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บทนำ�

	 ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่ทุกประเทศเชื่อมโยงผ่านการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว	 แต่ละประเทศต่างมีการ

กำาหนดบทบาทของตัวเองในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก	ทั้งยังก่อให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาค	เพื่อ

เกิดเป็นกำาลังที่เข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในประชาคมโลกได้	 แม้ว่าเราจำาเป็นจะต้องผูกภาคี	 แต่ในขณะ

เดียวกันทุกประเทศก็ต่างเป็นคู่แข่งกันทางเศรษฐกิจ	การค้าและการลงทุน	ศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ที่เป็นเลิศจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับประเทศแต่ละประเทศ	 เพื่อให้ตนเองมีที่ยืนในเวทีโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศไทยที่เป็นประเทศกำาลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 รวมทั้งการแข่งขันจาก

ประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ	ซึ่งคลื่นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ในยุคโลกาภิวัตน์นี้กำาลังถาโถมเข้ามาสู่ประเทศไทยและนับวัน

จะส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้น

	 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นประชาคมระหว่างประเทศที่ถูกจับตามองโดย

ประชาคมโลก	 จากศักยภาพในการเติบโตสูงตลอดจนเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรมากมายซึ่งเป็นที่ดึงดูดสำาหรับนักลงทุน 

ต่างชาติเป็นอย่างมาก	 คำาถามที่ไทยเราต้องกลับมาย้อนมองตัวเราคือ	 เราสามารถใช้โอกาสในการที่เราอยู่ในภูมิภาค

ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง	 หากมองย้อนกลับไปเมื่อ	 60	 ปีที่แล้วประเทศไทยถูกจับตามอง

ว่ามีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้	 แต่ในปัจจุบัน	 2	 ประเทศ 

นี้ได้พัฒนาทิ้งห่างเราไปมาก	 ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงทศวรรษที่	 90	 ประเทศไทยเคยถูกมองว่ากำาลังจะเป็นเสือตัว

ที่	 5	 ของเอเชียของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่	 (Newly	 Industrialised	 Countries,	 NICs)	 ซึ่งประกอบไปด้วย

สิงค์โปร์	 ฮ่องกง	 ไต้หวัน	 	 เกาหลีใต้และไทยเป็นประเทศสุดท้าย	 แต่ในท้ายที่สุดไทยเราก็ไม่สามารถก้าวไปถึง

จุดนั้นได้	 โดยในปัจจุบันระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกได้ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกเสือ	 (Tiger	 Cub	 Economies)	 ในระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 

“จากเสือเศรษฐกิจที่เคยคำาราม	 กลายมาเป็นลูกเสือที่ไร้เดียงสา”	 ประเทศไทยกำาลังติดหล่ม	 เป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่

หนึ่งในปัญหาใหญ่ฉุดรั้งขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยคือ	 “ปัญหาการดำาเนินงานภาครัฐ”	 ที่ยังไม่ได้

ประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถจะเจรจาผลประโยชน์หรือมีที่ยืนอย่างสง่างามบนเวที

โลกได้

	 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญและประเด็นความท้าทายของกลไกการขับ

เคลื่อนของภาครัฐที่ส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและศักยภาพของเอกชน

โดยตรง	ทางสถาบันฯจึงได้จัดทำาการศึกษาภายใต้	“โครงการศึกษาความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก	–	The	Thai	Bureaucracy	and	Thailand’s	Global	Competitiveness”	ขึ้น	
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เพื่อรับฟังประสบการณ์	 ปัญหา	 ความคิดเห็น	 ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุง	 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาค

เอกชน	นักวิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง	ๆ	

	 สถาบันฯ	ได้จัดทำาเอกสารข้อมูลฉบับนี้	เพื่อชี้ในเห็นความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบข้าราชการไทย	และ

ให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ถึงความจำาเป็นในการก้าวออกจากกรอบธรรมเนียมปฏิบัติ	 เดิม	ๆ	ที่อาจส่งผลในการลดขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลงอีก	ในวันนี้ประเทศไทยไม่มีเวลาที่จะให้เดินถอยหลังได้อีกแล้ว	หรือแม้แต่

การจะยืนย่ำาอยู่กับที่	เพราะประเทศอื่น	ๆ	ต่างพากันพัฒนาลำา้หน้าประเทศไทยไปแล้ว	และประเทศที่เคยด้อยพัฒนากว่า

เราก็ต่างเร่งปรับตัวและพัฒนาประเทศของเขาอย่างต่อเนื่อง	 หากประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เท่าทัน

นานาชาติ	 เราจะตกขบวนในการพัฒนาของภูมิภาคนี้ได้	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองคาพยพของไทยจะต้องปรับเข้าหากัน

และนำาพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียง	มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ

 

ปัญหาเชิงระบบ/โครงสร้าง

ปัญหาเรื่องขั้นตอน/บริการ

ปัญหาเชิงบุคลากร/วัฒนธรรม

• หน่วยงานทำาหน้าที่ซ้ำาซ้อนกัน
• ศูนย์ข้อมูลภาครัฐขาดความทันสมัย
• ขาดระบบข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
• กฎหมายไม่สอดคล้องกับธุรกิจ
• การใช้งบประมาณของภาครัฐไม่คุ้มค่า
• ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 

• โครงสร้างผูกขาด

• ความไม่พร้อมของระดับปฏิบัติงาน
• ทัศนคติการปฏิบัติไม่เอื้ออำานวย 
• การจัดสรรกำาลังคนไม่เหมาะสม
• การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

• ขั้นตอนเยอะ
 - ทำาให้ทำางานล่าช้า 
 - เอื้อประโยชน์พวกพ้อง
 - เป็นที่หาผลประโยชน์
• ขั้นตอนการทำางานพึ่งพาคนมากเกินไป 
• การบริการขาดประสิทธิภาพ

ระบบราชการไทย ขาดประสิทธิภาพ

เช้าชาม
เย็นชาม  

ขาดองค์
ความรู้

อิทธิพลทางการเมือง
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1. คว�มสำ�คัญของปัญห�ก�รดำ�เนินง�นภ�ครัฐ
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	 ปัญหาการดำาเนินงานภาครัฐที่ซับซ้อนเกินไป	 มาจากการออกกฎหมายควบคุมมากเกินไปหรือการทำาตามกฎที่

ไม่มีความจำาเป็นอย่างเถรตรง	 ทำาให้ไม่สามารถทำางานหรือตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 ระเบียบราชการที่ซับซ้อน

เกินไปมักจะเกี่ยวข้องกับการทำางานเอกสารที่ไม่มีความจำาเป็น	 เช่น	 การขอใบอนุญาตซึ่งไม่จำาเป็นจากกฎระเบียบที่ 

ล้าสมัย	การที่ต้องใช้หลายคนหรือหลายคณะกรรมการมาตัดสินใจในเรื่อง	ๆ	หนึ่งและข้อกำาหนดเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่ทำาให้

การทำางานช้าลง	หรือยุ่งยากขึ้น	หรือทั้งสองอย่าง

	 จากงานวิจัยและการสอบถามความคิดเห็นจากภาคเอกชนต่างมีความเห็นตรงกันว่าการดำาเนินงานของภาครัฐ

นั้น	 สร้างแรงจูงใจและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	 เนื่องจากบริษัทและประชาชนยินยอมที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่	

เพื่อที่จะไม่ต้องประสบกับข้อบังคับปลีกย่อยที่หยุมหยิม	 และเผชิญขั้นตอนการทำางานที่ซับซ้อนโดยไม่จำาเป็น	 นอกจากนี้

เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่วนยังอาจจะสร้างขั้นตอนการทำางานเพิ่มเติม	 เพื่อบีบบังคับให้มีการติดสินบนเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยจาก

การศึกษาของ	World	Economic	Forum	ในรายงาน	Global	Competitiveness	Report	2014	–	2015	พบว่าปัญหาระบบ

ราชการที่ขาดประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาสำาคัญที่สุดอันดับ	 3	 สำาหรับการทำาธุรกิจในประเทศไทย	 รองลงมาจากปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชันและเสถียรภาพของรัฐบาล	 และปัญหานี้	 เป็น	1	 ใน	4	 ปัญหาหลักของประเทศไทยตลอดมา	 ดังข้อมูล

รายงานของสถาบันเดียวกันนี้ที่ได้จัดเก็บมาตั้งแต่ปี	2008

รูปที่	1	ปัจจัยที่เป็นปัญหามากที่สุดสำาหรับการทำาธุรกิจในประเทศไทย

0.1!

0.3!

0.3!

0.5!

1.0!

2.4!

2.6!

3.4!

3.7!

6.2!

6.3!

6.3!

11.8!

12.7!

21.0!

21.4!

0.0! 5.0! 10.0! 15.0! 20.0! 25.0!

กฎหมายควบคุมเงินตราต่างประเทศ!

เงินเฟ้อ!

สุขภาพของคนไทย!

กฎหมายแรงงานเข้มงวดเกินไป!

อาชญากรรมและการโจรกรรม!

กฎหมายภาษี!

อัตราภาษี!

ขาดการเข้าถึงเงินทุน!

แรงงานไม่สู้งาน!

แรงงานได้รับการศึกษาไม่พอ!

ขาดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม!

โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ!

ความไม่เสถียรของนโยบาย!

ระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ!

ความไม่เสถียรของรัฐบาล/รัฐประหาร!

คอร์รัปชัน!

จำนวนความคิดเห็น (%)!

