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 สำานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร 
บุคคลในระบบราชการ
 จากการดำาเนนิการทีผ่า่นมาแมว้า่สำานกังาน ก.พ. ได้ดำาเนินการจดัอบรม
หลักสูตรความรู้ เ ก่ียวกับอาเซียนให้แก่ ข้าราชการหลายครั้ง แต่ก็  
ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำานวนมากกว่า 2 ล้านคน สำานักงาน 
ก.พ. จึงเห็นควรพัฒนาชุดการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเขา้ใจ เกีย่วกบัระบบราชการ ซ่ึงมคีวามหลากหลายของประเทศสมาชกิ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้แก่บุคลากรภาครัฐซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
 ทั้งนี้ทางสำานักงาน ก.พ. จึงทำาความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บรหิารศาสตร ์(นด้ิา) จดัทำาหนังสือเรือ่ง “ระบบบรหิารราชการของประเทศ
อาเซียน” เพื่อเสริมทักษะความรู้เก่ียวกับการบริหารราชการให้แก่บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปกับ 
หนังสือชุดนี้

คำานำา

สำ�นักง�น ก.พ.
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 หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครฐัของประเทศตา่งๆ ในอาเซยีน อันจะเปน็ประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน และทีน่า่จะเปน็ประโยชน์ในการเรยีนรูร้ะบบราชการของ
ประเทศเหล่าน้ีคือเน้ือหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ 
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย 
สำาคัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง 
น่าสนใจ 
 หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนท้ัง 10 นี้ อาจมี
เนื้อหาแตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
บางประเทศได้ด้วยข้อจำากัดด้านภาษา และบางประเทศยังไม่มีการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำาหนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมสีว่นในการตดิอาวธุองคค์วามรูภ้าครฐัใหแ้ก่ข้าราชการไทย
ไม่มากก็น้อย สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพและเว็ปไซต์ที่ช่วยกัน
เผยแพร่ให้อาเชียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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ประวัติและข้อมูลประเทศ
และรัฐบ�ลโดยย่อ

1
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 ประเทศเวียดนามเปน็ประเทศทีผ่า่นสงครามอนัยาวนาน แตเ่ปน็เพยีง
ไม่กีป่ระเทศทีไ่มท่ิง้การศกึษาระหว่างการทำาสงครามและหน่ึงในแฉกดาว
ของเวยีดนามบง่บอกถึงการเคารพคนมคีวามรู ้เวยีดนามจงึเปน็ประเทศ
ในกลุ่มในอาเซียนที่น่าสนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

 1.1.1 ข้อมูลท่ัวไป

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐส ังคมนิยมเว ียดนาม 
                                      (The Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวง ฮานอย (Hanoi)  
พื้นที่		 มีพื้นท่ี 329,247 ตารางกิโลเมตร  
  มีรูปร่างเป็นรูปตัวเอส (S) ลักษณะเป็น 
   แนวยาว ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกของ  
  คาบสุมทรอินโดจีน มีภูมิประเทศเป็น 
  ภู เขาสู งกั้ นระหว่ างที่ ราบลุ่ มแม่น ำาที่  
  อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้
เขตแดน	        ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  เป็นระยะทาง 1,281 กิโลเมตร ทิศใต้ 
  ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับ 
  สปป.ลาว เป็นระยะทาง 2,130 กิโลเมตร  
  กัมพูชาเป็นระยะทาง 1,228 กิโลเมตร 
  และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับอ่าว 
  ตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้
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ประชากร 93.4 ล้านคน (2557) [24]

วันชาติ	 2 กันยายน
ภาษาราชการ เวียดนาม
ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต ์
  เวียดนาม (Communist Party of 
  Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียว 
  และมีอำานาจสูงสุด
ธงชาติ มีชื่อเรียกโดยท่ัวไปอีกช่ือหนึ่งว่า “ธง 
  แดงดาวเหลือง” เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
  พื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน  ตรง 
  กลางมี รู ปดาวห้ าแฉกสี เหลื อ งทอง 
   สี แ ด ง นั้ น ห ม า ย ถึ ง ก า ร ต่ อ สู้ เ พ่ื อ กู้  
  เอกราช ของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือ 
  สีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกนั้น 
  เป็นท่ีเข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้น 
  ต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ คนมีความรู้ 
  ชาวนา กรรมกร พ่อค้า และทหาร  
  อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติ 
  เวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมาย 
  ในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมือง 
  ว่า สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้น 
  กรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการ 
  ชี้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
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ตราแผ่นดิน มี รู ป แบบ เช่ น เ ดี ย ว กั บป ร ะ เ ทศ 
  คอมมิวนิสต์อื่นๆ มีรูปดาวสีเหลืองบน 
  พ้ืนสีแดง มีรูปเฟืองและรวงข้าว หมายถึง 
  ความร่วมมือกันระหว่างชาวนาและ 
  กรรมกรตามแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์   
  มีลั กษณะคล้ ายตราแผ่นดินของ 
  เยอรมนัตะวันออกและตราแผน่ดนิของ 
  จีน ซึ่งถูกนำามาสร้างเป็นตราแผ่นดิน 
  ของเวียดนามเหนือเมื่อวันที่  30  
  พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อรวมชาติ 
  กบัเวียดนามใตแ้ลว้ จึงนำามาใชเ้ปน็ตรา 
  แผน่ดนิเวยีดนามเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม  
  พ.ศ. 2519

ดอกไม้ประจำาชาติ	        ดอกบัว	(Lotus)	
	 	 เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจและความ 
  นกึคดิ ทัง้ยงัเปน็ตวัแทนของอายยุนืยาว  
  สุขภาพชื่อเสียงและโชคดี
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เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 28 กรกฎาคม 2538
สกุลเงินตรา   ด่อง (Dong – VND)
อัตราแลกเปลี่ยน   655 ด่อง ≈ 1 บาท (2557) [1]

   21,080 ด่อง ≈ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (2557) [1]

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 
(GDP)		 320.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ (2555) [1]

รายได้ประชาชาติต่อหัว  
(GDP	per	Capita)  3,500 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี [1]
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 1.1.2 ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์

 ประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ท่ีอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างเป็นรูปตัวเอส (S) 
ลกัษณะเปน็แนวยาว จงึทำาใหท้ัง้สภาพภมูปิระเทศและสภาพภูมิอากาศ
แตกต่างกว่าประเทศอินโดจีนอื่นๆ 

ภาพที่ 1  แผนที่ประเทศเวียดนาม
ที่มา: คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐเวียดนาม. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. 2011
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สภาพภูมิประเทศ

 ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างท่ีราบลุ่มแม่น้ำาที่อุดมสมบูรณ์  

มลีกัษณะเปน็แนวยาว โดยมคีวามยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กโิลเมตร 
ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน และมีหมู่เกาะต่างๆ  
อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย 

 เวยีดนามมลีกัษณะภมิูประเทศเปน็ทีร่าบลุม่แมน้่ำาขนาดใหญ ่2 แหง่ 
คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำาแดงอยู่ทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ำาโขงอยู่ทาง
ตอนใต้ และตอนเหนือของประเทศมีที่ราบสูง มีภูเขาฟาน ซี ปัง (Phan 
Xi Pung) ซึง่เปน็ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนี มีความสงูถงึ 3,143 เมตร 
(10,312 ฟุต) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค 
 ลักษณะดังกล่าวทำาให้เกิดการแบ่งเขตเป็น 3 ภาค ดังนี้
 • ภาคเหนือ มีภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำากุง (Cung) 
ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำาแดงเกิดเป็นสามเหล่ียมปากแม่น้ำาแดง (Red 
River Delta) ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 • ภาคกลาง ยังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบสูงซึ่งเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ 
เป็นเขตพื้นที่ป่าไม้สาคัญที่สุดของเวียดนาม สภาพภูมิอากาศค่อนข้าง
ร้อนตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) 
และฤดูแล้ง (เดือนตุลาคม – เมษายน) 
 • ภาคใต้ มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง และมีที่ราบลุ่มสำาคัญ คือ 
บริเวณสามเหลีย่มปากแม่น้ำาโขง (Mekong River Delta) หรอืที่รูจ้กักนั
ในชื่อ “กู๋ลองยาง” (Cuu Long Giang) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำาคัญ
ขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
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สภาพภูมิอากาศ

 เวียดนามเป็นเขตมรสุมฤดูร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่ง
รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำาให้มีโอกาส 
รับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวโดยฝนจะ
ตกตลอดปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความชืน้ประมาณร้อยละ 84 ตลอดป ีและมอีณุหภูมเิฉลีย่ต้ังแต่ 5 - 37 
องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศ 
อย่างมากระหว่างเวียดนามภาคเหนือและภาคใต้ 
 เวยีดนามทางตอนใต ้มภีมูอิากาศคลา้ยแถบเส้นศูนยส์ตูร มอุีณหภูมิ
เฉลี่ยคล้ายประเทศไทย คือ ประมาณ 27 – 30 องศาเซลเซียส และ 
มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูร้อน (เดือน
พฤศจิกายน – เมษายน) 
 เวยีดนามทางตอนเหนอื มอีณุหภูมแิตกตา่งกนัอยา่งมากระหวา่งช่วง
ร้อนที่สุดและหนาวท่ีสุด โดยมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม – 
เมษายน) อุณหภูมิระหว่าง 17 – 23 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม) อุณหภูมิระหว่าง 30 - 39 องศาเซลเซียส  
ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน – พฤศจิกายน) อุณหภูมิระหว่าง 23 – 28 
องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) อุณหภูมิระหว่าง 
7 – 16 องศาเซลเซียส [2]
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 เวียดนามเป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตรข์องการต่อสูอ้นัยาวนาน เริม่
ตั้งแต่การก่อตั้งเป็นประเทศในนามของอาณาจักรวันลาง เมื่อประมาณ 
3,000 ปีก่อนคริสตกาล ในบางครั้งมีการแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักร
เล็กๆ และในบางครั้งกลับมารวมกันได้อีก จนกระทั่งตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของจีน ต้ังแต่ 111 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี พ.ศ. 1481 
(ค.ศ. 938) จึงได้รับอิสรภาพจากจีน และมีการตั้งราชวงศ์ต่างๆ ขึ้นมา 
ปกครองประเทศ แต่ก็ยังมีการรบพุ่งกันเองระหว่างตระกูลใหญ่ รบกับ
จีนเป็นครั้งคราว รวมท้ังพวกจามปาและเขมรด้วยพร้อมกัน จนกระทั่ง
เหงียนอั๋นห์สามารถรวบรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวกันได้ และตั้ง 
ราชวงศ์เหงียนขึ้นปกครองเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2345 (ค.ศ. 1802) 
โดยความช่วยเหลือจากไทยสมัยรัชกาลท่ี 1 และฝรั่งเศสสถาปนา 
เหงียนอั๋นห์เป็นจักรพรรดิยาลอง
 ปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) ฝรั่งเศสบุกโจมตีไซ่ง่อน จักรพรรดิตือดึ๊ก
เซ็นสัญญายอมแพ้และตกเป็นเมืองข้ึนของฝรั่งเศส ช่วงปี พ.ศ. 2483 – 
2497 (ค.ศ. 1940 – 1954) โฮจิมินห์นำาประชาชนต่อสู้กับฝรั่งเศสและ
พยายามกลับมามอิีทธพิล ทำาใหเ้กดิสงครามระหว่างฝรัง่เศสกบัเวยีดมนิห ์
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กองกำาลัง
เวยีดมนิหไ์ดพ้ามวลชนลกุขึน้สูใ้นทกุหวัเมอืงของเวยีดนามในเดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) เรียกกันว่า “การปฏิวัติเดือนสิงหาคม” และได้
รับชัยชนะ โฮจิมินห์ได้รับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนแรก และได้มีการ
เลือกตั้งทั่วประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2489 ฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์กลับเข้ามา
ครอบครองอีกครั้ง

 1.1.3 ประวัติศ�สตร์
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 จนถึงปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) ฝร่ังเศสพ่ายแพ้แก่กองกำาลัง 
เวียดมินห์ที่ค่ายเดียนเบียนฟู และมีการทำาสนธิสัญญาเจนีวา สงบศึกท่ี 
นครเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผลการเจรจาสงบศกึตกลงว่าฝรัง่เศส
ตอ้งใหเ้อกราชแกเ่วยีดนาม และประเทศเวียดนามจะตอ้งแบง่เปน็ 2 สว่น
ดว้ยเสน้ขนานที ่17 องศาเหนอื โดยเวยีดนามเหนอือยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของโฮจิมินห์ และเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิ 
เบาได ๋ซึง่ตอ่มาพระองคท์รงแตง่ตัง้นกัชาตนิยิม คริสต์นกิายโรมันคาทอลกิ
คือ โง ดินห์ เดียมเป็นนายกรัฐมนตรี

ภาพที่ 2 จักรพรรดิ เบาได๋
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 ในปี พ.ศ. 2498 โง ดินห์ เดียม ได้จัดการลงประชามติเพื่อขับไล่ 
พระจักรพรรดิเบาได๋  ออกจากราชบัลลังก์และเปลี่ยนมาใช้ระบอบ
สาธารณรัฐโดยเขาเป็นประธานาธิบดี พระองค์จึงต้องสละราชบัลลังก์ 
อีกครั้งและลี้ภัยไปที่ปารีสและพำานักอยู่ที่นั่นตลอดพระชนม์ชีพ
 การปกครองของประธานาธบิด ีโง ดนิห ์เดียม เปน็การปกครองแบบ
ครอบครัว โดยมี โง ดินห์ นู น้องชายเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี 
ส่วนน้องสะใภ้ (มาดาม นู หรือ จ่ัน เล ซวน) เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ 
ในเร่ืองต่างๆ ช่วงนี้มีการปราบปรามประชาชน ผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง
ทางด้านการเมืองและศาสนาอย่างหนัก ขณะเดียวกันผู้คนในชาติก็มี
ความแตกแยกทางความคิด และมีการดึงเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
มกีารจำากดัการกระทำาพิธีทางศาสนาพทุธในวันสำาคญัตา่งๆ ซึง่ประชาชน
ชาวเวียดนามใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จนเหตุการณ์แตกหัก  
ในวันท่ี 11 มิถุนายน  พ.ศ.2506 หลวงพ่อ ทิด กว๋าง ด๊ึก (Hòa thựợng 
Thich Quảng Đức) ได้ตัดสินใจพลีชีพเพ่ือประท้วง โดยการจุดไฟเผา
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ตัวเอง และมรณภาพด้วยความสงบ เหตุการณ์ก็คงไม่มีอะไรมาก 
ถ้า มาดาม นู ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้มีคนหัวล้าน
หน้าโงจ่ดุไฟเผาตวัเองเพือ่ทำาบาร์บคีวิ” ซึง่โหมความเกลยีดชงัและโกรธ
แค้นให้แก่ชาวพุทธในเวียดนามออกมาต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น

 ประกอบกับการที่ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม เป็นคนหัวแข็ง 
ไม่เชื่อฟังคำาสั่ง และไม่ทำาตามนโยบายสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ ตาม
แบบฉบับอเมริกา จึงถูกรัฐประหารยึดอำานาจประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม 
ในวันที่ 11 พฤษจิกายน พ.ศ. 2506 ซ่ึงประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม 
และ น้องชาย ไดถ้กูฆา่ตายในรถถังทีใ่ชใ้นการหลบหน ี สว่นประธานาธบิดี
ใหม่คือนายพล เหงียน วัน เทียว ซ่ึงสร้างภาพให้คนดูว่าเป็น 
นักประชาธิปไตย แต่ภายในกลับเป็นเผด็จการที่รวบอำานาจทั้งบริหาร 
อำานาจนิติบัญญัติไว้ในกำากับ และเล่นการเมืองแบบไม่กลัวใคร  

ภาพที่ 3 ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม 
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ให้ผลประโยชน์แก่พวกพ้อง ทั้งการใช้ผลประโยชน์เข้าล่อ เพ่ือหา 
แนวรว่มแลกมากบัการไดร้บัการสนบัสนนุใหก้บัตัวเอง รวมท้ังใช้กศุโลบาย
ในการสร้างความแตกแยกให้เกิดกับฝ่ายตรงข้าม และ หลังจาก
ประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียว ขึ้นปกครองประเทศ สงครามระหว่าง
ชนชาติเดียวกันฆ่ากันเอง เริ่มรุนแรงขึ้นเป็นลำาดับ  

  การรบต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2516 แม้ว่าทหารอเมริกันจะ
แข็งแกร่งเพียงใด แต่ก็ไม่อาจจะสู้รบกับสงครามกองโจร หรือสงคราม 
จรยทุธของเวยีดกงในสมรภมูทิีไ่มคุ่น้เคยได ้ทหารอเมริกนัท่ีถูกสง่เข้าไป
ในเวียดนามถึง 2,500,000 นาย เสียชีวิตไปกว่า 58,000 นาย บาดเจ็บ

 สหรัฐอเมริการ่วมกับอีก 7 มิตรประเทศเข้าร่วมสงครามเวียดนาม
เต็มรูปแบบ ทั้งให้การสนับสนุนทั้งเงินตรา อาวุธยุทโธปกรณ์ และกำาลัง
ทหารเป็นจำานวนมาก ในช่วงการรบพุ่งที่รุนแรงในปี พ.ศ.2510 อเมริกา
ได้ส่งทหารเข้าประจำาการในเวียดนามใต้มากกว่า 500,000 นาย

ภาพที่ 4 นายพล เหงียน วัน เทียว
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นับ 200,000 นาย และเชื่อว่าฆ่าตัวตายจำานวนมาก เพราะทนสภาพ
ความโหดร้ายไม่ไหว ส่งผลให้เกิดการเดินขบวนต่อต้านสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามไปมากกว่าน้ี จึงได้ทำาสนธิสัญญา
สันติภาพ (Paris Peace Accords) ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2516 
(ค.ศ. 1973) ณ กรุงปารสี และการมสีว่นรว่มทางทหารของสหรฐัอเมรกิา
ยุติลงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2516 โดยสหรัฐอเมริกาโอนภารกิจทั้งหมด
ใหร้ฐับาลเวยีดนามใตเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบ ซึง่สงครามเวียดนามยงัคงดำาเนนิ
ต่อไป

 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) เมื่อกองทัพเวียดกงบุกเข้า
ถึงกรุงไซ่ง่อน (เมืองหลวงของเวียดนามใต้ในขณะนั้น) ไซ่ง่อนแตก 
การสู้รบสิ้นสุดลง เดือง วัน มินห์ ประธานาธิบดีเวียดนามใต้ประกาศ 
ยอมแพ้ จึงเป็นการส้ินสุดอำานาจของสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม โดย
ประเทศเวยีดนามเรยีกสงครามนีว้า่ “สงครามปกปอ้งชาติจากอเมริกัน” 

 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) เวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้รวมเป็นประเทศเดียวกันในชื่อ “สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม” มีการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมี “ฮานอย” เป็น 
เมืองหลวง และเปล่ียนชือ่เมอืงไซง่อ่นเป็นโฮจมินิหซ์ต้ีิ ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต์ 

 หลังจากได้รับเอกราชเวียดนามได้รับความช่วยเหลือจากจีนและ
สหภาพโซเวียต แต่ต่อมาเกิดปัญหาทำาสงครามกับจีน จึงรับความช่วยเหลือ 



23ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้านต่างๆ จากสหภาพโซเวียตมาโดยตลอด แต่จากระบบเศรษฐกิจ
สงัคมนยิมแบบเวยีดนามเปน็ระบบเศรษฐกจิแบบนารวมหรอืเปน็ของรฐั 
ไม่สามารถกระตุน้การเพิม่ผลผลติได ้ทำาให้ระบบเศรษฐกิจของเวยีดนาม
ชะงักงนั ในทีส่ดุในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 รฐับาลเริม่ใชน้โยบายปฏิรปู
เศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามประกาศนโยบาย “โด่ย	เหมย” (Doi Moi) 
หรือการเปลี่ยนใหม่ท่ีผ่อนผันให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่ดินได้ ทำาให้ 
ประชาชนพ้นจากสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น และทำาให้คุณภาพชีวิต 
ดขีึน้ และเมือ่เกดิการลม่สลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 
1991) เวียดนามต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย 
เปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมกับมีการสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา [6]

 1.1.4 ลักษณะประช�กร

 เวียดนามมีประชากรทั้งหมด ณ ปี 2557 จำานวน 93.4 ล้านคน 
มากเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ และเป็นอันดับ 13 ของโลก

 ชาวเวียดนามมสีญัชาตเิวยีดนามมากกวา่ รอ้ยละ 86 เป็นเช้ือชาตขิิน่ 
(Khin) หรือเวียด (Viet) นอกนัน้เปน็ชนกลุม่อืน่ๆ อกี 53 เชือ้ชาติ กระจาย
อยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง [7]
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 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ

 ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา แต่นับถือลัทธิต่างๆ ถึงร้อยละ 
80.8 นอกจากนั้นมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ร้อยละ 9.3 
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 6.7 ฮัว เฮา (Hua Hao) ร้อยละ 1.5 
Cao Dai ร้อยละ 1.1 คริสต์โปรแตสแทนท์ ร้อยละ 0.5 และอิสลาม   
ร้อยละ 0.1 [3]

 ภายหลังรัฐบาลใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” (Doi Moi) 
เพ่ือลดการผูกขาดและรวมศูนย์ท่ีรัฐบาลกลาง ทั้งความพยายามปฏิรูป
ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้ศรษฐกจิของเวียดนาม
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543 
– 2552) มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปี และ
ในปี พ.ศ. 2552 มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5
 จากความสำาคัญของการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลเวียดนาม 
มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวตา่งชาตเิขา้มาทำาการคา้ โดยมกีารปรบัปรงุและ
แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้เอื้ออำานวยต่อการจัดต้ังบริษัทธุรกิจ (Trading 
Company) โดยอนญุาตใหช้าวตา่งชาตสิามารถจัดต้ังบริษัทจดทะเบยีน
เป็นเจ้าของได้ทั้งหมด เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนต่างชาติ
ให้ความสนใจ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมี 
ค่าจ้างแรงงานไม่สูง
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 ในปี พ.ศ. 2556 มีการลงทุนจากต่างประเทศรวม 1,275 โครงการ 
คิดเปน็มลูคา่ 14,272.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยประเทศท่ีลงทุนในเวยีดนาม
สูงสุด ได้แก่ เกาหลีใต้ สัดส่วนร้อยละ 26.3 ญี่ปุ่น ร้อยละ 21.1 
จีน ร้อยละ 16 และประเทศไทยเป็นอันดับที่ 8 ร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2557 
รฐับาลเวยีดนามกำาหนดเป้าการเจริญเติบโตของ GDP เทา่กับรอ้ยละ 5.8 
อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 7 
 ในด้านการค้าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เวียดนามมีมูลค่า 
การค้ากับทั่วโลกรวม 21.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเวียดนามส่งออก
มูลค่า 11.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำาเข้ามูลค่า 10.02 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 ในส่วนของสินค้าส่งออกและนำาเข้าพอสรุปได้ดังนี้
 • สินค้าส่งออก เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและ
สว่นประกอบ เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ  เครือ่งจกัร
ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
กระดาษ กระดาษแข็ง น้ำามันดิบ
 • สินค้านำาเข้า สินค้าเกษตรและอาหาร น้ำามันสำาเร็จรูป เครื่องใช้
ไฟฟา้และสว่นประกอบอืน่ๆ อปุกรณแ์ละสว่นประกอบรถยนต ์ เหลก็กลา้
และผลิตภัณฑ์

 นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะเวลา 10 ป ี(พ.ศ. 2554 – 2563) ซึง่มเีปา้หมายท่ีจะทำาใหเ้วยีดนาม
เป็นประเทศอตุสาหกรรมท่ีทันสมยั (Modern Industrialized Country) 
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมรีะบบเศรษฐกจิการตลาดแบบสงัคมนิยม และ
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ในขณะช่วงเวลาเดียวกัน คือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2573 เวียดนามมี
แนวทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขยายตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก 
เพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจ “สีเขียว” และช่วยยกระดับประสิทธิภาพและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 
ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกต่อโลก
 โดยสรุปแล้วทศิทางการพฒันาของเวยีดนามจะเปลีย่นจากเศรษฐกจิ
ที่เติบโตจากการพึ่งพิงเงินลงทุนจำานวนมาก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรพัยากรบคุคลคณุภาพต่ำาไปสูเ่ศรษฐกจิท่ีเติบโตอยา่งมคุีณภาพทีอ่าศัย
เทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง และใช้ทักษะการจัดการ 
ที่ทันสมัย [2]

 1.1.6 ข้อมูลก�รเมืองก�รปกครอง

 เวยีดนามปกครองดว้ยระบอบสงัคมนยิม โดยพรรคคอมมวินสิต์แหง่
เวยีดนาม (Communist Party of Vietnam: CPV) เป็นองค์กรทีม่อีำานาจ
สงูสดุเพยีงพรรคการเมอืงเดียวตามรฐัธรรมนญู ซึง่มบีทบาทในการกำาหนด
แนวทางการจัดการทุกด้าน ทำาให้เสถียรภาพทางการเมืองมีเอกภาพสูง 
และเวียดนามมีการกระจายอำานาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s 
Committee) ทำาหนา้ท่ีบริหารงานภายในท้องถ่ินให้เปน็ไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐ
ท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า ระบบการบริหารราชการท้องถ่ินของเวียดนาม 
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แบง่เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ออกเปน็ 8 ภาค ประกอบด้วย 59 จังหวัด 
(Tinh) 5 นคร (Thu Do) 600 อำาเภอ/เทศบาล และตำาบล/หมู่บ้าน
ประมาณ 10,000 ตำาบล/หมู่บ้านดังนี้  
 1) ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน
 2) ภาคเหนือฝั่งตะวันตก มี 11 จังหวัด
 3) เขตที่ราบลุ่มแม่น�แดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือ กรุงฮานอย
ที่เป็นเมืองหลวง และนครไฮฟองที่เป็นเมืองท่า
 4) เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุก 
จังหวัดติดสปป.ลาว
 5) เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือ 
นครดานัง
 6) เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี 5 จังหวัด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนี้
 7) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นคร คือ นครโฮจิมินห์ 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศ
 8) ที่ราบลุ่มแม่น�โขง มี 12 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 
นคร คือ นครเกิ่นเทอ มีชายแดนติดกัมพูชา
 ในแต่ละภาคยังแบ่งการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ
 (1) ระดับจังหวัดและเทียบเท่า มี 59 จังหวัด กับอีก 5 นคร คือ 
ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ  ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
ส่วนกลางโดยตรง รวมท้ังข้าราชการจะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก 
ส่วนกลาง จึงมีอำานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มท่ี ช่วยให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหารงาน แต่ละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งได้รับ
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การคัดเลือกจากประชาชน สภาประชาชนจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชาชนเพือ่ทำาหน้าท่ีบริหารงานภายในทอ้งถิน่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 (2) ระดับเทศบาลนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า 
ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมท้ังข้าราชการจะได้รับการแต่งต้ัง 
โดยตรงจากสว่นกลาง จงึมอีำานาจในการตดัสนิใจอยา่งเตม็ที ่ชว่ยใหเ้กดิ
ความคล่องตัวในการบริหารงาน
 (3) ระดับเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับตำาบล
มีประมาณ 10,000 ตำาบล

แผนที่เขตการปกครองของเวียดนาม
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 1.1.7 ลักษณะท�งสังคมและวัฒนธรรม

	 วัฒนธรรมของเวียดนาม
 เวียดนามนับเป็นประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทรอินโดจีนท่ีมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและวฒันธรรมเกา่แกท่ี่สัง่สมมาเปน็ระยะเวลา
นาน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยท่ีเวียดนามมีความสัมพันธ์กับ
จีนมากอ่นการปฏวิตัริะบบการปกครอง จงึทำาใหค้วามเช่ือ ศิลปะ วถีิการ
ดำารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของจีนมีอิทธิพลต่อ
เวียดนามด้วย รวมทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้ความสำาคัญต่อการนับถือเซ่นไหว้
บรรพบุรุษ ลัทธิเต๋าท่ีสอนเรือ่งความสมดุลของธรรมชาต ิรวมไปถงึศาสนา
พุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว ซ่ึงแม้ว่ารัฐบาล
คอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะทำาลายความเชื่อและศาสนาส่วนหนึ่งไปใน
ช่วงปฏิวัติระบบการปกครอง แต่ปัจจุบันมีการผ่อนปรนมากขึ้น 
ชาวเวียดนามเช่ือว่าทุกหนทุกแห่งมีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน 
เทพเจ้าน� หรือเทพเจ้าอื่นๆ ดังนั้น นอกจากวัดในศาสนาพุทธ  
(จั่ว - Chua) ศาลาประชาคม (ดินห์ - Dinh) หรือแท่นบูชาจักรพรรดิใน
อดีต (เดน - Den) แล้ว ยังมีการตั้งแท่นบูชาเทพเจ้า (เหมียว - Mieu) 
กระจายอยู่โดยท่ัวไป ประชาชนนิยมนำาดอกไม้ธูป เทียน และผลไม้  
มาสักการะบูชาในวันที่ 1 และ 15 ค่ำา
 เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียดนามก็ได้รับอิทธิพลจาก
วฒันธรรมฝร่ังเศสดว้ยอยา่งการนอนพกักลางวัน การสรา้งตกึทีอ่ยูอ่าศยั
ที่ดูทันสมัย เป็นตึกสีเหลืองสไตล์โคโลเนียลที่มีให้พบเห็นมากมาย 
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 นอกจากน้ีเวียดนามยังคงรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา อย่าง 
การจัดงานเทศกาลสำาคัญทางศาสนาของเวียดนาม เช่น
 •	เต๊ดเหวียนดาน	(Tet	Nguyen	Dan)	แปลว่า “เทศกาลแห่ง
รุง่อรณุแรกของปี” ทีช่าวบา้นนยิมเรยีกกนัสัน้ๆ วา่ “เทศกาลเต๊ด (Tet)” 
เป็นเทศกาลที่สำาคัญที่สุด โดยจะเริ่มต้นขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันขึ้น 
ปีใหม่ตามจันทรคติ คือ อยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ในวันขึ้น 15 ค่� ของวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตร
มากทีส่ดุในฤดหูนาว กบัวันทีก่ลางวนัยาวเทา่กบักลางคืน (วิษุวัต) ในฤดู
ใบไม้ผลิ เทศกาลน้ีเป็นการเฉลิมฉลองในภาพรวมท้ังหมดของความเชื่อ
ในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ ศาสนาพุทธ รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษ

ภาพเทศกาล เต๊ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)
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ภาพร้านค้าในงานเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง 

 •	เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง	โดยนับตามจันทรคติตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ำาเดอืน 8 ของทุกป ีชาวบา้นจดัประกวด “ขนมบนัตรงัท”ู หรอืขนมเปีย๊ะ
โก๋ญวน ที่มีรูปร่างกลม มีไส้ถั่วและไส้ผลไม้ พร้อมทั้งจัดขบวนแห่เชิด
มงักรขึน้ เพ่ือแสดงความเคารพตอ่พระจนัทร ์ในบางหมูบ่า้นอาจประดบั
โคมไฟ พร้อมทั้งจัดงานขับร้องเพลงพื้นบ้าน [42]
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 1.1.8 โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและระบบส�ธ�รณูปโภค

