
สารบัญ 
 

            หนา 
 
คํานํา              2 
 
นโยบายพัฒนาราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน       3 
    
การพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน       5 
     1. การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ          6 
     2. ปรับแตงและออกแบบกระบวนงานใหม         6 
     3. ทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน       7 

4.บูรณาการการใหบริการสาธารณะ          8 
 

การยกระดับการทํางาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน      10 
1. การกําหนดเงื่อนไขและกติกาการทํางานของระบบราชการ      11 
2. การเรงพัฒนาระบบการทํางานใหไดมาตรฐานสากล       12 
3. การพัฒนาและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง        14 

 
การพัฒนาและปรับโครงสรางสวนราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน    18 

1. การจัดโครงสรางบริหารแบบบูรณาการระดับจังหวัด       18 
2. ผลงานสําคญัอ่ืนๆ ดานการปรับโครงสรางสวนราชการ       26 

 
การพัฒนาการมีสวนรวม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน      32 

1. ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม        33 
2. การสรางเครือขายประชาชนและผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบราชการ    34 
3. การพัฒนาระบบราชการที่เนนการมีสวนรวมเปนระบบเปด      34 
4. การพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อติดตามศึกษาการพัฒนาราชการ     36 
5. การพัฒนาศักยภาพของขาราชการเพื่อการบริหารราชการแบบมีสวนรวม     36 
6. การสรางเครือขายกับภาควิชาการ         37 
7. การสรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ        37 
8. การเสนอแนะตัวชี้วัดดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม      38 
 

การพัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน     38 
     1. การสานตอภารกิจท่ียังไมเสร็จส้ินและผลักดันการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปอยางตอเนื่อง   39 
     2. การสราง“ความพรอมของระบบราชการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของรัฐบาล” เพื่อการสรางคณุคา  39 
     3. บูรณาการระบบบริหารงานของภาครัฐใหเชี่อมโยงกันอยางสมบูรณ      40 
     4. การปรบัปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติใหเอ้ือตอการพัฒนาระบบราชการ     40 

 

 
 



 
 

คํานํา 
นับตั้งแตรัฐบาลภายใตการนําของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เขามา

บริหารประเทศ ไดใหความสําคัญและเรงเดินหนาพัฒนาปรับปรุงระบบราชการอยางจริงจัง จนเกิด
การปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญข้ึนในป พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2547 เปนวันครบรอบ 2 ป
ของการปฏิรูประบบราชการ คือ เปนวันที่ประเทศไทยประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญของประวัติศาสตรการปฏิรูประบบราชการไทย  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสํานักงาน ก.พ.ร. เปนกลไกที่เกิดมาพรอมๆ กับ
กฎหมายสําคัญท้ัง 2 ฉบับ เพื่อเปนแกนหลักในการติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให
กาวยางสูราชการยุคใหม ท่ีมีการทํางานในเชิงรุก เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปน
เครือขายการพัฒนา ทํางานอยางมีแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน มีระบบการวัดผลและประเมินผลงาน และมีการจัดบริการประชาชนที่
รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการก็เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนเปนสําคัญ 

คนสวนใหญมักตั้งคําถามวาปฏิรูประบบราชการแลวประเทศชาติและประชาชนไดอะไร 
แนนอนรัฐบาล ก.พ.ร. และผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ก็มุงหวังใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
โดยรวม ดังนัน้ ในวาระครบรอบ 2 ปของการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทําเอกสาร
สรุปผลงานการพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบคําถามขางตน วานโยบายและมาตรการการพัฒนาระบบ
ราชการใดๆ ท่ีไดดําเนินการไปหรือกําลังดําเนินการอยู ก็ลวนมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน งานบางสวนประชาชนอาจจะไดรับประโยชนโดยตรง เชน การปรับปรุงระบบการใหบริการ 
หรือในบางครั้งอาจจะไดรับประโยชนทางออม เชน การจัดระบบการทํางานของสวนราชการให
ทันสมัย การสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนตน รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมและสรุปเนื้อหา
สาระของการพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อเปนขอมูลสําหรับประชาชน ขาราชการ นักวิชาการได
ทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาระบบราชการ โดยมีบทสรุปเปนเอกสาร และรายละเอียดของ
รายงานประกอบตางๆ ปรากฏในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถคนหาไดในแผนซีดี หรือท่ี
เว็บไซต www.opdc.go.th ซ่ึงรวบรวมผลการดําเนินงานของ ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.ร.     

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

ตุลาคม 2547 
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นโยบายพัฒนาราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

การปฏิรูประบบราชการเปนนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยใหความสนใจ ท่ี
จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการใหมีขีดความสามารถสูงอยูเสมอ เพราะระบบราชการเปน
กลไกหลักท่ีแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ เปนกลไกที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
และระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงจะสามารถเดินหนาทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา วาจะเรงปฏิรูป
ระบบราชการ โดยกําหนดแนวทางไว  5  ประการ คือ   

 ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพและมีโครงสรางที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบันและสามารถตอบสนองตอการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและควบคุมมาเปนผูสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน 

 ปรับกระบวนการบริหารราชการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เรงพัฒนาคุณภาพของขาราชการใหมีทัศนคติท่ีเอ้ือตองานบริการประชาชน 
 เรงรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

ในการผลักดันการดําเนินงานและการแปลงความคิดเหลานี้สูการปฏิบัติเพื่อใหการ
พัฒนาระบบราชการเดินหนาไปได จึงจําเปนตองมีกลไกหลักท่ีจะแปลงนโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการดานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จากแนวคิดนี้ จึงเปนจุดกําเนิดของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซ่ึงเกิดข้ึนพรอมกับการกําหนดหลักการสําคัญเพื่อพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการที่เกิดข้ึนตามกฎหมายนี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒท่ีิมีความชํานาญหลาย
สาขา ท้ังท่ีทํางานเต็มเวลาและไมเต็มเวลา ทํางานรวมกับขาราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. และ
เครือขายในภาคราชการและนอกภาคราชการ เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบ
ราชการ ตลอดจนกํากับดูแลการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหการ
พัฒนาระบบราชการเปนไปอยางรอบคอบและเหมาะสม  

ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
ซ่ึงถูกออกแบบใหเปนองคกรท่ีเร่ิมใชวิธีการบริหารราชการแนวใหม ไมเปนนิติบุคคล ทํางานในเชิง
นโยบาย ท่ีเปนการทํางานเชิงฐานความรู (Knowledge-based organization) เพื่อใหเปนสวน
ราชการที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคลองตัวมากขึ้น การจัดรูปแบบการบริหารราชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูและใชประสบการณในการปรับปรุงนี้เปน
บทเรียนในการเสนอแนะการปรับปรุงสวนราชการอื่นๆ ไปในตัวดวย   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนมีเปาประสงค
หลักท่ีสามารถจดจําไดงายๆ 4 ประการคือ  

1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีข้ึน (Better Service Quality) มุง
ปรับกระบวนการใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ และ อํานวยความ
สะดวกตอประชาชนใหมากขึ้น การที่สวนราชการมีการใหบริการที่ดี ประชาชน
ผูรับบริการก็จะไดรับประโยชน 

2. พัฒนาศักยภาพของระบบราชการไทยสูความเปนเลิศ (High Performance) 
โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการทั้งในสวนกลางและระดับภูมิภาค 
ในการบริหารงาน และการพัฒนาประเทศ เมื่อสวนราชการสามารถปฏิบัติงานอยาง
มีศักยภาพก็จะนําไปสูสังคมคุณภาพและมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 

3. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing) ปรับราชการใหอยูใน
ขนาดที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดเงินภาษีอากรของประชาชน และ
มีบทบาทภารกิจและขนาดที่เหมาะสมตอการใหบริการที่จําเปน เพื่อท่ีประชาชนจะ
ไดรับประโยชนสูงสุด 

4. พัฒนาระบบราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม (People Participation) 
เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมและการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(Democratic Governance)  
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เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคและหลักการขางตน ก.พ.ร. กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 7 ดานคือ 

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
2. การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
3. การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
4. การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 
5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 
6. การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 
7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรหลายเรื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราชการในสวนที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนแกนในการขับเคลื่อน รวมถึงงาน
ท่ีมีการทํางานรวมกับสวนราชการที่เก่ียวของ ซ่ึงผลงานในเบื้องตนไดสงผลใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรมแลวหลายประการ ท้ังนี้ สามารถสรุปภาพรวมตามเปาประสงคเพื่อใหเห็น
ชัดเจนไดเปน 4 เร่ืองดังนี้ 

• การพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
• การยกระดับการทํางาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
• การพัฒนาและปรับโครงสรางสวนราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
• การพัฒนาการมีสวนรวม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

ในบทสุดทาย เสนอทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่ ก.พ.ร. จะดําเนินการที่จะเกิดข้ึน
ในชวงตอไป 

 

การพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
การใหบริการสาธารณะดานตางๆ ตอประชาชนเปนงานหลักของภาคราชการ ดังนั้น การ

พัฒนาการใหบริการใหดีและมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงข้ึน ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
จึงเปนเปาประสงคสําคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยที่ ก.พ.ร. มุงมั่นจะผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จ 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพราะจากผลการสํารวจความตองการของนักธุรกิจและประชาชน
โดยทั่วไปพบวาตางตองการติดตอราชการใหเสร็จส้ินไปอยางรวดเร็ว ไดรับความสะดวก ขาราชการมี
อัธยาศัยไมตรีและตอนรับอยางดี รวมทั้งโปรงใสไมตองเสียคาใชจายนอกระบบ 

จากนโยบายที่มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะขางตน สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดศึกษา
กลยุทธท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการ ซ่ึงจะสามารถสงผลใหเกิดคุณภาพ
ของการใหบริการที่ดีข้ึนไดอยางแทจริงและย่ังยืน สําหรับในชวง 2 ปแรกของการพัฒนาระบบ
ราชการ ไดมีการกําหนดกลยุทธ 4 ดานเพื่อปรับปรุงการใหบริการที่ดีข้ึนดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Standard) 
2. ปรับแตงและออกแบบกระบวนงานใหม (Work Process Redesign) 
3. ทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิาน (Deregulation) 
4. บูรณาการทางเลือกของการใหบริการสาธารณะแกผูรับบริการ (Integrated 

Customer Solutions) 

เพื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบราชการไทยใหมีมาตรฐานสูงข้ึนและเปนที่
ยอมรับของผูใชบริการทั้งในและตางประเทศ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามกลยุทธดังกลาว
ขางตนจนสามารถเห็นผลเปนรูปธรรมไดดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการใหบริการ 

ความสําเร็จในการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการหรือลูกคาของภาคราชการใน
ปจจุบัน หาใชความสามารถในการบริหารภายในองคกรแตเพียงอยางเดียว หากแตวา เราคงตอง
เขาใจที่จะบริหารความคาดหวังของประชาชนหรือลูกคา ท่ีมีตอองคกรของเรามากกวา ดังนั้น องคกรใด
มีความสามารถในการตั้งสมมุติฐานของความตองการของผูรับบริการไดถูกตอง ยอมหมายถึงวาดัชนี
ความพึงพอใจตอการใหบริการยอมจะสูงตามไปดวย 

อาจจะมิใชการกลาวที่เกินจริงท่ีวา การพัฒนาระบบราชการในยุคใหมนี้ ยังจําเปนจะตอง
กําหนดมาตรฐานการใหบริการซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดวยเหตุนี้สํานักงาน ก.พ.ร จึงได
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เร่ิมดําเนินการจัดทํามาตรฐานการใหบริการของภาครัฐซ่ึงจะมีมาตรฐานเทียบเทารางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award, TQA) ซ่ึงถือเปนรางวัลระดับมาตรฐานโลกเนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 
หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA ซ่ึงหลายประเทศทั่วโลกนําไป
ประยุกตใช เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน สําหรับประเทศไทยได
นํามาประยุกตใชและไดมีการแจกรางวัลนี้ใหกับภาคเอกชนไปบางแลว 