หมายเหตุ:	จากปัจจัยข้างต้น	ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกปัจจัยที่ส่งปัญหาต่อการทำาธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุด	5	อันดับ	โดยจัดลำาดับตั้งแต่ลำาดับที่	1	(เป็นปัญหามากที่สุด)	ถึง	5	

กราฟแท่งในแผนภาพข้างบนแสดงถึงผลลัพธ์ของการสำารวจโดยมีการถ่วงน้ำาหนักของการจัดลำาดับแล้ว

ที่มา:	World	Economic	Forum,	The	Global	Competitiveness	Report	2014-2015
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รูปที่ 2 ปัจจัยที่เป็นปัญห�ม�กที่สุดสำ�หรับก�รทำ�ธุรกิจในประเทศไทย
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!ความไม่เสถียรของนโยบาย! !ระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ!
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2. สภ�พและลักษณะของปัญห�ก�รดำ�เนินง�นภ�ครัฐในไทย
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	 ตัวแปรด้านสถาบันเป็นตัวแปรสำาคัญลำาดับแรกที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน

เวทีโลก	 จากรายงานปี	 2557-2558	 ขององค์การที่ประชุมเศรษฐกิจโลกว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ

โลก	 หรือ	World	Economic	Forum:	The	Global	Competitiveness	Report	2014-2015	 	 ที่ได้ศึกษาข้อมูลแยกเป็น	

12	กลุ่มหัวข้อเรื่องเรียกว่า	 “12	 เสาหลัก”	(12	Pillars)	ครอบคลุมตัวแปรสำาคัญสำาหรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับ

โลก	สำาหรับตัวแปรด้านสถาบัน	(Institutions)		ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	84	จาก	144	ประเทศ	หรืออันดับที่	6	จาก	9	

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	(ไม่รวมประเทศบรูไน)	 และเป็นอันดับที่ห่างจากอันดับที่	4	คือ	ประเทศฟิลิปปินส์ถึงกว่า	20	

อันดับ	 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องหันมาให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาในการทำางานให้เชื่อมโยงกันของหน่วยงาน

จำานวนมาก	 การจัดทำาแผนการปฏิบัติงาน	 ที่ชัดเจนสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน	 การกำากับดูแล	 การติดตามและประเมินผลให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

รูปที่ 3 ก�รจัดอันดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นสถ�บัน ในภูมิภ�คอ�เซียน ปี 2557

 

 

	 ตัวแปรด้านสถาบันที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคือ	 การสูญเสียสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน

กระบวนการดำาเนินของภาครัฐ	(Wastefulness	of	government	spending)	ซึ่งไทยอยู่อันดับที่	115	จาก	144	ประเทศในปี	

2557	จากปี	2556	ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับ	107	จาก	148	ประเทศ	จะเห็นได้ว่าอันดับของประเทศได้ตกต่ำาลงอย่างมีนัยสำาคัญ	

แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐกลับกลายเป็นความพยายามที่ล้มเหลวที่ในทางปฏิบัติไม่สามารถเอื้อ

ต่อการดำาเนินงานรวมไปถึงการสนับสนุนในภาคเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง	 โดย

หมายเหตุ:	(n)	อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา:	World	Economic	Forum,	The	Global	Competitiveness	Report	2014-2015
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เฉพาะยังขาดการบริการข้อมูลสำาหรับผู้ประกอบการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ	 การจัดการข้อมูลให้ทันสมัยสามารถนำาไป

ปฏิบัติงานหรือใช้ประกอบการดำาเนินงานที่เหมาะสมได้	หรือเปลี่ยนแนวคิดในการทำางาน	โดยภาครัฐเป็นเพียงผู้ให้การส่ง

เสริมมากกว่าการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ	 เพื่อหลีกทางให้กับผู้ที่มีความชำานาญเฉพาะด้านหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำางาน

ลงมือปฏิบัติงานแทน	ซึ่งจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การแข่งขันได้ทั้งในเวทีอาเซียน

และเวทีโลกได้	

	 ประเด็นสำาคัญของตัวแปรด้านสถาบันที่ฉุดรั้งประเทศให้ตกต่ำาคือ	 ประเด็นความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมือง	(Public	trust	in	politicians)	ประเทศไทยอยู่อันดับที่	129	จาก	144	ประเทศในปี	2557	จากปี	2556	ที่ผ่านมา

อยู่ในอันดับ	127	จาก	148	ประเทศและประเด็นค่าใช้จ่ายในการปกป้องธุรกิจจากการก่อการร้าย	(Business	cost	of	ter-

rorism)	ที่อยู่ในอันดับที่	121	จาก	144	ประเทศในปี	2557	โดยในปี	2556	ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับ	121	จาก	148	

ประเทศ	 ซึ่งการที่อยู่อันดับที่ต่ำามากในหัวข้อเหล่านี้	 จึงเป็นประเด็นสำาคัญที่ทำาให้อันดับโดยรวมของตัวแปรด้านสถาบัน

ของประเทศไทยตกอันดับจากอันดับที่	78	มาอยู่ในอันดับที่	84	ในปี	2557

รูปที่ 4 ปัญห�ระบบร�ชก�รที่ข�ดประสิทธิภ�พ

 

ปัญหา   &

เชิงระบบ/

โครงสร้าง&

ปัญหาเชิงบุคลากร/

วัฒนธรรม&

ปัญหาขั้น

ตอน/

บริการ& ระบบราชการ'

ที่ขาดประสิทธิภาพ'

•  ขั้นตอนเยอะทำให้ทำงาน
ล่าช้ า	

•  ขั้นตอนการทำงานพึ่งพา
คนมากเกินไป 	

•  ข้าราชการเป็นที่ปรึกษา
ของหน่วยงานเอกชน	

•  การใช้งานได้จริงและ
ทำงานจริงของระบบ
ราชการ 	

•  พัฒนาการเผยแพร่ความ
รู้ที่จำเป็นให้ทั่วถึง 	  

ปัญหาขั้นตอน/บริการ	  

ที่มา:	สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย,	2557.

•  ภาพลักษณ์ของหน่วย
งานภาครัฐถูกมองว่า
ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่สุจริต	  

•  หน่วยงานทำหน้าที่ซ้ำ
ซ้อนกัน 	  

•  ศูนย์ข้อมูลภาครัฐขาด
ความทันสมัย	

•  ขาดระบบข้อมูลที่ชัดเจน
และตรวจสอบได้	  

•  กฎหมายไม่สอดคล้อง
กับธุรกิจ	  

•  การใช้งบประมาณของ
ภาครัฐไม่คุ้มค่า	

•  ปัญหาระบบอุปถัมภ์	
•  โครงสร้างผูกขาด	  
•  อิทธิพลทางการเมืองมี
ส่วนในหน่วยงานของ
ภาครัฐมากเกินไป 
หน่วยงานของภาครัฐ
มากเกินไป   	  

ปัญหาเชิงระบบ/
โครงสร้าง	

•  ความไม่พร้อมของระดับปฏิบัติงาน	
•  การจัดสรรกำลังคนไม่เหมาะสม	
•  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	  

•  ปฏิรูประบบคัดสรรข้าราชการ
และพัฒนากระบวนการประเมิน
ผลงาน 	  

•  จ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพ
และรูปแบบของงาน  	  

ปัญหาเชิงบุคลากร/วัฒนธรรม	
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2.1 ปัญห�เชิงระบบ/โครงสร้�ง

 • ภ�พลักษณ์ของหน่วยง�นภ�ครัฐถูกมองว่�ทำ�ง�นไม่มีประสิทธิภ�พและไม่สุจริต	 	 ปัจจุบันหน่วย

งานราชการถูกมองโดยประชาชนว่าเป็นมีระบบการทำางานที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน	 และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว	 

มุมมองนี้มีมากอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะกลุ่มหน่วยงานเอกชน	จากผลสำารวจมุมมองของประชาชนต่อระบบราชการและ

การปฏิรูประบบราชการไทย	โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชากรจำานวน	1,249	คน	พบว่า	ร้อยละ	59	เคยเผชิญ

กับปัญหากับการทำางานของหน่วยงานราชการ	และ	ร้อยละ	28-30	ไม่มีความศรัทธาต่อระบบราชการไทย		การที่ระบบ

ราชการมีภาพลักษณ์ในแง่ลบต่อสายตาประชาชนถือเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 และยังมีผลต่อเนื่องถึง

ความเชื่อถือของต่างชาติที่จะตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย	 ทั้งนี้ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ	 แต่หาก

มีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส่ที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วนั้น	ประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคก็สามารถเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าได้	

 • หน่วยง�นทำ�หน้�ที่ซ้ำ�ซ้อนกัน		เป็นปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับการพัฒนาประเทศ	เรามักเห็นการพัฒนา

ประเทศที่ซ้ำาซ้อน	 เช่น	 การพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	 ไทย	 ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีพันธกิจหรือ

หน้าที่ที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 อาทิ	 สำานักงานส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	หรือ	OSMEP		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม		กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์		และสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	หรือ	สบร.	เป็นต้น	

จึงทำาให้การจัดสรรงบประมาณสำาหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	 ไทย	 มีความซ้ำาซ้อน	 ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนา

ไม่มีความเชื่อมโยงกัน	 ท้ายที่สุดก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา	 ตัวอย่างเช่น	 การจัดฝึกอบรมหรือ

พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่มีแต่หลักสูตรคล้ายคลึงกัน	 หรือเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนหัวข้อหลักสูตรแต่มี

เนื้อหาคล้ายกัน	 ทั้งยังทำาให้เกิดกลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำาซ้อนที่เป็นผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ	 	 ขาดความเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ	สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการของภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมีความเห็นว่าหน่วยงานในระบบราชการไทยมีหลากหลายหน่วยงาน	และบางหน่วยงาน

ก็มีหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน	 บางหน่วยงานถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำางานงานหนึ่งซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานนั้นก็ยังคงตั้งอยู่ต่อ

ไป	 ก่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของที่ไม่จำาเป็น	 อาทิเช่น	 หน่วยงานดูแลนักเรียนทุนไปต่างประเทศ	 ในอดีตการไป

ศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเร่ืองที่น่าลำาบากเพราะไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางหรือข้อมูลเหมือนในปัจจุบัน

ทำาให้ต้องมีหน่วยงานดูแลนักเรียนทุน	 แต่ทว่าในปัจจุบันนักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลเหล่านี้ได้และการเดินทางก็ไม่ได้