ระบบคมนาคม
 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้วยีดนามกลายเปน็
ประเทศท่ีมีระบบคมนาคมขนส่งดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย และมีผลอย่าง 
สำาคัญต่อความสำาเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา สำาหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นระบบคมนาคมขนสง่ทีส่ำาคญัของเวยีดนามสรุปได้
ดังนี้
การคมนาคมทางบก  
 โดยมีทั้งการคมนาคมทางถนน และทางรถไฟ ซึ่งมีสาระดังนี้
การคมนาคมทางถนน
 เวยีดนามมรีะบบเครอืขา่ยทางถนนยาว 2.1 แสนกโิลเมตร ประกอบ
ดว้ย ทางหลวงแผน่ดนิยาวประมาณ 14,935 กโิลเมตร ปจัจบุนั เวยีดนาม
กำาลงัก่อสร้างทางด่วนพเิศษหลายแหง่ และมโีครงการปรบัปรงุถนนหลวง
ให้มีมาตรฐาน ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้วในปี พ.ศ. 2553 โดยถนนทุกสาย 
ในจังหวัดมีการลาดยางหรือเป็นคอนกรีต โดยรัฐบาลเปิดให้ต่างชาติ 
เข้ามาลงทุนพัฒนา ปัจจุบันประกอบไปด้วยทางหลวงแผ่นดินท่ีสำาคัญๆ 
7 สาย คือ 
 •	เส้นทางหมายเลข	1	ฮานอย-ดานัง-นครโฮจิมินห์ ถึงจังหวัดมินห์ไฮ 
ทางใต้สุดของเวียดนาม 
	 •	เส้นทางหมายเลข	2 ฮานอย-ฮา ยาง ถึงชายแดนมณฑลยูนนาน 
ของจีน 
	 •	เส้นทางหมายเลข	3 ฮานอย-กาวบั่ง ถึงชายแดนมณฑลยูนนาน 
ของจีน 
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	 •	เส้นทางหมายเลข	5	ฮานอย-ไฮฟอง  
	 •	เส้นทางหมายเลข	8	ฮาต่ิงห์-วินห์ ถึงชายแดนแขวงบอลิคำาไซ 
ของสปป.ลาว 
	 •	เส้นทางหมายเลข	9	ดานัง-เว้-กว๋างจิ ถึงชายแดนแขวงสะหวันนะเขต 
ของสปป.ลาว 
	 •	เส้นทางหมายเลข	51	นครโฮจิมินห์-หวุงเต่า 

การคมนาคมทางรถไฟ
 เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนาม มีความยาวประมาณ 
2,600 กโิลเมตร โดยเป็นเสน้ทางรางเด่ียวท้ังหมด และมจีำานวนชานชาลา 
260 แห่ง เส้นทางที่ยาวที่สุด และมีความสำาคัญมาก คือ ฮานอย – นคร 
โฮจมิินห์ มีความยาวประมาณ 1,730 กโิลเมตร ซ่ึงเสน้ทางนีใ้หก้ารบรกิาร
ด้วยรถไฟความเร็วพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง และยัง
เชื่อมต่อระหว่างเวียดนามถึงจีน สำาหรับเส้นทางรถไฟทั่วประเทศมี 6 
สายด้วยกัน
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การคมนาคมทางอากาศ
 เวยีดนามใช้การคมนาคมทางอากาศในการขนสง่ผูโ้ดยสารและสิง่ของ 
โดยมีสนามบินนานาชาติไว้รองรับเที่ยวบิน 3 แห่ง คือ

ภาพที่ 5 เส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟของเวียดนาม
ที่มา: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamRailwayMap.png
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 • ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport) 
ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืหา่งจากกรงุฮานอย ประมาณ 30 กโิลเมตร ใหบ้รกิาร
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 

 • ทา่อากาศยานนานาชาติดานงั	(Da Nang International Airport)  
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 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตกเฉียง
ใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 150 เฮกตาร์ เคยเป็นฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันให้บริการการบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รองรับผู้โดยสารประมาณ 0.8 - 1.0 ล้านคนต่อปี 
 • ทา่อากาศยานนานาชาตตินัเซนิยทั	(Tan Son Nhat International 
Airport) 

 เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปทั่วโลก สนามบินแห่งนี้มีโครงการจะ
ย้ายห่างออกไปอีก 40 กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างสนามบินให้มีขนาดที่ใหญ่
ขึ้น และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคนต่อปี
 นอกจากสนามบินนานาชาติแล้ว เวียดนามยังมีสนามบินขนาดใหญ่
อีก 2 แห่ง ประกอบไปด้วย สนามบินลองถ่าน สนามบินจูลาย และสนามบินเล็ก 
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ตามจังหวัดต่างๆ อีก 18 แห่ง เพื่อรองรับการขนส่งภายในประเทศ ทั้งนี้
ยงัมีสนามบินทีก่ำาลงักอ่สร้างบนสองเกาะใหญ่ๆ  เพือ่รองรับอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวด้วย คือ สนามบินบนเกาะกอนด่าว และเกาะฟูก๊วก
 ปัจจุบันเวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ สายการบิน
เวียดนาม (Vietnam Airline) ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ  
และสายการบินแปซิฟิค (Pacific Airline) ที่เน้นการให้บริการเฉพาะ
ภายในประเทศ
การคมนาคมทางน้ำา	
 จากประเทศท่ีมีชายฝั่งตะวันออกยาวจากภาคเหนือสู่ภาคใต้และ 
เปน็ปากทางแมน่้ำาทีเ่รยีกวา่ “มงักรเกา้สาย” เวยีดนามจงึมทีา่เรอืพาณชิย์
ทั้งหมด 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และสามารถ
รองรับเรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตัน โดยท่าเรือที่สำาคัญ ได้แก่
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	 •	ท่าเรือไซ่ง่อน
 เป็นท่าเรือใหญ่ท่ีสุดของประเทศอยู่ในโฮจิมินห์ซิต้ี มีท่าเทียบเรือ
โดยสารเดินทะเล 1 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 
แสนตารางเมตร เครนขนาด 25 – 100 ตัน 16 ตัว มีการขนส่งสินค้า
กว่า 10 ล้านตันต่อปี

	 •	ท่าเรือดานัง
 ดานงัมทีา่เรอืน้ำาลึกเต่ียนซา (Tien Sa Seaport) นบัเปน็ทา่เรอืสำาคญั
ของเวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลกำาลังพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้สามารถ
ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ตู้ต่อชั่วโมง และขนถ่ายสินค้า
ได้ 7,000 ตันต่อวัน มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่มีความยาว จาก 250 
เมตร เปน็ 450 เมตรในอนาคต นอกจากนัน้ยงัเตรียมความพร้อมในการ
อำานวยความสะดวกให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งมีนโยบาย
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การรกัษาสิง่แวดลอ้มควบคูกั่บการพฒันาท่าเรอือกีด้วย รฐับาลมนีโยบาย
ผลักดันให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่ใหญ่อันดับ 5 ของโลก
 นอกจากนี้ ดานังยังมีท่าเรือแม่น้ำาอีกแห่ง คือ Han River Port 
สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5 พันตัน ปริมาณขนส่งสินค้า 1 ล้านตัน
ต่อปี 

	 •	ท่าเรือไฮฟอง
 ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่
ใหญท่ีส่ดุในเขตภาคเหนอื มปีรมิาณสนิคา้ผา่นท่าเรือนีป้ระมาณ 7 – 10 
ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 7,000 - 10,000 ตัน  
ไฮฟองเป็นศนูย์กลางการสง่ออกสนิค้าของจงัหวดัต่างๆ ในเขตภาคเหนอื
ของเวียดนาม ระยะทางจากท่าเรือไฮฟองออกสู่ทะเลประมาณ 40 
กิโลเมตร ท่าเรือไฮฟองเป็นกลุ่มท่าเรือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
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 - เขตที่	1	Main	Port เป็นท่าเรือแม่น้ำา ร่องน้ำาลึกเพียง 9 เมตร 
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำาไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน เรือใหญ่ต้อง 
ขนถ่ายที่ท่าเรือด้านนอกก่อน
 - เขตที่	2	Chua	Ve	Port	เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Terminal) ได้รับเงินสนับสนุนจาก ODA (Official 
Development Assistance) ของญีปุ่น่ทัง้ในดา้นการกอ่สรา้งเครน และ
ระบบซอฟต์แวร์ในการควบคุมท่าเรือ มีระดับน�ลึก 7.5 เมตร ปัจจุบัน
อยูใ่นระหวา่งการขดุร่องน้ำาเพิม่เติมผา่นหมูเ่กาะกัท๊ไห่ (Cat Hai Islands) 
เพื่อให้รองรับเรือขนาดใหญ่ได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่รับได้เฉพาะเรือที่มี
ระวางขับน้ำาไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน
 - เขตที่	3	Dinh	Vu	Port อยู่ในแหลมดิงห์วู มี 7 เครน สามารถ
รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น แต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง
เขตขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญไ่ปสูเ่รอืขนาดเลก็ เพือ่เขา้สูพ่ืน้ทีด่า้นในอกี
ด้วย [42]
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ภาพที่ 6 เส้นทางการคมนาคมขนส่งทางอากาศของเวียดนาม
ที่มา: http://www.mapsofworld.com/international-airports/asia/vietnam.html

ระบบไฟฟ้า	
 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเวียดนามในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ที่ต้องการ
ใช้ไฟฟา้เป็นจำานวนมาก  ทำาใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนไฟฟา้ในเวยีดนาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำาแล้ง เขื่อนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ทำาให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำาในบริเวณเมืองใหญ่ๆ เช่น นครโฮจิมินห์ 
กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานงั และนครเกิน่เทอ  อยา่งไรกต็าม แมว้า่
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รฐับาลไดพ้ยายามสง่เสรมิการผลติไฟฟา้แตก่ย็งัไมเ่พียงพอ ซ่ึงการไฟฟ้า
เวียดนามได้คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวียดนามจะเติบโต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อปี และภายในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามจะมีความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 190,000 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นเกือบ 4 
เท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันในเวียดนาม จำานวน 59,000 ล้าน
กิโลวัตต์
 ความตอ้งการพลงังานไฟฟา้เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ทำาใหร้ฐับาลเวยีดนาม 
ได้หาแนวทางท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ด้วย โดยจะพัฒนา 
การผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากสถานีทดลองเตาปฏิกรณ์ปรมาณู
ขนาดเล็กที่เมืองดาลัท (Da Lat) ที่จังหวัดลั่มดอง (Lam Dong)  
ในภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามเป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 
พลังงานนิวเคลียร์ ขนาด 2,000 เม็กกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2563  
ท้ังนี้จากข้อมูลการสำารวจของกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามคาดว่า 
เวียดนามจะมีแหล่งแร่ยูเรเนียมอยู่ประมาณ 300,000 ตัน

ระบบประปา
 ระบบน้ำาประปายงัไมส่ามารถกระจายการบริการใหแ้ก่ประชาชนได้
อยา่งทัว่ถงึในชุมชนพืน้ท่ีห่างไกล และไมค่วรด่ืมน้ำาประปาโดยตรง เพราะ
ประเทศเวยีดนามยงัขาดคณุภาพเร่ืองความสะอาดของน้ำา โดยน้ำาประปา
จากบริษัท Dong Nai Water Supply Construction มีกำาลังการจ่าย
น้ำาประปา 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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 1.1.9 ระบบส�ธ�รณสุข

 จากสถติใินเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2553 ชาวเวยีดนามมปีระกนัสขุภาพ 
(ท้ังโดยภาคบงัคบัและสมคัรใจ) รอ้ยละ 62 สว่นอกีรอ้ยละ 38 ยงัไรส้ทิธิ
ประโยชน์ ต้องออกเงินค่ารักษาเอง (Out of pocket) เวลาเกิดการ 
เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการระดับต่างๆ
 ระบบบริการสุขภาพของเวียดนามเป็นระบบผสมผสาน (Mixed) 
ระหวา่งกลุม่ทีห่นึง่คอืมปีระกนัสขุภาพ และกลุม่ทีส่องมาจากเงินสมทบ
ท่ีรัฐบาลจัดมาให้ร้อยละ 10.2 ของงบประมาณที่รัฐบาลใช้จ่ายในเร่ือง
สุขภาพ ดังนั้น ชาวเวียดนาม เมื่อเดินเข้าโรงพยาบาลก็จะมีทั้งกลุ่มที่รัฐ
ดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด เช่น กลุ่มที่ได้รับการปกป้องทางสังคม 
(Social Protection Group) และกลุ่มท่ีผ่านระบบเงินประกันสุขภาพ
ทีหั่กไว้จากเงินเดอืนหรือคา่แรง และผา่นระบบการรว่มจา่ยโดยมเีงนิภาษี
ของรัฐมาช่วยสนับสนนุอกีสว่นหนึง่ด้วย แต่โดยภาพรวมกย็งัถอืวา่ไมค่อ่ย
พอเพียง

ระบบโทรศัพท์
 การให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามประกอบด้วย 3 บริการหลัก 
ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วตามระดับการพัฒนาประเทศและความต้องการ บริการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
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		1.1.10	ระบบการศึกษา

 หลงัปี พ.ศ. 2518 การศกึษาของเวยีดนามไดน้ำารปูแบบมาจากระบบ
การศึกษาของสหภาพโซเวยีตรสัเซียมาใช ้แตอ่ยา่งไรกต็าม โดยภาพรวม
การศึกษาเวียดนามยังได้รับอิทธิพลจากจีนและฝรั่งเศสด้วย เนื่องจาก
เคยตกอยูภ่ายใตอ้าณานคิมของสองประเทศดงักล่าว โดยเฉพาะอทิธพิล
ในเรื่องของการใช้ตัวหนังสือหรืออักษรท่ีใช้ในการเรียน กล่าวคือ ได้รับ
อิทธิพลจากอักษร “Hán” (หาน) หรือ “ฮั่น” จากจีน ซ่ึงปัจจุบันนี้ 
คำาศัพท์ต่างๆ ในภาษาเวียดนามประมาณร้อยละ 80 ยืมมาจากคำาศัพท์
ในภาษาหานของจีน และตัวอักษรโรมันท่ีเวียดนามใช้กันปัจจุบันท่ีเรียกว่า 
“Quốcngữ” (ก๊วก หงือ) นั้น ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ที่ถูกบังคับใช้ใน
ช่วงเป็นอาณานิคมฝร่ังเศสได้ประกาศให้เวียดนามใช้ตัวอักษรก๊วกหงือ
เปน็อกัษรทางการ และบงัคบัใหใ้ชใ้นการเรยีนการสอนตามโรงเรยีนและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของเวียดนามทั่วประเทศ

 ในส่วนของแนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏในแผนการเรียนการสอนของ
เวยีดนามนัน้ ถอืว่าได้รบัอทิธพิลจากสหภาพโซเวียตรสัเซยีสงูมาก เพราะ
มีการบังคับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเรียนวิชาการปกครอง
แบบสงัคมนิยม รวมทัง้วชิาปรชัญาแนวคดิของมาร์ก เลนนิ และโฮจิมนิห ์ 
ส่วนการศึกษาในปัจจุบัน เวียดนามจัดแบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ 
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 	 1)	 การศกึษาระดบักอ่นประถมศกึษา	(Pre-School	Education)	
ประกอบด้วย การรับเลี้ยงดูเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำาหรับ
เด็กอายุ 3 – 5 ปี 
	 2)	 การศึกษาสามัญ	(5	–	4	–	3)
  • ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1 – 5  
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้น 6 – 9
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้น 10 – 12 
	 3)	 การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ		
มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
	 4)	 การศึกษาระดับอุดมศึกษา	
แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate Degree) และระดับปริญญา
	 5)	การศึกษาต่อเนื่อง		
เป็นการศึกษาสำาหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ 
สายสามัญและสายอาชีพ
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 1.1.11 ระบบกฎหม�ย

 ระบบกฎหมายของเวียดนามใช้กฎหมายที่มีรากฐานจากกฎหมาย
แนวความคิดสังคมนิยม (Communist Legal Theory) และระบบ
กฎหมายประมวลกฎหมายของฝรั่งเศส (French Civil Law) และปรับ
ประยุกต์ใช้ตามกฎหมายสากล 
 ส่วนระบบศาลยุติธรรมของเวียดนามได้แบ่งศาลของเวียดนาม 
ออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ได้แก่ 
 1)	 ศาลทอ้งถิน่ระดับอำาเภอ	(Local	Court)	ซึง่ขึน้ตรง และรายงาน
ต่อรัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัด 
	 2)	 ศาลทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั	(The	Provincial	Municipal	Court)	
ซึ่งขึ้นตรง และรายงานต่อศาลฎีกาในกรุงฮานอย 
 3)	 ศาลฎีกา	(Supreme	People’s	Court)
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 นอกจากน้ี ยังมีศาลพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดี 
บางประเภทโดยเฉพาะอีกด้วย ได้แก่ ศาลปกครอง (Administrative 
Courts) ศาลเศรษฐกิจ (Economic Courts) ศาลแรงงาน (Labor 
Courts) และศาลทหาร (Military Court)
 กระบวนพิจารณาของตุลาการศาลในประเทศเวียดนามมีขั้นตอน 
การพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในประเทศ
ฝรั่งเศส ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้รับการแต่งตั้ง และสามารถถอดออกจาก
ตำาแหน่งได้โดยประธานาธิบดี ผู้พิพากษาศาลฎีกามีวาระคราวละ 5 ปี 
ท้ังนีอ้ธบิดผีูพ้พิากษาศาลฎกีาจะเป็นผูม้อีำานาจในการแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา
ของศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น

1.1.12 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับเวียดน�ม

 ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2519 ไทยและเวียดนามมีการวางกรอบความร่วมมือ
ทวิภาคหีลายดา้นในระดบัตา่งๆ ทัง้การเปดิความร่วมมอืด้านการค้า โดย
ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายใน “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยกรอบความร่วมมือ
ไทย-เวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21” เมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 
ที่จะให้มูลค่าการค้ารวมเพ่ิมจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 
3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงท้ังสองฝ่ายสามารถบรรลุ 
เปา้หมายนีใ้นป ีพ.ศ. 2548 เรว็กวา่ทีก่ำาหนดถึง 5 ปี ปัจจุบันทัง้สองฝา่ย
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะเพิ่มมูลค่าการค้ารวมให้ได้ 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2553



48

 ไทยมีความร่วมมือกับเวียดนามในด้านการค้าข้าวโดยผ่านสภา 
ความรว่มมอืคา้ขา้ว (Council on Rice Trade Cooperation) ซ่ึงสมาชิก
ประกอบด้วยประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก 5 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน นอกจากนี้ ไทยได้แสดงท่าที
สนับสนุนเวียดนามให้เข้าร่วมในความร่วมมือด้านยางพาราสามฝ่าย 
(ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) เนื่องจากเวียดนามเป็นผู้ส่งออกยางพารา 
ที่สำาคัญรายหนึ่ง
 ส่วนในด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ไทยมีความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทั้งสองฝ่ายยังเห็นความ
สำาคญัของการแลกเปล่ียนการสอนภาษาระหว่างกัน โดยไทยได้รับความ
ร่วมมือในการเปิดหลักสูตรสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 5 แห่งของ 
เวยีดนาม ขณะทีเ่วียดนามสนบัสนนุงบประมาณ 3.5 แสนดอลลารส์หรฐั  
สร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่จังหวัดนครพนม 
 นอกจากนีเ้วียดนามให้ความสนใจในเร่ืองการพฒันาหมูบ่า้นมติรภาพ
ไทย-เวียดนาม ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นสถานที่ที่อดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เคยพำานักในช่วงกอบกู้เอกราช ขณะนี้ไทย-
เวยีดนามรว่มกนัพฒันาหมูบ้่านดังกลา่วให้เป็นอีกสัญลกัษณห์นึง่ของการ
ฉลองครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
กัน โดยฝ่ายไทยได้จัดสรรงบประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อสร้าง “ห้องสมุด
อเิลก็ทรอนกิส”์ ภายในหมู่บ้านดังกลา่วสำาหรับเผยแพรค่วามรูด้า้นความ
สัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสองประเทศ เพ่ือเป็นการ 
“ต่อยอด” โครงการหมู่บ้านมิตรภาพฯ [28]
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1.2	ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

 ประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยม มีรูปแบบเศรษฐกิจ
แบบสงัคมนยิมการผกูขาด และรวมศนูย์ท่ีรัฐบาลกลาง ปจัจบุนัเวยีดนาม
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2535 ในการปกครอง ซึ่งกำาหนดให้ 
พรรคคอมมวินสิตเ์ปน็สถาบนัทางการเมอืงทีม่อีำานาจสงูสดุเปน็ผูน้ำาของ
ประชาชนทกุชัน้ เวยีดนามมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ 
และวางกรอบพืน้ฐานใหก้บัหนว่ยงานทัง้ 3 ของประเทศซ่ึงประกอบด้วย 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ

•	ฝ่ายบริหาร	
 ฝา่ยบรหิาร ประกอบดว้ย ประธานาธบิด ีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รวมไปถึงตำาแหน่งสำาคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรค
คอมมิวนิสต์ มีวาระดำารงตำาแหน่ง 5 ปี มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการดำาเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตเ์ป็นผู้มอีำานาจสงูสดุของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรค
คอมมิวนิสต์ ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม กรมการเมอืง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสงูสดุ เป็น
ศูนย์กลางอำานาจในการกำาหนดนโยบายและควบคุมการดำาเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนด ส่วนในด้านพิธีกรรม ประธานาธิบดีเป็น
ประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะรัฐบาล 
รัฐบาลแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อ
คณะรัฐมนตรีและรับรองโดยสภาแห่งชาติวาระ 5 ปี
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•	ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สภาแหง่ชาต ิ(Quoc Hoi หรอื National Assembly) ทำาหนา้ท่ีเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกรวม 493 คน มีอำานาจสูงสุดในการกำาหนด
นโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ ทำาหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมาย 
รวมท้ังแตง่ตัง้ประธานาธบิดตีามทีพ่รรคคอมมวินสิต์เสนอ ใหก้ารรบัรอง
หรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ ตลอดจนแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 
คราวละ 5 ปี แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์  
แต่กฎหมายเวียดนามก็อนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคลงสมัคร 
รับเลือกตั้งได้เช่นกัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากแนวร่วมปิตุภูมิ 
แห่งชาติอันเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำาหน้าที่ 
ดูแลรักษาอุดมการณ์สังคมนิยมสภาแห่งชาติ (National Assembly) 
ของเวียดนาม [42]

•	ฝ่ายตุลาการ	
 เป็นระบบศาลฎีกาประชาชน (Supreme People’s Court) 
สภาแห่งชาติเป็นผู้เลือกหัวหน้าผู้พิพากษา โดยได้รับคำาแนะนำาจาก
ประธานาธิบดี วาระการดำารงตำาแหน่ง 5 ปี [28]

 แม้จะแยกการบริหารให้เห็นว่ามีอำานาจของสามฝ่าย ซ่ึงในระบอบ
ประชาธิปไตย อำานาจของสามฝ่ายนี้จะต้องมีการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ซ่ึงกันและกันได้ตามหลักของการคานอำานาจ แต่ในทางปฏิบัติน้ัน 
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีอิทธิพลเหนือการควบคุมการบริหาร และ
ดำาเนินการผ่านคณะกรรมาธิการกลาง ซึ่งมีสมาชิก 150 คน เป็นผู้เลือก 
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สมาชิกโปลิตบูโร จำานวน 15 คน ที่การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ  
ซึ่งจัดข้ึนทุก 5 ปี สมาชิกพรรคดำารงตำาแหน่งอาวุโสในรัฐบาลทั้งหมด 
และเพ่ือความเข้าใจถึงโครงสร้างการปกครองของเวียดนาม ดูได้จาก 
ภาพที่ 7

ภาพที่ 7 โครงสร้างการปกครองของเวียดนาม

ที่มา: ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ เป้�หม�ย 
และยุทธศ�สตร์

2
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2.1	 วิสัยทัศน์
 
 “การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติระยะเวลา 10 ป ี(พ.ศ. 2554 
– 2563) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำาให้เวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
ท่ีทันสมัย (Modern Industrialized Country) ภายในปี พ.ศ. 2563 
โดยมีระบบเศรษฐกจิการตลาดแบบสงัคมนยิม” เป็นวสิยัทศันข์องเวยีดนาม
ที่ถูกนำามากำาหนดเป็นยุทธศาสตร์โดยการแถลงของนายกรัฐมนตรีของ
เวียดนาม (H.E. Nguyen Tan Dung) [19] ในปี พ.ศ. 2554 

2.2		 เป้าหมาย

 เวียดนามตั้งเป้าจะพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
ท่ีทันสมัยในปี พ.ศ. 2563 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาล 
เวยีดนามมุง่เนน้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิเปน็สำาคญั และการปรบั
โครงสร้างเศรษฐกิจนั้นมุ่งไปใน 5 แนวทาง ดังนี้
 1) เร่งกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัย ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและภาคบริการให้มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น แต่ในยุทธศาสตร์ระยะยาวต้องสร้างภาค
การเกษตร เพื่อเป็นฐานให้กับความมั่นคงทางสังคม สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
 2) ปรับโครงสร้างด้านการผลิตและการบริการ โดยการเน้นการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และการบริการคุณภาพสูง เพื่อทำาให้เวียดนามมี
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ผลติภณัฑท์ีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก ใชเ้ทคโนโลยใีนการปรับปรุงการผลติ 
ภาคเกษตร สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตร และเพิม่ผลผลติตอ่ไรเ่ฉลีย่
ให้สูงขึ้น
 3) ปรับโครงสร้างวิสาหกจิ ปรับปรุงรัฐวิสาหกจิ และพฒันาวสิาหกจิ
เอกชน เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
 4) ให้ความสำาคัญกับตลาดภายในประเทศมากขึ้น และสร้าง 
เครือข่ายการกระจายสินค้าภายในประเทศมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นฐานใน 
การเข้าถึงตลาดโลก เพิ่มตลาดส่งออก และหาประโยชน์จากความตกลง 
การค้าเสรีมากขึ้น
 5) ปรบัปรุงกลไกการลงทนุและเพ่ิมประสทิธภิาพการลงทุน โดยรฐั
จะเนน้การลงทนุในการพฒันาทรัพยากรมนษุย ์โครงสรา้งพืน้ฐานสำาหรบั
การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคม สนบัสนนุการผลติทีม่มีลูค่าเพ่ิม อตุสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด จำากัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมที่ใช้
พื้นที่และพลังงานมาก และละทิ้งการลงทุนในเทคโนโลยีต่ำา ซ่ึงทำาลาย
สิ่งแวดล้อม[18]

2.3	 ยุทธศาสตร์

 เวียดนามตั้งเป้าจะพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทัน
สมยัในป ีพ.ศ. 2563 และเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายดงักลา่ว รฐับาลเวยีดนาม
จึงมีภารกิจที่จะต้องฝ่าฟันให้ได้ 3 ประการ คือ
 1) ต้องพัฒนาเศรษฐกิจระบบสังคมนิยมแบบตลาด (Socialist-
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oriented Market Economy) ใหไ้ด้ กลา่วคอืจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบ และมีการปฏิรูประบบ 
การบริหารเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2) ตอ้งเร่งพัฒนาทรพัยากรมนษุยใ์ห้ได้คุณภาพสงูขึน้ โดยผ่านระบบ
การศึกษาและเทคโนโลยี
 3) ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกอย่าง 
ครบถว้น มโีครงการทีท่นัสมยั สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญส่ำาหรับ 
ภาคเมอืง และสรา้งระบบการขนสง่ทีเ่พยีงพอ เพือ่เช่ือมโยงภูมภิาคตา่งๆ 
ของประเทศเข้าด้วยกัน
 โดยสรุปแล้วทศิทางการพฒันาของเวยีดนามจะเปลีย่นจากเศรษฐกจิ
ที่เติบโตจากการพึ่งพิงเงินลงทุนจำานวนมาก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคลคุณภาพต่�ไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ที่อาศัยเทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง และใช้ทักษะการ
จัดการที่ทันสมัย
 ทัง้นี ้รฐับาลเวยีดนามไดก้ำาหนดเปา้หมายระยะสัน้ในปีแรกของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปี พ.ศ. 2554 – 2563 ดังนี้
 1) สร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคและควบคุมเงินเฟ้อ
 2) เร่ิมต้นปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแบบแผนความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
 3) สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุนในการผลิต พัฒนาธุรกิจ และ
ขยายตลาด
 4) เนน้การพัฒนาภาคสงัคม เพือ่ลดความยากจนและการสรา้งงาน
 5) กระตุ้นกลไกด้านการจัดการ ผสานภาคส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ 
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เข้าด้วยกัน ทบทวนแผนการกระจายอำานาจ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร
จดัการจากสว่นกลางในสว่นของการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาตา่งๆ นัน้
เป็นไปอย่างเข้มแข็งเพียงพอ
 ในปี พ.ศ. 2553 เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ
สูง คือ ร้อยละ 6.78 แต่ก็มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 11.75 ประกอบ
กบัอตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราแลกเปลีย่นท่ีมคีวามผนัผวน ทำาให้
เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการผลิตใน
ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคมดังกลา่วจงึใหมุ้ง่เนน้การสง่เสรมิภาค
ธรุกิจการลงทนุจากตา่งประเทศ การปฏริปูระบบบรหิารของภาครัฐและ
สิง่แวดลอ้ม การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการสรา้ง
ความสัมพนัธ์กบันานาประเทศ โดยการเข้ารว่มเปน็ สมาชกิ WTO สำาหรบั
ภาคธุรกจิทีรั่ฐบาลจะใหก้ารสนบัสนนุ ได้แก ่ภาคการทอ่งเทีย่ว การขนสง่ 
โลจิสติกส์ การบริการท่าเรือ และภาคการเกษตร ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 นอกจากน้ี รัฐบาลเวยีดนามได้ประกาศว่าจะแกไ้ขปญัหาความยากจน 
โดยยกระดบัเส้นแบง่ความยากจน (Poverty Line) ของประชากรในเขต
เมืองจากเดือนละ 260,000 ด่อง (455 บาท) เป็น 500,000 ด่อง (875 
บาท) และในพื้นที่อื่นๆ จากเดือนละ 200,000 ด่อง (350 บาท) เป็น 
400,000 ด่อง (700 บาท) เพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจสมดุลกับการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเสมอภาค [19]
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ประวัติคว�มเป็นม�
ของระบบร�ชก�ร

3



60

3.1	 การปฏิรูประบบราชการ
 ตัง้แตเ่วยีดนามตกเปน็เมอืงขึน้ของจนี อยูภ่ายใตก้ารปกครองของจนี
นั้น ก็มีการปฏิรูประบบราชการเวียดนามมาตลอดเวลา วิวัฒนาการ 
การปฏิรูประบบราชการเวียดนามที่เป็นรูปเป็นร่างสามารถสรุปได้ดังนี้

ยุคราชวงศ์หลี	(พ.ศ.	1552	–	1768)
 นำาระบบการสอบจอหงวนมาใช ้และก่อต้ังมหาวทิยาลยัวนัเหมยีว ให้
ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีขงจ้ือ เพ่ือสอบเข้ารับราชการในระบบจอหงวน 
แตข่นุนางยังมจีำานวนนอ้ย ซ่ึงสว่นหนึง่เปน็เชือ้สายผูม้อีทิธพิลในหวัเมอืง 
ต่อมาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองและสังคมมาก 
ที่ปรึกษาราชการในบางสมัยเป็นพระสงฆ์ 

ภาพที่ 8 ข้าราชบริพารเวียดนามในยุคสมบูรณาญาสิทธิราช
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ยุคราชวงศ์เล	(ยุคหลัง)	(พ.ศ.	1971	–	2331)	
 รัชกาลจกัรพรรดเิลแถงตง (พ.ศ. 2003 – 2040) มกีารปฏริปูประเทศ
หลายด้าน โดยยึดรูปแบบจีนมากกว่าเดิม ทั้งระบบการสอบรับราชการ
ที่จัดสอบครบสามระดับต้ังแต่อำาเภอจนถึงราชธานี จำานวนขุนนาง 
เพิ่มขึ้นทวีคูณ และทำาให้ระบบราชการขยายตัวมากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อน
หน้านี้ [8]

