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การปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน
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สําหรับ “การบริหารราชการแผนดิน” นัน้
หมายถึง การกําหนดนโยบายวาจะจัดการ
ปกครองประเทศในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง การตางประเทศ
ในแนวทางใด และใชวิธีการใดจึงจะบังเกิด
ประโยชนสูงสุด และการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ทีก่ าํ หนดเพื่อใหนโยบายนั้นบังเกิดผลเปนจริง
รวมถึงการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย๑
ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินจึงถือเปน
หัวใจสําคัญในการที่จะดําเนินการขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราใหบรรลุวิสัยทัศน มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
สําหรับการบริหารราชการแผนดินหากจะนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นพบวา
ในสมั ย สุ โขทั ย การปกครองระหว า งผู  ป กครองกั บ ประชาชนมี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ
คลายพอกับลูก โดยการจัดระเบียบการปกครองจะแบงเขตการปกครองออกเปน ๓ สวน คือ
๑. เขตราชธานี เปนเขตที่ต้ังนครหลวงที่มีเมืองชั้นในรายรอบเปนปริมณฑล
ทั้งสี่ดาน เรียกวา “เมืองลูกหลวง”
๒. เขตเมืองพระยามหานคร หรือเรียกวา “หัวเมืองชั้นนอก” เปนเมืองใหญ
นอกราชธานีที่มีเจาเมืองซึ่งเปนเจาหรือขาราชการชั้นผูใหญปกครอง
๓. เขตประเทศราช เปนเมืองที่อยูนอกราชอาณาจักรที่มีชนพื้นเมืองปกครอง
โดยมีสิทธิ์ขาด แตตองมีการถวายบรรณาการตอพระมหากษัตริยไทย

๑

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๒๗
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการแผนดิน.
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองเปนระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย โดยไดรบั อิทธิพลความเชือ่ มาจากขอมและฮินดูซง่ึ มีความเชือ่ ทีว่ า พระมหากษัตริย
ทรงเปนสมมติเทพ สวนระเบียบบริหารราชการนัน้ ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงเปนแบบจตุสดมภ
โดยมีกรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา รับผิดชอบตามหนาที่ที่กําหนด สําหรับ
การแบงเขตการปกครองนั้นไดมีการแยกการบริหารราชการออกเปนฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร โดยมีสมุหนายกและสมุหกลาโหมเปนผูรับผิดชอบ
สมัยกรุงรัตนโกสินทรในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นมิไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดานการบริหารราชการแผนดินแตอยางใด จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรมจากภายนอก
ไดหลั่งไหลเขามาสูราชอาณาจักรสยามเปนอันมาก อีกทั้งสยามยังตองเผชิญกับลัทธิ
ลาอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั จึงทรงปฏิรปู การบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณตาง ๆ เหลานั้น ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยในสวนกลางไดจัดแบงหนวยงานออกเปนกระทรวงตาง ๆ ตามลักษณะ
หน า ที่ เ ฉพาะ ในส ว นภู มิ ภ าคได แ บ ง เขตการปกครองออกเป น มณฑลเทศาภิ บ าล
มี ข  า หลวงที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากส ว นกลางไปปกครองดู แ ล ซึ่ ง ในแต ล ะมณฑลจะ
ประกอบไปดวยเมืองตาง ๆ มีผูวาราชการเมืองเปนผูบริหารงาน มีหนวยการปกครอง
ระดั บ อํ า เภอเรี ย กว า แขวง และมี ตํ า บลและหมู  บ  า นภายใต ก ารปกครองตามสาย
การบังคับบัญชา และในสวนทองถิ่นก็ไดมีการจัดใหมีหนวยการบริหารงานในทองถิ่น
ในรูปแบบสุขาภิบาล๒
ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมกี ารปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการโดยมีการตราพระราชบัญญัติ
วาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อวาง
หลักเกณฑและขอบเขตของราชการฝายบริหาร รวมทัง้ ไดปรับปรุงแกไขสวนราชการตาง ๆ
ใหมีความเหมาะสมกับงานและหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้น โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินออกเปน ดังนี้
สวนกลาง มีการแบงแยกงานในดานตาง ๆ ออกจากกัน โดยแบงออกเปน
๙ กระทรวง
สวนภูมิภาค มีการยุบมณฑลที่มีอยูเดิมใหมีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ โดยใหมี
คณะกรมการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย ขาหลวงประจําจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหนา
๒

สิริกาญจน เอี่ยมอาจหาญ, “การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
วิเคราะหกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี”, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔) หนา ๑๐๙ – ๑๑๐.