ลำาบากเหมือนแต่ก่อน	บางครั้งนักเรียนทุนก็ไม่ได้รับการดูแลที่พิเศษแต่อย่างใด	ฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่จำาเป็น

ที่จะต้องจัดตั้งขึ้น	ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
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 • ศูนย์ข้อมูลภ�ครัฐข�ดคว�มทันสมัย	 ศูนย์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐที่มีในปัจจุบัน	 ไม่ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ	 ส่วนใหญ่ข้อมูลที่มีบริการให้แก่ผู้ประกอบการมักเป็นข้อมูลพื้นฐาน	 เช่น	 การ

สนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน	 แต่ข้อมูลสนับสนุนกลับมีเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานของ

ประเทศนั้น	 ๆ	 ไม่มีข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์เพื่อการลงทุนที่แท้จริง	 ทั้งนี้	 ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	หรือ	SMEs	ของไทยส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานข้อมูลของภาครัฐเป็นข้อมูลที่เน้นวิธีการนำาไปใช้หรือการนำา

ไปปฏิบัติ	 (How	 to)	 	 มากกว่าการให้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถรับรู้ได้ทั่วไป	 เช่น	 รูปแบบของการให้บริการข้อมูลแบบ	 

JETRO	ของประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนได้อย่างแท้จริง	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ภาครัฐ

ควรมีและปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ	 เช่น	 กฎระเบียบ	 กฎหมาย	 อัตราภาษี	 ผลประโยชน์	 เขตเศรษฐกิจต่าง	ๆ	 แบบราย

จังหวัดหรือมณฑลในแต่ละประเทศ

 • ข�ดระบบข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้	 	 หน่วยงานภาครัฐขาดซึ่งระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่ตรวจสอบ

ได้	 ทำาให้การทำางานของภาครัฐไม่โปรงใสและก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ	 เช่น	 การเบิกจ่ายงบประมาณ	 	 นอกจากนี้	

กระบวนการตรวจสอบและประเมินการทำางานของหน่วยงานภาครัฐมีช่องโหว	 ทำาให้มีโอกาสในการทุจริตได้ง่าย	 รวมทั้ง

การเบิกจ่ายงบประมาณยังคงมีระบบใต้โต๊ะ	และการแบ่งจ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนั้น	การทำางานของรัฐควรมีการจัด

ระบบข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้	เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของการทำางาน

 • กฎหม�ยไม่สอดคล้องกับธุรกิจ	 กฎหมายบางอย่างไม่สอดคล้องกับการทำาธุรกิจและไม่เอื้ออำานวยให้

กับนักลงทุนต่างชาติในการมาดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย	 ส่งผลให้ลดศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ	 เช่น	 หลักเกณฑ์ของ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ว่าด้วยการการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร	 เกิน	90	 วัน	 ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว	เพื่อทำางาน	ลงทุน	หรือ	ศึกษา	หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน	90	วัน	คนต่างด้าวผู้นั้น

มีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ทุก	90	วัน	เป็นไปตาม	มาตรา	37(5)	แห่ง	

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	 การรายงานตัวนี้อาจเป็นเหตุผลเพื่อความมั่นคง	 แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับการ

เอื้ออำานวยให้กับคนต่างชาติในประเทศไทย	ที่จะต้องเดินทางไปยังสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก	90	วัน	ซึ่งการเดินทาง

ไปในแต่ละครั้งแม้ขั้นตอนจะไม่วุ่นวายนัก	 แต่จะต้องใช้เวลาในการรอรับการบริการนาน	 เนื่องจากมีชาวต่างชาติจำานวน

มากในแต่ละวันที่จะต้องเดินทางไปรายงานตัว	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาของชาวต่างชาติที่

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว	ยังเป็นการไม่สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย	

 • ก�รใช้งบประม�ณของภ�ครัฐไม่คุ้มค่�	 การใช้นโยบายไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก	 เช่น	

การไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ	 หน่วยงานภาครัฐไทยต้องมีการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็นประจำา	 ทุก

หน่วยงาน	ทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	ซึ่งเมื่อไปดูงานแล้วกลับไม่มีการนำาข้อมูลหรือผลการศึกษาดูงานมาเผยแพร่หรือต่อย

อดให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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 • ปัญห�ระบบอุปถัมภ์	 ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัว 

ผู้ประกอบการ	 การทำางานที่ยังต้องการแสวงหาผลประโยชน์บนอำานาจที่มี	 เป็นปัญหาที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ	

ทำาให้ผู้ประกอบการที่ทำาธุรกิจถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	มักจะต้องพบกับกฎระเบียบที่เคร่งครัด	ในขณะที่ผู้ประกอบการบาง

รายไม่ทำาตามกฎ	(ทำาให้รัฐเสียผลประโยชน์)	กลับได้รับความสะดวกสบายมากกว่า	

 • โครงสร้�งผูกข�ด	 ปัญหานี้ภาคเอกชนจะต้องเผชิญในหน่วยงานของรัฐจนอาจจะเกิดเป็นความเคยชิน	

และเกิดความรู้สึกจำาเป็นต้องรับสภาพ	 หากไม่มีเส้นสายก็ยากที่จะได้รับการอำานวยความสะดวกในการได้ใบอนุญาตหรือ

ผ่านพิธีทางราชการ	หน่วยงานเอกชนมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องและพบเจอกับปัญหานี้ซำา้ๆ	อาทิ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ขอใบอนุญาต	การจดสิทธิบัตร	และโลจิสติกส์	เป็นต้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ	ปัญหานี้มีผลกระทบ

อย่างมากและถ่วงการพัฒนาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง	(SMEs)	ที่ต้องการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ	เนื่องจาก

ไม่สามารถที่จะติดสินบนหรือมีเส้นสาย	 ตลอดจนการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก	 จึงยังไม่สามารถมีอำานาจต่อรองทางการค้ากับ

บริษัทใหญ่ที่ได้รับสัมปทาน	ส่งผลให้	SMEs	ไม่สามารถจะพัฒนาธุรกิจได้

 • อิทธิพลท�งก�รเมืองมีส่วนในหน่วยง�นของภ�ครัฐม�กเกินไป	 	 ปัจจุบันอำานาจทางการเมืองได้มี

บทบาทในระบบราชการมากขึ้น	 ซึ่งในบางครั้งอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อระบบราชการก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมี	 อาทิเช่น	

การโยกย้ายหรือคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าทำางานหรือดำารงในตำาแหน่งต่าง	 ๆ	 การเมืองก็ได้เข้ามาที่อิทธิพลต่อการตัดสิน		

ปัญหานี้ทำาให้บุคลากรของภาครัฐบางคนไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่	 ก่อเป็นปัญหาที่จะส่งผลเสียให้กับ

ระบบราชการทั้งหมด	

2.2 ปัญห�เรื่องขั้นตอน/บริก�ร

 • ขั้นตอนเยอะทำ�ให้ทำ�ง�นล่�ช้�	 ยกตัวอย่างเช่น	 ปัญหาของระบบสิทธิบัตรไทย	 ที่ผู้ประกอบการมักจะ

ท้อถอยกับขั้นตอนการดำาเนินการทั้ง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ	กล่าวคือ	ใช้ระยะเวลาในการขอรับสิทธิบัตรนานเกินไป

ราว	 4-5	 ปี	 ซึ่งความคุ้มครองจะเกิดผลก็ต่อเมื่อสิทธิบัตรได้รับการอนุมัติ	 และสามารถย้อนหลังกลับไปถึงวันยื่นได้	 แต่

หากสินค้าที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตรถูกลอกเลียนแบบ	 สิทธิบัตรที่ผู้ประกอบการหวังขอคุ้มครองก็ไม่สามารถทำาอะไร

ได้	 ความล่าช้านี้จึงกลายเป็นปัญหาทางเทคนิค	 ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำาขอจนกระทั่งการอนุมัติสิทธิบัตร	 ในระหว่างนั้น

ผู้ประกอบการก็ต้องคอยแก้ไขคำาขอให้ถูกต้องตามคำาสั่งผู้ตรวจสอบ	 และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการขอสิทธิบัตรนั้น	

ๆ	 จะผ่านการอนุมัติหรือไม่	 ซึ่งท้ายที่สุดหากไม่ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร	 สินค้าก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองทำาให้เสียเวลา

ในการติดต่อประสานงานนานหลายปี	 หากเกิดกรณีมีการลอกเลียนแบบสินค้า	 ผู้ประกอบการเจ้าของคำาขอสิทธิบัตรก็ไม่
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สามารถยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้	หรือ	เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเปลี่ยน	อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถ

คิดค้นผลิตสินค้าตัวใหม่ออกมา	 หรือ	 คู่แข่งที่มีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่เหนือชั้นกว่าในช่วงเวลา	1	 ปีที่รอผลอนุมัติ

สิทธิบัตร	 การขอสิทธิบัตรครั้งนี้แทบจะเป็นโมฆะเลยก็ว่าได้กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ	 8-9	 ปี	 เป็นการสูญเสียแบบ

เปล่าประโยชน์ทั้งเรื่องของเวลาและรายได้	 	 ทั้งนี้	 หากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบสามารถทำาให้สิทธิบัตรมีผลบังคับ

ใช้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ล่าช้านาน	8-9	ปี	ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวผู้ประกอบการและการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันของกับประเทศได้

 • ขั้นตอนก�รทำ�ง�นพึ่งพ�คนม�กเกินไป	 หลายหน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีจุดประสานงานกับประชาชน

เพียงจุดเดียว	 หรือ	One	Stop	Service	 โดยหลักการประชาชนสามารถติดต่อและขอรับบริการจากภาครัฐในจุดบริการ

เดียว	ลดความยุ่งยาก	ซับซ้อน	ซึ่งหน่วยการที่ดำาเนินการนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	คือ	กรมการกงสุล	ใน

