
   

 
 
 
 
 

 
 

• กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  โดย ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์  เลขาธกิาร ก.พ.ร.    
• กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ โดยนางสาวยิง่ลักษณ์  ชินวัตร  นายกรฐัมนตรี  
• การเสวนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง” โดย  

           1. นพ. พลเดช   ปิ่นประทีป         เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิน่พัฒนา  
           2. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ        รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
           3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย       ประธานกรรมการบรหิาร บริษทั ชนิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
           4. รศ.วุฒิสาร  ตันไชย                รองเลขาธกิารสถาบันพระปกเกล้า  
           5. รศ.ดร.นครินทร ์ เมฆไตรรตัน์    รองอธกิารบดีฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

•  ดร.เนตรปรียา   ชุมไชโย           ผู้ดําเนินรายการ  
 

 
 
                     
                      
 
                    
การพัฒนาระบบราชการให้ไปสู่เป้าหมาย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและจังหวัด  ผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง และกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการและจังหวัด  ข้าราชการ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ  องค์กรอิสระ  
สื่อมวลชน ภาคเอกชนและภาคประชาชน จํานวน 1,500 คน 

  การพัฒนาระบบราชการได้ดําเนินการอย่างจริงจังต้ังแต่ ปี พ.ศ.2545 จนปัจจุบันปี พ.ศ.2554  ซึ่งก้าวเข้า 
สู่ปีที่ 10 ที่ระบบราชการไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก  การทํางานของส่วนราชการต่าง ๆ มีลักษณะเชิงรุก        
และเป็นระบบมากขึ้น  มีการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  เป้าหมายที่ต้องการ บรรลุผลและตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  รวมถึง           
การวางกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางาน 

  แม้ว่าการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทยจะได้พัฒนาไปได้ในระดับหน่ึงแล้ว  แต่ไม่ได้หมายความว่า
ปัญหาของระบบราชการไทยจะหมดไป  ยังคงต้องมีการพัฒนาในประเด็นสําคัญ ๆ ต่อไป  ได้แก่ 
  1.  การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการ  
  2.  การทําให้ระบบราชการมีความเปิดเผยโปร่งใส 
  3.  การแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์  ค่านิยม  วัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการ  
  4.  การเสริมสร้างสมรรถนะและปรับปรุงขวัญกําลังใจของข้าราชการในการปฏิบัติงาน 
  5.  การทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
เพ่ือถ่ายโอนภารกิจบางประการซึ่งไม่ควรดําเนินการเองให้แก่ภาคเอกชน  ท้องถิ่น  และองค์กรภาคประชาสังคม 
  6.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยตนเองมากขึ้น 

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  โดย ดร.ทศพร ศิรสิัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.    

ดร.ทศพร ศิรสิัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.  กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการประชุม ฯ  สรุปได้ ดังน้ี 

การประชุมสัมมนาวิชาการประจําปี 2554 เป็นการประชุมเพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ  
ตลอดจนสังคมทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และร่วมผลักดัน

สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปี 2554 เรื่อง “สู่ 1 ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ” 
วันจันทรท์ี่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องเจ้าพระยา 1 - 2 หอประชุมกองทัพเรือ 

ภาคเชา้ 
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  ในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” หรือ 
การทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต่อยอดที่ได้เริ่มต้นมาต้ังแต่การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545  และรัฐบาลได้
กําหนดเป็นนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้แถลงไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554  ขอสรุป
สาระสาํคัญของนโยบายที่ 8 ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกันกับทุกท่าน  ดังน้ี 
  1. การบริหารด้วยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  กําหนดหัวข้อน้ีเป็นลําดับแรก  เน่ืองจากเรากิน
เงินเดือนจากภาษีของประชาชน  จึงต้องทํางานให้ประชาชนพึงพอใจ  ทําให้ประชาชนได้รับตรงกับความต้องการมากที่สุด  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเพ่ิมรายได้  
ลงไปถึงระดับครัวเรือน   ดังน้ัน จึงต้องเน้นการทํางานเชิงรุก  เน้นคุณภาพการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
โดยที่ทุกท่านเป็นกลไกสําคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างการนํานโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชน และนําความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมาบอกรัฐบาล  และยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนใน
การทํางานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือให้ทุกคนในสังคมไทยมีความสุข 
  2.  การแก้ไขปัญหาจังหวัดแบบบูรณาการ  เป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม หรือ Holistic approach 
เน่ืองจากปัญหาในประเทศไทยมีความสลับซับซ้อน จึงต้องทํางานแบบบูรณาการ คือ การรวมศูนย์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการไปยังพ่ีน้องประชาชน  มีเจ้าภาพการทํางานที่ชัดเจน  โดยการบูรณาการ จะแบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ ระดับนโยบาย
หรือกลยุทธ์  เพ่ือให้มีความคิดที่สอดคล้องและเห็นชอบร่วมกันก่อนแล้วจึงนําไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  ในกระทรวงต่าง ๆ 
หรือในจังหวัดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น  การเพ่ิมศักยภาพโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP คือการบูรณาการ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้กลับมายังชุมชน  หรือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน          
หรือ SML ซึ่งทั้ง 2 นโยบายน้ีมีความสําคัญ เน่ืองจากขณะน้ีประชาชนประสบปัญหาอุทกภัย  หลังจากนี้จะต้องเร่งฟ้ืนฟู
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนในสภาพเดิมให้เร็วที่สุด 
  3.  การทํางานให้มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ  ถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนของ
รัฐบาลท่ีต้องร่วมกันแก้ไขทําให้กลไกของรัฐบาลเป็นที่เช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชน  ขอฝากเลขาธิการ ก.พ.ร.ใน
การสร้างการต่ืนตัวในทุกส่วนราชการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ทําให้เกิดความโปร่งใสโดยดึงทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมตรวจสอบการทํางานอย่างจริงจัง 
  4. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการบ้านเมือง  จะต้องมีเวทีเพ่ือให้ประชาชน
มีความต่ืนตัวในการเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วน  คือ เราจะได้เข้าใจความต้องการของประชาชนอย่าง
ถูกต้อง  และในขณะเดียวกันเราจะได้ช้ีแจงความต้องการของส่วนราชการ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง จะทําให้การทํางาน
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเดินกันไปได้ด้วยดี 
  5. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานภาคราชการให้มากขึ้น  การนําเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้แปลว่า
เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนกําลังคน  แต่จะเข้ามาช่วยเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพขึ้น  สะดวกข้ึน เพราะไม่มี
เทคโนโลยีชนิดไหนที่จะฉลาดโดยไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์ 
 

กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ  โดย นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 

