
ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๗

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 สาํหรบั “การบริหารราชการแผนดิน” นัน้
หมายถึง การกําหนดนโยบายวาจะจัดการ
ปกครองประเทศในดานตาง ๆ  เชน เศรษฐกิจ
สังคม การเมอืงการปกครอง การตางประเทศ
ในแนวทางใด และใชวิธีการใดจึงจะบังเกิด
ประโยชนสูงสุด และการปฏบิตัติามนโยบาย
ทีก่าํหนดเพื่อใหนโยบายนั้นบังเกิดผลเปนจริง
รวมถึงการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย๑

ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินจึงถือเปน
หวัใจสาํคญัในการที่จะดําเนินการขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราใหบรรลุวิสัยทัศน มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

 สําหรับการบริหารราชการแผนดินหากจะนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นพบวา 
ในสมัยสุโขทัยการปกครองระหวางผูปกครองกับประชาชนมีลักษณะความสัมพันธ
คลายพอกบัลกู โดยการจดัระเบยีบการปกครองจะแบงเขตการปกครองออกเปน ๓ สวน คอื
  ๑. เขตราชธานี เปนเขตท่ีต้ังนครหลวงที่มีเมืองช้ันในรายรอบเปนปริมณฑล
ทั้งสี่ดาน เรียกวา “เมืองลูกหลวง”
  ๒. เขตเมืองพระยามหานคร หรือเรียกวา “หัวเมืองชั้นนอก” เปนเมืองใหญ
นอกราชธานีที่มีเจาเมืองซึ่งเปนเจาหรือขาราชการชั้นผูใหญปกครอง
  ๓. เขตประเทศราช เปนเมืองท่ีอยูนอกราชอาณาจักรท่ีมีชนพ้ืนเมืองปกครอง
โดยมีสิทธิ์ขาด แตตองมีการถวายบรรณาการตอพระมหากษัตริยไทย 
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๑สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๒๗ 
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการแผนดิน.

การปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

  ตอมาในสมยักรงุศรอียธุยาไดมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบสมบรูณาญา
สทิธริาชย โดยไดรับอิทธิพลความเช่ือมาจากขอมและฮินดูซ่ึงมีความเช่ือท่ีวาพระมหากษัตริย
ทรงเปนสมมติเทพ สวนระเบยีบบรหิารราชการนัน้ไดมกีารเปลีย่นแปลงเปนแบบจตสุดมภ
โดยมีกรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา รับผิดชอบตามหนาที่ที่กําหนด สําหรับ
การแบงเขตการปกครองนั้นไดมีการแยกการบริหารราชการออกเปนฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร โดยมีสมุหนายกและสมุหกลาโหมเปนผูรับผิดชอบ
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นมิไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดานการบริหารราชการแผนดินแตอยางใด จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรมจากภายนอก
ไดหล่ังไหลเขามาสูราชอาณาจักรสยามเปนอันมาก อีกทั้งสยามยังตองเผชิญกับลัทธิ
ลาอาณานคิม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัจงึทรงปฏิรปูการบรหิารราชการ
แผนดิน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณตาง ๆ เหลานั้น ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยในสวนกลางไดจัดแบงหนวยงานออกเปนกระทรวงตาง ๆ ตามลักษณะ
หนาที่เฉพาะ ในสวนภูมิภาคไดแบงเขตการปกครองออกเปนมณฑลเทศาภิบาล
มีขาหลวงที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางไปปกครองดูแล ซึ่งในแตละมณฑลจะ
ประกอบไปดวยเมืองตาง ๆ มีผูวาราชการเมืองเปนผูบริหารงาน มีหนวยการปกครอง
ระดับอําเภอเรียกวาแขวง และมีตําบลและหมู บานภายใตการปกครองตามสาย
การบังคับบัญชา และในสวนทองถ่ินก็ไดมีการจัดใหมีหนวยการบริหารงานในทองถ่ิน
ในรูปแบบสุขาภิบาล๒  
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการโดยมกีารตราพระราชบญัญตัิ
วาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อวาง
หลกัเกณฑและขอบเขตของราชการฝายบรหิาร รวมทัง้ไดปรบัปรงุแกไขสวนราชการตาง ๆ
ใหมีความเหมาะสมกับงานและหนาท่ีความรับผิดชอบมากข้ึน โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินออกเปน ดังนี้
  สวนกลาง มีการแบงแยกงานในดานตาง ๆ ออกจากกัน โดยแบงออกเปน 
๙ กระทรวง
 สวนภูมิภาค มีการยุบมณฑลที่มีอยูเดิมใหมีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ โดยใหมี
คณะกรมการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย ขาหลวงประจําจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหนา

๒สิริกาญจน  เอี่ยมอาจหาญ, “การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
วิเคราะหกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี”, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔) หนา ๑๐๙ – ๑๑๐.
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สวนราชการตาง ๆ มีหนาที่บริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น สวนในระดับอําเภอ
ก็ใหมีคณะกรมการอําเภอทําหนาที่บริหารราชการในอําเภอเชนเดียวกัน 
  สวนทองถิ่น จัดใหมีการปกครองแบบเทศบาล โดยแบงเปน เทศบาลตําบล 
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร และสหเทศบาล
 ตอมาไดมกีารตราพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
เพื่อปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยในสวนกลางไดเพิ่มกระทรวงข้ึนเปน 
๑๔ กระทรวง และกาํหนดใหมปีลดักระทรวงเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการประจาํกระทรวง 
ในสวนภูมิภาคไดรวมทองท่ีหลายจังหวัดต้ังเปนภาคโดยมีผูวาราชการภาคเปนหัวหนา
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในเขตภาค สําหรับจังหวัดไดกําหนดใหคณะกรมการ
จงัหวดัเปนทีป่รกึษาของของผูวาราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผนดนิในจงัหวดันัน้ 
และในสวนของทองถิน่ไดจดัระเบยีบการปกครองแบบเทศบาลและสขุาภบิาล หลงัจากนัน้
จึงไดมีการเพิ่มราชการสวนทองถิ่นขึ้นอีก ๒ ประเภท คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
และองคการบริหารสวนตําบล และในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
เปนราชการสวนทองถ่ิน โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหารงานและ
ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จะเห็นไดวาการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องและยาวนานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา จนกระท่ังในปจจุบันการซ่ึงบริหารราชการแผนดินเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาครัฐของไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
รุนแรง และผันผวน ในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิง่แวดลอม สงผลใหภาครฐัตองเรงพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารสาธารณะ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธกับประชาชนผูรับบริการเพื่อใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ตองปฏิรูปโครงสราง
และระบบการบรหิารจัดการเพือ่ใหสามารถสงมอบบรกิารสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานที่ใหความสําคัญกับการใชขอมูลการวิเคราะห รวมทั้ง
ตองสามารถแขงขนักบัภาคสวนอืน่โดยเฉพาะภาพเอกชนในการดึงดดูและรกัษาผูมคีวามรู
ความสามารถ
 ดวยสภาพปญหาดงักลาวรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 
จงึไดกาํหนดใหมกีารนาํเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใชในการบรหิารราชการแผนดนิ
และการจัดทําบริการสาธารณะ และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐ
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

ทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและ
การบริการประชาชน รวมทัง้ใหปรบัปรงุและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความทาทายใหม ๆ  
ตลอดจนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ สามารถเจริญกาวหนาได
ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแตละบุคคลเพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครอง
ปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ 
ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจดัจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย 
ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอนดวย
 ดั งนั้ น  เพื่ อ ให ท  านผู  อ  าน
ได  รับทราบถึงเจตนารมณของท่ีมา
แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญ
ของการปฏิรูปประเทศดานบริหาร
ราชการแผนดนิ โดยเฉพาะเมือ่พจิารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของ
นานาอารยประเทศ รวมท้ังสภาพปญหา
และอุปสรรคที่ เ กิ ดขึ้ น  ตลอดจน
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการ
สัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ในประเด็น
เรือ่ง “การปฏริปูประเทศดานการบรหิารราชการแผนดนิ” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรู
ความเช่ียวชาญอันประกอบดวย นางเบญจวรรณ สรางนิทร รองประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และ รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ  
นกสวน  สวัสดี หัวหนาภาควิชาการปกครอง คณะรฐัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละประชาชนผูมคีวามสนใจโดยทัว่ไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.  
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๓๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันศุกรที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science จาก University of Manchester 
สหราชอาณาจักร และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคยดํารงตําแหนง 
เลขาธิการ ก.พ. สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน.

นางเบญจวรรณ สรางนิทร๑

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

จุลนิติ :  ขอทราบถึ ง เห ตุ แล ะป  จ จัย สํา คัญ
ที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดิน รวมท้ังแนวทางในการแก ไขสภาพปญหา
อุปสรรคที่ผานมา

นางเบญจวรรณ สรางนิทร   :  ระบบราชการเปนกลไก
ที่สําคัญของการบริหารราชการแผนดิน ขาราชการประจํา
ในฐานะเปนผูนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติใหบรรลุผลโดยอาศัย
กระบวนการใหบริการสาธารณะเปนเครื่องมือในการนําบริการ
ของรัฐสูประชาชน ระบบราชการจึงเปนกลไกสําคัญท่ีเช่ือมโยง
และสะทอนปญหา ความตองการของประชาชนสู ภาครัฐ
และนําบริการของภาครัฐกลับคืนไปสูประชาชนในเวลาเดียวกัน 
ความสําคัญของระบบราชการตามนัยดังกลาวจึงเปนมูลเหตุสําคัญ
ทีท่าํใหระบบราชการจะตองพฒันาการบรหิารงานใหมปีระสทิธภิาพ
อยางตอเนื่อง และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งตองคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกไดอยางทันการณ

 การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
จึงเปนความจาํเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐตองดําเนินการ ระบบราชการ
จําเป นต องได รับการปฏิรูปอย างเร  งด วนและเฉียบพลัน 
มิฉะนั้นแลวระบบราชการจะเปนระบบที่ลาหลังและเปนตัวฉุดรั้ง
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๓๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

กระบวนการพัฒนาประเทศมิใหขับเคล่ือนไปขางหนา อีกทั้งจะไมสามารถทําใหประเทศเขาสู 
การแขงขันในระดับสากลได หากเปนเชนน้ันแลวประเทศชาติคงไมสามารถเพ่ิมพลังในการตอรองใด ๆ  
กับนานาอารยประเทศภายใตลัทธิระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มีการแขงขัน กีดกัน และชวงชิง
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจกันอยางรุนแรงในยุคปจจุบัน 

แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา ไดมีการกําหนดขอบเขตการปฏิรูป
ระบบราชการออกเปน ๕ ดาน ดังนี้

 ๑. การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ
    ทบทวนบทบาท ภารกิจของภาครัฐ และเนนใหภาครัฐทําเฉพาะในภารกิจท่ีจําเปน

และทําไดดีเทาน้ัน นอกจากนี้ยังเนนการกระจายอํานาจและสรางความรวมมือกับประชาชน 
องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชน

 ๒. การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม
    เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและแนวทางการบริหารงานราชการ

ที่ทันโลกทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนระบบที่ใชในสากล เม่ือมีการปรับบทบาทภารกิจและ
โครงสรางสวนราชการแลว จงึมุงปฏิรูประบบบรหิารภายในสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
การบริการมีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของลูกคาและประชาชน

 ๓. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ
    การปฏิรูประบบงบประมาณเพ่ือใหระบบและวิธีการงบประมาณเปนเครื่องมือในการ

บริหารท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางแทจริงและเปนระบบงบประมาณที่เนนผลลัพธ (Result-based budgeting) 
ในการปรับระบบงบประมาณครั้งนี้ กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พรอมทั้ง
จัดใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส

 ๔. การปฏิรูประบบบริหารบุคคล
    ใหมกีารจัดระบบการบรหิารบคุคลใหมใหสอดคลองกับหลกัการและแนวทางการบรหิารงาน

แนวใหม เชน มีระบบการสรรหาและเลือกสรรที่เปนมาตรฐานสําหรับขาราชการทุกประเภท รวดเร็ว 
และเปนธรรม ระบบคาตอบแทนใกลเคียงกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ เปนตน

 ๕. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
    มุงเนนใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความเขาใจและปรับตัวใหเขากับวิถีการทํางาน

แนวใหมที่เนนระบบความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได 
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหขาราชการมีศักดิ์ศรีและเปนที่เชื่อถือ

  สาํหรับการดาํเนินการในแตละเรือ่งท่ีกลาวถึงขางตน จะมีหนวยงานหลักรับผิดชอบเปนเจาภาพ
ในแตละดาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ เชน เรื่องปรับบทบาทภารกิจ และโครงสราง
สวนราชการ มหีนวยงานหลกัคอื สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๓๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สํานักงาน ก.พ.ร. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณมีสํานักงบประมาณเปนเจาภาพหลัก สวนการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
สํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ รวมกันดําเนินงาน

จลุนติ ิ : แนวทางการบริหารประเทศดานการบริหารงานภาครัฐ เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน มีแนวทางการ
ดาํเนนิการอยางไร

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : จากการศึกษาประสบการณของตางประเทศ 
ในรอบ ๓๐ ปที่ผานมา พบวา มีกระแสหลักเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาครัฐ อยู ๓ ชวง คือ 

  ๑) ชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ 
โดยการลดคาใชจายและขนาดภาครัฐ จะเห็นไดวาในชวงน้ีมักเนนการลดขนาดภาครัฐและลดอัตรากําลงั 
มีการสงเสริมใหใชการจางเหมาบริการ หรือมาตรการ Downsizing/ Outsourcing เปนตน 

  ๒) ชวงป ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ : การปฏิรูปภาครัฐเนนเร่ืองการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการที่มีการบูรณาการแบบองครวม เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน และความพรอม
รับผิดชอบ Accountability เปนตน

  ๓) ชวงป ค.ศ. ๒๐๑๐ เปนตนมา : การปฏิรูปภาครัฐ เนนเรื่องความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอรฐั (Public Trust) และการปรบัตวัเพือ่รองรบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็

 กระแสการปฏิรูปภาครัฐดังกลาว จะเห็นไดชัดจากประสบการณของประเทศออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด ซึ่งจะขอเลาโดยสังเขปพอใหเห็นภาพดังนี้ 

 ประเทศออสเตรเลีย : การปฏิรูปเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓) 
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศเริ่มขาดดุลการคาติดตอกันมาหลายป  เพราะสินคา
ส งออกมีราคาตํ่าลง ทําให งบประมาณของประเทศขาดดุล รัฐบาลจึงต องหันมาทบทวน
คาใชจายภาครัฐอยางเขมงวด มาตรการปรับปรุงการทํางานราชการใหเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
จงึเปนจดุเริม่ตนของการปฏริปู มกีารทบทวนบทบาทหนาทีข่องรฐัใหทาํเฉพาะทีจ่าํเปน (Core activities) 
เทานัน้  สวนทีเ่ปนงานเสรมิหรอืสนบัสนนุ (Non-core activities) ไดถกูยกเลกิ และกระจายใหเอกชน
ทําแทนเพื่อลดคาใชจายในการจางขาราชการและลูกจางของทางราชการ ทั้งนี้ ไดมีการลดกําลังคน
ลงถึงรอยละ ๑๙ ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘ มีการปรับรื้อโครงสรางของสวนราชการใหม เพื่อแยก
งานนโยบายออกจากงานปฏิบัติและกระจายงานออกเปนหนวยงานเล็ก ๆ อีกมากมาย เพื่อลดการ
รวมศูนยอํานาจ

วธิกีารดาํเนนิการปฏริปูภาครฐัของประเทศออสเตรเลยีเปนแบบคอยเปนคอยไปอยางตอเนือ่ง
ติดตอกันมาเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป เพราะสภาพทางการเมืองของประเทศออสเตรเลียไมเอื้ออํานวย
ใหมีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วได เน่ืองจากมีรัฐบาลผสมและมีวุฒิสภาที่มักมีความ
เห็นแตกตางจากสภาผูแทนราษฎร จุดสําคัญที่ทําใหการปฏิรูปราชการของประเทศออสเตรเลีย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๓๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

ประสบความสําเร็จ คอื “การปฏิรปูระบบการเงินการคลงัของประเทศ”  โดยเฉพาะการเปล่ียนระบบ
งบประมาณใหสามารถคิดตนทุนการทํางานทุกอยางออกมาไดเพื่อสามารถวัดผลงานเทียบกับ
ตนทุนไดอยางแทจริง อาจกลาวไดวาการปฏิรูปการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง (Financial 
Management Reform) ถือเปนฐานสําคัญท่ีสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ
แผนดินในเร่ืองอ่ืน ๆ จะเห็นวาในปจจุบันงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียกาวสูระบบการจัดทํา
งบประมาณและบัญชีแบบพึงรับพึงจาย (Accrual Account and Budgetary) ดังท่ีไดมีการจัดทํา
ในภาคธุรกิจเอกชนแลว

