การปฏิรูประบบราชการ
นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ วิทยากรชํานาญการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สํานักวิชาการ
ระบบราชการถื อเป็ นกลไกหลั กในการบริ หารราชการแผ่ นดิ น โดยมี ก ระทรวง ทบวง กรม
เป็ นฟันเฟื องสําคัญ ในการทํ างาน แม้ ว่าระบบราชการไทยจะมีการปฏิรูปติดต่อกั นมาอย่างยาวนานและ
หลายหน่วยงานมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการของตน โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายมิติ
อย่างต่อเนื่อง มีการทํางานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ มีแผนยุทธศาสตร์การทํางานร่วมกัน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ระบบราชการไทยยังมีปัญหาอีกหลายประการ ทําให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม สภาพปัญหาของระบบราชการไทยสรุปได้
ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้าง
ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้ําซ้อนกันทั้งในด้านภารกิจ บทบาท อํานาจหน้าที่
ทําให้ไม่คล่องตัว ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซ้อนของการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการซ้ําซ้อนกันของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
หน่ ว ยงาน นอกจากนี้ การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง โดยใช้ ห ลั ก การรวมศู น ย์ อํ า นาจ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
โครงสร้างของระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง ทบวง และกรม เป็นศูนย์สั่งการนั้น เมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป ระบบนี้กลายเป็นปัญหา และไม่เหมาะสม เกิดความล่าช้าในการทํางาน และไม่ทันต่อความต้องการ
ของประชาชน
2. ปัญหาการบริหารงาน
การบริหารงานของระบบราชการไม่มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยมี
การแทรกแซงจากฝ่ า ยการเมื อ งที่ กํ า หนดนโยบาย นอกจากนี้ บางครั้ ง ระบบราชการไทยมั ก จะละเลย
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล การวัดความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน จึงทําให้ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานในแต่ละด้านไว้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
3. ปัญหาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ระบบบริหารงานบุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน ทําให้ข้าราชการมีความก้าวหน้าในการรับราชการ
แตกต่างกัน ระบบค่าตอบแทนยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาบุคลากร คือ ข้าราชการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือ
เรียกว่าขาดความเป็นมืออาชีพ ทําให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ขาดความรับผิดชอบ
มีทัศนคติและค่านิยมแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบราชการและข้าราชการยังคงยึดติดกับการทํางานโดยวิธีการ
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ใช้อํานาจสั่งการเป็นหลัก ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบอุปถัม ภ์ในการทํางาน โดยไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
4. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งของระบบราชการ
ไทย เนื่องจากลักษณะการทํางานของระบบราชการเป็นแบบผูกขาด และข้าราชการมีพฤติกรรมการทํางาน
ช่วยพวกพ้องของตน เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิชนและเป็นช่องทางให้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีต่อระบบราชการและข้าราชการ
จากสภาพปัญหาของระบบราชการดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องมีการปฏิรูป
ระบบราชการ เนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญเพราะระบบราชการเป็นระบบใหญ่ที่สุดของประเทศ มีบุคลากรอยู่ใน
ระบบเป็นจํานวนมาก และมีงบประมาณจํานวนมหาศาล มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานะของประเทศชาติ และการปฏิรูประบบราชการได้ถูก
บรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมายังไม่สามารถดําเนินการ
ได้อย่างจริงจังและประสบผลสําเร็จ
การปฏิ รู ป ระบบราชการได้ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น อี ก ครั้ ง เมื่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
เข้าควบคุมอํานาจการปกครอง และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 โดยในมาตรา 27 ได้กําหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้
เกิ ด การปฏิ รู ป ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการเมื อ ง ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ ประกอบกับ “...สํานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับ
ทุกกระทรวงในการดําเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการนําข้อเสนอของสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการ
ปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยให้มีความสุข มาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง
ในการปฏิรูประบบราชการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในเบื้องต้นที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเร่งด่วน โดยเน้นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
บริการของรัฐ และลดช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการทํางานของข้ าราชการที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยจะร่วมมือกันปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานของแต่ละกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการนําภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการที่สามารถนํามาบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนควบคู่กันไป และต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
โดยเร็ว โดยร่วมกันกําหนดประเภท ชนิดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลสําเร็จของความตั้งใจในการ
ปฏิรูปครั้งนี้ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อกําหนดแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน รวมถึงการนําเสนอต่อประชาชนเพื่อรับรู้
รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้ องถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ และเมื่อทราบถึง
รายละเอียดของการดําเนินการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ในการดําเนินงานของแต่ละกระทรวงแล้ว จากนั้น
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เป็นช่วงระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ให้สําเร็จ และสามารถดําเนินการได้ รวมถึง
พร้ อมที่ จะให้ บริการประชาชน โดยการปฏิรูประบบราชการครั้ งนี้ จะเกิ ดขึ้ นพร้ อมกันทั้ง 20 กระทรวง
ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากทุกกระทรวงให้ทําหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการ…” (ปฏิรูปราชการ
ครั้งใหม่, 2557)
เห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ได้มี การนําแนวคิดการจั ดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) เข้ามาใช้แก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานในระบบราชการ
การให้ความสําคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของการ
ปฏิรูประบบราชการทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ในการนําแนวคิดมาปรับใช้ ควรพิจารณาถึงการนําไปปฏิบัติอย่าง
ละเอียด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ลักษณะเด่น
ของการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ จึ ง อยู่ ที่ ค วามพยายามแก้ ปั ญ หาของระบบราชการแบบดั้ ง เดิ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545)
เมื่ อ การปฏิ รู ป ระบบราชการให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลงานและประสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการ เพราะทําให้ระบบราชการมีการ
ทํ า งานแบบใหม่ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลงาน และสามารถวั ด ผลงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนได้ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงจะทําให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประสบผลสําเร็จ และนําไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแง่ของการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการและข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้
ดังนี้ (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ., 2552)
1. ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ส่ ว นราชการมี ก ระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ข้ า ราชการทุ ก ระดั บ ทํ า งานเพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ ข้าราชการทุกระดับจะปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ
ส่ ว นราชการ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะสามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในอนาคต
2. ประโยชน์ต่อข้าราชการ
ข้าราชการได้รับทราบเป้ าหมายผลการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน ทําให้เห็นภาพความ
เชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลสําเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน และข้าราชการจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น เพราะเมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จะมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคลเพื่ อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการทํางาน อันจะนําไปสู่
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การปรั บ เปลี่ ย นแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาตั ว ข้ า ราชการให้ ส ามารถทํ า งานมุ่ ง เป้ า สู่
ความสําเร็จขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ่ การจะปฏิรูป
ระบบราชการให้ประสบผลสําเร็จ จะต้องปฏิรูปการเมือง หรือปฏิรูปประเด็นปัญหาของประเทศด้านอื่น ๆ
ไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนไปยังทุกส่วนราชการและพัฒนาระบบราชการให้เกิดความฉับไวและ
ต่อเนื่อง โดยต้องให้การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ข้าราชการมีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทําให้เกิดความคุ้มค่า ส่งผลให้ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ
ลดขั้นตอนการทํางาน วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ มีการประสานงานร่วมมือกันจากส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สร้างเสริมความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ยกระดับความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้
ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความพร้อมของข้าราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการทํ า งานทุ ก ภาคส่ ว นและเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว ทั้ ง นี้
การนําหลักการบริหารที่มีรูปแบบที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มาเป็นตัวแบบในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
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