          การจัดประชุมที่ใช้ช่ืองานว่า  “สู่ 1 ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ” ถือเป็น   
การสัมมนาที่ดีที่จะทําให้การทํางานต่าง ๆ ให้พ่ีน้องประชาชนดีขึ้น  จากการติดตามการพัฒนา   
การทํางานของระบบราชการ  ขอช่ืนชมในการดําเนินการพัฒนาระบบราชการท่ีเห็นแนวโน้ม   
ที่ดีขึ้นเป็นลําดับ 
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  6. การปรับลดบทบาทหน้าที่ภาครัฐให้เหมาะสม  ขอให้พิจารณาว่างานส่วนไหนใครทําแล้วมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  หากภาครัฐทําแล้วมีประสิทธิภาพก็ขอให้ภาครัฐทําต่อไป   แต่ถ้า
ภาคเอกชนทําได้ดีกว่า  ดูแลได้ทั่วถึงกว่าก็น่าจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนทํา   
  7. รัฐบาลต้องการเห็นระบบราชการท่ีทํางานเชิงรุก  ระบบราชการต้องเตรียมตัวให้พร้อม  ต้องทํางาน
เชิงรุก  ต้องสื่อสารกับประชาชนและผู้เก่ียวข้องให้เตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเข้าสู่เวทีอาเซียน 
ทั้งเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่ความเจริญจะย้ายมาสู่ตลาดเอเชีย  ความม่ันคงทางสังคมที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้สังคมผู้สูงอายุดีขึ้น    หรือความม่ันคงทางอาหาร เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ระบบนิเวศน์มีความ
ย่ังยืน  จะหาพลังงานทดแทนอย่างไร  จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไร  ทั้งหมดน้ีคือ การทํางานเชิงรุก  รัฐบาล
ต้องการให้ราชการทํางานสองมิติ  มิติหน่ึงคือ ทําหน้าที่ของเราในการตอบโจทย์ของประชาชนอย่างเต็มที่  และในอีกมิติ คือ 
การสร้างความพร้อมในอีก 2 ปีข้างหน้าว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
  8. การสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการ  เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญมาก เพราะข้าราชการ
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ และสร้างความสุขให้ประชาชน  เปรียบเสมือนเสาหลัก เป็นผู้ปิดทองหลังพระ  
ขอฝากเลขาธิการ ก.พ.ร.ในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการทุกท่าน  โดยให้สะท้อนถึงผลการทํางาน  และขอให้
คณะรัฐมนตรีที่กํากับดูแลราชการให้กําลังใจและส่งเสริมคนดี คนเก่งในการทํางานให้ก้าวหน้าในระบบราชการ 
  ขออัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ.
2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” ไว้เหนือเกล้า เพ่ือเป็นเป้าหมายการ
ทํางาน คือ การสร้างความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน  ในฐานะเป็นข้าแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านร่วมกันถวาย
ความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความม่ันคงของประเทศชาติ 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ร่วมเสวนา :  1. นพ. พลเดช   ป่ินประทีป        เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
            2. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ       รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
            3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย      ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
           4. รศ.วุฒิสาร  ตันไชย               รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา้  
            5. รศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  •  ดร.เนตรปรียา   ชุมไชโย          ผู้ดําเนินรายการ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    รศ.ดร.นครนิทร์  เมฆไตรรัตน์   รองอธกิารบดีฝา่ยทรพัยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
    นําเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 
    (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคมและชุมชน   
 

การเสวนา เรือ่ง “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง” 
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กรอบการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และ
ภาคประชาสังคม พบว่าระดับความร่วมมือมี 3 ระดับ ดังน้ี 
ระดับที่ 1 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Co-ordination) เป็นการร่วมมือกันในระดับเริ่มต้นซึ่งเป็นความร่วมมือ           
ในลักษณะของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยอาศัยกลไกการประสานงานอย่างเป็นทางการที่มี           
อยู่เพ่ือมุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย   
ระดับที่ 2 การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (Co-operation) เป็นรูปแบบของการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันใน
ระดับที่สูงกว่าการประสานความร่วมมือ ซึ่งหน่วยงานภาคีแต่ละฝ่ายจะเข้ามาแสดงบทบาทในการดําเนินงานบางกิจกรรม
ร่วมกัน หรือเป็นการปฏิบัติงานบางขั้นตอนภายใต้กระบวนการเดียวกัน โดยมีการตกลงกันเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน เป้าหมายของการร่วมมือกันก็เพ่ืออาศัยกลไกการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงานภาคีทุกฝ่าย  
ระดับที่ 3 การร่วมกันการดําเนินภารกิจ (Collaboration) เป็นรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันใน
ระดับสูงสุด ซึ่งภาคีแต่ละฝ่ายจะเข้ามาร่วมกันริเริ่มดําเนินภารกิจหรือกิจกรรมการทํางานรูปแบบใหม่ภายใต้เป้าหมายที่ภาคี
ร่วมกันวางไว้ ซึ่งเป็นเป้าหมายในลักษณะใหม่ที่กว้างกว่าการบูรณาการเป้าหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน มี
ลักษณะสําคัญคือ หน่วยงานภาคีทุกฝ่ายจะมีการจัดสรรหรือแบ่งปันทรัพยากรทางการบริหาร งบประมาณ และบุคลากร 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจภายใต้การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เช่น ความร่วมมือกันระหว่าง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในการทําข้อตกลงการกําจัดขยะร่วมกัน ซึ่งมีการออกข้อบังคับและการประเมินผล
ร่วมกัน หรือโครงการ Hand in Hand ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการกําหนดเป้าหมายภารกิจร่วมกันกับ
กระทรวงกลาโหมและภาคเอกชน  
  โดยเป้าหมายของการพัฒนาความร่วมมือ คือเพ่ือทําให้การทํางานของภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ พัฒนาไปสู่
ความเป็นหุ้นส่วนกันในที่สุด  
 
 
  นายชเูกียรติ  รัตนชัยชาญ    รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายท่ีเปน็อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและสิทธเิสรีภาพของประชาชน  
    การส่งเสริมใหภ้าครัฐมีการดําเนินการร่วมกันผ่านการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เกิดการทํางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจรติ มีแนวทางคือการศกึษาทบทวนว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นอุปสรรค
ต่อภาคเอกชนอย่างไร โดยยึดมุมมองใหมท่ี่ภาครฐัต้องรับใช้ประชาชน นําผลสะท้อนจากประชาชนมาประเมินและนํามาแก้ไข  
  จากงานวิจัยของ รศ.ดร.นครินทร์ ฯ พบว่ามีการร่วมมือเกิดขึ้น แต่ในการร่วมมือกัน หากยังยึดกฎหมายเป็น
หลักก็จะเกิดความร่วมมือได้ยาก เน่ืองจากการดําเนินการใด ๆ ที่รัฐต้องใช้งบประมาณ บุคลากร หรืออํานาจต่างๆ ต้องเป็นไป
ตามตามกฎหมายท้ังหมด  จากเดิมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายจํานวนมาก ก็ได้
ปรับปรุงโดยการปรับตามโครงสร้างสภาพบ้านเมืองและความเหมาะสม  ต่อมาจึงปรับเป็นกลุ่ม Cluster เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ 
กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณสุข ฯลฯ  และยังมีความพยายามในการส่งเสริมให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปได้ด้วยดี           
โดยมีกรอบกติกาให้ยึดไว้ตามท่ีสมควร  การกําหนดกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ซึ่งในบางคร้ังอาจมีกฎหมายที่มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งๆ ที่ภาครัฐไม่ควรแทรกแซง แต่เน่ืองจากความ
จําเป็นที่ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบต่อประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ รัฐจึงต้องเข้าไปควบคุมดูแลตามเหมาะสม  
แต่ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตระหนักถึงปัญหาการมีกฎหมายอยู่เป็นจํานวนมาก จึงได้มีการลด ยกเลิก แก้ไข 
กฎหมายที่สร้างภาระ เพ่ิมขั้นตอนแก่ประชาชนเกินความจําเป็นเพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการสร้างความร่วมมือ
ในการดําเนินการดังกล่าว 
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     นายสมประสงค์  บญุยะชยั    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชนิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