 อกีปจจัยหน่ึงท่ีทาํใหออสเตรเลยีประสบความสาํเร็จ คอื การทําใหหวัหนาหนวยงานภาครฐั
เปนนักบริหารที่แทจริงโดยตองรับผิดชอบตอผลผลิตและผลลัพธการทํางานหลักของสวนราชการ
ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานกลางทั้งหมดไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ขาราชการ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยทั้ง ๓ หนวยงานไดเปลี่ยนบทบาทโดยกระจายอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต ออกไปใหสวนราชการทําไดเองตามกรอบงบประมาณและแนวทาง
(Guidelines) ที่กําหนด โดยหนวยงานกลางเปล่ียนบทบาทหนาท่ีมาสงเสริมชวยเหลือและกํากับ
ตรวจสอบผลการทํางานแทน การปรับบทบาทจากหนวยงานควบคุมไปเปนองคกรกํากับตรวจสอบ
เพ่ือแลกกบัความคลองตวัในการบริหาร (Management Flexibility) จงึเปนกลยุทธสาํคัญอีกประการหนึง่
ของการปฏิรูประบบภาครัฐของออสเตรเลีย

 ประเด็นสาํหรบัของการปฏิรปูภาครัฐในออสเตรเลยี คอื การบริหารจัดการท่ีด ี(Governance) 
เพ่ือสรางวัฒนธรรมการทาํงานอยางเปดเผย โปรงใส ซือ่สัตย มเีหตุผล เปนท่ียอมรับเช่ือถือและไววางใจ
จากสังคมและประชาชน กําหนดใหทุกหนวยงานตองประกาศพันธกิจ วิสัยทัศน ความมุ งมั่น
และอุดมการณขององคกร เปนการสรางวัฒนธรรมใหมใหแกทุกสวนราชการ การจัดทําจรรยาบรรณ
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ในการทํางาน (Code of Conduct) เปนส่ิงท่ีรัฐบาลเนนความสําคัญอยางมาก การละเมิดจรรยาบรรณ
ของทางราชการถือเปนความผิดทางวินัยดวย วัฒนธรรมใหมที่แผกระจายในภาครัฐ คือการทํางาน
อยางมุงมัน่ เสยีสละ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล เพิม่ผลติภาพ และมคีณุภาพสงูทัง้ในดานจรรยาบรรณ
และผลงาน 

 กลาวโดยสรุป ผลท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบราชการในดานตาง ๆ ทําใหประชาชนซึ่งเคย
มีภาพพจนตอราชการเมื่อ ๒๐ ปที่แลว วาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มี “ประสิทธิภาพตํ่า” 
“คอนขางขีเ้กยีจ” “ไมสนใจในการบรกิารประชาชน” ขณะนี ้ เชือ่วาภาพนัน้ไดเลอืนหายไปเกอืบหมดแลว 
ความรูสึกของประชาชนเปล่ียนมายอมรับในความมี “ประสิทธิภาพ” “คุณภาพการทํางานสูง”
และ “เปนผูใหบริการแกประชาชนอยางมีนํ้าใจ”

 ประเทศนิวซีแลนด : มีความพยายามในการปฏิรูปภาครัฐ แมวาจะสวนกระแสความเคยชิน
ของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนสวนใหญ แตอาศัยความจริงจังและมุงมั่นของฝายการเมือง 
ประกอบกับสถานการณท่ีบีบรัดและไมเปดทางเลือกอ่ืนใหมากนัก รัฐบาลจึงตองตัดสินใจทําการ
ปฏิรูปภาครัฐโดยเริ่มตนทําการ “ผาตัด” เพื่อแยกภารกิจงานเชิงพาณิชยออกไปจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ 
(State-owned Enterprise) และใหดําเนนิกิจการดงักลาวในลกัษณะแบบธรุกิจเอกชน หรือท่ีเรียกกนัวา 
“Commercialization” และ “Corporatization” ซึง่ไดมกีารตราพระราชบญัญตั ิ“The State-Owned 
Enterprise Act 1986” ขึ้น เพื่อรองรับการแปรสภาพและวางกรอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว

 ในสวนของภารกิจหลัก (Core public services) ที่เหลือ ไดมีการตราพระราชบัญญัต ิ
“The State Sector Act 1988” ซึ่งเนนหนักในการแยกแยะบทบาทและอํานาจหนาที่ระหวาง
ฝายการเมือง (รัฐมนตรี) และฝายบริหาร (ขาราชการ) ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ของพันธะความรับผิดชอบ (accountability) กลาวคือ รัฐมนตรีจะเปนผูซื้อสินคาและบริการ 
(purchaser) จากหนวยงานตาง ๆ  ตามเงือ่นไข (ปรมิาณ ราคา คณุภาพและระยะเวลา) ซึง่แตละหนวยงาน
จะถูกกวาการจาง

 กลาวไดวา ในการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินคร้ังนี้ ไดมีการศึกษา
บทเรียนจากการปฏิรูปในตางประเทศมาประกอบ ทําใหการปฏิรูปมีลักษณะที่เปนองครวม 
(Holistic Approach) ประเด็นและจุดเดนของการปฏิรูปที่นํามากําหนดไวในแผน จึงเปนการ
บรูณาการทัง้เรือ่งบทบาทและโครงสรางของภาครฐั ประสทิธภิาพและคณุภาพการบรกิารประชาชน 
การนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การสรางความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชนตอภาครัฐ ดวยการตอบโจทยชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ประสบการณปฏิรูปภาครัฐ
ทีป่ระสบความสาํเรจ็ของตางประเทศ ทีน่าํมาใชในการออกแบบแนวทางการปฏริปูระบบราชการ ไดแก 

  ๑) Local Context : การใหความสําคัญกับบริบทเฉพาะ โดยไมเนนการตัดเส้ือโหล 
หรือ One Size Fit all 

  ๒) Political Will and Ownership: การมีเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะปฏิรูปท่ีชัดเจน
และการมีเจาภาพในการรับผิดชอบ
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

  ๓) Prioritization : การเลือกปฏิรูปในจุดที่สามารถเห็นผลได โดยไมจําเปนตองปฏิรูปแบบ
ขนานใหญทีเดียวทั้งระบบ ดังจะเห็นไดจากโครงการนํารอง หรือ Sandbox 

  ๔) Holistic and Integration : เนนการบรูณาการทกุเรือ่ง “งาน-งบ-ระบบ-คน” ในจดุเดยีว