สําหรับการพัฒนาคุณภาพบริการในภาคราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความรวมมือ
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ กําลังดําเนินโครงการศึกษา เพื่อจัดหามาตรฐานวิธีปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสามารถขององคกร
ภาครัฐใหเปนองคกรท่ีเขมแข็ง มีระบบ การบริหารจัดการที่ดี ก็จะสามารถใหบริการประชาชนไดดีข้ึน
และมีระบบการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และนําเกณฑการบริหารจัดการรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
มาประยุกตใชในบริการภาครัฐไทย คาดวาจะมีการประกาศใชในป 2548  

2. ปรับแตงและออกแบบกระบวนงานใหม 

กลยุทธการปรับแตงและออกแบบกระบวนงานใหมเปนเทคนิควิธีการสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและสรางความชัดเจนแกประชาชนที่มาขอรับบริการ 
แนวทางการปรับแตงและออกแบบกระบวนงานใหมก็คือ จะตองทบทวนกระบวนงานเดิม ดวยการ
จัดทําแผนผังแสดงทางเดินของงาน แลววิเคราะหงานทีละขั้นตอนวามีความจําเปนหรือไม สามารถตัด
หรือปรับปรุงไดอยางไร แลวจึงปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนงานใหมแบบผสมผสาน เชน การลด
ข้ันตอนงาน การรวมงาน การโอนถายงาน และการกระจายอํานาจ  

จากหลักการดังกลาวนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ไดนําเสนอเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีมติเห็นชอบใหสวนราชการเรงปรับปรุงคุณภาพ
บริการ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือและจัดการประชุมชี้แจงใหความรูทุกหนวยราชการเพื่อให
เขาใจถึงวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในป พ.ศ. 2546 สวน
ราชการตาง ๆ เร่ิมทดลองปรับแตงและออกแบบกระบวนการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาฯ 
จํานวน 3-5 กระบวนงานเสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. และจะขยายผลครอบคลุมครบทุกกระบวนงาน
บริการภายในป 2550 

เปนที่นายินดีท่ีสวนราชการตางๆ ไดใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงในเรื่องนี้ จะเห็นได
จากการที่มีสวนราชการที่มีงานบริการประชาชนสงขอเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการจํานวน 230 แหง รวม 803 กระบวนงาน และที่นาพอใจที่สุดก็คือ จากผลการติดตาม
ประเมินผล มีสวนราชการตางๆ สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงไดมากกวารอยละ 50 ใน 
184 กระบวนงาน ตัวอยางของการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ไดรับรางวัลและนาสนใจ
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดลดระยะเวลาดําเนินการในกระบวนงานอนุญาตนํา
หรือส่ังยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักร จากเดิมใชเวลา 5 วัน เหลือเพียง 25 นาที เปนตน 

3. ทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

 คงเปนที่ยอมรับวาปญหา อุปสรรคตอการปฏิบัติราชการอันสงผลใหเกิดความลาชาหรือ
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานก็คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นได
จากการที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดทําการสํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 พบวาคําขอจากประชาชนที่
ยังไมไดรับการพิจารณาใหแลวเสร็จไดเนื่องจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ และตองรอขอความเห็นจาก
สวนราชการที่เก่ียวของจํานวนถึง 118 กระบวนงาน 

 จากการประกาศใชพระราชกฤษีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และมาตรา 36 ใหมีการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปน
อุปสรรคตอการประกอบกิจการ หรือการดํารงชีวิตของประชาชน และมาตรา 42 วาดวยเรื่องการ
ปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของสวนราชการอื่นไดมีบางสวนราชการ
ไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เชน กรณีกรมท่ีดินไดมีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ.ร.   
แจงเร่ืองการขอใหกรมสรรพากรพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจายจากการขาย หรือโอนอสังหาริมทรัพย เปนตน 

 นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ไดกําหนดใหหนวยงานเปนเจาภาพในการดําเนินงานเรื่องทบทวนกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติราชการและพัฒนาประเทศไว 2 กรณีคือ 
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• การใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูเสนอแนะสวนราชการในกรณีท่ีเห็นวา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด 
ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

• การใหประชาชนและสวนราชการรองเรียนผาน ก.พ.ร. (สายดวน ก.พ.ร. 1785) ในกรณี
ท่ีมีอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ อันเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มี
สวนราชการอื่นออกมาบังคับใช ซ่ึงในกรณีท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เห็นวาสวนราชการที่ออก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะท่ีเปนอุปสรรค หรือกอใหเกิดความ
ยุงยาก ซํ้าซอน หรืความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการื่น ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการที่อกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกโดยเร็ว 

เนื่องจากกฎ ระเบียบ ท่ีมากและซ้ําซอนเปนปญหาสะสมมาชานาน จึงจะมีการดําเนินการใน
เร่ืองการทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง     
ดังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ตองการขยายผลการดําเนินการในเรื่องนี้ โดยตั้งเปาหมายไว
วาจะมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีไมมีความจําเปน หรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ไมนอยกวา 100 ฉบับ ภายในป พ.ศ. 2550 

4. บูรณาการการใหบริการสาธารณะ 

ระบบราชการไทยในยุคท่ีได เ ร่ิมมีการพัฒนาตั้งแตป พ .ศ .  2545 ไดเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด และมีหลายอยางที่มีความกาวหนาไปอยางมาก ท้ังนี้ เนื่องจากไดมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการ เปนการดําเนินการในเชิงรุกในแบบบูรณาการ เพื่อให
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen centered) อยางแทจริง นอกจากนั้น การคํานึงถึงเร่ืองการอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในรูปแบบตางๆ เชนเดียวกับภาคเอกชนซึ่งมุงเนนลูกคา หรือ Customer 
focus เปนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ นั้น ทําใหหนวยงานภาครัฐตองคนหารูปแบบและทางเลือกท่ี
หลากหลายใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการเชนกัน  

ในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการวางรูปแบบในการใหบริการแกประชาชนอยาง
หลากหลาย ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

• ศูนยบริการรวม  (Service Link) เปนการเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานภาครัฐเขา
ดวยกันและใหดําเนินการเพื่อบริการประชาชนแทนกันได รวมทั้งเปนการเพิ่มจุดการใหบริการ
แกประชาชน ท้ังนี้ เพื่อเปนการประหยัดเวลา คาใชจาย และสรางความพึงพอใจใหประชาชน 
ในป 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเร่ิมผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยกําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินการ ใหสํานักงานเขต ท่ีวาการอําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยบริการของการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปา
นครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด เปนหนวยงานที่
สามารถรับคําขอของประชาชนแทนกันได ผูขออนุญาตสามารถติดตอและยื่นคําขออนุญาต
กอสรางบาน ขอเลขที่บาน ขออนุญาตใชไฟฟา ขออนุญาตใชน้ําประปา และขอหมายเลข
โทรศัพท ไดท่ีศูนยบริการรวมของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งตามความสะดวกของประชาชน 
ซ่ึงในป พ.ศ. 2547 ไดมีการเปดตัวศูนยบริการรวม ณ สํานักงานเขตบางเขน บางพลัด 
บางกอกใหญ และบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองและ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  และจะดําเนินการขยายผล
การใหบริการศูนยบริการรวมใหครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศตอไป  

• Call Center 1111 หรือโครงการศูนยบริการขอมูลของรัฐเพื่อประชาชน เปนโครงการที่
ดําเนินการโดยบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ
ท้ังหมด รวมทั้งเร่ืองรองเรียน โดยผานทางโทรศัพทหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง คิด
อัตราคาบริการครั้งละ 3 บาท ท่ัวประเทศ 

• E-Service มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมเขามาใชท้ังในการบริหาร
ราชการแผนดิน และการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูตองการใชบริการ ซ่ึงนับเปนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ตางจากที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือประชาชนจะ
เปนผูไดรับประโยชนอยางสูงสุด เพราะวาสามารถเลือกใชบริการที่ตนเองสะดวกที่สุด ขณะนี้มี
หลายกระทรวงที่เสนอทางเลือกการใหบริการแกประชาชนโดยผานทางระบบอิเลคทรอนิกส 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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o กระทรวงการคลัง  -  e-revenue ของกรมสรรพากรเพื่อการชําระภาษี  ประชาชน 
                                        สามารถพิมพแบบฟอรมการเสียภาษี ใหขอมูลภาษี 

o กระทรวงพาณิชย        -  e-marketplace เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําสินคา 
                                   มาวางขายในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

o กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  e-citizen Portal 
  -  e-logistic สําหรับธุรกิจขนถายสินคา 

จากที่กลาวมาทั้งหมด นับเปนเพียงจุดเร่ิมตนของการพัฒนาการใหบริการและอํานวย
ความสะดวกของภาคราชการ เชื่อวาโลกในยุคโลกาภิวัตน เง่ือนไขของสังคมและความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการเปลี่ยนไปอยูเสมอ ตอไปเราคงตองคนหากลยุทธอ่ืนๆ มาใชพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเพื่อใหมีมาตรฐานสูงข้ึน ก็เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

การยกระดับการทํางาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
ประเทศจะพัฒนา ภาคธุรกิจเอกชนจะดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

แขงขัน ประชาชนจะอยูดีมีสุข และสังคมมีความมั่นคง ข้ึนอยูกับการทํางานของกลไกตางๆ ในภาค
ราชการที่จะสามารถแปลงนโยบายรัฐบาล ความตองการการพัฒนาของประเทศ และประชาชนไปสู
การปฏิบัติไดดีเพียงใด ประเทศใดที่ระบบราชการมีศักยภาพและสมรรถนะสูง ก็จะสามารถสราง
ประเทศใหมั่นคงและมั่งคั่งไดดีกวา ดังนั้น หัวใจของการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน จึงอยูท่ีการผลักดันและยกระดับการทํางานของระบบราชการใหมีศักยภาพและสมรรถนะ
สูงข้ึน (High Performance) เพราะเมื่อระบบราชการมีศักยภาพและสมรรถนะสูงก็จะนําพาประเทศไทย
ใหกาวเขาสูสังคมสันติ มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลกได 

สํานักงาน ก.พ.ร. ใหความสําคัญกับการยกระดับการทํางานของระบบราชการ เพื่อ
พัฒนาใหระบบราชการเปนแกนนําการพัฒนาท่ีเขมแข็ง การยกระดับการทํางานของระบบราชการ
จําเปนตองดําเนินการหลายมิติ ท้ังดานการกําหนดเงื่อนกติกาการทํางานของระบบราชการเสียใหม
โดยไดศึกษาและจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักท่ีจะนําระบบราชการสูการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) การเรงพัฒนาระบบการทํางานใหไดมาตรฐานสากล ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย และการพัฒนาและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําพาการพัฒนาระบบราชการอยาง
ย่ังยืนและนําไปสูประโยชนสุขของประชาชน ในชวง 2 ปท่ีผานมา ไดมีการดําเนินงานในทั้ง 3 มิติ
แลวดังนี้ 