     ความพร้อมและความต้องการการสนับสนุนในการเข้ามาดําเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะ  
     ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ 
      กรณีที่ภาครัฐจะมีการถ่ายโอนงานให้เอกชนดําเนินการ จะต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญดังน้ี 
       จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทั้งโลกเป็นเสรีนิยม หรือ Capitalist ทําให้ต้องมีการแข่งขันกัน 
ดังน้ันจึงเห็นว่าในภาพใหญ่ของประเทศมี 2 ส่วน คือ ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
ได้ ทั้งน้ีประเทศที่เจริญจะต้องมีผลผลิตที่ชัดเจน สามารถดึงรายได้จากประเทศอ่ืน เกิด Competiveness Advantage 
ก่อให้เกิดการสร้างงาน คนมีงานทํา มีรายได้ ประเทศได้รับภาษี สามารถนําไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและความ
เจริญ เช่น การสร้างโรงพยาบาล การสร้างมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
        ภาคเอกชน มีบทบาทเป็นผู้ผลิต (Producer) และมีตัววัดผลการดําเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายได้ ผลกําไร การชําระหน้ี มีหน่วยงานสถาบันที่ควบคุมกํากับตามหลักธรรมาภิบาล 
แต่ภาคเอกชนไม่สามารถทํางานได้โดยอิสระ ต้องพ่ึงพาภาครัฐในการออกแนวคิดและวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
(Strategic Direction) ที่สะท้อนออกมาทางกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ 
        ภาครัฐ มีบทบาทเป็นผู้กํากับที่ดี ซึ่งมีความสําคัญกับภาคเอกชนอย่างมาก ดังน้ัน ภาครัฐต้องเข้าใจ
เอกชน และเข้าใจความเป็นไปของโลก เพ่ือสร้างให้ประเทศไทยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น หากการออกกฎ 
ระเบียบที่ต้องการควบคุมจะเป็นการล็อค ทําให้การแข่งขันลําบากขึ้น การที่สํานักงาน ก.พ.ร.ได้พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) นับเป็นตัวอย่างที่ดี เน่ืองจากการได้เรียนรู้การทํางานในภาคเอกชนจะช่วยทําให้ภาคราชการมีความเข้าใจ
ภาคเอกชนมากข้ึน 
        ภาครัฐควรหันมาให้ความสําคัญในเรื่องกฎหมาย การควบคุมกํากับดูแล และติดตามประเมินผล รวมท้ัง
ควรลดบทบาทในส่วนภาคผลิตหรือภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 การต้ังการรถไฟ องค์การโทรศัพท์ไปรษณีย์ 
และกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องอาศัยความรู้ ทุนทรัพย์ ซึ่งในสมัยน้ันเอกชนทําไม่ได้ จึงต้องเป็น
งานของส่วนราชการ แต่ปัจจุบันเอกชนมีความรู้ มีเงินลงทุน มีขีดความสามารถเกิดองค์ความรู้ต่างๆ และมีความคล่องตัว 
ดังน้ันภารกิจใดที่เอกชนทําได้ดีกว่า เช่น เรื่องการผลิต การวัดผล ก็ควรยกให้เอกชนดําเนินการ ตัวอย่างรัฐวิสาหกิจไทยที่ดี
มากและเกิดความเปลี่ยนแปลง คือ ปตท. ที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น และเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการ Joint Venture และสามารถ
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน โดยสังเกตได้จากราคาหุ้น การได้รับเชิญไปบรรยายและออกไปพัฒนาความรู้           
ในต่างประเทศ สร้างความเช่ือมั่นและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศไทย 
         สําหรับในเรื่องของกฎหมายภาครัฐควรทบทวนยกเลิกกฎหมายทีล่้าสมัย และควรพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป สําหรับกฎหมายที่ควรให้ความสาํคัญ ได้แก่ การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้  
         3 สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสื่อสารและการคมนาคม ทําให้เกิดการรับรู้
ได้ทั่วถึง ได้แก่ 1. การเคลื่อนที่ของมวลชน/การเคลื่อนที่ของคนโดยสายการบิน 2. การท่องอินเตอร์เน็ต และ 3 การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ในอินเตอร์เน็ต ดังน้ัน ภาครัฐต้องกําหนดกลไกในการบริหารประเทศ ซึ่งหน่วยงานราชการมักติดข้อจํากัด 
ในเรื่องของงบประมาณ และการใช้เวลาดําเนินการ ดังน้ัน จึงไม่เหมาะสมสําหรับงานบริการจึงควรผลักงานประเภทน้ีให้
เอกชนรับไปดําเนินการแทน   การแก้ไขที่สําคัญ คือ ต้องสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลงให้
ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้เร็วขึ้น โดยผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งทัศนคติที่เปลี่ยนจะนําไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตาม รัฐควร
แก้ไขนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ใหม่ ซึ่งเปิดพ้ืนฐานต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ เช่น 
สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคช่ัน หรือ ซิงเทล (Singapore Telecommunications Ltd) ของประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
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มองว่าโทรคมนาคมเป็นเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีสิทธิเลือก ซึ่งต้องมีคู่แข่ง จึงมีการแยกองค์กร
ออกเป็น 2 ส่วน และคัดแยกประเภทบุคลากรโดยการพิจารณาเลือกบุคลากรเก่งในด้านราชการ ให้ทํา regulator อยู่ในภาค
ราชการ และบุคลากรท่ีเก่งในเร่ืองการบริหาร จะได้รับการส่งให้ไปศึกษาต่อในเรื่องการบริหารภาคธุรกิจ และกลับมาทํางานใน
ส่วนของเอกชน ซึ่งการที่ราชการเปล่ียนให้เอกชนเข้ามาดําเนินการนับเป็นเรื่องดี ดังจะเห็นได้จาก สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคช่ัน 
เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ัน การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ จะทําให้เกิดกลไกตลาด การสร้าง 
Supply เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ซึ่งภาครัฐก็จะมีอิสระมากข้ึน และมีเวลาในการทําเรื่องการกําหนด Strategic Direction           
มากขึ้น 
   ภาคราชการมีสิ่งที่ควรทําอีกหลายอย่าง เช่น  การสร้าง Business Model ที่ถูกต้อง โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างที่ต่างประเทศดําเนินการแล้วประสบความสําเร็จ  การดําเนินการเรื่อง e-Commerce ซึ่งต้องมี Logistic ที่สมบูรณ์ 
สามารถทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิตอล  การออกกฎระเบียบแบบบูรณาการโดยมอง Holistic Approach เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ได้รับประโยชน์ แต่ปัญหาที่สําคัญคือ ความร่วมมือของภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
      หน่วยงานรัฐที่ได้ outsource แล้วเห็นว่าเป็นผลดี เช่น การทําบัตรพาสปอร์ต ซึ่งหน่วยงานรัฐมีหน้าที่
กําหนด requirement ว่าต้องการงานอะไร เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจ้างเอกชนเข้ามาทํางาน ใครทําได้ดีก็ได้งาน  ขอยก
กรณีตัวอย่าง เช่น บริษัท เอไอเอส เดิมทําทุกอย่างเองหมด แต่ต่อมา "เมื่อเวลาผ่านไป ควรทํางานที่มีความหมายมากข้ึน" 
ดังน้ันจึงได้พิจารณาว่างานอะไรที่บริษัทมีความชํานาญ สามารถควบคุมได้ ก็จะนํามายกระดับจากผู้ปฏิบัติ เป็นผู้วางแผน 
เพ่ือสร้าง more value พัฒนาปรับปรุงควบคุมคุณภาพ เป็นผู้คัดเลือก/พัฒนาสินค้า และได้เน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่าง 
เช่น เรื่องสังคมไทยในอนาคต เพ่ือให้เกิดการนําไปสู่การทํางานให้ดีย่ิงขึ้น  ดังน้ัน จึงอยากให้ราชการจ้างมืออาชีพเข้ามาเพ่ือ
ทํางาน ซึ่งเคยเกิดขึ้นต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการจ้างคนเก่งหรือต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าพระยา เพ่ือให้ความรู้เข้ามาสู่ราชการ
มากขึ้น ซึ่งจะทําให้ "ราชการทํางานเหมือนหัวสมอง และให้เอกชนทํางานเหมือนมือ" 
 