จลุนติ ิ: ขอทราบแนวทางการปฏริปูประเทศดานการบริหารราชการแผนดนิตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมี
การดําเนินการอยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการ
อยางไร จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไวอยางละเอียด แสดงวาเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ
อยางยิง่ โดยเฉพาะในหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบรหิารราชการแผนดนิ 
ไดกําหนด “ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค” ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไว 
๕ เรื่อง ไดแก 

(๑)  ให มีการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต ใช ในการบริหารราชการแผนดิน
และการจัดทาํบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิและเพือ่อาํนวยความสะดวก
ใหแกประชาชน

(๒)  ใหมกีารบรูณาการฐานขอมลูของหนวยงานของรฐัทกุหนวยงานเขาดวยกัน เพือ่ใหเปนระบบ
ขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน  

(๓)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน  

(๔)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผู มีความรู 
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ
และกระทาํในสิง่ทีถ่กูตอง โดยคดิถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตวั มคีวามคดิสรางสรรค
และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกนับุคลากรภาครัฐจากการใชอาํนาจโดยไมเปนธรรม
ของผูบังคับบัญชา และ 

(๕)  ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว 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)  เพิ่มสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอประชาชนในสถานการณ
หรือภาวะฉุกเฉิน 

(๒)  ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ 
 (๓) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง
 เรื่องที ่๒ : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก  
(๑)  บูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจทิัล  
(๒)  นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 (๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
 เร่ืองท่ี ๓ : โครงสรางภาครฐักะทดัรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมผีลสมัฤทธิสู์ง 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)  ลดขนาดกาํลงัคนและคาใชจายดานบคุคลภาครฐัทีม่ผีลผกูพนัภาระงบประมาณในระยะยาว  
(๓)  พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ 
 (๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
 เรือ่งที ่๕ : ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู สราง และรกัษาคนด ีคนเกงไวในภาครฐั 

ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ไดแก 
(๑)  ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
(๒)  สงเสริม จงูใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ
(๓)  พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันตอองคกร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
 (๔) สรางผูนําใหเปนตัวอยาง (Leadership by Example) 
(๕)  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๖) พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 เร่ืองที ่๖ : การจดัซือ้จัดจางภาครฐั คลองตัว โปรงใส และมกีลไกปองกนัการทุจรติทกุข้ันตอน
ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก 

 (๑) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ 

 (๒) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

 ปจจุบัน แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินซึ่งประกอบดวย
๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ – ๕๖ แผนงาน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ 
นําไปปฏิบัติแลว

 ในระยะแรกของการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน (ปที่ ๑ – ปที่ ๒) 
จะเนนดําเนินการในประเด็นที่มีความสําคัญเรงดวนและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมกอน อาทิ การปฏิรูป “บริการภาครัฐ ใหสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย
ชีวิตประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบขอมูลภาครัฐใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
กาวสูรฐับาลดิจทิลั” ซึง่คาดวาจะมผีลลพัธทีจ่บัตองไดทีส่าํคัญ อาท ิการปรับปรงุกระบวนการขออนมุตัิ
และอนุญาตเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล
และศูนยบริการรวม เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ
สูความเปนเลิศ และการจัดใหมีบริการเลขหมายโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติหมายเลขเดียว การพัฒนา
แพลตฟอรมการใหบริการพ้ืนฐาน (Service Platform) และการพัฒนาศูนยขอมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Analytic Centre) เพื่อแกไขปญหาการขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ อันสงผลใหเกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการซึ่งจะทําใหตนทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของภาครัฐและประชาชนลดลงอยางมาก

การท่ีจะผลักดันใหการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน หนทางแหง
การปฏิรปูไมไดโรยดวยกลีบกหุลาบ เพราะการบริหารราชการแผนดนิมขีอบเขตกวางขวางเกีย่วของกบั 
“องคกร งาน งบ ระบบ คน และการบริหาร” ยอมตองมีปญหา อุปสรรค และความทาทาย
หลายประการ ไดแก 

(๑) ปญหาการบูรณาการการปฏิรปูภาครฐัอยางเปนระบบ เนือ่งจากแผนการปฏิรปูการบริหาร
ราชการแผนดินครอบคลุมหนวยงานของรฐัทุกประเภท ทัง้ฝายพลเรือน ตาํรวจ ทหาร องคการมหาชน 
รฐัวิสาหกิจ และองคกรหรือหนวยงานทีอ่ยูนอกฝายบริหาร ซึง่ลวนแตมกีฎหมายท่ีเก่ียวของ มลีักษณะ
เฉพาะและมีกลุมผูรับบริการที่หลากหลาย

(๒) ปญหาขีดความสามารถในการนําแผนการปฏิรูปสูการปฏิบัติของหนวยงานที่เปนเจาภาพ
หลักหรือสวนราชการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ รวมทั้งขาดงบประมาณและบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ

(๓) ขาดมาตรการในการกระตุนจูงใจใหสวนราชการนําแผนการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความกาวหนาของการปฏิรูปประเทศไมมีความชัดเจน
และมีชองวางใหสวนราชการไมปฏิบัติตามเจตนารมณของแผน

 ที่ผานมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดทํางานอยางใกลชิด
กับสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักในการนําแผนปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานและปญหาอุปสรรค จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนและมีชองทาง
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หัวใจสําคัญ คือ การเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป 
ไดมีโอกาส “รวมคิด-รวมทํา” อยางตอเน่ือง ในขณะเดียวกันตองสรางผูนําท่ีมีจิตใจแหงการปฏิรูป 
(Reform-Minded Leaders) ใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ สําหรับประชาชนทั่วไป
ก็สามารถมีสวนรวมในการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินได ดวยการติดตามการดําเนินการปฏิรูป
วาเปนไปตามแผนทีว่างไวหรอืไม รวมท้ังใหขอมูลและขอเสนอแนะผานทางชองทางตาง ๆ  ทีก่ลาวถงึแลว
ไดตลอดเวลา รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการใหบริการของภาครัฐและพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ภาครัฐ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