ยุคปัจจุบัน
 เวยีดนามไดท้ำาแผนงานการปฏิรูประบบราชการสำาหรบัป ีพ.ศ. 2544 
– 2553  โดยเนน้ 4 ประเดน็ ได้แก ่การปฏริปูระบบกฎหมาย การปฏริปู
โครงสร้างองค์กร การยกระดับความสามารถของข้าราชการ การปฏิรูป
ด้านการคลัง  และได้มีการออกกฎหมายใหม่สำาหรับหน่วยงานของรัฐ
และข้าราชการพลเรือนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2553[40] 
 เห็นได้ชัดว่าการปฏิรูปเวียดนามนั้นเป็นช่วงการนำาบทเรียนหรือ 
ขอ้สรปุมาสูก่ารปฏบิตั ิโดยการเปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ำาคญัของเวยีดนาม 
จำาเป็นต้องผ่านการประชุมใหญ่หรือ “สมัชชา” พรรคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงจัดข้ึน 
ทกุๆ 5 ป ีครัง้ลา่สดุจดัเม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยไมม่นีโยบาย
ที่จะปฏิรูประบบราชการใหม่ ดังนั้นคงต้องติดตามการประชุมใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2559 ว่าจะมีนโยบายปฎิรูประบบราชการใหม่หรือไม่ ประการใด

การปฏิรูประบบราชการส่วนกลาง
 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศป ี พ.ศ. 2554 
– 2563 ของเวียดนามไดร้ะบชุดัถงึการปฏริปูระเบยีบราชการใหส้มบรูณ ์ 
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โดยเน้นในการสรา้งระบบราชการใหบ้ริสทุธ์ิเข้มแขง็เพือ่การบรหิารทีเ่ปน็
เอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแผนการปฏิรูประเบียบ
ราชการในทุกด้าน ไม่ว่าจะในด้านระบบราชการ กลไก บุคลากร และ
การพัฒนาระบบราชการของชาติให้ทันสมัย ได้มีการปฏิรูประเบียบ
ราชการตามแบบการบรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 
มีการตรวจสอบการประกาศระเบียบราชการอย่างเปิดเผย ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงและหน่วยงาน 
ในการพบปะแก้ไขปัญหาของประชาชนและผู้ประกอบการ
 เวยีดนามกำาลงัสรา้งระเบยีบราชการทีม่ปีระชาธิปไตย มอือาชพี และ
มีประสิทธิภาพ อันเป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอรัปช่ัน การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับตัวให้ทันโลก

การปฏิรูประบบราชการส่วนท้องถิ่น
 โครงการปฏิรูปการบริหารราชการในประเทศเวียดนาม (Public 
Administration Reform: PAR) เปน็โครงการทีก่อ่ตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้กดิการ
ใช้หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นมาตรการโดย
พรรคการเมืองหลักและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือปฏิรูปให้เกิดเป็นระบบ
สถาบันและระบบตามกฎหมายให้เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม 
โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณะที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
เรือ่งการจดัการสาธารณะของเวยีดนามเป็นเรือ่งทียั่งมีความขัดแยง้ภายใน
อยู่ มีหลายแง่มุมที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของนักการเมืองบาง
ฝ่าย จึงเป็นเหตุให้การปฏิรูปยังคงมีปัญหาตามมา
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 ทัง้นี ้มผีูส้นบัสนนุหลายฝา่ยทัง้จากองคก์รในประเทศและตา่งประเทศ
ให้มีการปฏิรูปอย่างลึกและเร็ว การปฏิรูปน้ีได้รับการผลักดันโดยนักการเมือง 
ช้ันนำาของประเทศเวียดนาม โดยมคีวามมุง่หมายทีจ่ะสง่เสรมิความสำาเรจ็ 
ในทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และการปรับปรุงระบบราชการเวียดนามให้
เป็นระบบที่ประสิทธิภาพและไม่คดโกง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐกำาลัง
ดำาเนินการตามโครงการนี้อย่างหนัก แต่เนื่องจากความมีอิทธิพลอย่าง
มากของระบบสงัคมนยิม จงึทำาให้ยังเกดิข้อขัดแยง้ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่ง
ได้บ้าง

สภาพปัญหาในการบริหารกิจการท้องถิ่น
 สภาพปัญหาในการบริหารกิจการท้องถิ่นโดยทั่วไปของประเทศ
เวียดนาม
 • การดูแลท้องถิ่นแบบเดิมท่ีมีการบริหารและมีเงินอุดหนุนมา 
จากส่วนกลาง แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 
ในยุคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้
 •  การบรหิารราชการทัง้พนัธกจิและระบบการทำางานไม่มีความชัดเจน
 •  การปฏิบัติราชการมีความไม่แน่นอนและทับซ้อน รวมทั้งขั้นตอน
กระบวนการยุ่งยาก กฎระเบียบต่างๆ ยังหละหลวม บางกฎระเบียบล้าสมัย 
 • การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ องค์กรที่บริหารงานและ 
หน่วยงานราชการไม่มีนโยบายและระเบียบทางการเงินที่ชัดเจน
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐยังต้องปรับปรุงด้านความรับผิดชอบ 
ระเบียบ ประสิทธิภาพการทำางาน ทักษะการบริหาร วิธีการทำางาน 
ล้าสมัย ซับซ้อนและล่าช้า และมีการคอรัปชั่น
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 • องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความเข้าใจปัญหาของประชาชน 
มักเฉยชาเมื่อต้องทำางานที่ท้าทาย

แนวทางการแก้ไข
 การปฏรูิปการบรหิารราชการ หรอื Public Administration Reform 
(PAR) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากรัฐบาลเวียดนาม  
และได้มีการปฏิรูป ที่ตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการเพื่อ
การพฒันาประเทศ ตามวัตถุประสงค์เพือ่สร้างการบริหารแบบใหมท่ีเ่ปน็
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งยั่งยืนเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพือ่ใหม้คีวามสอดคล้องกบัการพฒันาทอ้งถิน่ ทัง้นีร้ฐับาลเวยีดนามไดม้ี
การวางนโยบายการปฏริปูการบริหารราชการ (PAR) มากมายเพ่ือสนอง
ตอบนโยบายดังกล่าว จึงถือได้ว่าการปฏิรูปการบริหารราชการ (PAR) 
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรัฐบาลกลางเวียดนามได้
พัฒนาแผนการดำาเนินการโครงการนี้เป็นจำานวนมากในระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2544 – 2553 โดยจะปฏิรูป 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ปฏิรูปสถาบัน   
2) ปฏิรูปกลไกบริหาร 3) ปฏิรูปข้าราชการ  4) ปฏิรูประบบงบประมาณ

3.2	 ระบบราชการภายใต้การเมืองการปกครอง

  3.2.1		ระบบการบริหารราชการส่วนกลางของเวียดนาม

 เวียดนามน้ันปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ มีการรวมศูนย์อำานาจ
ของเวียดนามไว้ท่ีรัฐบาลส่วนกลาง โครงสร้างของอำานาจหน้าท่ีถูกจัดเรียง 
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จากบนลงล่าง การบริหารส่วนกลางแบ่งงานตามหน้าที่ของแต่ละ 
กระทรวง ซึ่ งดำาเนินงานไปตามแผนนโยบายของรัฐบาลและ 
อำานาจในส่วนกลางนี้ คือ การเป็นหน่วยดูแลประเด็นเรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การป้องกันประเทศ ความม่ันคง และกิจการ 
ระหว่างประเทศ

	 	 3.2.2	ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินของเวียดนาม

 รูปแบบการปกครองท้องถ่ินของเวียดนามน้ันเป็นการปกครอง 
แบบเวียดนามท่ีรัฐบาลส่วนกลางเข้ามาควบคุมดูแลในเกือบทุกมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือ 
การบริหารงานทั่วไปที่ให้อิสระแก่ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย การไดม้าซ่ึง
ผู้บริหารหรือสภาท้องถ่ินท่ีผ่านการเลือกต้ังในรูปแบบท่ีรัฐสามารถ 
ควบคุมได้ คือจัดให้มีการเลือกตั้งจริงในหน่วยการปกครองต่างๆ  
แต่การเลือกตั้งมีการแข่งขันภายใต้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกือบทั้งหมด 
ล้วนสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังต้องได้รับการรับรองจาก 
คณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับบนก่อน จึงจะสามารถ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
 โครงสร้างการบริหารและทำางานของท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่าง 
สลับซับซ้อน แต่ละระดับชั้นประกอบไปด้วยสภาประชาชนและ 
คณะกรรมการประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงาน ตรวจสอบ ควบคุม
การทำางานระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและ 
การทำางาน เพราะต้องอาศัยการเดินเร่ืองเพ่ือส่งต่อให้ตัดสินใจหลายข้ันตอน 
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ทำาให้การทำางานเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจอนุมัติโครงการ
 ส่วนงบประมาณที่ต้องจัดสรรลงมาจากรัฐบาลส่วนกลางเพื่อดูแล 
ท้องถิน่นัน้กเ็ตม็ไปดว้ยกฎระเบยีบราชการทีม่ขีอ้กำาหนดและกระบวนการ
มากมาย  ซึ่งส่งผลให้การกระทำาการใดๆ นั้นเป็นไปด้วยความล่าช้า  
ท้ังในเร่ืองการตัดสินใจและการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ข้อดีของ 
การผูกขาดอำานาจไว้กับรัฐบาลส่วนกลางก็คือการท่ีรัฐบาลสามารถ 
ปรับเปล่ียนงบประมาณที่ท้องถิ่นเสนอขึ้นมาให้มีความเหมาะสมมาก 
ยิ่งขึ้น และอาจให้งบประมาณไปในประเด็นที่มีความต้องการเร่งด่วนได้
เร็วกว่า
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ภ�พรวมของ
ระบบร�ชก�ร

4
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4.1	 รัฐบาล	นโยบายรัฐบาล	และนโยบายการเข้าสู่	
	 	 ประชาคมอาเซียน

	 	 4.1.1		นโยบายรัฐบาลเวียดนาม

  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันยังคงรักษาทิศทางเดิม ตาม 
ที่รัฐบาลเคยประกาศใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” โดย 
กำาหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 6 ประการ เพ่ือยกระดับการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายอำานาจบริหารแก่ภาคธุรกิจ 
และท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจเสรี อัตราการแลกเปลี่ยนและ 
ดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกตลาด ให้สิทธิครอบครองท่ีดินในระยะ 
ยาวและเปิดเสรีการซื้อขายสินค้าเกษตร เพิ่มบทบาทภาคเอกชน  
เปิดเสรีการลงทุน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) กำาหนดเป้าหมายท่ีจะ 
ทำาให้เวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี พ.ศ.  
2563 เศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบัน มีการปรับตัวตามกระแส 
เศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งในภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ด้วยดี ทำาให้ 
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 8.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 9 ปี และมี 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.5 ซ่ึงถือว่า 
สูงเป็นอันดับที่  2 ในเอเชียรองจากจีน ทั้งนี้  พลังขับเคลื่อนทาง 
เศรษฐกิจที่สำาคัญคือการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศ  
การส่งออกวัตถุดิบ (น�มัน ก๊าซธรรมชาติ) สิ่งทอ เครื่องหนัง และ 
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สินค้าเกษตร ขณะท่ีการท่องเที่ยวและภาคบริการก็ได้รับความ 
สนใจจากต่างประเทศ ทั้ งนี้ รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงแก้ ไข 
กฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ WTO มีการปฏิรูป 
และการปรับปรุงกลไกภาครัฐอย่างเร่งรีบ พร้อมท้ังได้พยายาม 
ศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจาก 
นานาชาติ 
  ในระหว่างการประชุมสมัชชาพรรคฯ สมัยที่ 10 นายกรัฐมนตรี 
เวียดนามได้แถลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติป ี พ.ศ. 2549 
- 2553 การพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ได้แก่
  (1)  ดำาเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (Doi Moi) เพ่ือให้ 
อัตราการเพ่ิมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตร้อยละ 8 
หรือมากกว่าภายในปี พ.ศ. 2553 (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เพิ่มขึ้นเป็น 94 - 98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
  (2)  สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจการตลาด 
แบบสังคมนิยม เพื่อก้าวสู่ความเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและ 
ทันสมัยภายในปี พ.ศ. 2563
  (3)  พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้  (Knowledge-based 
 Economy) 
  (4)  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เวียดนามมีนโยบายเน้นหนัก 
เร่ืองการส่งเสริมธุรกิจเอกชน เร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ และเชิญชวน 
นักลงทุนจากต่างประเทศ
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 ปัจจุบันมีการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ เช่น การต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจังหวัดบาเรียวุงเต่า 
ซึ่งอยู่ ใกล้นครโฮจิมินห์ การปรับปรุงท่าเรือน �ลึกที่ เมืองดานัง 
และอ่าวคัมรานห์  และปรับปรุ งท่าอากาศยานนานาชาติ ให้ 
ทันสมัย ในด้านพลังงานไฟฟ้า เวียดนามมีแผนการลงทุนโดยใช้ 
งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้า 
ท่ัวประเทศ พร้อมทั้งมีการสร้างเขื่อนใหมท่ี่จังหวัดเซินลาทางภาคเหนือ 
ซึ่ งจะเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมทั้งกำาลังเตรียมโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
โดยมีเป้าหมายให้สร้างเสร็จภายในปีพ.ศ. 2563 ด้านอุตสาหกรรม 
เวียดนามกำาลังพัฒนาหลายด้านท่ีสอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไข 
อาทิ อุตสาหกรรมต่อเรือ โดยปัจจุบันเวียดนามสามารถต่อเรือสินค้า 
ขนาดระวาง 53,000 ตันได้ และต้ังเป้าท่ีจะต่อเรือขนาดระวาง 1 แสนตัน 
ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 เวี ยดนาม ยั งค ง ต้อ ง ใช้ เ งิ น ทุนจำ านวนมาก ในการพัฒนา 
ประ เทศ ส่ วนหนึ ่ ง ได้ จากการลงทุนต่ า งชาติ  ซึ ่ ง ขณะนี ้ มี  
การกระจายอำานาจให้รัฐบาลท้องถ่ินอนุมัติโครงการลงทุนระดับเล็ก 
และกลางได้ นอกจากนี้  เวียดนามยังได้รับความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศและองค์กรต่างๆ อาทิ สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ  
(International Development Association - IDA) ธนาคาร 
แห่งเอเชีย (ADB) จากญี่ปุ่น (JICA) และยังมีเงินจากกลุ่มชาวเวียดนาม
โพ้นทะเล (เวียดเกียว) หลายล้านคน ซึ่งส่งเข้าไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของเวียดนามอีกด้วย
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 ด้วยเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท่ีชดัเจน และ
ความเช่ือมั่นในเร่ืองความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ฯลฯ ไดม้สีว่นชว่ยดงึดูด
เงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ เวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้จนถึงขณะนี้มี 
เงนิลงทนุตา่งชาตเิข้าสูเ่วยีดนามแลว้เป็นจำานวนถงึ 56.24 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐ จำานวนกว่า 6,635 โครงการ โดยมีสิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้
เป็นผู้ลงทุนลำาดับต้นๆ รวมทั้งญี่ปุ่นซึ่งมองเวียดนามว่าเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งนอกจากจีน โดยเปลี่ยนไปลงทุนในเวียดนามเพ่ิมข้ึนเพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงด้านการลงทุน
 ในด้ านนโยบายการค้ าการลงทุนนั้ น  เวี ยดนามเน้นการ 
ดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี ซึ่งในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมาเวียดนาม 
ประสบความสำาเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  
รัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุน 
ให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับมาตฐานสากล โดยกำาหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ขึ้น และปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  
จากกิจการร่วมทุนมาเป็นกิจการที่ลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 
มากขึ้น โดยภาคธุรกิจท่ีรัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุน ได้แก่  
การท่องเที่ยว การขนส่ง โลจิสติกส์และการบริการท่าเรือ และ 
ภาคการเกษตร รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น 
ต่อการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ เวียดนามยัง 
เตรียมการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจัง เพ่ือเตรียม 
พร้อมเข้าสู่ AEC



72

 อย่างไรก็ดี  เวียดนามยังคงมีปัญหาที่ประสบอยู่ โดยเฉพาะ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามได้พยายาม 
วางแผนเพ่ือรับมือกับปัญหาเหล่าน้ี โดยเน้นการสร้างความอยู่ดี 
กินดี  มี โครงการส่ง เสริมการจ้างงานและจัดอบรมวิชาชีพแก่  
ประชาชนกว่าล้านคน มีการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศอย่าง 
เป็นระบบมากย่ิงข้ึน โดยมีไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลีใต้เป็น 
ตลาดแรงงานสำาคัญ นอกจากน้ี ยังคงให้ความสำาคัญกับการลด 
ระดับความยากจน ซ่ึงท่ีผ่านมาถือว่าเวียดนามประสบความสำาเร็จ 
ในระดับท่ีน่าพอใจ [4]

	 4.1.2	นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 	
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
 รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่เม่ือ 25 ปีท่ีแล้วตาม
นโยบายโด่ย เหมย (Doi Moi) จากเดิมท่ีเป็นระบบวางแผนส่วนกลาง 
ท่ีล้มเหลว คนข้ีเกียจทำางานเพราะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของท่ีดิน 
เม่ือได้เกิดการเปล่ียนแปลงจึงทำาให้การพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน 
ของเวียดนามในทิศทางใหม่ประสบผลสำาเร็จมากย่ิงข้ึน นับแต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2554 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน 
เวียดนามไปแล้ว 13,496 โครงการ เงินลงทุนมากถึง 95.9  
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะท่ีผ่านมาเวียดนามได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ส่งเสริมการลงทุนไปแล้วหลายคร้ัง โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุง 
คร้ังใหญ่ตามพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 124/2008/ND-CP  
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2552 มาแล้ว
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 การกำาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
 1) ธุรกิจด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม การกีฬา และ 
สิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
อยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้ 4 ปี และลดหย่อนกึ่งหนึ่ง 9 ปี นับจากมี 
กำาไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดำาเนินการ และเสียภาษีนิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 10 ตลอดไป
 2) กิจการอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ปี นับจากมีกำาไร แต่ไม่เกินปีท่ี 4 ภายหลังเปิด 
ดำาเนินการและเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลในอตัราร้อยละ 10 เปน็เวลา 15ป ี
นับตั้งแต่มีกำาไรประกอบด้วย
 - กรณีบริษัทก่อตั้งกิจการใหม่ในพื้นท่ีซ่ึงมีความยากลำาบากทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากตามท่ีกำาหนดในท้ายประกาศ หรือ 
ตัง้กจิการในเขตเศรษฐกจิ หรือเขตอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีงูทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
 - กรณีบริษัทก่อต้ังใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง กิจการวิจัยและ
พัฒนากิจการซอฟต์แวร์ กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กำาหนดโดยรัฐบาล
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจ ท้ังนี้ กรณีเป็นธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง 
กิจการวิจัยและพัฒนาท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจจะขยายเวลาเสีย
ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลรอ้ยละ 10 ไดเ้ปน็เวลาไมเ่กิน 30 ป ีโดยจะตอ้งเสนอ
โดยกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
 3) บริษทัทีก่อ่ตัง้ใหมซ่ึง่ตัง้กจิการในพืน้ที ่ซึง่ยากลำาบากทางเศรษฐกจิ
และสังคมอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปี และลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล 4 ปี นับจากมีกำาไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิด 
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ดำาเนินการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเวลา 10 ปี  
นับตั้งแต่มีกำาไร
 หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม เมื่อเปรียบเทียบกับไทย
แล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
 ประการที่	1 กรณีของเวียดนาม จะให้เฉพาะกรณีบริษัทก่อต้ังใหม่
เทา่นัน้ ไมร่วมถงึโครงการขยายกจิการ ยกเว้นรัฐบาลจะผอ่นผนัเปน็กรณี
พเิศษแตล่ะรายไป ซึง่แตกต่างจากไทยจะให้ท้ังโครงการใหมแ่ละโครงการ
ขยายการลงทุน
 ประการที่	2 เวียดนามจะมีทั้งยกเว้น ลดหย่อน และเสียภาษีเงินได้
นติบุิคคลในอัตราพิเศษ ขณะทีข่องไทยมีเฉพาะการยกเว้นและลดหยอ่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ขณะท่ีไทยปกติแล้วจะมีการจำากัดวงเงิน
สงูสดุทีจ่ะยกเวน้ภาษีเงนิได้นติิบุคคลไมเ่กนิเงนิลงทนุ ไมร่วมคา่ทีด่นิและ
ทุนหมุนเวียน แต่กรณีของเวียดนามไม่มีข้อจำากัดในเรื่องนี้แต่อย่างใด
 ประการที	่3 กรณเีวยีดนาม จะเริม่คดิระยะเวลายกเวน้และลดหยอ่น
ภาษีเงินได้นับจากมีกำาไรแต่ไม่เกินปีท่ี 4 ภายหลังเปิดดำาเนินการ ขณะท่ี 
ของไทยเริม่คดิระยะเวลายกเวน้และลดหยอ่นภาษีเงินได้ต้ังแต่เร่ิมมรีาย
ได้ไม่ว่าจะมีกำาไรหรือไม่ก็ตาม
 ประการที่	4 หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามเป็นแบบ
เรียบง่ายมาก แตกต่างจากของไทยที่มีการแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆ 
ในรายละเอียดแต่ละประเภทกิจการ
 ประการที่	5 กรณีของเวียดนามจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ 
ส่งเสริมครั้งใหญ่บ่อยครั้งมาก ขณะที่กรณีของไทยหลักเกณฑ์ส่งเสริม 
โดยทัว่ไปจะไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้นกั โดยสว่นใหญ่จะเปลีย่นแปลง
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เป็นหลักเกณฑ์ย่อยเฉพาะประเภทกิจการเท่านั้น
 นอกจากน้ีกระทรวงวางแผนและการลงทนุ (MPI) ได้ปฏิเสธโครงการ
ลงทุนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่ลงทุนน้อยแต่
ใช้พื้นที่จำานวนมาก โครงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใช้เทคโนโลยี
ล้าสมัย และใช้พลังงานจำานวนมาก โดยขอให้เน้นส่งเสริมโครงการที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงและสะอาด [3]

นโยบายด้านการศึกษา
 ในแวดวงการศึกษา นักเรียนจากประเทศเวียดนามกวาดรางวัล 
การแขง่ขนับนเวทรีะดบัโลกอยูบ่่อยๆ ไมว่า่จะเปน็ดา้นคณติศาสตร ์ฟสิกิส ์
เคมี ทั้งน้ีเพราะนโยบายด้านการศึกษาของประเทศสังคมนิยมส่วนใหญ่ 
จะใหค้วามสำาคญักบัการบม่เพาะนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพิเศษ ในระบบ
การศึกษาของรัฐบาลเวยีดนามมีโรงเรยีนมัธยมปลายประเภทนีอ้ยูถ่งึ 67 
แห่ง ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษถึง 
70,000 คน ใน 64 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8 ของนักเรียน
มัธยมปลายทั้งหมด
 ในด้านคุณภาพการศึกษาโดยทั่วไปของเวียดนามเป็นที่ยอมรับว่า 
มีคณุภาพทดัเทยีมเพือ่นบา้นหลายประเทศใน ASEAN แตใ่นภาวะปจัจบุนั
เวียดนามตระหนักดีว่าการต้ังเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2563 นั้น คงเป็นไปได้ยาก หากหวังจะเติบโตใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือที่มีต้นทุนแรงงานต่ำา
 ยทุธศาสตรช์าตจิงึมุง่สนบัสนนุการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศใน
อตุสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูทีต่อ้งใชแ้รงงานมฝีมีอื กระทรวงศกึษาธกิาร
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และการฝกึอบรม (Ministry of Education and Training: MOET) ของ
เวียดนามจึงมีภารกิจที่ท้าทายว่าทำาอย่างไรจึงจะผลิตกำาลังแรงงานที่มี
ฝีมือให้ทันกับความต้องการในการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแส
เศรษฐกิจโลก
 ในการประชมุนานาชาตทิางเศรษฐกจิระดบัประเทศ โดยทัว่ไปมกัจะ
พบว่า วิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือ
ผูว้า่การธนาคารกลางของประเทศ จะเปน็ปจัจยัท่ีเสริมสร้างความมัน่ใจ
ของนกัลงทนุ แตใ่นการประชมุ Vietnam Economic Forum เมือ่ปลาย
เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ณ กรุงโฮจิมินห์ ผู้ท่ีตีแผ่ปัญหาและนำาเสนอ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจ
ในอนาคตของเวียดนาม คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ 
การฝึกอบรม ซึ่งออกมายอมรับว่าปัญหาของระบบการศึกษาเวียดนาม
ในปัจจุบันคือ
 1) คุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมในเวียดนามยังต ่�และมี
ปัญหา เกิดภาวะขาดแคลนในหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กฎหมายระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจ และการพาณิชย์ เป็นต้น
 2) สัดส่วนของแรงงานทีไ่ดร้บัการฝกึฝนเปน็อยา่งดีมตี ่�กวา่รอ้ยละ 
30 ของกำาลังแรงงานท้ังหมด นั่นหมายความว่าแรงงานที่เข้าสู่ตลาด
แรงงานมากกว่าร้อยละ 70 มีการฝึกฝนมาไม่ตรงกับงานที่ทำา
 3) ปญัหาทีท่า้ทายของการศกึษา คอื การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และฝึกอบรมให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกันต้องเร่ง 
เพิ่มจำานวนผู้ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับสังคม
 ในขณะที่จำานวนประชากรของเวียดนามมีจำานวนสูงถึง 84 ล้านคน 
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ในจำานวนนี้ 45 ล้านคน หรือร้อยละ 53 อยู่ในวัยทำางาน อายุของกำาลัง
แรงงานโดยเฉล่ียคือ 26 ปี อัตราการอ่านออกเขียนได้โดยเฉล่ีย ร้อยละ 90 
นีค่อืสิง่ทีร่ฐับาลถอืว่าเปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั ถา้หากสามารถพฒันา
ให้กำาลังแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ก็จะเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้ก้าวกระโดดได้
 ดงันัน้โจทยท์ีส่ำาคญัคอืจะใชก้ารศกึษาเปน็ยทุธศาสตรห์ลกัเพือ่พฒันา
กำาลงัแรงงานใหส้ามารถสนองตอบตอ่เปา้หมายการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกจิ
ได้อย่างไร
 ศาสตราจารย์ Dr. Nguyen Thien Nham รฐัมนตรีวา่การกระทรวง
ศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนาม ได้เสนอทางออกใน 
การแก้ปัญหา ซึ่งเปรียบเสมือนการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุภารกิจ 
ข้างต้นไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่	1 การกำาหนดเกณฑ์ของมาตรฐานความรู้ใหม่ ความชำานาญ 
และการปฏิบัติการของการศึกษาทั่วไปและอาชีวศึกษา
 • จัดทำาประกาศด้านมาตรฐานหลักสูตรสำาคัญของการศึกษาทั่วไป
 • ใหค้วามสำาคญักับเกณฑด์า้นพฤติกรรม ได้แก ่มคีวามกระตือรือร้น 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้
อย่างเป็นประโยชน์ มีความรู้เกี่ยวกับการค้นหาและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
 • ให้ความสำาคัญกับค่านิยม วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของการ
พัฒนาบุคคลและชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความรักชาติ ให้ความสำาคัญกับ
ครอบครัว ให้ความเคารพบิดามารดา และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 • ให้ความสำาคัญกับการฝึกอบรมและประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและการทำางาน
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กลยุทธ์ที่	2	การเร่งรัดพัฒนาทีมบริหารและทีมสอนโดยอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับช่วงเวลาหลัง พ.ศ. 2553
 • ประยกุตโ์ครงการฝกึอบรมและปรับปรุงวิธีการฝกึอบรมใหมส่ำาหรบั
ครู 1 ล้านคนทั่วประเทศในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2553 
 • สนบัสนนุโครงการผลตินกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก (Ph.D.) จำานวน 
20,000 คน ผู้ซึ่งจะต้องมาทำาหน้าที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย และ
สถาบันข้ันอุดมศึกษาในช่วง พ.ศ. 2550 – 2563 ในจำานวนนี้ 10,000 
คน จะเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 • สร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้นำาของโรงเรียนด้านการศึกษาท่ัวไป 
จำานวน 35,000 โรงเรียนท่ัวประเทศ และมหาวิทยาลัย 350 แห่ง โดย
ใช้หลักสูตรมาตรฐานการจัดการด้านการศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2550 
– 2563 
 • เพิ่มเงินเดือนและปรับปรุงสภาพการทำางานให้แก่ครู/อาจารย์ทั้ง
ระบบในระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2563
กลยทุธท์ี	่3 เร่งรัดพัฒนาการศกึษาและการฝกึอบรมใหเ้กดิผล โดยคำานงึ
ถึงความต้องการของสังคม
 • โครงการ 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2561) เพื่อปรับปรุงคุณภาพความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษของชาวเวียดนาม โดยความร่วมมือกับ 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และแคนาดา
 • ตัง้ศนูยพ์ยากรณ์อปุสงคต่์อทรัพยากรมนษุย์ในกระทรวงศกึษาธกิาร
และการฝึกอบรมใน พ.ศ. 2550
 • จัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีระหว่างสถาบัน 
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การศึกษาภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปสงค์ต่อทรัพยากรมนุษย์ และ 
หน่วยงานภาครัฐ
 • ในเมอืงหรอืจงัหวดัทีม่เีขตอตุสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
การฝึกอบรม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการบริหารเขต  
จะร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์จัดหาทรัพยากรมนุษย์ให้กับภาคอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการ 
ฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กระตุน้ให้มหาวทิยาลยัเอกชนและสถาบนัฝกึวิชาชพีจากตา่งประเทศ
ให้ลงทุนด้านการศึกษา โดยการเปิดสาขาในเวียดนาม
 • เริ่มทำาการรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่
ผลการจัดลำาดับใน พ.ศ. 2550