 
   นพ. พลเดช   ปิ่นประทีป        เลขาธิการสถาบนัชุมชนท้องถ่ินพัฒนา  

   การเปลี่ยนหน้าที่ของราชการจากเดิมที่ดําเนินการเองไปเป็นการกํากับดูแล ทําให้เห็นว่าบาง
กระทรวงมีศักยภาพในการกําหนด requirement และเชิญชวนมหาวิทยาลัย หรือเอกชน ไปช่วยการทํางานในเชิงวิชาการ     
ที่ปรึกษา และการผลิต แต่ก็ยังมีหลายกระทรวงที่มีขีดความสามารถในส่วนน้ีน้อย ทําให้คนภายนอกหรือผู้ทําวิจัยกลายเป็น     
ผู้กําหนดความต้องการ ดังน้ัน การเพ่ิมศักยภาพและการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐเป็นเรื่องที่สําคัญ 
   ปัจจุบันภาคชุมชนมีความพร้อมหรือไม่ หากมองในภาพรวม 10-20 ปีที่ผ่านมา ภาคชุมชนมีความ
เข้มแข็งขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังน้ัน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม สามารถเข้าช่วยงานภาครัฐได้ 
แต่ต้องกําหนดให้ดีว่าควรให้ภาคชุมชนช่วยในการดําเนินการในเรื่องใด  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในช่วงแรกปี พ.ศ. 2528 
เริ่มมีการต้ังกองทุนพัฒนาชนบท ประมาณ 100 ล้านบาท ระยะต่อมา 150 ล้านบาท โดยรัฐบาลแคนาดามาช่วยสนับสนุน 
ทํางานร่วมกับ NGO และมหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลมีการกําหนดกรอบเป้าหมาย และให้ภาคส่วนอ่ืนมาช่วยในเร่ืองการวิจัย 
ทําให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง ต่อมาวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2544 มีกองทุน สสส. ซึ่งในปัจจุบันน้ีภาคประชาชนมีการสะสม
ทักษะการทํางานมากขึ้น มีการทํางานที่เป็นระบบ มีงบประมาณ และประสบการณ์มากขึ้น เช่น สสส. ทํางานมา 10 ปี มี
เงินกองทุนประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท มีประสบการณ์การทํางานกับภาคชุมชน การบริหารจัดการ ต่อมา สปสช. ได้ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานร่วมกัน โดยนําเงิน 37.50 บาท/ประชากร 1 คน ใส่เข้าไปในกองทุน มีคณะกรรมการจาก
ภาคประชาชน และมีการบริหารจัดการจากภาคท้องถิ่นเข้ามาทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดกระบวนการฝึกฝนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ จนมั่นใจว่า อปท. มีประสบการณ์ พร้อมที่จะจับมือทํางานกับภาครัฐ 
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  NGO มีหลายประเภท เช่น 
  - องค์กรชุมชน เป็นองค์กรส่วนใหญ ่ระดับรากหญ้า และส่วนใหญ่มกัไม่เป็นนิติบุคคล เช่น กองทุนหมูบ้าน 
ที่มีความแข็งแรง มีการบริหารจัดการด้วยจริยธรรม มีการปกครองแบบค่านิยมร่วม มีการออกแบบการปกครองให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของชุมชน จึงมีจุดแข็งในการบริหารจัดการ แต่อาจจะทํางานร่วมยากเน่ืองจากไม่ได้เป็นนิติบุคคล 
  - องค์กรทีเ่ปน็นิติบุคคล เช่น มูลนิธิ สหกรณ์ ในลกัษณะ Social Enterprise ซึ่งพร้อมที่จะทําธุรกิจกับทาง
ภาครัฐมีประสบการณใ์นเร่ืองการทํางานเพ่ือสังคมโดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์และกําไร ให้มีสถานะทางกฎหมาย สําหรับองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล ต้องดูความพรอ้ม มีศูนย์ประสานงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีองค์กรมลูนิธิ สมาคมต่างๆ บางส่วนทีเ่ป็นนิติบุคคล
แต่ยังอ่อนแอ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีองค์กรสาธารณประโยชน์มาเป็นเครือข่าย แต่ทําในเชิงรูปแบบ 
ไม่มีจิตวิญญาณ เป็นเครือข่ายที่ไมม่ีชีวิตชีวา เน่ืองจากข้อจํากัดที่ต้องเรียนรู้ ความพยายามที่รฐัอยากให้แข็งแรงแต่รฐัยังไม่รู้ลกึ 
ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน และขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สําหรับองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เช่น 
สหกรณ์ มีความพร้อมที่จะทาํงานกับภาครัฐได้ 
  ความหลากหลายขององค์กรภาคธุรกิจสังคม ทําให้ต้องออกแบบกระบวนการและระบบส่งเสริม/สนับสนุน
รองรับให้เหมาะสม จุดเช่ือมที่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม คือ งานบริการวิชาการ ซึ่งมีการเปิดให้มีการ
แข่งขันกัน โดยมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการของภาคสังคมท่ีขึ้นทะเบียน ภาคธุรกิจ และจากที่ผ่านมาพบว่า สถาบัน
วิชาการของภาคสังคม มักไม่ค่อยได้รับเลือก เน่ืองจากภาคมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีความเช่ือถือ ส่วนภาค
ธุรกิจก็จะมี “เงินทอน” ให้ภาคราชการได้ ดังน้ันต้องจัดกลุ่มให้เหมาะสม เช่น สถาบันวิชาการของภาคสังคมเหมาะสําหรับ
งานด้านวัฒนธรรม  องค์กรชุมชนเหมาะสําหรับงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
  จากงานวิจัย และนําไปสู่การปฏิบัติ จึงอยากท้าทายให้เกิดการดําเนินการให้สําเร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า 
เรื่องระยะเวลาในการดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จมีความสําคัญสําหรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเร่ือง
สภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการกระจายอํานาจการจัดการตนเองให้ได้มาก
ที่สุด ประกอบกับแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรป เรื่องประชาคมอาเซียน AEC ที่ต้องรีบปรับตัวให้ทัน  
  ใน 10 ปีข้างหน้าสํานักงาน ก.พ.ร. ต้องจับมือร่วมกันกับคณะกรรมการกระจายอํานาจ เพ่ือให้การพัฒนา
ระบบราชการสามารถบริหารจัดการทั้งในเรื่องทรัพยากรต่างๆ เพียงพอ เรื่องของการกระจายอํานาจให้ได้ 35% ปัจจุบันได้
แค่ 25% สิ่งที่ท้าทายใน 10 ปีข้างหน้า ต้องมีจังหวัดท้องถิ่นเพียงพอต่อการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบลเล็กๆ 
ควรรวมเป็นเทศบาลที่ใหญ่หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้น ทรัพยากรต้องกลับหัวเป็น 75% (ท้องถิ่น) และ 25% 
(ส่วนกลาง) เพ่ือให้สามารถรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล 
 
