โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้นาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Government) และแนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่ (New Public Management) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ต่อมาได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและ
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นเพื่อให้ เป็น
ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ฉบับแรกนั้นมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทางาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่ ว นร่ ว ม การพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การประชาชน และการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทางานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล (High Performance)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ฉบับ
ต่อมา ได้จัดทาขึ้นโดยให้ความสาคัญกับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ เก่ง ดี มีส่วนร่วม และตอบสนองทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลง ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทยฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ใหม่ ของ
การพั ฒนาระบบราชการ คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้ นประโยชน์สุ ขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรี ยนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดมั่นในหลั ก
จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล รวมทั้ ง ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย 4 ยุ ทธศาสตร์ คื อ
การยกระดับการให้ บริ การและการทางาน การปรับรูปแบบการทางานให้ มีลั กษณะเชิง บูรณาการ การมุ่ง สู่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และการสร้างระบบการกากับดูแลตนเองที่ดีเกิดความโปร่งใส มั่นใจ และ
สามารถตรวจสอบผลของการพัฒนาระบบราชการในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นความก้าวหน้า
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้มาตรการการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชนทาให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นอย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการรวมตัวของประชาคม
อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและวางยุทธศาสตร์ของประเทศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการไทยมีกรอบและแนวทางสาคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – พ.ศ. 2561) จึงถูกทาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การลดความเหลื่อมล้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ
“สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน”

การขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยตั้งแต่ พ.ศ.
2546 จนถึงปัจจุบันได้บรรลุผลและเกิดการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Service Link :SL) /เคาน์เตอร์บริการประชาชน
(Government Counter Service : GCS) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้ น
อย่างไรก็ดี โลกกาลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
เทคโนโลยีดิจิทัลทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่วิธีการสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า
การรักษาผู้ป่วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สร้างรูปแบบกระบวนการทางานใหม่ ๆ ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถลดประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจแบบเดิม เช่น เครื่องโทรสาร ฟิล์มถ่ายภาพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ลงได้อย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมา
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลจะ
ส่ งผลดีต่อ ประเทศในหลายมิติ แต่ คงปฏิ เสธไม่ไ ด้ว่า ประเทศไทยกาลั งเผชิญกั บความท้ าทายจากปัญหา
ที่ซับซ้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา ปัญหาการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง
ประเทศไทยสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นแต่ ก็ยังไม่หลุดพ้นจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ดังนั้น คณะรัฐบาลนาโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยวางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
การทางานร่วมกันเพื่อนาพาประเทศไทยไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” รวมทั้งกาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อผลั กดันประเทศให้ หลุ ดพ้น ปัญหาที่สาคัญ 3 เรื่องหลั ก คือ
1) ประเทศรายได้ปานกลาง 2) ความเหลื่อมล้า และ 3) ความไม่สมดุลของการพัฒนา
การปรั บ ตัว เพื่อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงเป็นสิ่ ง ที่ส าคัญอย่ างยิ่ง ในการขับเคลื่ อนประเทศให้ บรรลุ
เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภาครัฐนับว่าเป็นกลไก
สาคัญกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้สู่เป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการเสนอแนะ
นโยบาย กากับดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ กติกา อีกทั้งยังเป็นกลไกช่วยส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ประเทศ
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่การทางานรูปแบบ วิธีการเดิมของภาครัฐอาจจะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น การปรับบทบาทภารกิจ การปรับระบบวิธีการทางาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน
ของหน่วยงานภาครัฐจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่าการดาเนินการที่ผ่านมา
การพัฒนาระบบราชการไทยได้บรรลุผลในทางปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก ประเทศไทยจึงต้องเร่ง
ปรับตัวและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้พร้อมต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องปรับ
กระบวนทัศน์ รูปแบบ วิธีการทางานและการให้บริการเพื่อให้การปฏิบัติงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี
2561 สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยฉบับต่อไปเพื่อให้ระบบราชการไทยพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
ในอนาคต ในการนี้ จึ งเห็ นควรจั ดท าโครงการศึกษาระบบราชการเพื่ อเตรี ยมการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย โดยศึกษาบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงและส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ
ราชการศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการปรับบทบาทภารกิจ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ การปรับแนวคิดและวิธีการ
ทางานใหม่ของภาครัฐ ประกอบกับการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางระบบและแนวทางที่จะทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีข้างหน้า
2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและการบริหารราชการแบบบูรณาการ
2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะนาไปสู่การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นท้าทายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.4 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม
คงไว้เฉพาะภารกิจที่มีความจาเป็นและถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการแทน
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ (CCO กระทรวง)
3.3 ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
3.4 ภาคเอกชน
3.5 ภาคประชาชน
4. ขอบเขตและวิธีการดาเนินการ
4.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกั บการพั ฒนาระบบราชการไทยและบทบาทภารกิ จภาครั ฐ (เอกสาร
งานวิจัย สถิติข้อมูล เอกสาร Activity Dictionary เป็นต้น)

4.2 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
การเมืองการปกครอง ทั้งในบริบทโลก ภูมิภาคและในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทย
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยระยะต่อไป
4.3 ศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการกาหนดปัจจัยเงื่อนไขแห่ง
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบราชการไทย
4.4 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการ เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี
4.5 จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐ (CCO กระทรวง) นักวิชาการ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิด ทิศทางการพัฒนาระบบราชการระยะ 20 ปี
และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐและข้อเสนอแนะ แนวทางในการถ่ายโอน
ภารกิจให้ภาคส่วนอื่น
4.6 ประชุมสัมมนา (Seminar) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนาความเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงข้อเสนอทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี และข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.7 นาข้อเสนอทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี และข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจ
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม เสนอต่อ อ.ก.พ.ร. หรือ ก.พ.ร. เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
4.8 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาสาคัญได้แก่ ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
ไทยระยะ 20 ปี และข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม

