิน ติดตัง้ ระบบดิจิทัลของตน
ไว้บนระบบคลาวด์ที่รัฐ
ให้บริการหรือให้การรับรอง
สามารถบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐทั้งใน
แผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
แผ่นดิน ให้บริการดิจิทัลได้

๔๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ ๑
การพัฒนาหรือนาระบบ
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการ

/ สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

อย่างปลอดภัย และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

 พัฒนา หรือนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับทางาน
ตามภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงาน
 พัฒนา หรือนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับงาน
พื้นฐานของหน่วยงาน
เช่น งานสารบรรณ งาน
แผนและงบประมาณ
งานพัสดุ งานบริหาร

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

๑,๕๐๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน

๑,๕๐๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  จานวนระบบดิจิทัล
สามารถดาเนินงานตามภารกิจ
ที่นามาใช้ในภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
เฉพาะของหน่วยงาน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัล  จานวนระบบดิจิทัล
มาใช้งาน
ทีน่ ามาใช้ในงาน
พื้นฐานของหน่วยงาน

๔๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

บุคคล เป็นต้น
แผนงานที่ ๒
การพัฒนาระบบดิจิทัล
งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
และการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
 พัฒนาหรือจัดให้มีระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐแบบรวมศูนย์และ
รองรับการเชื่อมโยงหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงาน
 พัฒนาระบบสารสนเทศ
การงบประมาณ
(Smart e-Budgeting)
โดยบูรณาการงาน
ด้านงบประมาณร่วมกับ
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ
อย่างสมบูรณ์แบบ

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

สานักงบประมาณ

สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง /

๒๕๐

เพื่อให้มีระบบดิจิทัล
สาหรับใช้ในงานพื้นฐาน
ในลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุน
ซ้าซ้อนของหน่วยงาน
งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
แผ่นดิน ดิจิทัลสนับสนุนงานสารบรรณ
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้

 ยกระดับกระบวนการ
งบประมาณของประเทศ
 เพิ่มประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสนับสนุน
การจัดการงบประมาณ
ได้อย่างคล่องตัว
ยกระดับการบริหาร
การเงินการคลังของประเทศ

ตัวชี้วัด

๔๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(New GFMIS)
โดยเป็นฐานข้อมูลกลาง
แบบ Matrix และ
Online Real Time
 พัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์รวม สาหรับ
เงินสด สินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพย์
ถาวร อสังหาริมทรัพย์
และหลักทรัพย์
โดยเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น e-Budgeting, e-GP,
GFMIS อย่างเต็มรูปแบบ
 พัฒนาหรือจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของรัฐ
(Integrated HR
Management
System: iHRMS)
ที่เป็นแบบรวมศูนย์

กรมบัญชีกลาง

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมบัญชีกลาง

ยกระดับการบริหาร
สินทรัพย์ของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

สานักงาน กพ.

๑๐๐

งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
แผ่นดิน ใช้ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแบบ
รวมศูนย์ ซึ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ลดความ
ซ้าซ้อนในการลงทุน

ตัวชี้วัด

๔๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

และเชื่อมโยงกับระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ ๑
การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
 กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักในการกาหนด
ชุดข้อมูลสาคัญ
การจัดทา การรวบรวม
การวิเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของ
หน่วยงาน (Chief
Data Officer)

ของหน่วยงาน

-

หน่วยงานของรัฐมี Chief
Data Officer ซ้ามีอานาจ
หน้าที่ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด

๔๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 จัดทาชุดข้อมูลสาคัญ
ของหน่วยงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ
ดังนี้
 ข้อมูลสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริการที่
กระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานสนับสนุน เช่น
งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ
งานพัสดุ ข้อมูลกาลังคน
ภาครัฐ เป็นต้น
 เชื่อมโยงข้อมูลสาคัญ
ของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถนาไปใช้
ในการตัดสินใจ และ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

-

หน่วยงานภาครัฐ

๑,๕๐๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 หน่วยงานภาครัฐมี
การจัดทาข้อมูล
สาคัญตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคนอกได้
 หน่วยงานภาครัฐมี
ข้อมูลสาคัญที่ใช้ใน
การตัดสินใจ และการ
จัดอันดับของประเทศ
ในด้านต่างๆ

ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีข้อมูลสาคัญ
ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดทาข้อมูล
สาคัญและจาเป็น
ของประเทศ (National
Datasets)

งบประมาณ ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ ร้อยละของหน่วยงาน
แผ่นดิน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยน
สาหรับใช้ในการตัดสินใจ และเชื่อมโยงข้อมูล
และการบริหารราชการ
แผ่นดิน

๔๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
การบริหารราชการแผ่นดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ ๒
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Government
Data Analytic Center)



ยกระดับสานักงาน
สถิติแห่งชาติเพื่อให้
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่
เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ โดย
๑) จัดทามาตรฐาน
ในการจัดทา เชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูล
ดิจิทัลภาครัฐ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

มีหน่วยงานกลางในการรวบรวม ร้อยละความสาเร็จใน
ข้อมูลที่มีความสาคัญ จาเป็น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ระดับประเทศ กากับดูแล กลางภาครัฐ
ให้ข้อมูลต่างๆ ได้รับการผลิต
บริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ให้ได้มาตรฐานสากล
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริการราชการ
แผ่นดิน และเผยแพร่
ต่อประชาชนได้

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ /สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)

๑๐๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๕๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒) มีทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Scientists)
ที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความพร้อม
ในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล
๓) มีระบบฐานข้อมูล
กลางที่สามารถ
รวบรวม/เชื่อมโยง
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล
อื่น ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี
(PMOC) หรือ
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
๔) มีเครื่องมือสาหรับ
ใช้ในการรวบรวม
ประมวลผล
และวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้
 ปรับปรุงกฎหมายให้
เอื้อต่อการรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล
สาหรับใช้ในการบริการ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

สานักงานสถิติ /
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

-

กฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการรวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูล

ตัวชี้วัด

๕๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ราชการแผ่นดิน
และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ รวมถึง
เร่งรัด ผลักดันการจัดทา
พระราชบัญญัติรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ...
แผนงานที่ ๓
สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
การบริการประชาชน
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๑ กาหนดให้มี “กลุ่มงาน
สารสนเทศ” ที่รับผิดชอบ
การรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนาข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ข้อมูลภาครัฐได้รับการ จานวนชุดข้อมูลสาคัญที่
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งใน พร้อมนาไปใช้ประโยชน์
การบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
กระทรวง และจังหวัด

-

หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ
ในการรวบรวม จัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล

สัดส่วนของหน่วยงานที่
มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบการรวบรวม
จัดการ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ชัดเจน

๕๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

การดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
๓.๒ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐ
ในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูล
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐ เอกชน
และประชาชน
(Collaboration)

สานักงาน ก.พ.ร./
สานักงาน ก.พ./
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)/
หน่วยงานราชการ

๑๐

-

งบประมาณ บุคลากรภาครัฐมี
จานวนบุคลากรภาครัฐ
แผ่นดิน สมรรถนะด้านการบริหาร ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
จัดการข้อมูล
สมรรถนะด้านข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อมูล
 มีการเปิดเผยข้อมูล จานวนชุดข้อมูลสาคัญที่
ให้ประชาชนรับทราบ ได้รับการเปิดเผยให้กับ
เพื่อสร้างความโปร่งใส ประชาชน
ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน (Open
Government)
 มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการนาไปใช้
พัฒนาต่อยอด

๕๓

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้
ในการพัฒนา และให้บริการแบบดิจิทัล เช่น
ก. ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถใช้ ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ เ ชื่ อ มโยงได้ จ ากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้อง เช่ น ข้อมูล ทะเบี ยนราษฎร ข้อ มูล ทะเบียนนิติ บุคคล ข้อมูล วุ ฒิ
การศึกษา แทนการขอสาเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้ขอรับบริการ
ข. ให้ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารสามารถยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยช่ อ งทางดิ จิ ทั ล (Digital
Identification) และได้รับการบริก ารต่างๆ จากรัฐเทียบเท่ากับการติดต่อ
ราชการด้วยตนเองหรือด้วยการมอบอานาจ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การขออนุมัติ
อนุญาต เป็นต้น
ค. ให้ผู้ขอรับบริการสามารถชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ด้วยช่องทางดิจิทัลได้
๒) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ การรวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บใช้ ใ นการบริ ก ารราชการ
แผ่นดิน และการเปิด เผยข้อมูล เช่น ให้ห น่ว ยงานสามารถเปิด เผยข้อ มูล โดยสุจ ริต
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ อาทิ
(มาตรา ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...) ข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อ ข้ อ มู ล ใดที่ อยู่ ใ นครอบครองของหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ก ฎหมายอื่ น ก าหนด
ห้ า มมิใ ห้ เปิ ด เผยนั้น หากเป็น การเปิด เผยโดยสุ จ ริต เพื่อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
และเป็ น การเปิ ด เผยข้อ มูล เท่ าที่ จาเป็ น ที่ห น่ว ยงานของรั ฐ อีก แห่ งต้ องใช้ ข้อ มู ล
ดังกล่าวในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทาบริการ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
๓) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเปูาหมายการปฏิรูป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลความส าเร็ จ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๕๔