 
  รศ.วุฒิสาร  ตันไชย   รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า  
  ในการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ น้ัน ต้องการการออกแบบความร่วมมือในทุกๆ ระดับ เน่ืองจาก 
  ความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Non-Directive Approach) 
หรือเกิดจากการออกแบบวางระบบให้เกิดความร่วมมือ (Directive Approach) และเป็นความร่วมมือแบบ Inside Out          
คือเกิดจากปัญหาที่ต้องการความร่วมมือ หรือ Outside In ที่เป็นความร่วมมือตามที่หน่วยงาน เช่น  สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งสะท้อนว่าได้เกิดความร่วมมือขึ้นจริงหรือไม่ อีกทั้งความร่วมมือที่เกิดขึ้นน้ันมีปัญหาหรือไม่ เช่น กรณี
เหตุการณ์เรือบรรทุกนํ้าตาลล่ม มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก แม้จะเป็นเรื่องดีแต่กลับทําให้เห็นว่า
ระบบความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ยังมีปัญหาอยู่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐตามหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องทํางาน
ร่วมกับประชาชน และทํางานเพ่ือตอบสนองประชาชนในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันน้ีความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน



- 8 - 
 

 

ท้องถิ่นด้วยกันเองก็ยังมีปัญหา เช่น การจัดต้ัง “สหการ” ที่ปัจจุบันน้ียังไม่ประสบผลสําเร็จตามที่มีการกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.
เทศบาลว่า อปท.ต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไปสามารถร่วมกันทํากิจการในรูปแบบของสหการได้ แต่เมื่อดําเนินการจัดทํากรณีศึกษา
สหการ เช่น การมีระบบดับเพลิงร่วมกัน กลับพบว่าเกิดปัญหาในการจัดสรรทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ ระหว่างท้องถิ่น ดังน้ัน 
การออกแบบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระดับ Co-operation ในท้องถิ่น ซึ่งควรเกิดขึ้นก่อน           
ความร่วมมือกับระดับอ่ืน 
  เง่ือนไขของความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือกันน้ัน ขอเสนอให้พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ดังน้ี 
  1. การปรับโครงสร้างส่วนราชการ เน่ืองจากในอดีตเมื่อเกิดปัญหา และไม่มีผู้รับผิดชอบในงานเร่ืองต่างๆ 
ของภาครัฐ มักจะแก้ปัญหาด้วยการต้ังหน่วยงานหรือส่วนงานใหม่ขึ้นมา ทําให้ปัจจุบันเกิดภารกิจที่ซ้ําซ้อนกันในหลายส่วน
ราชการที่เป็นอุปสรรคในการขอความร่วมมือ ควรมีการปรับให้เกิดความชัดเจนว่าเรื่องใดควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด เมื่อ
มีการปรับจนเหลือหน่วยงานหลักจํานวนไม่มาก จึงจะเกิดความร่วมมือกันได้ง่าย 
  2. การออกแบบกระบวนการทํางาน โดยต้องออกแบบให้หน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกัน และเรื่อง
กระบวนการทํางานที่ยังมีปัญหาในการบูรณาการ 2 รูปแบบ คือ 
  • การบูรณาการแนวด่ิง ยังมีการออกแบบการบูรณาการที่ไม่ชัดเจน ในการมีเอกภาพของนโยบายและความ
ต่อเน่ืองของภารกิจ การใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเพ่ือหน่วยงานต่างๆ นําไปใช้วิเคราะห์ และความชัดเจนในเชิงบทบาทหน้าที่ 
  • การบูรณาการแนวระนาบ มีปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ ที่ได้รับมา และการ
กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กับส่วนต่างๆ 
  3. ทัศนคติ สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความคิดที่ยึดติดกับความเป็นเจ้าของงาน ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนรับไปทํา ซึ่ง
เกิดจากการเอาผลงานเป็นหลักในการทํางานที่ทําให้ทุกองค์กรต้องมีผลงานเป็นของตนเอง ควรมีการปรับทัศนคติดังกล่าว 
ด้วยการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้รู้สกึว่าไม่ได้เป็นเจ้าของงานน้ัน ๆ 
  4. วัฒนธรรมการทํางานที่เข้าใจกันมากขึน้ 
  5. กฎระเบียบที่ลดลงและมีความยืดหยุ่น ระบบการวัดผล ผลงานร่วมระหว่างหน่วยงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมลูในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

 
                 การเสวนา 3 หัวข้อ โดยแบ่งเวทีเสวนาเปน็ 3 ห้องย่อย ดังนี ้
 

ห้องที่ 1 การเสวนา เรือ่ง ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
 

 ดําเนินรายการโดย ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร ์(อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ร่วมเสวนา :  นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นายนีรนนัท ์นีลดานุวงศ ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
 
   ครงการ Hand in Hand มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบในการจัดทําบริการสาธารณะจากหลาย 

หัวข้อที่ 1 : กรณีภาครฐัร่วมกับภาคเอกชนท่ีดําเนนิธรุกิจเพื่อสังคม กรณีโครงการ Hand in Hand 

ภาคบ่าย 

โ 
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ภาคส่วน  จากเดิมที่ภาครัฐจะดําเนินการทุกขั้นตอนแต่ปัจจุบันได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
และจากปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอหรือหยุดการลงทุน ธุรกิจอุตสาหกรรม 
หยุดการขยายตัว ผู้มีความรู้ความสามารถได้ละทิ้งถิ่นฐานของตัวเอง ทําให้ราษฎรในพ้ืนที่อีกจํานวนมากไม่มีงานทําที่มั่นคง
และยั่งยืน จึงนําแนวคิดในการให้งานออกไปหาประชาชนมาใช้ภายใต้ “โครงการ Hand in Hand : โครงการอุตสาหกรรม
เพื่อการสร้างงานท่ีย่ังยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เศรษฐกิจของพ้ืนที่กลับมา
เจริญเติบโตอีกครั้ง โดยการดําเนินการในช่วงแรกต้องหาความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการพูดคุยกับ
จังหวัด และหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ ก่อนที่จะขับเคลื่อนโครงการ จะต้องหาผู้ร่วมมือต่างๆ ว่าใครจะไปลงทุน และเร่ิม
ดําเนินการทุกภาคส่วนพร้อม ๆ กัน จึงได้เกิด “Model 3 ประสาน” ขึ้นได้แก่ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน การที่เลือกใช้ Model 3 ประสาน เพราะว่าการทํางานน้ันต้องมีพันธมิตร มีเครือข่าย มีความร่วมมือจากผู้อ่ืน และ
ต้องทํางานร่วมกัน 
   ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินโครงการ ต้องเกิดจากความต้ังใจจริงของทุกภาคส่วนที่อยากจะทํางานเพ่ือส่งเสริม
ให้ชาวบ้านมีงานทํา และมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมว่าเราสามารถทําอะไรได้ นอกจากน้ียังต้องเกิดจากความต้องการและความต้ังใจ
ของภาคประชาชน และความเข้าใจที่ตรงกันของภาครัฐ “การขับเคลื่อนงานให้สําเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือของทุก            
ภาคส่วน” 
 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