การทำาหนังสือเดินทางให้กับประชาชน	อย่างไรก็ตามหน่วยงานอื่น	ๆ	ของรัฐยังไม่ได้เป็นไปในลักษณะนี้	การมีจำานวนคน	

ขั้นตอน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเกินไป	 ไม่เพียงแต่จะเกิดความซ้ำาซ้อน	 แต่ยังเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตเรียกรับ

สินบนอีกด้วย	และยิ่งไปกว่านั้นปัญหาที่ภาคเอกชนประสบอีกปัญหาหนึ่ง	คือ	เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้และไม่สามารถ

ให้คำาตอบ	และบริการประชาชนได้	 เพราะเนื่องจากจำานวนเจ้าหน้าที่มีเป็นจำานวนมาก	จึงต้องมีการถามกันไปมาภายใน

หน่วยงาน	และในบางครั้งผู้ขอรับบริการไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	สิ้นเปลืองเวลา	และสุ่มเสี่ยงกับการทำาผิดกฎ	ระเบียบ	

โดยไม่เจตนาอีกด้วย

 • ข้�ร�ชก�รเป็นที่ปรึกษ�ของหน่วยง�นเอกชน	 	 หากคำานึงว่า	 หน้าที่ของข้าราชการคือ	 ทำางานเพื่อ

ประชาชน	การที่ข้าราชการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่าง	ๆ	หรือเป็นคณะกรรมการในบริษัทเอกชน		อื่น	ๆ	หลายๆ	แห่ง

แล้วนั้น	 ถือเป็นปัญหาที่ไม่น่าไว้วางใจให้ข้าราชการเหล่านี้ตัดสินใจในโครงการหรือนโยบายสำาคัญ	 เพราะว่าข้าราชการ

เหล่านี้อาจจะจัดตั้งนโยบายต่าง	ๆ	เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนเองมีความเกี่ยวข้องด้วย	

 • ก�รใช้ง�นได้จริงและทำ�ง�นจริงของระบบร�ชก�ร	 	 หากกล่าวถึงการพัฒนาระบบการทำางานของภาค

รัฐนั้น	 หน่วยงานของทางภาครัฐมีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพและระบบเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับประชาชน	

โดยการนำายุทธศาสตร์และระบบการทำางานที่ต่างชาติใช้แล้วประสบความสำาเร็จมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย	 อย่างเช่น	

One-Stop	Service	 ในระบบการขนส่ง	หรือ	การขอใบอนุญาตต่าง	ๆ	แต่ว่าปัญหาหลักของการจัดตั้งหน่วยงานเหล่านี้

คือ	ระบบได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพียงในนามเท่านั้น	แต่การปฏิบัติการที่แท้จริงไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนงานหรือจุดประสงค์หลัก

ที่ตั้งไว้	ระบบไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบตั้งแต่แรก

 • พัฒน�ก�รเผยแพร่คว�มรู้ที่จำ�เป็นให้ทั่วถึง	 	 ปัจจุบันผู้ประกอบการทางธุรกิจ	 โดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ยังขาดองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจทั้งในด้านการจัดการการเงินและทางกฎหมาย
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ที่จำาเป็น	 ทั้งที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำากัดขีดความสามารถของธุรกิจไทยในท้องตลาดกับประเทศต่างชาติ	 การอภิปรายจึง

เสนอให้มีปฏิรูประบบข้อมูล	 ให้มีความอัพเดทระหว่างองค์กร	 เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐกันเองและ

สำาหรับภาคเอกชน	

2.3   ปัญห�เชิงบุคล�กร/วัฒนธรรม 

 • คว�มไม่พร้อมระดับปฏิบัติง�น เช่น	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานอย่างรวดเร็ว	ในขณะที่ผู้ปฏิบัติ

งานเองยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ	 ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้	 (ความพร้อมด้านนโยบาย

กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน)	 ทัศนคติการปฏิบัติไม่เอื้ออำานวย	 (Attitude)	 บุคลากรในส่วน

ราชการบางส่วนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง	 ที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและการให้บริการแก่

ประชาชน	อาทิ

	 	 1)	 Lack	 of	 service	 mind/เช้าชามเย็นชาม	 	 พนักงานไม่สนใจที่จะให้บริการประชาชนอย่าง 

	 	 แท้จริง	อาทิ	โทรศัพท์ดังไม่รับสายหรือยกหูโทรศัพท์ออก	ทำาให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อไปยังหน่วย 

	 	 งานได้	 หรือการคัดเลือกพนักงานผู้ให้บริการเป็นพนักงานที่ไม่มีความรู้ความสามารถในให้ข้อมูลอย่าง 

	 	 แท้จริง	ส่งผลให้พนักงานผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลใด	ๆ	แก่ประชาชนผู้ติดต่อสอบถามได้	

	 	 2)	 ไม่ต้องการรับผิดชอบ		 เช่น		การติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง	ๆ	จากหน่วยงานภาครัฐ 

	 	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่มักไม่ให้ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานเพื่ออ้างอิงการติดต่อประสานงาน	 ส่วนหนึ่งอาจมาจาก 

	 	 ความไม่ต้องการรับผิดชอบในปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	 ซึ่งส่งผลให้ผู้ขอรับบริการไม่สามารถอ้างอิงชื่อ 

	 	 ผู้ให้ข้อมูลได้	 หรือหากต้องการขอข้อมูล/สอบถามเพิ่มเติม	 ผู้ขอรับบริการอาจจะต้องอธิบายราย 

	 	 ละเอียดต่าง	ๆ	ทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

	 	 3)	 มีความรู้สึกว่าข้าราชการเป็นเจ้านายคน	 ไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ประชาชน	 ยึดถืออำานาจตาม 

	 	 ตำาแหน่งของตนเอง	มองประชาชนเป็นบุคคลที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ	มากกว่ามองว่าตนเองต้องเป็น 

	 	 ผู้ให้บริการประชาชนในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

 • ก�รจัดสรรกำ�ลังคนไม่เหม�ะสม (resource allocation)	 หรือผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มี 

องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนั้น	 ๆ	 อย่างแท้จริง	 เช่น	 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง	 ในลักษณะระบบอุปถัมภ์	

ในขณะที่บุคคลคนนั้นมิได้มีความรู้ความสามารถในตำาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง	 และปฏิบัติหน้าที่เป็นเพียงผู้บริหารที่ไม่

เข้าใจบริบทในการให้บริการประชาชนตามพันธกิจขององค์กร

 • ก�รข�ดแคลนบุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�	 โดยเฉพาะในตำาแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ความ
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สามารถที่เฉพาะเจาะจงหรือคุณสมบัติเฉพาะ	 เช่น	 ในภาคอุตสาหกรรมฮาลาล	 เป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจงและ

มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา	 หากผู้แทนเจรจาธุรกิจในระดับประเทศยังขาดความรู้	 ความเข้าใจและขาดข้อมูลเชิงลึกใน

ธุรกิจฮาลาล	อาจส่งผลให้นักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาทำาการค้าในระดับประเทศ	รู้สึกไม่ไว้ใจในธุรกิจอาหารฮาลาลของไทย	

นอกจากนี้จากการระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่าง	 ๆ	 พบว่าปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ

เหมาะสมและชำานาญการในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและส่งเสริมขีดความ

สามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก	 แต่ทว่าปัจจุบันระบบราชการไทยประสบปัญหาที่ข้าราชการไม่มีความสามารถ

หรือองค์ความรู้ที่เพียงพอที่จะไปต่อรอง	 หรือเข้าใจบริบทของงาน	 ที่จะสามารถไปเจรจากับนานาชาติได้	 ปัญหาสำาคัญ

ตรงนี้ก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางต่อภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ	 ประชาชน	 รวมไปถึงมีผลต่อการ

พัฒนาประเทศในภาพรวมอีกด้วย

 • ปฏิรูประบบคัดสรรข้�ร�ชก�รและพัฒน�กระบวนก�รประเมินผลง�น	 	 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งแก้ไข้นั้น

ก็คือ	ที่	“คน”	ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญของระบบราชการ	สิ่งที่เล็งเห็นว่าควรมีการแก้ไขอย่างยิ่งคือ	คุณภาพของ

คน	แทนที่เราจะรับราชการเข้ามาทำางานเป็นปริมาณมาก	ทางภาครัฐควรลดจำานวนการรับข้าราชการใหม่	 เพื่อมุ่งเน้นใน

การจัดระบบหน่วยงานใหม่	 ลดบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ	 เน้นการพัฒนาคนตามคุณภาพไม่ใช่ตามปริมาณ	 เพิ่มการ

ดูแลสวัสดิการและผลตอบแทนต่อราชการปัจจุบันให้มากขึ้น		นอกจากนี้	ควรมีการมุ่งเน้นไปที่การคัดสรรคนอย่าโปร่งใส	

คัดสรรตามความสามารถ	 และมีการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อที่จะทำาให้บุคลากรที่มีความสามารถมีความ

ต้องการที่จะทำางานในหน่วยงานของรัฐ	 ทั้งนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพขององค์กรขึ้น

ด้วย

 • จ่�ยค่�ตอบแทนต�มคุณภ�พและรูปแบบของง�น	 หากสังเกตได้ถึงหลักของระบบราชการสามารถ

สังเกตได้ว่า	 เป็นระบบที่ไม่ได้มีการคัดคนออกได้	 ถึงแม้ค่าตอบแทนรายเดือนอาจจะน้อยกว่าการทำางานให้กับหน่วยงาน

เอกชน	 แต่สวัสดิการถือว่าดีต่อการดูแลครอบครัวและมีความมั่นคง	 โดยระบบแบบนี้	 บวกกับปัญหาการทุจริตของหน่วย

งาน	 	 ทำางานระบบราชการไม่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความชำานาญการหรือเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระงานต่าง	 ๆ	 ไว้

ได้	 เพราะระบบการทำางานข้าราชการไม่ได้ให้โอกาสแก่คนที่ทำางานเป็นและเก่งเสมอไป	 จึงมีข้อเสนอแนะว่า	 หากระบบ