๒๘
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สวนราชการตาง ๆ มีหนาที่บริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น สวนในระดับอําเภอ
ก็ใหมีคณะกรมการอําเภอทําหนาที่บริหารราชการในอําเภอเชนเดียวกัน
สวนทองถิ่น จัดใหมีการปกครองแบบเทศบาล โดยแบงเปน เทศบาลตําบล
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร และสหเทศบาล
ตอมาไดมกี ารตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
เพื่อปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยในสวนกลางไดเพิ่มกระทรวงขึ้นเปน
๑๔ กระทรวง และกําหนดใหมปี ลัดกระทรวงเปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการประจํากระทรวง
ในสวนภูมิภาคไดรวมทองที่หลายจังหวัดตั้งเปนภาคโดยมีผูวาราชการภาคเปนหัวหนา
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในเขตภาค สําหรับจังหวัดไดกําหนดใหคณะกรมการ
จังหวัดเปนทีป่ รึกษาของของผูว า ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนัน้
และในสวนของทองถิน่ ไดจดั ระเบียบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล หลังจากนัน้
จึงไดมีการเพิ่มราชการสวนทองถิ่นขึ้นอีก ๒ ประเภท คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
และองคการบริหารสวนตําบล และในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
เปนราชการสวนทองถิ่น โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหารงานและ
ได รั บ การเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน จะเห็ น ได ว  า การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ของประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องและยาวนานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา จนกระทัง่ ในปจจุบนั การซึง่ บริหารราชการแผนดินเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาครัฐของไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดลอม สงผลใหภาครัฐตองเรงพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารสาธารณะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธกับประชาชนผูรับบริการเพื่อใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ตองปฏิรูปโครงสราง
และระบบการบริหารจัดการเพือ่ ใหสามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานที่ใหความสําคัญกับการใชขอมูลการวิเคราะห รวมทั้ง
ตองสามารถแขงขันกับภาคสวนอืน่ โดยเฉพาะภาพเอกชนในการดึงดูดและรักษาผูม คี วามรู
ความสามารถ
ดวยสภาพปญหาดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน
จึงไดกาํ หนดใหมกี ารนําเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน
และการจัดทําบริการสาธารณะ และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐ
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ทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและ
การบริการประชาชน รวมทัง้ ใหปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ
ตลอดจนใหมกี ารปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพือ่ จูงใจใหผมู คี วามรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ สามารถเจริญกาวหนาได
ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครอง
ปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้
ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย
ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอนดวย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ท  า นผู  อ  า น
ได รั บ ทราบถึ ง เจตนารมณ ข องที่ ม า
แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญ
ของการปฏิ รู ป ประเทศด า นบริ ห าร
ราชการแผนดิน โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ประสบการณ ข อง
นานาอารยประเทศ รวมทัง้ สภาพปญหา
และอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจน
แนวทางแก ไขและข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ จ ะเป น ประโยชน ต  อ การปฏิ รู ป ประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการ
สัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ในประเด็น
เรือ่ ง “การปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” จากผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู
ความเชี่ยวชาญอันประกอบดวย นางเบญจวรรณ สรางนิทร รองประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และ รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ
นกสวน สวัสดี หัวหนาภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและประชาชนผูม คี วามสนใจโดยทัว่ ไป ซึง่ ทานผูอ า นสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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นางเบญจวรรณ สรางนิทร๑
“การปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จุลนิติ : ข อ ท ร า บ ถึ ง เ ห ตุ แ ล ะ ป  จ จั ย สํ า คั ญ
ที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผ น ดิ น รวมทั้ ง แนวทางในการแก ไ ขสภาพป ญ หา
อุปสรรคที่ผานมา
นางเบญจวรรณ สรางนิทร : ระบบราชการเปนกลไก

ที่ สํ า คั ญ ของการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ข า ราชการประจํ า
ในฐานะเปนผูนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติใหบรรลุผลโดยอาศัย
กระบวนการใหบริการสาธารณะเปนเครื่องมือในการนําบริการ
ของรัฐสูประชาชน ระบบราชการจึงเปนกลไกสําคัญที่เชื่อมโยง
และสะท อ นป ญ หา ความต อ งการของประชาชนสู  ภ าครั ฐ
และนําบริการของภาครัฐกลับคืนไปสูประชาชนในเวลาเดียวกัน
ความสําคัญของระบบราชการตามนัยดังกลาวจึงเปนมูลเหตุสําคัญ
ทีท่ าํ ใหระบบราชการจะตองพัฒนาการบริหารงานใหมปี ระสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งตองคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกไดอยางทันการณ
การปฏิ รู ป ประเทศด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐตองดําเนินการ ระบบราชการ
จํ า เป น ต อ งได รั บ การปฏิ รู ป อย า งเร ง ด ว นและเฉี ย บพลั น
มิฉะนั้นแลวระบบราชการจะเปนระบบที่ลาหลังและเปนตัวฉุดรั้ง
๑

สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science จาก University of Manchester
สหราชอาณาจักร และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคยดํารงตําแหนง
เลขาธิการ ก.พ. สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน.
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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กระบวนการพั ฒนาประเทศมิใหขับเคลื่อนไปขางหนา อีกทั้งจะไมสามารถทําใหประเทศเขาสู
การแขงขันในระดับสากลได หากเปนเชนนั้นแลวประเทศชาติคงไมสามารถเพิ่มพลังในการตอรองใด ๆ
กับนานาอารยประเทศภายใตลัทธิระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มีการแขงขัน กีดกัน และชวงชิง
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจกันอยางรุนแรงในยุคปจจุบัน
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา ไดมีการกําหนดขอบเขตการปฏิรูป
ระบบราชการออกเปน ๕ ดาน ดังนี้
๑. การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ
ทบทวนบทบาท ภารกิจ ของภาครัฐ และเนน ให ภ าครั ฐ ทํา เฉพาะในภารกิ จ ที่จํา เปน
และทํ า ได ดี เ ท า นั้ น นอกจากนี้ ยั ง เน น การกระจายอํ า นาจและสร า งความร ว มมื อ กั บ ประชาชน
องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชน
๒. การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และแนวทางการบริ ห ารงานราชการ
ที่ทันโลกทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนระบบที่ใชในสากล เมื่อมีการปรับบทบาทภารกิจและ
โครงสรางสวนราชการแลว จึงมุง ปฏิรปู ระบบบริหารภายในสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การบริการมีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของลูกคาและประชาชน
๓. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ
การปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อใหระบบและวิธีการงบประมาณเปนเครื่องมือในการ
บริหารที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางแทจริงและเปนระบบงบประมาณที่เนนผลลัพธ (Result-based budgeting)
ในการปรับระบบงบประมาณครั้งนี้ กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พรอมทั้ง
จัดใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส
๔. การปฏิรูประบบบริหารบุคคล
ใหมกี ารจัดระบบการบริหารบุคคลใหมใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางการบริหารงาน
แนวใหม เชน มีระบบการสรรหาและเลือกสรรที่เปนมาตรฐานสําหรับขาราชการทุกประเภท รวดเร็ว
และเปนธรรม ระบบคาตอบแทนใกลเคียงกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ เปนตน
๕. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
มุงเนนใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีความเขาใจและปรับตัวใหเขากับวิถีการทํางาน
แนวใหมที่เนนระบบความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหขาราชการมีศักดิ์ศรีและเปนที่เชื่อถือ
สําหรับการดําเนินการในแตละเรือ่ งทีก่ ลาวถึงขางตน จะมีหนวยงานหลักรับผิดชอบเปนเจาภาพ
ในแตละดาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ เชน เรื่องปรับบทบาทภารกิจ และโครงสราง
สวนราชการ มีหนวยงานหลักคือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