1. การกําหนดเงื่อนไขและกติกาการทํางานของระบบราชการ 

เพื่อยกระดับการทํางานของระบบราชการสูมาตรฐานสากลที่มีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามเจตนารมณท่ีกําหนดในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเรงจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อใหได พ.ร.ฎ. ท่ีสอดคลองกับหลักการและสามารถปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม จึงเนนกระบวนการจัดทํารางที่วางอยูบนรากฐานขององคความรูและการมีสวนรวม
ของผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยเริ่มจากการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง  “การสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ข้ึนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2546 ระหวางนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูท่ี
เก่ียวของเพื่อระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางมาตรการ และวิธีการบริหาร
ราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และแนวทางการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหสวน
ราชการและขาราชการเกิดการปฏิบัติงานดวยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพื่อประกอบการ
จัดทํารางพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งไดสํารวจความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวา
ราชการจังหวัด ขาราชการทั่วไป คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการทุกคณะ นักวิชาการ ส่ือมวลชน 
และประชาชน ท่ีมีตอรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบกับรางพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. …. ดังกลาว เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2546 และไดประกาศใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 พระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกลาวไดวางหลักการสําคัญในการบริหารราชการไว 7 ดานคือ 
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 การบริหารราชการที่เกิดประโยชนสุขของประชาชน คือการบริหารราชการทีต่อบสนองความคองการ
ของประชาชน 

 การบริหารราชการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ มีการบริหารงานที่เนนผลลัพธและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีตองกับวัตถุประสงค และมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 การบริหารราชการใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การบริหารราชการที่ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานมากเกินความจําเปน 
 การบริหารราชการที่มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
 การจัดการบริหารราชการที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

 การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ เพื่อสามารถตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนไปเพือประโยชนสุขของประชาชนอยาง
แทจริง 

ปจจุบัน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการตามพระราชกฤษฎีกา
อยางตอเนื่องและมีผลงาน เชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจการตัดสินใจ การจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการทั้งในระดับจังหวัด และกระทรวง 
การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกําหนดระบบแรงจูงใจ เปนตน   

2.   การเรงพัฒนาระบบการทํางานใหไดมาตรฐานสากล 

เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช สํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดเรงพัฒนาระบบการทํางาน
ของสวนราชการ โดยกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 คือ กําหนดวาไมจําเปนที่จะตองใหทุกสวนราชการดําเนินการ
ไปพรอมกันในทุกเร่ือง แตตองใชวิธีดําเนินการในทุกเร่ืองใหเหมือนกัน ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความพรอม
ของแตละสวนราชการเปนสําคัญ รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการทํางาน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ไดเห็นชอบตามเงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ตามขอเสนอของ ก.พ.ร. โดยไดกําหนดวิธีดําเนินการเปน 5 กลุมไดแก กลุมท่ี 1  ภารกิจ
ท่ีทุกสวนราชการตองดําเนินการไปพรอมกันในทันที กลุมท่ี 2  ภารกิจท่ีใหบางสวนราชการ
ดําเนินการเพื่อหาตนแบบ กลุมท่ี 3  ภารกิจท่ีจัดใหมีโครงการนํารอง กลุมท่ี 4   ภารกิจท่ีตองจัดใหมี
การศึกษาจัดทําคูมือแนวทางดําเนินการกอน กลุมท่ี 5  ภารกิจท่ีตองรอรัฐบาลใหมเขารับหนาที่ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือ “เง่ือนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” แจกจายใหสวนราชการตาง ๆ ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมกับจัดใหมีการชี้แจงแนะนําใหสวนราชการมีความเขาใจอยางถูกตองแลว 

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 ให
ทุกจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานครใชการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อเรงพัฒนาการทํางานในระดับ
จังหวัด ท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ มีระบบการบริหารงานที่เนนยุทธศาสตร มีเจาภาพผูรับผิดชอบการพัฒนา 
การบริการ และมีการวัดผลสําเร็จ ในการพัฒนาและยกระดับการทํางาน โดยริเร่ิมรูปแบบการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร ท้ังในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัด คือ 

• แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 

จัดทํายุทธศาสตรของกลุมจังหวัด จํานวน 19 กลุมจังหวัดและยุทธศาสตรของ
จังหวัด ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคดิ จาตศุรีพิทักษ) เปนประธานไดมีการประชุมกลั่นกรองยุทธศาสตร ในวันที่ 4-6 
พฤศจิกายน 2546 ผูวาราชการจังหวัด นําเสนอยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2546 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตามที่เสนอ  ปจจุบันทุก
จังหวัดไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดและจังหวัด จากการประเมินผลงาน
เบ้ืองตน พบวาหลายจังหวัดมีผลงานเปนที่นาพึงพอใจ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด การแกไขปญหาความยากจน การแกไขปญหาอาชญากรรม และการปรับปรุงบริการสาธารณะ
ในระดับจังหวัด หากผลงานของจังหวัดประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่อง ก็เปนที่แนนอนวาผลประโยชน
จะตกอยูท่ีประชาชนในพื้นที่ และเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยรวม 
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• แผนยุทธศาสตรกระทรวงนํารอง  

ไดริเร่ิมจัดทํายุทธศาสตรระดับกระทรวง โดยไดนํารองใน 10 กระทรวง อันไดแก  
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
กระทรวงเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหสวนราชการภายในตองหันหนามาหารือในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่ตองรับผิดชอบรวมกัน สงผลใหกระทรวงตอง
เร่ิมพิจารณาผลงาน การจัดสรรทรัพยากร และการดําเนินงานรวมกัน อันจะนําไปสูการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและทรงพลังมากย่ิงข้ึน  

รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงไดนําเสนอยุทธศาสตรตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2546 และไดมกีารลงนามในคาํรับรองการปฏบัิติราชการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรคร้ังนี้
จะเห็นวาสวนราชการ เร่ิมมีความชัดเจนในบทบาทภารกิจมากขึ้น ขาราชการมีความชดัเจนในทิศทาง
นโยบาย ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีก็มีความชัดเจนในการกํากับดูแลการทํางาน และมีสวนรวมที่ชัดเจน
ในการรับผิดชอบตอผลงานของกระทรวงในกํากับ แมวาในปจจุบันการบริหารงานตามแผน 
ยุทธศาสตรในระดับกระทรวง อาจจะยังไมเห็นผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนโดยตรงเหมือนในระดับจังหวัด 
แตส่ิงท่ีไดจากการดําเนินงานในชวง ป 2547 เห็นวาผูบริหารและขาราชการในระดับกระทรวงมีการ
ตื่นตัวมากขึ้นในการพัฒนาการทํางาน และในปงบประมาณ 2548 ทุกกระทรวงก็จะเขาสูระบบการทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการเชนเดียวกัน 
 

3. การพัฒนาและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง 

หัวใจของการพัฒนาระบบราชการที่จะสามารถทํางานเพื่อประโชยนสุขของประชาชนอยู
ท่ีการพัฒนาขาราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหความสําคัญเร่ืองนี้ โดยในชวงสองปไดมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 

(1) การกระตุนและสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

แผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทยที่ สําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการ ใหเอื้อตอการ
พัฒนาระบบราชการดวยการบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการสรางการเรียนรูให
ขาราชการสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดวยตนเอง ดวยความเต็มใจ เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุผล 
และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จ จากการประชุมสัมมนาเรื่อง “การปรับกระบวน
ทัศนการบริหารจัดการใหมกับการพัฒนาระบบราชการ” เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2546  เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ซ่ึงไดพิจารณาและ
กําหนดคานิยมใหมท่ีพึงประสงคของขาราชการไทยปรากฏเปนคําประกาศวา “ฉันพรอมแลว” หรือ I 
AM READY (I=Integrity, A=Activeness, M=Morality, R=Relevancy, E=Efficiency, 
A=Accountability, D=Democracy, Y=Yield) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 เห็นชอบยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรยอย คือ (1) การสรางรูปแบบ
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง (action learning) ใหเกิดขึ้นในภาครัฐ (2) การเสนอแนะ
การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู (3) การเปดโอกาสใหสังคมเขามามีสวนรวมเรงรัดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  

เพื่อความชัดเจนในการดําเนินงาน สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อ
สํารวจกระบวนทัศน และคุณลักษณะของขาราชการไทยในปจจุบัน เพื่อวางแนวงทางในการพัฒนา
ขาราชการ การศึกษาสรุปผลดังนี้ 

ถึงแมวาขาราชการไทยจะมีกระบวนทัศน และคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหาร
ราชการแนวใหม เชน เนนความรวดเร็วทันเหตุการณ มุงอนาคต ยึดประโยชนสุขของประชาชน และ
รูทันโลก แตขาราชการไทยในปจจุบันก็ยังคงยึดติดอยูในระเบียบปฏิบัติ คือ ทํางานตามกฎระเบียบ
มาตรฐานและวัฒนธรรมในแบบเดิม และเมื่อเกิดความขัดแยงมักหาทางประนีประนอมยอมความ
เพื่อใหเลิกราไป ถอยทีถอยอาศัย และจะทํางานเฉพาะหนาใหเสร็จไปวัน ๆ  

กระบวนทัศนท่ีแตกตางกันระหวางกลุมท่ีศึกษา ไดแก ทักษะในการบริหาร คือ การ
กระตุนใหขาราชการแขงขันกันทํางานอยางเต็มความสามารถ รูจักลงโทษผูท่ีทําผิด และใหรางวัล   
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ผูท่ีทําดี และการชอบทํางานประจํา/ธุรการ และลอกเลียนการทํางานในอดีต โดยการเก็บเอกสาร
ขอมูลในการทํางานเพื่อใชในงานอื่น ๆ ตอไป  

ผลการวิจัยซ่ึงเปนการวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูเชิงประจักษของขาราชการไทย
ในภูมิสังคมแบบไทยๆนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาขาราชการที่
จะตองดําเนินการใหบังเกิดผล ในขณะเดียวกันจะตองมีการลดความเปนระบบราชการแบบดั้งเดิม 
เสริมสรางกระบวนทัศนและคุณลักษณะที่ดีใหมากขึ้น การพัฒนาผูนําเพื่อรองรับการเปลี่ยนผาน และ
การพัฒนาหนวยราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู และมีขีดสมรรถนะสูง 

ท้ังนี้  ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเรงรัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการ
บริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยจะจัด
ใหมีการดําเนินงานในเรื่องตางๆ คือ จัดการความรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหแกขาราชการทั่วไปผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e–Learning) จัดใหมีการพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง รวมถึงการเสริมสรางขีดสมรรถนะแกหนวยงานสูความเปนเลิศ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการแกประชาชน ภายใตกรอบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท่ียึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง เสริมสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย และเปดโอกาสใหสวนราชการและขาราชการสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ และ รณรงคสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมใหม (I AM READY) ในหมูขาราชการ โดยใหเกิดผลในทางปฏิบัติและวัดผลได 

(2)  การพัฒนาผูบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยกําหนดใหสราง
ระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม โดยมาตรการที่ 4.1 กําหนดใหเรงสรางบุคลากรผูมี
ความสามารถสูง หรือระดับหัวกะทิ ไปสูระบบราชการไทยทั้งในระดับผูบริหารระดับตน และ
ผูบริหารระดับอาวุโส 

การพัฒนาระบบราชการใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว นอกจากการปรับเปลี่ยน
โครงสราง ภารกิจ และความรับผิดชอบในงานของรัฐเพื่อประชาชนแลว  ส่ิงท่ีสําคัญตอความสําเร็จ
ดังกลาวไดนั้น ก็คือ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ
(Knowledge Worker) มีสมรรถนะ (Competency) สูง และเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีวิสัยทัศนกวางไกลแจมชัด เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก สอดรับกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติตางๆ 