ราชการให้ความสำาคัญในคุณภาพและผลลัพธ์ของงานของบุคลากรมากขึ้น	 จะถือเป็นการสร้างความแข่งขันในหน่วยงาน

ที่จะยกระดับคุณภาพของงานขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลลัทธ์ของงานในภาพรวมอีกด้วย	
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3. กรณีศึกษ�ก�รแก้ไขปัญห�ก�รดำ�เนินง�นภ�ครัฐ 
ในต่�งประเทศ
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3.1 กรณีศึกษ�ประเทศจอร์เจีย

บทนำ�และสภ�พก�รณ์

	 ในประเทศจอร์เจียช่วงก่อนปี	 2003	 การติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้การติดต่องานเป็นไปได้สะดวกนั้นมี

กันอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 ต้องมีการติดสินบนเพื่อทำาพาสปอร์ต	 จดทะเบียนทรัพย์สิน	 เริ่มต้นทำาธุรกิจ	 หรือขอใบอนุญาต	

(License)	 ระบบราชการที่มีขั้นตอนมากเกินไปผนวกกับเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในอันดับต่ำามาก	 ก่อให้เกิดแรงจูงใจ

มหาศาลที่จะทุจริต	 ดังนั้น	 การติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นหรือเพื่อให้ไม่ต้องทำาตามข้อ

บังคับบางอย่างนั้นจึงมีกันอย่างแพร่หลาย

	 ต่อมาในปี	 2005	 รัฐบาลของประเทศจอร์เจียจึงได้มียุทธศาสตร์ประเทศในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันขึ้น	 ซึ่งใน

ยุทธศาสตร์รวมถึงการลดการทุจริตซึ่งมาจากระบบราชการซึ่งขาดประสิทธิภาพ	แนวทางในการแก้ไขปัญหา	คือ	ลดการ

ติดต่อระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 เนื่องด้วยเชื่อว่าทางภาครัฐควรจะเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวหรือแทรกแซงภาคเอกชนให้น้อยที่สุด	 หลังจากมีการตั้งยุทธศาสตร์นี้	 รัฐบาลจึงมีการตั้ง	 "จุดบริการเดียว"	 (One-

stop	shops)	 และลดขั้นตอนการตรวจสอบจากภาครัฐ	 และหลังจากที่ได้ดำาเนินมาตรการต่าง	 ๆ	 ก็พบว่า	 กรณีศึกษานี้

เป็นการควบคุมการทุจริตจากระบบราชการที่ได้ผลดีที่สุดกรณีศึกษาหนึ่ง

ก�รแก้ไขปัญห�

	 •	 ลดจำานวนใบอนุญาตและขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่จำาเป็น

ขั้นตอนแรกที่รัฐบาลจอร์เจียใช้ในการแก้ไขปัญหา		คือ	ศึกษาหน่วยงานภาครัฐต่าง	ๆ	ว่าใบอนุญาตต่าง	ๆ	ที่หน่วยงาน

เหล่านี้ออกให้และการตรวจสอบหน่วยงานเอกชนนั้น	ส่วนไหนที่มีความจำาเป็นจริง	 เนื่องด้วยทางรัฐบาลเชื่อว่าใบอนุญาต

และการตรวจสอบส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	 ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีขั้นตอนการทำางานที่เกี่ยวข้อง 

ยุ่งยากมากเกินไป	 หรือไม่ก็มีการทุจริตเกี่ยวข้องอย่างแพร่หลายทำาให้ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวัง	 หลังจากที่ได้มีการ
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หารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทางรัฐบาลจึงได้ลดจำานวนใบอนุญาตที่มีทั้งหมดจาก	 909	 ใบ	 เหลือเพียง	 137	

ใบ	 แม้แต่เรื่องการควบคุมการปล่อยมลพิษทางยานยนต์	 เมื่อพบว่าทางภาครัฐไม่มีกำาลังพอที่จะติดตามสภาพการณ์และ

บังคับใช้กฎหมายได้	 ทางรัฐบาลก็ยังยกเลิกการควบคุมในเรื่องนี้	 โดยจำานวนใบอนุญาตที่เหลืออยู่	 137	 ใบนี้ยังคงอยู่ไว้

เพื่อควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งอาจะทำาให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพของประชาชน	หรือความมั่นคงของประเทศ	

เป็นต้น	

	 •	 			จัดตั้ง	"จุดบริการเดียว"	(One-stop	shops)

ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้ง	"จุดบริการเดียว"	 สำาหรับภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถจัดการเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้ผ่านหน่วย

งานเพียงหนึ่งหน่วยงานแทนที่จะต้องติดต่อหลายหน่วยงาน	และยังได้ออกคู่มือแนวทางการขอใบอนุญาตต่าง	ๆ	โดยระบุ

ถึงเอกสารและคุณสมบัติที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ที่จะใช้ในการขออนุมัติ	 ขั้นตอนในระบบราชการส่วนไหนที่ไม่จำาเป็นโดยเฉพาะ

ส่วนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตสูง	เช่น	ในธุรกิจการก่อสร้าง	ก็ยังถูกยกเลิก	นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ออก	"เลข

ประจำาตัวธุรกิจกลาง"	(Single	Identification	Number)	ออกมาทำาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อ

ออกใบอนุญาตหน่วยงานละใบ	นอกจากนั้นกลไกการชำาระเงิน	ค่าธรรมเนียมทุกอย่างต้องชำาระผ่านธนาคาร	และไม่ต้อง

ผ่านเจ้าหน้าที่

	 •	 กำาหนดกรอบเวลาทำางาน	และตั้งกฎการ	"อนุญาต"	โดยอัตโนมัติ

ทางรัฐบาลได้ออกกรอบเวลาในการออกใบอนุญาต	 โดยที่หน่วยงานภาครัฐจะไม่สามารถใช้เวลามากกว่าที่กำาหนดใน

การทำางาน	 หากหน่วยงานนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตภายในเวลาที่กำาหนด	 ถือว่าหน่วยงานนั้นได้ออกใบ

อนุญาตให้โดยอัตโนมัติ	มาตรการนี้ใช้เพื่อความคล่องตัวและขีดความแข่งขันของภาคเอกชน

	 •	 			ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานในต่างประเทศ

มาตรการนี้หมายถึง	 ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากประเทศในกลุ่ม	OECD	(Orga-

nization	for	Economic	Co-operation	and	Development)	 แล้ว	 ไม่จำาเป็นต้องถูกตรวจสอบในประเทศจอร์เจียอีก	

ตัวอย่างเช่น	 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองในประเทศใดก็ได้ในประเทศ	OECD	 สามารถนำาเข้าประเทศจอร์เจียได้

เลยโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	 นอกจากนี้สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศในกลุ่ม	OECD	แล้วก็ไม่

ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดเพิ่มเติมอีก	สามารถมาตั้งสาขาในประเทศได้เลย

	 •	 ลดจำานวนข้าราชการภาครัฐ	และเพิ่มคุณภาพบุคลากร

รัฐบาลจอร์เจียได้ลดจำานวนกระทรวงและตำาแหน่งในภาคราชการที่ไม่จำาเป็นลง	 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการอบรมและเพิ่ม

เงินเดือนให้กับข้าราชการ



16

ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์การแก้ไขการคอร์รัปชันและการทุจริตจากระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนจาก

การศึกษาระดับโลกจาก	World	Bank	และ	IFC	"Doing	Business"	และ	World	Economic	Forum	"The	Global	Compet-

itiveness	Report"

จากการศึกษาของ	World	 Bank	 และ	 IFC	 (International	 Finance	Corporation)	 ในการจัดอันดับความเอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจในประเทศ	(Doing	Business	Index)	ประเทศจอร์เจียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่	112	ในปี	2005	และหลังจากที่

ได้มียุทธศาสตร์การลดปัญหาคอร์รัปชันและปรับปรุงระบบราชการแล้ว	ประเทศจอร์เจียได้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ	16	ในปี	2012	

และขึ้นมาอยู่อันดับที่	8	ของโลกในปี	2014	(จากประเทศที่ศึกษาทั้งหมด	189	ประเทศ)

ประเทศจอร์เจียได้มีพัฒนาการที่เห็นชัดเป็นพิเศษในด้านของการปฏิรูปที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	 เช่น	 การจด

ทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดการในอนุญาตก่อสร้าง	และการเริ่มต้นธุรกิจ	ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจน	คือ	จำานวนวันที่

ใช้ในการขอใบอนุญาตก่อสร้างลดลงจาก	196	วันเหลือเพียง	98	วัน	และจำานวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องลดลงจาก	25	ขั้นตอน

เหลือเพียง	9	ขั้นตอน

จากรายงาน	Global	Competitiveness	Report	ปี	2014	–	2015	ประเทศจอร์เจียอยู่ที่ลำาดับ	8	ของโลกในด้านของ	"ภาระ

ที่เกิดจากกฎระเบียบภาครัฐ",	 อันดับที่	7	 ของโลกในด้านของ	"ภาระของภาษีศุลกากร",	 อันดับที่	3	 ของโลกในด้านของ	

"จำานวนขั้นตอนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ"	และอันดับที่	2	ของโลกในด้าน	"จำานวนวันที่จะเริ่มธุรกิจ"	(อันดับยิ่งสูงหมายถึง

ยิ่งดีต่อการประกอบธุรกิจ	คือ	ใช้ขั้นตอนน้อย	ใช้เวลาน้อย)

การศึกษาเพิ่มเติมพบว่าความรับผิดชอบ	(Accountability)	ของหน่วยงานภาครัฐก็มีการพัฒนาขึ้น	การติดต่อกับภาครัฐ

ก็ลดลงอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้	(ร้อยละ	95	ของธุรกิจต่าง	ๆ	ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต)	และการติดต่อกับภาค

รัฐที่จำาเป็นก็ยังถูกบันทึกในระบบ	 นอกจากนี้แรงจูงใจในการติดสินบนเจ้าหน้าที่ก็ยังลดลงจากการที่การขอใบอนุญาตนั้น