๒.๓ เรื่ องและประเด็ น การปฏิรูปที่ ๓ :
ผลสัมฤทธิ์สูง

โครงสร้า งภาครัฐ กะทัดรั ด ปรั บตัวได้เ ร็ว และระบบงานมี

๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้นการปรับปรุง
บทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบ
การทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในกระทรวงที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High
Performance)
๒) ปฏิรูปภารกิจและโครงสร้างกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบาทภาครัฐ ทั้งในส่วนของภารกิจหลัก
(Core Function) และภารกิจรอง (Non-Core Function) เพื่อลดความซ้าซ้อนของภารกิจระหว่างกระทรวง
และระหว่างกรม รวมทั้งศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยลดกระบวนงาน
ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับกับภารกิจในอนาคต
และปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้สามารถดาเนินการได้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๓) การทบทวนภารกิจหลัก (Core Function) ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจกาหนดนโยบาย
(Policy Maker) กากับดูแล (Regulator) ส่งเสริม สนับสนุน (Facilitator) โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามาทาแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ทาภารกิจที่แข่งขันกับภาคเอกชน และลดบทบาท
ด้านการปฏิบัติ (Operator) ให้น้อยลง เช่น ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน (Outsource)/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับภารกิจรอง (Non-Core Function) เน้นการจ้างเหมาและการทางานแบบจัดบริการร่วม (Shared
Services)
๔) พัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อก
ข้อจ ากัดที่เป็ นอุป สรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดอิส ระความคล่องตัวทางการบริห าร และสานพลังความร่ว มมือ
ของภาคส่ว นต่าง ๆ ตามแนวทางประชารั ฐ ซึ่งเป็นการทดลองริเริ่มในวงจากัด เพื่อให้ เกิดประสบการณ์
และการเรียนรู้ก่อนขยายผลต่อไป
๕) ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างของจังหวัด
ในลักษณะกลุ่มภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น
โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าที่จาเป็น และปรับหน่วยงานที่มีภารกิจ
ซ้าซ้อนกับภูมิภาคให้เป็นส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด สร้างและพัฒนากลไกการทางานที่เน้นการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่และทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่
ยุทธศาสตร์ชาติ
๖) ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานส่ ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานส่วนภู มิภาคจากการ
ให้บริการเป็นการให้คาปรึกษาแนะนาด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นไปตาม
มาตรฐาน และการส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน (Citizen Centric)

๕๕

๗) ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยส ารวจระดั บ
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ศึกษา ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานต้นแบบ
และมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
๘) ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
อย่างน้อยใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาแนวทางในการจัดตั้งและยุบกระทรวง ทบวง และกรม ให้มี
ความคล่ องตั ว (๒) ทบทวนข้ อเสนอแนะของสภาขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ป ประเทศ ๑ เพื่อ ก าหนดแนวทาง
ในการนาไปปฏิบัติตามความเหมาะสม
๙) ปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ โดยปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการ
บริ ห าร การจั ด ท าค าขอและอนุ มั ติ ง บประมาณให้ มี ค วามกระชั บ สอดคล้ อ งกั บ พลวั ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว และคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ลดความซ้าซ้อน
ของการจัดทางบประมาณ ระดับกระทรวง กรม พื้นที่ รวมทั้งสร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครั ฐ การติ ดตามประเมิ น ผลผลิ ต /ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการใช้ ง บประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารจั ดสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ความสาเร็จในการโอนถ่ายภารกิจภาครัฐที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการเองให้กับภาคส่วนอื่น
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาขน และท้องถิ่น
๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปีลดลง
๓) ความสาเร็จของการดาเนินตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในกระทรวง
ที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรม/จังหวัด
พันธุ์ใหม่ : High Performance Organization)
๔) ความสาเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
๕) ความสาเร็จของการปลดล็อคข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน
๖) ความสาเร็จของการสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ
๗) ความส าเร็ จ ของการสร้ างประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ จากการทดลองริ เริ่ ม Sandbox
ก่อนขยายผลต่อไป
๘) ความส าเร็ จ ของการจั ดโครงสร้างส่ ว นราชการและระบบบริห ารงานของส่ ว นราชการ
ในภูมิภาค
๙) จานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายระบบราชการ ๔.๐
๑๐) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองสถานะของการเป็นระบบราชการ ๔.๐
๑๑) ความส าเร็ จ ของการจั ด ท าปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๒) ความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารงบประมาณ กระบวนการบริ ห าร
การจัดทาคาขอ และการอนุมัติงบประมาณ

๕๖

๑๓) ความสาเร็จของการสร้างกลไกและมาตรการสาหรับการตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครัฐ
๑๔) ความสาเร็จ ของการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
จานวน ๖๗๖.๑๕ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
๒.๓.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน
มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ระยะเวลาการ
ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้

๕๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ ๑
การดาเนินการจัดทา
แผนปฏิรูปองค์การ
๑.๑ การดาเนินการจัดทา
แผนปฏิรูปองค์การ
ของทุกส่วนราชการ
 ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิรูปองค์การ
 ส่วนราชการ
ดาเนินการแผน
ปฏิรูปองค์การ
 ติดตามประเมินผล
การดาเนินการ
ตามแผนปฏิรูป

ส่วนราชการ/
สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนราชการ

๑

สานักงาน ก.พ.ร.

๑๐

-

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกส่วนราชการมีการจัดทา ความสาเร็จของการดาเนิน
แผนปฏิรูปองค์การ
ตามแผนปฏิรูปองค์การ
โดยมีการทบทวน ๔ ด้าน ของทุกส่วนราชการ
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน
บุคลากร และกฎหมาย
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

๕๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

องค์การ
๑.๒ กระทรวงที่มี
ความคล่องตัว
ในการบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และคน

 ศึกษารูปแบบ
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
ในกระทรวง
ที่มีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม

สานักงาน ก.พ.ร.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

รัฐบาล/หน่วยงาน
มีความคล่องตัว

ความสาเร็จของ
การดาเนินตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการใน
กระทรวงที่มีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่
: High Performance)

๕๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ของประเทศ (กระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ : High
Performance)
 นาร่องรูปแบบ
กระทรวง/กรมพันธุ์
ใหม่ : High
Performance

 ติดตามประเมินผล
รูปแบบกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ : High
Performance
ในกระทรวง/
กรมนาร่อง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

กระทรวง/กรม

กระทรวง/กรม
สานักงาน ก.พ.ร./
คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

 พ.ศ. ๒๕๖๑ : นาร่อง
๔ กรม ได้แก่ สศช./
สานักงาน ก.พ./
สานักงาน ก.พ.ร./
สานักงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๒ : นาร่อง
เพิ่มอีกอย่างน้อย
๔ กรม ได้แก่ สปน./
สลค./สลน./สคก.

ตัวชี้วัด

๖๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

 จัดทา พรบ.ปฏิรูป
ระบบราชการ

กระทรวง/กรม /
สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

 ขยายผล
การดาเนินงาน
รูปแบบกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ :
High Performance
ในกระทรวง/กรม

กระทรวง/กรม /
สานักงาน ก.พ.ร.

 ติดตามประเมินผล
การขยายผล
การดาเนินงาน
รูปแบบกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ :

กระทรวง/กรม/
สานักงาน ก.พ.ร./
คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของกระบวน
การศึกษาและดาเนินการ
จัดทาร่างพระราชบัญญัติ
ปฏิรูประบบราชการ

ขยายผลให้ได้จานวน
๕๐ กรม ภายใน ๕ ปี
(จากส่วนราชการทั้งหมด
๑๕๑ กรม) โดยพิจารณา
จากส่วนราชการที่มีความพร้อม
และมีความสาคัญต่อประเด็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

๖๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
High Performance
ในกระทรวง/กรมนาร่อง
แผนงานที่ ๒
การปฏิรูประบบราชการ
(Government
Reform)

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ก.พ.ร.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) ความสาเร็จของ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ
(Service Reform)
๒) ความสาเร็จของ
การปลดล็อคข้อจากัดที่เป็น
อุปสรรคในการดาเนินงาน
๓) ความสาเร็จของ
การสานพลังความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ
ตามแนวทางประชารัฐ
๔) ความสาเร็จของ
การสร้างประสบการณ์
และการเรียนรู้จากการทดลอง
ริเริ่ม Sandbox ก่อน
ขยายผลต่อไป

๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒.๑ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ (Service
Reform)
 การขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
 การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 การจดทะเบียนที่ดิน
ของกรมที่ดิน
 การนาเข้า
และส่งออก
ของกรมศุลกากร

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน ก.พ.ร.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)
๑๐

แหล่งเงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 การให้บริการวีซ่า
และตรวจคนเข้าเมือง
 การให้บริการ
ด้านใบอนุญาต
ด้านการเกษตร
 การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EHIA)
 การให้บริการ
ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี
 การให้บริการ
ด้านแรงงานต่างด้าว
 การให้บริการ
ด้านการขออนุญาต
ก่อสร้าง
๒.๒ การพัฒนาและ
การรังสรรค์นวัตกรรม
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒.๒.๑ การแก้ไขพื้นที่ปุา
และการใช้ประโยชน์
พื้นที่จังหวัดน่านและ
กลไกการบริหารจัดการ
 จัดตั้ง “คณะกรรมการ
กากับดูแลเชิงนโยบาย”
(Steering
Committee)
 จัดตั้ง “คณะกรรมการ
ดาเนินงานในระดับ
พื้นที่”
 เจรจาปัญหาเรื่อง
ที่ดิน และจัดหา
งบประมาณดาเนินการ
 ปรับระบบการผลิต
การเกษตร

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 ขยายผล
 ติดตามประเมินผล
๒.๒.๒ Public School
 โรงเรียนต้นแบบ
๗๗ แห่ง ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดนโยบาย กรอบ
หลักการ แก้ไข
กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคและคัดเลือก
โรงเรียนนาร่องจับคู่
กับ Sponsor

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ทส./มท./กษ./ พณ./
สสส.
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 แก้ไขกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ขยายผล
 ติดตามประเมินผล
๒.๒.๓ พลังงาน (Smart
City โดยเทคโนโลยี
Smart Grid)
 อนุมัติหลักการ
และพื้นที่ต้นแบบ
Smart City
และดาเนินการ
 แก้ไขกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ขยายผล

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.
ศธ./สานักงาน
ก.พ.ร.
พน./สนพ.
พน./สนพ.