 ครงการ Hand in Hand เป็นโครงการที่โดนใจคนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานท่ีย่ังยืนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 

โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจนําการเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 
และสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ภาคธุรกิจเอกชนไม่มีความม่ันใจในการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านของการว่างงาน และรายได้ที่ไม่พอเพียงต่อการ
ดํารงชีพ ซึ่งรัฐบาลก็พยายามหารูปแบบในการแก้ไขปัญหาจึงเกิดโครงการน้ีขึ้น โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนในอาคาร สถานที่ 
เครื่องจักรในการประกอบการ และการพัฒนาบุคลากรในระยะแรก โดยภาคเอกชนเป็นผู้บริหารงานผลิต หาตลาด จัดหา
วัตถุดิบ และการจําหน่าย เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว โดยไปลดความเสี่ยงในการลงทุน
ของภาคเอกชน นอกจากน้ียังใช้หลักการทรงงานของในหลวง (หลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2553 มีการนําร่องในพ้ืนที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในปี 2554 น้ี ได้มีการขยาย
โรงงานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ อ.รามัน จ.ยะลา และในปี 2555 จะมีการดําเนินงานในพ้ืนที่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 
   ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการน้ัน ต้องเกิดจากผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ  
ภาคประชาชน ต้องรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชน การทําให้เกิดความยั่งยืนในการดําเนินโครงการ 
ต้องสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโครงการและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น โครงการจะสามารถดําเนินการต่อไปได้  
ด้วยระบบที่ดีและคนที่ดีไปด้วยกัน 
 
 
 

โ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผู้ร่วมเสวนา :  นายมนสั กําเนิดมณ ี
ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมชลประทาน 

 นายสว่าง ภูผา 
ประธานกรรมการจัดการชลประทาน
โครงการกระเสียว จ.สพุรรณบุร ี  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ารบริหารจัดการน้ําชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
กระเสียว กรมชลประทาน เป็นกรณีศึกษาที่กรมชลประทานได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศจาก United Nations Public Service Awards ในประเภทที่ 3 
“Fostering Participation in policy – making decision through innovation 
mechanism” ในปี พ.ศ. 2554 เรื่อง “การบริหารจัดการชลประทานแบบมี
ส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้นํ้า” ของโครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการจากสํานักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2553 
  สภาพปัญหาในอดีต : จากปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการนํ้าดําเนินการโดยชลประทานฝ่ายเดียวโดยไม่มี
การสอบถามความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรขาดความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของกรมชลประทาน เกษตรกรขาด
จิตสํานึกในความเป็นเจ้าของ เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการส่งนํ้าและบํารุงรักษา ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรม
ชลประทานจึงต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพ่ือมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการจัดการนํ้าที่เกิดขึ้น โดยมี
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์กรผู้ใช้นํ้า โครงการชลประทาน อบต.ในพ้ืนที่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  
  ผลจากความร่วมมือ : ด้านเกษตรกรผู้ใช้น้ํา ทําให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้หลายครั้งต่อปี ส่งผลทําให้
รายได้เพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านชลประทานเพ่ิมขึ้น ด้านกรมชลประทาน ทําให้สามารถลดอัตรา
กําลังคนได้ ประหยัดค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา เกษตรกรมีการใช้นํ้าอย่างประหยัด อาคารชลประทานได้รับการดูแล ลด
การแทรกแซงทางการเมือง ทําให้สังคมลดความขัดแย้ง เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น การส่งออกสินค้าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
ประเทศมีรายได้มาก 
  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ : ปัจจัยที่ทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารกําหนด
เป็นนโยบาย มีการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน และมีการกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือติดตามผล
การทํางานอย่างชัดเจน  (2) สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
จัดทําเอกสาร คู่มือ อบรมผู้ปฏิบัติงานและพัฒนาวิทยากรเพ่ือไปสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร (3) โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษากระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีการจัดต้ังคณะกรรมการ JMC มีการจัดต้ังและพัฒนาองค์กรผู้ใช้นํ้า มีอาสาสมัคร
ชลประทาน มีการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยการอบรมและดูงาน (4) ผู้ใช้น้ําชลประทาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ JMC มี
การรวมตัวเป็นองค์กรผู้ใช้นํ้า ให้ความร่วมมือในการแบ่งปันนํ้าและดูแลอาคารชลประทาน (5) ผู้นําชุมชน เป็นคนที่ชุมชนให้
การยอมรับ เคารพและเช่ือถือ ส่งผลทําให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 
 

หัวข้อที่ 2 : กรณีภาครัฐร่วมกับชุมชน/ภาคประชาสังคม กรณีการบรหิารจัดการน้ําชลประทานโครงการสง่น้าํและ
บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 

ก
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ผู้ร่วมเสวนา :         นายแพทย์ประจักษวิช เลบ็นาค 
                                     รองเลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

                         ารดําเนินการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นตัวอย่างของการดําเนินการที่อาศัยการ 
                       ทํางานแบบเครือข่าย เป็นการบริการรับคนที่ประสบภัยจากที่เกิดเหตุไปส่งยังโรงพยาบาล
โดยมี พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นกรอบในการดําเนินการ โดยมีแนวทางดําเนินการ คือ การมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากลท่ีทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นองค์กรของ
รัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากร 66 คน ดําเนินการโดยใช้ระบบ
เครือข่ายเพ่ือดูแลประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ โดย สพฉ. ทําหน้าที่เช่ือมประสานให้
ทุกภาคส่วนทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทั้งประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร ภาครัฐ เช่นกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมดําเนินการ จํานวน 5,000 
หน่วย และหน่วยงานเอกชน เช่น โรงพยาบาลต่าง ๆ ปัจจุบันน้ีมีศูนย์รับสั่งการทุกจังหวัด และมีชุดปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉิน กว่า 10,000 หน่วย โดย สพฉ.มีวิธีการทํางาน ดังน้ี  
  (1) ดึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและจัดทําบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารก็ยังสามารถดําเนินการได้  
  (2) ให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที ่ 
  (3) จัดทําคู่มือ “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
  (4) จัดทําหลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (5) สร้างขวัญและกําลังใจ โดยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติสําหรับเครือข่ายที่มีผลงาน  
  รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กล่าวเน้นยํ้าว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการดําเนินการเร่ืองการแพทย์
ฉุกเฉิน คือ “ใจ” และ การตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ยอมจํานนต่อปัญหาอุปสรรค ดังน้ัน แม้จะมีการแก้ไข
กฎหมายที่เก่ียวข้องใด ๆ ก็ตาม อาจจะทําให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกได้ ดังน้ันทุกอย่างควรอยู่ที่ใจ สร้าง governance 
ในตนเองให้ได้ และอาจกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือปรับวิธีการทํางานให้ดีขึ้น 

ห้องที่ 2 การเสวนา เรือ่ง การจัดความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
: กรณีการจัดทําสญัญาโครงการ (Contract de Project Etats/Region) 

 

 ผู้ร่วมเสวนา :  นายอุดร ตันติสุนทร   ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร   ทีป่รึกษาอาวุโส สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