สํานักงาน ก.พ.ร. กําลังดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ซ่ึง
คณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดําเนินการ เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2547 
โครงการนี้มุงเนนพัฒนาบุคคลที่มีผลการศกึษาดีเดน ประสบการณการทํางานดีเย่ียม สนใจและตั้งใจ
เปนขาราชการที่ทํางานเพื่อประชาชน ใหเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ท่ีสามารถเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐท้ังในดานความคิด ดานวิชาการ  ดานการบริหาร
จัดการ  และดานสังคมในหนวยงานของตนเองได โดยพิจารณาคัดเลือกจากผูท่ีมีความสนใจ  ซ่ึง
ไดแกขาราชการที่มีพื้นฐานการศึกษาดี ผลงานการปฏิบัติงานดีเดน เปนที่ประจักษ หรือนักศึกษาท่ีมี
ผลการศึกษาดเีย่ียม หรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนหรือหนวยงานระหวางประเทศ ท่ี
มีการศึกษาดีและผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม และมีความสนใจและตั้งใจเขารับราชการ เขารับการ
พัฒนาเปนเวลา 24 เดือน 

 (3)  การยกระดับความรูในการบริหารจัดการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดเปดวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเสมือนจริง (Virtual Academy of 
Public Management) และดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูหลักสูตร mini MPM (mini Modern 
Public Management) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546  
เห็นชอบหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีในการสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี โดยจัดใหมีการฝกอบรมและจัดใหมีส่ือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
เพื่อใหขาราชการไดศึกษาและพัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนชองทางของการเรียนรูแกผูท่ี
สนใจจะพัฒนาตนเองใหสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนความรูใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการทํางานของขาราชการ  โดยโครงการดังกลาวไดเนนในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและชื่อเสียงเปนผูรับผิดชอบกําหนดเนื้อหาหลักสูตร เปด
โอกาสใหขาราชการ และผูสนใจสามารถเขาลงทะเบียนเรียนไดโดยสมัครไดทางเว็บไซต  
www.mmpm4u.com 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกแบบเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยเนนใหขาราชการเขาใจแนวทางการบริหารราชการแนวใหม   การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  และนโยบายสาธารณะที่เก่ียวกับสถานการณปจจุบัน  นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกแบบรูปแบบเว็บไซตใหมีจุดเดน นาสนใจในการเขามาสมัครเรียน  โดยมี
จุดเดน ดังนี้   

• การใหโอกาสผูเรียนและผูสอนติดตอกันไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนการติดตอผาน 
E-mail หรือ Web-board และการติดตอดวยระบบ Instant Message (Chat) อาทิตยละ 2 ชั่วโมง  

• ผูสอนจะใหแบบฝกหัด  ออกขอสอบ และ ผูสอบสามารถทราบผลสอบรับคําแนะนํา
จากผูสอนไดในทันที 

• โครงการนี้เปดใหเรียนฟรี 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขาเรียน และนําไปสูประโยชนสุขแกประชาชนอยาง

แทจริง  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชิญสถาบันการศึกษา อาทิเชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ศูนย
การศึกษาตอ เนื่ องแห ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เพื่อกําหนดวิธีการศึกษาแบบตอยอดใหแกผูท่ีจบการเรียนรูจากหลักสูตร 
mini MPM และสามารถไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรท่ีกําหนดได  

(4)  การสงเสริมการจัดการความรู (Knowledge Management) ในระบบราชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะองคกรกลางดานการพัฒนาระบบราชการ มีหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนใหสวนราชการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  ซ่ึงก็คือปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงได
รวมมือกับสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) และมูลนธิิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 
ดําเนินกิจกรรมที่จะเปนตัวผลักดันใหเกิดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู” (Knowledge Sharing) ระหวาง
หนวยงาน ซ่ึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสวนราชการไปสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู (Learning Organization) ตอไป  

       สําหรับแนวคิดในเรื่องการจัดการความรู (Knowledge Management) นั้นจะเปน
กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และถายทอดความรูขององคกรอยางเปนระบบเพื่อใหคงอยูไวในองคกร
ตลอดไป รวมทั้งองคกรจะสามารถนําความรูเหลานั้นมาใชใหเปนประโยชน นับเปนเรื่องท่ีคอนขาง
ใหมสําหรับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาฯ จึงเห็นควรอยางย่ิงท่ีจะเผยแพรความรูและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองการจัดการความรูใหแก
หนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังสงเสริมใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังในหนวยงานตาง ๆ ดังเชน 
จัดการบรรยาย จัดการประชุม/สัมมนาระดมสมองหาแนวทางการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู 
การประชุมเชิงวิชาการ และเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหคําปรึกษาแกหนวยงานตาง ๆ  ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดมีการดําเนินงานเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ อาทิ จัดประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง การจัดการความรูเพื่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีในองคกรราชการยุคปฏิรูป เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมพื้นฐานความรูความเขาใจแกบุคลากรในภาคราชการเรื่องการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 

การพัฒนาและปรับโครงสรางสวนราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
ระยะเริ่มแรกของการพัฒนาระบบราชการ จําเปนตองปรับโครงสรางและระบบการบริหาร

ราชการใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย เนื่องจากโครงสรางของระบบราชการไทยไมไดรับการปรับปรุง
มาเปนเวลานาน จึงมีความซ้ําซอนและสับสน เพื่อใหเกิดเอกภาพ ลดความซ้ําซอน มีภารกิจและมี
เจาภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และรูปแบบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทั้งในระดับกระทรวงและการปรับโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค
ใหมใหเหมาะสม 

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย โดยเฉพาะในยุทธศาสตรท่ี 2 ได
กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการไวประการหนึ่ง คือใหทบทวน
ปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานในระดับกระทรวง และรูปแบบการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค   เพื่อใหราชการสวนกลางและจังหวัดเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง สามารถนําวาระ
แหงชาตแิละนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผล แกไขปญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่
อยางบูรณาการ 
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อยางไรก็ตาม การปฏิรูประบบราชการที่ผานมาซึ่งไดมีการปรับโครงสรางกระทรวงเปน 20 
กระทรวง และการปรับเปลี่ยนฐานะและโครงสรางของราชการบริหารสวนภูมิภาคบางกระทรวง เชน 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน เปนเพียงการเริ่มตนปรับโครงสรางราชการ
สวนภูมิภาค ในแงของการปรบับทบาท ความสัมพันธของหนาที่ และนโยบายการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการก็เปนความพยายามที่จะเรงเพิ่มสมรรถนะของจังหวัด ซ่ึงท้ังสองสวนนั้นยังไมเพียงพอ 
เพราะการพัฒนาระบบราชการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ท่ี 5) พ.ศ. 2545 เปนการพลิกผันความหมาย รูปแบบ สาระ และกระบวนการทํางานของขาราชการ
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคเสียใหม 

1.  การจัดโครงสรางบริหารแบบบูรณาการระดับจังหวัด 

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีจุดเร่ิมตนนับตั้งแตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการ” เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2544 ท่ีพัทยา ซ่ึงไดมี
แนวคิดเร่ืองผูวาฯ CEO (Chief Executive Officer) เกิดข้ึน โดยถือวาผูวาราชการจังหวัดเปน
เจาภาพในระดับพื้นที่ เปนผูชวยนายกรัฐมนตรีประจําจังหวัด ทําหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด 
เพื่อใหการดําเนินงานภายในจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็วและสามารถสนองตอบตอความตองการ
และขอเท็จจริงของจังหวัดไดอยางแทจริง  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยนํา
แนวคิดเร่ืองผูวาราชการจังหวัดในระบบ CEO ไปทดลองในจังหวัดนํารอง เพื่อเปนการทดลอง
กระจายอํานาจในระดับจังหวัด ใหมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับใหจังหวัดมีฐานะเสมือน
หนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Business Unit – SBU) ท่ีสามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหา
อุปสรรค กําหนดแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการเปนไปตามที่ตัดสินใจไดอยางครบวงจรภายใน
จังหวัด ท้ังนี้ไดกําหนดจังหวัดในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 5 จังหวัด 
ไดแก  จังหวัดลําปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ตและนราธิวาส และไดกําหนดใหมีจังหวัดเทียบเคียง 5 
จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุรินทร อางทอง พังงา และปตตาน ี   โดยกําหนดใหมีระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 1 ป (1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2545)  และใหมีการติดตามประเมินผลโดยขอ
ความรวมมือจากสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อนําผลการศกึษามาขยายความตอไป 

 จากผลการทดลองในจังหวดันาํรองพบวา การจัดโครงสรางการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ในระดับจังหวดัสงผลตอประโยชนสุขของประชาชนโดยตรง กลาวคือ ผูวาราชการจังหวดัสามารถบูรณาการ
ทรัพยากรของสวนราชการตาง  ๆ และมีการจัดทําแผนการดาํเนินงานรวมกัน ทําใหการพฒันาดานตาง  ๆ ใน
จังหวัดทดลองมีอัตราความกาวหนามากกวาพืน้ที่เปรียบเทียบที่มีการบริหาราชการแบบเดมิ และที่สําคญั
ประชาชนพงึพอใจในบริการในระดับที่สูงข้ึน ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดลงมติ
เห็นชอบตามทีน่ายกรัฐมนตรีเสนอใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ใชการ
บริหารงานแบบบูรณาการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป  

(1) ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

“การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” เปนการบริหารราชการของจังหวัดเพื่อใหจังหวัด
สามารถบริหารงาน แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ สรรพกําลังและทรัพยากรใน
จังหวัด    และการทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทางและเปาหมาย
หลักรวมกัน เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารจัดการของรัฐ และมีเจาภาพ
รับผิดชอบทั้งในระดับพื้นที่ และระดับนโยบายที่ชัดเจน 

 (2)  หลักการของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

 มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ  ยุทธศาสตรภาค ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด  และยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 

 กําหนดใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาอยางย่ังยืน สรางศักยภาพในการแขงขันการปองกันและการแกไขปญหา เพื่อลด
ความซ้ําซอน  ความลาชา  และความสิ้นเปลือง 

 สวนราชการและหนวยงานของรัฐในสวนกลางและในพื้นที่ตองจัดองคกรและระบบการ
สนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคับอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 เปนระบบการบริหารที่สนับสนุนนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินดวยการทําใหเกิด
การยอมรับตอเปาหมายการทาํงานรวมกันจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวามุงเนน
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การกํากับดูแลแตเพียงอยางเดียว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและมีความ
โปรงใสมากขึ้น 

 สงเสริมการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูผูปฏิบัติในสวนภูมิภาค และมีศูนยรวม
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานขอมูลในการบริหารและติดตามประเมินผล 

 รัฐจะกําหนดเปาหมายและตวัชี้วัดความสําเร็จของการทาํงานไวในระดับชาติ โดยใหคณะ
ผูบริหารจังหวัดแบบบูรณาการสามารถกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและตัวชี้วัดในระดับ
จังหวัดไดเอง 

(3)  ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  

ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ CEO (Chief Executive Office) คือ ผูซ่ึงเปน
เจาภาพการบริหารงานของจังหวัด ซ่ึงทําหนาที่เปนประธานคณะผูบริหารจังหวัด โดยใหทุกฝายได
รวมกันคิด รวมกันทํา กาวไปสูการใชทรัพยากรรวมกัน เปลี่ยนจากการปกครองเปนการบริหารและการ
บริการ นอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัดตองทํางานเชิงรุก ใหเปนผูชวยนายกรัฐมนตรีประจําจังหวัด  
โดยนายกรัฐมนตรีจะทํางานในระดับมหภาค สวนผูวาราชการจังหวัดจะทํางานในระดับจุลภาคของ
ประเทศ  

- บทบาทของผูวาราชการจังหวัด “ตองประสานทุกหนวยงานภายในจังหวัด เปนประธาน
คณะผูบริหาร ท่ีเขาไปนั่งในหัวใจผูรวมงาน เพือ่สรางเสถียรภาพและความมั่งคัง่ในการพฒันา”  