นางเบญจวรรณ สรางนิทร : สองทศวรรษจากน้ีไป จะถือเปน “ยุคแหงการปฏิรูป
ภาครัฐ” อยางแทจริง ปจจัยแหงความสําเร็จของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
คือ “การสรางทัศนคติและทักษะใหม” (New Mindset and Skillset) ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันและรักษาขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือในท่ีสุดภาครัฐ
จะไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน 
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 เหนอืสิง่อืน่ใด ตองถอืวาการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิเปนหนาทีข่องคนไทยทกุคน
ไมไดเปนเพียงหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเทาน้ัน และถึงเวลาท่ีคนไทยจะเลิกถามวา 
“เราจะไดอะไรจากการปฏรูิปประเทศ” แตตองถามวา “แลวเราจะมสีวนในการขบัเคลือ่นการปฏรูิป
ประเทศเพื่อสรางภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนไดอยางไร”

แผนงานที่สําคัญ Quick Wins ของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นการปฏิรูป      กิจกรรมที่จะดําเนินการ                เปาหมาย 

๑. ประเดน็ปฏริปูที ่๑
 บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว

และตอบโจทยชวีติประชาชน
 กลยุทธที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะ

ของหนวยงานภาครัฐในการ
ต อ บ ส น อ ง ต อประชาชน
ในสถานการณ หรอืภาวะฉกุเฉนิ

๒. ประเดน็ปฏริปูที ่๑
 บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว 

และตอบโจทยชวีติประชาชน
 กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับการให

บรกิารประชาชนสูการบรกิาร
ทีเ่รว็ขึน้ งายขึน้ และถกูลง

๓. ประเดน็ปฏริปูที ่๕
 ระบบบริหารงานบุคคลที่

สามารถดึงดูด สราง และ
รักษาคนดี คนเกงไวในภาค
รฐั

 กลยุทธท่ี ๑ ดงึดดูผูมคีวามรู
ความสามารถและมีจิตสาธารณะ
เขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ

๑. บูรณาการเลขหมายแจงเหตุ
ฉุกเฉินใหเหลือเพียงหมายเลข
เดียวเพ่ือใหประชาชนสามารถ
แจงเหตุดวนเหตุราย เหตุฉุกเฉิน
ไดทุกเร่ือง (แผนงานท่ี ๑) 

 (“เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เขาถึง
ทกุเรือ่ง”)

๒. ปรบัปรงุกระบวนการขออนุมตัิ
อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก ประชาชน 
(ปรับปรุงกระบวนการและลด
ขัน้ตอนการใหบรกิารทีก่ระทบ
ตอชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน) (แผนงานท่ี ๑) 

  (“บริการฉบัไว ใสใจประชาชน”)
๓ . พัฒน า ร ะบบก า รสอบวั ด

ความรู  ความสามารถท่ัวไป
ให  เป นมาตรฐานเ ดียวกัน
สํ าหรับ เจ  าหน  าที่ ข อ ง รั ฐ
ทกุประเภท (แผนงานท่ี ๔)

 (“มาตรฐานการสอบวดั สูมาตรฐาน 
คณุภาพเจาหนาทีข่องรฐั”)

ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
อย างทันท วงที เ ม่ือมีป ญหา 
เหตุดวนเหตุราย เพราะสามารถ
จดจําเลขหมายโทรศัพทแจ ง
เหตุฉุกเฉินเพียงหมายเลขเดียว 
ตามมาตรฐานสากล

การอนุมัติอนุญาตของประชาชน
และผู ประกอบการ  เ ร็ ว ข้ึน 
งายขึ้น ถูกลง ลดการขอขอมูล
และเอกสารซ้ําซ อนจากผู ขอ
รบับรกิารระบบและกระบวนการ
บรกิารทีก่ระทบตอชวีติประชาชน 
ไดรับการปรับปรุง

มี ร ะบบการสอบวั ดความรู 
ความสามารถท่ัวไป และการ
ประเมินคุณลักษณะการเป น
เจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหการสรรหา
บุคลากรภาครัฐทุกประเภท
เปนมาตรฐานเดียวกัน ประหยัด 
และมปีระสิทธภิาพ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ นกสวน  สวัสดี ๑

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผ นดิน 
รวมท้ังแนวทางในการแกไขสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีผานมา 

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ : ทีผ่านมาประเทศไทย
ได มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ นดินมาแล วหลายครั้ ง
ในหลายรัฐบาล โดยมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญเกิดขึ้นเมื่อป 
พ .ศ .  ๒๕๔๕ ซึ่ งการปฏิรูประบบราชการครั้ งนั้นได มีการตรา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลให
เกิดโครงสรางของระบบราชการแบบใหม และมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนอีกเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม แมจะมี
การปฏรูิประบบราชการครัง้ใหญมาแลว แตปจจุบันการบริหารราชการ
แผนดินยังคงไมประสบผลสําเร็จตามท่ีประชาชนคาดหวัง ซึง่เปนสาเหตุ
ที่ประเทศไทยจึงยังคงวนเวียนกับการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผนดินตลอดมา จนมาถึงการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดินภายใตยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศตามท่ีกําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย 

 โดยคําถามที่นาสนใจก็คือ แลวเหตุใดการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผนดินที่ผ านมายังไมประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชน
คาดหวัง คําตอบก็คือ การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินท่ีผานมา
สวนใหญเปนการปฏิรูปเชิงโครงสราง มิไดเปนการปฏิรูปทั้งระบบ 
รวมท้ังยังไมไดพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

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 : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานการบริหารงานภาครัฐ 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น 
มีแนวทางการดําเนินการอยางไร