ใช้เวลาน้อยลงมาก

คว�มท้�ท�ย

	 •	 การสื่อสารกับภาคเอกชน

รัฐบาลจอร์เจียไม่สามารถประชาสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลง/	 ปฏิรูป	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	 ทำาให้บาง

บริษัทยังติดต่อขอใบอนุญาตที่ได้ยกเลิกไปแล้ว

	 •	 การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ

รัฐบาลจอร์เจียพบว่าหน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับข้อกำาหนดของ	 "จุดบริการเดียว"	 และ	 "กฎการ

อนุญาตโดยอัตโนมัติ"	ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
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	 •	 ความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศในด้านอื่นๆ

เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการเป็นไปอย่างก้าวกระโดด	 จึง

ได้ขาดการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์อื่น	ๆ	ที่ได้กระทำาอยู่	 เช่น	หน่วยงานบังคับกฎหมายที่กำาลังจัดตั้งอยู่บางหน่วยงานจึง

กลายเป็นขาดความสำาคัญไป	ซึ่งรัฐบาลต้องมาแก้ไขในภายหลัง	นอกจากนี้	เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปยังการ

พัฒนาคุณภาพของตัวกฎหมาย	รัฐบาลจึงควรในโอกาสนี้ในการปรับปรุงนโยบายและเครื่องมือการบังคับใช้

	 •	 การหาจุดสมดุล

รัฐบาลควรจะพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะหาความพอดีระหว่างการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกับการลดการ

แทรกแซงจากรัฐบาลและการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับภาคธุรกิจอย่างไร

3.2 กรณีศึกษ�ประเทศโปรตุเกส

บทนำ�และสภ�พก�รณ์

	 กรณีศึกษาของประเทศโปรตุเกสนี้มีข้อแตกต่างกับกรณีศึกษาของประเทศจอร์เจีย	 กล่าวคือ	 ในขณะที่ประเทศ

จอร์เจียมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบราชการเพื่อลดการทุจริต	 ประเทศโปรตุเกสได้มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบราชการโดยตรง	

เพื่อลดความล่าช้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 ผลพลอยได้คือความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้น	

ช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันโดยอ้อม

ก�รแก้ไขปัญห�

	 ในปี	2006	รัฐบาลโปรตุเกสได้จัดตั้ง	"โครงการปฏิรูประบบราชการและกฎหมาย"	(Legislative	and	Administra-

tive	Simplification	Program	(Simplex))	โดยเชื่อมโยงกับ	"โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"	(e-government		program)	

โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	(Efficiency)	และประสิทธิผล	(Effectiveness)	ของการบริการของ

ภาครัฐ	 และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยมีกรอบการควบคุมทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

โดยในปี	2006	โครงการนี้มีการใช้มาตรการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	 ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลภายในภาครัฐ

ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในภาครัฐและยังมีการใช้	 "ใบรับรองถาวร"	 ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถเข้าไปตรวจสอบออนไลน์ได้โดยการใช้รหัสผ่าน

	 •	 ลดขั้นตอนการทำางานและใบอนุญาตที่ไม่จำาเป็น

ลดข้อปฏิบัติที่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไปสำาหรับประชาชนและภาคธุรกิจ	ตลอดจนลดใบอนุญาตที่ไม่จำาเป็น
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	 •	 เสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ปรับปรุงการเชื่อมโยงของการให้บริการ	ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูล	ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีที่ประชาชนได้รับการบริการ	

ณ		จุดให้บริการ	เช่น	การรวมจุดให้บริการต่าง	ๆ	เข้าด้วยกันเป็นจุดเดียว	(One-stop	shops)	

ตัวอย่างอื่น	 เช่น	 "หน้าต่างเดียว"	 (Single	 logistical	 window)	 ซึ่งจะรวมข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง 

ต่าง	ๆ	 ไว้ในศูนย์กลางไม่ว่าจะทำาหน้าที่ใดก็ตาม	ลดความจำาเป็นในการติดต่อกับหลายหน่วยงาน	นอกจากนี้ระบบนี้ยัง

ลดการใช้กระดาษในการทำางาน	และตัดสินใจ

	 •	 ควบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเรื่องเดียวกัน

เช่น	รวมการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการทำารายการวิทยุและโทรทัศน์เข้าไว้ด้วยกัน	หรือ	การรวมระบบกฎหมายการพัฒนา

เมืองและการก่อสร้างเข้าไว้ด้วยกัน	การทำาเช่นนี้จะช่วยลดข้อกฎหมายที่ซ้ำาซ้อนหรือขัดแย้งกันเอง	ตลอดจนรวมข้อบังคับ

ต่าง	ๆ	ที่กระจัดกระจายมารวมเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมเพียงฉบับเดียว

	 •	 เริ่มต้นด้วยจุดที่เห็นผลรวดเร็วและชัดเจน

ในช่วงแรกโครงการนี้เชื่อว่าการปฏิรูปควรเริ่มด้วยปัญหาที่เห็นผลชัดเจน	 (Quick	wins)	 แทนที่จะมุ่งเน้นไปยังการปฏิรูป

ทุกส่วนพร้อม	ๆ	กัน	ส่งผลให้มีการแก้ปัญหาหลัก	ๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	ในปีหลัง	ๆ	นั้นโครงการนี้จึงเริ่มมามุ่งเน้นคุณภาพ

ของระบบกฎหมาย	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของภาครัฐเกี่ยวกับการออกนโยบายควบคุม

ผลลัพธ์

	 ถึงแม้ประเทศโปรตุเกสจะกำาลังประสบปัญหาในด้านต่าง	ๆ	ขณะกำาลังเริ่มต้นโครงการปฏิรูปนี้	(เช่น	ปัญหาการ

ขาดดุลงบประมาณอย่างมากหรือปัญหาเศรษฐกิจที่อ่อนแอ)	 แต่ว่าการปฏิรูปนี้ได้ช่วยให้ประเทศส่งเสริมการค้าและการ

ลงทุน	 และยังลดต้นทุนการบริหารและกฎหมายสำาหรับภาคธุรกิจ	 ตัวอย่างเช่น	 การสร้างจุดให้บริการเดียว	 (On-the-

spot-firm)	เวลาที่ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจนั้นลดลงจาก	50	วันเหลือเพียงน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

ผลของโครงการนี้ยังสามารถดูได้จากการประเมิน	"Doing	Business"	ของ	World	Bank	และ	IFC	โดยประเทศโปรตุเกสได้

พัฒนาขึ้นอย่างมากในเรื่องของ	"การเริ่มต้นธุรกิจ"	โดยได้อันดับดีขึ้นจากอันดับที่	56	ในปี	2011	เป็นลำาดับที่	26	ในปี	2012	

จากประเทศทั้งหมด	183	ประเทศ

คว�มท้�ท�ย

	 นโยบาย	 "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"	 ของประเทศโปรตุเกสนั้นมีส่วนต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางด้านเทคโนโลยี

ของประชาชนในประเทศ	 เนื่องด้วยประชาชนและภาคธุรกิจบางส่วน	(โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและกลาง)	 ไม่ได้เข้าถึง

อินเตอร์เน็ตทุกราย	 ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเต็มที่ได้	 ที่จริงแล้วความเหลื่อมล้ำาทางเทคโนโลยียัง
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เป็นปัญหาสำาคัญของนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลายประเทศอีกด้วย

3.3 กรณีศึกษ�อื่นๆ

 

ประเทศสิงคโปร์ – International Enterprise (IE) Singapore

	 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าการลงทุนเพื่อหล่อเลี้ยงประเทศให้มีการพัฒนา	 จึงมีการจัดตั้งหน่วย

งานของรัฐเฉพาะ	เรียกว่า	International	Enterprise	(IE)	Singapore	เพื่อให้คำาปรึกษาด้านการลงทุนให้กับนักลงทุกต่าง

ชาติ	 พร้อมทั้งออกเดินสายในการดึงดูดนักลงทุกเข้ามาในประเทศ	 ในขณะเดียวกันก็อำานวยความสะดวกให้นักลงทุนชาว

สิงคโปร์สามารถลงทุนในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล	แหล่งเงินทุน	หรือ	การวิจัยพัฒนา	โดยหน่วยงานนี้

เป็นองค์กรอิสระตั้งขึ้นมากกว่า	30	ปีแล้ว	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในต่างประเทศและ

จากต่างประเทศทั้งหมด

	 แน่นอนว่าประเทศสิงคโปร์ต้องการดึงดูดให้นักลงทุน	 บริษัทยักษ์ใหญ่	 ตั้งศูนย์กลางของทวีปเอเชียในประเทศ

สิงคโปร์	ซึ่งได้รับผลตอบรับและประสบความสำาเร็จด้วยดีเสมอมา	โดยมีบริษัทเหล่านี้มากกว่า	40	แห่งที่ตั้งฐานสำานักงาน

ของภูมิภาคที่สิงคโปร์	 และรวมตัวเลขเงินทุนของบริษัทข้ามชาติทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่สิงคโปร์ในปี	 2556	 มากกว่า	 21,000	

ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือเทียบเท่ากับ	1	ใน	4	ของงบประมาณแผ่นดินประเทศไทย

นอกจากนี้	 IE	 ยังพยายามจะส่งเสริมให้ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าทองคำาของโลกด้วย	 โดยในปี	 2555	

ได้มีการแก้ไขกฎหมาย	 กำาหนดให้ไม่มีภาษีการค้าหรือหล่อทองเพื่อการลงทุน	 ส่งผลให้มูลค่าการค้าขายทองในประเทศ

สิงคโปร์พุ่งขึ้น	ร้อยละ	94	มีมูลค่ากว่า	875,000	ล้านบาท	ในปี	2556

	 นอกจากดึงการค้าการลงทุนเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์แล้ว	 IE	 ยังให้ความสำาคัญมากกับการลงทุนนอกประเทศของ