- บทบาทในการกําหนดภารกิจของผูบริหาร (Define Mission) 
- บทบาทในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุภารกิจ (Strategy Formulation) 
- บทบาทในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหสัมฤทธิผล (Strategy Implementation) 

(4) ข้ันตอนการดําเนินงานและผลงาน 

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับการทํางานจากการบริหารงานแบบดั้งเดิมเปนการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีลําดับการทํางานดังนี้  

4.1 การพัฒนาผูนําการบริหารการเปลีย่นแปลง 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาของ
ประเทศ โดยความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง” สําหรับ
ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี จากกระทรวงนํารอง 
(กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ผูตรวจราชการ
กระทรวง และผูแทนหอการคาไทย/สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สมาคมธนาคาร ท้ังส้ิน 368 
คน เพื่อสรางความเขาใจและเตรียมความพรอม  

4.2 กรอบแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบแนวทางการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ท้ัง 4 แนวทาง คือ แนวทางการสรรหาและแตงตั้งผูวาราชการ
จังหวัด แนวทางการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด การบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด และกรอบแนวทางการกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้  

4.2.1 การสรรหาและคัดเลือกผูวาราชการจังหวัด  โดยที่ตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดเปนตําแหนงนักบริหารที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร (Strategic Post) จึงไดปรับระบบการ
สรรหาเปนระบบเปดกวาง 

4.2.2 การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเพิ่มเติม  จากท่ีเคยมอบอํานาจไว
เดิมในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนจากโครงการจังหวัดทดลองที่ผานมาอันเกิดจากการมอบอํานาจที่ไมเพียงพอและไมตรงกับ
ความตองการของจังหวัด  โดยมีการมอบอํานาจจากสวนกลางใหแกผูวาราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อ
เปนกลไกที่สําคัญท่ีจะทําใหการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังใน
เร่ืองการสั่งการอนุมัติ อนุญาต การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ 

4.2.3 การบริหารงานในเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบใหมของ
การบริหารงานแบบบูรณาการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ในรูปของการรวมกลุมจังหวัดท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงเขาดวยกัน  ซ่ึงจะชวยใหการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานและการใช
ประโยชนทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบสอดคลองกันย่ิงข้ึน และรวมกันแกไขปญหาระหวางจังหวัด
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหมีการวางยุทธศาสตรในระดับกลุมจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานในลักษณะการเชื่อมโยงเครือขายระหวางกันสามารถทํางานแบบตัดผานทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง ซ่ึงไดแบงกลุมจังหวัดออกเปน 19 กลุม 

4.2.4 กรอบแนวทางการกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคของรอง
นายกรัฐมนตรี  เปนการวางระบบการกํากับการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีคณะกรรมการกํากับการ
ติดตามการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค และใหสํานักเลขานุการอํานวยการและประสานการกํากับ
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.อปภ.) เปนศูนยกลางการประสานราชการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
กลไกระบบการตรวจราชการ และใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูรับผิดชอบ
ในการวางระบบขอมูลท่ีจะใชในการเชื่อมตอขอมูลขาวสารระหวางศูนยปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี 
(PMOC)  ศูนยปฏิบัติการของกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการของกรม (DOC) 

อนึ่ง ไดมีคําส่ังมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค ตามกลุมจังหวัด 19 กลุม 

4.3 การจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จงัหวัด 

4.3.1 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  แนวทางการการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยใหมีการวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนกรอบทิศทางการ
พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรภาค โดยเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ผูวาราชการจังหวัดไดจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดและนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรกลุมจังหวัดท้ัง 19 
กลุม1  

4.3.2 ยุทธศาสตรจังหวัด เมื่อผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ผูวาราชการ
จังหวัดไดนําเสนอยุทธศาสตรจังหวัดอีกคร้ังตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลพื้นที่  ในระหวางวันที่ 
23-31 ธันวาคม 2546 เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
พื้นที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กับผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงเมื่อจัดทําคํารับรองดังกลาวแลว 
ผูวาราชการจังหวัดจะเขาสูข้ันตอนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และสํานักงาน ก.พ.ร.จัดใหมี
การติดตามประเมินผลเมื่อดําเนินการไดครบ 6 เดือน และ  1 ป 

4.3.3 การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 มีมติเห็นชอบกับกรอบแนวทางการกํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาคที่ ก.พ.ร. เสนอ และสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. .... ข้ึนและไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2547  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอและใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยยึดหลักการวาการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีใหแกรองนายกรัฐมนตรีมีความมุงหมายที่จะใหรองนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจกํากับดูแลและสั่งการทั้งในงานและเขตพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี เสมือนเปนการ
ดําเนินการของนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารงานราชการใหเปนไปอยางคลองตัว 
และมีประสิทธิภาพ โดยไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู และมีความรัดกุมเพียงพอ ซ่ึงขณะนี้
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

4.3.4 การประเมินผลสําเร็จประจําป เพื่อใหการทํางานระดับจังหวัดมีผลเปนรูปธรรม
ก.พ.ร.จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการประเมินผลและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดทําใหการทํางานมีเปาหมายที่ชัดเจน และหากทํางานไดผล
งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น ก็จะมีระบบการจูงใจรองรับการปฏิบัติงาน  

 

 
                                                 
1 ประกอบดวย (1)  เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน (2)  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย 
อุตรดิตถ  (3)  นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร (4)  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง  (5)  สระบุรี ลพบุรี 
สิงหบุรี ชัยนาท (6)  ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี (7)  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร (8)  
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี (9)  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (10)  อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย 
เลย (11)  มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ (12)  ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด (13)  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย 
สุรินทร (14)  อุบลราชธานี อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร (15)  สุราษฎรธานี  ชุมพร  ระนอง (16)  นครศรีธรรมราช  ตรัง  พัทลุง 
(17)  ภูเก็ต  พังงา กระบี่ (18)  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส (19)  สงขลา  สตลู 
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4.4 การมอบอํานาจของสวนราชการใหผูวาราชการจังหวัด 

4.4.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขในการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ สรุปดังนี้ 

- ขอ 3 การมอบอํานาจใหคํานึงถึง 

 ขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจ รวม
ตลอดทั้งการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

 ความรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิภาพและความประหยัด 
 การสรางความมีสวนรวมในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ 

- ขอ 6 ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 วางหลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
 จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการใชอํานาจของผูรับ
มอบอํานาจ 

 กํากับดูแลและแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
 จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชาและ ก.พ.ร.  และ
เปดเผยใหประชาชนทราบ 

- ขอ 7 การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ โดยระบุใหชัดเจนเก่ียวกับผูรับมอบ
อํานาจ อํานาจที่มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและรายงานผลการใชอํานาจ 

- ขอ 14 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากสวนราชการใหผูวา
ราชการจังหวัด มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในระเบียบนี้ 

4.4.2 การดําเนินการเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ขณะนี้มีสวนราชการแจงการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแลว 83 กรม สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดมหีนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดใหรายงานผลการมอบอํานาจการใชอํานาจของ
ผูรับมอบอํานาจ และการรายงานผลการใชอํานาจตอนั้น จะตองกําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจของ
ผูรับมอบอํานาจ และการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจดวย นอกจากนี้ยังใหทุก
จังหวัดไดวิเคราะหความตองการการมอบอํานาจในงานใด ภารกิจใด จากหนวยงานใดเพิ่มเตมิ และแจง
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี ้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสรุปผลและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เมือ่
วันที่ 23 มีนาคม 2547 

4.5 การสงเสริมใหผูวาราชการจังหวดัถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ    

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ดังนี ้

4.5.1 การสรางความรูความเขาใจ โดยไดจัดสัมมนาชี้แจงแกรองผูวาราชการจังหวัด 
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด (Chief 
Change Officer: CCO) กลุมพัฒนาระบบราชการของจังหวัด ท้ัง 75 จังหวัด รวมทั้งเจาหนาที่ท่ี
เก่ียวของ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนการทํางานของ
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของ
จังหวัด โดยมีผูเขารวมการสัมมนาทั้งส้ิน 330 คน 

4.5.2 การจัดทําคูมือแนวทางการบริหารคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ เพื่อเปนแนวทางในการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการของจังหวัดใหมีความ
เปนเลิศ และบรรลุผลตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดท่ีวางไว รวมทั้งการเสนอแนะกระบวนการ
และวิธีการในการตรวจสอบประเมินตนเองเบื้องตน (Self-assessment process) เพื่อท่ีจังหวัด
สามารถนํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.5.3  การสนับสนุนการปรับเปลี่ยน โดยไดจัดใหมีเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการและการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการประจํากลุมจังหวัด  
(Area officers) เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทํางานอยางใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณา
การ และหนวยงานอื่น ๆ เชน ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
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4.5.4  การใหคําแนะนํา เชน จัดประชุมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการ
ติดตามประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย การ
จัดเก็บขอมูลและแนวทางการจัดทํารายงานผลงาน 6 เดือน และรายงานผลงานประจําป ตลอดจน
รายงานแบบประเมินตนเอง  (Self–assessment report) โดยการจัดประชุมชี้แจงแกผูวาราชการ
จังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ซ่ึงเปนราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดังกลาวของจังหวัด รวม 4 
ภาค มีผูเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 5,026 คน 

4.5.5 การติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน 6 เดือนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการทั้ง 75 จังหวัด ในชวงระหวางวันที่ 28 
มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2547 ท้ังนี้เพื่อจะไดรับทราบสภาพขอเท็จจริง ปญหา และอุปสรรคของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงผลการติดตามดังกลาวพบวา ทุกจังหวัด
ไดมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฎิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีความกาวหนาในระดับที่นาพอใจ แมวา
จะยังขาดความเชื่อมโยงในระหวางกลุมจังหวัด และมีปญหาอุปสรรคดานระบบงบประมาณบางก็ตาม 

4.5.6 การจัดงานแถลงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/
จังหวัด ในชวงระหวางวันที่ 1 – 13 กันยายน 2547 เพื่อใหกลุมจังหวัดและจังหวัดแถลงผลสําเร็จ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด/จังหวัด ในรอบ
ระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา และเผยแพรและสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูเก่ียวของในทุกภาคสวน
ของสังคม ตลอดจนเปนเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค และความตองการ
ของขาราชการและประชาชนตอการพัฒนาระบบราชการ ในการนี้มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 4,750 คน 

4.5.7 การเผยแพรขาวสารและตอบปญหา หรือขอหารือตางๆ ผานทาง www.opdc.go.th  
และ ทางสายดวน ก.พ.ร. หรือ call center 1785 

ระบบและโครงสรางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนความทาทายตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน กับสภาพปญหาที่ส่ังสมมาในอดีตท่ีไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง   ทําให
ตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม  การระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนในจังหวัด การ
จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อใหขอเสนอแนะแกผูวาราชการจังหวัดและวางกลไก
ในการกํากับตรวจสอบการใชอํานาจผูวาราชการจังหวัดใหเปนไปตามเจตนารมณและเพื่อประโยชน
ของประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ จังหวัดจําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ เพื่อใหจังหวัดมีความเปนเลิศและบรรลุผลตามยทุธศาสตรท่ีวางไวและเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในการพัฒนา 