พน./สนพ.
พน./สนพ.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

พน./สนพ.
 ติดตามประเมินผล
๒.๒.๔ หน่วยราชการ ๔.๐
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.
 กาหนดหลักการ
ว่าด้วยการบริหาร
งานรูปแบบพิเศษ
ในหน่วยราชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
 หน่วยงานต้นแบบ
ดาเนินการตาม
เปูาหมาย
ที่แต่ละหน่วยงาน
กาหนดไว้
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ ๑
การปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการ
ในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

การจัดระบบบริหารงาน
และโครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค
 จัดทาแผนแม่บท
เพื่อทบทวนการจัด
โครงสร้างของ
ส่วนราชการในภูมิภาค
 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระบบบริหารงาน
และการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บท

สานักงาน ก.พ.ร.
/กระทรวง
มหาดไทย/
กระทรวง/กรม
ที่มีส่วนราชการ
ในภูมิภาค
กระทรวง/กรม
ที่มีหน่วยงาน
ในภูมิภาค/
สานักงาน ก.พ.ร.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

-

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พัฒนากลไกการทางาน
ที่เน้นการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงการทางาน
ของหน่วยงานในพื้นที่
ให้เกิดประสิทธิภาพ
การจัดโครงสร้าง
หน่วยงานในภูมิภาค
สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๐

ความสาเร็จของการจัดระบบ
บริหารงานและโครงสร้าง
ส่วนราชการในภูมิภาค
แผนแม่บทการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ผ่านความเห็นชอบของ
ครม. ภายในงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวง/กรมจัดทา
แผนปฏิบัติการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
ใน ภูมิภาค เสนอ ก.พ.ร.
ให้ความเห็นชอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๖๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อทบทวนการจัด
โครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค (อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
องค์กร (Organization
Transformation
Plan) ด้วยได้)
 ปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการให้
สอดคล้อง
กับการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมภิ าค

กระทรวง/กรม
ที่มีหน่วยงาน
ในภูมิภาค/
สานักงาน ก.พ.ร./
สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ร้อยละของจานวน
ส่วนราชการที่มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ
หรือมีการดาเนินการให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในภูมิภาค
ได้แล้วเสร็จ

๗๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการ
เพื่อจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
สรุปเป็นรายงาน
ประจาปีเสนอ
ต่อที่ประชุมร่วม
แผนงานที่ ๒
จังหวัดที่มีความคล่องตัว
ในการบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และระบบ
กาลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่
: High Performance)
 การจัดองค์กรตาม
ภารกิจ (Agenda

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๑๕๐

งบประมาณ จังหวัดมีความคล่องตัว
แผ่นดิน ในการดาเนินงาน

ความสาเร็จของการ
ดาเนินตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการของจังหวัด
(จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High
Performance)

๗๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
Based Organization)
 การจัดระบบบริหาร
แบบเครือข่าย
(Networking
Management
System) เช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกรมการจังหวัด
 การจัดระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม
(Participative
Management)
 การจัดระบบบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Result
Oriented

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 ศึกษารูปแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
ในจังหวัด
ที่มีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(จังหวัดพันธุ์ใหม่ :
High Performance)
 นาร่องรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ :
High Performance
 ติดตามประเมินผล
รูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่
: High Performance
ในจังหวัดนาร่อง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

สานักงาน ก.พ.ร.

มท.
มท./สานักงาน
ก.พ.ร./คกก. ปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นาร่อง ๖ จังหวัด

ตัวชี้วัด

๗๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 จัดทา พรบ.ปฏิรูป
ระบบราชการ
 ขยายผลการ
ดาเนินงานรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ :
High Performance
ในจังหวัด
 ติดตามประเมินผล
การขยายผล
การดาเนินงาน
รูปแบบจังหวัด
พันธุ์ใหม่ : High
Performance
ในจังหวัดนาร่อง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
มท./สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
มท./สานักงาน
ก.พ.ร.

มท./สานักงาน
ก.พ.ร./คกก. ปฏิรูป
ประเทศด้าน
การบริหารราชการ
แผ่นดิน

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ขยายผล ๓๘ จังหวัด
จาก ๗๖ จังหวัด ภายใน
๕ ปี

ตัวชี้วัด

๗๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ ๓

๘๕

ทบทวนและปรับเปลี่ยน
การจัดโครงสร้าง
การบริหารราชการเป็น
ภาค/เขต ให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและพื้นที่
รับผิดชอบ (Rezoning)
 ศึกษา สารวจ และ
จัดทาข้อเสนอ
เบื้องต้นในการจัดทา
โครงสร้างการ
บริหารราชการแบบ
ภาค/เขต(โดยอาจใช้
แนวทางการจัดกลุ่ม
จังหวัดหรือจัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ที่สอดคล้อง

(ล้านบาท)

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
สานักงาน ก.พ.ร.
กระทรวง/กรม
ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ ดาเนินการตามแผนได้
แผ่นดิน ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด
ร้อยละความส าเร็จของ
การดาเนินการตามแผน

๗๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
กับสภาพความ
จาเป็นและปัญหา)
 ทดลองดาเนินการ
จัดทาโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
ราชการแบบภาค/เขต

 ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการ
เพื่อจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

กระทรวง/กรม
ที่เกี่ยวข้อง/
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงบประมาณ/
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา/
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
และข้อเสนอแนะ
สรุปเป็นรายงาน
ประจาปีเสนอ
ต่อที่ประชุมร่วม

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บริหารราชการ
แผ่นดิน

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานที่ ๑
สปน.
การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทย
ในการกระจายอานาจ
ทุกส่วนราชการ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.๑ การกระจายหน้าที่
สปน.
และอานาจในการ
ทุกส่วนราชการ
จัดบริการสาธารณะ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ความสาเร็จของการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก
พัฒนาแนวทาง
ในการให้บริการ
กระจายอานาจ
สาธารณะพื้นฐาน
ให้กับองค์กรปกครอง
แก่ประชาชน
ส่วนท้องถิ่น
 อปท. มีความสามารถ  อปท. สามารถ
และเป็นองค์กรหลัก
จัดบริการสาธารณะ
ในการจัดบริการ
ได้ตรงตาม
สาธารณะที่ตอบสนอง
เจตนารมณ์ของ
ความต้องการในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่

๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 การจัดทาร่างแผน
การกระจายอานาจฯ
และแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๓
- ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนฯ
- รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ก.ก.ถ. เสนอ
คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ
เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบ
และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 การเตรียมความพร้อม
ให้แก่ อปท.

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

สปน.
ทุกส่วนราชการ

๐.๕๐

สปน.
ทุกส่วนราชการที่

๒๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ  ราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการส่วนกลาง
แผ่นดิน
และส่วนภูมิภาค ปรับลด
และส่วนภูมิภาค
หรือปรับเปลี่ยนบทบาท ปฏิบัตภิ ารกิจใน
ให้สอดคล้องกับภารกิจ ระดับมหภาคเพิ่มขึ้น
ที่ต้องถ่ายโอน โดยให้
โดยเป็นหน่วยงานที่
อปท.เป็นหน่วยงาน
ให้การสนับสนุน
หลักในการจัดบริการ
ช่วยเหลือทางด้าน
สาธารณะในท้องถิ่น
เทคนิค วิชาการ
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือ
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้แก่
อปท.
 จานวนภารกิจที่ถ่าย
โอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนและ
งบประมาณ
เปูาหมายที่กาหนด
แผ่นดิน

๗๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
- การจัดทาคู่มือ
- ฝึกอบรม อปท.
ทุกแห่ง
 การขับเคลื่อนแผนฯ
- การบริหารตามแผนฯ
- การติดตาม แก้ไข
ปัญหา
๑.๒ การกระจายอานาจ
ด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 การจัดทาร่างแผน
การกระจายอานาจฯ
และแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๓

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

สปน. ทุ กหน่ วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
หน่ วยงานกลางที่ มี
อ านาจหนาที่ เกี่ ยวกั บ
การเงิ น การคลั ง และ
งบประมาณ
สปน.

ตัวชี้วัด
โดย ก.ก.ถ.

เกี่ยวข้อง
สปน.

เป้าหมาย

๑๕

๐.๓๐

งบประมาณ
แผ่นดิน
 อปท. มีความเข้มแข็ง  จานวน อปท.
และมีความเป็นอิสระ
มีรายได้ที่เพียงพอ
ทางการเงิน การคลัง
และสอดคล้อง
และงบประมาณ
กับภารกิจของ อปท.
ที่จะต้องรับผิดชอบ
 อปท. มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ  มีระบบและกลไก
งบประมาณ
ด้านการเงิน การคลัง
การบริหารการเงิน
แผ่นดิน
และงบประมาณ
การคลัง และงบประมาณ
ที่สนับสนุนให้ อปท.
เกิดประสิทธิภาพ

๗๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
- ก.ก.ถ.
ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนฯ
- รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ก.ก.ถ. เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ
เสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ทราบ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 การปฏิรูปโครงสร้าง
และหลักเกณฑ์
การจัดสรรรายได้
อปท. ทั้งระบบ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ในการใช้จ่ายเงิน

สปน.