บริษัทสัญชาติสิงคโปร์	 ที่ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก	 (SMEs)	 ก็ตาม	 โดยมีการจัดทำาคู่มือการลงทุนในแต่ละ

ประเทศ	(IE	Insights)	ที่ทาง	IE	เล็งเห็นว่ามีโอกาสในการทำาธุรกิจ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	พม่า	เวียดนาม	อินโดนิเชีย	มาเลเซีย	

บราซิล	แมคซิโก	และอังกฤษ	และทำาการศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ที่สามารถลงทุนได้	โดยคู่มือแล้วข้อมูลเหล่า

น้ีจะมีการปรับปรุงเพ่ือในนักลงทุนชาวสิงคโปร์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการประสบความสำาเร็จในการลงทุน	

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำาการสำารวจ	IE	Internationalization	Survey	เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับนักลงทุนขนาดเล็ก	หรือ	SMEs	

ในการหาช่องทางการลงทุนในภูมิภาคต่าง	ๆ	ว่าในแต่ละประเทศมีการส่งเสริมให้เกิด	SMEs	มากน้อยแค่ไหน	ในพื้นที่ใด

ที่	SMEs	จะสามารถทำาตลาดได้ง่าย	หรือภูมิภาคใดสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศได้สะดวก

	 ซึ่งความสำาเร็จของ	IE	คือ	ความสำาเร็จของประเทศสิงคโปร์	ส่งผลต่อการพัฒนาและเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ประเทศ

เล็ก	ๆ	อย่างสิงคโปร์เป็นอย่างมาก	โดยในปี	2556	รายงาน	International	Trade	Statistics	ของสหประชาชาติ	แสดงให้

เห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีการค้าสินค้าใหญ่สูงเป็นอันดับที่	9	 ของโลก	 รองจาก	สหภาพยุโรป	จีน	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	 ฮ่องกง	
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เกาหลีใต้	แคนาดา	และรัสเซีย	ตามลำาดับ	มีมูลค่ากว่า	24	ล้านล้านบาท	นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นผู้ส่งออกสินค้า

รายใหญ่อันดับ	9	ของโลกเช่นกัน	และเป็นที่	1	ในอาเซียนด้วย	โดยมูลค่าสินค้าส่งออกของประเทศสิงคโปร์นั้นมากถึง	1	

ใน	3	ของการส่งออกสินค้าอาเซียนทั้งหมด

ประเทศเบลเยียม – จุดให้บริก�รเดียว (One-stop shops)

	 ประชาชนที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจของตนเองสามารถไปติดต่อยังจุดให้บริการเดียวได้	 โดยประชาชนผู้มาติดต่อจะ

ได้รับรหัสประจำาตัวกลางไว้สำาหรับใช้ติดต่อสื่อสารกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและรับความช่วยเหลือในขั้นตอนต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งก่อนหน้านี้หากประชาชนต้องการเริ่มทำาธุรกิจจะต้องไปติดต่ออย่างน้อย	4	หน่วยงานเพื่อที่จะจัดตั้งธุรกิจ

ประเทศแคน�ด� – จุดให้บริก�รเดียวออนไลน์

	 ประเทศแคนาดามีการให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เรียกว่า	 BizPal	 (เพื่อนทางธุรกิจ)	 โดยผู้ประกอบการจะสามารถ

ใช้บริการนี้ในการระบุในอนุญาตทั้งหมดที่ต้องมีจากหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลาง	 หน่วยงานใน

จังหวัด	หรือหน่วยงานย่อยในท้องถิ่น	นอกจากนี้	BizPal	ยังทำาให้ขั้นตอนของการอนุมัตินั้นเข้าใจง่ายขึ้น	และลดค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ประเทศอังกฤษ – วันประก�ศใช้กฎหม�ย

	 ในหลาย	ๆ	ประเทศ	บริษัทต่าง	ๆ	มักจะพูดถึงปัญหาการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวกฎหมาย	

ดังนั้น	 เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดและลดการทุจริตซึ่งอาจจะตามมา	 ประเทศอังกฤษจึงได้ออกกฎว่ากฎหมายทั้ง

สิงคโปร์
37%

ไทย
20%

ม�เลเซีย
21%

อินโดนิเซีย
17%ฟิลิปปินส์

5%

สัดส่วนมูลค่�ก�รส่งออกสินค้�ของประเทศในอ�เซียน

ที่มา:	United	Nations
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หลายที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ	 จะสามารถประกาศใช้ได้เพียงสองวันในหนึ่งปีเท่านั้น	 คือวันที่	 6	 เมษายน	 และวันที่	 1	

ตุลาคมของทุกปี	 โดยมาตรการนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนล่วงหน้า	 และลดการออกกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำาเป็นในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจตามข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ประเทศฟินแลนด์ – ระบบข้อมูลกล�งออนไลน์

	 ในประเทศฟินแลนด์	มีหน่วยงานไปรษณีย์คอยให้บริการกับภาคธุรกิจและสมาคมผ่านระบบออนไลน์	โดยบริษัท

สามารถเลือกได้ว่าข้อมูลที่กรอกให้กับทางไปรษณีย์นั้น	 จะส่งไปให้กับองค์กรอื่นใดอีก	 ทำาให้บริษัทต้องส่งข้อมูลเพียงครั้ง

เดียวแทนที่จะต้องไปส่งข้อมูลกับหลายหน่วยงานในรูปแบบที่ต่าง	ๆ	กันไป

ประเทศเนเธอร์แลนด์ – โยกย้�ยภ�ระจ�กเอกชนม�ยังรัฐบ�ล

	 ในประเทศเนเธอร์แลนด์	บริษัทเพียงส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร	และกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการแบ่งปันข้อมูล

ที่มีไปยังหน่วยงานอื่น	เช่น	บริษัทประกันของพนักงาน

ประเทศอ�ร์เมเนีย –  หน่วยง�นประเมินผลกระทบของก�รออกกฎหม�ย 

	 หลายประเทศได้จัดตั้งหน่วยงานประเมินผลกระทบของการออกกฎหมาย	(Regulatory	Impact	Assessments	-	

RIA)	เพื่อหลีกเลี่ยงการออกกฎหมายที่ไม่จำาเป็น	ตลอดจนประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ออกมาแล้วนั้นต่อบริษัทขนาด

เล็กและขนาดกลาง	 ประเทศอาร์เมเนียได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน	 โดยจะมีการประเมินผลกระทบทั้งใน

ด้านผลดีและผลเสีย	 โดยร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทขนาดกลางและเล็กและในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	 มาตรการนี้

ถือเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมมาตรการอื่นๆ	ซึ่งจะเน้นในการป้องกันปัญหา	แต่มาตรการนี้จะเน้นช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

แล้ว

ประเทศรวันด� – ก�รดึงผู้เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนร่วม

	 ประเทศรวันดามีการปรึกษาและประสานงานกับ	 SMEs	 เป็นอย่างดีก่อนที่จะออกนโยบายที่เกี่ยวกับ	 SMEs	 และ

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ	SMEs	 อย่างละเอียด	 ทำาให้พบว่าหนึ่งในปัญหาสำาคัญนั้นรวมถึงกฎหมายที่เข้าใจยาก	 และ

การออกกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า

ประเทศเม็กซิโก – ใช้ประโยชน์จ�กภ�คประช�ชน (แคมเปญ "ขั้นตอนในระบบร�ชก�รที่

ไร้ประโยชน์ที่สุด")
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	 ทางรัฐบาลเม็กซิโกได้ออกแคมเปญ	 "ขั้นตอนที่ไร้ประโยชน์ที่สุด"	 เพื่อให้รางวัลกับประชาชนที่เสนอขั้นตอนใน

ระบบราชการที่ไร้สาระที่สุด	ตลอดจนนำาเสนอทางแก้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางระบบราชการ

ประเทศเดนม�ร์ก – บริห�รทรัพย�กรโดยประเมินจ�กคว�มเสี่ยงและผลกระทบ (Risk-

based approach)

	 รัฐบาลเดนมาร์กได้มุ่งเน้นทรัพยากรของรัฐบาลในการตรวจสอบจุดที่อาจจะส่งผลเสียร้ายแรงมากกว่าต่อสังคม	

ตัวอย่างเช่น	 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แบ่งบริษัทออกเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 ประเภทที่	 1	 บริษัทที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว	ส่วนประเภทที่	2	หรือ	3	เป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำาตามข้อบังคับโดยสมบูรณ์	ดังนั้น	รัฐบาลเดนมาร์กจะมุ่ง

เน้นทรัพยากรไปตรวจสอบบริษัทในกลุ่มหลังนี้
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4. สรุปบทเรียนจ�กกรณีศึกษ�สำ�หรับนำ�ม�ประยุกต์ใช้

ปฏิรูปขั้นตอนการทำางาน
เบลเยี่ยม

แคนาดา

อังกฤษโปรตุเกส
ฟินแลนด์ โปรตุเกส

เนเธอร์แลนด์จอร์เจีย

จอร์เจีย

อาร์เมเนียโปรตุเกส

เม็กซิโก

เดนมาร์ก

จัดตั้ง “จุดบริการเดียว” 

และ “จุดติดต่อเดียวแบบ online” 

One Stop 
Service

ประสานงานกับภาคเอกชน

อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำางานให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

การลดจำานวนข้าราชการภาครัฐ 

และเพิ่มคุณภาพบุคลากร 

การใช้หน่วยงานประเมินผล 

กระทบของการออกกฎหมาย

รวันดา



24

ปฏิรูปขั้นตอนก�รทำ�ง�น

•	 กำาหนดกรอบเวลาทำางาน	และตั้งกฎการ	"อนุญาต"	โดยอัตโนมัติ	(จอร์เจีย)

•	 ลดจำานวนใบอนุญาตและขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่จำาเป็น	(โปรตุเกส,	จอร์เจีย)	

•	 ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลภายในภาครัฐ	/	ระบบข้อมูลกลางออนไลน์	(จอร์เจีย,	ฟินแลนด์)