 ผู้ดําเนนิรายการ :  ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล   อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อที่ 3 : กรณีภาครัฐร่วมกับหน่วยงานอิสระ/ภาคประชาสังคม กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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   การปกครองของประเทศฝร่ังเศสมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเด่ียวโดย
จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แต่ละระดับจะมี
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การแบ่งบทบาทภารกิจในส่วนต่างๆ อาจจะขาดความชัดเจนและทับซ้อนกันได้ง่าย 
ดังน้ัน ต้องมีผู้เจรจาไกล่เกลี่ย หรือให้แต่ละที่ที่เก่ียวข้องมาประสานความร่วมมือกัน โดยอาจทําเป็นสัญญาความร่วมมือ 
 

 
 

ในประเทศฝร่ังเศสมีการจัดทํา Contract de Project Etats/ Région หรือ CPER ขึ้น ซึ่งเป็น
การจัดทําสัญญาโครงการที่แต่ละภาคทําขึ้นเพ่ือวางแผนพัฒนาเขตพ้ืนที่ โดยมีการจัดทําสัญญา
โครงการและลงนามร่วมกันระหว่างประธานสภาภาคและผู้ว่าราชการภาคในฐานะตัวแทนของรัฐ 
เพ่ือบูรณาการการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ เช่น การส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง
สังคม/ชุมชน แก้ไขปัญหาการว่างงาน เป็นต้น หน่ึงในตัวอย่างของ CPER คือ Île-de-France 
เป็นการจัดทําสัญญาโครงการร่วมกันระหว่างรัฐและภาคที่มีอาณาเขตครอบคลุมปารีสและอาณา
บริเวณน้ัน โดยมีระยะเวลาตาม CPER 7 ปี (ค.ศ. 2007-1013) โดยผู้ว่าราชการ Île-de-France 

ต้องทําหน้าที่ประสานนโยบายของกระทรวงต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการของภาคเป็นไปอย่างราบร่ืน เช่น การศึกษาการ
ฝึกอบรม การพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณาสุข สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น สัญญา
โครงการน้ีมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่  
   1. เศรษฐกิจ โดยเน้นการสร้างขีดความสามารถเชิงแข่งขัน และการดึงดูดความสนใจของเขตพ้ืนที่ 
   2. สังคม โดยการเน้นความสามัคคีของสังคม 
   3. สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

   ตลอดระยะเวลา 7 ปี  Île-de-France มีงบประมาณ 5,466,220,000 ยูโร โดยแยกเป็นงบประมาณ
ในส่วนของรัฐร้อยละ 37 และส่วนของ Île-de-France ร้อยละ 63 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวประกอบไปด้วยโครงการสําคัญๆ 
รวม 8 โครงการ ดังน้ี 
   1. โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
   2. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสังคม/ชุมชน 
   3. ดึงดูดความสนใจของเขตพ้ืนที่ 
   4. ส่งเสริมการศึกษาขั้นสูง เช่น งานวิจัย กีฬา วัฒนธรรม และการแข่งขัน  
   5. ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใน Île-de-France ให้มากขึ้น 
   6. เน้นเกษตรกรรมและป่าไม้ 
   7. แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   8. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 

ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศฝรั่งเศสได้กําหนดให้มีการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือ  
Les pôles de compétitivité มีลักษณะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในเขตพ้ืนที่ 
และส่งเสริมการจ้างแรงงาน โดยแต่ละคลัสเตอร์ต้องจัดทําแผนพัฒนา 5 ปี ซึ่งต้องมีเป้าหมาย

ตัวอย่างการทําสัญญาความร่วมมือที่ 1 : Contract de Project Etat/Région  

ตัวอย่างการทําสัญญาความร่วมมือที่ 2 : Les pôles de compétitivité 



- 13 - 
 

 

ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง การวิจัยและพัฒนา 
การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ของแต่ละภาคน้ันต้องผ่านการเห็นชอบ
ร่วมของคณะทํางานในส่วนกลาง รวมถึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละคลัสเตอร์ โดยในปี          
ค.ศ.2008 ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานของคลัสเตอร์ โดยสรุปได้ว่าควรพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร์อย่างต่อเน่ือง รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการต่อไปจน ค.ศ.2011 ปัจจุบันมีคลัสเตอร์อยู่ 71 แห่ง โดยแยกออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1. Global competitiveness cluster จํานวน 7 คลัสเตอร์ ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ วิศวกรรม และการบิน 
2. Global-oriented competitiveness cluster จํานวน 11 คลัสเตอร์ ครอบคลุมด้านเคมี การขนส่ง และเกษตรแปรรูป 
3. National cluster จํานวน 53 คลสัเตอร์ ครอบคลมุด้านเซรามิค เครื่องสําอาง ยานพาหนะ 
 
 

 
เมื่อเห็นตัวอย่างการดําเนินงานของประเทศฝรั่งเศสแล้ว ในฐานะที่ประเทศไทย
กําลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม ASEAN เราจึงควรนําประโยชน์ของการจัดทํา
สัญญาโครงการมาพิจารณาความเหมาะสมให้เข้ากับประเทศของเรา ดังน้ี 

1.  การจัดทําสัญญาโครงการเป็นแนวคิดการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งใน
แต่ละพ้ืนที่จะมีความชํานาญแตกต่างกัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยใดที่มีความชํานาญอย่างเดียวกันสามารถ
ร่วมกันพัฒนาความชํานาญผ่านการจัดทําสัญญาโครงการได้ 

2.  การจัดทําสัญญาโครงการเป็นกลไกการบริหารจัดการที่ท้าทายการก้าวเข้าสู่ประชาคม ASEAN ประเทศไทยสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ได้หากมีการพัฒนาร่วม 

3.  การจัดทําสัญญาโครงการเป็นสิ่งที่ทําให้แต่ละชุมชน/สังคมมีการบริหารจัดการร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนของไทย 

 
ห้องที่ 3 ผลการสาํรวจวิจัย เรื่อง ความก้าวหน้าของการดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
 

 นําเสนอผลงานและดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล (ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบรหิารธรุกิจ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ร่วมเสวนา :  ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์   อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
   นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล   
ผู้อํานวยการศนูย์นวัตกรรมทางธรุกิจ คณะบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
     ารวิจัย เรื่อง “ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ”            
เริ่มมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2555) เก่ง ดี มีส่วนร่วม            
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

การประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของประชาชน 
(ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ (มีส่วนร่วม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การและบุคลากร (เก่ง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกํากับตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้ (ดี) 
       ผลจากการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ข้าราชการ และประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของประชาชน (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง)         
มีผลคะแนนได้ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรง ในระยะยาว ควรเน้นการสร้างนวัตกรรม
การให้บริการประชาชน เช่น กรมการขนส่งทางบกสร้างนวัตกรรมในเรื่องการบริการทําใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ “Drive Thru 
Service” สําหรับการทํางานเพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนในระยะสั้น คือ การลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนให้รวดเร็วขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ (มีส่วนร่วม) ได้คะแนนจากประชาชนเป็นอันดับที่ 2            
และได้คะแนนจากข้าราชการเป็นอันดับที่ 3 โดยมองเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตรง เช่น ร่วมเป็นกรรมการบริหารงานต่างๆ ร่วมทํางานร่วมกับภาครัฐและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
ระยะที่ 2 เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะในการทํางานต่างๆ และระยะที่ 3 กําหนดรูปแบบของการบริการ เน้นการบริการให้ประชาชน            
มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของในการดําเนินงาน ร่วมตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การและบุคลากร (เก่ง) มีการสํารวจเรื่องการปรับบทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของส่วนราชการ, การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หรือ PMQA, การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และการส่งเสริมการจัดการความรู้ สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 น้ี 
ไม่มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งผลการสํารวจพบว่า ข้าราชการยอมรับการทบทวนภารกิจ โครงสร้าง และ           
การถ่ายโอนได้เป็นอย่างดี ยอมรับการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ในระดับหน่ึง เพียงแต่การใช้ผลการประเมินการทํางานต้องมีการนําไปสู่การเลื่อนเงินเดือนให้เกิดความ
ชัดเจนมากกว่าน้ี เพราะในขณะนี้เป็นเพียงเงินรางวัลเท่าน้ัน รวมถึงเห็นว่าสํานักงาน ก.พ.ร. มีเครื่องมือการพัฒนา           
ขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐได้เหมาะสมทําให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินการ โดยเฉพาะการวางระบบการทํางานแบบ
ทํางานที่ไหนก็ได้ หรือ Virtual Office อาจมีการขยายผลเริ่มทดลองกับหน่วยงานนโยบายเพราะอาจจะดําเนินการ           
ได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริการประชาชน แต่สําหรับการขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ 
(Government Strategic Management System : GSMS) ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติในภาพรวมแต่อย่างใด และ
ข้าราชการมีความคาดหวังว่าบุคลากรตามโครงการ นปร. จะนําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เกิดความรวดเร็ว           
มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เที่ยงตรง และมีการเปิดเผยการทํางานให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบการกํากับตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้ (ดี) ซึ่งผลสํารวจของประชาชน            
ในภาพรวมของด้านน้ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด โดยประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในการ
ดําเนินการด้านต่างๆ ยังมีไม่มากพอ และสามารถดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลออกมาเป็นรูปธรรมมากข้ึน สําหรับข้าราชการ            
มีผลสํารวจพบว่า มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมขององค์การให้เน้นประสิทธิภาพความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น            
มีการปรับตัวมากขึ้น มีจิตใจให้บริการซื่อสัตย์และคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 



- 15 - 
 

 

ผลการสาํรวจความคิดเหน็ ปี 2554 
ความคิดเหน็เก่ียวกับการพฒันาระบบราชการไทยในภาพรวม 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ห้ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทําให้ข้าราชการเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการในเรื่องต่างๆ 

คือ การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําและหลีกเลี่ยงไม่พ้น โดยจะมีการปฏิรูปในเรื่อง ดังน้ี 
         1. ปฏิรูปภารกิจ ซึ่งการปฏิรูประบบราชการจะทําเฉพาะพันธกิจหลักเท่าน้ัน เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก           

ของราชการให้เลิกให้หมด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เริ่มดําเนินการแล้ว 
         2. ปฏิรูปคน เปลี่ยนจากงานการเจ้าหน้าที่มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานเชิงรุก โดยตอนน้ีต้องมีการรับมือโดยการเตรียมวางแผนกําลังคนว่าจะต้องรับคน
ประเภทไหน ที่ไหน เมื่อไหร่ เพ่ือจะได้ข้าราชการมารองรับการบริหารหน่วยงานในเชิงรุก และจะปรับเปล่ียนงานราชการ         
ที่ทําทุกวันน้ีให้เน้นในเรื่องเชิงรุกเช่นกัน ซึ่งข้าราชการจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้ทํางานในเชิงรุกด้วยเช่นกัน 

 3. การพัฒนาข้าราชการ ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของข้าราชการอยู่ที่ 40 ปีขึ้นไป ทําให้ต้องดึงเอาเด็กรุ่นใหม่เข้า
มาพัฒนาและทํางานราชการมากขึ้น เช่น นปร. ซึ่งปัจจุบันน้ียังผลิตไม่พอกับความต้องการ  

 4. การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารคมนาคม เป็นผลให้การดําเนินงานภาครัฐเร็วขึ้น ซึ่งปัญหาก็
จะเกิดขึ้นคือ หากเคร่ืองมาทํางานแทนคนได้ คนก็จะหายไป และคนต้องพร้อมที่จะทํางานกับเคร่ืองให้ได้ ต่อไปเจ้าหน้าที่
พิมพ์ดีดก็จะหมดไปจากราชการ เพราะฉะนั้นคนทุกคนที่รับราชการต้องสามารถพิมพ์ดีดได้  ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการจะรับรู้การทํางานผ่านอินเตอร์เน็ต และประชาชนที่จะมาติดต่อราชการต่อไปใน
อนาคตก็จะติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ทําให้การติดต่อกับส่วนราชการเปลี่ยนโฉมหน้าไป 

 เพราะฉะน้ัน รูปแบบของคนรุ่นใหม่และระบบราชการใหม่ ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ในวันน้ีผลการสํารวจถือ
ว่าดีขึ้น แต่ยังดีไม่พอ ให้ทุกคนระวังอนาคตที่จะเดินทางไปรวดเร็วอย่างน่ากลัวจนภาคราชการจะตามไม่ทัน แรงกดดันที่เกิด
ขึ้นกับส่วนราชการและข้าราชการน้ันคือ ทุกรัฐบาลจําเป็นจะต้องผลักดันให้เกิดผลผลิตของข้าราชการโดยใช้ข้าราชการ
น้อยลงและเกิดผลผลิตเร็วขึ้น เพ่ือจะนําเงินไปใช้ในการประชานิยมมากขึ้น  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใ 
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นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 
รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

  สดงความคิดเห็นต่อผลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยมีความเห็นแนะนําในเรื่องการสํารวจ ดังน้ี 

1. ควรมีการนําข้อมูลผลสํารวจในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันเพ่ือจะได้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น 
2. ให้นํ้าหนักการตอบแบบสํารวจภาคประชาชนมากกว่าภาคราชการ ซึ่งผลที่ออกมาน้ันคะแนนภาคประชาชน           

จะตํ่ากว่าภาคราชการ และผลคะแนนที่ได้จากภาคประชาชนนี้จะสะท้อนให้เห็นมุมมองของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
ราชการ ทําให้เห็นว่าผลความพึงพอใจของภาคประชาชนต่อการทํางานของภาคราชการยังมีผลความพึงพอใจที่ตํ่า 

3. อยากให้มีการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการจากการบริการของภาคราชการท่ีหลากหลาย  ซึ่งการสํารวจ
ครั้งน้ีเน้นการสํารวจงานบริการที่สามารถให้บริการประชาชนได้ ซึ่งยังมีอีกหลายหน่วยงานท่ีประชาชนอยากแสดงความ
คิดเห็นต่องานบริการของหน่วยงานน้ัน เช่น ในเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้าง หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ดุลพินิจในการให้บริการ 
เช่น การประกันตัวผู้ต้องหา 

4. ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การและบุคลากร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนด้วย เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่ส่วนราชการได้ทํามากขึ้น เพ่ือส่วนราชการจะได้นําผลการสํารวจที่ได้จาก
ประชาชนมาปรับปรุงการทํางานด้วย 

5. ความคุ้มค่าของการดําเนินงาน ความเสมอภาคในผลท่ีได้รับของการลงทุนในหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยในการลงทุนดําเนินงานโครงการต่างๆ ได้ผลตอบแทน           
ที่คุ้มค่าหรือไม่ 
 

************************************* 
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