๐.๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
และมาตรการเสริมสร้างวินัย
ทางการเงินฯ
- การจัดทาแนว
ทางการปฏิรูปฯ
- ก.ก.ถ.
ให้ความเห็นชอบ
 การขับเคลื่อนแผนฯ
- จัดประชุม สัมมนา
เพื่อสร้างความรู้
ให้แก่ อปท.
- จัดทาคู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติการเสนอ
แก้ไขกฎ ระเบียบ
แผนงานที่ ๒
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการขององค์กร

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

สปน.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑.๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๘๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ ปรับจานวนและ
ขนาดของท้องถิ่น
(Right Sizing) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนผู้รับบริการ
 ศึกษาความเป็นไปได้
ในการปรับจานวน
และขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(Right Sizing)
โดยพิจารณาควบรวม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ
มท/สปน.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑.๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย
รู ป แบบ ขนาด และ
จ านว นขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ใ น ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เกิดความคุ้มค่า
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีขนาด
และจานวนที่
เหมาะสมกับการ
จัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จในการ
ผลักดันกฎหมาย/หรือ
จัดทาข้อเสนอผล
การศึกษาเพื่อกาหนด
แนวทางการปรับจานวน
ขนาด และการควบรวม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๘๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

 นาร่อง

๑๐

 ขยายผล

๓๐

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

 ติดตามประเมินผล

๓๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑.๕๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทาและให้บริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 ศึกษาความ
เป็นไปได้เกีย่ วกับ
มาตรการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

มท/สปน.

๕

เป้าหมาย

งบประมาณ องค์กรปกครอง
แผ่นดิน ส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนได้สอดคล้องกับ
สภาพและขีด
ความสามารถของตน

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จในการ
กาหนด/ปรับปรุงอานาจ
หน้าที่และภารกิจการ
บริการประชาชนให้
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ประเภท ขนาด และขีด

๘๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

สาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 นาร่อง

๑๐

 ขยายผล

๓๐

 ติดตามประเมินผล

๓๐

๒. ๓ พัฒนาระบบการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ตั้งอยู่
บนหลั กคุ ณธรรม และ
การบริ หารก าลั งคนมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสามารถของ อปท.

กระทรวงมหาดไทย
องค์ กรกลางบริ หารงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ทุกกระบวนการ
บริหารงานบุคคล
ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม
มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

 จานวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
และความไม่เป็น
ธรรมใน
กระบวนการ
บริหารงานบุคคล
ลดลง
 ระดับความสาเร็จ

๘๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณด้าน
บุคคลขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แผนงานที่ ๑
การปฏิรูประบบ
งบประมาณ
และการคลังภาครัฐ
๑.๑ พัฒนาวิธีการ
สานักงบประมาณ
งบประมาณ กระบวนการ
บริหาร การจัดทาคาขอ
และการอนุมัติงบประมาณ
 เพิ่มประสิทธิภาพ

๑๐

งบประมาณ - วิธีการงบประมาณ
มีความกระชับ
แผ่นดิน
สอดคล้องกับพลวัต
ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
ของสถานการณ์ต่างๆ

ความสาเร็จของการปรับปรุง
วิธีการงบประมาณ
กระบวนการบริหาร
การจัดทาคาขอ
และอนุมัติงบประมาณ

๘๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
กระบวนการจัดทา
และอนุมัติงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน
ของประชาชนในพื้นที่
และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
 พัฒนาแนวทาง
การบูรณาการ
แผนงานและแผน
งบประมาณให้
สอดคล้องและช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของ
ประเทศอย่างมี

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
ในพื้นที่
- การบริหารและจัดทา
งบประมาณคานึงถึง
วัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่เป็นหลัก
- ลดความซ้าซ้อน
ของการจัดทางบประมาณ
ระดับกระทรวง กรม พื้นที่

ตัวชี้วัด

๘๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประสิทธิผล
๑.๒ สร้างกลไกการ
ตรวจสอบการเงิน
และการคลังภาครัฐ
 ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบและกลไก
การตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมินผลผลิต/
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของการใช้งบประมาณ
(output-outcome)
 ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยรับ/ใช้งบประมาณ
กับหน่วยตรวจสอบ
การบริหารจัดการ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

กรมบัญชีกลาง/
สานักงบประมาณ

(ล้านบาท)
๔๐

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ เพื่อให้การจัดสรร
ความสาเร็จของการสร้าง
แผ่นดิน งบประมาณเป็นไปอย่างมี กลไกการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
การเงินและการคลัง
ภาครัฐ

๘๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

-

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ

๑.๓ เร่งรัด ผลักดัน
การแก้ไขปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และร่างพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ....
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
แผนงานที่ ๑
การดาเนินการยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ ๔.๐

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา/
สานักงบประมาณ

สานักงาน ก.พ.ร.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสาเร็จของการแก้ไข
และความคล่องตัวในการ ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
บริหารจัดการงบประมาณ วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และร่าง
พระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ
พ.ศ. ....
เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล  จานวนหน่วยงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้
ภาครัฐที่เข้าร่วมเป็น
อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
เครือข่ายระบบ

๘๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๑.๑ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการ
ยกระดับและพัฒนา
สู่ระบบราชการ ๔.๐
 จัดคลินิกให้คาปรึกษา
การประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง
 จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ ๔.๐
 พัฒนาส่วนราชการ
ต้นแบบของระบบ
ราชการ ๔.๐
 ให้คาปรึกษาและ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต้นแบบ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ราชการ ๔.๐
 ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐที่
ได้รับการรับรอง
สถานะของการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐

๘๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๐.๒

งบประมาณ
แผ่นดิน

 จัดทาคู่มือ
แนวทางการพัฒนา
องค์การสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐
 จัดคลินิกให้คาปรึกษา
แก่ส่วนราชการ
ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ในการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ ๔.๐
๑.๒ สร้างเครือข่ายที่
ปรึกษาการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของส่วนราชการสู่
ระบบราชการ ๔.๐
 สรรหาและจัดอบรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
หลักสูตรที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ของส่วนราชการ
สู่ระบบราชการ ๔.๐
 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ของส่วนราชการ
สู่ระบบราชการ ๔.๐
รวมถึงอัพเดท
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการ
๑.๓ เตรียมความพร้อม
ด้านการตรวจรับรอง

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๐.๑๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

สถานะของส่วนราชการ
 สรรหา และจัด
อบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจรับรอง
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐
 จัดทาคู่มือการ
ตรวจรับรอง
สาหรับผู้ตรวจ
๑.๔ ตรวจรับรองสถานะ
๒
ของส่วนราชการ
 ดาเนินการตรวจ
ประเมินส่วนราชการ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนงานที่ ๑
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๑ ศึกษาการแก้ไข
พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ
 ศึกษาความเป็นไปได้
หรือแนวทางผลกระทบ
ในการจัดตั้งหรือยุบ
กระทรวง ทบวง
กรม โดยใช้กฎหมาย
ลาดับรองในระดับ
พระราชกฤษฎีกา
แทนการตรา
เป็นกฎหมายลาดับ
พระราชบัญญัติ

สานักงาน ก.พ.ร.

๒

งบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แผ่นดิน และสร้างให้เกิด
ความคล่องตัวในการจัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม

ตัวชี้วัด

๙๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 ศึกษาข้อเสนอแนะ
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นต่างๆ
 รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑.๒ ทบทวนการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และจัดทาร่างพระราชบัญญัติ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ก.พ.ร.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

-

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ร่างพระราชบัญญัติ
และสอดคล้อง
ระเบียบบริหารราชการ
กับสถานการณ์และแนวคิด แผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ...
ในการปฏิรูปประเทศ

๙๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
 ศึกษาความเป็นไปได้
หรือแนวทาง ผลกระทบ
และข้อเสนอแนะ
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นต่างๆ
 รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่..) พ.ศ.
....

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙๕

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ในการดาเนินการความเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง มีความจาเป็นต้องมี พรบ. แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งนาข้อเสนอ
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ดังนี้
๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในเรื่องการกาหนดแนวทางการจัดตั้งและยุบหน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง
กรม การปฏิบัติราชการแทนในส่วนที่ ๑ หมวด ๕ และจังหวัดในส่วนที่ ๒ หมวด ๑
เป็นต้น
๒) แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
๓) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยกาหนดเจตนารมณ์และ
สารัตถะของกฎหมายให้ สอดคล้ องกับรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและนโยบายรัฐบาล โดยอย่างน้อยมีประเด็นที่อาจต้องพิจารณา ประกอบด้วย
๑. การปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
และแผนพัฒนาอาเภอ
๒. การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรมการจังหวัดใหม่
๓. การก าหนดบทบาทภารกิจ และการจัด โครงสร้า งโดยปรับ ปรุ ง หรื อยุ บเลิ ก
ภารกิจ ของหน่ว ยงานของรัฐ ทั้ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี บทบาท
ที่เหมาะสมและชัดเจน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๗๖ แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้รัฐ พึงพัฒ นาระบบการบริหารราชการแผ่ นดิน ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติติระเบี ยบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อาจจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เช่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจด้วย เป็นต้น
๔) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการกระจาย
อานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ แล้ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ ทราบตามขั้ น ตอนต่ อ ไป (อยู่ ร ะหว่ า งเสนอ
คณะรัฐมนตรี) โดยร่างแผนการกระจายอานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้กาหนดให้มีการทบทวนกับถ่ายโอนภารกิจ โดยให้ภารกิจ
ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอน
การถ่ า ยโอน ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ เนื่ อ งไป ทั้ ง ๆ ที่ ไ ด้ ก าหนดรายละเอี ย ดภารกิ จ
ในแผนปฏิบัติการฯ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๑ และ ๒ ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน และนามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอน
การถ่ายโอนใหม่ เพื่อให้การถ่ายโอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และประเภทที่ ๒ ภารกิจ
ใหม่ที่สมควรถ่ายโอนเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙๖

๕) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเปูาหมายการปฏิรูป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลความส าเร็ จ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๙๗