๓๒

31-46-MAC6.indd 32

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 2:59 PM

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

สํานักงาน ก.พ.ร. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณมีสํานักงบประมาณเปนเจาภาพหลัก สวนการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลและการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการและเจาหนาทีข่ องรัฐ
สํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ รวมกันดําเนินงาน
จุลนิติ : แนวทางการบริหารประเทศดานการบริหารงานภาครัฐ เมือ
่ พิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทางการ
ดําเนินการอยางไร
นางเบญจวรรณ สร า งนิ ท ร : จากการศึ ก ษาประสบการณ ข องต า งประเทศ

ในรอบ ๓๐ ปที่ผานมา พบวา มีกระแสหลักเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาครัฐ อยู ๓ ชวง คือ
๑) ชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการลดคาใชจา ยและขนาดภาครัฐ จะเห็นไดวา ในชวงนีม้ กั เนนการลดขนาดภาครัฐและลดอัตรากําลัง
มีการสงเสริมใหใชการจางเหมาบริการ หรือมาตรการ Downsizing/ Outsourcing เปนตน
๒) ชวงป ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการที่มีการบูรณาการแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน และความพรอม
รับผิดชอบ Accountability เปนตน
๓) ชวงป ค.ศ. ๒๐๑๐ เปนตนมา : การปฏิรูปภาครัฐ เนนเรื่องความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอรัฐ (Public Trust) และการปรับตัวเพือ่ รองรับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
กระแสการปฏิรูปภาครัฐดังกลาว จะเห็นไดชัดจากประสบการณของประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด ซึ่งจะขอเลาโดยสังเขปพอใหเห็นภาพดังนี้
ประเทศออสเตรเลีย : การปฏิรูปเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓)
ซึ่ ง เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการที่ ป ระเทศเริ่ ม ขาดดุ ล การค า ติ ด ต อ กั น มาหลายป เพราะสิ น ค า
ส ง ออกมี ร าคาตํ่ า ลง ทํ า ให ง บประมาณของประเทศขาดดุ ล รั ฐ บาลจึ ง ต อ งหั น มาทบทวน
คาใชจายภาครัฐอยางเขมงวด มาตรการปรับปรุงการทํางานราชการใหเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
จึงเปนจุดเริม่ ตนของการปฏิรปู มีการทบทวนบทบาทหนาทีข่ องรัฐใหทาํ เฉพาะทีจ่ าํ เปน (Core activities)
เทานัน้ สวนทีเ่ ปนงานเสริมหรือสนับสนุน (Non-core activities) ไดถกู ยกเลิก และกระจายใหเอกชน
ทําแทนเพื่อลดคาใชจายในการจางขาราชการและลูกจางของทางราชการ ทั้งนี้ ไดมีการลดกําลังคน
ลงถึงรอยละ ๑๙ ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘ มีการปรับรื้อโครงสรางของสวนราชการใหม เพื่อแยก
งานนโยบายออกจากงานปฏิบัติและกระจายงานออกเปนหนวยงานเล็ก ๆ อีกมากมาย เพื่อลดการ
รวมศูนยอํานาจ
วิธกี ารดําเนินการปฏิรปู ภาครัฐของประเทศออสเตรเลียเปนแบบคอยเปนคอยไปอยางตอเนือ่ ง
ติดตอกันมาเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป เพราะสภาพทางการเมืองของประเทศออสเตรเลียไมเอื้ออํานวย
ใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วได เนื่องจากมีรัฐบาลผสมและมีวุฒิสภาที่มักมีความ
เห็นแตกตางจากสภาผูแทนราษฎร จุดสําคัญที่ทําใหการปฏิรูปราชการของประเทศออสเตรเลีย
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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ประสบความสําเร็จ คือ “การปฏิรปู ระบบการเงินการคลังของประเทศ” โดยเฉพาะการเปลีย่ นระบบ
งบประมาณใหสามารถคิดตนทุนการทํางานทุกอยางออกมาไดเพื่อสามารถวัดผลงานเทียบกับ
ตนทุนไดอยางแทจริง อาจกลาวไดวาการปฏิรูปการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง (Financial
Management Reform) ถือเปนฐานสําคัญที่สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ
แผนดินในเรื่องอื่น ๆ จะเห็นวาในปจจุบันงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียกาวสูระบบการจัดทํา
งบประมาณและบัญชีแบบพึงรับพึงจาย (Accrual Account and Budgetary) ดังที่ไดมีการจัดทํา
ในภาคธุรกิจเอกชนแลว
อีกปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหออสเตรเลียประสบความสําเร็จ คือ การทําใหหวั หนาหนวยงานภาครัฐ
เปนนักบริหารที่แทจริงโดยตองรับผิดชอบตอผลผลิตและผลลัพธการทํางานหลักของสวนราชการ
ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานกลางทั้งหมดไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ขาราชการ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยทั้ง ๓ หนวยงานไดเปลี่ยนบทบาทโดยกระจายอํานาจ
การอนุ มั ติ การอนุ ญ าต ออกไปให ส  ว นราชการทํ า ได เ องตามกรอบงบประมาณและแนวทาง