2.  ผลงานสําคัญอื่นๆ ดานการปรับโครงสรางสวนราชการ 

ในรอบ 2 ปของการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการปรับโครงสรางสวนราชการ ท้ังในสวนของการจัดระบบโครงสรางสวนราชการ 
การปรับระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค การออกแบบโครงสรางองคกรรูปแบบอื่นที่ไมใชสวน
ราชการ การพัฒนาบริหารงานของกลุมภารกิจ และการพัฒนาหลักเกณฑขององคการมหาชน รวมทั้ง
การแกไขปญหาใหแกสวนราชการตางๆ ท่ีเปนผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2545 

(1) การแกไขปญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางสวนราชการ 

หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีปญหาและอุปสรรคอัน
เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการตางๆ หลายเรื่อง ซ่ึง สํานักงาน ก.พ.ร.ไดพยายามแกไข
ในบางสวน ซ่ึงสามารถประมวลไดดังนี้ 

1. ปญหากฎหมาย ปญหาบางสวนเกิดจากการไมมีกฎหมายหรือความไมชัดเจนในความหมายของ
กฎหมาย เชน ปญหาเรื่องการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
มหามงกุ ฎ ราชกุ ฎ ร าชวิทยาลั ย  ปญหา เ รื่ อ งสถานภาพของข า ร าชกา รครู ท่ี โอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยพลศึกษาไปสังกัด 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา วาจะมีสถานภาพเปนขาราชการประเภทใด รับเงินเดือนจากที่ใด 
และจะเสียสิทธิประโยชนประการใดหรือไม เปนตน 

การแกปญหา  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดประชุมหารือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และหารือ
กับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจัดทําขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาแตละเรื่องแลว   
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2. ปญหาโครงสราง โครงสรางตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 
ตุลาคม 2545 ยังมีอุปสรรคบางประการ เชน 

(1) ปญหากรมปาไมซ่ึงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในขณะที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ซ่ึงมีภารกิจใกลเคียงกัน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การแกปญหา หลังจากที่มอบให ก.พ.ร. ศึกษาปญหาและอุปสรรคแลว คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไมไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(2) ปญหาสวนราชการบางแหงมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน กรมการศาสนากับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การบูรณาการภารกิจท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรน้ําไวหนวยเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความไมมี
เอกภาพของงานดานการกอสรางที่กระจัดกระจายอยูในหลาย ๆ สวนราชการ เปนตน 

การแกปญหา ก.พ.ร. ไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดภารกิจใหชัดเจน รวมทั้งการจัดทํา focus 
group เพื่อระดมความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอยุติท่ีเห็นพองกัน 
และในบางประเด็นไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานในการออกแบบโครงสรางสวนราชการในเรื่องนั้นๆ เชน การจัดหนวยงานที่มีภารกิจดานการ
ขนสงและกอสราง เปนตน  

(3) ปญหารัฐวิสาหกิจบางแหงยังคงอยูในสังกัดอ่ืน ซ่ึงควรโอนเขามาอยูในสังกัดท่ีมีความรับผิดชอบ
โดยตรง เชน การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงยังคงสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนที่จะโอนไปสังกัดกระทรวงพลังงาน 

การแกปญหา ก.พ.ร. ไดจัดทําขอสนอการโอนการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาคไปสังกัดกระทรวงพลังงานตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานทั้งสองไปสังกัดกระทรวงพลังงาน  

(4) ปญหาการจัดหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงตางๆ ในการปฏิรูประบบราชการในบาง
กระทรวงไดมีการปรับปรุงหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวง และกอใหเกิดปญหาในการ
ใหบริการแกประชาชน เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การแกปญหา  สํ านักงาน  ก .พ .ร .  ดํา เนินการร วมกับกระทรวงเจ าของเรื่ อง  เชน 
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต)ในการพัฒนาหารูปแบบการจัดตั้ง
ศูนยบริการของกระทรวงการคลังในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยในระยะ
เร่ิมแรกจะมุงเนนในการใหบริการทางดานการเสียภาษี กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหจัดตั้ง สํานักงานประมงอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เปนตน 

 

(2) ปรับแนวทางปฏิบัติการแบงสวนราชการภายในกรม 

การแบงสวนราชการภายในกรมในปจจุบันมีขั ้นตอนที่ยาวและซับซอน สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงไดเสนอการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรม โดยอยูบนพื้นฐานของการเพิ่มความ
คลองตัวในการบริหารราชการใหกับหัวหนาสวนราชการในการจัดสวนราชการ กลาวคือ หัวหนาสวน
ราชการสามารถปรับปรุงสวนราชการภายในใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอผลของงานของสวนราชการที่สงผลกระทบตอประชาชน ตามหลักการ
โอนถายอํานาจของหนวยงานกลางใหหนวยงานปฏิบัติ (Devolution of centralized power) และให
เปลี่ยนวิธีการทํางานในการปรับปรุงการจัดสวนราชการ จากระบบการสงตองานกันเปนชวงๆ ไปสูการ
ทํางานแบบบูรณาการ  

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบกับขอเสนอของ ก.พ.ร. 
ในการปรับปรุงข้ันตอนการแบงสวนราชการภายในกรม เพื่อใหกระทรวงสามารถจัดโครงสรางสวน
ราชการภายในใหเหมาะสมกับภารกิจและบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไดทันเวลา โดยใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงเปนองคกรในการพิจารณาการแบงสวน
ราชการภายในกรม กอนนําเสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเปนประธาน และมีองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวง ผูแทน
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หนวยงานกลาง ไดแก สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนฝายเลขานุการ ท้ังนี้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําหนังสือเวียนและแนวทางการปฏิบัติแจงใหสวนราชการทราบและถือ
ปฏิบัติแลว 

 

 (3) การจัดองคกรรูปแบบหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ มีสถานะเปนหนวยงานใหบริการภายในของระบบราชการ ท่ี
มุงเนนในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน โดยมีลักษณะก่ึงอิสระ หรือมีความ
คลองตัวในดานการบริหารงานไดอยางเพียงพอตอการสงมอบบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ แตไมมีสถานะเปนนิติบุคคลซ่ึงแยกออกไปตางหากจากหนวยงานเจาสังกัด และอยูภายใต
การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีสุดแลวแตกรณี  โดยมีเปาหมายใหบริการหนวยงานตน
สังกัดเปนอันดับแรก และหากมีกําลังการผลิตสวนเกินจะใหบริการหนวยงานอื่นได โดยในการสงมอบ
ผลผลิตตองมีระบบการประกันคุณภาพ การจัดองคกรประเภทนี้เพื่อเปนทางเลือกสําหรับสวนราชการ
ในการใชทรัพยากรอยางคุมคา และชวยประหยัดคาใชจายจากภาษีอากรของประชาชน 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการจัดรูปแบบโครงสรางหนวยงานของภาครัฐท่ีไมใชสวนราชการ ในรูปแบบ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ซ่ึงไดเร่ิม
ดําเนินการในหนวยงานนํารอง 3 หนวยงาน ในป 2547 คือ (1) สํานักกษาปณ กรมธนารักษ (2) กอง
โรงพิมพ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ(3) สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
สํานักงาน ก.พ.ร. นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะดําเนินการในอีก 2 หนวยงานคือ หนวยงานทางดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมหรอืพิพิธภัณฑ และหนวยงานทางดานหองปฏิบัติการ 

(4) การพัฒนาระบบการบริหารงานของกลุมภารกิจ 

กลุมภารกิจ เปนการบริหารงานรูปแบบใหม เกิดข้ึนครั้งแรกจากการพัฒนาระบบราชการ
เมื่อป พ.ศ. 2545 โดยเปนการรวมสวนราชการระดับกรมตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปที่มีภารกิจท่ี
สัมพันธเชื่อมโยงกันเปนกลุมภารกิจ เพื่อใหการบริหาราชการภายในของแตละกระทรวงมีความ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบตอผลงาน สามารถทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนไดแทจริง  

การจัดกลุมภารกิจในปจจุบัน มีกระทรวงที่ไดจัดกลุมภารกิจแลวมีจํานวน 11 กระทรวง 
ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม 

การบริหารงานของกลุมภารกิจในระยะเริ่มแรกนั้นยังมีขอขัดของในการดําเนินการหลาย
ประการ ก.พ.ร. จึงไดพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของกลุมภารกิจมาเปน
ลําดับ ซ่ึงในป พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงวาดวยกลุม
ภารกิจ พ.ศ. 2545 ในสวนที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานของกลุมภารกิจ และเห็นชอบแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆ เพื่อสนับสนุนใหกลุมภารกิจบริหารงานอยางมีทิศทางตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ซ่ึง
แนวทางปฏิบัติดังกลาว ไดแก เร่ือง การจัดทรัพยากรรวมของกลุมภารกิจ การจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานหัวหนากลุมภารกิจ  การปฏิบัติราชการแทน  การรักษาราชการแทน การอุทธรณคําส่ัง
ทางปกครองของหัวหนากลุมภารกิจ การลาของหัวหนากลุมภารกิจ  และการกําหนดระบบการบูรณา
การงานในกระทรวง  เปนตน ซ่ึงแนวทางปฏิบัติดังกลาวนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบและถือปฏิบัติดวยแลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1208/ว 4  ลงวันที่ 
14 ตุลาคม 2546  

และในขณะนี้ ก.พ.ร. กําลังพัฒนาแนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจเพิ่มเติม ซ่ึง
คาดวาจะไดขอสรุปเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารกลุมภารกิจเพิ่มเติม ในป พ.ศ. 2548 
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(5) การปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับองคการมหาชน 

5.1 ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ ของผูอํานวยการ และเบี้ยประชุมฯ 

ของคณะกรรมการองคการมหาชน 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอ
ของ ก.พ.ร. ในการปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการองคการมหาชน และหลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ  

ดวยเหตุผลที่หลักเกณฑเดิมตั้งอยูบนสมมุติฐานในการควบคุมปจจัยนําเขา คือ อัตรา
คาตอบแทนของผูอํานวยการซึ่งกําหนดโดยหนวยงานกลางมากกวาการควบคุมผลสัมฤทธิ์ของ
องคการมหาชน ไดแก ผลผลิต และผลลัพธ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไมสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ประกอบกับ ในปจจุบันมีแนวโนมท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเปนสวนราชการและองคการ
มหาชนตองการแปรสภาพเปนหนวยงานในกํากับโดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเปนการเฉพาะ เหตุผลหลัก
ประการหนึ่ง คือ ความมีอิสระของหนวยงานในการกําหนดหลักเกณฑตางๆ โดยเฉพาะคาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของผูบริหารและเจาหนาที่ โดยไมตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ก.พ.ร. จึงไดจัดทําขอเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑท้ังสองหลักเกณฑโดยมีหลักการ
สําคัญ คือ การพิจารณาจัดกลุมองคการมหาชน จากการประเมินคางานซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 
3 มิติ คือ มิติความรับผิดชอบในการบริหารงาน มิติประสบการณของผูบริหาร และมิติสถานการณ ผล
จากการประเมินคางานสามารถจัดกลุมองคการมหาชน ไดเปน 3 กลุม และกําหนดอัตราเงินเดือน
พื้นฐานและอัตราเบี้ยประชุมแตกตางตามการจัดกลุม เปนกรอบอัตราข้ันต่ํา – ข้ันสูง โดยให
คณะกรรมการขององคการมหาชนเปนผูมีอํานาจและรับผิดชอบในการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการตามชวงอัตราคาตอบแทนตามการจัดกลุมขององคการ
มหาชน ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และใหรัฐมนตรี
เปนผูมีอํานาจในการกําหนดอัตราเบี้ยประชุมตามชวงอัตราตามการจัดกลุมเชนเดียวกับการกําหนด
คาตอบแทนผูอํานวยการ 