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ภาครัฐมีกาลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่สาคัญแก่ประชาชน
และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒) ขนาดกาลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง (High Productivity) และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว
๓) กาลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและผันผวน
๔) กาลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
๕) ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้กาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖) มี ก ารบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ก าลั ง คนภาครั ฐ ทุ ก ประเภทส าหรั บ การก าหนดนโยบาย
กาลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
๗) มีกลไกการบูรณาการนโยบายกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ
๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) สามารถจัดอัตรากาลัง (จานวนและคุณภาพ) ได้เพียงพอและสอดคล้องกับความจาเป็น
เร่งด่วนตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ
๒) จานวนระบบงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน (Front Office) และการบริหาร
จัดการองค์กร (Back Office) ที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
๓) ร้อยละของอัตรากาลังภาครัฐที่ลดลงในภาพรวม ในระยะ ๕ ปี (ร้อยละ ๑๐)
๔) ร้ อยละของอั ตราก าลั งในภารกิ จสายสนั บสนุ นที่ ลดลงเนื่ องจากการน าเทคโนโลยี มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
๕) สัดส่วนของการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่มีผลผูกพันต่อภาระงบประมาณด้านบุคคลในระยะ
ยาวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจานวนข้าราชการประจา
๖) มีกลไกระดับชาติในการบูรณาการนโยบายกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐให้ครอบคลุม
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ร้ อยละของบุ คลากรภาครั ฐ (ทุก ระดั บและสายอาชี พ) มีค วามรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ
สมรรถนะ อุดมการณ์ ทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ของประเทศไทย ๔.๐
๘) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ (ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ ) มี ทั กษะด้ านดิ จิทั ลตามมาตรฐานที่กาหนดและสอดคล้ องกับความจาเป็ น
ในการปฏิบัติงาน

๙๘

๙) มีองค์กร/กลไกในการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ของบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาทิ ก าลั ง คนสู ง อายุ และผู้ มี ผ ลงาน
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
๑๐) มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกาลังคนภาครัฐเพื่อให้การใช้กาลังคนมีความ
คุ้มค่า
๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
จานวน ๑๕๐ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
๒.๔.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลั งคนภาครัฐ
(New Mindsets and Skillsets)
๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(Workforce Audit)
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ระยะเวลาการ
ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้

๙๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท) แหล่งเงิน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ. /
๕
งบประมาณ  มีกาลังคนที่เหมาะกับ  สามารถจัดสรร
วางแผนกาลังคนให้
สานักงาน ก.พ.ร./
แผ่นดิน งาน/ชนิด/คุณภาพใน
อัตรากาลังได้สอดคล้อง
สอดคล้องกับบทบาท
สานักงานคณะกรรมการ
เวลาที่ต้องการ ที่
กับความจาเป็นเร่งด่วน
ของภาครัฐทิศทาง
พัฒนาการเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับบทบาท
ตามภารกิจและทิศทาง
การปฏิรูปประเทศ
และสังคมแห่งชาติ
ของภาครัฐและทิศ
การพัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ
(สศช.)
ทางการพัฒนาประเทศ
ส่วนราชการและ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ ดาเนินการควบคู่กับเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ
 ส่วนราชการที่มีบทบาท
ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
ทุกหน่วยงาน
สาคัญในการขับเคลื่อน
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธศาสตร์ประเทศ
มีอัตรากาลังเพียงพอ
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
สาคัญเร่งด่วน
แผนงานที่ ๒
สานักงาน ก.พ. /
๖๐
งบประมาณ  มีการบูรณาการข้อมูล  ภาครัฐมีศนู ย์บูรณาการ
บูรณาการข้อมูลกาลังคน
สานักงานรัฐบาล
แผ่นดิน
กาลังคนภาครัฐ
ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ
ภาครัฐทุกประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
ที่มีข้อมูลกาลังคน
ที่มีข้อมูลครบถ้วน
ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน
/องค์กรกลาง
ภาครัฐทุกประเภท
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
บริหารงานบุคคล
ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในปี ๒๕๖๒

๑๐๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
สาหรับการกาหนดนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และเป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ ดาเนินการควบคู่กับเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ
สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ
ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ : ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ.ร./
ตามแผน งบประมาณ  มีการนาเทคโนโลยีมาใช้  จานวนระบบงาน
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สานักงานรัฐบาล
ของ สรอ.
แผ่นดิน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการประชาชน
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) / และ
(ส่วน
การปฏิบัตงิ าน
ของส่วนราชการ
การปฏิบัติงานและการ
สานักงาน ก.พ.
ส่วนราชการ ราชการ)
และการบริการประชาชน ที่มีการนาเทคโนโลยี
บริการประชาชน
เพื่อลดจานวนบุคลากร/ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
ประหยัดจานวนคน
ภายในปีงบประมาณ
หมายเหตุ ดาเนินการควบคู่กับเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูล
พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
 จานวนระบบงาน
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รฐั บาลดิจทิ ัล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ
ของส่วนราชการ
(บัญชี การเงิน พัสดุ

๑๐๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ ๒
ลดอัตรากาลังและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ
ให้ครอบคลุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภทที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

สานักงาน ก.พ. /
สานักงาน ก.พ.ร./
กระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคคล แผน) ที่มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ
ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
 ร้อยละของอัตรากาลัง
ในภารกิจสายสนับสนุน
ที่ลดลงเนื่องจาก
มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
๕
งบประมาณ  สามารถควบคุมจานวน  ลดจานวนกาลังคน
(งบ
แผ่นดิน
กาลังคนและค่าใช้จ่าย ภาครัฐทุกประเภทใน
ดาเนินงาน)
ด้านบุคคลภาครัฐให้
ภาพรวมลงร้อยละ ๑๐
สมดุล/สอดคล้องกับทิศ ภายใน ๕ ปี
ทางการพัฒนาและอัตรา
ความเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
 มีกลไกสาหรับการ
ตรวจสอบการใช้

๑๐๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กาลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ที่ควบคุม
กาลังคนและค่าใช้จ่าย
บุคคลภาครัฐทุก
ประเภทที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงานที่ ๓
จ้างงานรูปแบบอื่นซึ่งไม่มี
ภาระผูกพันด้านงบประมาณ
ในระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมา
บริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ

สานักงาน ก.พ. /
สานักงาน ก.พ.ร./
กรมบัญชีกลาง/
กระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ

๕
งบประมาณ  ส่วนราชการมีทางเลือก  สัดส่วนของการจ้างงาน
(งบ
แผ่นดิน
ในการใช้การจ้างงาน
รูปแบบอื่นที่ไม่มีผล
ดาเนินงาน)
รูปแบบต่างๆ แทนการ
ผูกพันภาระงบประมาณ
บรรจุข้าราชการ
ด้านบุคคลในระยะยาว
ประจา
เพิ่มขึ้นเมือ่ เทียบ
กับจานวนข้าราชการ
ประจาของส่วนราชการ

แผนงานที่ ๔
พัฒนากลไกและจัดตั้ง
คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยกาลังคนและค่าตอบแทน

สานักงาน ก.พ./
สานักงาน ก.พ.ร./
กรมบัญชีกลาง/
กระทรวงการคลัง/

๑๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ  มีนโยบายและมาตรการ  มีการตั้ง
แผ่นดิน
บริหารกาลังคน
คณะกรรมการนโยบาย
และค่าตอบแทนภาครัฐ กาลังคนและ
ที่ครอบคลุมบุคลากร

๑๐๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐ (Public Workforce
สานักงบประมาณ/
ภาครัฐทุกประเภท
ค่าตอบแทนภาครัฐ
Policy and Remuneration
องค์กรกลาง
ภายในปีงบประมาณ
Tribunal) เพื่อให้การบริหาร
บริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๓
อัตรากาลังและการกาหนด
ค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับความจาเป็น
ในแต่ละวิชาชีพ และเทียบเคียง
ได้ในตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ./
๑๐
งบประมาณ  กาลังคนภาครัฐมี
 ร้อยละของผู้บริหาร
พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ
กระทรวงดิจิทัลฯ/
แผ่นดิน
ความรู้ความสามารถ
ผู้เชี่ยวชาญ
และสมรรถนะของบุคลากร
สานักงานรัฐบาล
ทักษะ และสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์/
สูงพร้อมรองรับการ
และข้าราชการ
และประเทศไทย ๔.๐
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ขับเคลื่อนรัฐบาล
มีทักษะด้านดิจิทัล
(Digital Skills and
ดิจิทัลและประเทศไทย ๔.๐ ตามมาตรฐานที่กาหนด
Literacy)
และเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
 หน่วยงานภาครัฐ
มีการดาเนินการพัฒนา

๑๐๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ ๒
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ
และสมรรถนะกาลังคน
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการภาครัฐ

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

(ล้านบาท)

๑๐
(งบพัฒนา
บุคลากร)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทักษะดิจิทัลให้กับ
บุคลากรตามแนวทาง
ในมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐
งบประมาณ  ภาครัฐมีกาลังคน
 ร้อยละของบุคลากร
แผ่นดิน
มีทักษะและสมรรถนะ
กลุ่มเปูาหมาย (ทุกคน
(สานักงาน
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทุกระดับ แยกตามอายุ,
ก.พ. และ
ทันสมัย และเป็นสากล สายอาชีพ, พื้นที่, พื้น
ส่วนราชการ)
ฐานความรู้ที่ต่างกัน)
ได้รับการอบรมพัฒนา
เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ
และสมรรถนะให้มี
ความพร้อม ในการ
ปฏิบัติภารกิจ
 มีการตั้งศูนย์
ปรับเปลี่ยนทักษะ
และสมรรถนะ
กาลังคนภาครัฐ

๑๐๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

แผนงานที่ ๓
เตรียมกาลังคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อายุและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

๑๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ
แผ่นดิน

แผนงานที่ ๔
สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ
อุดมการณ์สาหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
อย่างต่อเนื่อง
 จัดหลักสูตรผู้นาคุณธรรม
ที่เป็นตัวอย่าง
 จัดกิจกรรมที่เน้น

สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/
ส่วนราชการ

๒๐
งบประมาณ
(งบพัฒนา
แผ่นดิน
บุคลากร) (สานักงาน ก.พ.
และ
ส่วนราชการ)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(Centre for
Competency
Transformation)
 ภาครัฐมีแผนและ
 มีกลไก/องค์กรเพื่อบริหาร
แนวทาง
จัดการการใช้ประโยชน์
ในการใช้ประโยชน์
จากกาลังคนภาครัฐ
กาลังคนสูงอายุ
ที่สูงอายุ เช่น มีศูนย์กลาง
ที่มีศักยภาพ
ปรับเปลีย่ นและพัฒนา
ทักษะ (Skill
Transformation
Centre)
 ข้าราชการและ
 ส่วนราชการมีกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมและอุดมการณ์ ค่านิยม และ
ที่กล้ายืนหยัดกระทา
อุดมการณ์สาหรับการ
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
แยกผลประโยชน์ส่วน
ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตนออกจากประโยชน์  ระดับความพึงพอใจ/
สาธารณะ และดารง
ความเชื่อถือไว้วางใจ

๑๐๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตนตามปรัชญาของ
ของประชาชนต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/
หน่วยงานภาครัฐ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
สูงขึ้น
กระบวนทัศน์ใหม่
(New Paradigm)
 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
และมีจิตวิญญาณ
ในหน่วยงานของรัฐ
การเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความเข้าใจและ
สาธารณะ (Public
แยกประโยชน์ส่วนตน
Entrepreneurial
ออกจากประโยชน์
Spirit)
ส่วนรวมได้
 มีกลไกและมาตรการ  จานวนหน่วยงาน
คุ้มครองเจ้าหน้าที่จาก ภาครัฐ รวมจังหวัด
การใช้อานาจที่ไม่เป็น
และองค์กรปกครอง
ธรรมโดย
ส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้บังคับบัญชา
องค์กรคุณธรรม ตาม
แผนแม่บทคุณธรรม
แห่งชาติ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
 จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับสินบนจากธุรกิจ
และประชาชนลดลง

กลยุทธ์ที่ ๔ : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ./
๑๐
พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ
องค์กรกลาง
(งบจ้าง
และประเมินผลการใช้กาลังคน
บริหารงานบุคคล/
ที่ปรึกษา)
ในส่วนราชการและหน่วยงาน
ส่วนราชการ
ของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ ๒
สานักงาน ก.พ./
๕
โดยทบทวนการพัฒนาระบบ
องค์กรกลาง
(งบ
บริหารงานบุคคล, กาลังคน
บริหารงานบุคคล/ ดาเนินงาน)
(จานวน สายงาน ตาแหน่ง
ส่วนราชการ
ระดับ) และระบบการ
โยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นตามภารกิจ
และเป็นไปตามระบบ

งบประมาณ  รัฐบาลมีสารสนเทศ  มีระบบในการติดตาม
แผ่นดิน
สาหรับการตัดสินใจ
ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อให้การใช้กาลังคน การใช้อัตรากาลังคนภาครัฐ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ภายในปีงบประมาณ
ประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ  ส่วนราชการมีสายงาน  ร้อยละของจานวน
แผ่นดิน
ตาแหน่ง และระดับ
ตาแหน่งและสายงาน
สอดคล้องกับความจาเป็น ที่ได้รับการทบทวน
ของภารกิจภาครัฐ
ให้สอดคล้อง
กับความจาเป็น
ของภารกิจภาครัฐ
ในปัจจุบันและอนาคต

๑๐๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
คุณธรรม (อาทิ การทบทวน
สัดส่วนของจานวนตาแหน่ง
ระดับสูง และตาแหน่ง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
จาเป็น เป็นต้น)

ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๐๙

๒.๔.๖ เงื่อนไขการดาเนินการ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ในการดาเนินการตามประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อาจจาเป็นต้องมีการจัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการประเภทต่างๆ และกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลภาครัฐ
๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระบบงบประมาณ เพื่อให้มีการกาหนดเปูาหมายหรือเพดาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ
๓) จัดทากฎหมายเพื่อกาหนดแนวทางให้ มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลกาลั งคนภาครัฐ
ทุกประเภทให้เกิดเอกภาพ และองค์กรที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายกาลังและค่าตอบแทนภาครัฐของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกประเภท
๔) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดาเนินการที่จะมีการระบุต่อไป
๕) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ให้ ส อดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ เปู า หมายการปฏิ รู ป เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และ
ประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๑๑๐

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ
๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
มากขึ้น
๒) ระบบและรูปแบบการจ้างงานที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ วิถีการทางาน
และการใช้ชีวิตของผู้มีความรู้ความสามารถสูงและคนรุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
สาหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ
๓) กระบวนการสรรหาและเลื อกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานส าหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธาณะเข้าสู่ภาครัฐ รวมทั้งมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
๔) ระบบการประเมินและการบริหารผลงานมีความเข้มแข็ง วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
เป็นธรรม และสามารถคัดครองและพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล
๕) ระบบค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้ องกับความ
จาเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่วงวัย และพื้นที่ ปฏิบัติงาน รวมทั้งใกล้เคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนในภาคเอกชนชั้นนา
๖) บุคลากรภาครัฐทุกระดับและสายอาชีพมีขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน
๗) มีการบูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้าซ้อน มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๘) ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้นาที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
๙) ภาครัฐมีผู้นารุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ (Mindsets and Skillsets) ที่พร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
๑๐) ทุกกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม โดยมีระบบพิทักษ์คุณธรรมที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
๑๑) บุคลากรภาครัฐมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีจานวนผู้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับการดารงตาแหน่งสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Posts) อย่าง
ต่อเนื่อง
๑๒) บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถ
ระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิผล
๑๓) มีการนาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
และการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล อาทิ การเลื่อนตาแหน่ง และการโยกย้าย
๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๑๑

๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีสัดส่วนการจ้างบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ
สูงเพิ่มขึ้น
๒) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสาหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ
๓) มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
๔) มีระบบการหมุนเวียนและเคลื่อนย้ายบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงานในภาครัฐ
(Professional Rotation and Mobility) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า และมีประสบการณ์
ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถระดมความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
๕) ระดับความพึงพอใจและจานวนข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ลดลง
๖) มีกลไกและมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถคัดกรองผู้ มีผ ลงานไม่เป็นไป
ตามคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล
๗) มีกลไก/การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐให้
สอดคล้ องกับ ความหลากหลายของบุ คลากรภาครัฐ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ า รวมทั้ ง
ใกล้เคียงกับภาคเอกชนชั้นนา
๘) ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐทุกระดับได้รับการพัฒนาที่สอดคล้ องกับการปฏิบัติหน้าที่
สายอาชีพ ช่วงอายุ และพื้นที่การทางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
๙) มี ร ะบบการปฐมนิ เ ทศที่ เ ข้ ม ข้ น และมี ก ารพั ฒ นาระหว่ า งทดลองงาน (Induction
Training) ที่มีประสิทธิผล
๑๐) มีร ะบบการติดตามและประเมินประสิ ทธิผ ลและความคุ้มค่าในการพัฒ นาบุคลากร
ภาครัฐ และจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบประมาณของส่วน
ราชการ
๑๑) สร้างผู้นาที่เป็นตัวอย่างที่ดี
๑๒) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะในการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
๑๓) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีแผนทดแทนกาลังคน
๑๔) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐนาประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปใช้ ใ นกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล และการก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการ
บริหารงานบุคคล อาทิ การเลื่อนตาแหน่ง และการโยกย้าย
๑๖) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีแผนการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและ
นาไปบังคับใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗) มีสัดส่วนของผู้นารุ่นใหม่และผู้ที่มีความพร้อมสาหรับการดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นเพียงพอ
และอย่างต่อเนื่อง (Talent and Successor Inventory)

๑๑๒

๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
จานวน ๓๓๔ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
๒.๕.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
๔) พัฒนาผู้นาที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขั้นตอนการดาเนินการ ระยะเวลาการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ เปูาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงินงบประมาณ ตามตารางต่อไปนี้

๑๑๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔
กลยุทธ์ที่ ๑ ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
สานักงาน ก.พ./
แผนงานที่ ๑
องค์กรกลาง
การเพิ่มช่องทางและรูปแบบ
บริหารงาน
การจ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจ
บุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
เข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
 พัฒนาระบบการจ้างงาน
และการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่ขนาน (Dual Tracks)
ที่แยกสาหรับผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ
(อาทิ ข้าราชการวิสามัญ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
และพนักงานราชการศักยภาพสูง)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๒๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ  มีระบบ รูปแบบ
 มีสัดส่วนจานวนการจ้าง
แผ่นดิน
การจ้างงาน และ
บุคลากรกลุ่ม ผู้มีความรู้
ช่องทางการสรรหา
ความสามารถสูงใน
บุคลากรภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น
ที่หลากหลายเหมาะสม  มีระบบการจ้างงาน
กับภารกิจ รวมทั้งวิถี และการบริหาร
การทางานและการใช้ ทรัพยากรบุคคล
ชีวิตของคนรุ่นใหม่
คู่ขนาน (Dual Tracks)
และผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง
 ส่งเสริมการสรรหา
บุคลากรเชิงรุก
และการบรรจุแต่งตั้ง
ด้วยระบบ Lateral
Entry
 ระบบการบริหาร

๑๑๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

แผนงานที่ ๒
สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัคร
งานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

ส่วนราชการ/
สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล

แผนงานที่ ๓
เพิ่มประสิทธิผลและ
ความคล่องตัวในการสรรหา
และเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทรัพยากรบุคคล
สาหรับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ
๑๐
งบประมาณ  ส่วนราชการ
 จานวนผู้ที่สนใจสมัคร
(งบ
แผ่นดิน
มีการพัฒนาจุดแข็ง
เข้าปฏิบัติงาน
ดาเนินงาน) (ส่วนราชการ)
ให้เป็นแรงดึงดูด
ในส่วนราชการ
และสร้างแรง
หรือหน่วยงานของรัฐ
บันดาลใจ
 มีแผนงานการพัฒนา
ให้กับผู้สมัครงาน
จุดแข็งและแรงจูงใจ
เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน
๑๓๐
งบประมาณ  มีระบบการจัดสอบ  มีการจัดสอบภาค
แผ่นดิน
ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปด้วยระบบ
(สานักงาน
ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ก.พ.)
อิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ ภายใน
ปีพ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงานที่ ๔
พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
สานักงาน ก.พ./
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ.ร./
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรกลาง
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริหารงาน
(Performance Management
บุคคล
System)
 พัฒนาระบบการประเมินผล
งานให้วัดประเมินได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความเป็นธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