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ : ปญหาของระบบราชการทั่วโลกมีคลายคลึงกัน
อยู ๔ เรื่อง คือ

๑) ความลาชา (Red Tape) 
๒) ความซํา้ซอนทัง้ในดานภารกจิ บทบาทและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ อนัเนือ่ง

มาจากระบบราชการมีโครงสรางขนาดใหญ 
๓) การสรางอาณาจกัรของระบบราชการ (Bureaucratic Empire) ซึง่ยดึโยงกับนกัการเมอืง

หรือผูที่ทําหนาท่ีทางการเมือง สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและปญหาระบบอุปถัมภ 
และ  

 ๔) การคอรรัปชัน   
 เมื่อปญหาเปนดังกลาว ประเทศจํานวนมากจึงมีเปาหมายในการปฏิรูประบบราชการเพื่อ
๑) ปรับเปล่ียนทัศนคติและกรอบความคิดในการบริหารราชการ โดยการลดบทบาทของ

กฎระเบียบ และเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ๒) คณุภาพของขาราชการ ขาราชการตองเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารและการใหบริการ

ประชาชน จึงตองมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนและตอการปฏิบัติภารกิจ
ของตน ไมใชหวังเขามาเพื่อตักตวงสิทธิประโยชนสวนตนที่พึงจะไดรับจากการเปนขาราชการ

๓) ลดกฎระเบียบตาง ๆ  ทีใ่ชในการบรหิารราชการ ดวยตระหนกัวากฎระเบยีบ และขัน้ตอน
ตาง ๆ  ในการบริหารราชการเปนเคร่ืองมอืในการบรรลเุปาหมาย จงึควรปรับเปลีย่นกฎระเบยีบใหทนัสมัย 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ไมใหกลายเปนอุปสรรคตอการใหบริการสาธารณะและประชาชน

๔) ปรับโครงสรางการบริหารราชการใหยดืหยุน คลองตัว เนนแกไขปญหามากกวาการสราง
ภารกจิทีไ่มจาํเปน มเีครอืขายและกระจายบทบาทอํานาจหนาทีใ่หหนวยงานใกลชดิผูรบับรกิารมากขึน้ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๔๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สวนโครงสรางที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพ การประหยัด และการใหบริการที่เทาเทียม หากจําเปน
อาจรวมศูนยการตัดสินใจได

๕) ระบบการจัดการงบประมาณและการเงิน ตองมีความคลองตัว เปนเครื่องมือสนับสนุน 
มิใชตัวถวงการบริหารราชการ

 ๖) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายประเทศมุงปฏิรูประบบราชการเพื่อพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ขอมูลที่ทันสมัย เพียงพอ และนาเชื่อถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ของการใหบริการสาธารณะและประชาชน  

 นอกจากนี้ ในประเทศที่ใหความสําคัญกับการคาและการติดตอระหวางประเทศ เชน สิงคโปร 
การปฏิรูประบบราชการมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางปฏิสัมพันธในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองตอ
กระแสโลกาภิวัตน โดยลดกฎระเบียบและการควบคุมของรัฐ เพ่ือใหระบบราชการมีบุคลากรท่ีสามารถ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนที่ตองติดตอสรางความรวมมือกับตลาดตางประเทศ นักลงทุน
ตางประเทศ บริษัทที่ปรึกษาจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หากกลาวใหเห็นในเชิงเปรียบเทียบ ในตางประเทศท่ีเขาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
ปฏริปูระบบราชการ (Bureaucratic Reform) โดยสวนใหญแลวจะมแีนวทางในการปฏริปูระบบราชการ
ที่มีความแตกตางกับของประเทศไทยอยู ๒ ประการ คือ

 ประการแรก เขาสามารถระบุเปาหมายที่เขาตองการไปถึงไดอยางเปนรูปธรรม และ
มียุทธศาสตร ประชาชนสามารถสัมผัสได ตัวอยางเชน การกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องการใหบริการ
ประชาชนไดรับความพอใจจากการไดรับบริการจากภาครัฐ (people satisfaction ) และการใหบริการ
ในกิจการสาธารณะที่เทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ แนนอน อันเปนหัวใจหลักของระบบ
ราชการ เปนตน

 ประการท่ีสอง เขาจะปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินเพื่อทําใหระบบราชการเล็กลง 
สงผลตอความจําเปนในการใชบุคลากรและงบประมาณที่นอยลง รวมถึงมีกลไกในการคัดกรองคน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๔๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

เขาสู ระบบราชการท่ีมีความเขมขน ทําใหไดบุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความรูอยางแทจริงในหนวยงานท่ีตนสังกัด 
สงผลใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 แตในสวนของไทยกลับดําเนินการตรงกันขาม กลาวคือ ทุกคร้ังที่มีการปฏิรูประบบราชการ
ก็มักจะปรับปรุงโครงสรางระบบราชการใหมีขนาดใหญขึ้นหรือมีการสรางองคาพยพที่เทอะทะ 
นอกจากนี้ ยังมีกลไกการคัดกรองคนเขาสูระบบราชการที่ขาดความเขมขนในทุกภาคสวนราชการ 
ทัง้ท่ีในปจจุบนัอาชพีรับราชการเปนอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและมสีวัสดิการสงู และไดกลายเปนเปาหมาย
อันพึงประสงคในเชิงอาชีพสําหรับคนรุนใหม

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไร 
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