(Guidelines) ที่กําหนด โดยหนวยงานกลางเปลี่ยนบทบาทหนาที่มาสงเสริมชวยเหลือและกํากับ
ตรวจสอบผลการทํางานแทน การปรับบทบาทจากหนวยงานควบคุมไปเปนองคกรกํากับตรวจสอบ
เพือ่ แลกกับความคลองตัวในการบริหาร (Management Flexibility) จึงเปนกลยุทธสาํ คัญอีกประการหนึง่
ของการปฏิรูประบบภาครัฐของออสเตรเลีย
ประเด็นสําหรับของการปฏิรปู ภาครัฐในออสเตรเลีย คือ การบริหารจัดการทีด่ ี (Governance)
เพือ่ สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางเปดเผย โปรงใส ซือ่ สัตย มีเหตุผล เปนทีย่ อมรับเชือ่ ถือและไววางใจ
จากสั ง คมและประชาชน กํ า หนดให ทุก หน ว ยงานต อ งประกาศพั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น ความมุ ง มั่ น
และอุดมการณขององคกร เปนการสรางวัฒนธรรมใหมใหแกทุกสวนราชการ การจัดทําจรรยาบรรณ
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ในการทํางาน (Code of Conduct) เปนสิง่ ทีร่ ฐั บาลเนนความสําคัญอยางมาก การละเมิดจรรยาบรรณ
ของทางราชการถือเปนความผิดทางวินัยดวย วัฒนธรรมใหมที่แผกระจายในภาครัฐ คือการทํางาน
อยางมุง มัน่ เสียสละ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิม่ ผลิตภาพ และมีคณ
ุ ภาพสูงทัง้ ในดานจรรยาบรรณ
และผลงาน
กลาวโดยสรุป ผลที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการในดานตาง ๆ ทําใหประชาชนซึ่งเคย
มีภาพพจนตอราชการเมื่อ ๒๐ ปที่แลว วาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มี “ประสิทธิภาพตํ่า”
“คอนขางขีเ้ กียจ” “ไมสนใจในการบริการประชาชน” ขณะนี้ เชือ่ วาภาพนัน้ ไดเลือนหายไปเกือบหมดแลว
ความรูสึกของประชาชนเปลี่ยนมายอมรับในความมี “ประสิทธิภาพ” “คุณภาพการทํางานสูง”
และ “เปนผูใหบริการแกประชาชนอยางมีนํ้าใจ”
ประเทศนิวซีแลนด : มีความพยายามในการปฏิรูปภาครัฐ แมวาจะสวนกระแสความเคยชิน
ของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนสวนใหญ แตอาศัยความจริงจังและมุงมั่นของฝายการเมือง
ประกอบกับสถานการณท่ีบีบรัดและไมเปดทางเลือกอื่นใหมากนัก รัฐบาลจึงตองตัดสินใจทําการ
ปฏิรูปภาครัฐโดยเริ่มตนทําการ “ผาตัด” เพื่อแยกภารกิจงานเชิงพาณิชยออกไปจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ
(State-owned Enterprise) และใหดาํ เนินกิจการดังกลาวในลักษณะแบบธุรกิจเอกชน หรือทีเ่ รียกกันวา
“Commercialization” และ “Corporatization” ซึง่ ไดมกี ารตราพระราชบัญญัติ “The State-Owned
Enterprise Act 1986” ขึ้น เพื่อรองรับการแปรสภาพและวางกรอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว
ในสวนของภารกิจหลัก (Core public services) ที่เหลือ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
“The State Sector Act 1988” ซึ่งเนนหนักในการแยกแยะบทบาทและอํานาจหนาที่ระหวาง
ฝายการเมือง (รัฐมนตรี) และฝายบริหาร (ขาราชการ) ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ของพันธะความรับผิดชอบ (accountability) กลาวคือ รัฐมนตรีจะเปนผูซื้อสินคาและบริการ
(purchaser) จากหนวยงานตาง ๆ ตามเงือ่ นไข (ปริมาณ ราคา คุณภาพและระยะเวลา) ซึง่ แตละหนวยงาน
จะถูกกวาการจาง
กลาวไดวา ในการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินครั้งนี้ ไดมีการศึกษา
บทเรียนจากการปฏิรูปในตางประเทศมาประกอบ ทําใหการปฏิรูปมีลักษณะที่เปนองครวม
(Holistic Approach) ประเด็นและจุดเดนของการปฏิรูปที่นํามากําหนดไวในแผน จึงเปนการ
บูรณาการทัง้ เรือ่ งบทบาทและโครงสรางของภาครัฐ ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการประชาชน
การนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การสรางความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอภาครัฐ ดวยการตอบโจทยชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ประสบการณปฏิรูปภาครัฐ
ทีป่ ระสบความสําเร็จของตางประเทศ ทีน่ าํ มาใชในการออกแบบแนวทางการปฏิรปู ระบบราชการ ไดแก
๑) Local Context : การใหความสําคัญกับบริบทเฉพาะ โดยไมเนนการตัดเสื้อโหล
หรือ One Size Fit all
๒) Political Will and Ownership: การมีเจตจํานงทางการเมืองที่จะปฏิรูปที่ชัดเจน
และการมีเจาภาพในการรับผิดชอบ
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๓) Prioritization : การเลือกปฏิรูปในจุดที่สามารถเห็นผลได โดยไมจําเปนตองปฏิรูปแบบ
ขนานใหญทีเดียวทั้งระบบ ดังจะเห็นไดจากโครงการนํารอง หรือ Sandbox
๔) Holistic and Integration : เนนการบูรณาการทุกเรือ่ ง “งาน-งบ-ระบบ-คน” ในจุดเดียว
จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมี
การดําเนินการอยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการ
อยางไร จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
นางเบญจวรรณ สรางนิทร : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติเกี่ยวกับ

การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไวอยางละเอียด แสดงวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อยางยิง่ โดยเฉพาะในหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน
ไดกําหนด “ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค” ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไว
๕ เรื่อง ไดแก
(๑) ให มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาประยุ ก ต ใช ใ นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
และการจัดทําบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพือ่ อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน
(๒) ใหมกี ารบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพือ่ ใหเปนระบบ
ขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน
(๔) ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ เพื่ อ จู ง ใจให ผู  มี ค วามรู 
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม
ความสามารถ และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานของแต ล ะบุ ค คล มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต กล า ตั ด สิ น ใจ
และกระทําในสิง่ ทีถ่ กู ตอง โดยคิดถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตัว มีความคิดสรางสรรค
และคิ ด ค น นวั ต กรรมใหม ๆ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ร าชการและการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุม ครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอาํ นาจโดยไมเปนธรรม
ของผูบังคับบัญชา และ
(๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบได
และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
แมเปาหมายของการปฏิรูปจะฟงดูเปนนามธรรม แตกลไกในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ “๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ – ๕๖ แผนงาน” ลวนเปน
รูปธรรมสรุปไดดังนี้
เรื่องที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน ประกอบดวย
๓ กลยุทธ ไดแก
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(๑) เพิ่ ม สมรรถนะของหน ว ยงานภาครั ฐ ในการตอบสนองต อ ประชาชนในสถานการณ
หรือภาวะฉุกเฉิน
(๒) ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ
(๓) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง
เรื่องที่ ๒ : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก
(๑) บูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจทิ ัล
(๒) นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
เรือ่ งที่ ๓ : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ งู ประกอบดวย
๖ กลยุทธ ไดแก
(๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลดหรือละลายความเปน
นิติบุคคลของกรม
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
(๕) สรางระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหนวยงานภาครัฐ
(๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องที่ ๔ : กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๔ กลยุทธ ไดแก
(๑) จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการสาธารณะที่สําคัญและขับเคลื่อน
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(๒) ลดขนาดกําลังคนและคาใชจา ยดานบุคคลภาครัฐทีม่ ผี ลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
(๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ
(๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
เรือ่ งที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ ามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี คนเกงไวในภาครัฐ
ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ไดแก
(๑) ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
(๒) สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ
(๓) พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันตอองคกร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
(๔) สรางผูนําใหเปนตัวอยาง (Leadership by Example)
(๕) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๖) พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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เรือ่ งที่ ๖ : การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขัน้ ตอน
ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก
(๑) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
(๒) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
ปจจุบัน แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินซึ่งประกอบดวย
๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ – ๕๖ แผนงาน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ
นําไปปฏิบัติแลว
ในระยะแรกของการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน (ปที่ ๑ – ปที่ ๒)
จะเนนดําเนินการในประเด็นที่มีความสําคัญเรงดวนและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมกอน อาทิ การปฏิรูป “บริการภาครัฐ ใหสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย
ชีวิตประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบขอมูลภาครัฐใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
กาวสูร ฐั บาลดิจทิ ลั ” ซึง่ คาดวาจะมีผลลัพธทจี่ บั ตองไดทสี่ าํ คัญ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการขออนุมตั ิ
และอนุญาตเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล
และศูนยบริการรวม เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ
สูความเปนเลิศ และการจัดใหมีบริการเลขหมายโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติหมายเลขเดียว การพัฒนา
แพลตฟอรมการใหบริการพื้นฐาน (Service Platform) และการพัฒนาศูนยขอมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Analytic Centre) เพื่อแกไขปญหาการขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ อันสงผลใหเกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการซึ่งจะทําใหตนทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของภาครัฐและประชาชนลดลงอยางมาก
การที่ จ ะผลั ก ดั น ให ก ารปฏิ รู ป ประเทศด า นบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ประสบความสํ า เร็ จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน หนทางแหง
การปฏิรปู ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะการบริหารราชการแผนดินมีขอบเขตกวางขวางเกีย่ วของกับ
“องคกร งาน งบ ระบบ คน และการบริหาร” ยอมตองมีปญหา อุปสรรค และความทาทาย
หลายประการ ไดแก
(๑) ปญหาการบูรณาการการปฏิรปู ภาครัฐอยางเปนระบบ เนือ่ งจากแผนการปฏิรปู การบริหาร
ราชการแผนดินครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภท ทัง้ ฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจ และองคกรหรือหนวยงานทีอ่ ยูนอกฝายบริหาร ซึง่ ลวนแตมกี ฎหมายทีเ่ กีย่ วของ มีลักษณะ
เฉพาะและมีกลุมผูรับบริการที่หลากหลาย
(๒) ปญหาขีดความสามารถในการนําแผนการปฏิรูปสูการปฏิบัติของหนวยงานที่เปนเจาภาพ
หลักหรือสวนราชการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ รวมทั้งขาดงบประมาณและบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ
(๓) ขาดมาตรการในการกระตุนจูงใจใหสวนราชการนําแผนการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความกาวหนาของการปฏิรปู ประเทศไมมคี วามชัดเจน
และมีชองวางใหสวนราชการไมปฏิบัติตามเจตนารมณของแผน
ที่ผานมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดทํางานอยางใกลชิด
กับสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักในการนําแผนปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานและปญหาอุปสรรค จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนและมีชองทาง
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หัวใจสําคัญ คือ การเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป
ไดมโี อกาส “รวมคิด-รวมทํา” อยางตอเนือ่ ง ในขณะเดียวกันตองสรางผูน าํ ทีม่ จี ติ ใจแหงการปฏิรปู
(Reform-Minded Leaders) ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ สําหรับประชาชนทั่วไป
ก็สามารถมีสวนรวมในการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินได ดวยการติดตามการดําเนินการปฏิรูป
วาเปนไปตามแผนทีว่ างไวหรือไม รวมทัง้ ใหขอ มูลและขอเสนอแนะผานทางชองทางตาง ๆ ทีก่ ลาวถึงแลว
ไดตลอดเวลา รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการใหบริการของภาครัฐและพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ภาครัฐ
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
นางเบญจวรรณ สรางนิทร : สองทศวรรษจากนี้ไป จะถือเปน “ยุคแหงการปฏิรูป

ภาครัฐ” อยางแทจริง ปจจัยแหงความสําเร็จของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
คือ “การสรางทัศนคติและทักษะใหม” (New Mindset and Skillset) ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันและรักษาขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูร บั บริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพือ่ ในทีส่ ดุ ภาครัฐ
จะไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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เหนือสิง่ อืน่ ใด ตองถือวาการปฏิรปู การบริหารราชการแผนดินเปนหนาทีข่ องคนไทยทุกคน
ไมไดเปนเพียงหนาที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเทานั้น และถึงเวลาที่คนไทยจะเลิกถามวา
“เราจะไดอะไรจากการปฏิรปู ประเทศ” แตตอ งถามวา “แลวเราจะมีสว นในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศเพื่อสรางภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนไดอยางไร”
แผนงานที่สําคัญ Quick Wins ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นการปฏิรูป