๑๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ  มีระบบการสอบวัด  จานวนประเภท
แผ่นดิน
ของข้าราชการ
ความรู้ความสามารถ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั่วไป และคุณลักษณะ
ที่ใช้การสอบวัด
การเป็นเจ้าหน้าที่
ความรู้ความสามารถ
ของรัฐที่เป็นมาตรฐาน
ที่เป็นมาตรฐานกลาง
เดียวกันของบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท

๑๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ  การประเมินผล
 ระดับความพึงพอใจ
แผ่นดิน
และจานวน
การปฏิบัติงาน
ของการร้องเรียน
เที่ยงตรงเป็นรูปธรรม
ข้อพิพากษาเกีย่ วกับ
และมีความเป็นธรรม
การประเมินผลงาน
 มาตรการการบริหาร
ที่ลดลง
ผลการปฏิบัติงาน
มีความเข้มข้นและ  มีกลไกและมาตรการ
การประเมินผล
สามารถคัดกรอง

๑๑๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
 วางระบบการบริหารและ
การพัฒนาผู้ที่มีผลงาน
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของหน่วยงาน (Managing
Underperformers)
แผนงานที่ ๒
พัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total
Compensations) ให้ใกล้เคียงกับ
อัตราในภาคเอกชนชั้นนาและ
ตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่ม
ต่าง ๆ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
บุคลากรที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
ให้ออกจากราชการ

สานักงาน ก.พ./
๑๐
กระทรวงการคลัง/ (งบจ้าง
ที่ปรึกษา)
สานัก
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

งบประมาณ  ระบบค่าตอบแทน  มีกลไกในการดูแล
แผ่นดิน
และสวัสดิการ
ค่าตอบแทนภาครัฐ
และสิทธิประโยชน์
ทัง้ ระบบ เพื่อสร้าง
มีส่วนผสมที่มี
ความเป็นธรรมและ
ความหลากหลาย
ลดความเหลื่อมล้า
สามารถจูงใจ
(Remuneration
บุคลากรกลุ่มต่างๆ
Tribunal)
ได้อย่างเหมาะสม
เช่น ค่าตอบแทน
ตามช่วงวัย
ค่าตอบแทน
ตามวิชาชีพ หรือ

๑๑๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าตอบแทนตาม
พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Locality Pay)
เป็นต้น รวมทั้ง
ใกล้เคียงกับราคา
ตลาด
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
สานักงาน ก.พ./
แผนงานที่ ๑
๔๐
องค์กรกลาง
พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสาย
(งบพัฒนา
บริหารงาน
อาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้
บุคลากร)
บุคคล
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทางาน

งบประมาณ  เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก  ร้อยละของเจ้าหน้าที่
แผ่นดิน
ระดับ (อาทิ
ภาครัฐได้รับการพัฒนา
(สานักงาน
เจ้าหน้าที่ใหม่
ที่สอดคล้องกับความ
ก.พ. และ
ระดับมืออาชีพ
จาเป็นในการปฏิบัติ
ส่วนราชการ) นักบริหารระดับต้น
หน้าที่สายอาชีพ ช่วงอายุ
นักบริหารระดับกลาง และพื้นที่การทางาน
และนักบริหารระดับสูง) (Development
ได้รับการพัฒนา
Needs)
อย่างต่อเนื่องและ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ

๑๑๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ ๒
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

สานักงาน ก.พ./
๑๗
องค์กรกลาง
(งบพัฒนา
บริหารงาน
บุคลากร)
บุคคล

แหล่งเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน
(สานักงาน
ก.พ. และ
ส่วนราชการ)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สอดคล้องกับสาย
๘๐)
อาชีพ ช่วงอายุ และ
พื้นที่ทางาน
 หลักสูตรปฐมนิเทศ  ข้าราชการ และ
ระหว่างการทดลอง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมี
งาน (Induction
คุณลักษณะที่สอดคล้อง
Training)
กับการบริหารจัดการ
มีประสิทธิผล
ภาครัฐยุคใหม่
ในการสร้างสมรรถนะ  มีระบบการปฐมนิเทศ
และทัศนคติใหม่ใน
และทดลองงานที่เข้มข้น
การทางานภาครัฐ
หรือมีโรงเรียน
(New Mindsets)
ข้าราชการใหม่
รวมทั้งมีหลักสูตร
การพัฒนาระหว่าง
การทดลองงานที่มี
ประสิทธิภาพ


๑๑๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

แผนงานที่ ๓
ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
 พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
บุคลากร (Development Evaluation)
 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
ซ้าซ้อนในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วย/สถาบันฝึกอบรม
ภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
แผนงานที่ ๑
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคล

๑๐
(งบจ้าง
ที่ปรึกษา)

งบประมาณ
แผ่นดิน

สานักงาน ก.พ.

๒๐
(งบพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 การพัฒนาบุคลากร  มีระบบการติดตาม
ภาครัฐนาไปสู่
และประเมิน
การปรับปรุงและ
ประสิทธิผลและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 การลงทุนในการ
 ร้อยละของจานวนส่วน
พัฒนาบุคลากรมี
ราชการที่สามารถจัดสรร
ความคุ้มค่า
งบประมาณสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรเกินกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจา
งบประมาณ  ผู้บริหารทุกระดับ
แผ่นดิน
เป็นตัวอย่างที่ดี

 ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

๑๒๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

ให้เป็นผู้นาที่เป็นตัวอย่าง
(Leadership by Example)
แผนงานที่ ๒
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรให้เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม
ภาครัฐ (Change and
Innovative Leaders)

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ ๑
จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ สาหรับบุคลากร

สานักงาน ก.พ.

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

บุคลากร)

(สานักงาน
ก.พ. และ
ส่วนราชการ)

๒๐
(งบพัฒนา
บุคลากร)

งบประมาณ
แผ่นดิน
(สานักงาน
ก.พ. และ
ส่วนราชการ)

สานักงาน ก.พ./
๑๐
(งบจ้าง
องค์กรกลาง
ที่ปรึกษา/
บริหารงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(Role Model)
ของส่วนราชการได้รับ
ในการปฏิบัติงาน
การยอมรับและเชื่อถือ
และการดารงชีวิต
ไว้วางใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
 ส่วนราชการมีผู้นา  ร้อยละของนักบริหาร
การเปลีย่ นแปลง
และผู้นายุคใหม่
ที่สามารถขับเคลื่อน
ได้รับการพัฒนา
พันธกิจให้บรรลุ
สมรรถนะ
เปูาหมายการพัฒนา ในการเป็นผู้นา
ประเทศตาม
การเปลี่ยนแปลงใน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ภาครัฐ (Change Leaders)
 ส่วนราชการมีนวัตกรรม
ทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ  ระบบการพิจารณา
แผ่นดิน
อุทธรณ์มีมาตรฐาน
สาหรับข้าราชการ

 มีคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
แห่งชาติภายในปี

๑๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท

แผนงานที่ ๒
จัดทามาตรฐานทางจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย

แผนงานที่ ๓
ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการบริหารงานบุคคล

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ
บุคคล

(ล้านบาท)
ดาเนินงาน)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทุกประเภท เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมใน
กระบวนการ
บริหารงานบุคคล
สานักงาน ก.พ./
๒
งบประมาณ  ทุกองค์กรกลาง
 ทุกองค์กรกลาง
องค์กรกลาง
แผ่นดิน
บริหารงานบุคคลหรือ บริหารงานบุคคล
บริหารงาน
หน่วยงานของรัฐ
มีประมวลจริยธรรม
บุคคล
นาประมวลจริยธรรม ภายในปีงบประมาณ
สาหรับเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๖๒
ของรัฐไปใช้ในการ  มีกฎหมายกลางว่าด้วย
บริหารงานบุคคล
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สานักงาน ก.พ./
๕
งบประมาณ  องค์กรกลางบริหารงาน  ร้อยละของส่วน
(งบพัฒนา
แผ่นดิน
องค์กรกลาง
บุคคลกาหนด
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ
บุ
ค
ลากร/
บริหารงาน
หลักเกณฑ์การใช้
มีแผนการขับเคลื่อนงาน
ดาเนินงาน)
บุคคล
พฤติกรรมคุณธรรม
ด้านจริยธรรม

๑๒๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
แผนงานที่ ๑
สานักงาน ก.พ.
จัดทาแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ
(Talent Management) เพื่อ
เตรียมพร้อมเป็นผู้นาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
แผนงานที่ ๒
สานักงาน ก.พ.
พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ต่างๆ และสร้างความต่อเนื่องในการ
ดารงตาแหน่ง
(Career Advancement &
Succession Planning)

(ล้านบาท)

๕
(งบพัฒนา
บุคลากร)
๕
(งบพัฒนา
บุคลากร)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และจริยธรรมในการ
เลื่อนตาแหน่ง
การลดตาแหน่ง
การย้ายตาแหน่ง
เป็นต้น

และนาไปบังคับใช้
ในการบริหารงาน
บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