กลยุทธ์ที่	4 ปฏิรูปกลไกด้านการเงินเพื่อการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยของรัฐบาลควรปรับเพ่ิมค่าเล่าเรียน ปัจจุบันต้นทุน
ดา้นการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของเวยีดนามปจัจุบันประมาณ 300 – 500 
ดอลล่าร์สหรัฐ/ปี) 
 • กำาหนดนโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนนุนกัเรยีน/นกัศึกษาทีย่ากจน และ
ให้สิ่งจูงใจแก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • กระตุน้ใหม้กีารจดัต้ังโรงเรียน สถาบันฝกึอบรม ตลอดจนมหาวทิยาลยั
ของภาคเอกชน
 • กระตุน้ใหม้กีารลงทนุจากตา่งประเทศด้านการศึกษาและฝกึอบรม
การหาแนวร่วมเชงิกลยทุธ ์สรา้งความแตกตา่ง และการลงมอืปฏบิตักิาร 
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สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะเกินกำาลังท่ีเวียดนามจะทำาได้ตามลำาพัง ซ่ึงดู
เสมอืนแผนการอันสวยหรทูีอ่าจจะมคีำาถามว่า แลว้จะเปน็จรงิไดอ้ยา่งไร 
ดังนั้นการหาแนวร่วมเชิงกลยุทธ์จึงเป็นยุทธวิธีที่สำาคัญ และทำาอย่างไร
จึงไม่ทำาให้เกดิการแข่งขันกันเองระหวา่งสถาบนัการศกึษาภายในประเทศ
อย่างไร้ทิศทาง โครงการบางโครงการได้มีการลงมือปฏิบัติการแล้ว 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 • ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้นำาในสหรฐัอเมริกาในปีการศึกษา 
พ.ศ.2549 – 2550 มหาวทิยาลยัของเวยีดนาม 9 แหง่ ได้รับการคัดเลอืก
ให้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาในสหรัฐอเมริกา 8 แห่ง 
จำานวน 10 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะเน้นไปในสาขาต่างๆ ท่ีมี 
ความหลากหลายแตกต่ างกันทั้ ง ในด้ านวิทยาศาสตร์พื้ นฐาน 
วทิยาศาสตร์ประยุกต ์วศิวกรรมศาสตร ์ระบบไฟฟา้และพลงังาน วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และการเงิน
 โดยผู้สอนในโครงการเหล่านี้จะเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศและ 
ชาวเวยีดนามทีส่อนในสหรฐัอเมรกิา (หมายถงึชาวเวียดนามท่ีลีภั้ยสงคราม 
อพยพไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา และ 
เปน็อาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัว่สหรฐัอเมรกิา) และเพ่ือเปน็การ 
สร้างศักยภาพ อาจารย์ชาวเวียดนามจะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการสอนใหม่ๆ ซึ่งช่วงเวลาของ
โครงการอาจจะยาวระหว่าง 4.5 – 5 ปี รวมกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ
อีกหกเดือน
 และในอนาคตอันใกล้ก็จะมีโครงการความร่วมมือในลักษณะนี้ 
เพ่ิมขึ้นอีก โดยการนำาเข้าหลักสูตรที่ทันสมัยจากต่างประเทศในระดับ
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ปริญญาโทและเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีความทัดเทียมมาตรฐาน
สากล
 • ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อวันที่ 
25 เมษายน พ.ศ. 2550 สิงคโปร์และเวียดนามได้ลงนามความร่วมมือ
ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา และ 
การฝึกอบรมครูอาจารย์ในทุกระดับ ขยายโครงการโรงเรียนคู่แฝด เพื่อ
ให้โอกาสแก่นักเรียนของท้ังสองประเทศ ได้ทำากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 
และเกิดการเรียนรู้ด้านภาษา
 ในขณะเดยีวกันจะสนับสนนุความรว่มมอืระหวา่งสถาบันอดุมศกึษา 
ซึ่งครอบคลุมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี การเป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการทำาวิทยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษา รวมถงึการทำาวจิยัรว่มกนั รฐับาล
สิงคโปร์จะขยายการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของเวียดนามเพิ่มขึ้น 
และให้โอกาสกบัผูไ้ด้รับทุนทีจ่ะทำางานในสงิคโปร ์ซ่ึงกำาลงัประสบปญัหา
การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์
	 •	ความร่วมมือกับภาคเอกชน
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
ของเวียดนามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Intel ในการ
ผลติบณัฑติตามความต้องการของบริษทั โดยรฐับาลใชง้บประมาณลงทนุ
สูงถึง 1 - 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงห้องแล็บให้มีมาตรฐาน 
การเรยีนการสอนเชน่เดยีวกบัตา่งประเทศ และความร่วมมอืดังกลา่วกบั
ภาคเอกชนจะตามมา เช่น สมาคมซอฟต์แวร์ของเวียดนาม บริษัท 
เดินเรือ ธนาคารพาณิชย์ ตลอดจน Rcmasa, TMA และบริษัทอื่นๆ ใน 
Silicon Valley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยบริษัทเหล่านี้จะรับบัณฑิตเข้า
ทำางานทันทีหลังจบการศึกษา [16]
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นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
 ประเทศเวยีดนามเนน้การพัฒนาดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ช่ือมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในด้านการคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และให้ความสำาคัญแก ่
ผู้ท่ีสละผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  
เด็กกำาพร้า และผู้พิการ 
 เน้นการพัฒนาและการปรับปรุงการเรียนการสอน และร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศและระดับ
มหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนองค์กรและ 
นักลงทุนต่างประเทศท่ีมาลงทุนในเวียดนามในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยขีัน้สูง และสง่เสรมิใหช้าวเวยีดนามทีม่คีวามความชำานาญด้าน
เทคโนโลยีไปดำาเนินการสอนและพัฒนาเทคโนโลยีในเวียดนาม  

นโยบายด้านสาธารณสุข	
 เพ่ือเตรียมพร้อมประเทศในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนป ีพ.ศ. 2558 
กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามลงทุน 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการ
พฒันาเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่เป็นโครงการภายใต้กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
 โครงการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มุ่งปรับปรุงข้อมูลสุขภาพของ 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 แห่งของกระทรวงฯ ให้เป็นระบบดิจิตอล โดย
โรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ท่ีสุดในหมู่โรงพยาบาล 1,000 
แห่งทั่วประเทศ
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 แต่สิ่งที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกำาลังเผชิญอยู่คือ การ
ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในเทคโนโลยีสุขภาพ จึงต้องรับทั้งปัญหาและได้รับแรงกดดันที่คาดหวัง
ถึงความสำาเร็จของโครงการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถช่วย
รองรับในการทำางานที่เร็วขึ้น [13]

นโยบายด้านการท่องเที่ยว
 ประเทศเวียดนามมีความโดดเด่นเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารยเูนสโก ้การทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรม โดยนำาเสนอวฒันธรรม
ที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ นอกจากน้ียังเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความ
ปลอดภัย สงบ และสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมิตร จุดขายในเรื่องของ
การท่องเท่ียวแบบประหยัดและผจญภัย ซ่ึงเป็นแนวโน้มของการท่องเท่ียว 
ท่ัวโลกในขณะนี้ และเวียดนามพยายามนำาเสนอการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 2551) รายงานว่าสภาการท่องเท่ียว
และการเดนิทางโลก (World Travel and Tourism Council – WTTC) 
คาดหมายให้เวียดนามมีอัตราการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก
ในปี พ.ศ. 2548 – 2558 และในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้เห็นความสำาคัญของ
การท่องเท่ียวตามลำาดับ รัฐบาลเวียดนามได้มีโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
แห่งชาติเวียดนามช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 โดยหวังท่ีจะนำาการท่องเท่ียว
มาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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 แผนการสง่เสรมิการท่องเท่ียวแห่งชาติเวียดนามนัน้ เริม่ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2555 โดยหน่วยงานการท่องเที่ยวเวียดนามได้เร่ิมปฏิบัติและเผยแพร่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชว่งป ีพ.ศ. 2555 – 2563 และวสิยัทัศนถึ์งป ีพ.ศ. 
2573 อย่างเป็นทางการ โดยหวงัผลกัดันใหก้ารท่องเทีย่วเวยีดนามพฒันา
ยิ่งขึ้น และช่วยให้เวียดนามกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมี 
ชื่อเสียงในภูมิภาคและโลก [21]

ด้านตลาดแรงงาน
 เวยีดนามเปน็ประเทศอาเซยีนประเทศหนึง่ทีส่ามารถดึงดูดนกัลงทุน
ต่างชาติ โดยอาศัยข้อได้เปรียบในเร่ืองของค่าแรงงานที่ยังมีอัตราไม่สูง
นัก อีกทั้งการส่งออกแรงงานเป็นนโยบายระดับชาติ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม จุดประสงค์
ของการส่งออกแรงงานก็เพื่อที่จะลดความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในชนบท ในพื้นท่ีห่างไกล และพื้นท่ีภูเขา อีกทั้ง เพื่อที่จะลด
จำานวนการว่างงานภายในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการ
รับเทคนิควิทยาการจากการทำางานในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มรายได้
และยกระดับความกนิดอียูด่ขีองประชาชนผูใ้ชแ้รงงาน ยิง่ไปกวา่นัน้ การ
สง่ออกแรงงานยงัมจีดุประสงค์ท่ีจะเพิม่การไหลเข้าของเงนิตราตา่งประเทศ 
ในปัจจุบันเวียดนามมีแรงงานในต่างประเทศประมาณ 500,000 คน 
ทำางานหลายประเภท ตลาดแรงงานหลักท่ีสำาคัญของแรงงานเวียดนาม
ในเอเซีย ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ เวียดนาม
ยงัพยายามส่งออกไปยงัประเทศในตะวนัออกกลาง แอฟรกิา ยโุรปเหนอื 
และอเมริกาเหนือ 
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลเวียดนามวางแผนส่งออกแรงงานไปยัง
ต่างประเทศปีละประมาณหนึ่งล้านคน ทั้งยังร่วมมือกับสหประชาชาติ
และประเทศทีร่บัแรงงานกำาหนดแนวทางชว่ยเหลอืแรงงานเวียดนามใน
ประเทศปลายทาง การขยายตลาดรับแรงงานเวียดนาม เช่น มาเลเซีย
เปดิกว้างในการขยายวีซา่แรงงานเวยีดนามท่ีทำางานครบสามปตีามสญัญา 
บรูไนและสิงคโปร์เปิดรับแรงงานเวียดนามเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เวียดนาม
เปน็ประเทศทีมี่บทบาทต่อการพฒันาในภมูภิาคเปน็อยา่งมาก โดยเฉพาะ
ในการตอบสนองความต้องการแรงงานและการไหลเวียนของแรงงานท่ี
จะเกิดขึ้น เมื่อมีการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน
 แรงงานเวียดนามในต่างประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 
ไร้ฝีมือ ทำางานในภาคการก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น  
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตพลาสติก  
การผลิตส่ิงทอและตัดเย็บเสื้อผ้า การจับปลา การแปรรูปสัตว์น � 
การเกษตร การเพาะปลูก และในภาคบริการ เช่น การทำางานในโรงแรม การ
ทำางานบ้าน ในภาคบริการสุขภาพ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล พ่อครัว เป็นต้น
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เวียดนามได้ตั้งสำานักงานตัวแทนด้านแรงงานใน 
7 ประเทศ เช่น ในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สาธารณรัฐเชค 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ เพื่อสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นกับแรงงานเวียดนามในประเทศนั้นๆ [15]

ความร่วมมือกับองค์กรอาเซียน
 ประเทศเวียดนามรับหน้าที่ในตำาแหน่งประธานอาเซียนถึง 2 สมัย
ดว้ยกนั และคร้ังลา่สดุในป ีพ.ศ. 2553 เวยีดนามได้ทำาหนา้ทีเ่ปน็เจ้าภาพ
ในวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งตรงกับสมัยนายกรัฐมนตรี  
เหวียน เติน ซุง กับคำาขวัญในฐานะประธานอาเซียนของเวียดนาม คือ 
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“สูป่ระชาคมอาเซยีน: จากวสัิยทศันส์ูก่ารปฏบิติั” (Towards the ASEAN 
Community: From Vision to Action) โดยเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่
จะทำาหนา้ทีส่มาชกิอาเซยีนอยา่งแขง็ขันและรบัผดิชอบ เพ่ือสนบัสนนุให้
อาเซียนเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 หากจะประเมินผลงานของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนท่ี 
ผ่านมา (พ.ศ. 2553) อาจกล่าวได้ว่า เวียดนามมีบทบาทสำาคัญใน 
การผลกัดนัประเดน็สำาคญัต่างๆ เชน่ การสานต่อการมผีลบงัคับใช้ในดา้น
ตา่งๆ ของกฎบตัรอาเซยีน โดยการจดัตัง้คณะทำางานดา้นกฎหมายอาเซยีน  
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาค (Regional Architecture) 
โดยการผลักดันให้ประเทศมหาอำานาจอย่าง สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 
เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) 
เพื่อเพ่ิมยุทธศาสตร์การหารือให้ครอบคลุมรอบด้านต่อไป และการให้ 
การสนับสนุนการผลักดันประเด็นการเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค (ASEAN Connectivity) ของไทย [5]
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แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ICT)
 ตามแผนที่เรียกว่า ASEAN ICT Master Plan พ.ศ. 2558 และ 
ในแต่ละประเทศก็จะมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง

ภาพที่ 9 ASEAN ICT Master Plan 2015
ที่มา: IMC Institute
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเวียดนาม
 นายกรัฐมนตรีของเวยีดนามไดอ้นมุตัแิผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายท่ีจะ 
ผลักดันเวียดนามให้กลายเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปี พ.ศ. 2563 (Transforming Vietnam into an Advanced 
ICT) นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีการอนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร
ดา้น IT ถึงปี พ.ศ. 2558 และมุง่เปา้ป ีพ.ศ. 2563 (IT HR development 
up to 2015 and toward 2020) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2552
แผนแม่บท ICT มีเป้าหมายต่างๆ ที่สำาคัญดังนี้
 1) ตอ้งการเพิม่อตุสาหกรรม ICT ใหม้รีายไดร้วมเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 
10 ของอัตรารายได้มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี พ.ศ. 2563
 2) ผลกัดนัใหเ้วยีดนามติดอันดับหนึง่ในสบิ (Top Ten) ของประเทศ
ที่เปิดกิจการการให้บริการจากองค์กรภายนอก (Outsourcing) ในเรื่อง
บริบทของซอฟต์แวร์และดิจิตอล (Software and Digital Content)
 3) ผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นภาคท่ีมีการเจริญเติบโต
มากที่สุด
 4) ต้องการเพ่ิมจำานวนแรงงานด้านอุตสาหกรรม ICT ให้เป็น 1 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2563
 5) ให้มีการใช้ Mobile Broadband ครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ของ
จำานวนประชากร
 6) ประชากรร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 7) ให้มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงตามบ้านร้อยละ 50 – 60 [41]
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

4.2  จำ�นวน และร�ยชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน	
(Ministry	of	Planning	and	

Investment)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า	

(Ministry	of	Industry	and	Trade)

กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท	

(Ministry	of	Agriculture	and	Rural	

Development)	

เว็บไซต์		www.mpi.gov.vn

อีเมล   banbientap@mpi.gov.vn

โทรศัพท์ (84-4) 0804 3358

โทรสาร   (84-4) 3823 4453

ที่อยู่      6B Hoang Dieu, Ba Dinh,  

 Hanoi

เว็บไซต์		www.moit.gov.vn

อีเมล    bbt@moit.gov.vn

โทรศัพท์ (84-4) 2220 2222  

โทรสาร   (84-4) 2220 2525

ที่อยู่      54 Hai Ba Trung Str,  

 Hoan Kiem District,  

 Hanoi

เว็บไซต์		www.mard.gov.vn

อีเมล     trangtin@mard.gov.vn

โทรศพัท์ (84-4) 3734 1635    

 (205/206/208)

โทรสาร  (84-4) 3823 0381
ที่อยู่  B5 Block, No.2, Ngoc Ha  
 Street-Ba Dinh District- 
 Hanoi
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงการก่อสร้าง
(Ministry	of	Construction)

กระทรวงการขนส่ง
(Ministry	of	Transport)

กระทรวงการต่างประเทศ	

(Ministry	of	Foreign	Affairs)

กระทรวงการคลัง
(Ministry	of	Finance)

เว็บไซต์		 www.moc.gov.vn

อีเมล     ttth@moc.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 3821 5137

ที่อยู่    37 Le Dai Hanh - Hanoi

เว็บไซต์		 www.mt.gov.vn	

โทรศัพท์ (84-4) 3942 4015, 

            (84-4) 3942 0185

โทรสาร  (84-4) 3942 3291

ที่อยู่   80 Tran Hung Dao St,  

 Hoan Kiem Dist, Hanoi

เว็บไซต์			www.mofa.gov.vn

อีเมล     Banbientap@mofa.gov.vn   

โทรศัพท์  (84-4) 3799 2000 / 

      3799 3000

โทรสาร  (84-4) 3799 2682

ที่อยู่      1 Ton That Dam, Hanoi 

เว็บไซต์		 www.mof.gov.vn	
อีเมล     support@mof.gov.vn
โทรศัพท์  (84-4) 2220 2828
โทรสาร  (84-4) 2220 8091
ที่อยู่    No. 28 Tran Hung Dao  
 Street Hoan Kiem District  
 – Hanoi
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงยุติธรรม

(Ministry	of	Justice)

กระทรวงแรงงาน	ทหารผ่านศึก	
และสวัสดิการสังคม

(Ministry	of	Labour,	War	Invalids	
and	Social	Affairs)

กระทรวงวัฒนธรรม	การกีฬา	

และการท่องเที่ยว

(Ministry	of	Culture,	

Sports	and	Tourism)	

เว็บไซต์		 www.moj.gov.vn

อีเมล   banbientap@moj.gov.vn

 cntt@moj.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 6273 9718

โทรสาร  (84-4) 6273 9359

ท่ีอยู่    58 – 60 Tran Phu, Ba Dinh,  

 Hanoi

เว็บไซต์		 www.molisa.gov.vn

อีเมล  banbientap@molisa.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 6270 3613

         (84-4) 6273 0615  

โทรสาร (84-4) 627 0360

ที่อยู่   12 Ngo Quyen, Hoan Kiem,  

 Hanoi

เว็บไซต์		 www.cinet.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 3943 9915

โทรสาร  (84-4) 3943 9009

ที่อยู่     51 - 53 Ngo Quyen, Hanoi
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม

(Ministry	of	Education

	and	Training)

กระทรวงสาธารณสุข

(Ministry	of	Health)

	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Ministry	of	Science	and	

Technology)

เว็บไซต์			www.monre.gov.vn

อีเมล     portal@monre.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 795 6868

โทรสาร  (84-4) 773 2732

ที่อยู่  10 Ton That Thuyet-Cau  

 Giay - Hanoi

เว็บไซต์		 www.moh.gov.vn

อีเมล   banbientap@moh.gov.vn 

โทรศัพท์ (84-4) 6273 2273

โทรสาร  (84-4) 6846 4051

ที่อยู่   138A Giang Vo, Ba Đình,  

 Hanoi

เว็บไซต์	 www.most.gov.vn

อีเมล bbt@most.gov.vn

โทรศัพท (84-4) 3556 3456 

       (84-4) 3943 9731

โทรสาร (84-4) 3943 9733

ที่อยู่ 113 Tran Duy Hungstreet,  

 Trung Hoa ward, Cau  

 Giay	district, Hanoi
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์			www.mod.gov.vn

อีเมล      info@mod.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 6969 6154

โทรสาร  (84-4) 3733 4163

ที่อยู่     No. 7 Nguyen Tri Phuong,  

 Ba Dinh, Hanoi

เว็บไซต์		 www.mps.gov.vn	

โทรศัพท์  (84-4) 0694 3647

         (84-4) 0694 1165

ที่อยู่  44 Yiet Kieu - Hoan Kiem  

 - Hanoi

เว็บไซต์			www.monre.gov.vn

อีเมล    portal@monre.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 795 6868

โทรสาร  (84-4) 773 2732

ที่อยู่      10 Ton That Thuyet-Cau  

 Giay - Hanoi

เว็บไซต์		 www.mic.gov.vn
อีเมล   banbientap@mic.gov.vn 
 tt_tt@mic.gov.vn
โทรศัพท์  (84-4) 3556 3461
โทรสาร   (84-4) 3556 3458
ที่อยู่     18 Nguyen Du Street,  
 Hanoi

กระทรวงกลาโหม

(Ministry	of	National	Defence)

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

(Ministry	of	Public	Security)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม

(Ministry	of	Natural	Resources	
and	Environment)

กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร
(Ministry	of	Information	and	

Communications)
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงกิจการภายใน

(Ministry	of	Home	Affairs)

สำานักงานรัฐบาล

(The	Government	Office)

คณะกรรมการระหว่างชนชาติ

(Committee	for	Ethnic	Minorities	

Affairs)

เว็บไซต์		www.moha.gov.vn

อีเมล websitemaster@moha. 

 gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 6282 1016

โทรสาร   (84-4) 6282 1020

ท่ีอยู่     No. 08, Ton That Thuyet  

 Street, Cau Giay District,  

 Hanoi

โทรศัพท์  (84-4) 0804 3100

โทรสาร  (84-4) 0804 4130

ที่อยู่    1 Hoang Hoa Tham,  

 Hanoi

เว็บไซต์			http://cema.gov.vn/

อีเมล     cemma@fpt.vn

โทรศัพท์  (84-4) 3843 1876 

        (84-4) 0804 2572

โทรสาร  (84-4) 3843 8704 

          (84-4) 3823 0235

ที่อยู่    80 Phan Dinh Phung,  

 Hanoi
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ผู้ตรวจการรัฐ

(Government	Inspectorate)

ธนาคารชาติเวียดนาม

(The	State	Bank	of	Vietnam)

เว็บไซต์			www.thanhtra.gov.vn

อีเมล    ttcp@thanhtra.gov.vn 

โทรศัพท์  (84-4) 0804 3490

ที่อยู่    D29 Lot, Tran Thai Tong, 

  Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi

เว็บไซต์		 www.sbv.gov.vn

อีเมล    webmaster@sbv.gov.vn

โทรศัพท์  (84-4) 3826 5974

โทรสาร (84-4) 3934 9569

ที่อยู่    49 Ly Thai To,  Hoan Kiem, Hanoi
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4.3	 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ	พร้อม	 	
	 คุณลักษณะหลัก	หรือคุณลักษณะหลักในการ	
	 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 4.3.1	 จำานวนข้าราชการท่ัวประเทศ

 ตามกฎหมายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและข้าราชการนั้นได้ให้ 
คำาจำากัดความเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการของเวียดนามไว้ว่า 
“เจ้าหน้าที่รัฐ”	 หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือมอบหมายให ้
เข้ามาดำารงตำาแหน่งท่ีมีระบุไว้อยู่แล้ว ส่วนคำาว่า “ข้าราชการ” น้ัน หมายถึง 
บุคคลที่ทำางานทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการสามารถทำางานให้กับ
พรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรทางสังคม และการเมือง รวมทั้งหน่วยงาน 
ราชการ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนการปกครองท้องถิ่นและลูกจ้างนั้นก็
เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ ต่างกันเพียงแค่ทำางานในระดับ
ท้องถิ่น แต่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึง “พนักงานของรัฐ” ผู้ที่ทำางาน
สาธารณะให้กับหน่วยงานต่างๆของรัฐ กลุ่มคนเหล่านี้จะอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับอื่น
 ต่อมากฎหมายน้ีถูกพัฒนาให้ครอบคลุมตามกฎหมายมากย่ิงข้ึน 
ว่าข้าราชการครอบคลุมถึง 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมาจากการคัดเลือก (Elected 
Officials) 2) ผู้พิพากษา (Judges) 3) ผู้ที่ทำางานในหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง (People working in central administrative agencies) 
4) ทหารและพนักงานรักษาความปลอดภัย (Military and Security 
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Employees) และ 5) เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร (Executive Level 
Officials)
 ส่วนงานราชการโดยรวมมีดังนี้ 1) หน่วยบริหารของประเทศ 
2) ผู้บริหารด้านการเมืองท่ีตัดสินใจผ่านหน่วยงานรัฐบาลและข้าราชการ 
พลเรือน 3) ผู้จัดการกิจการบริหารงานภาครัฐ และ 4) ผู้ให้บริการสาธารณะ 
เก่ียวกับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบงานราชการ 
ดังต่อไปนี้ (1) สถาบันและหน่วยงาน และ (2) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ
ข้าราชการพลเรือน
 จากข้อมูลปี พ.ศ. 2552 ขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) รายงานตัวเลขของจำานวนเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ 
ของเว ียดนามที่ท ำางานในระดับส่วนกลาง จังหวัด และอำาเภอ  
มีประมาณ 300,000 คน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีประมาณ 
1,400,000 คน และที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเวียดนาม 
และลูกจ้างมีประมาณ 200,000 คน

การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐของเวียดนามยังไม่มีระบบ
แบบแผนที่ชัดเจนนัก ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐนั้น 
จึงอยู่บนพ้ืนฐานของแผนโควต้า “จำานวนเจ้าหน้าท่ี” ของแต่ละหน่วยงาน 
ซ่ึงจำานวนเหล่าน้ีก็ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการท่ีแท้จริง ส่งผลให้ 
มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จำาเป็น และสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากร 
และมีบุคลากรมากเกินความจำาเป็นในเวลาเดียวกัน
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	 4.3.2	 	คุณลักษณะหลักของข้าราชการ

 ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำางานในภาครัฐน้ันต้องเป็น 
ผู้ที่มีสัญชาติเวียดนาม และสมัครได้ตามหน่วยงานของรัฐที่ประกาศรับ
สมัคร โดยได้รับเงินจากงบประมาณของรัฐ ซึ่งปกติจะผ่านการทดสอบ
ดังนี้
	 •		ผ่านการทดสอบข้อเขียน
 •  ผ่านการทดสอบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Testing) 
 เ ป็นการทดสอบที่ ใช้ คัดเลือกบุคลากรเข้าทำางานในทุก 
ระดับตำาแหน่ง ไม่เว้นแม้ตำาแหน่งบริหารจัดการอาวุโส

	 4.3.3	 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่	
	 	 ประชาคมอาเซียน

 เ วี ย ด น า ม ตั้ ง เ ป้ า จ ะ พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ 
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งข้าราชการเป็นฟันเฟือง 
สำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที ่ต ั ้ ง ไว ้ 
ซึ ่งคุณสมบัติหลักของข้าราชการเวียดนามในการนำาพาประเทศ 
ให้บรรลุเป้าหมายและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีดังน้ี
 • ม ีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ ่งเป็น 
ภาษากลางที่จะถูกนำามาใช้ในการติดต่อระหว่างชาวต่างชาติ ดังนั้น 
ข้าราชการเวียดนาม จึงจำาเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษให้ได้
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 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถด้าน 
คอมพิวเตอร์นี้ ถูกจัดให้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการสอบเข้าทำางานข้าราชการ
ของเวียดนามในทุกระดับตำาแหน่งงาน รวมถึงการตอบรับกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของชาติเวียดนามและของอาเซียนด้วย
 • มีความรอบรู้ในงาน หรือการบริการของหน่วยงานตนในการ 
ให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการได้ถูกต้อง
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ หรือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ
เพ่ือนำามาใช้ในการให้บริการประชาชนเวียดนาม และนักลงทุนชาวต่างชาติ
 • มีความรู้เรื ่องขั้นตอนของงานราชการให้กับกลุ่มประเทศ 
นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนาม
 • ยอมรับความหลากหลายของผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการเพราะ 
ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 จะมีนักลงทุนอีก
มากมายเข้ามาลงทุนในเวียดนามและติดต่อราชการ ดังนั้นความหลาก
หลายของท้องถิ่น ภาษา ชาติพันธุ์ และประเทศ เป็นสิ่งที่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมีทักษะเหล่านี้ในการสร้าง
โอกาสและลดข้อจำากัด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศระยะยาว
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ยุทธศ�สตร์ และภ�รกิจของแต่ละ
กระทรวงและหน่วยง�นหลัก

ที่รับผิดชอบง�น
ที่เกี่ยวกับ ASEAN

5
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

5.1 ยุทธศ�สตร์ และภ�รกิจของแต่ละกระทรวง
  กระทรวงก�รว�งแผนและก�รลงทุน 
  (Ministry of Planning and Investment)

ยุทธศาสตร์พัฒนาการลด ซีโอทู (CO2) 

หร ือคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีกระทรวง

วางแผนและการลงทุนได้วางแผนเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2563 

(ค.ศ.2011 – 2020)  ด้วยวิสัยทัศน์ 

พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ซ่ึงประกอบ

ด้วย 3 กลยุทธ์ที่รับภาระในกรอบงาน

ของยุทธศาสตร์หลักมีดังน้ี

1. การลดคาร์บอนขยายตัวมากขึ้น 

2. มีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3. รูปแบบชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

- ชี ้นำ าทิศทางนโยบายการพัฒนา 

 สิ่งแวดล้อม โดยเสนอ 17 แนวทาง 

 การแก้ไขปัญหาเพ่ือทุกภาคส่วนและ 

 จังหวัดต่างๆ 

- ทำา 10 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 นำาร่องอย่างเร่งด่วน

- ทำาตามยุทธศาสตร์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 เวียดนามที่อยู่เป้าหมาย ว่า

 1)  ในปี พ.ศ. 2563 รายได้ต่อหัว 

 ประชากรของเวียดนามเพิ่มขึ้นหนึ่ง 

 เท่าตัว

 2)  ลดการใช้พลังงานในอัตราร้อยละ    

 1.5 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี

 3) ลดภาวะเรือนกระจกโลกต่อหน่วยของ 

 GDP ในอัตราร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10  

 หรือสองเท่าของเป้าหมายที่นานา 

 ประเทศสนับสนุน
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 4)  ในปี พ.ศ. 2573 ลดก๊าซเรือนกระจก 

 ได้ร้อยละ 1 โดยไม่รับการช่วยเหลือ

 และลดลงร้อยละ 2 โดยการช่วย 

 เหลือจากนานาชาติ     ความเส่ือมโทรม 

 ของส่ิงแวดล้อมและแหล่งธรรมชาติ 

 ที่ สำ า คัญจะ ได้ รั บ ก า รปรั บปรุ ง 

 โดยการเข้าไปดูแลและการใช้เทคโนโลยี 

 สิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดเป็น 

 เรื่องสำาคัญที่ต้องส่งเสริมในปี พ.ศ.  

 2593 เวียดนามยังคงรักษาการพัฒนา

 เศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมเป็นกระแสหลัก 

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงอุตส�หกรรมและก�รค้�
(Ministry of Industry and Trade)

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้าสร้างยุทธศาสตร์ผลิตผล

อุตสาหกรรมที่สะอาดปี พ.ศ. 2563

- ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

 ได้เตรียมการเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558

-  ร ้อยล ะ  5 0  ข อ ง ผลิตผ ล ท า ง 

 อุตสาหกรรมท่ีสร้างผลประโยชน  ์

 ให้ผลิตผลอุตสาหกรรมท่ีสะอาด 
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

-  ร ้ อ ยละ  25  ของผลิ ตผ ล ท า ง 

 อุตสาหกรรมจะเป็นผลผลิตจาก 

 อุตสาหกรรมท่ีสะอาด ทั ้งจะช่วย 

 ให้ประหยัดร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 8 

  ของการใช้พลังงาน วัตถุดิบ และ 

 เชื้อเพลิงที่สิ ้นเปลืองต่อผลิตภัณฑ์ 

- ร้อยละ 70 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 และการค้าจะมีพนักงานชำานาญ 

 เฉพาะทางที่มีค ุณสมบัติแนะนำา 

 เรื ่องผลผลิตที่สะอาดในการเริ ่ม 

 อุตสาหกรรม จากในปี พ.ศ. 2559  

 – 2563 

-  ร้อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ผ ลิต ผ ล ท า ง 

 อุตสาหกรรมจะสร้างผลประโยชน์ 

 ให้ผลิตผลอุสาหกรรมที่สะอาด 

- ร้ อยละ  50  ของผลิตผลทาง 

 อุตสาหกรรมจะเป็นผลผลิตจาก 

 อุตสาหกรรมที่สะอาด ทั้งจะช่วย 

 ให้ประหยัดร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 13  

 ของการใช้พลังงาน วัตถุดิบและ  

 เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ท่ี สิ้ น เ ป ลื อ ง ต่ อ 

 ผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 90 ของ 
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 

 ใหญ่จะมีหน่วยชำานาญการด้าน 

 ผลิตผลที่สะอาด 

-  ร้อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 

 อุตส าหกรรมและการค้าจะมี 

 พน ักง านชำานาญเฉพาะทางที่มี 

 คุณสมบัติแนะนำาเรื ่องผลผลิตที่ 

 สะอาดในการเริ ่มอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงเกษตรและพัฒน�ชนบท
(Ministry of Agriculture and Rural Development)

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2554 – 

2563 

-  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตในภาคเกษตร

- ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้และสร้างแรง 

 จูงใจในงานภาคเกษตร

- การลงทุนของรัฐจะไม่เป็นการบิดเบือน 

 กลไกตลาด และทำาลายความสนใจ 

 การลงทุนของภาคเอกชน

-  การลงทุนของรัฐจะเป็นการเสริม 

 การสร้างงานในชนบท เพิ่มรายได้  

 และมีผลต่อการลดความยากจน

-  กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงก�รก่อสร้�ง
(Ministry of Construction)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง

เพื่อระบบเมืองในเวียดนามถึงปี พ.ศ. 