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

เปาหมาย

๑. บู ร ณาการเลขหมายแจ ง เหตุ ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
๑. ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑
ฉุกเฉินใหเหลือเพียงหมายเลข อย า งทั น ท ว งที เมื่ อ มี ป  ญ หา
บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว
เดียวเพื่อใหประชาชนสามารถ เหตุดวนเหตุราย เพราะสามารถ
และตอบโจทยชวี ติ ประชาชน
แจงเหตุดว นเหตุรา ย เหตุฉกุ เฉิน จดจํ า เลขหมายโทรศั พ ท แ จ ง
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะ
ไดทกุ เรือ่ ง (แผนงานที่ ๑)
ของหนวยงานภาครัฐในการ
เหตุฉุกเฉินเพียงหมายเลขเดียว
(“เหตุ ฉุก เฉิ น ๑๙๑ เข า ถึ ง ตามมาตรฐานสากล
ต อ บ ส น อ ง ต อ ประชาชน
ทุกเรือ่ ง”)
ในสถานการณ หรือภาวะฉุกเฉิน
๒. ปรับปรุงกระบวนการขออนุมตั ิ การอนุมัติอนุญาตของประชาชน
๒. ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑
อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออํานวย และผู  ป ระกอบการ เร็ ว ขึ้ น
บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว
ความสะดวกแก ป ระชาชน งายขึ้น ถูกลง ลดการขอขอมูล
และตอบโจทยชวี ติ ประชาชน
(ปรับปรุงกระบวนการและลด และเอกสารซํ้ า ซ อ นจากผู  ข อ
กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับการให
ขัน้ ตอนการใหบริการทีก่ ระทบ รับบริการระบบและกระบวนการ
บริการประชาชนสูก ารบริการ
ตอชีวิตและความเปนอยูของ บริการทีก่ ระทบตอชีวติ ประชาชน
ทีเ่ ร็วขึน้ งายขึน้ และถูกลง
ประชาชน) (แผนงานที่ ๑)
ไดรบั การปรับปรุง
(“บริการฉับไว ใสใจประชาชน”)
๓ . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ส อ บ วั ด มี ร ะบบการสอบวั ด ความรู 
๓. ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕
ความรู  ค วามสามารถทั่ ว ไป ความสามารถทั่ ว ไป และการ
ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลที่
ให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะการเป น
สามารถดึงดูด สราง และ
สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข อ ง รั ฐ เจาหนาทีข่ องรัฐ เพือ่ ใหการสรรหา
รักษาคนดี คนเกงไวในภาค
ทุกประเภท (แผนงานที่ ๔)
รัฐ
บุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภท
กลยุทธท่ี ๑ ดึงดูดผูม คี วามรู
(“มาตรฐานการสอบวัด สูม าตรฐาน เปนมาตรฐานเดียวกัน ประหยัด
ความสามารถและมีจติ สาธารณะ
และมีประสิทธิภาพ
คุณภาพเจาหนาทีข่ องรัฐ”)
เขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
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รองศาสตราจารย ดร.สิรพิ รรณ นกสวน สวัสดี ๑
“การปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตอง
มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
รวมทัง้ แนวทางในการแกไขสภาพปญหาและอุปสรรคทีผ
่ า นมา
รองศาสตราจารย ดร.สิรพ
ิ รรณฯ : ทีผ่ า นมาประเทศไทย

ได มี ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารราชการแผ น ดิ น มาแล ว หลายครั้ ง
ในหลายรัฐบาล โดยมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญเกิดขึ้นเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง การปฏิ รู ป ระบบราชการครั้ ง นั้ น ได มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลให
เกิดโครงสรางของระบบราชการแบบใหม และมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หนวยงานของรัฐรูปแบบอื่นอีกเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม แมจะมี
การปฏิรปู ระบบราชการครัง้ ใหญมาแลว แตปจ จุบนั การบริหารราชการ
แผนดินยังคงไมประสบผลสําเร็จตามทีป่ ระชาชนคาดหวัง ซึง่ เปนสาเหตุ
ที่ ป ระเทศไทยจึ ง ยั ง คงวนเวี ย นกั บ การปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารราชการ
แผนดินตลอดมา จนมาถึงการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดินภายใตยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศตามที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย
โดยคําถามที่นาสนใจก็คือ แลวเหตุใดการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ที่ ผ  า นมายั ง ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามที่ ป ระชาชน
คาดหวัง คําตอบก็คือ การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินที่ผานมา
สวนใหญเปนการปฏิรูปเชิงโครงสราง มิไดเปนการปฏิรูปทั้งระบบ
รวมทั้งยังไมไดพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายที่เปนรูปธรรม

๑

อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ที่ประชาชนสัมผัสได ซึ่งเมื่อพิจารณาในสวนแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดกําหนดกลไกการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ ๆ ๖ เรื่อง อันไดแก
๑) การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว
๒) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
๓) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด
๔) กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
๕) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถสรางและรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ และ
๖) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริต
แมแผนปฏิรูปประเทศดังกลาวขางตน จะเปนแผนที่ดีมีเจตนาดี แตโดยสวนตัวแลวก็ยังเห็นวา
เปนการกําหนดเปาหมายที่คอนขางกวางและยากที่จะวัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม
จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด า นการบริ ห ารงานภาครั ฐ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น
มีแนวทางการดําเนินการอยางไร
รองศาสตราจารย ดร.สิรพ
ิ รรณฯ : ปญหาของระบบราชการทั่วโลกมีคลายคลึงกัน

อยู ๔ เรื่อง คือ
๑) ความลาชา (Red Tape)
๒) ความซํา้ ซอนทัง้ ในดานภารกิจ บทบาทและอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ อันเนือ่ ง
มาจากระบบราชการมีโครงสรางขนาดใหญ
๓) การสรางอาณาจักรของระบบราชการ (Bureaucratic Empire) ซึง่ ยึดโยงกับนักการเมือง
หรือผูที่ทําหนาที่ทางการเมือง สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและปญหาระบบอุปถัมภ
และ
๔) การคอรรัปชัน
เมื่อปญหาเปนดังกลาว ประเทศจํานวนมากจึงมีเปาหมายในการปฏิรูประบบราชการเพื่อ
๑) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและกรอบความคิดในการบริหารราชการ โดยการลดบทบาทของ
กฎระเบียบ และเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒) คุณภาพของขาราชการ ขาราชการตองเปนเครือ่ งมือสําคัญในการบริหารและการใหบริการ
ประชาชน จึงตองมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนและตอการปฏิบัติภารกิจ
ของตน ไมใชหวังเขามาเพื่อตักตวงสิทธิประโยชนสวนตนที่พึงจะไดรับจากการเปนขาราชการ
๓) ลดกฎระเบียบตาง ๆ ทีใ่ ชในการบริหารราชการ ดวยตระหนักวากฎระเบียบ และขัน้ ตอน
ตาง ๆ ในการบริหารราชการเปนเครือ่ งมือในการบรรลุเปาหมาย จึงควรปรับเปลีย่ นกฎระเบียบใหทนั สมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ไมใหกลายเปนอุปสรรคตอการใหบริการสาธารณะและประชาชน
๔) ปรับโครงสรางการบริหารราชการใหยดื หยุน คลองตัว เนนแกไขปญหามากกวาการสราง
ภารกิจทีไ่ มจาํ เปน มีเครือขายและกระจายบทบาทอํานาจหนาทีใ่ หหนวยงานใกลชดิ ผูร บั บริการมากขึน้
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สวนโครงสรางที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพ การประหยัด และการใหบริการที่เทาเทียม หากจําเปน
อาจรวมศูนยการตัดสินใจได
๕) ระบบการจัดการงบประมาณและการเงิน ตองมีความคลองตัว เปนเครื่องมือสนับสนุน
มิใชตัวถวงการบริหารราชการ
๖) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายประเทศมุงปฏิรูประบบราชการเพื่อพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ขอมูลที่ทันสมัย เพียงพอ และนาเชื่อถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ของการใหบริการสาธารณะและประชาชน
นอกจากนี้ ในประเทศที่ใหความสําคัญกับการคาและการติดตอระหวางประเทศ เชน สิงคโปร
การปฏิรูประบบราชการมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองตอ
กระแสโลกาภิวตั น โดยลดกฎระเบียบและการควบคุมของรัฐ เพือ่ ใหระบบราชการมีบคุ ลากรทีส่ ามารถ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนที่ตองติดตอสรางความรวมมือกับตลาดตางประเทศ นักลงทุน
ตางประเทศ บริษัทที่ปรึกษาจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากกลาวใหเห็นในเชิงเปรียบเทียบ ในตางประเทศทีเ่ ขาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
ปฏิรปู ระบบราชการ (Bureaucratic Reform) โดยสวนใหญแลวจะมีแนวทางในการปฏิรปู ระบบราชการ
ที่มีความแตกตางกับของประเทศไทยอยู ๒ ประการ คือ
ประการแรก เขาสามารถระบุ เ ป า หมายที่ เขาต อ งการไปถึ ง ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม และ
มียุทธศาสตร ประชาชนสามารถสัมผัสได ตัวอยางเชน การกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องการใหบริการ
ประชาชนไดรบั ความพอใจจากการไดรบั บริการจากภาครัฐ (people satisfaction ) และการใหบริการ
ในกิจการสาธารณะที่เทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ อยางสมํา่ เสมอ แนนอน อันเปนหัวใจหลักของระบบ
ราชการ เปนตน
ประการที่ ส อง เขาจะปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ ทํ า ให ร ะบบราชการเล็ ก ลง
สงผลตอความจําเปนในการใชบุคลากรและงบประมาณที่นอยลง รวมถึงมีกลไกในการคัดกรองคน
ก.ย. - ต.ค. ๖๑

31-46-MAC6.indd 43

จุลนิติ

๔๓

11/13/18 2:59 PM

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

เขาสูระบบราชการที่มีความเขมขน ทําใหไดบุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการ
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชน และมี ค วามรู  อ ย า งแท จ ริ ง ในหน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด
สงผลใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในสวนของไทยกลับดําเนินการตรงกันขาม กลาวคือ ทุกครั้งที่มีการปฏิรูประบบราชการ
ก็มักจะปรับปรุงโครงสรางระบบราชการใหมีขนาดใหญขึ้นหรือมีการสรางองคาพยพที่เทอะทะ
นอกจากนี้ ยังมีกลไกการคัดกรองคนเขาสูระบบราชการที่ขาดความเขมขนในทุกภาคสวนราชการ
ทัง้ ทีใ่ นปจจุบนั อาชีพรับราชการเปนอาชีพทีม่ คี วามมัน่ คงและมีสวัสดิการสูง และไดกลายเปนเปาหมาย
อันพึงประสงคในเชิงอาชีพสําหรับคนรุนใหม
จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนั ไดมกี ารดําเนินการ
อยู  ใ นขั้ น ตอนใด และในทรรศนะของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางดํ า เนิ น การอย า งไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
รองศาสตราจารย ดร.สิรพ
ิ รรณฯ : ในสวนของความคืบหนาคนทีน่ า จะตอบคําถามนี้