งบประมาณ  ภาครัฐมีผู้นารุ่นใหม่  สัดส่วนของผู้นารุ่นใหม่
แผ่นดิน
ที่มี Mindsets และ
ต่อตาแหน่งประเภท
Skill Sets ที่พร้อม
บริหาร และอานวยการ
สาหรับการขับเคลื่อน ในแต่ละส่วนราชการ
การปฏิรูปประเทศ
(Talent Inventory)
งบประมาณ  บุคลากรภาครัฐ
 มีกลไกในการเข้าสู่
แผ่นดิน
มีความก้าวหน้าตาม
ตาแหน่งระดับสูง
ความสามารถและ
ที่เป็นธรรม
มีจานวน ผู้มีความรู้
ความสามารถสาหรับ  มีคลังผู้มีความพร้อม
ดารงตาแหน่งสาคัญ
สาหรับการดารง
เชิงยุทธศาสตร์

๑๒๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ ๓
ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากร
ในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงาน
ในภาครัฐ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การทางานทั้งในด้าน
กว้างและลึก

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้านบาท)

สานักงาน ก.พ./
๑๐
องค์กรกลาง
(งบจ้าง
บริหารงาน
ที่ปรึกษา/
บุคคล
พัฒนา
บุคลากร)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(Strategic Post)
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ในราชการที่เพียงพอ
(Successor
อย่างต่อเนื่อง
Inventory)
งบประมาณ  ทุกสายอาชีพมีเส้นทาง  มีระบบในการ
แผ่นดิน
ความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง หมุนเวียนและ
มีโอกาสและประสบการณ์ เคลือ่ นย้ายบุคลากรใน
ทางานที่หลากหลาย แต่ละสายอาชีพข้าม
ทาให้ภาครัฐสามารถ หน่วยงาน
ระดมสรรพกาลัง
(Professional
ความเชี่ยวชาญ
Rotation and
มาใช้ประโยชน์ได้
Mobility)
อย่างสูงสุด
 บุคลากรในแต่ละสาย
อาชีพได้สั่งสม
ประสบการณ์และ
มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ

๑๒๔

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ในการดาเนินการตามประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีไว้ในภาครัฐ อาจจาเป็นต้องมีการจัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการประเภทต่างๆ และกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ
๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระบบงบประมาณ เพื่อให้มีการกาหนดเปูาหมายหรือ
เพดานค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ
๓) จัดทากฎหมายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสาหรับข้าราการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดาเนินการที่จะมีการระบุต่อไป
๕) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ให้ ส อดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ เปู า หมายการปฏิ รู ป เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และ
ประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๑๒๕

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน
๒.๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ผ่ า นระบบสนั บ สนุ น การจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งที่เ ป็ น ดิจิ ทั ล ในทุ ก ขั้น ตอน มี ก ารบู ร ณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน และ/หรื อการรวมซื้ อเพื่อให้ เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ งเสริม
สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้ส ามารถเข้า มามีส่ว นร่ว มตรวจสอบและปูอ งกัน ทุจ ริต ในโครงการ
จั ดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดลง
๒) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปูองกันการทุจริตในโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓) มีผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อตกลงคุณธรรม
๔) หน่วยงานภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากขึ้น
๕) ระบบและ/หรือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
๖) จ านวนระบบ/จ านวนกระบวนการเกี่ ย วเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยการนา
ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้
๗) ร้ อ ยละของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ แ ละการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครัฐ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
อย่างมืออาชีพ
๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
จานวน ๓๕๘ ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
๒.๖.๕ รายละเอียดแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน ประกอบด้วย กลยุทธ์การดาเนินการ ๒ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑) น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ป รั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
และมีเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๒๖

๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ระยะเวลาการ
ด าเนิ น การ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เปู า หมายตั ว ชี้ วั ด และประมาณการวงเงิ น งบประมาณ ตามตารางต่ อ ไปนี้

๑๒๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จานวนระบบ/
จานวนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามพ.ร.บ.การจัด
ซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
ให้เป็นระบบดิจิทัล

แผนงานที่ ๑
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐแบบครบวงจร
๑.๑ จัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)

กรมบัญชีกลาง

๕๐

งบประมาณ  มีระบบงานดิจิทัล
แผ่นดิน
เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ
ให้สามารถใช้
ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามที่
กฎหมายกาหนด
ได้อย่างคล่องตัว

๑๒๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ

๑.๒ จัดทาระบบการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ ครอบคลุม
ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
เปิดเผยผลการประเมิน
และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กรมบัญชีกลาง

๑.๓ จัดทาระบบเพื่อรองรับการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบการ ทั้งจากข้อมูล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ในระบบ e-GP และผลการ
ประเมินผลจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

กรมบัญชีกลาง

๕

งบประมาณ  มีระบบดิจิทัลเพื่อ
แผ่นดิน
รองรับการขึ้น
ทะเบียน
ผู้ประกอบการ

 ส่งเสริมให้มี
ผู้ประกอบการ
ที่มีคุณภาพในการ
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

ตัวชี้วัด

๑๒๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

๑.๔ จัดทาฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เช่น คุณสมบัติและ
ราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน ไว้เป็นมาตรฐาน
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
๑.๕ จัดทาระบบการบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง
หมายเหตุ * ดาเนินการควบคู่ไปกับเรื่องและ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กรมบัญชีกลาง

๓

งบประมาณ ส่วนราชการสามารถ
แผ่นดิน เข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศสาหรับใช้
ประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน

ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

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

๑๐

งบประมาณ  มีระบบดิจิทัล
แผ่นดิน
สาหรับติดตาม
ควบคุม และดูแล
โครงการงาน
ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดภาระ
ผูกพันตามสัญญา

ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลสาหรับติดตาม
ควบคุม และดูแล
โครงการงานก่อสร้าง

๑๓๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ก่อสร้างขนาดใหญ่

แผนงานที่ ๒
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ

๒.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้
ในการติดตามการดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมบัญชีกลาง
หน่วยงาน
ภาครัฐ
สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒.๒ ผู้ประกอบการสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเสนอขาย
หรือร่วมประมูลผ่านระบบ

กรมบัญชีกลาง

๕

งบประมาณ การเสนอเสนอขาย
แผ่นดิน และ/หรือร่วมประมูล
ผ่านระบบดิจิทัล

จานวนหน่วยงานของ
รัฐที่สามารถเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของตน
กับระบบของ
กรมบัญชีกลาง

๑๓๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ได้ทุกขั้นตอน

ดิจิทัลได้ในทุกขั้นตอน
๒.๓ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(PMOC) ระบบของหน่วยงาน
ตรวจสอบ/หน่วยงานกากับดูแล

แหล่งเงิน

กรมบัญชีกลาง
สรอ.

๕

งบประมาณ  ผู้บริหารระดับสูง
แผ่นดิน
หน่วยงาน
ตรวจสอบ และ
หน่วยงานกากับ
ดูแล ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว

ระดับความสาเร็จ
ในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเข้ากับ
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี
(PMOC)

๒.๔ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
กรมบัญชีกลาง
๕ งบประมาณ  ภาคประชาชน
จ้างภาครัฐให้ภาคประชาชน
สรอ.
แผ่นดิน
มีข้อมูลที่เป็น
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
ปัจจุบันสาหรับ
สามารถนาข้อมูลต่าง ๆ
ติดตามตรวจสอบ
ไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อได้
ภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนงานที่ ๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนการทุจริต
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ภาครัฐมีความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๓๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส
๑.๑ โครงการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพพัสดุสาหรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง
๑.๒ โครงการพัฒนากฎระเบียบ
และจัดทาคู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ สาหรับส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๑.๓ การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ตรวจสอบและรายงานด้าน
พัสดุและการจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมทั้งศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบรวมการจัดซื้อ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
ตรวจสอบได้

กรมบัญชีกลาง

๗๐

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

ตัวชี้วัด
ภาครัฐลดลง

 การพัฒนาศักยภาพ  ร้อยละของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุของ พัสดุที่ได้รับการ
หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับขีด
และองค์กรปกครอง
ความสามารถ
ส่วนท้องถิ่น
ในการปฏิบัติหน้าที่
 หน่วยงานภาครัฐมี  จานวนการทุจริต
ความพึงพอใจต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐลดลง
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดเก็บ
 มีระบบและ
ตรวจสอบและรายงาน สารสนเทศสาหรับ
ด้านพัสดุและการ
ติดตาม ตรวจสอบ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้รับ
ด้านพัสดุที่มี
การปรับปรุง/พัฒนา
ประสิทธิภาพ

๑๓๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
จัดจ้างภาครัฐ

แผนงานที่ ๒
พัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนและประชาชน ใน
การป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๑ โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถและคุณภาพ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ให้มีประสิทธิภาพมาก  มีแนวทาง
ขึ้น
หลักเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขในการ
รวมการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสม
กับชนิดและ
จานวนของ
สินค้า/บริการ
และเกิดความ
คุ้มค่า

กรมบัญชีกลาง

๑๙๐ งบประมาณ
แผ่นดิน

 มีภาคเอกชน

 จานวนการทุจริต

๑๓๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชนใน
การปูองกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



การอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อตกลงคุณธรรม
งบตามโครงการข้อตกลง
คุณธรรม

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๒ ๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาคประชาชนเข้า
ในการจัดซื้อจัด
มามีส่วนร่วมปูองกัน จ้างภาครัฐลดลง
การทุจริตใน
 ทุกโครงการจัดซื้อ
โครงการจัดซื้อจัด
จัดจ้างภาครัฐที่มี
จ้างภาครัฐ
ความสาคัญและ
มีผลกระทบสูง
ต้องให้
ภาคเอกชนและ
ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ

๑๓๕

๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว โปร่ งใสและมีกลไกปูองกัน
การทุจริต ตามเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ อาจต้องมีการศึกษาทบทวนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้
๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือ กฎหมายว่าด้วยด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว
๓) มีการกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ที่สอดคล้องกับชนิดและปริมาณของสินค้าและบริการ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
๔) ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเปูาหมายการปฏิรูป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลความส าเร็ จ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