5.2 การพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองคการมหาชน 

หลักการในเรื่องนี้ คือ การกําหนดระบบการประเมินผลองคการมหาชน เพื่อพิสูจนถึง
ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาขององคการมหาชน โดยใหองคการมหาชนทุกแหงจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเสนอตอคณะรัฐมนตรีและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยให ก.พ.ร. และ
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูประเมินผลงานขององคการมหาชนตามคํารับรองการปฏิบัติงานและรายงาน
ตอคณะรัฐมนตรี  

ซ่ึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอ
ของ ก.พ.ร. ในเรื่องนี้ และ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดจางสถาบันหรือบริษัทที่ปรึกษาอิสระภายนอก
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานขององคการมหาชน โดยจะเริ่มทําการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ในองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 จํานวน 17 แหง 

5.3 การประเมินผลองคการมหาชนและหนวยงานในกํากับของรัฐ 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวา การ
จัดตั้งหนวยงานใหมีฐานะเปนองคการมหาชนหรือหนวยงานในกํากับของกระทรวงไดดําเนินการมา
ระยะหนึ่งแลว สมควรที่จะไดพิจารณาทบทวนกฎหมายวาดวยองคการมหาชน และประเมินผลวา
หนวยงานทั้ง 2 รูปแบบ มีปญหาอุปสรรคท่ีจะทําใหการดําเนินการของหนวยงานไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม เชน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ความเชื่อมโยงกับกระทรวงหรือนโยบาย
ของรัฐบาล คาใชจายในการบริหารจัดการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน เปนตน จึง
มอบใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสํานักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาปญหาอันเกิด
จากกฎหมายดังกลาว รวมทั้งติดตามประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา โดย
หากตองแกเพิ่มเติมกฎหมายก็ใหยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการศึกษาวิจัย
การประเมินผลองคการมหาชนและหนวยงานในกํากับ รวม 16 แหง ซ่ึงผลการศึกษาคาดวาจะแลว
เสร็จในเดือนกันยายน 2547 และจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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การพัฒนาการมีสวนรวม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบราชการเพื่อใหราชการไทยกาวเขาสูมาตรฐานสากลทั้ง

ดานการบริหารงานเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
และการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและอํานวยความสะดวกใหประชาชนแลว แนวคิดท่ีสําคัญอีก
ประการ คือ การสรางระบบราชการที่มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักการและเจตนารมณ ท่ี
สังคมไทยไดกําหนดไวท้ังในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในมาตราที่ 58, 59, 60, 76 และ 79 ท่ี
มุงเนนใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองโดยตรงมากขึ้น และมาตรา 3/1 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดตราเปนพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ท่ีไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 120 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดยขอกฎหมาย
ตางๆ ไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางสุจริตโปรงใส เปดเผยขอมูล และการเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองและนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ  

จากหลักการและเจตนารมณในเรื่องตางๆ ขางตน   ก.พ.ร. จึงไดกําหนดเปาหมายและ
แนวทางสําหรับพัฒนาระบบราชการโดยเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 โดยมุงเนนที่จะพัฒนาการบริหาร
ราชการใหสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น หมายถึงการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมซ่ึงจัดใหระบบการบริหารราชการเปนระบบเปด (Open governance) โดยประชาชนและผูท่ี
เก่ียวของในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเขารวมใน 5 มิติคือ (1) รวมรับรู (2) รวม
ใหคําปรึกษา/แนะนํา (3) รวมมีบทบาทเกี่ยวของ (4) รวมมือ และ (5) รวมตัดสินใจ 

ในทางปฏิบัติท่ีเปนสากล การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารราชการแผนดิน 
เปนเรื่องท่ีทุกประเทศเริ่มใหความสําคัญและกําลังดําเนินการในหลายรูปแบบ โดยปกติสามารถ
ดําเนินการไดท้ังทางตรงและทางออม  ในทางตรงคือภาครัฐอาจจะเปดใหประชาชนไดตัดสินใจ
เลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เชน การลงประชามต ิ หรือการจัดกระบวนการ
ประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน เปนตน ในทางออมอาจจะกระทําไดหลายวิธี 
โดยผานเครือขายตางๆ เชน เครือขายองคกรประชาสังคม การเปดโอกาสและจัดเวทีการมีสวนรวม
ในมิติตางๆ ท้ัง 5 มิติ  สําหรับผูแทนกลุมตางๆ เชนกลุมนกัวิชาการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ส่ือมวลชน 
และตัวแทนกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ ในสังคม โดยการที่จัดใหมีเครือขายการทํางานรวมกันนี้ถือวาจะ
เปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะเปดชองทางใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ท้ังในดานของ
การเปนผูรวมใหความเห็นตอการกําหนดนโยบายภาครัฐ การรวมดําเนินการ การรับรูขาวสาร  
ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบใหการบริหารราชการเปนไปในทิศทางที่ตอบสนองกับความตองการ
ของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาระบบราชการ ใหเปนระบบราชการภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยยุคใหม เปนระบบราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และเอื้อตอ
ประโยชนสุขของประชาชน 

การพัฒนาระบบราชการใหเปนราชการระบบเปดเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย รวมถึง
ระบบราชการและขาราชการไทย ซ่ึงยังคุนเคยกับการทํางานแบบรวมศูนยและสั่งการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายสําคัญนี้ จําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางและมาตรการที่ชัดเจน 
เพื่อเปนบรรทัดฐานใหมในการวางระบบการบริหารราชการและกระบวนการตัดสินใจ และมีระบบการ
เปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะที่ชัดเจนเที่ยงธรรม หากระบบราชการมีการบริหารราชการที่เปด
โอกาสใหผูท่ีเก่ียวของและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในงานราชการในระดับตางๆ 
อยางมีคุณภาพก็จะถือวาเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการ  ในชวง 2 ปมีผลงาน
สําคัญสรุปไดดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ในทางปฏิบัติการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเปนเรื่องใหมสําหรับระบบราชการไทย 
เพราะยังไมเคยปรากฏเปนหลักเกณฑหรือวิธีการที่ชัดเจนในการปรับระบบการบริหารราชการ จาก
ระบบสั่งการมาเปนระบบที่รับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชน การเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และรวมทํางานเปนเครือขายกับภาคราชการอยางแทจริง เพื่อให
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม เพื่อ
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กําหนดทิศทางและวิธีการสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหชัดเจนย่ิงข้ึนและเพื่อสราง
ระบบราชการที่มีกระบวนการบริหารที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึงยอมรับและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขา
มามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานเปนหุนสวนเครือขายและรวมตรวจสอบผล
การดําเนินงาน 

สําหรับวิธีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดกําหนดไว 2 ระดับ คือในสวนกลางและใน
ระดับจังหวัด ท้ังสองระดับไดกําหนดยุทธวิธีการดําเนินงานไว 2 แนวทาง คือ 

1. การพัฒนาการมีสวนรวมจากภายนอกภาคราชการ (outside-in approach) คือการ
กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสรางศักยภาพและโอกาสใหภาคประชาชนและภาคท่ีี
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงานของภาคราชการ 

2. การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (inside-out approach) คือการพัฒนาความพรอม 
ใหกับระบบราชการและขาราชการเพื่อเปดรับการมีสวนรวมของประชาชน 

จากแนวทางในแผนยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม เปนกรอบที่ใชในการ
ดําเนินงานในการพัฒนาระบบราชการ 

2.  การสรางเครือขายประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบราชการ 

เพื่อปรับระบบการทํางานของ สํานักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบราชการใหเปนการ
ทํางานในระบบเปดมากขึ้น มาตรการสําคญัท่ีเร่ิมดําเนินการที่ ก.พ.ร. คือการเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ ไดเขามามีสวนรวมกับการทํางานของภาคราชการ ตัง้แตการรวมรับรู
ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ รวมแสดงความคดิเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
โดยสมัครเปนสมาชิก “รวมคิด รวมใจ พฒันาระบบราชการไทย” ซ่ึงผูสมัครจะไดรับเอกสาร/ขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ โอกาสในการเขารวมอบรม/สัมมนากับสํานักงาน ก.พ.ร. และ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมอื่นๆ  

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครไดโดยตรงที่ สํานักงาน 
ก.พ.ร. หรือสมัครผานทางเว็ปไซดท่ี www.opdc.go.th  

3.  การพัฒนาระบบราชการที่เนนการมีสวนรวมเปนระบบเปด 

ปจจุบัน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดริเร่ิมการดําเนินงานที่เปนระบบเปดหรือการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมตามยุทธศาสตรของ ก.พ.ร. และหลักการการบริหารราชการแบบมีสวนรวมทั้ง 5 มติิ
มากย่ิงข้ึน ในชวง 2 ป สํานกังาน ก.พ.ร. ไดจัดกระบวนการที่สงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 
และผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบราชการ (Stakeholder groups) ครบเกือบทุกมิติของการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูรูปแบบการบริหารราชการยุคใหม 
งานในสวนที่มีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอคือ มิติท่ี 1, 2, 3 และ 4 คือ การใหขอมูลและชี้แจง
โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร. เผยแพรขอมูล ความรู และมีบริการดานขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ทุกประเภท มี
ท้ังส่ือส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของและประชาชนเปนนโยบายสําคัญของ ก.พ.ร. 
ดังนั้น ในการพัฒนากรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบราชการในเรื่องท่ีสําคัญ ทุกเร่ืองจะ
เร่ิมตนจากการเปดเวที่ระดมความคิดเห็น การปรึกษาหารือกับผูท่ีมีสวนไดเสีย และเปนเวทีประชาพิจารณ 
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดท้ังในรปูของการประชุม หรือ การขอความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือ
เปดเสรีท่ีประชาชนสามารถสงความคดิเห็น ทางไปรษณีย จดหมาย โทรศพัท (มีท้ังสายตรงและสายดวน) 
หรือสงขอมูลทางเว็ปไซด ตัวอยางผลงานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพื่อรองรับการบริหาร
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คือ การจัดเวทีประชาพิจารณรางพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ...ในชวงป 2545-2546 การประชาพิจารณ
รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.... ท่ีไดดําเนนิการใน 20 พื้นที่ท่ัวประเทศ  
ในเดือนกัยยายน 2547 รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร ท่ีจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2547 และการหารือผูท่ี
เก่ียวของในการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินสําหรับป 2548 ท่ีไดจัดในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
เปนตน 

การรวมมีบทบาทเกี่ยวของในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดริเร่ิมงานใน
หลายดาน เร่ิมตั้งแตการสรางและสงเสริมเครือขายของภาคราชการทัง้ในระดับกระทรวง กรม และ
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จังหวัด เปน เครือขายการพัฒนาระบบราชการจากภายใน (Change from within) หรือท่ีเรียกวา ทีม 
ก.พ.ร. กระทรวง กรม หรือ จังหวัด เปนตน  

การรวมมือในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเดินหนาสรางพันธมิตรและ
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่กับภาคธุกิจเอกชนและภาคประชาสังคม มีการจัดกิจกรรม
รวมกับเครือขายองคกรพัฒนาภาคเอกชนและผูแทนเครือขายภาคประชาชนทั่วประเทศในเดือน 
สิงหาคม 2546 และมีการสานตอความรวมมืออยางตอเนื่อง การสงเสริมการทํางานเปนเครืยขาย
วิชาการรวมกับนักวิชาการ และสถาบันการศึกษา เชน ไดมีการทําขอตกลงความรวมมือกับเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนตน 

การดําเนินงานทั้งหมดนี้ สงผลให ก.พ.ร. สามารถสื่อสารและไดรับขอมูลความคดิเห็น
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบราชการ 