ไดดที สี่ ดุ ก็คอื คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน โดยสวนตัวขอตอบในฐานะ
ที่เปนภาพสะทอนของประชาชน ซึ่งพบวาไมคอยมีการประชาสัมพันธความคืบหนาในการดําเนินการ
มากนัก โดยทราบเพียงการประกาศยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเทานั้น ซึ่งก็เปนเพียงการระบุกรอบและแผนการดําเนินการ แตไมไดลงรายละเอียด
ถึงขัน้ ตอนการดําเนินการตามกรอบและแผนการปฏิรปู ประเทศทีก่ าํ หนดไวแตอยางใด ซึง่ ความจริงแลว
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินควรจะตองลงรายละเอียดถึงขั้นตอนในการดําเนินงานและ
มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบวาปจจุบันไดเนนการแกไขปญหาในหนวยงานใด
เพื่อที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการเขามาแกไขปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคอรรัปชัน ดังนั้น
การมีสวนรวมของประชาชนและความโปรงใสในกระบวนการตรวจสอบจึงมีความสําคัญมากกวา
การที่จะเนนเพียงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับประเด็นที่ถามวาควรดําเนินการอยางไรใหการปฏิรูปประเทศประสบความสําเร็จนั้น
ในความเห็นสวนตัวแลวเห็นวา ประเทศที่เขาประสบผลสําเร็จในการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินทั้งหลาย เขามักจะยึดหลักการที่สําคัญในการปฏิรูป ดังนี้
๑. การกระจายอํานาจ (Decentralize) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศไทย
ทีย่ ดึ หลักรวมศูนยอาํ นาจมาก (Centralize) แลว ก็ยากทีจ่ ะตรวจสอบถึงความโปรงใส ยากทีจ่ ะคัดสรร
บุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรในสวนภูมิภาคสวนใหญก็เปนผูที่ถูกสงมาจากสวนกลาง ทําให
ไมไดคนในพืน้ ที่ ซึง่ ปญหาทีต่ ามมาก็คือเขาจะอุทศิ เวลาทํางานใหราชการไดไมเต็มที่ เนือ่ งจากอาจตอง
มีภาระเดินทางไปมาระหวางภูมิลําเนากับที่ทํางาน แตหากไดคนในพื้นที่เขาจะมีความรูสึกผูกพันและ
มีความตองการพัฒนาพื้นที่ภูมิลําเนาของตน หรือที่เรียกวา “สํานึกรักบานเกิด”

๔๔

31-46-MAC6.indd 44

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 2:59 PM

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๒. การเปดเผย เชือ่ มโยง และบูรณาการ (Open and Connect) เพราะการทํางานในบางเรือ่ ง
ไมสามารถดําเนินการใหเปนผลสําเร็จไดโดยหนวยงานเดียว โดยเฉพาะอยางยิง่ เรามีแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป แลว ควรจะตองมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการทําหนาที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
การทํางานของแตละหนวยงานเขาดวยกัน มิฉะนัน้ แลวแตละหนวยงานก็จะดําเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการของตนเอง ซึ่งบางเรื่องก็เปนการดําเนินการที่ซํ้าซอนกัน
ดังนัน้ ภาพทีอ่ ยากเห็นจากการปฏิรปู ประเทศดานนีใ้ หประสบความสําเร็จก็คอื การกระจายอํานาจ
และการเปดเผย เชือ่ มโยง และบูรณาการการทํางานของภาครัฐ
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหาราชการแผนดิน
รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณฯ : จากที่กลาวมาขางตน จะพิจารณาเห็นไดวา

การปฏิรปู ระบบราชการไทยทีผ่ า นมาลมเหลวนัน้ มีสาเหตุมาจากการปฏิรปู การบริหารราชการแผนดิน
ที่ เ น น เฉพาะการปฏิ รู ป โครงสร า ง แต มิ ไ ด เ ป น การปฏิ รู ป ทั้ ง ระบบ รวมทั้ ง ยั ง ไม ไ ด พิ จ ารณาให
ความสําคัญกับเปาหมายที่เปนรูปธรรมที่ประชาชนสัมผัสได ตลอดจนไมไดใหความสําคัญตอการ
แกไขปญหาการสรางอาณาจักรของระบบราชการ ซึง่ ยึดโยงกับนักการเมืองหรือผูท ที่ าํ หนาทีท่ างการเมือง
สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและระบบอุปถัมภ ทําใหการปฏิรูประบบราชการไมได
เปนการเนนที่คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน แตกลับเปนการทําหนาที่โดยกลุมบุคคล
ซึ่งเปนชนชั้นนําทางการเมืองที่มีอํานาจในการตัดสินใจเทานั้น ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการ
ในการบริหารราชการแผนดินจึงควรตองเนนที่ความพึงพอใจของประชาชนเปนสําคัญ มิฉะนั้น
ก็ยากที่จะปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชนคาดหวังไว
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

จึงขอฝากความเห็นทิ้งทายไววา อยากเห็นการปฏิรูประบบราชการไทยตีโจทย ๓ ประการ
ตอไปนี้ ใหสําเร็จ กลาวคือ
๑) รื้อถอนโครงสรางการบริหารแบบเดิม ๆ ที่เนนการทํางานภายใตกฎระเบียบ กติกา
ที่เครงครัดรัดตรึง ที่ใหความสําคัญกับขั้นตอน และรูปแบบวิธีการทํางานบนกระดาษมากกวา
เปาหมายเชิงสัมฤทธิ์ มาเนนทีก่ ารดึงศักยภาพของคนทํางานและการทํางานทีป่ ระสานเชือ่ มโยงกัน
๒) เปลี่ยนจากระบบที่เนนแรงงานคน มาเปนเนนความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ที่จะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปโดยสูญเปลา
๓) ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละกรอบความคิ ด ในการบริ ห ารราชการ จากที่ เ คยมองรั ฐ
เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง มาเปนการที่ทุกฝายมีความสามารถและรวมกันดําเนินการเพื่อประโยชน
สวนรวม ใหความสําคัญกับประชาชนและสังคมมากกวาความตองการและความอยูรอดของ
ตัวระบบราชการเอง
หัวใจที่สําคัญที่สุด คือ ความตระหนักวาเปาหมายของระบบราชการควรเปนไปเพื่อ
การจัดการกิจการสาธารณะและการใหบริการประชาชน.
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