2593 (ค.ศ.2050) ทั้งวิสัยทัศน์แห่ง

ชาติกับโครงการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคปี 

พ.ศ. 2593

โครงการน้ีมีความมุ่งหมายที่จะให้

ประสบความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์

ภายใน 50 ปีข้างหน้า และมีความ

จำาเป็นในการแบ่งงานเป็นช่วงระยะ 

10 ตามวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีการ

พัฒนาต่างกันในแต่ละช่วง และมี 3 

โครงการหลักดังนี้

 1. โครงการชุนชนเมืองในภูมิภาค

 2. โครงการชุนชนเมืองในมหานคร

 3. โครงการเชื่อมโยงภูมิภาค 

มากกว่านั้นยังมีโครงการท้องถิ่นใน

ภูมิภาคที่อธิบายรูปแบบที่มีอยู่ของ

การพัฒนาแต่ไม่ใช่โครงการพัฒนาที่

ถูกพิจารณานำามาใช้

- ในปี พ.ศ. 2558 ประชากรชุมชน 

 เ มื อ ง ขอ งป ร ะ เ ทศจะ เพิ่ ม ขึ้ น 

 ประมาณ 35 ล้านคน มีอัตราส่วน 

 การทำาให้เป็นเมืองใหญ่ถึงร้อยละ 38

- ในปี พ.ศ. 2568 ประชากรชุมชน 

 เ มื อ ง ขอ งป ร ะ เ ทศจะ เพิ่ ม ขึ้ น 

 ประมาณ 52 ล้านคน มีอัตราส่วน 

 การทำาให้เป็นเมืองใหญ่ถึงร้อยละ 55 

- ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์กลางชุมชน 

 เมื องของประเทศรวมกันแล้ ว 

 มากกว่า 870 แห่ง

-  ในปี พ.ศ. 2568 ศูนย์กลางชุมชนเมือง

 ของประเทศรวมกันแล้วเกือบถึง  

 1,000แห่งจากการขยายตัวของ 

 ชุ ม ชน เมื อ ง จึ ง เ ป็ นภา ระกิ จที่  

 กระทรวงก่อสร้างต้องมีความเข้าใจ 

 และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกด้าน

-  ระบบชุมชนเมืองเวียดนามได้ก่อตัว 

 พัฒนาทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็น 

 รูปแบบเครือข่ายชุมชน
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

-  การพัฒนาไปพร้อมกันระหว่างเทคนิค 

 ท่ีทันสมัยและโครงสร้างทางสังคม 

 สิ ่งแวดล้อม และค ุณภาพชีวิต 

 ของชุมชนเมืองได้รับการสร้างสรรค์  

 เช่น การพัฒนาสถาปัตย์ชุมชนที่ 

 ก้าวหน้ามีเอกลักษณ์ของชาติ มี 

 การยกระดับความสามารถในการ 

 แข่งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 สังคมในระดับชาติ ระดับภูมิภาค  

 และระด ับนานาชาต ิ ท ั ้ งการ 

 ปรับทิศทางการพัฒนาชุมชนเมือง 

 เวียดนามและยุทธศาสตร์ตาม 

 วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2593 ที่กำาหนด 

 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เพื่อระบบ 

 ชุมชนเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 

 ด้านเทคนิค ในบริบทของเศรษฐกิจ 

 โลก ระบบชุมชนแห่งชาติประสบ 

 ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

 การพัฒนาอย่างย่ังยืนและการรวม 

 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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กระทรวงก�รขนส่ง
(Ministry of Transport)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์บนความรับผิดชอบของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์การเติบโตด้วยความ 

เป็นมิตรกับธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์บนการพัฒนาการขนส่ง

เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม

 กระทรวงการขนส่ งมีนโยบาย 

 ท่ีได้จัดทำาเป็นอันดับแรกๆ จนถึงปี 

 พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยยกเลิก 

 การเก็บพ้ืนท่ีร้อยละ 16 ถึงร้อยละ26 

 ของเขตเมืองเพื ่อการขนส่งของ 

 เขตเมืองยกระดับเรื่องต่อไปนี้

- เ พิ่ ม ร ะ บ บ ร ถ เ ม ล์ ส า ธ า ร ณ ะ 

 และสร้างการเชื่อมโยง การขนส่ง 

 สาธารณะ เช่น BRT และ MRT เพื่อ 

 บริการตามความต้องการของคน 

 เดินทางร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 

- ควบคุมจำานวนรถมอเตอร์ไซต์  

 และรถยนต์โดยสาร โดยเฉพาะใน 

 ฮานอยและโฮจิมินต์ซิตี้ โดยในปี  

 พ.ศ. 2563 จำานวนรถมอเตอร์ไซต ์

 รวมกันประมาณ 3.2 - 3.5 ล้านคัน

- พัฒนาการขนส่งท่ีหลากหลายให้ 

 บริการด้านโลจิสติคและเครือข่าย 

 ท่าเรือ ICD ปรับปรุง เรื่องต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

-  นำาน้ำามัน Euro 3 มาใช้กับมอเตอร์ไซต์  

 และรถยนต์ในปี พ.ศ. 2560

- ส่งเสริมการใช้รถยนต์สะอาดและ 

 รถยนต์ที ่มีคาร์บอนต่� (แท๊กซ่ี  

 LPG รถประจำาทาง CNG เป็นต้น)

- การใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด เชื้อเพลิง 

 ทางเลือก และนำาเช้ือเพลิงมาทำาใหม่ 

- ปฏิบั ติการตรวจวัดเครื่องยนต์ 

 อ ย่ า ง มีป ระ สิท ธิภ าพ ในภาค 

 การขนส่ง

-  ปรับปรุงการจราจรที่แออัดเกินไป
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กระทรวงก�รต่�งประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์สร้างคนสร้างเครือข่าย - เวียดนามเปิดความสัมพันธ์กับ 

 ทุกประเทศที่ต้องการมิตร

- การสร้างคนท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

 ได้ดำาเนินอยู่ คือ การเปิดสถาบัน 

 ทางการทูตของเวียดนาม (The  

 Diplomatic Academy of Vietnam)  

 ที่มีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตร ี

 ถึงปริญญาเอก ฯลฯ

กระทรวงก�รคลัง
(Ministry of Finance)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์หนี้สาธารณะและหนี้กู้

จากต่างประเทศของชาติในช่วงปี 

พ.ศ. 2554 – 2563 และวิสัยทัศน์ 

พ.ศ. 2573

 การกู้เงินเพื่อมาพัฒนาประเทศเป็น 

 เรื่องธรรมดา แต่สำาหรับประเทศที ่

 กู้ต้องมีวินัยทางการเงินและต้องคิด 

 วิธีการหาเงินคืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 

 กระทรวงการคลังท่ีต้องคอยกำากับ ซึ่ง 

 จะยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

- เง ินกู ้ภายในประเทศหรือต่าง 

 ป ร ะ เ ท ศ ส า ม า ร ถ ใ ช้ คื น เ งิ น 

 งบประมาณท่ีใช้ เ กิ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ 

 เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ที่ จ ะ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 

 ส่วน ท่ีเ กิน ไป (รวมถึงพันธบัตร 

 รัฐบาล) ให้ต่ำากว่ารัอยละ 4.5 ของ  

 GDP ในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ  

 4 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2559 ถึง  

 พ.ศ. 2563 และร้อยละ 3 ของ  

 GDP หลังปี พ.ศ. 2563

- พันธบัตรรัฐบาลควรจะลงทุนในด้าน 

 การขนส่ง การชลประทาน ด้าน 

 สาธารณสุข และด้านการศึกษา รวมกัน

 มากที่สุดที่ 225 ล้านล้านด่อง ในปี  

 พ.ศ. 2554 – 2558 และใช้เฉลี่ยปี 

 ละ 45 ล้านล้านด่อง การใช้เงินรวม 

 สูงสุดในช่วง พ.ศ. 2559 – 2563 ที่  

 500 ล้านล้านด่อง ซึ่งเงินจำานวน 

 นี้ใช้ 350 ล้านล้านด่องในการลงทุน 

 พัฒนา และนำาไปกู้เงินใหม่  ฯลฯ
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กระทรวงยุติธรรม
(Ministry of Justice)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามใน

การทำายุทธศาสตร์ความร่วมมือใน

การพัฒนาประเทศกับสหรัฐอเมริกา

ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2561 โดย

การทำางานร่วมกับรัฐสภา กระทรวง

อุตสาหกรรมและการค้า กระทรวง

การคลัง และกระทรวงวางแผนและ

การลงทุน 

-  ให้การสนับสนุนด้านการค้า และ 

 การพัฒนาในส่วนของผู้หญิง ชนเผ่า 

 หรือชาติพันธ์ุส่วนน้อยโดยรวมถึง 

 กลุ่มเปราะบางท่ีด้อยโอกาส ในทุกด้าน 

 ส่วนภาระกิจอื่นของกระทรวง 

 ยุติธรรมคือ

-  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ 

 ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายอย่ า ง 

 ถูกต้องเป็นธรรม 

-  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

 ตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ 
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กระทรวงแรงง�น ทห�รผ่�นศึก และสวัสดิก�รสังคม
(Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์แห่งชาติในความเท่าเทียม 

กันทางเพศในปี พ.ศ. 2554 – 2563

 ในปี พ.ศ. 2563  ทำาให้เกิดความ 

 เท่าเทียมกันที่เป ็นสาระส ำาค ัญ 

 ระหว่างหญิงและชาย ท่ีมีพื ้นฐาน 

 ความน่าเชื่อถือในการได้โอกาส  

 การมีส่วนร่วม และผลประโยชน์ 

 ในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

 และสังคมท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

 และการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
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กระทรวงวัฒนธรรม ก�รกีฬ� และก�รท่องเที่ยว
(Ministry of Culture, Sports and Tourism)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 

2563 และวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2573

- ในปี พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวจะ 

 เป็นรายได้พื้นฐานท่ีเป็นกุญแจ 

 สำาคัญของภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย 

 อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ 

 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคแบบ 

 เดียวกัน

-  ผลผลิตทางการท่องเท่ียวมีคุณภาพสูง  

 มีความหลากหลาย และมีชื่อเสียง 

- เ ติม เ ต็ม เ อก ลักษณ์ของชา ติ ท่ี  

 สามารถนำาไปแข่งขันเปรียบเทียบ 

 ได ้ทั้งในภูมิภา ค แ ล ะ โ ล ก  ในปี  

 พ.ศ. 2573 ประเทศเว ียดนามจะ 

 เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พั ฒ น า ภ า ค 

 การท่องเที่ยวแล้ว 
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กระทรวงส�ธ�รณสุข
(Ministry of Health)

-  การสาธารณสุขที่ดี ที่ครอบคลุมถึง  

 สุขภาพของประชาชนโดยรวม

- ส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาดูงาน 

 ด้ านการแพทย์ ในต่างประเทศ  

 เพื่อนำามาปรับใช้ภายในประเทศ

-  ควบคุมมาตรฐานด้านการสาธารณสุข

 ให้มีความเป็นสากล

กระทรวงศึกษ�ธิก�รและก�รฝึกอบรม
(Ministry of Education and Training)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ประเทศเวียดนามมียุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาปี พ.ศ. 2554 – 2563 

เป็นโครงร่ างที่ ยั ง ไม่ประกาศต่อ

สาธารณะ แต่มีแผนการจัดการศึกษา

เพื่อทุกคนจากปี พ.ศ. 2543 – 2558

- เปลี่ยนแปลงจากปริมาณสู่คุณภาพ 

 การศึกษาที่ดีกว่า 

- จัดการศึกษาให้เด็กประถมและ

 มัธยมต้นได้ทั่วทั้งหมด 

- ให้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มที่ 

- การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

 ที่น่าเชื่อถือ และการเปลี่ยนแปลง  

 ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล



117ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมรับผิดชอบในการทำายุทธศาสตร์

การพัฒนาท่ียั่งยืนของเวียดนามในปี 

พ.ศ. 2554 – 2563

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 

 ฐานของแรงการข ับ เคลื่อนใน

 การพัฒนาแบบยั่งยืน ทันสมัย  

 สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 เทคโนโลยีต่างๆควรจะกระจาย 

 ให้กว้างในการประยุกต์ใช้สนาม 

 การสร้างการผลิต

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงคว�มมั่นคงส�ธ�รณะ
(Ministry of Public Security)

กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ ร่วมมือ 

กับสำานักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) 

ทำายุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติด 

จนถึง พ.ศ. 2563

- ภารกิจให้ความร่วมมือกับ UNODC  

 โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ค ว า ม มั่ น ค ง 

 สาธารณะที ่ก ำากับตำารวจ ต้องใช้ 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ การทางกฎหมาย 

 ในการจัดการด้านการค้ายาเสพติด 

 รวมทั้งการกระจายการยกระดับ 

 ก า ร ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ 

 อาชญากรรม 
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กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and Environment)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมได้กำาหนดยุทธศาสตร์การ

เติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศ พ.ศ. 2555 – 2563 

- เพิ ่มการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ 

 ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึงความสำาเร็จ 

 ในเศรษฐกิจ โดยการลดคาร์บอนฯ    

 และเป็นการเพิ ่มทุนธรรมชาติ  

 ซึ ่ ง เป็นทิศทางของหลักเกณฑ์ใน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

- การลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม 

 ความสามารถในการซึมซับก๊าซ 

 เรือนกระจก ที่เป ็นหน ้า ท่ีอย่าง 

 ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นเคร่ืองช้ีวัด 

 สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

- สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 การลดคาร์บอน และสร้างความ 

 เป็นมิตรกับธรรมชาติในประเทศ 

-  ร ่ ว ม ก ั บ ช ุ ม ชนนาน าช าต ิ ใ น 

 ก า ร ล ด ก๊ า ซ เรื อ ก ร ะ จ ก แ ล ะ 

 การพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 ท่ีย่ังยืน 

- ทำาให้ก๊าซเรือนกระจกเบาบางลง 

 ตามเป้าหมายของปี พ.ศ. 2563 ดังน้ี

  - จากด้านพลังงานร้อยละ 8   

   (ตามฐานปี พ.ศ. 2548) 

  -  จากด้านการเกษตรร้อยละ 20

  -  จากการการใช้ที่ดิน 

   การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน  

   และการป่าไม้ร้อยละ 20  

  -  จากการกำาจัดของเสียร้อยละ 5
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยุทธศาสตร์การยกระดับ IT ของ

ประเทศในปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงกิจการภายใน 

ในปี พ.ศ. 2554 – 2563 มีดังนี้

-  สร ้างเยาวชนในอีกรุ่นอายุให้เป็น 

 ผู้ที่ได ้ร ับการพ ัฒนาความหยั่งรู้  

 มีความรักชาติสูง มีความชำานาญ 

 เยี่ยงนักปฏิวัติที่มีศีลธรรม 

 เป็นประชาชนที่ตื่นตัวในอุดมคติของ  

 ส ังคมนิยม มีการศึกษา และ 

 ความชำานาญในทักษะด้านต่างๆ

- ให้การศึกษาแก่เยาวชนให้มีความ 

 รักชาติ มีอุดมการณ์ เป็นนักปฏิวัติ 

  มีศีลธรรม วิถีชีวิตแห่งชาติ และ 

 ความนับถือตัวเอง เคารพและเข้าใจ 

 การปกครองโดยกฎหมาย และ

 ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง 

 ความนับถือชุมชน ทั้งนี้กระทรวง 

 ความมั่นคงภายในมีประมวล 

 ท่ีต้องทำาดังนี้

- เพ่ิมรายได้รวมจากภาค IT ในอัตรา 

 ร้อยละของ GDP ระหว่างร้อยละ 17  

 ถึงร้อยละ 20 และในระยะยาวเพิ่ม 

 การขยายตัวของภาคข้อมูลการส่ือสาร  

 โดยจะเพิ่ม GDP ให ้อยู่ระหว ่าง 

 ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 23 

กระทรวงข้อมูลและก�รสื่อส�ร
(Ministry of Information and Communications)

กระทรวงกิจก�รภ�ยใน
(Ministry of Home Affairs)
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

- ยกระดับการศึกษา ใช้ภาษาอย่าง 

 มีประสิทธิภาพ มีทักษะความชำานาญ  

 มีฝีมือ และความเป็นมืออาชีพท่ีสนอง 

 ความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 สังคมของประเทศ 

- ให้การฝึกอบรมท่ีสำาคัญและพัฒนา 

 แรงงานเยาวชนให้มีคุณภาพ รวมท้ัง 

 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เพื่อการพัฒนาประเทศ 

-  ฝึกอบรม ให้การศึกษา มอบหมายงาน 

 ให้ทำา และให้คุณค่าเยาวชนท่ีมีความเก่ง  

 และพัฒนาคุณภาพเยาวชนท่ีได้ผ่าน 

 การคัดเลือกเข้ามาแล้ว

- การปรับปรุงด้านสุขภาพ ในด้านร่างกาย 

 ที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีเพ่ือเยาวชน 

 ในอีกรุ ่นอายุสามารถเรียนรู ้และ 

 ฝึกอบรมได้ด้วยตนเองมีเคร่ืองมือท่ีดี 

 สำาหรับทักษะชีวิตท่ีย่ังยืน สามารถนำาไป 

 ปรับใช้และประสบความสำาเร็จใน 

 การดำาเนินชีวิตท่ีมีความไม่แน่นอนและ 

 สามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใน 

 การทำางาน 
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5.2 หนว่ยง�นหลกัทีร่บัผดิชอบง�นทีเ่กีย่วกบั ASEAN

  ประเทศเวียดน�มให้คว�มสำ�คัญกับภ�รกิจอ�เซียน โดยจัดต้ัง
ใหห้น่วยง�นทีรั่บผดิชอบดแูลง�นเกีย่วกบัอ�เซยีน แบง่ไดต้�มต�ร�ง
ต่อไปนี้

กระทรวงอุตส�หกรรมและก�รค้� - เป็นผู้ แทน ในการ เจ รจ าขจ ัด 

 มาตรการทางการค้ า ระหว่ า ง 

 ประเทศ ที่มิใช่ภาษีในอาเซียน 

- เป็นผู้แทนในการเจรจาจ ัดท ำา 

 และดำาเนินการด้านการอำานวย 

 ความสะดวกทางการค้าของอาเซียน 

- เป็นผู ้แทนในการเจรจาเปิดเสรี 

 ด้านการค้าและการบริการ ซึ่ง 

 มี เป้าหมายการลดข้อกีดกันใน 

 ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ก า ร ค้ า บ ริ ก า ร 

 รวมถึงการดูแลด้านการเคล่ือนย้าย 

 บุคลากรในภูมิภาคอาเซียน

- สนับสนุนการดำาเนินงานด้านต่างๆ 

 ท่ีเ ก่ียวกับอุตสาหกรรมภายใน 

 ป ร ะ เทศ เ พ่ือ ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น 

 ก า ร เป็นประเทศอุตสาหกรรม 

 ภายใน พ.ศ. 2563
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กระทรวงก�รว�งแผนและก�รลงทุน -  เป็นผู้แทนในเข้าร่วมประชุมคณะ 

 ผู้เช่ียวชาญอาเซียนด้านนโยบายใน 

 การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก

- สรุปและรายงานผลการลงทุน 

 ภายในอาเซียน เพื่อจัดทำาแผนการ 

 ส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะสำาหรับ 

 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือให ้

 สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ 

 ในการเป็นประเทศอุตสาหกรรม

- ส่งเสริมเครือข่ายในการลงทุน 

 ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

- ให้การสนับสนุนด้านการลงทุน  

 ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนใน 

 การเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 

 ขนาดใหญ่ภายในประเทศเวียดนาม
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กระทรวงก�รคลัง - เ ป็น ผู้แทนร่วมกับธนาคารชาติ  

 เวียดนามในการเข้าร่วมประชุม 

 รัฐมนตรีคลังอาเซียน

- เ ป็น ผู้แทนการ เจรจา เ ก่ียว กับ 

 ผลประโยชน์ต่างๆ ในด้านภาษีที่  

 เกี่ยวข้องกับนโยบายอาเซียน

- ควบคุมและดูแลการดำาเนินนโยบาย 

 ก า ร เ งิ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ ใ ห้  

 สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียน

- ปรับปรุงนโยบายการคลัง เพ่ือรักษา 

 เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ 
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ธน�ค�รช�ติเวียดน�ม

กระทรวงก�รต่�งประเทศ - เป็นผู้แทนในการเข้าประชุมด้าน 

 นโยบายในการรวมกลุ่มของอาเซียน 

 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

 อาเซียน เพื่อนำานโยบายมาปรับใช้ 

 ในการพัฒนาการท่ีย่ังยืนของประเทศ 

 สมาชิกภายในอาเซียน

- อำานวยความสะดวกในการออกวีซ่า 

 สำาหรับแรงงานมีฝีมือ และผู้ประกอบ 

- เป็นผู้แทนร่วมกับกระทรวงการคลัง 

 ในการดำาเนินงานด้านความร่วมมือ 

 ทางการเงินตามกรอบประชุมของ 

 รัฐมนตรีคลังอาเซียน

-  เจรจาและกำากับดูแลการเปิดเสรีด้าน 

 เงินทุน ตามหลักการที่อาเซียนได ้

 กำาหนดไว้

- เป็นผู้แทนการเจรจาในประเด็น 

 เร่ืองข้อจำากัดในการเคล่ือนย้ายทุน 

- ปรับปรุงนโยบายในการควบคุมอัตรา 

 เงินเฟ้อ เพ่ือรองร ับนโยบายด้าน

 การเงินระหว่างประเทศสมาชิก
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 วิชาชีพในอาเซียนเพ่ือตอบรับกับ 

 นโยบายด้ า น ก า ร เ ค ล่ือ น ย้ า ย 

 ฝีมือแรงงานในอาเซียน

- ปรับปรุงนโยบายในการอำานวย 

 ความสะดวกในการออกวีซ่าท่องเท่ียว 

 สำาหรับประชากรในกลุ่มประเทศ 

 สมาชิกให้มีความสะดวก และรวดเร็ว 

 ย่ิงข้ึน

กระทรวงแรงงาน	ทหารผ่านศึก	

และสวัสดิการสังคม	

- เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรี 

 แรงงานของอาเซียน

- อำานวยความสะดวกในการออก 

 ใบอนุญาตทำางานสำาหรับวิชาชีพ 

 เช่ียวชาญเฉพาะ

- ดำาเนินการปรับปรุงนโยบายด้าน 

 สวัสดิการสังคม เพื่อดึงดูดแรงงาน 

 ไร้ฝีมือกลับคืนสู่ประเทศ เพ่ือเป็น 

 กำาลังในการพัฒนาประเทศให้เท่าทัน 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ



127ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน่วยงาน ความรับผิดชอบ

กระทรวงวัฒนธรรม ก�รกีฬ� และ

ก�รท่องเที่ยว

- เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี 

 ท่องเท่ียวอาเซียน

- ส ่งเสร ิมการอนุร ักษ ์ว ัฒนธรรม 

 ของชาติเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ท่ี 

 ชัดเจนของประเทศเพื่อให้ประเทศ 

 มีความม่ันคงไม่ถูกกลืนทางวัฒนธรรม 

 กับประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน

-  ดำาเนินการตามแผนในการรวม 

 กลุ่มด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน

-  เร่งดำาเนินการในการบูรณะสถานที่ 

 ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือ 

 เป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริม 

 การท่องเท่ียว เพ่ือเตรียมความพร้อม 

 ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 

 อาเซียน
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หน่วยงาน ความรับผิดชอบ

- เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม 

 รัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน

- จัดทำาความร่วมมือภายในอาเซียน 

 ด้านการขนส่ง

- ดำาเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยการ 

 อำานวยความสะดวกในการขนส่ง 

 สินค้าผ่านแดน

- ดำาเนินการตามความตกลงพหุภาคี

 อาเซียนว่ าด้วยการให้บริการ 

 ทางการขนส่งทางบก ทางเรือ และ 

 ทางอากาศ

กระทรวงก�รขนส่ง
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หน่วยงาน ความรับผิดชอบ

- เป็นผู้แทนหลักเข้าร่วมประชุม 

 รัฐมนตรี เกษตรและป่าไม้ของ 

 อาเซียน

- ดำาเนินการในการปรับลดภาษี 

 สินค้าด้านการเกษตรระหว่าง 

 ประเทศสมาชิก

- ปรับระดับปริมาณสารตกค้าง 

 สู ง สุ ด ที่ ย อ ม ร ั บ ไ ด ้ ข อ ง ย า 

 ปราบศัตรูพืช ในการผลิตสินค้า 

 เกษตรตามนโยบายอาเซียน เพื่อ 

 ส นั บ ส นุ น ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า 

 เกษตรระหว่างประเทศสมาชิก

- ปรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

 และคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชสวนและ 

 ผลิตภัณฑ์เกษตร เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

 ตามหลักสากล และอาเซียน

- สนับสนุนและส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด 

 สหกรณ์การเกษตรของอาเซียน 

 

 

กระทรวงเกษตรและพัฒน�ชนบท 
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หน่วยงาน ความรับผิดชอบ

กระทรวงศึกษ�ธิก�รและ

ก�รฝึกอบรม

- เ ป็ น ผู้ แทน ในการ เจ รจา ด้ าน 

 การศึกษา

- ประสานและส่งเสริมการดูงาน 

 ด้านการศึกษาในประเทศสมาชิก 

 อาเซียน

- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมระยะส้ัน 

 ของเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 กับอาเซียน

- พัฒนาการศึกษาภายในประเทศ  

 โดยให้ความสำาคัญและยกย่อง 

 อาชีพครูให้เป็นหน่ึงในอาชีพท่ีมี 

 คุณค่าสำาหรับประเทศ เพื ่อให้ 

 สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ 

 ค ว ามส าม า รถ ในก า ร พัฒนา 

 ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ มี ค ว า ม ทั ด เ ที ย ม 

 ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในอาเซียน

- สนับสนุนการศึกษาต่อในต่าง 

 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน 

 สมาชิกอาเซียน เพื่อความเข้าใจ 

 อย่างลึกซ้ึงต่อวัฒนธรรมต่างๆ ใน 

 ประเทศสมาชิก
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ระบบก�รพัฒน�
ข้�ร�ชก�ร

6
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6.1	 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
 หน่วยงานในภาคราชการของเวียดนามมีเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในการเช่ือมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจโดยใช้กลไกตลาด รวมทั้งการมุ่งสู่ประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ดังนั้นการเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคลเข้ากับเป้าหมายของ
องค์การจึงเป็นสิ่งที่รัฐให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในเวียดนามจึงมิใช่เพียงแต่การพัฒนาในระดับบุคคลเพียงด้าน
เดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาภาพรวมในระดับองค์การให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายหลักของประเทศเป็นสำาคัญ

6.2	 วิธีพัฒนาข้าราชการ

	 6.2.1	ระบบการพัฒนาข้าราชการ

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบข้าราชการมีจุดเริ่มต้น 
มาจากความพยายามของเวียดนามที่จะปฏิรูปการบริหารงานใน 
ภาครัฐ (Public Administration Reform) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจภายใต้นโยบายโด่ย เหมย (Doi Moi) ด้วยวัตถุประสงค์
ที่จะเปลี่ยนจากระบบวางแผนโดยส่วนกลางไปสู่การใช้ระบบเศรษฐกิจ
แบบกลไกตลาดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายจะเป็นประเทศที่มีรายได้ใน 
ระดับปานกลาง ถึงแม้เวียดนามจะประสบความสำาเร็จในการเป็นประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลาง แต่เวียดนามยังจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ๆ เช่น การปรับลดลงของระดับความช่วยเหลือ ความคาดหวังที่
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สูงขึ้นของประชากร และการต้องแข่งขันในระดับโลกกับประเทศที่มี
รายได้ระดับปานกลางเช่นกัน จึงจำาเป็นต้องแน่ใจว่าระบบข้าราชการ
พลเรือน ประชากร และทรัพยากรของเวียดนามมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของ
แนวคิดที่จะปฏิรูประบบข้าราชการพลเรือนให้มีความทันสมัย โดยการ
เปลี่ยนจากข้าราชการระบบการเติบโตตามสายอาชีพไปสู่ระบบการ
เติบโตตามตำาแหน่ง [40]

 การเติบโตตามสายอาชีพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีข้าราชการจะถูกคาดหวัง 
ให้อยู่ในระบบตลอดชีวิตการทำางาน การเข้าทำางานพิจารณาจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษาหรือการสอบเข้า เมื ่อรับคนเข้ามาใหม่จะถูกวางตัว 
ลงในตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งตามแต่องค์การจะพิจารณา ซึ่งลักษณะนี ้
รวมไปถึงการย้ายคนข้ามหน่วยงานหรือข้ามสายงาน การเลื่อนขั้น 
สู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นใช้รูปแบบของระดับ (Grades) ของแต่ละบุคคล 
มากกว่าเรื ่องของสายงาน ลักษณะเด่นชัดคือความเป็นไปได้น้อย 
ที่จะเข้างานกลางคัน หรือพัฒนาความสามารถของตนในงานนั้นๆ 
ไปสู่ระบบการเติบโตตามตำาแหน่ง ซึ่งเป็นระบบที่จะพบได้ในประเทศ 
ที่ตื ่นตัวเรื ่องการปฏิรูประบบราชการในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้แก่ แคนาดา ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์  
และสหราชอาณาจักร เป็นต้น โดยระบบนี้จะมุ่งเน้นที่การเลือกบุคคล 
ที่เหมาะสมที่สุดมาทำาหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการรับบุคคลภายนอก หรือ
เลื่อนระดับจากในองค์การเอง ซึ่งระบบนี้จะเปิดกว้างมากกว่า[12]
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 ระบบข้าราชการของเวียดนามเดิมเป็นระบบการเติบโต
ตามสายอาชีพซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม (Grades) คือ กลุ่ม A 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Expert) กลุ่ม B ผู้เชี่ยวชาญหลัก (Princi-
ple Expert) กลุ่ม C ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) กลุ่ม D ต่�กว่าผู้เชี่ยวชาญ 
(Below Expert) การเลื่อนตำาแหน่งเป็นไปตามระดับอาวุโสและ 
การเลื่อนต ำาแหน่ง  โดยทั่วไปใช้เวลา 9 ปีในการเลื่อนตำาแหน่ง 
จากผู้เชี่ยวชาญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นต้น และ 6 ปีจากผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นต้นไปเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโส [40]

 การท่ีเวียดนามได้เร่ิมปฏิรูปจากระบบการเติบโตตามสายอาชีพ 
มาเป็นการเติบโตตามตำาแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป 
การบริหารงานในภาครัฐ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ 
เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองบนพ้ืนฐานความพึ งพอ ใจ 
ที่มากขึ้น จะอำานวยความสะดวกให้ระบบราชการเกดิประสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลมากข้ึนโดยการปฏิรูปมาสู่ระบบดังกล่าว จะเกี่ยวข้อง 
กับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ส่วนหลักๆ คือ  
การสรรหา (Recruitment)  การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) และการบริหารค่าตอบแทน (Compensation and Incentive) 
ซึ ่งหากการปฏิรูปในทั ้ง 3 ระบบประสบความสำาเร็จจะช่วยเพิ ่ม
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการส่ งมอบผลงานของระบบ
ข้าราชการ[23]  ซึ่งการนำาระบบการเติบโตตามตำาแหน่งมาใช้ จะทำาให้
เกิดการกระจายอำานาจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำาคัญ
กับความสามารถของผู้ที่จะสอบเข้ามาในตำาแหน่งต่างๆ โดยเปิดโอกาส
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ให้สามารถสอบเข้าได้ในระดับกลางและสูง ไม่จำาเป็นต้องเลื่อนขั้น 
ตามความอาวุโส ความเชี่ยวชาญในทักษะถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีคุณค่า
ในระบบดังกล่าว ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบราชการที่มีความทันสมัย
และยืดหยุ่น แต่อย่างไรก็ตามการนำาระบบดังกล่าวมาใช้จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถสอบเข้าโดยไม่จำาเป็นต้อง 
เร่ิมงานในระดับต้น แต่สามารถเข้าสู่ตำาแหน่งในระดับกลางและระดับสูง 
ได้เลยนั้น ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียกล่าวคือ ข้อดีเป็นการกระจาย
อำานาจ เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการ ยืดหยุ่น 
จูงใจผู้มีความสามารถให้ขึ้นสู่ระดับสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มขี้อเสีย
คืออาจทำาให้พนักงานเดิมขาดขวัญและกำาลังใจในการที่จะได้รับความ
ก้าวหน้าในตำาแหน่ง รู้สึกขาดความมั่นคง เป็นต้น ดังนั้นการให้ความ
รู้และพัฒนาทักษะพนักงานเดิมให้มีความสามารถทัดเทียมจนสามารถ
แข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ จึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญอย่างย่ิงกับระบบดังกล่าว