4.  การพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อติดตามศึกษาการพัฒนาราชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ระบบราชการ โดยรวมพลัง (synergy) จากเครือขายประชาชนภาคสวนตางๆ เชน ประชาชนทั่วไป 
ขาราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เพื่อตดิตามการพัฒนา
ระบบราชการและสงสัญญาณใหภาคราชการไดรับทราบขอมูล (input) และขอมูลยอนกลับ (feedback) 
จากประชาชน 

ในโครงการนี้ไดทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จัดเวทีระดมความคิด และประชุมกลุม
ยอยเครือขายตางๆ รวม 26 คร้ัง จัดกิจกรรมวิทยุเครือขาย 7 คร้ัง พรอมกับสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการในภูมิภาคตางๆ จํานวน 5 ภูมภิาค คือ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคกลางหรือภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต โดย
รูปแบบกิจกรรมในแตละท่ีจะแตกตางกันไปตามที่เครือขายในแตละแหงจะกําหนด เชน  Call Center 
ภาคประชาชน การจัดเวทีสัมมนาสาธารณะ รายการวิทยุชุมชน การจัดทํา Website สภาประชาชน 
หรือเวทีประชาชนพบขาราชการ เปนตน  

5.  การพัฒนาศักยภาพของขาราชการเพื่อการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

โครงการนี้ดําเนินการตามยุทธวิธีดาน inside-out ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหกับขาราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและสรางวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร
ความรูเก่ียวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  

หลักสูตร “การสรางการมีสวนรวมสําหรับบุคลากรภาครัฐ” นี้ ประกอบดวยสาระสําคัญ
เก่ียวกับความรูพื้นฐานดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม กระบวนการและเทคนิคการมีสวนรวม
ของประชาชน การแกไขขอพิพาทและความขัดแยงโดยสันติวิธี และการสื่อสารเพื่อการมีสวนรวม
ของประชาชน ซ่ึงมีวิทยากรตัวคูณจากหนวยงานตางๆ จํานวน 40 คน เขารับการฝกอบรมและ
กระจายลงไปเผยแพรความรูใหกับขาราชการในระดับจังหวัดในทุกภูมิภาค จํานวน 5 คร้ัง  ใหแกผู
เขารับการอบรม จํานวน 750 คน และจะกลับมาสรุปประสบการณท่ีไดจากการลงไปสอนจริงเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรและคูมือเปนครั้งสุดทาย กอนการขยายผลในปตอไป 

6.  การสรางเครือขายกับภาควิชาการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมอืทางวิชาการกับ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏ) ท่ัวประเทศ  จํานวน 
41 แหง  โดยมีขอบเขตความรวมมือ 3 ประการ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  และรวมปฏิบัติงานในการเผยแพรความรูความเขาใจดังกลาว
ไปยังขาราชการและประชาชนทั่วไปในภูมิภาคตางๆ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ (สถาบันราชภัฏ) ใหมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน และการ
พัฒนาระบบราชการ เพื่อชวยใหขาราชการและพี่นองประชาชนไดมีความรูความเขาใจในการพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผนดินไดดีย่ิงข้ึน พรอมท้ังเพื่อชวยเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
การเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง และสามารถทํางานเชื่อมโยงเปน
เครือขายของ ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวดเร็วทันตอความตองการของหนวยงานภาครัฐ 
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             วิทยากรตัวคูณของสํานักงาน ก.พ.ร. จึงประกอบดวยอาจารยจากทุกมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาตางๆ และเจาหนาที่ของหนวยงานกลางที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบราชการ 
จํานวน 100 คน ซ่ึงจะทําใหสํานักงาน ก.พ.ร. สามารถใหบริการดานวิทยากรแกสวนราชการตางๆ ได
อยางทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2547  เปนตนไป 

นอกจากนี้มีการสรางเครือขายกับภาควิชาการเปนกิจกรรมภายใตโครงการ “สานความรู 
สูราชการยุคใหม” ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการสรางเครือขายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยการเปดโอกาสใหนักคิด นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิไดมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐและการพัฒนานวัตกรรมการทํางานของระบบราชการ กลุมเปาหมายหลักของโครงการนี้คือ 
อาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ นักคดิอิสระนักปฎิบัติท่ีมีประสบการณและผูแทนจาก
ภาคสวนตางๆ 

ในปนี้จะเปนปของการเตรียมการในเบื้องตน ซ่ึงไดจัดการเสวนาระดมความคิดไปแลว 2 
คร้ัง ในวันที่ 8 และ 17 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท เพื่อสรางพันธมิตรทางวิชาการ
และเตรียมการที่จะจัดการสัมมนาครั้งใหญในปตอไป 

7.  การสรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ 

การพัฒนาระบบราชการเปนปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก ในประเทศตางๆ มีความ
พยายามที่เปนทั้งบทเรียนที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว มีการสะสมองคความรูและมีผูเชี่ยวชาญ
มากมาย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอประเทศไทยเปนอยางมาก ในขณะที่ ประเทศไทยก็มีความกาวหนา
ในการพัฒนาระบบราชการจนเปนที่กลาวขวัญถึงในเวทีโลก วาเปนประสบการณและความพยายามที่
นาสนใจและนาประทับใจที่เกิดข้ึนในประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ท่ีสามารถเอาชนะ
ความยากลําบากและปญหาอุปสรรคในการปฏิรูประบบราชการไดสําเร็จ และมีการปฏรูิประบบราชการ
ขนานใหญใหเห็นเปนที่ประจักษ  ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีผูแทนจากประเทศตางๆ ขอเขามาศึกษาดู
งานอยางตอเนื่อง เชน ผูแทนจากประเทศเวียตนาม มองโกเลีย พมา ศรีลังกา บังคลาเทศ และ
สิงคโปร เปนตน  

เพื่อใหการพัฒนาระบบราชการไทยเดินหนาอยางมีประสิทธิภาพ อยูบนฐานขององค
ความรู และมคีวามสมดุล สํานักงาน ก.พ.ร. ตระหนักถึงความสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ และไดสรางเครือขายความรวมมือแลวกับหลายประเทศ เชน การทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวาง Australian Public Service Commission ของออสเตรเลีย กับ ก.พ.ร. เปนตน  

8.  การเสนอแนะตัวช้ีวัดดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหมีตัวชี้วดัผลการดําเนนิงานที่สามารถ
สะทอนความสําเร็จของการเปดระบบราชการอยางแทจริง ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทํากรอบ
การกําหนดตัวชี้วัด และเปดโอกาสใหสวนราชการตางๆ ไดรวมรับรูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กรอบการวัดผลการดําเนินงาน โดยไดจัดทําเปนแบบสอบถามและสงไปยังสวนราชการระดับกรมทุก
แหงและสวนราชการระดับจังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงไดรับความรวมมือและการตอบรับเปนอยางดี  
นอกจากนี้ ยังไดจัดทํารางการวัดผลและกําหนดตัวชี้วัดดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพื่อใช
เปนสวนหนึ่งในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในปตอไป 

การเปดระบบราชการใหมีการบริหารแบบมีสวนรวม เปนการเดินทางที่ยาวไกล กาวแรก
ของการทํางานไดเกิดข้ึนแลว เสนทางนี้ตองการพันธมิตรท่ีจะรวมเดินทางดวยกัน เรียนรูดวยกัน และ
รวมกันพัฒนาระบบราชการ ท้ังนี้ เพื่อเปาหมายสุดทายของการพัฒนาระบบราชการ ซ่ึงก็คือ 
ประโยชนสุขของประชาชน 

 

การพัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
การพัฒนาระบบราชการไทยยังเดินหนาอยางตอเนื่อง เพราะงานการพัฒนาระบบราชการ

เปรียบเสมือนการเดินทางที่ไมมีวันส้ินสุด และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพราะสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท้ังภายในและภายนอกประเทศ  รวมถึงความตองการในการพัฒนาประเทศ
และความตองการของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดย้ัง ยุทธศาสตรข้ันตอไปของการ
พัฒนาระบบราชการไทยมีจุดเนนใน 4 ดาน ดังนี้ 
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1. การสานตอภารกิจท่ียังไมเสร็จสิ้นและผลักดันการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  

1.1 การสงเสริมและผลักดันการบริหารราชการแนวใหมใหเปนไปตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะจะสานตองาน
ท่ีดําเนินการแลวใหครบวงจร และการริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ยังไมได
ดําเนินการในชวง 2 ปท่ีผานมา  

1.2 การแกไขปญหา/ปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางานของสวนราชการที่ยังคั่งคางส่ังสม
อยู และเนนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสวนราชการสามารถปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
อยางเต็มศักยภาพ 

 
2. การสราง“ความพรอมของระบบราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาล” เพื่อ

การสรางคุณคา  

2.1 การจัดวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยท่ีจับตองไมได (Intangible assets) ของสวน
ราชการใหมีความเหมาะสม อันจะชวยทําใหระบบราชการมี “ความพรอม” ในการทํางาน
ตามยุทธศาสตรของรัฐบาล (Strategic readiness) และสามารถผลิตผลงานหรือสราง
คุณคา (Value creation) ไดอยางเต็มท่ี โดยมีสาระครอบคลุมในเรื่องของทุนมนุษย 
(Human capital) ทุนขอมูลสารสนเทศและความรู (Information & knowledge capital) 
ทุนองคการ (Organization capital) 

2.2 การวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ โดยเนนการจัดวางรูปแบบ
และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ใหมีความเหมาะสม
กับแตละประเภทองคการ อันไดแก 

ก) หนวยงานราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงจะตองมีความชัดเจนใน
ประเด็นหรือโจทยของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหชองวาง (Gap) ของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร การสรรหาคณะผูบริหารใหม (ถามีความจําเปน) 
การแกไขอุปสรรคทางตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ รวมถึง
การจัดวางระบบสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางราบรื่น  

ข) หนวยงานราชการทั่วไป  

2.3 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (Change leaders) และทีมงานสําหรับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change facilitators) 

2.4 การส่ือสารเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง (Communication for change) เพื่อทําความ
เขาใจ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ทัศนคติ คานิยม และสรางการยอมรับใหเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะการรณรงคใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน มีทัศนคติท่ีดี
รวมกัน ตอการทํางานของขาราชการยุคใหมท่ีมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชนดวย “รอยย้ิม” 

  
3.  บูรณาการระบบบริหารงานของภาครัฐใหเช่ีอมโยงกันอยางสมบูรณ  

3.1 การบูรณาการใหมีการทํางานสอดรับเชื่อมโยงกันระหวางกระทรวง/กรม (Functions) 
และกลุมจังหวัด/จังหวัด (Areas) 
- การเชื่อมโยงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร การจัดสรรทรัพยากร การวัดผลการ

ดําเนินงาน และการใหรางวัลตอบแทน เขาดวยกัน 
- การปรับบทบาทภารกิจและการโอนถายอํานาจหนาที่และทรัพยากร (ทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณ) ของกระทรวง ทบวง กรมในสวนกลางออกสูสวนภูมิภาค 

3.2 การเชื่อมโยงการปฏิรูปดานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเชื่อมโยงการปฏิรูป
ระบบราชการ การกระจายอํานาจออกสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ   
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4. การปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติใหเอื้อตอการพัฒนาระบบราชการ  

4.1 การแกไขและปรับปรุงกฎหมายหลัก (เชน กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
กฎหมายขาราชการพลเรือน กฎหมายงบประมาณ เปนตน) ตลอดจนพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบปฏิบัติอ่ืนใดอันเกี่ยวของกับ
ระบบราชการ ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4.2 การทบทวนเพื่อปรับปรุง/ยกเลิกการควบคุม (Deregulation) หรือการเขามาควบคุมใหม 
(Re-regulation) ของสวนราชการตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการขออนุมัติ อนุญาต 
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของบานเมือง 

 