•	 ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานในต่างประเทศ	(จอร์เจีย)

จัดตั้ง "จุดบริก�รเดียว" และ "จุดติดต่อเดียวแบบ online"	(เบลเยี่ยม,	แคนาดา)

ประส�นง�นกับภ�คเอกชนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

•	 กำาหนดวันประกาศใช้กฎหมายที่แน่ชัดในหนึ่งปี	(อังกฤษ)

•	 ดึงผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการออกนโยบาย	(รวันดา)

•	 ควบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเรื่องเดียวกัน	(โปรตุเกส)

•	 โยกย้ายภาระบางส่วนจากเอกชนมายังรัฐบาล	(เนเธอร์แลนด์)

ก�รทำ�ง�นให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

•	 เริ่มต้นด้วยจุดที่เห็นผลรวดเร็วและชัดเจน	(โปรตุเกส)

•	 บริหารทรัพยากรโดยประเมินจากความเสี่ยงและผลกระทบ	(เดนมาร์ก)

•	 ใช้ประโยชน์จากภาคประชาชน	ด้วยแคมเปญ	"ขั้นตอนในระบบราชการที่ไร้ประโยชน์ที่สุด"	(เม็กซิโก)

ก�รลดจำ�นวนข้�ร�ชก�รภ�ครัฐ และเพิ่มคุณภ�พบุคล�กร (จอร์เจีย)

ก�รใช้หน่วยง�นประเมินผลกระทบของก�รออกกฎหม�ย (อ�ร์เมเนีย)
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5. ประเมินผลกระทบจ�กก�รแก้ไขปัญห�
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	 หากจะมองว่าตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา	 ประเทศไทยได้สูญเสียอะไรไปบ้าง	 จำานวนเม็ดเงินเท่า

ไหร่	 จากบ่วงปัญหาที่ฉุดความสามารถทางการแข่งขันของไทย	 สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการประเมินรายได้มวลรวม

ของประเทศต่อประชากร	(GDP	per	capita)	ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นของรายงานฉบับนี้	ประมาณ	50	ปีที่แล้ว	เราจะ

เห็นได้ว่าระดับรายได้ต่อหัวต่อประชากรไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์	 เกาหลีใต้	มาเลเซีย	ไต้หวัน	แต่ใน

ปัจจุบันประเทศเหล่านี้กลับทิ้งห่างเราไปไกลมาก	เช่น	ประเทศสิงคโปร์	ประมาณ	10	เท่า	ไต้หวันและเกาหลีใต้	ประมาณ	

8	เท่า	หรือแม้แต่ประเทศมาเลเซีย	ซึ่งอยู่สูงกว่าเราประมาณ	2	เท่า	แต่ในวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรั้งท้าย	มีการ

พัฒนาอย่างช้าและอยู่ในระดับที่ต่ำามากเมื่อเทียบกับประเทศต่าง	ๆ	ในโลก

รูปที่ 5 ร�ยได้มวลรวมของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ระหว่�งปี 1960-2013

GDP	per	Capita

 

ที่มา:	World	Bank
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รูปที่ 6 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประสิทธิภ�พของระบบร�ชก�รและ GDP/capita (PPP)

 

หมายเหตุ:	Bureaucracy	Index	Ranking	หมายถึง	ค่าเฉลี่ยของอันดับของประเทศใน	4	ด้าน	จาก	Global	Competitiveness	Report	2014-2015	1)	"ภาระ

ที่เกิดจากกฎระเบียบภาครัฐ"	2)	"ภาระของภาษีศุลกากร"	3)	"จำานวนขั้นตอนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ"	4)	"จำานวนวันที่จะเริ่มธุรกิจ"	(อันดับยิ่งสูงหมายถึงยิ่งดี

ต่อการประกอบธุรกิจ	คือ	ใช้ขั้นตอนน้อย	ใช้เวลาน้อย)

ที่มา:	Global	Competitiveness	Report,	World	Economic	Forum;	World	Economic	Outlook	Database	April	2014,	IMF;	FIT	analysis.

	 จากการวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิภาพของระบบราชการจาก	Bureaucracy	Index	 และ	

GDP/capita	(PPP)	พบว่า	ทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับกลาง	(Correlation	=	0.47)	โดยที่ถ้าหากระบบราชการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	ประชาชนก็มีแนวโน้มจะมีกำาลังซื้อและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ลำาดับที่	73	จากทั้งหมด	143	ประเทศ	หากประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการอย่าง

จริงจังและสามารถขึ้นไปอยู่เป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกได้เหมือนกับจอร์เจีย	 พบว่า	 ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเกือบ

เท่าตัว	(GDP/capita	PPP	เพิ่มขึ้นเกือบ	100%)
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6. ข้อเสนอแนะ

“ระบบราชการ คือ ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
ไม่ใช่ที่แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง”

	 เพื่อให้การทำางานของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการ

แข่งขันที่เพิ่มขึ้น	สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา	‘การบริหารงานบุคคล’ดังนี้

	 1.	 ขจัดการการแทรกแซงของภาคการเมืองและระบบอุปถัมภ์	โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	(Review	

Board)	สำาหรับการแต่งตั้งตำาแหน่งข้าราชการระดับสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปลัดกระทรวง	รองปลัดกระทรวงและ

อธิบดี	หน่วยงานในระบบข้าราชการต้องมีกลไก	เกราะกำาบังที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันการก้าวก่ายจากภาค

การเมือง

	 2.	 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะอย่างเข้มข้นภายในแต่ละองค์กรของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ	 เพื่อสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพเฉพาะ	 (Professional	 and	 Area	 Expertise)	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ

โยกย้ายข้ามหน่วยงานหรือแม้แต่การแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกโดยไม่คำานึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นสำาหรับ

หน่วยงานนั้น	 (Parachute)	 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงจากอำานาจทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบและมุ่งหวังหาผล

ประโยชน์จากระบบราชการ

	 3.	 เพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการและระบบราชการ	(Lean	government)	ให้มีการแข่งขันบนฐานของขีด

ความสามารถของข้าราชการ	และหลักการความสามารถ	และคุณสมบัติของบุคคล

	 4.	 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง	 (Merit	 System)	 และค่า

ตอบแทน	 โดยการเปิดระบบราชการสำาหรับการเลือกสรรตำาแหน่งผู้บริหาร	 และปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนใหม่อย่าง

เหมาะสม

	 5.	 ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับชั้น	-	ประชาชนในภูมิภาคต้องมีสิทธิ์รับรู้	ประวัติและ

พฤติกรรมในอดีต	ตลอดจนเหตุผลที่นำามาสู่การโยกย้ายของข้าราชการในทุกตำาแหน่งมาสู่จังหวัดของเขา

	 6.	 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เข้มข้น	 (Performance	 Assessment)	 โดยทำาการประเมินด้าน

ประสิทธิภาพการทำางาน	 ไปพร้อมกับการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม	 และให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้จัดทำาตัวชี้วัด

การทำางานที่เหมาะสม	สอดคล้องกับเป้าหมายของการดำาเนินงาน	

	 7.	 ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างข้าราชการและองค์กรอิสระ	 ข้าราชการและข้าราชการ
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ระดับสูง	ไม่ควรที่จะดำารงตำาแหน่งคณะผู้บริหารขององค์กรอิสระ	องค์กรกำากับดูแล	องค์กรมหาชน	หรือรัฐวิสาหกิจใดๆ	

ในขณะที่ยังรับราชการอยู่	 เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น	 แต่หากมีความจำาเป็นที่บุคคลเหล่านี้ต้องดำารงตำาแหน่งในองค์กร

ต่างๆ	ควบคู่กับการเป็นข้าราชการ	จะไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กรนั้นๆ	ได้

 

“เข้าใจสถานการณ์ รู้งาน รู้หน้าที่...”

	 และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้การบริการประชาชนควรจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพ

เช่นกัน	โดยทางสถาบันฯมีข้อเสนอ	ดังนี้

	 1.	 ข้าราชการของประชาชน	 ปฏิรูประบบราชการให้ข้าราชการทำางานเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ทำาหน้าที่ให้

ประชาชนอย่างแท้จริง	 ต้องมีการปฏิรูประบบราชการให้บุคลากรของรัฐมีความสำานึก	 ตระหนักรู้	 ว่าหน่วยงานราชการ

ไม่ใช่สถานที่ที่จะหาผลประโยชน์ส่วนตน

	 2.	 บริการอย่างมีมาตรฐาน	 มีการกำาหนดมาตรฐานในการให้บริการประชาชน	 พร้อมกำาหนดตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายของการบริการอย่างชัดเจน

	 3.	 การทำางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์	ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ	ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 4.	 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้แนวคิด	Lean	Government	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการลดความสูญเสียและลดกิจกรรมที่สูญเปล่าทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน

	 ประเทศไทยก้าวช้ากว่าคนอื่นมามากแล้วและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจนั้นมิอาจจะประเมินได้	 หากเรา

ยังไม่ก้าวออกจากหล่มความสูญเสียนี้	 เราอาจจะเป็นประเทศที่ตกขบวนรถไฟแห่งการพัฒนาได้	 แต่การเพิ่มขีดความ

สามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 ไม่สามารถจะไปพึ่งใครคนใดคนหนึ่ง	 หรือ	 หน่วยงานใด

เพียงหน่วยใดได้	 แม้ภาคเอกชนของไทยอาจมีกำาลังและและคุณภาพที่สามารถสู้กับชาติอื่นได้	 แต่ไม่สามารถที่จะดำาเนิน

การแต่เพียงฝ่ายเดียวในนามของประเทศไทยบนเวทีโลกได้	 ทุกองคาพยพของประเทศไทยจะต้องจับมือร่วมกัน	 และเดิน

หน้าขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า	

“ความสำาเร็จ และ ความประเสริฐของข้าราชการ 
คือ การให้บริการประชาชน 
Public Service Minded”
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