	 6.2.2	วิธีการพัฒนาข้าราชการ

  วิธีการพัฒนาข้าราชการของเวียดนามเริ่มใช้ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เนื่องจากการ
ปฏิรูประบบราชการโดยแนวคิดการเติบโตตามตำาแหน่ง ทำาให้การขับ
เคลื่อนมีข้อกังวลที่ว่ารูปแบบการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม แม้มุ่งเน้น
ไปที่ตัวบุคคลและความสำาเร็จขององค์การ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจระบบ
ท่ีจะทำาให้เกิดความสำาเร็จอย่างแท้จริง ซึ ่งภายหลังทั ้งรัฐบาล ท้องถิ ่น
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และองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเร่ิมท่ีจะให้ความสำาคัญ 
กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
มากย่ิงข้ึน จากการสนับสนุนให้ประเทศที่กำาลังพัฒนามีการสร้างระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานของเวียดนามเอง การวัดผลการปฏิบัติงาน 
ถูกให้ค ำาจำากัดความว่าเป็นการสังเกต ติดตามการดำาเนินงานและ
ผลลัพธ์อย่างระมัดระวังและสม่ำาเสมอโดยใช้ระบบการเก็บข้อมูล 
ท่ีน่าเช่ือถือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือการจัดการผลลัพธ ์
ใช้การเก็บข้อมูลเพ่ือพิสูจน์การบรรลุเป้าหมายในการชี้วัดความคืบหน้า 
ของเป้าหมายแผนงานและหน่วยงาน  
 จุดประสงค์หลักของการวัดผลงานคือเพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนา 
จุดประสงค์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบในงาน การสื่อสาร 
การตัดสินใจในการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และการสร้างแรงจูงใจ 
ให้แก่พนักงาน ล้วนแล้วแต่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวทั้งสิ้น
 ระบบบริหารผลงานปฏิบัติ ง านในอดีตของ เวี ยดนาม 
ต้องมีการจัดระบบใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และสร้างความสอดคล้องระหว่าง 
ผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจส่วนบุคคลกับเป้าหมายองค์การ ระบบ 
การบริหารผลงานส่วนบุคคลถูกนำามาใช้ เพื ่อให้มีการตั ้งเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในงานและมีการติดตาม พัฒนา ปรับปรุง 
ผลงาน รวมไปถึงสนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ซึ่ งการปฏิ รูปดังกล่าวรัฐบาลเวียดนามตั้ ง เ ป้าหมายท่ีจะสร้าง 
ความแข็งแกร่ง ความเป็นมืออาชีพ ระบบบริหารภาครัฐที่ก่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยกลยุทธ ์
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การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะสามารถ 
ประเมินความทุ่มเทของข้าราชการต่อเป้าหมายขององค์การได้ 
ซึ ่งกฎหมายและพระราชบัญญัติเดิมท่ีมีอยู่ได้มีบทบัญญัติท่ีกล่าวถึง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลของข้าราชการ แต่ยังขาด 
การเชื่อมโยงกับระบบการข้ึนเงินเดือนและการออกแบบให้เหมาะสม 
กับธรรมชาติของงานและความรับผิดชอบในแต่ละตำ าแหน่ ง 
โดยเฉพาะ ซึ ่งถือเป็นความท้าทายที ่จะปฏิรูประบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติ งานของเวียดนามให้ สอดคล้ อ งและ เหมาะสม 
กับแต่ละตำ าแหน่ ง งานเพื่ อ ท่ีจะให้มั่ น ใจว่าระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จภายใต้บริบท 
ของระบบข้าราชการเวียดนาม

ระบบบริหารผลงานของเวียดนามแบ่งการประเมินออกเป็น	 3	 ระดับ	
คือ
 • การประเมินตนเอง										(Self										Assessment) :           การประเมินตนเอง 
ทั้งในด้านการบรรลุเป้าหมายและความคืบหน้า
 • การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน	 (Peer	 Review): ผลการ
ประเมินจะถูกนำามาอภิปรายและมีการนำาเสนอต่อเพื่อนร่วมงาน โดย
จะมีการพิจารณาและโหวต แต่จะไม่มีการระบุชื่อ และจะใช้ผลตาม
ฉันทามติ
	 •		 การประเมินโดยหัวหน้างาน	(Evaluation	by	Immediate	
Supervisor): ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้าย 
 กรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันผู ้บังคับบัญชาจะเป็นผู ้ตัดสินใจ 
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 โดยความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อาจจะ
เป็นปีละครั้งหรือสองครั้ง ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
ราชการ งานวิจัยเรื่องการนำาระบบการเติบโตตามตำาแหน่งมาใช้ใน
ระบบข้าราชการเวียดนาม[23] ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบการเติบโตตาม
ตำาแหน่ง ไว้ดังนี้
 1. มอบหมายความรับผิดชอบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ในระดับหน่วยงานมากขึ้น เนื่องจากระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบันยังมีลักษณะรวมศูนย์อำานาจในแง่การวางเป้าหมาย ดังนั้น
ในแต่ละหน่วยงานควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ์ เพื ่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
เป้าหมายองค์การและสอดคล้องกับลักษณะงาน ซ่ึงวิธีการดังกล่าว
จะช่วยทำาให้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เคยเน้นตามสายอาชีพ  
ได้เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระบบการเติบโตตามตำาแหน่งมาก
ขึ้น
 2. เสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างพนักงานกับตำาแหน่งเฉพาะ 
โดยใช้คำาอธิบายเน้ืองานตามแนวทางของระบบการเติบโตตามตำาแหน่ง 
การขาดคำาอธิบายเนื้องานของระบบข้าราชการเวียดนามเป็น
อุปสรรคหลักในการนำาไปสู่ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การเติบโตตามตำาแหน่ง ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องอธิบายรายละเอียด 
และประมวลผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำาแหน่งภายใน
องค์การ โดยความรับผิดชอบและระดับของภาระงานที่ต้องวัดปริมาณ 
โดยเฉพาะเจาะจงกับตำาแหน่งและเชื่อมโยงกับระดับเงินเดือน 
ที่สอดคล้องกับตำาแหน่งนั้นๆ
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 3. เสริมสร้างการสื่อสารและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชาโดยตรงในทุกระดับขององค์การ โดย
มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วม หากเกณฑ์ในการประเมินมีความชัดเจน 
มีการสื่อสารตกลงร่วมกัน โอกาสที่ผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจก็จะ 
มีมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้บังคับบัญชามีการพัฒนา 
เป้าหมายร่วมกันโดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายของหน่วยงานโดยตรง         ตัวช้ีวัด 
ในการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายควรเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
และควรเป็นตัวชี ้ว ัดเชิงคุณภาพที ่ชัดเจนอีกด้วย พนักงานและ 
ผู้บังคับบัญชาควรมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบและหน้าที ่ของพนักงานเพียงเท่านั ้น แต่ยังต้องระบุถึง
ความต้องการของพนักงานในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้อตกลงด้านการพัฒนา 
พนักงานควรมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำาแหน่งโดยเฉพาะ นอกจากนี ้
ควรมีการกำาหนดช่วงเวลาในการประเมินติดตามและพัฒนาผล 
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นระบบอีกด้วย
 4. เสริมสร้างการเชื่อมโยงผลงานระดับบุคคล กลุ่ม และ
องค์การเข้าด้วยกัน ผู้บังคับบัญชาถือเป็นส่วนสำาคัญที่ต้องเชื่อมโยง 
เป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มและองค์การ 
โดยการต้ังเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 
ระดับบังคับบัญชาควรมีแผนงานและมีการประมวลเป้าหมายหลักของ
องค์การ และเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน
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เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดสมรรถนะที่สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อระดับกลุ่มและ 
องค์การ
 5. เปล่ียนกลไกการประเมินตนเองและทบทวนโดยเพ่ือนร่วมงาน 
ไปสู่เครื่องมือในการติดตามผลงานระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ควรจะ 
มีการพัฒนาระบบการประเมินตนเองในปัจจุบันให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเข้ากับแผนงาน และข้อตกลงในแต่ละ 
ระดับขององค์การ พนักงานในแต่ละหน่วยงานย่อยๆ  ควรจะมีการจัดทำา 
ร่างแผนงานประจำาปี ปีละครั้ง หรือ 2 ครั้ง ซึ่งมีเป้าหมาย เชื่อมโยง 
โดยตรงกับหน่วยงาน และการทบทวนผลงานโดยเพื่อนร่วมงาน 
ควรเปล่ียนเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มปีละครั้งหรือสองครั้งเช่นเดียวกัน เพื่อให้มีการพูดคุยถึง 
ความคืบหน้าในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ 
เป้าหมายกันภายในกลุ่ม
 6. มีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานที่มี 
ผลการปฏิบัติงานต่� โดยปกติควรมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบัต ิ
งานที่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในช่วง 6 เดือน และ 12 เดือนของการจ้าง 
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ดำาเนินการ และรายงานผลงานที่ยังไม่เพียงพอ 
ต่อหน่วยงาน การเปิดโอกาสในการพูดคุยเพื่อให้เกิดการตั้งคำาถาม 
ในเชิงการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บังคับบัญชา 
โดยตรงจะมีสิทธิ์ในการตักเตือนถึงผลงานที่ไม่น่าพึงพอใจ และในกรณ ี
ที่ผลงานยังดำาเนินไปในทิศทางเดิม ก็ควรมีขั้นตอนชัดเจนที่จะนำาไปสู ่
การปลดหรือเลิกจ้าง
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 7. มีการสร้างระบบการตรวจสอบระบบผลการปฏิบัติงาน 
และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เน่ืองจากรัฐบาล 
เวียดนามให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต จึงม ี
ระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยผู้ตรวจการรัฐ อย่างไรก็ตามเพื่อให ้
แน่ใจว่าองค์การมีความเป็นเลิศการตรวจสอบ จึงไม่ควรนำามาใช้แค่ 
เพียงตรวจสอบผู้กระทำาผิด แต่ควรจำาแนกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ด ี
ได้ด้วย นอกจากนี้ในแต่ละองค์การของรัฐควรมีแนวทางในการจำาแนก 
ความแตกต่างของกลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและ 
ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล โดยมีการใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์การรับทราบ เช่น มีการ
ชื่นชมพนักงานดีเด่นประจำาเดือน หน่วยงานดีเด่นประจำาเดือน หรือ
มีการแข่งขันในระดับบุคคลและระดับทีมในการส่งข้อเสนอเพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพในหน่วยงาน เป็นต้น 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่าระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
เวียดนามรูปแบบใหม่ท่ีมีการปฏิรูปให้สอดคล้องกับระบบข้าราชการ 
แบบเติบโตตามตำาแหน่งน้ัน ได้มุ่งเน้นการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
มีการเช่ือมโยงเป้าหมายองค์การเข้ากับเป้าหมายของทีมและ 
เป้าหมายส่วนบุคคลอย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน มีการส่ือสารต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจน 
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ใช้แนวทางการบริหารที่เฉพาะเจาะจง
กับแต่ละตำาแหน่งงานมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดระบบในการจำาแนก
พนักงานท่ีมีความสามารถสูงและผลงานโดดเด่นจากพนักงานทั่วไปได้ 
อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการสร้างแรงจูงใจและการสร้างการยอมรับ 
และชื่นชมภายในองค์การ เพื่อผลักดันระบบข้าราชการให้ทันสมัย 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และเป็นองค์การที่มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องกับการปฏิรูปเศรษฐกิจตามนโยบายกลไกตลาดนั่นเอง
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6.3		 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
	 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการเวียดนาม	
มีหลายหน่วยงานด้วยกันดังนี้

		6.3.1	กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม

 เวียดนามเป็นประเทศที่ให้ความสำาคัญกับระบบการศึกษาเป็น 
อันดับหน่ึงในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม 
(Ministry of Education and Training) ของเวียดนามจึงเป็นกลไก 
หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการ
ศึกษาและความสามารถในการอ่านเขียนของประชากรเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมีนโยบายท่ีให้ความสำาคัญกับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และไม่เฉพาะ 
การศึกษาในระบบ แต่รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาต่อเน่ืองสำาหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาสในสายสามัญและ
สายอาชีพ
 โดยความหมายของการศึกษานอกระบบที่เวียดนามให้นิยามไว้
คือ รูปแบบของการศึกษาที่สามารถช่วยทุกคนให้สามารถทำางานและ
เรียนไปในเวลาเดียวกัน และสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต 
ช่วยให้มีบุคลิกสมบูรณ์แบบ เพิ่มพูนความรู้ ยกระดับวัฒนธรรม สร้าง
ความเชี่ยวชาญ ชำานาญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถมีงานทำาและ
ประยุกต์กับสังคมและการใช้ชีวิตได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากแนวคิดดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของเวียดนามที่คำานึงถึง 
ประชาชนในทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ที่มิใช่เพียงการ 
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เรียนรู้ตามระบบเพียงเท่านั้น โดยรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษา
นอกระบบไปพร้อมกับการศึกษาในระบบ โดยมีการต้ังเป้าหมายสำาหรับ 
การพัฒนาการศึกษานอกระบบภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้
 1) เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีโอกาส
ประสบความสำาเร็จในระดับประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น
 2) สำาหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้อง 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอ่านออก เขียนได้ 
และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
ต่อเนื่อง การรู้หนังสือสำาหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่
 4) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของรัฐในการพัฒนาการศึกษาที่ราคา 
ไม่สูงอย่างต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้
 5) เ พ่ือการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ 
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับ
 โดยการตั้งเป้าหมายเฉพาะสำาหรับการพัฒนาการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาผู้ใหญ่ภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้
 1) อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุระหว่าง 15 – 35 ปี  
ภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีจำานวนร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด
 2) มีศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยงานส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2553 และร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2558
 3) ภายในปี พ.ศ. 2558 นักเรียนอายุ 6 – 14 ปี จำานวน 
ร้อยละ 75 ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษา 
นอกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
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 4) ภายในปี พ.ศ. 2558 นักเรียนอายุ 11 – 14 ปี จำานวน 
ร้อยละ 75 ที่อยู่นอกระบบการศ ึกษาต ้องเข้าสู ่ระบบการศึกษา 
นอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 5) หลักสูตรและตำาราของการศึกษานอกโรงเรียนและการ 
ศึกษาผู้ใหญ่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
 6) มีการก่อต้ังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองในทุกเขต  กระทรวงศึกษาธิการ 
และการฝึกอบรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามความต้องการในการเรียนรู้ของ 
เวียดนามมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและ 
การฝึกอบรมเพียงกระทรวงเดียวไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการ 
ทั้งหมดได้ 
 ดังน้ันจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ องค์การต่างๆ 
ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์ อุปกรณ์ และด้านการเงิน กระทรวง
ต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร สหภาพสตรี สหภาพเด็ก และองค์การ 
อ่ืนๆ จะเป็นผู้สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ 
ติดตามระบบการศึกษานอกระบบทั้งประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาส 
สร้างการเรียนรู ้ตลอดชีวิตผ่านการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถาบันสอนภาษา 
ต่างประเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์
 นอกจากนี้กระทรวงยังมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ 
ประชากรเวียดนาม โดยแบ่งนโยบายตามพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง 
และส่วนท้องถิ่น ระดับส่วนกลางมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบาย 
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การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม 
ร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนๆ รวมท้ังองค์การต่างๆ จัดทำาแนวทางการทำางาน 
ร่วมกันในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรในระดับ 
จังหวัดและเขตคณะกรรมการ มีการตัดสินใจใช้นโยบายการขัดเกลา 
ทางสังคมโดยการศึกษา โดยสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบของท้องถิ่น 
ระบบการศึกษาเวียดนามมีความโดดเด่นเป็นอย่างย่ิงในการให้ความสำาคัญ 
กับคนทุกกลุ่ม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกระดับ  
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันการเรียนรู้สู ่ชุมชน
ตามนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ และได้ร ับการยอมรับ 
เป็นอย่างย่ิงในสังคมเวียดนาม เพราะไม่เพียงแต่เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการส่งเสริมการศึกษาสำาหรับทุกคนในชุมชน แต่ยังเป็นต้นแบบที่
มีประสิทธิภาพในการนำาเสนอแนวคิดทุกอย่างเพ่ือการศึกษา (All 
for Education) ให้แก่ชุมชน ซ่ึงเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีทำาให้ระบบการศึกษา 
ชุมชนประสบความสำาเร็จอีกด้วย

		6.3.2	กระทรวงข้อมูลและการส่ือสาร 

 กระทรวงข้อมูลและการส่ือสารของเวียดนามมีบทบาท 
ในการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการเผยแพร่ของส่ือสารมวลชน 
โดยรวม ทั้งการตีพิมพ์ การประกาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
อินเทอร์เน็ต การส่งผ่านคลื่นความถี่ ระบบวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศและการส่ือสารมีหน้าที่ 
กำากับนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ำาหนดนโยบาย 
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ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดตั้งใช้งาน 
ในภาครัฐ อนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารยังมีบทบาท 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีการดำาเนินการในแง่ความร่วมมือ 
กับองค์การต่างๆ ในการจัดตั้งสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
บุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 4 หน่วยงานคือ  
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม-เกาหลี (Vietnam–Korea 
Information Technology College) 2) วิทยาลัยเทคโนโลยี 
การพิมพ์ (College of Printing Technology) 3) วิทยาลัยฝึกอบรมและ
จัดการสารสนเทศและสื่อสาร (Training Information and Commu-
nications Manager College) และ 4) มหาวิทยาลัยสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (University of Information and Communications) 
ซึ่งได้รับการอนุมัติล่าสุดและกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดตั ้ง โดย
กระทรวงข้อมูลและการสื ่ อสารมีบทบาทในด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ส่วน คือ
 1) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและ 
การฝึกอบรมในการกำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและ 
การฝึกอบรม และกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการ 
สังคม ในการวางแนวทาง เงื ่อนไขในการฝึกอบรม และระบบ 
ประกาศนียบัตรรวมทั้ งประกาศนียบัตรขององค์การต่างชาติ 
ในเวียดนาม
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 3) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงกิจการภายใน  
ใ น ก า ร จั ด ทำ า คำ า อ ธิ บ า ย ตำ า แ ห น่ ง ง า น เ ก่ี ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี  
สารสนเทศในส่วนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารมีบทบาทสำาคัญในการขับ
เคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลักดันการลงทุนด้านการศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน และการลงทุนทั้งหมดเป็นงบ 
การลงทุนจากต่างชาติ โดยแรงงานในภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเวียดนามมีจุดแข็ง คือ แรงงานมีอายุน้อย ทำางานหนัก มีความฉลาด 
มีไหวพริบ และกระตือรือร้น รวมท้ังมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีข้อจำากัดในการพัฒนาดังนี้
 1) การฝึกอบรมยังล้มเหลวในแง่การตอบสนองความต้องการ 
การมุ่งให้ความรู้แต่ด้านทฤษฎี โดยละทิ้งการปฏิบัติ
 2) ทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่และอาจารย์
ยังค่อนข้างอ่อนแอ
 3)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีผลกระทบต่อ 
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษา
 4) ความขาดแคลนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ 
ฝึกอบรมซึ่งนอกจากข้อจำากัดดังกล่าว ยังพบว่าบทบาทของภาครัฐใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นไปอย่างไม่เพียงพอ กล่าวคือ
  1) ความล่าช้าในการริเริ่มกลยุทธ์ ความครอบคลุมและ 
   รายละเอียดในแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



148

  2) ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใกล้เคียง 
   กับรัฐวิสาหกิจ เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในลักษณะเชิงที่ปรึกษา ผู้ออกแบบระบบผู้บริหารงาน 
   โครงการ เป็นต้น
  3) การขาดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพและ 
   ระดับการรับรองการฝึกอบรม
  4) การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนายังมีข้อจำากัด และ 
   ไม่ได้รับความสนใจ
  5) การขาดแคลนนโยบายในการลงทุนบริหารจัดการ  
   และให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการฝึกอบรมใน 
   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศถือ
เป็นปจัจัยสำาคญั ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ออุตสาหกรรม และการนำาไป 
ประยุกต์ใช้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นความสำาคัญเร่งด่วน 
ของกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เวยีดนาม               นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังต้องมีการเชื่อมโยง 
กับการปรับปรุงระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และที่สำาคัญ 
อย่างยิ่ง การระดมทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ
ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนาม
 ในปี พ.ศ. 2553 มีการจัดอันดับในประเทศกลุ่ม ASEAN ในแง่
ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มการสื่อสารและเทคโนโลยี เวียดนามอยู่ใน 
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อันดับที่ 7 และพบว่ามีคะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภาพ
ของแรงงานไทย จากผลการจัดอันดับดังกล่าวทำาให้กระทรวงข้อมูล
และการสื่อสารของเวียดนามมีการตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทิศทาง
ในปี พ.ศ.2563 ที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเวียดนามไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์	เป้าหมาย
 1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบคุณภาพการศึกษา
 • การฝึกอบรมในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในระดับ 
รุดหน้าประเทศในกลุ่มอาเซียน
 • นักศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรอ้ยละ 90     จะ 
ต้องมีขีดความสามารถและทักษะด้านภาษาที่ ตรง กับความต้องการ 
ตลาดแรงงานของบุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับนานาชาติ
 • การ เพิ่ มปริมาณและคุณภาพในกลุ่ มวิทยากรด้ าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2) ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
 3) ยกระดับความสามารถของผู้บริหารท่ีกำากับดูแลด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกฉบับ
 4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฝึกอบรม รัฐวิสาหกิจ  
และภาคอุตสาหกรรม
แนวทาง
 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญ 
เป็นอันดับต้นๆ ในกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร
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 2) สร้างนโยบายและหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับผู้นำา 
ระดับสูงที่มีอำานาจในการควบคุมบังคับ เช่น ในด้านการสร้างนโยบาย 
ทักษะการบริหารจัดการ การออกแบบนโยบาย ความรู้เชิงเศรษฐกิจ 
และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น
 3) ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำา 
เอาการฝึกอบรมหลักสูตรข้ันสูงระดับนานาชาติท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมมาปรับใช้
 4) ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนด้านการศึกษาในเวียดนาม
 5) การรับรองคุณภาพให้กับสถาบันฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของต่างชาติและเวียดนาม
 6) ส่งนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สำาเร็จการศึกษา 
ไปฝึกอบรมทักษะยังต่างประเทศ

		6.3.3	ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ

 เน่ืองจากเวียดนามเป็นประเทศที่เพิ่งปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ 
จากระบบวางแผนจากส่วนกลางไปสู่เศรษฐกิจแบบกลไกตลาด และ
กำาลังอยู่ในระหว่างพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับกลาง 
ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากต่างชาติและความร่วมมือจาก
องค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ความร่วมมืออินเดีย-เวียดนาม
 อินเดียและเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ เป็นมิตรอย่างยิ่ ง
มากกว่า 50 ปี ตั ้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีเนรูและประธานาธิบด ี
โฮจิมินห์ เวียดนามเป็นประเทศที่ถูกสงครามทำาลายระบบเศรษฐกิจ
และสิ่งก่อสร้างพื้นฐานมากกว่าศตวรรษ อย่างไรก็ตามในแง่ของการ
ตอบรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนั้น เป็นที่ทราบ
กันว่าเวียดนามไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีระดับสูงที่มีพร้อมเหมือนกับ
ญี่ปุ่น แต่เวียดนามต้องการเทคโนโลยีระดับกลาง ซึ่งอินเดียสามารถ
ที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะนำาในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้เวียดนามและอินเดียยัง
มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่ดีต่อกัน อินเดียมีการนำาเข้าสินค้าจาก
เวียดนาม ในขณะที่เวียดนามมีการพึ่งพาประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 
น�มันจากอินเดีย เว ียดนามเป็นประเทศที่มีแหล่งแรงงานที่ได้รับ 
การศึกษาดี และมีอัตราการรู้หนังสือที่เพิ่มขึ้น แต่ยังประสบปัญหา
แรงงานขาดทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนามใต้ ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคที่สำาคัญของเวียดนามตามความต้ังใจของรัฐที่จะให้เวียดนามมี
สมรรถนะในการแข่งขันกับอินเดียและจีนที่มีการบริการด้านเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีระดับสูง 
 ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างอินเดีย
และเวียดนาม นับเป็นโอกาสของเวียดนามที่ได้เรียนรู้จากอินเดียที่มี
การเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วถือเป็นการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจ
บนฐานความรู้ เวียดนามต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นอินเดียจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ
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ที่เหมาะสม อินเดียและเวียดนามมีความร่วมมือกันหลายด้าน อาทิเช่น 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  
ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นด้านท่ีค่อนข้าง 
ชัดเจนโดยมีแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างสองประเทศในปี พ.ศ. 
2550 – 2552 [22] ศูนย์การเรียนรู้เด่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากอินเดีย
มีดังนี้
	 •	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 (ITEC: Infor-
mation Technology and Education Center)
รัฐบาลอินเดียส่งเสริมการฝึกอบรมในโครงการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC: Information Technology and  
Education Center) โดยสนับสนุนค่าเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ที่พัก และ
เบี้ยเลี้ยง ซึ่งเวียดนามได้รับการจัดสรรในโครงการดังกล่าว 75 ทุน 
โครงการดังกล่าวยังรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมวลชน 
ภาษาอังกฤษ การจัดการ การวางแผนการศึกษา การฝึกอบรมครูฯลฯ 
นอกจากนี้ในด้านการศึกษา รัฐบาลอินเดียมีการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาเวียดนามและนักวิจัยจำานวน 130 ทุน ในทุกๆ ปี สำาหรับ
ศึกษาในสถานศึกษาของอินเดีย และอินเดียยังวางแผนที่จะก่อตั้งศูนย์
สอนภาษาอังกฤษในดานัง ช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2550 อินเดียมีการ
มอบทุนการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากกว่า 100 ทุน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ ITEC ที่อินเดีย 
มีการสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมทั้งสิ้น 362 ทุน (สิงหาคม พ.ศ. 
2551) ซึ่งจากทุนดังกล่าวสาขาที่นักศึกษาเวียดนามสนใจมากที่สุด 
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การบริหารการเง ิน
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การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีทุนระยะยาวในทุกๆปีในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์อินเดีย เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ที่มอบให้แก่จังหวัด
และเมืองทางตอนใต้ของเวียดนาม
	 •	 ศูนย์วิทยบริการระดับสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
(Advanced Resource Centre in IT) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาล
อินเดียได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเวียดนาม โดยจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ
ระดับสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Advanced Resource Centre 
in IT) ในฮานอยตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีท่ีท้ังสองประเทศลงนามร่วมกัน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่รัฐบาลอินเดียช่วยในการฝึกอบรม 
แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้บริการ ซ่ึงสนองความต้องการ 
ของเวียดนามที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเพ่ิมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเวียดนามต้องการ
เพิ่มความเร็วในด้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา [22]  
นอกจากการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 
อินเดียยังมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้แก่เวียดนาม ดังนี้
 1) พัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ
อุดมศึกษา ทั้งความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม (Viet-
namese-American Bilateral Trade Agreement: BTA) อาเซียน
เขตปลอดภาษีการค้า (The Asean Free Trade Area: AFTA)  
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ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (The General Agree-
ment on Trade and Services: GATS)
 2) ขยายความร่วมมือกับต่างชาติในการตั้งศูนย์เทคโนโลยี
ระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสามารถร่วมกันวิจัยและพัฒนา
โครงการด้านวิทยาศาสตร์
 3) ใช้กลยุทธ์ในการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ใช้การเรียนการสอน ใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยซ่ึงใช้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
และมีความเหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ของเวียดนาม 
โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เศรษฐศาสตร์
 4) พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเป็น
บริบทเฉพาะของเวียดนาม เพื่อดึงดูดนักวิจัยต่างชาติ และเพื่อรักษา
เอกลักษณ์อันเก่าแก่ของเวียดนาม
 5) มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์ในการเรียน
และร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และสนับสนุนการส่งนักศึกษา
และอาจารย์ไปศึกษายังต่างประเทศในด้านที่รัฐบาลสนับสนุนและให้
ความสำาคัญ
 6) สนับสนุนเคร่ืองมือและนโยบายในการอำานวยความสะดวก
เพื่อกระตุ้นการศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้เงินทุนส่วนตัว
 7) มีการควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการฝึกอบรม รวมทั้ง
หลักสูตรออนไลน์โดยสถาบันฝึกอบรมต่างชาติ
 8) สร้างความสัมพันธ์กับองค์การรับประกันคุณภาพระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ผู้เรียนในประเทศ
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 9) สร้างโอกาสในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณภาพสูงจาก 
ต่างชาติในการสนับสนุนการฝึกอบรมและวิจัย ในขณะที่สร้างระบบ 
และนโยบายในการส่งนักศึกษาและบุคลากรเวียดนามไปศึกษา 
ต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนาและสร้างชาติ
 10) เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาด 
ต่างประเทศ เพื่อที่จะส่งออกแรงงานที่มีทักษะตามความต้องการ 
ของตลาด [22]  
 • พัฒนาคนผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya- 
Mekong Economic Cooperation Strategy)
 ความร่วมมือในโครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อท่ีจะพัฒนาความไม่เท่าเทียมกันทาง 
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก อันได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และ 
เวียดนาม โดยมีประเทศไทยรับผิดชอบด้านนโยบายและผลักดันการนำาไป 
ใช้ภายใต้หน่วยงานที่ชื ่อว่า สำานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ (ไทย) (TICA: Thailand International Development 
Cooperat ion Agency) ซึ่งได ้ อ อ ก แ บ บ แ ผ น เ พ่ือยกระด ับ 
ความสามารถระดับบุคคลและระดับองค์การของประเทศกลุ่มสมาชิก 
และพัฒนาเพ่ือเตรียมความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น 1 ใน 8 ด้านของแผนการพัฒนา 
อันได้แก่   
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 1) การอำานวยความสะดวกด้านการค้าและลงทุน 2) ความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร 3) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน  
4) การเชื ่อมโยงด้านคมนาคม 5) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) สาธารณสุข 8) ความ 
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนพัฒนาถูกออกแบบให้มีการประชุม 
หารือในระดับรัฐมนตรี เพื่อผลักดันเชิงนโยบาย มีนโยบายและแผนด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้การศึกษา การฝึกอบรม และ 
การเรียนรู้แก่ข้าราชการของประเทศสมาชิก เพ่ือท่ีจะสร้างประสบการณ์ 
และความรู้ในส่วนที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนา 
ระบบอาชีวศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม การบริหาร 
จัดการด้านการเงิน ฯลฯ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้าง 
เครือข่ายด้านเทคนิคการแลกเปล่ียนระหว่างผู้เช่ียวชาญและนักวิจัย  
สนับสนุนให้มีการทำาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันซ่ึงเวียดนามสามารถใช้
เง่ือนไขน้ีเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้าน
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กฎหม�ยสำ�คัญที่ควรรู้

7
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7.1  กฎระเบียบข้�ร�ชก�ร
 กฎระเบียบข้าราชการของเวียดนาม เป็นแบบประเทศสังคมนิยม 
ที่ยังมีความเกี่ยวพันกับพรรคเวียดนาม จึงมีประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้