รองศาสตราจารย ดร.สริพิรรณฯ  : ในสวนของความคบืหนาคนท่ีนาจะตอบคาํถามน้ี
ไดดทีีส่ดุกค็อื คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานการบริหารราชการแผนดนิ โดยสวนตวัขอตอบในฐานะ
ที่เปนภาพสะทอนของประชาชน ซึ่งพบวาไมคอยมีการประชาสัมพันธความคืบหนาในการดําเนินการ
มากนัก โดยทราบเพียงการประกาศยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเทานั้น ซึ่งก็เปนเพียงการระบุกรอบและแผนการดําเนินการ แตไมไดลงรายละเอียด
ถงึข้ันตอนการดาํเนนิการตามกรอบและแผนการปฏริปูประเทศท่ีกาํหนดไวแตอยางใด ซึง่ความจรงิแลว
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินควรจะตองลงรายละเอียดถึงขั้นตอนในการดําเนินงานและ
มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบวาปจจุบันไดเนนการแกไขปญหาในหนวยงานใด
เพ่ือท่ีประชาชนจะไดมีสวนรวมในการเขามาแกไขปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคอรรัปชัน ดังน้ัน 
การมีสวนรวมของประชาชนและความโปรงใสในกระบวนการตรวจสอบจึงมีความสําคัญมากกวา
การที่จะเนนเพียงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล  

 สําหรับประเด็นท่ีถามวาควรดําเนินการอยางไรใหการปฏิรูปประเทศประสบความสําเร็จน้ัน 
ในความเห็นสวนตัวแลวเห็นวา ประเทศที่เขาประสบผลสําเร็จในการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินทั้งหลาย เขามักจะยึดหลักการที่สําคัญในการปฏิรูป ดังนี้

  ๑. การกระจายอํานาจ (Decentralize) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศไทย
ทีย่ดึหลกัรวมศนูยอาํนาจมาก (Centralize) แลว กย็ากท่ีจะตรวจสอบถงึความโปรงใส ยากทีจ่ะคดัสรร
บุคลากรที่มีความตองการทํางานในระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรในสวนภูมิภาคสวนใหญก็เปนผูที่ถูกสงมาจากสวนกลาง ทําให
ไมไดคนในพ้ืนท่ี ซึง่ปญหาทีต่ามมาก็คือเขาจะอุทศิเวลาทํางานใหราชการไดไมเต็มท่ี เน่ืองจากอาจตอง
มีภาระเดินทางไปมาระหวางภูมิลําเนากับที่ทํางาน แตหากไดคนในพ้ืนที่เขาจะมีความรูสึกผูกพันและ
มีความตองการพัฒนาพื้นที่ภูมิลําเนาของตน หรือที่เรียกวา “สํานึกรักบานเกิด”
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จุลนิติ

 ๒. การเปดเผย เชือ่มโยง และบรูณาการ (Open and Connect) เพราะการทาํงานในบางเร่ือง
ไมสามารถดําเนินการใหเปนผลสําเร็จไดโดยหนวยงานเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิงเรามีแผนยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป แลว ควรจะตองมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําหนาท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ
การทาํงานของแตละหนวยงานเขาดวยกนั มฉิะนัน้แลวแตละหนวยงานกจ็ะดาํเนนิการตามแผนงานหรือ
โครงการของตนเอง ซึ่งบางเรื่องก็เปนการดําเนินการที่ซํ้าซอนกัน 

 ดงันัน้ ภาพท่ีอยากเห็นจากการปฏิรูปประเทศดานน้ีใหประสบความสําเร็จก็คือ การกระจายอํานาจ
 และการเปดเผย เช่ือมโยง และบูรณาการการทํางานของภาครัฐ

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการบริหาราชการแผนดิน

รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณฯ : จากที่กลาวมาขางตน จะพิจารณาเห็นไดวา
การปฏริปูระบบราชการไทยท่ีผานมาลมเหลวนัน้ มสีาเหตมุาจากการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิ
ที่เนนเฉพาะการปฏิรูปโครงสราง แตมิไดเปนการปฏิรูปท้ังระบบ รวมท้ังยังไมไดพิจารณาให
ความสําคัญกับเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมท่ีประชาชนสัมผัสได ตลอดจนไมไดใหความสําคัญตอการ
แกไขปญหาการสรางอาณาจักรของระบบราชการ ซึง่ยดึโยงกบันกัการเมอืงหรอืผูทีท่าํหนาทีท่างการเมอืง 
สงผลใหเกิดปญหาการเลนพรรคเลนพวกและระบบอุปถัมภ ทําใหการปฏิรูประบบราชการไมได
เปนการเนนท่ีคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน แตกลับเปนการทําหนาท่ีโดยกลุมบุคคล
ซึ่งเปนชนชั้นนําทางการเมืองที่มีอํานาจในการตัดสินใจเทานั้น ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการ
ในการบริหารราชการแผนดินจึงควรตองเนนท่ีความพึงพอใจของประชาชนเปนสําคัญ มิฉะนั้น 
ก็ยากที่จะปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชนคาดหวงัไว
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“การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน” 

 จึงขอฝากความเห็นทิ้งทายไววา อยากเห็นการปฏิรูประบบราชการไทยตีโจทย ๓ ประการ
ตอไปนี้ ใหสําเร็จ กลาวคือ  

๑) รื้อถอนโครงสรางการบริหารแบบเดิม ๆ ที่เนนการทํางานภายใตกฎระเบียบ กติกา
ที่เครงครัดรัดตรึง ที่ใหความสําคัญกับข้ันตอน และรูปแบบวิธีการทํางานบนกระดาษมากกวา
เปาหมายเชงิสัมฤทธ์ิ มาเนนท่ีการดึงศักยภาพของคนทาํงานและการทาํงานท่ีประสานเชือ่มโยงกนั 

๒) เปล่ียนจากระบบที่เนนแรงงานคน มาเปนเนนความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ที่จะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปโดยสูญเปลา 

๓) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและกรอบความคิดในการบริหารราชการ จากที่เคยมองรัฐ
เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง มาเปนการที่ทุกฝายมีความสามารถและรวมกันดําเนินการเพื่อประโยชน
สวนรวม ใหความสําคัญกับประชาชนและสังคมมากกวาความตองการและความอยูรอดของ
ตัวระบบราชการเอง

หัวใจที่สําคัญที่สุด คือ ความตระหนักวาเปาหมายของระบบราชการควรเปนไปเพื่อ
การจัดการกิจการสาธารณะและการใหบริการประชาชน.
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