ก�รคัดเลือกและก�รเลือกสรร
 นโยบายและวิธีการของการคัดเลือก และการเลือกสรรบุคลากร 
เข้าทำางานภาครัฐของเวียดนาม ในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ในอดีตไปมาก คุณสมบัติในการเลือกสรรบุคลากรเข้าทำางานมีดังนี้  
การคัดเลือกและการเลื่อนตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับคอมมูน (ชุมชน 
ระดับล่าง) จะดำาเนินการผ่านการทดสอบ การคัดเลือกและการเลือกสรร 
บุคลากรส่วนใหญ่จะถูกกระจายอำานาจไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ 
หากหน่วยงานเหล่าน้ันมีความสามารถพอท่ีจะจัดการทดสอบได้เอง 
แต่จุดอ่อนของการคัดเลือกและการเลือกสรรบุคลากรเข้าทำางาน 
ภาครัฐ รวมถึงการเลื่อนตำาแหน่งงานในปัจจุบันของเวียดนาม คือ 
การท่ีการทดสอบส่วนใหญ่พยายามมุ่งเน้นไปท่ีความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความเป็นรูปธรรมแต่เนื้อหาของข้อสอบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ
งาน นอกจากนั้น ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวกในการคัดเลือกบุคลากร
อย่างแพร่หลายทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
 นอกจากน้ีเนื้อหาของข้อสอบยังเอนเอียงไปในการกระตุ้นให้ 
ผู้สมัครเรียนรู้ด้วยการท่องจำามากกว่าความเข้าใจ และการนำาความรู ้
ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ จึงทำาให้ขาดทักษะในการบริหารจัดการและ 
การปฏิบัติ 
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ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
 ระบบบริหารผลงานของเวียดนามแบ่งการประเมินออกเป็น 3 
ระดับ คือ
 • ก�รประเมินตนเอง (Self Assessment): การประเมิน
ตนเองในช่วงการวัดทั้งในแง่การบรรลุเป้าหมาย และแง่ความคืบหน้า
 • ก�รประเมินโดยเพ่ือนร่วมง�น (Peer Review): การประเมิน 
จะถูกนำามาพูดคุย และมีการนำาเสนอต่อเพื ่อนร่วมงาน โดยจะม ี
การพิจารณาและโหวต แต่จะไม่มีการระบุช่ือ และจะใช้ผลตามฉันทามติ
 • ก�รประเมินโดยหัวหน้�ง�น       (Evaluation       by       Immediate 
Supervisor): ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้าย 
กรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ตัดสินใจ 
โดยความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อาจจะเป็นปีละ
ครั้ง หรือปีละสองคร้ัง ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
งานวิจัยเรื่อง การนำาระบบการเติบโตตามตำาแหน่งมาใช้ในระบบ
ข้าราชการเวียดนาม

ค่�ตอบแทน
 ในประเด็นเร่ืองเงินเดือนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
รัฐบาลเวียดนามได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานที่ทำางานให้แก่รัฐบาลใน
ท้องถิ่นสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาประมาณ 2.3 เท่า 
 ข้าราชการเวียดนามมีเงินเดือนประมาณ 1.5 ล้านด่อง หรือ
ประมาณ 2,250.18 บาท และเมื่อเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2555 รัฐบาล
เวียดนามได้ปรับข้ึนเงินเดือนข้ันต�สำาหรับข้าราชการอีกประมาณ 
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ต�ร�งท่ี 1 อัตร�ก�รข้ึนเงินเดือนข้�ร�ชก�รเวียดน�ม พ.ศ. 2542 – 2552

ปี เงินเดือนขั้นต�
เพิ่มขึ้นอัตรา ร้อยละ

เมื่อเทียบกับ
ระดับก่อนหน้านี้

ร้อยละสะสม

2542
2544
2546
2548
2550
2552

พ.ค. 2552

180,000
210,000
290,000
350,000
450,000
540,000
650,000

-
17
38
21
29
20
20

-
17
55
76
105
125
145

ร้อยละ 27 หรือประมาณ 1,554 บาท จนถึงขณะนี้เงินเดือนข้าราชการ
น่าจะประมาณ 2 ล้านด่อง หรือ 3,000.24 บาท นอกจากนี้ รัฐบาลได้
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาสูงสุดถึงร้อยละ 69 สำาหรับภาคเอกชนตั้งแต่เดือน
ตุลาคมปี 2555 โดยแรงงานในฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ได้รับค่าแรง
ขั้นต่ำาสูงที่สุด คือ 2 ล้านด่อง หรือประมาณ 3,000.24 บาท ส่วน
แรงงานในเขต 2 จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำา 1.78 ล้านด่อง หรือประมาณ 
2,670.22 บาทต่อเดือน ส่วนแรงงานในเขต 3 ได้รับค่าแรงขั้นต่ำา 1.55 
ล้านด่อง หรือราว 2,325.19 บาทต่อเดือน และแรงงานในเขต 4 มีค่าแรง 
ขั้นต่ำาอยู่ที่ 1.4 ล้านด่อง หรือประมาณ 2,100.17 บาทต่อเดือน 
นอกจากนี้ผู้ที่ทำางานให้รัฐบาลจะมีเงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งได้รับ
เงินสมทบจากรัฐบาลเช่นเดียวกัน
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 เกณฑ์การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเวียดนามแต่ละข้ันน้ันประกอบ 
ด้วยระดับเงินเดือนที่ระบุไว้ในแผนงาน กลุ่มงาน ระดับตำาแหน่งของ 
ข้าราชการที่ระบุไว้ในโครงสร้างเงินเดือน

ผลประโยชน์ตอบแทน
 ในประเด็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น รัฐบาลเวียดนามได้ให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก ่
พนักงานที่ทำางานให้แก่รัฐบาล ตัวอย่างเช่น เบี้ยกันดาร เงินเสี่ยงภัย 
เงินเพิ่มค่าครองชีพสำาหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีที่มีค่าครองชีพสูง 
เงินสำาหรับผู้ที่ทำางานหลายอย่าง เงินเพิ่มพิเศษสำาหรับงานที่ต้องการ
ความรู้ความสามารถสูง เงินเพิ่มพิเศษสำาหรับผู้ที่อาสาไปทำางานในเขต
เศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ พื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ หรือเงิน
ประจำาตำาแหน่งสำาหรับนักบริหาร เป็นต้น

เวล�และเงื่อนไขก�รปฏิบัติง�น
 เจ้าหน้าที่ที่ทำางานให้แก่ท้องถิ่นของเวียดนามนั้น มีชั่วโมงการ
ทำางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

ก�รล�
 เจ้าหน้าท่ีท่ีทำางานให้แก่ท้องถ่ินของเวียดนามน้ันมีวันลาพักผ่อน 
ประมาณ 12 – 18 วันต่อปี
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ก�รเกษียณอ�ยุ
 ภาคบังคับวัยเกษียณของระบบราชการส่วนใหญ่ อยู่ท่ีอายุ 55 – 65 
ปี โดยทั่วไปข้าราชการจะต้องมีอายุงานครบกำาหนดขั้นต่ำาถึงจะมีสิทธิ์
ได้รับผลประโยชน์การเกษียณอายุงาน สำาหรับที่เวียดนามมีการกำาหนด
อายุเกษียณราชการสำาหรับชายและหญิงที่อายุต่างกัน โดยชายเกษียณ
ราชการอายุ 60 ปี และหญิงเกษียณราชการอายุ 55 ปี

วินัยสำ�หรับข้�ร�ชก�รเวียดน�ม
 วินัยข้าราชการเวียดนามตามพระราชกฤษฎีกา 35/2005/ND-CP 
ประกอบไปด้วย การตำาหนิ การตักเตือน การตัดเงินเดือน การลดขั้น 
การถอดถอน และเลิกจ้าง ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องด้วย
ไม่มีความเข้มงวดในการใช้ระเบียบวินัย ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่ไม่ต้องการทำาให้เกิดความขุ่นเคือง อีกทั้ง
ระบบการจ้างงานตลอดชีพ ไม่ได้เตรียมการลงโทษขั้นสูงสุดในการนำา
บุคลากรที่ไร้ความสามารถ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์  
ออกจากงาน

7.2 กฎหม�ยแรงง�น
 กฎหมายแรงงานบังคับใช้กับชาวเวียดนามที่ทำางานกับบริษัท 
ต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติ และชาวต่างชาติท่ีทำางานอยู่ในบริษัทเวียดนาม 
และองค์กรต่างๆ ของเวียดนาม รวมถึงทำางานกับชาวเวียดนามเป็น 
รายบุคคล แตไ่ม่บังคับใช้กับบุคคลต่างชาติท่ีทำางานอยู่ในบริษัทต่างชาติ 
และองค์กรต่างชาติในเวียดนาม สัญญาการจ้างงานต้องมีสัญญาว่าจ้าง 
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ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปแบบที่จัดพิมพ์โดยกระทรวงแรงงาน
ของเว ียดนาม การตกลงด ้วยวาจาอาจกระทำาได้ในกรณีที่เป ็น 
การจ้างลูกจ้างทำางานในบ้านเรือน และเป็นการจ้างงานช่ัวคราวน้อยกว่า 
3 เดือน อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างและนายจ้างในกรณีหลังนี้ ยังคงต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎหมายแรงงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ต้องการ
ทำางานในเวียดนามควรศึกษาหรือมีความรู้เบื้องต้นในระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ

 7.2.1 ก�รจ้�งและก�รฝึกอบรม

 1) บริษัทสามารถจ้างชาวเวียดนามอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้ 
โดยวิธีต่อไปนี้ 
 -  จ้างโดยตรง 
 - มอบหมายให้บริษัทจัดหางานของรัฐเป็นผู้จัดหาในกรณีท่ี
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ หรือสำานักงานตัวแทน (Representative 
Office) 
 -  ถ้าบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ไม่ เป็นที่พอใจ 
บริษัทสามารถจัดหาแรงงานได้เอง
 2)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม บริษัทอาจจ้างแรงงาน
อายุระหว่าง 16 - 18 ปีได้ และหากหลังจากสิ ้นสุดเวลาฝึกอบรม  
คนงานเหล่านั้นยังอายุไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถขออนุญาตจากบิดามารดา
ของคนงานหรือผู้ให้การอุปถัมภ์ได้ ในกรณีที่คนงานนั้นเป็นเด็กกำาพร้า 
การว่าจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานจ้างงานท้องถิ่น
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 3) บริษัทสามารถจ้างชาวต่างประเทศได้ สำาหรับตำาแหน่งที่
ต้องการความชำานาญด้านเทคนิค หรือไม่สามารถหาชาวเวียดนามมา
ปฏิบัติหน้าที่นั้นได้
 4) บริษัทต้องวางแผนฝึกอบรมและเปิดหลักสูตรฝึกอบรมและ
สามารถส่งคนงานไปฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต่างประเทศหรือในประเทศได้ 
เพื่อยกระดับความสามารถของคนงานทุกระดับในบริษัท
 5) ผู้ประกอบธุรกิจในเวียดนาม รวมถึงบริษัทต่างชาติสำานักงาน 
ตัวแทน และสาขาของบริษัทต่างชาติ ท่ีต้องการจ้างแรงงานต่างชาติต้อง 
ลงประกาศรับสมัครแรงงานในหนังสือพิมพ์ของเวียดนามอย่างน้อย 1 ฉบับ 
เป็นเวลา 3 วัน 

 7.2.2 สัญญ�ว่�จ้�ง

 1)  สัญญาจ้างชาวเวียดนามต้องกระทำาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และลงนามโดยผู้อำานวยการของบริษัทและลูกจ้าง
 2)  สัญญาจ้างจะต้องมีสาระดังต่อไปนี้
  - งานที่จะต้องทำา / สถานที่ทำางาน 
  - ค่าจ้าง / เงินเดือน 
  - ระยะเวลาของสัญญา 
  - การประกันสิทธิคุ้มครองแรงงาน 
  - การประกันสังคม 
  - เงื่อนไขสำาหรับการทดลองงาน (ถ้ามี)
 3) ระยะเวลาทดลองงานจะต้องไม่เกิน 30 วัน แต่ในกรณี
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เป็นงานด้านเทคนิค หรือการจัดการที่ซับซ้อน อาจมีระยะทดลองงาน 
นานกว่า แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน เงินเดือนของลูกจ้างในช่วงเวลาทดลอง
งานไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 เงินเดือนที่ตกลง ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน 
ทั้งสองฝ่ายต่างสามารถยกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องประกาศล่วงหน้าและ
จ่ายค่าปรับ
 4) การจ้างงานที่มีการกำาหนดระยะเวลาการจ้างกระทำาได ้
ครั้งละ 1 – 3 ปี ต่อสัญญาได้อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 1 – 3 ปี หลังจากนั้น
จะต้องเป็นสัญญาถาวร
 5) สัญญาจ้างงานจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ในวันท่ีท้ังสองฝ่ายตกลงกัน
 6) หากนายจ้างละเมิดสัญญาการว่าจ้าง โดยการยกเลิกการ
จ้างงาน ซึ่งขัดกับสัญญาการว่าจ้าง นายจ้างจะต้องรับลูกจ้างคนนั้นเข้า
ทำางานต่อไปและต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนที่ลูกจ้างได้สูญเสีย
ไป หากนายจ้างปฏิเสธที่จะรับลูกจ้างรายนั้นเข้าทำางานต่อไป ลูกจ้าง
จะต้องได้รับค่าจ้างเท่าที่สูญเสียไป รวมกับเงินเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่งของ
เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละปีรวมกับเงินเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
 7) ในกรณีที่ลูกจ้างลาออก หรือนายจ้างให้ออกโดยไม่ม ี
ความผิด นายจ้างต้องจ่ายเงินพิเศษอีก 0.5 เท่าของเงินเดือนเดือน
สุดท้ายคูณจำานวนปีที่ทำางาน เช่น ทำางานนาน 10 ปี ต้องจ่าย 0.5 x เงิน
เดือน x 10 ปี เท่ากับ 5 เดือน
 8) นายจ้างสามารถไล่คนงานออกจากงานได้ หากแรงงาน 
ขาดงานเกิน 5 วันต่อเดือน หรือ 20 วันต่อปี โดยไม่จำาเป็นต้องให ้
เหตุผลใดๆ แก่แรงงานที่ถูกไล่ออก
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  7.2.3 กฎหม�ยเวล�ทำ�ง�น

 • ช่ัวโมงการทำางานปกติต้องไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน และ 48 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ ลูกจ้างสามารถทำางานล่วงเวลาแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน  
และไม่เกิน 200 ชั่วโมงต่อปี ในกรณีพิเศษที่รัฐบาลได้ระบุเงื่อนไข 
เวลาทำางานล่วงเวลาสามารถขยายนานมากที่สุดถึง 300 ชั่วโมงต่อป ี
ธุรกิจในส่วนเศรษฐกิจท้ังหมดรวมไปถึงธุรกิจที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
ได้มีการสนับสนุนใช้ข้อกำาหนดเวลาทำางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
 • ในเวลาทำางานแต่ละผลัด ต้องมีการหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที
 • ในแต่ละสัปดาห์ คนงานต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน
 • ชั่วโมงทำางานผลัดกลางคืน ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 06.00 น.
 • เวลาทำางานปกติต้องลดลงอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง สำาหรับคนงาน 
ที่ปฏิบัติงานหนักมาก งานอันตราย หรือสภาวะที่มีสารพิษ คนงานหญิง
ที่มีทารกอายุต�กว่า 12 เดือน และคนงานที่มีอายุต�กว่า 18 ปี
 • คนงานหญิงสามารถลาคลอดได้ 4 เดือน โดยได้รับเงินเดือน 
เต็มจากรัฐบาล รวมเป็นเวลา 5 เดือน (ช่วงลาคลอด 4 เดือน นายจ้าง
ไม่ต้องจ่าย)

  7.2.4 กฎหม�ยก�รประกันสังคมและก�รประกันสุขภ�พ

 การประกันสังคมและการประกันสุขภาพใช้บังคับเฉพาะคนงาน 
ชาวเวียดนาม โดยทุกเดือนบริษัทจะต้องจ่ายเงินประกันดังตารางต่อไป
นี้ [7]
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ต�ร�งที่ 2 สัดส่วนการจ่ายประกันสังคมและการประกันสุขภาพ
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในแต่ละเดือน

น�ยจ้�ง/ลูกจ้�ง ค่�ประกันสังคม ค่�ประกันสุขภ�พ รวม

นายจ้าง

ลูกจ้าง

รวม

15%

5%

20%

2% 

1%

3%

17%

6%

23%

ที่มา:  สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปี 2551

		7.2.5	การสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างแรงงาน

 1) นายจ้างสามารถทำาการยกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อนเวลาได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้
  (ก) ลูกจ้างผิดพลาดซ�ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ว่าจ้างแรงงาน
  (ข) ลูกจ้างถูกลงโทษหรือไล่ออกตามกฎหมายแรงงาน
  (ค)  ขณะที่ลูกจ้างเป็นโรคหรือเจ็บป่วย และยังไม่สามารถ
ทำางานต่อ หลังจากได้รับการรักษาเป็นเวลา 1 ปี สำาหรับสัญญา 
ว่าจ้างแรงงานที่ไม่กำาหนดเวลา 6 เดือนสำาหรับสัญญาแรงงานที่กำาหนดเวลา 
และครึ่งเวลาตามเวลากำาหนดสำาหรับสัญญาแรงงานสำาหรับงานพิเศษ
หรือตามฤดูกาล
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  (ง)  นายจ้างอยู่ในภาวะถูกบีบบังคับต้องลดผลผลิตและ 
พนักงานเพื่อพยายามฟืนฟู เนื่องจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์รุนแรง
  (จ) นายจ้างหยุดกิจการธุรกิจ นอกจากการสิ้นสุดสัญญา 
ในกรณีข้อ (ข) ดังกล่าว ในกรณีข้อที่เหลือต้องมีการประกาศล่วงหน้า 
45 วัน สำาหรับสัญญาว่าจ้างแรงงานที่ไม่กำาหนดเวลา 30 วัน สำาหรับ
สัญญาแรงงานที่กำาหนดเวลาทำางาน 1 ปี ถึง 3 ปี และ 3 วัน สำาหรับ
งานพิเศษหรือตามฤดูกาลที่ไม่เกิน 1 ปี
 2) นายจ้างไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาว่าจ้างแรงงานในกรณีดังต่อไปนี้
  • ลูกจ้างผู้มีโรคหรือเจ็บป่วย เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับ
ที่ทำางาน หรือโรคที่เกิดจากสภาพงานที่ทำา และกำาลังได้รับการรักษา
  • ลูกจ้างผู้กำาลังลาพักร้อน ลาพักด้วยตัวเอง หรือลาพัก 
ในกรณีใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากนายจ้าง
  • ลูกจ้างเป็นหญิง โดยเหตุผลสมรส ต้ังท้อง คลอดบุตร หรือ 
เลี้ยงบุตรที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ยกเว้นกรณีที่บริษัทหยุดกิจกรรม
ธุรกิจ 

		7.2.6	กฎหมายทั่วไป

 1) การลาพักประจำาปี
 ลูกจ้างที่ทำางานครบ 12 เดือน จะได้มีสิทธิลาพักร้อนโดยไม่หัก
เงินเดือน การลาหยุดประจำาปีแบ่งได้ตามกรณีดังนี้
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  • 12 วัน สำาหรับผู้ท่ีมีสภาพงานปกติ
  • 14 วัน สำาหรับผู้ทำางานที่ใช้แรงงานหนัก มีความเสี่ยงหรือ
อันตราย หรือกิจกรรม งานในสถานท่ีหรือในสภาพที่ไม่สามารถทนได้ 
หรือสำาหรับลูกจ้างท่ีมีอายุตำา่กว่า 18
  • 16 วัน สำาหรับผู้ทำางานที่ต้องใช้แรงงานหนัก มีความเสี่ยง 
เป็นพิเศษ หรือกิจกรรมงานในสถานที่หรือในสภาพที่ไม่สามารถทนได้  
เป็นพิเศษ
 จำานวนวันลาพักสามารถเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนพอถึงรอบเวลา
ทำางานในบริษัทเดียวหรือนายจ้างจะเพิ่มอีก 1 วัน จากเวลาทำางาน 
ทุก 5 ปีของการจ้างงาน 
 2) การจ้างชาวต่างชาติ
 โดยปกติ ลูกจ้างชาวต่างชาติจะได้รับสมัครในตำาแหน่งที่ตอ้งการทักษะ 
ด้านเทคนิค หรือชำานาญการด้านบริหาร นายจ้างต้องวางแผนหรือ 
มีโครงการฝึกฝนลูกจ้างเวียดนาม เพื่อแทนลูกจ้างชาวต่างชาติ  เพราะ
ฉะนั้นการทำางานในเวียดนาม ชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจาก 
ฝ่ายบริหารแรงงาน (เช่น กรมแรงงาน ทหารที่ทุพพลภาพ และสังคม
ประจำาจังหวัด หรือนครที่นายทุนตั้งสถานธุรกิจ) ก่อนลงนามในสัญญา
ว่าจ้างแรงงานกับนายจ้าง
 การรับสมัครชาวต่างชาติต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 ของ
แรงงานทั ้งหมดของนายจ้าง ในกรณีนายจ้างจำาเป็นต้องรับสมัคร
ชาวต่างชาติในสัดส่วนเกินร้อยละ 3 ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
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 ชาวต่างชาติที่ได้รับสมัครจากสำานักงานลงทุนของต่างประเทศ 
(Foreign Invested Enterprises - FIEs) หรือตัวแทน หรือสาขาของ
บริษัทต่างประเทศ ทำางาน 3 เดือนขึ้นไป ต้องขอใบอนุญาตทำางานจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
  • ชาวต่างชาติผู ้ที่ทำางานในเวียดนามไม่เกิน 3 เดือนหรือ 
มาเวียดนามเพื่อจัดงานด่วน
  • ชาวต่างชาติผู้เป็นสมาชิกของคณะกรรมบริหารจัดการ 
(Board of Management)
  • ชาวต่างชาติผู้เป็นหัวหน้าตัวแทนหรือสาขาของบริษัท 
ต่างประเทศที่เวียดนาม
  • นักกฎหมายต่างประเทศผู้ มีใบอนุญาตปฏิบัติงานทาง 
กฎหมายจากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนาม
 ในกรณีที่ไม่ต้องการใบอนุญาตปฏิบัติงาน นายจ้างต้องเสนอต่อ 
กรมแรงงาน ทหารท่ีทุพพลภาพและสังคม รายช่ือของลูกจ้างชาวต่างชาติ 
ประกอบด้วย ชื่อเต็ม อายุ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ 
วันที่เริ่มและสิ้นสุดการทำางาน ใบรายละเอียดนี้ต้องส่งก่อนล่วงหน้าวัน
เริ่มทำางาน 7 วัน [1]

		7.2.7	ใบอนุญาตทำางาน	(Work	Permit)

 หน่วยงานแรงงานท้องถิ่น ผู้ทุพพลภาพจากสงคราม และ 
สวัสดิการสังคม (The Local Department of Labour, War  
Invalids and Social Affairs: DoLISA) ของกระทรวงแรงงาน
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เวียดนาม เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เข้าทำางานในเวียดนามได้ไม่เกิน 
36 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีกไม่เกิน 36 เดือน ยกเว้นแรงงาน 
ต่างชาติที่เข้ามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในกิจการ ที่แรงงานใน 
เวียดนามไม่สามารถแก้ไขได้ หรือชาวต่างชาติระดับกรรมการของ 
บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนก่อตั ้งตามกฎหมายของเวียดนาม หรือ 
ชาวต่างชาติที่ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานตัวแทนสาขาของ
บริษัทต่างชาติในเวียดนาม และนักกฎหมายต่างชาติที่ได้รับใบรับ
รองรองจากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามให้ปฏิบัติหน้าที่ ใน
เวียดนามเป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่าง
ชาติซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตทำางาน จะต้องแจ้งชื่อ อายุ 
สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
วันที่เริ ่มต้นและวันที่สิ ้นสุดการทำางานต่อหน่วยงาน DoLISA ของ
เวียดนาม 

 จากรายละเอียดของกฎหมายแรงงานของเวียดนาม จะเห็นได้ว่ามี 
ลักษณะที่ยืดหยุ่นให้กับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจะเห็นได้
จากตัวเลขการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี และแม้ว่าจะมีข้อจำากัดในการส่งรายได้ 
ออกนอกประเทศ แต่เวียดนามยอมให้มีการส่ังซ้ือเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์
ท่ีนำามาใช้ในอุตสาหกรรม โดยหักรายได้ที่ต้องนำาเข้าประเทศ ซึ่งเป็น
จุดที่ต่อท่อหายใจให้กับอุตสาหกรรมต่างชาติ และการเข้าไปลงทุน 
ในเวียดนามของต่างชาติในหลายภาคส่วนต่างต้องการแรงงานราคาถูก 
ซึ่งแรงงานในเวียดนามตอบสนองเป็นอย่างดี ดูได้จากตารางที่ 3 ที่
เปรียบเทียบให้เห็นถึงอัตราค่าจ้างที่ต่างกันในแต่ละเขต
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ต�ร�งที่ 3  อัตราค่าแรงขั้นต่ำาในเวียดนามระหว่าง พ.ศ.2551-2555

ที่มา: www.amchamvietnam.com
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7.3	กฎหมายเข้าเมือง
	
					7.3.1	ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำานักในเวียดนาม

 นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเวียดนาม และสามารถอยู่ 
ภายในประเทศเวียดนามได้ไม่เกิน 1 เดือน และหนังสือเดินทาง 
ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถรับวีซ่าเข้าประเทศ 
เวียดนามได้ที่สนามบินนานาชาติ และด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่าง 
ประเทศลาวและกัมพูชา
 ผู้ เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากร 
สีเหลืองมีสำาเนาสีขาว และจะต้องเก็บใบสีเหลืองไว้กับหนังสือเดินทาง  
อย่าให้หายเป็นอันขาด เพราะว่าจะต้องใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เวลาเดินทางกลับออกจากประเทศ

		7.3.2	สิ่งของต้องห้าม

 หนังสือและเอกสารต่อต้านการปกครองของรัฐบาลเวียดนาม 
สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร ยาเสพติดให้โทษ ปืนและอาวุธทุกชนิด วิดีโอ 
หรือแผ่นซีดีที่นำาเข้า เจ้าหน้าที่จะยึดเอาไปตรวจสอบ 2 - 3 วัน แล้ว
จะคืนให้ผู้นำาเข้า การนำาวัตถุโบราณออกนอกเวียดนามเป็นการผิด
กฎหมาย เว้นแต่จะมีหนังสืออนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมของ
เวียดนาม ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุโบราณหรือเลียนแบบ ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ากับใบรับรองการส่งสินค้าออกมาด้วย มิฉะนั้น
อาจจะมีโทษปรับและถูกริบสินค้า ผู้เดินทางที่มีเครื่องประดับทองคำา
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มาและมิใช่ของใช้ส่วนตัวจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย ของ
ยกเว้นอากร มีดังต่อไปนี้ บุหรี่ 200 มวน สุรา 2 ลิตร น�หอม และ
เครื่องประดับพอควรแก่ฐานะ

		7.3.3	 ข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยว

 •  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าเวียดนามโดยได้
รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และพำานักอยู่ในเวียดนามได้ไม่เกิน 30 วัน 
  • ชาวต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามต้องถือหนังสือเดินทางติดตัว
ตลอดเวลา ทั้งนี้ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และ
เอกสารสำาคัญอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมที่พักจะขอสำาเนาหนังสือเดินทาง
ด้วย
 • เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารท่ีทำาการต่างๆ ของรัฐ
 • หากนำาเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้าประเทศมากกว่า 7,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ การนำาเงินตราออก
นอกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถ่ินก่อน มิเช่นน้ันจะถูกยึดเงิน
 • บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติด การฉ้อโกงหน่วยงาน
ของรัฐมีโทษประหารชีวิต [28]
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7.4	กฎหมายอื่นๆ	ที่ควรรู้

   7.4.1	กฎหมายควบคุมยาสูบ

 กฎหมายนี้ได้ยกร่างตามข้อกำาหนดต่างๆ ภายใต้อนุสัญญา 
ควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก อาทิ การมีคำาเตือนบนซองบุหรี่เป็น
รูปภาพ การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ การห้ามสูบ
บุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ การให้สุขศึกษาเร่ืองพิษภัยบุหร่ี การช่วยเหลือ 
ผู้สูบบุหรี่ให้เลิก ห้ามบริษัทบุหรี่ทำากิจกรรมเพื่อสังคม ยกเว้นกรณี
ช่วยเหลือความอดอยาก ความยากจน ช่วยเหลือภัยพิบัติ แต่ห้าม
ทำาประชาสัมพันธ์การทำากิจกรรมเหล่านี้ การนำาภาษียาสูบส่วนหนึ่ง 
มาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการควบคุมยาสูบ และมีเป้าหมายเพื่อ
เป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต การกำาหนด
ราคาขั้นต่ำาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และที่สำาคัญคือการกำาหนดให้ธุรกิจ
ยาสูบ ซึ่งเป็นของรัฐเช่นเดียวกับโรงงานยาสูบของไทยต้องทำาธุรกิจ
สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐที่จะทำาให้จำานวนคนสูบ
บุหร่ีลดลง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในการปลูกพืชทดแทน [29]

		7.4.2		กฎหมายควบคุมสื่อออนไลน์

 ทางการเวียดนามได้ เร่ิมบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้
อินเทอร์เน็ต ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้เว็บบล็อก หรือเว็บไซต์สังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ เผยแพร่หรือพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูล
ทั่วไป ยกเว้นข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้บริษัทที่ให้บริการ
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อินเทอร์เน็ตจากต่างชาติ นำาเซิร์ฟเวอร์เข้ามาตั้งไว้อยู่ภายในประเทศ
เวียดนามอีกด้วย [9]

		7.4.3	กฎหมายจำากัดความเร็วรถยนต์

  ในเมืองใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กม./ชม. และนอกเมืองไม่เกิน 
60 กม./ชม. ผู้ฝ่าฝืนจะถูกยึดใบขับขี่เป็นเดือน [14]

		7.4.4	กฎหมายการค้าประเวณี

  กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกกฎกระทรวง และ

ประกาศกระทรวงฉบับใหม่ที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้ความ
รุนแรงภายในครอบครัว ไปจนถึง “อุตสาหกรรมทางเพศ” ซึ่งมุ่งลงโทษ 
“ผู้ซื้อ” เป็นครั้งแรก โดยกำาหนดโทษปรับตั้งแต่ 50,000 - 10,000,000 
ด่อง (24 - 480 ดอลลาร์สหรัฐ) ตามลักษณะการกระทำาความผิดที่แตก
ต่างกันออกไป

บทลงโทษสำาหรับผู้ซื้อบริการ
 หาก “ซื้อ” เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงครั้งละหลายคน
โทษปรับจะอยู่ระหว่าง 2 – 5 ล้านด่อง และหากมีเพศสัมพันธ์กับหญิง
ที่ถูกบังคับให้ขายบริการโดยมิได้มีความสมัครใจ โทษปรับก็จะกลาย
เป็นระหว่าง 5 – 10 ล้านด่อง
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 สำาหรับการกระทำาความผิดครั้งแรก โทษปรับสำาหรับผู้ที่มีเพศ
สัมพันธ์กับหญิงขายบริการจะเป็นระหว่าง 100,000 - 300,000 ด่อง 
(5 - 15 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการเตือน โทษปรับจะเพิ่มขึ้นเป็น 
300,000 - 500,000 ด่อง สำาหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชาย
หลายคนในคราวเดียวกัน และเป็น 500,000 - 1,000,000 ด่อง หากมี
เพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายที่ถูกบังคับให้ขายบริการ
 ถ้าหากผู ้กระทำาผิดในเรื่องนี ้เป็นชาวต่างชาติ นอกจากจะม ี
โทษปรับระหว่าง 100,000 - 1,000,000 ด่อง สำาหรับการกระทำาผิด
ครั้งแรกแล้ว ก็ยังอาจจะถูกเนรเทศออกจากเวียดนามอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่
กับลักษณะและสถานการณ์แวดล้อมของการกระทำาผิด
 สำาหรับผู้ท่ีกักขังหน่วงเหน่ียวผู้อ่ืนเพ่ือให้ค้าประเวณี ปิดบังซ่อนเร้น 
การค้าประเวณี และขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปราบ
ปรามการค้าประเวณี ผู้เกี่ยวข้องจะถูกปรับตั้งแต่ 15 - 20 ล้านด่อง 
(715 - 950 ดอลลาร์สหรัฐ)

บทลงโทษสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดที่ใช้อำานาจในทางมิชอบ ทำาการปิดบัง
ซ่อนเร้น ช่วยเหลือให้มีการค้าประเวณี รวมทั้งใช้กำาลังขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการกวาดล้างการค้า
ประเวณีจะมีโทษปรับ 20 - 30 ล้านด่อง ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการลงโทษ
ทางวินัยถึงขั้นไล่ออกด้วย [23]
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ลักษณะเด่นของระบบร�ชก�ร
ที่น่�เรียนรู้

8
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8.1	กรณีศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารกิจการ	
	 สาธารณะ	จังหวัดลังซอน	ประเทศเวียดนาม
 เมืองลังซอน (Lang Son) เป็นเมืองหลักด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการปกครองของจังหวัดลังซอน ประเทศเวียดนาม  
มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 140,000 คน ตั้งอยู่
ไม่ห่างจากชายแดนติดต่อกับประเทศจีน โดยมีทางคมนาคมที่สะดวก
เชื่อมระหว่าง 3 เมืองเศรษฐกิจ ได้แก่ ฮานอย ไฮฟอง และ Quang 
Ninh และยังมีทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงนับเป็น
ประตูวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไปสู่ประเทศจีนและประเทศยุโรปอ่ืนๆ 
จึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการค้าขายเป็นหลัก

สภาพปัญหาในการบริหารกิจการท้องถ่ินโดยทั่วไปของประเทศ
เวียดนาม
 • การดูแลท้องถิ่นแบบเดิมที่มีการบริหารและเงินอุดหนุน 
มาจากส่วนกลาง ปราศจากความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาในยุคที่มีความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้
 • การบริหารราชการ ทั ้งพันธกิจและระบบการทำางานไม่มี 
ความชัดเจน
 • การปฏิบัติราชการมีความไม่แน่นอน และทับซ้อน รวมทั้ง
ข้ันตอนกระบวนการยุ่งยาก กฎระเบียบต่างๆ ยังหละหลวม กฎระเบียบ 
บางอย่างล้าสมัย
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 • การบริหารจัดการเป็นแบบรวมศูนย์ แต่ยังไร้ทิศทาง องค์กรที่ 
บริหารงานและหน่วยงานราชการไม่มีนโยบายและระเบียบทางการเงิน
ที่ชัดเจน
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบ 
ขาดประสิทธิภาพในการทำางาน ขาดทักษะการบริหาร วิธีการทำางาน 
ล้าสมัย ซับซ้อนและล่าช้า มีการคอรัปชั่น
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความเข้าใจปัญหาของ
ประชาชน มักเฉยชาเมื่อต้องทำางานที่ท้าทาย
แนวทางการแก้ปัญหา
 รัฐบาลเวียดนามได้มีการวางนโยบายการปฏิรูประบบการบริหาร
รัฐกิจ (Public Administration Reform: PAR) ไว้มากมาย เพื่อ
สนองตอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลกลางเวียดนามได้พัฒนาแผนการ
ดำาเนินการโครงการ PAR เป็นจำานวนมากในระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2553 
(ค.ศ. 2001- 2010) โดยปฏิรูป 4 เรื่อง ได้แก่
 1) ปฏิรูปสถาบัน
 2) ปฏิรูปกลไกบริหาร
 3) ปฏิรูปข้าราชการ
 4) ปฏิรูประบบงบประมาณ
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลังซอน (Lang Son) ได้ตอบสนองนโยบายนี้อย่าง
ฉับพลัน โดยได้เริ่มการปฏิรูประบบการบริหารรัฐกิจ (PAR) ด้วยการ
ดำาเนินโครงการ “One Stop Shop” และ “e-portal” ทั้งในระดับ
เทศบาลและระดับชุมชน และประสบความสำาเร็จโดยได้รับรางวัลเป็น
ตัวอย่างเทศบาลที่ดีในด้านการใช้โครงการ PAR     
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โครงการ	One	Stop	Shop
 เป็นการรับมือกับปัญหาของการบริหารจัดการ และการประสานงาน 
ระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงานปกครองต่างๆ ของรัฐทั้งในระดับ
เดียวกันและต่างระดับกันที่จะรับเรื่องและแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการ ณ จุด
บริการเดียว มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1) เพ่ือสนองต่อนโยบายและความต้องการในแผนหลักของ PAR
 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชน องค์กรธุรกิจ และองค์กร
ต่างๆ ในงานบริการของรัฐ
 3) เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ความมีวินัย และทัศนคติในการ
บริการ รวมถึงการระบุขอบเขตอำานาจ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ต่างๆ ของรัฐให้ชัดเจนมากขึ้น
 4) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และการจัดโครงสร้าง 
ใหม่ของหน่วยงานราชการ
โดยบทบาทและภารกิจที่	One	Stop	Shop	ต้องดำาเนินการ	คือ
 • การบริหารงานต้องโปร่งใส ง่าย และถูกต้องตามกฎหมาย
 • ระเบยีบขัน้ตอน คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ รวมถึงระยะเวลา 
ที่ต้องใช้ในการจัดการเรื่องต่างๆ นั้น ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนทั้งแก่
หน่วยงานและสาธารณชน
 • การยื่นคำาร้องและการรับฟังผล ต้องทำา ณ จุดบริการเดียวกัน
 • การเดินเรื ่องประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ 
เรื่องที่ร้องขอมาสำาเร็จผลนั้น เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
 • เรื่องที่ร้องขอต้องดำาเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ตรงเวลา และให้
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
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ส่วนงานที่ One Stop Shop ให้บริการ ได้แก่
 • ออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสำาหรับองค์กรและธุรกิจ
ในครัวเรือน
 • ออกใบอนุญาตการสร้างและการซ่อมแซมอาคาร
 • การจัดสรรที่ดิน
 • การให้เช่าที่ดิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การออกรับรองสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การจัดจ้างแรงงาน
 • สวัสดิการของรัฐ ฯลฯ

โครงการ	E-portal
 เว็บไซต์ http://langsoncity.com.vn เป็นการรวบรวมเอาข้อมูล
จากสภาประชาชนของเทศบาล และคณะกรรมการภาคประชาชน  
ร่วมกับข้อมูลจากแผนกงานต่างๆ ของชุมชน (Ward and Commune) 
มีวัตถุประสงค์สำาคัญในการพัฒนาดังนี้
 1) เพื่อให้ข้อมูลที่จำาเป็นเกี่ยวกับเทศบาล หน่วยงานท้องถิ่น กรม 
และกองต่างๆ
 2) เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการของรัฐ โดยเฉพาะ One Stop 
Shop
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ได้มีโอกาสพูดคุยกัน
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 4) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองลังซอน (Lang Son)
 5) เพื ่อปรับให้ระบบการบริการเป็นระบบคอมพิวเตอร์ และ 
เปล่ียนเป็นระบบ e-government
 6) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้ส่งออก และนักธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

รูปแบบเว็บไซต์นี้	แบ่งเป็น	5	ส่วนดังนี้
 1) ด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของเมือง
 2) ด้านซ้ายเป็นแทบบรรจุชื่อรายการ (Menu Bar)
 3) ด้านขวาเป็นช่องทางการค้นหา (Search) และพื้นที่โฆษณา
 4) พื้นที่ตรงกลางแสดงข้อมูลต่างๆ
 5) ด้านล่างมีรายการเว็บไซต์ เพื่อติดต่อกับคณะทำางาน                                                                              
 
ผลที่ได้รับจากการศึกษากรณีจังหวัดลังซอน	(Lang	Son)
 การนำาใช้ PAR และ e-portal เข้ามาช่วยในการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการเมืองลังซอน (Lang Son) ได้ส่งผลดีต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และการได้รับบริการ
ที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนี้
 1) เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 โดยคณะกรรมการประชาชนได้นำาระบบควบคุมคุณภาพ ISO 
9001:2000 มาใช้เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานราชการ รวมทั้งยัง
ได้มีการรับรองกฎหมายถึง 29 ฉบับ เพื่อปฏิรูประเบียบในการบริหาร 
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สำาหรับการบังคับใช้ระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(National Standard (TCVN) ISO 9001:2000) นอกจากนี้ ยังได้มีการ
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้นสำาหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ให้รับเรื่องและดำาเนินการได้ในเวลาที่กำาหนดเอาไว้ ส่วนในด้านการ
วางแผนนั้น ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไปถึงปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 
2050) โดยแผนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะเน้น 
การกำากับดูแล การดำาเนินการ และการสร้างความเข้มแข็งของโครงการ
สำาคัญต่างๆ รวมถึงการกระจายอำานาจไปยังชุมชน และหน่วยงานที่
ดูแลการบริการสาธารณะ

 2)  สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน
โดยในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพิ่มความสามารถและคุณภาพการ
ทำางานครั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนต้องลงไปดูแลการทำางานของ
ทุกกรม กองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำาปรึกษา กำาหนด ดูแล เร่งรัด รวมถึง 
ช่วยแก้ไขปัญหาที่รับมือได้ยาก นอกจากนั้น คณะทำางานทุกคนในคณะ
กรรมการประชาชนยังลงพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการเวนคืนที่ด ิน เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและหาทางแก้ไข
ข้อขัดแย้งนั้นๆ

 3) พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลหลังจากท่ีมีการนำา
ระบบน้ีมาใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2553 เมืองลังซอนได้เริ่มให้
ความสำาคัญกับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบ 
ขั้นตอนงานราชการ และเอกสารต่างๆ เพื่อดำาเนินโครงการการปรับ 
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ขั้นตอนระเบียบราชการให้ง่ายลง ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนท่ีคณะกรรมการ 
ประชาชนของเทศบาลกำาลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประชาชนระดับจังหวัด

 4) มีการระบุความชัดเจนของหน้าที่และพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานและการให้บริการ ได้ม ี
การดำาเนินการทบทวนและจัดระเบียบหน่วยงานชำานาญการเฉพาะทาง 
รวมถึงดูแลปรับเปลี่ยนหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เพื่อไม่ให้เกิดความซ�ซ้อน สับสน 
ความยุ่งยากต่างๆ ในการทำางาน ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถปรับตัว
กับการกำาหนดหน้าที่และพันธกิจแบบใหม่นี้อย่างเหมาะสม

 5) มีการปฏิรูปนโยบายข้าราชการและพนักงานของรัฐนอกเหนือจาก 
การทบทวนอำานาจหน้าที่ของตำาแหน่งต่างๆ ในระบบงานราชการแล้ว 
คณะกรรมการประชาชนยังให้ความสนใจรายละเอียดด้านคุณภาพ 
ของตำาแหน่งงานแต่ละตำาแหน่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง 
และการรับสมัครคนเข้าทำางาน นอกจากนั้นคณะกรรมการประชาชน
ยังขอให้แต่ละหน่วยงานทำาการทบทวนระเบียบการทำางาน การแบ่ง
และจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในหน่วยงานอย่าง
ละเอียดด้วย

 6) เกิดการปฏิรูปงานบริหารราชการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณลงมา แต่ละหน่วยงานต้องวางแผน จัดทำา
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งบประมาณ และประกาศแผนการใช้งบประมาณให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างชัดเจนเปิดเผย เพื่อลดโอกาสการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง 
นอกจากนั้น การจัดซื้อจัดจ้างยังต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
อีกด้วย

 7) งานบริการมีความทันสมัยมากข้ึนเพ่ือให้บริการอย่างรวดเร็ว และ 
การบริหารงานของคณะกรรมการประชาชน Ward และ Commune 
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ได้แก่ 
ระบบ e-portal ซึ่งได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 

 การปฏิรูประบบราชการใหม่ของเมืองลังซอน ท่ีประสบผลสำาเร็จ 
เป็นอย่างมากน้ี ยังได้ส่งผลดีต่อประชาชนผู้รับบริการในเมืองโดยแผนก 
One Stop Shop มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม 
การบริการไว้อย่างชัดเจน มีการลดข้ันตอนระเบียบราชการท่ียุ่งยากออกไป 
ส่วนการรับเร่ืองต่างๆ น้ันทำาได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากมีการปรับปรุงระเบียบ 
ข้ันตอนแบบใหม่ท่ีชัดเจน ง่าย และเปิดเผยการปฏิรูปงานบริการน้ีทำาให้ 
ประชาชนมีความต่ืนเต้นยินดีเป็นอย่างมาก เพราะการมี One Stop Shop 
สามารถเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ส่งผลทำาให้เกิดความประทับใจในการบริการของรัฐรวมถึง 
ลดความขัดแย้งยุ่งยากของพนักงาน และยังเป็นการแสดงออกถึง 
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการบริการประชาชน และด้วย
ความชัดเจนและง่ายดายของระเบียบข้ันตอนแบบใหม่น้ี การทำาผิดกฎ
ระเบียบ เช่น กรณีการดำาเนินการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ลดน้อย 
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ลงไป จึงส่งผลดีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนาม 
ด้วย [26]

8.2	การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานศุลกากร
 จากความสำาเร็จของแผนการปฏิรูประเบียบราชการของเวียดนาม
ระยะปีพ.ศ. 2544 – 2555 ที่เรียกย่อว่า โครงการ 30 นับเป็นคร้ังแรก
ท่ีเวียดนามมีช่องทางเพ่ือรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นจากภาคเอกชน 
ผ่านสภาที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประเบียบราชการ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การปฏิรูประเบียบราชการ
ในหน่วยงานศุลกากร ซึ่งถือว่าได้ประสบความสำาเร็จ  โดยสามารถ
ลดระเบียบราชการลงเหลือ 59 ข้อ จากจำานวนทั้งหมด 330 ข้อ และ
ประหยัดงบประมาณ 2 ล้านล้านด่อง ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำาคัญ
ในการปฏิรูปของหน่วยงาน นอกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 
ทางศุลกากรได้เน้นการปรับปรุงระเบียบด้านศุลกากรให้สะดวกและ
กระทัดรัดมากขึ้น อาทิเช่น แบบฟอร์มการเสียภาษีได้มีการปรับปรุง
ตามแนวทางยกเลิกข้อกำาหนดท่ีไม่จำาเป็นและเนื้อหาซ้ำาซากโดยเฉพาะ
ระเบียบเกี่ยวกับการคืนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา [26]

8.3		การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานประกัน	
	 	สังคม
 สำาหรับหน่วยงานประกันสังคมได้เน้นการกระจายอำานาจใน 
การปรับปรุงระเบียบราชการ จนนำามาซึ่งประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง
เช่น การประกันสังคมของนครไฮฟองได้กระจายอำานาจจากระดับนคร 
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สู่ระดับเขต ซึ ่งได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ 
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง และค่าใช้จ่าย สำาหรับหน่วยงาน 
ประกันสังคมนั้นก็สามารถแก้ปัญหางานล้นมือ การทำางานแบบใช้ 
อำานาจเป็นใหญ่ และการบริหารแบบขุนนาง 
 การปรับปรุงหน่วยงานประกันสังคมนครไฮฟองด้วยการกระจาย 
อำานาจเป็นการปรับปรุงระเบียบราชการแบบก้าวกระโดด โดยได้มี 
การร่างระเบียบการแก้ไขปัญหาของประชาชนและเอกชนขึ้นใหม่ 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตสำานึก วิธีการทำางาน และยกระดับทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่ข ้าราชการ 
อีกประเด็นคือ การจัดกลไกการบริหารให้มีความกระทัดรัด โดยการ
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ไปยังเขตเพื่อทำาหน้าที่แก้ไขทุกปัญหาของชาวบ้าน
 จากผลสำาเร็จของหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานประกันสังคม
ได้พิสูจน์ให้ถึงเห็นความถูกต้องของการปฏิรูประเบียบราชการใน
เวียดนาม  โดยจนถึงปัจจุบ ันสามารถปรับปรุงระเบียบราชการ
ให้สะดวก หรือให้มีรูปแบบเดียวเหมือนกันทั่วประเทศประมาณ 
258 ข้อ ข้อกำาหนดหรือเงื ่อนไขที ่สร้างความเดือดร้อนหลายข้อ 
ถูกยกเลิก ทั้งนี้แต่ละปีช่วยประหยัดเง ินให้ก ับประชาชน และ 
ผู้ประกอบการประมาณ 5 ล้าน 7 แสนล้านด่อง และนับเป็นครั้งแรกที่
เวียดนามมีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบราชการ
 ทั้งยังสามารถตรวจและปรับปรุงระเบียบราชการ โดยลดระเบียบ
ราชการ และประกาศอย่างเป็นทางการอย่างน้อยร้อยละ 30 และลดค่า 
ธรรมเนียมในการดำาเนินการตามระเบียบราชการประมาณร้อยละ 30 
ด้วย นับเป็นความสำาเร็จที่สำาคัญ โดยเฉพาะกระทรวงและท้องถิ่นหลาย
แห่งได้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯ [26]
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8.4	พรรคการเมืองเดียวที่อยู่คู่ประเทศ
 การจัดองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม
 แม้ในทางทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามจะทำางานเคียงคู่
ไปกับแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front) แต่ใน
ความเป็นจริง พรรคมีกลไกในการรวบอำานาจมาไว้ท่ีพรรคแต่เพียงผู้เดียว
	 โครงสร้างและการทำางานขององค์กรพรรคคอมมิวนิสต์
 - ที่ประชุมสมัชชาตัวแทนแห่งชาติ (Nat ional Congress )  
ทำาหน้าที่ตัดสินทิศทางของพรรคและรัฐบาล
 - คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (Central Committee) 
เป็นผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี โดยต้องได้รับความเห็น
ชอบจากสภาแห่งชาติ (National Assembly)
 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ (General Secretary) เป็นผู้นำา
สูงสุดของพรรค ดูแลนโยบายภายใน นโยบายความมั่นคง และนโยบาย
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้นำาสูงสุดของกองทัพ
 - คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) มีอำานาจสูงสุดในการ
บริหารประเทศและเป็นผู้ควบคุมนโยบายที่คณะรัฐมนตรีนำาไปปฏิบัติ
 - สำานักงานเลขานุการ (Secretariat) รับผิดชอบการแก้ปัญหา
ต่างๆ ขององค์กร และเป็นผู้นำานโยบายของคณะกรรมการกลางทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการต่างประเทศมาปฏิบัติ เป็นผู้
ตรวจตราหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการกลางอีกต่อหนึ่ง
 - คณะกรรมาธิการกลางกองทัพ (Central Military Commis-
sion) ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ 
เป็นผู้นำาเรื่องที่เกี่ยวกับการทหารทุกเรื่อง [18]



191ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บรรณานุกรม

[1] กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ. 2556.
 สรุปข้อมูลกฎหมายแรงงาน-ประเทศเวียดนาม.
 ค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
 จาก http://www.ditp.go.th/main.php?filename=intro
[2] กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. 2554. 
 คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.   
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, หน้า 1-120.
[3] กรมเจรจาการค้าการค้าระหว่างประเทศ. 2555. 
 AEC กับนโยบายการลงทุนในประเทศเวียดนาม.
 ค้นวันที่  14 มีนาคม 2557 
 จาก http://www.thai-aec.com/67
[4] กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่าง  
 ประเทศ. ม.ป.ป. 
 ข้อมูลเศรษฐกิจรายประเทศ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 Socialist Republic of Vietnam.
 ค้นวันที่ 24 มีนาคม 2557
 จาก http://test.mfa.go.th/business/2386.php?id=273



192

[5] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 2555.
 บทบาทของประเทศเวียดนามกับอาเซียน.
 ค้นวันที่ 17 มีนาคม 2557 
 จาก http://www.gotoknow.org/posts/501040
[6] คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 ศูนย์รังสิต. ม.ป.ป.ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ย่อ).
 ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2557 
 จาก http://museum.socanth.tu.ac.th/images/page5On-  
 line%20Exhibition/vietnam/vietnam_a5.html
[7] จารุวรรณ เจตเกษกิจ. เวียดนาม กับ AEC
 โอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้. อุตสาหกรรมสาร,
 หน้า 24-28. 
[8] ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม. ม.ป.ป. ประวัติศาสตร์เวียดนาม.
 ค้นวันที่ 24 มีนาคม 2557
 จาก http://vietnam.moohin.in.th/?p=24
[9] โพสต์ทูเดย์. 2556. เวียดนามใช้กฎหมายคุมสื่อออนไลน์.
 ค้นวันที่ 24 มีนาคม 2557 
 จาก http://m.posttoday.com/article.php?id 
 =244193&channel_id=11000



193ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

[10] ประเทศเวียดนาม. หนังสือหนึ่งในประชาคม 
 ชุดประเทศเวียดนาม: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 (Socialist Republic of Vietnam).
 หน้า 7-16. 
[11] ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. 2556. การส่งออกแรงงานเวียดนาม.   
 วารสารการเมืองการปกครอง. 3 
 (ฉบับที่ 2 มีนาคม – สิงหาคม 2556: การจัดการชุมชนเพื่อการ 
 พัฒนาที่ยั่งยืน ( II ): 178 - 180 
[12] วริษฐา สงวนเสริมศรี. 2555. ม.ป.ป. เอกสารสถาบัน 
 ดำารงราชานุภาพ ค้นวันที่ 28 มีนาคม 2557 
 จาก http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html 
[13] วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. 2556. กระทรวงสาธารณสุข
 ของเวียดนามลงทุน 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐในเวชระเบียบ
 อิเล็กทรอนิกส์. ค้นวันที่ 28 มีนาคม 2557 2555 
 จาก http://board.siamtechu.net/forum.php?mod=view 
 thread&tid=3701
[14] ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร. 2557.
 การข้ามถนนในประเทศเวียดนาม.
 ค้นวันที่ 29 มีนาคม 2557  
 จาก http://asean.bangkok.go.th/index.php/2014-06-22- 
 13-10-48/69-2014-06-22-13-08-48 



194

[15] สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์. 2555.
 ข้อมูลเก่ียวกับประเทศเวียดนาม: กฎหมายแรงงานในเวียดนาม.
 ค้นวันที่ 17 เมษายน 2557 
 จาก http://www.thaiembassy.org/hochiminh/th/ 
 thai-people/2264/29148
[16] สันติยา เอกอัคร คณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550.
 กลยุทธ์ด้านการศึกษา เพื่อเร่งรัดพัฒนาแรงงานฝีมือ 
 กรณีศึกษาเวียดนาม. 
 ค้นวันที่ 17 เมษายน 2557 จาก http://news.sanook.com/ 
 scoop/0/scoop_133390.php
[17] สุกัญญา มกราวุธ และ สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์. 2556.
 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 
[18] สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
 ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน). 2556.
 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ   
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างปี 2557-2560.
 ค้นวันที่ 19 เมษายน 2557 
 จาก http://www.neda.or.th/index.aspx 



195ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

[19] สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
 ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน). ม.ป.ป.
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic
 of Vietnam).
 ค้นวันที่ 19 เมษายน 2557
 จาก http://www.neda.or.th/index.aspx
[20] สำานักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2555.
 Country Profile สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
 หน้า 29.
[21] สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).   
 2553. ตลาดด้านการท่องเที่ยวในเวียดนาม.
 ค้นวันที่ 19 เมษายน 2557
 จาก http://122.155.9.68/talad/index.php/vietnam/
 sector/tourism-related
[22]   Arup Barman. 2011. Vietnam 
 HRD Collaboration-The strategic moves. India
[23] ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 2556. ไปเวียดนาม..
 เที่ยวอย่างว่า ระวังเจอดีมีโทษปรับหลายล้าน.
 ค้นวันที่ 30 เมษายน 2557 
 จาก http://www.manager.co.th/indochina/
 viewnews.aspx?NewsID=9560000069065



196

[24] Bruynooghe, F. et al. 2009.
 Implementation of Civil Service Legislation in
 Vietnam: Strengthening Elements of a Position-Based   
 System
[25]  Central Intelligence Agency. 2014.
 The World Factbook. Retrieved May 12, 2014 
 from https://www.cia.gov/library/publications/
 the-world-factbook/rankorder/2119rank.html
[26] DELGOSEA.eu. “Institutional Innovation”, 
 Yala Municipality, Thailand: ม.ป.ป. การปฏิรูประบบการ  
 บริหารกิจการสาธารณะ - เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม. 
 ค้นวันที่ 30 เมษายน 2557 
 จาก http://www.delgosea.eu/cms/Downloads/
 Documents-In-Your-Language/Documents-in-Tha
[27] Government Inspectorate. 2006.
 Functions and tasks. Retrieved April 25, 2014
 from http://www.thanhtra.gov.vn/en/Pages/
 Functions-and-tacks.aspx?CQID=0&LVID=26
[28]  International Cooperation Study Center,
 Thammasat University. ม.ป.ป.
 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
 ค้นวันที่ 28 เมษายน 2557
 จาก http://www.apecthai.org/apec/th/
 profile1.php?continentid=2&country=v9



197ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

[29] mcot.net. 2555.
 เวียดนามออกกฎหมายคุมเข้มห้ามโฆษณาบุหรี่.
 ค้นวันที่ 28 เมษายน 2557 
 จาก http://www.mcot.net/site/
 content?id=4ff6755a0b01dabf3c047752#.
 U9H1s7Hy9KQ
[30] Ministry of Agriculture and Rural Development. 2008.   
 Authorities and Organization Structure of MARD.
 Retrieved April 19, 2014 
 from http://www.mard.gov.vn/en/Pages/history.aspx 
 ?TabId=AboutMARD
[31]  Ministry of Finance. 2009. TASKS AND POWERS.
 Retrieved April 19, 2014 
 from http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/  
 mof_en/Introduction/tp 
[32]  Ministry of Information and Communications.
 Main Functions. Retrieved April 25, 2014
 from http://english.mic.gov.vn/intro/Trang/
 MainFunctions.aspx



198

[33]  Ministry of Justice. 2013. TASKS AND POWERS.
 Retrieved April 25, 2014
 from http://www.moj.gov.vn/en/Pages/
 Tasks%20and%20powers.aspx 
[34] Ministry of Labour,
 War Invalids and Social Affairs. 2013. Duties and 
 responsibilities. Retrieved April 25, 2014
 from http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/
 Detail-news.aspx?IDNews=1477 
[35]  Ministry of National Defence. 2006.
 The Ministry of Defence of the Socialist Republic
 of Vietnam. Retrieved April 25, 2014
 from http://www.mod.gov.vn
[36]  Ministry of Natural Resources and Environment. 2004.   
 Task Function. Retrieved April 25, 2014
 from http://www.monre.gov.vn 
[37]  Ministry of Public Security. 2011. 
  introduction of Ministry. Retrieved April 25, 2014
  from http://www.mps.gov.vn/web/guest/english_
  detail//vcmsviewcontent/bZCI/2401/0/11801 



199ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

[38]   Ministry of Planning and Investment. 2004.
  Ministerial Functions and Responsibilities.
  Retrieved April 25, 2014 
  from http://www.mpi.gov.vn/portal/page/
  portal/mpi_en/3094/Ministerial%20Functions%20 
  and%20%20Responsibilities 
[39]   Ministry of Science and Technology, 
  War Invalids and Social Affairs. 2013.
  Functions and tasks. Retrieved April 25, 2014
  from http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx0/
  Introduction/Functions-and-tasks/Functions_and_
  tasks/ 
[40]  Poon Y., Hùng N. & Trong D. 2009.
 The reform of the civil service system as Vietnam   
 moves into the middle-income country category.  
 In Public Administration Reform and Anti-Corruption:   
 A series of Policy Discussion Papers. United Nations   
 Development Programme (UNDP)
[41]  Thanachart Numnonda. 2556. 
 แผนยุทธศาสตร์ไอซีทีของประเทศในกลุ่มอาเซียน.
 ค้นวันที่ 28 มีนาคม 2557 จาก http://thanachart.org 



200

[42]  The Office of the Board of Investment. 2553.
 เวียดนาม ประเทศและประชาชน: โครงสร้างการปกครอง  
 เวียดนาม. ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2557
 จาก http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_ 
 vietnam/2010_vietnam_1_2.html 
[43]   The State Bank of Vietnam. 2013. 
 Major Responsibility. Retrieved April 25, 2014 
 from http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/en/   
 enm/enpages_home/about/majorResponsibility?_  
 adf.ctrl-state=3y39kq5js_4&_afr     
 Loop=777908737792600
[44]  Vietnamhappy.com. 2555.
 ระเบียบเข้าเมือง. ค้นวันที่ 30 เมษายน 2557
 จาก http://www.vietnamhappy.com/regulations/ 
[45]  Vietnam Ministry of Education and Training. 2009.
 The development and state of the art of Adult   
 Learning and education. Ministry of Education 
 and Training: 8-10. 
[46]  vovworld.vn. 2555.
 การปฏิรูประเบียบราชการเพื่อการพัฒนา.
 ค้นวันที่ 24 เมษายน 2557 
 จาก http://vovworld.vn/th-TH.vov




	ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	1. ประวัติและข้อมูลประเทศและรัฐบาลโดยย่อ
	1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
	1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
	1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
	1.1.3 ประวัติศาสตร์
	1.1.4 ลักษณะประชากร
	1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
	1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
	1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
	1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
	1.1.9 ระบบสาธารณสุข
	1.1.10 ระบบการศึกษา
	1.1.11 ระบบกฎหมาย
	1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม

	1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	2. วิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
	2.1 วิสัยทัศน์
	2.2 เป้าหมาย
	2.3 ยุทธศาสตร์

	3. ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
	3.1 การปฏิรูประบบราชการ
	3.2 ระบบราชการภายใต้การเมืองการปกครอง
	3.2.1 ระบบการบริหารราชการส่วนกลางของเวียดนาม
	3.2.2 ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเวียดนาม


	4. ภาพรวมของระบบราชการ
	4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	4.1.1 นโยบายรัฐบาลเวียดนาม
	4.1.2 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	4.2 จำนวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
	4.3 จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	4.3.1 จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
	4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
	4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


	5. ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
	5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
	5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN

	6. ระบบการพัฒนาข้าราชการ
	6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
	6.2 วิธีพัฒนาข้าราชการ
	6.2.1 ระบบการพัฒนาข้าราชการ
	6.2.2 วิธีการพัฒนาข้าราชการ

	6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
	6.3.1 กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
	6.3.2 กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร
	6.3.3 ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ


	7. กฎหมายสำคัญที่ควรรู้
	7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
	7.2 กฎหมายแรงงาน
	7.2.1 การจ้างและการฝึกอบรม
	7.2.2 สัญญาว่าจ้าง
	7.2.3 กฎหมายเวลาทำงาน
	7.2.4 กฎหมายการประกันสังคมและการประกันสุขภาพ
	7.2.5 การสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างแรงงาน
	7.2.6 กฎหมายทั่วไป
	7.2.7 ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

	7.3 กฎหมายเข้าเมือง
	 7.3.1 ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในเวียดนาม
	 7.3.2 สิ่งของต้องห้าม
	 7.3.3 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

	7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
	7.4.1 กฎหมายควบคุมยาสูบ
	7.4.2 กฎหมายควบคุมสื่อออนไลน์
	7.4.3 กฎหมายจำกัดความเร็วรถยนต์
	7.4.4 กฎหมายการค้าประเวณี


	8. ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
	8.1 กรณีศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารกิจการสาธารณะ จังหวัดลังซอน ประเทศเวียดนาม
	8.2 การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานศุลกากร
	8.3 การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานประกันสังคม
	8.4 พรรคการเมืองเดียวที่อยู่คู่ประเทศ

	บรรณานุกรม




