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บทบรรณาธิการ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี2559 ฉบับที่ 3
(ก.ค - ก.ย. 2559) น�ำเสนอสาระเกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ซึง่ เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์สำ� คัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เนือ่ งเพราะธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่เย็นเป็นสุข
ของสังคมไทย และเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทั้งนี้ สาระที่น่าสนใจของวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย
บทสั ม ภาษณ์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เกี่ ย วกั บ แนวทางการเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารงานภาครัฐ
ทั้งในแง่สถานการณ์ด้านธรรมาภิบาลในระยะที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐในภาพรวมในปัจจุบัน
ว่าประกอบไปด้วยปัญหาส�ำคัญในเรื่องใดบ้าง และมีสาเหตุส�ำคัญ
มาจากอะไร รวมถึงแนวทางการผลักดันการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ประกอบด้วย รศ.ดร.จุรี
วิ จิ ต รวาทการ เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ อ งค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสใน
ประเทศไทย และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คุณพงศ์โพยม วาศภูติ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูป
การปกครองท้องถิน่ สภาปฏิรปู แห่งประเทศไทย และ รศ.ดร. สังศิต
พิรยิ ะรังสรรค์ สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ และคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ขณะที่ เรื่ อ งเด่ น ประจ� ำ ฉบั บ น� ำ เสนอเรื่ อ งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพภาครัฐสูค่ วามทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรมในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 บทความประจ�ำฉบับ เรื่อง ความก้าวหน้าและทิศทาง
การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ข้อมูล
ชวนรู้เกี่ยวกับผลการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รายงานความเคลือ่ นไหว เรือ่ งสรุป
ผลการประชุมประจ�ำปี 2559 ของ สศช.
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ
จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการน�ำไปปรับใช้ตาม
บทบาทหน้ า ที่ รวมถึ ง เป็ น การจุ ด ประกายทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เรื่องดังกล่าวทั้งในระยะยาวและในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป
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การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ สู่ความทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
ความก้าวหน้าและทิศทางการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างสมดุล
และมีประสิทธิภาพ
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
สังคมประชาธิปไตยเพือ่ ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมประจ�ำปี 2559 ของ สศช.
เรื่อง “ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”
ปกหน้าใน
ความหมายของธรรมาภิบาล
ปกหลังใน
การสร้างธรรมาภิบาลในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์ ค�ำภา
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายดนุชา พิชยนันท์
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา

บรรณาธิการบริหาร
นางสาวมารยาท สมุทรสาคร
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา เตชะพนาดร
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
นายตฤตณัย นพคุณ
นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล
ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน)

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
สู่ความทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศช.

ใน

  ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหา
  เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ วิกฤตด้านสังคม การเมือง และความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยสาเหตุ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาหรื อ แก้ ป ั ญ หาเหล่ า นี้ ข องประเทศ ได้ แ ก่
ความอ่อนแอใน “ธรรมาภิบาล” ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิน่ ทีย่ งั ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการทีเ่ ปิดให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบ
และกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่ยังเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ ซึ่งล้วนแต่น�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำไม่เป็นธรรมในสังคม และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น
ในประเทศ โดยมีสถานการณ์ที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

การประเมินสถานการณ์ภาครัฐของไทย
สถานการณ์การบริหารจัดการในภาครัฐในระยะที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ�ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง งบบุคลากรในงบประมาณประจ�ำปีมีสัดส่วนสูง
รวมทั้งโครงสร้างภาครัฐในปัจจุบันยังขาดระบบการท�ำงานลักษณะประชารัฐที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับ
ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และประชาชน ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน บุคลากรภาครัฐและองค์กร
รัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่ายผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ขาดความรู้และความกระตือรือร้น
ในการท�ำหน้าที่และพัฒนาศักยภาพตนเองและเครือข่ายไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยังเป็นการด�ำเนินการในลักษณะ
แยกส่วน ขาดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินการร่วมกันทั้งด้านการสนับสนุนสินเชื่อ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด กฎระเบียบ
และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เพื่อให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถไม่นยิ มเข้ารับ
ราชการท�ำให้ขาดก�ำลังทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ
เนื่องจากรูปแบบการท�ำงานมีความหลากหลายมากขึ้น มีการ
ประกอบอาชีพที่ไม่ประจ�ำ (Freelance) การประกอบอาชีพ
ไม่ประจ�ำแบบหลายงาน (Gig Economy) ระบบบริหารจัดการ
ราชการไม่สอดคล้องกับวิถีการท�ำงานของคนรุ่นใหม่ ท�ำให้
คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสามารถไม่นยิ มเข้ารับราชการ จึงจ�ำเป็นต้อง
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ปรับปรุงระบบการสรรหา การพัฒนา และการบริหารราชการ
ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ต้องสร้างโอกาสและความเป็นธรรมในการเข้ารับราชการ รวมทัง้
ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มภี าวะผูน้ ำ� และสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับยุคสังคมดิจิทัล
3. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต�ำ 
่ และ
ระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
เมื่อเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหาร
ราชการเป็นแบบแนวดิง่ รวมศูนย์การบริหารงานไว้ทสี่ ว่ นกลาง
มีระเบียบและขัน้ ตอนมาก ขาดความยืดหยุน่ ล่าช้า ไม่คล่องตัว
ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุม มีการ
บูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ซึง่ ต้องเปลีย่ นแปลง
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจ
ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่เน้นความรวดเร็วและ
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ม ากขึ้ น ประกอบกั บ ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสอื่ สารได้อำ� นวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ท�ำให้ประชาชน
มีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทาง
ที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ บริการ
ที่ส�ำนักงาน บริการ ณ จุดเดียว และบริการออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2558
ประสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ อยู ่ ที่ อั น ดั บ 27 ของโลก และ
เป็นอันดับ 3 ของภูมภิ าคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
และธนาคารโลกรายงานว่าปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีคะแนน
ความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ที่อันดับ 49 ของโลก และ
เป็นอันดับ 3 ของภูมภิ าคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

4. ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ข า ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากระยะ
เวลาในการจัดท�ำค�ำของบประมาณไม่ทันต่อการแก้ปัญหาที่
หลากหลายและเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว กระบวนการ
วิเคราะห์งบประมาณและจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน
โครงการระหว่างกระทรวงยังคงเป็นระบบการท�ำงานที่เน้น
ความเป็นเอกเทศของกระทรวง กรม กอง ไม่บูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาระดับชาติอย่างเท่าทัน โดยเฉพาะปัญหาการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องและมีโยงใยทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอด
ทั้งขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ การจัดสรรงบประมาณลงสู่
พื้นที่มีสภาพเป็นเบี้ยหัวแตก ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณลงสู่พี้นที่
ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรในหลายจังหวัด รวมทั้งขาดกลไก
และช่องทางที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการด�ำเนินงานและงบประมาณของ
ภาครัฐท�ำให้กระบวนการจัดท�ำนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม
ไทยอย่างแท้จริง
5. การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบได้ ข ยายไปใน
วงกว้างทั้ง ในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน น� ำ ไป
สู ่ ค วามไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การของภาค
รั ฐ เกิ ด ความชะงั ก งั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ ตลอดจนนานาชาติขาดความเชือ่ ถือ รวมทัง้ การร่วมมือ
ด้ า นความมั่ น คง การค้ า การลงทุ น ธุ ร กิ จ และการเมื อ ง
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โดยผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
พบว่า พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perception Index: CPI) เพียงร้อยละ 38
อยู่อันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก
รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุส�ำคัญเนื่องจาก
ขาดความต่ อ เนื่ อ งและล่ า ช้ า ในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมในการใช้
ต�ำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ โดยเฉพาะการน�ำระบบอุปถัมภ์
มาใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ นอกจากนีก้ ารแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบจะเน้นเฉพาะการทุจริตที่เกิดจากภาครัฐ
โดยยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการทุจริตที่เกิดมาจากภาคีอื่นๆ
เท่ า ที่ ค วร ในขณะที่ ภ าคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ร
ภาคเอกชนมีสัดส่วนการทุจริตและประพฤติมิชอบสูงขึ้นเป็น
ล�ำดับ ตลอดจนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความรุนแรง
รวมทัง้ มีความเชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่ายทัง้ ในและนอกประเทศ
มากขึ้น

6. รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ข าดแผนการ
ด�ำเนินงานเชิงยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหาร
ที่ ซั บ ซ้ อ น ส่ ง ผลให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ด ้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ
รัฐวิสาหกิจหลายแห่งประสบภาวะการขาดทุน ขาดสภาพคล่อง
และมี ห นี้ สิ น เป็ น จ� ำ นวนมาก โครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแทรกแซงหรือครอบง�ำการด�ำเนินงาน
จากหลายหน่วยงาน เกิดช่องทางและความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานหลั ก ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ทั้ ง ผู ้ ค วบคุ ม ก� ำกั บ และผู ้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง
ไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนแข่งขัน ในขณะที่
ผูบ้ ริโภคไม่มหี ลักประกันทีจ่ ะได้รบั การบริการอย่างมีมาตรฐาน
ทัง้ ความต้องการสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
และการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากโครงสร้างอ�ำนาจส่วนกลาง
ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ รวมศู น ย์ อ� ำ นาจ
ในการบริหารราชการส่วนกลางมากกว่ากระจายสู่พื้นที่ปฏิบัติ
ขาดระบบการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
ยั ง มี ป ั ญ หาความไม่ ชั ด เจนในการแบ่ ง ภารกิ จ ให้ เ หมาะสม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การถ่ายโอนบุคลากรระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ท้องถิ่นยังไม่คล่องตัว มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นที่ยัง
ไม่มีความพร้อมเพียงพอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานยังไม่ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้
การได้มาของอ�ำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
อาจยั ง ไม่ โ ปร่ ง ใสเพี ย งพอ รวมทั้ ง การติ ด ตามประเมิ น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
8. กฎหมายหลายฉบั บ ยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
เนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อน
บางประการ อาทิ มีความล่าช้า ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการเตรียมความพร้อมให้กับผู้น�ำไปปฏิบัติ
ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน มุ่งควบคุมมากกว่า
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว มีการรวมอ�ำนาจไว้
ที่องค์กรระดับสูง การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนีผ้ ถู้ กู บังคับใช้กฎหมายไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายและขั้ น ตอนกระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งเพี ย งพอ
ท�ำให้เกิดการถูกเอาเปรียบและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ประกอบกับการเข้าร่วมลงนามในพิธสี าร ตราสาร และข้อผูกพัน
อื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ของประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) พันธกรณีสหประชาชาติ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)
เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล
เป็ น เงื่ อ นไขให้ ภ าครั ฐ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บตลอดจน
แนวปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพันธกรณี

กรกฎาคม - กันยายน 2559

ที่ ป ระเทศไทยได้ ท� ำ ความตกลงไว้ กั บ ต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้
9. ระบบและกระบวนการยุ ติ ธ รรมบางส่ ว นยั ง
ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมได้
อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับความเป็นสากล  
เนื่องจากโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
มีลักษณะเป็นแบบรวมศูนย์อ�ำนาจ บางครั้งถูกแทรกแซงจาก
การเมือง การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องขาดความโปร่งใส มีการทุจริต ปฏิบัติงาน
แบบสองมาตรฐานทั้งในการสอบสวน สืบสวน การสั่งฟ้อง
และการพิจารณาคดี ตลอดจนขาดระบบการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถสะท้อน
ถึ ง สาระของภารกิ จ ส� ำ คั ญ รวมทั้ ง อาจมี ก ารใช้ อ� ำ นาจเพื่ อ
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มและความล่าช้าในกระบวนการ
การพิจารณาและตัดสินคดีต่างๆ

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์
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การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบในภาครั ฐ ยั ง เป็ น นโยบายส� ำ คั ญ ที่
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริห ารจัด การใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สิ บ ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ มี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ และมีอนุกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ปปช. เลขาธิการ ปปท. ประธาน
กรรมการสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ.ภักดี โพธิศริ ิ รศ.วุฒสิ าร ตันไชย
นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ นายอุทิศ ขาวเธียร นางสาวอรพินท์
สพโชคชัย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร รวมทั้งมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
และนายมนตรี บุญพาณิชย์) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประเมินผล
และเผยแพร่ ก ารพั ฒ นา (นางสาวมารยาท สมุ ท รสาคร)
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละระบบบริ ห าร
(นางเสาวณี ย ์ แสงสุ พ รรณ) เป็ น อนุ ก รรมการและผู ้ ช ่ ว ย
เลขานุการ

จากการประเมินสถานการณ์ภาครัฐของไทยดังกล่าว
ข้างต้น ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้
ที่ ผ ่ า นมามี ก ารจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ
ประสบผลส�ำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ ในภาครัฐ รวม 3 ครัง้ รวมทัง้ มีการน�ำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ไปจัดประชุมระดมความคิดเห็นในภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภาคใต้ (จ.กระบี่) และ
ภาคกลาง (จ.เพชรบุรี และจ.ชลบุรี) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคการ
พัฒนาระดับภาคได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ได้มีการน�ำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ได้จัดท�ำขึ้นไประดม
ความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาประจ�ำปีของ สคช. เป็นระยะ
เพื่อให้มีการระดมความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำให้ แผน
พัฒนาฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐฯ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ จัดท�ำโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรของรัฐ
ต่องบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีลดลง
เป้าหมายที่ 2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละประเภท ทีไ่ ด้รบั รางวัลการบริหารจัดการทีด่ ตี อ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด 2.2 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและคดี เ กี่ ย วกั บ การ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่าง “ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ด�ำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
ธรรมาภิบาลในสังคม” เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
เป้าหมายที่ 3 เพิ่ ม คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก าร
เพิม่ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนือ่ งและ ทุจริตให้สูงขึ้น
จริงจัง โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต
รวมทั้งแผนงานและโครงการส�ำคัญ ดังนี้
สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. วัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ 4 ลดจ�ำนวนการด�ำเนินคดีกับผู้มิได้
1.1 เพือ่ ให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการ กระท�ำความผิด
ที่ดี และได้มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด จ�ำนวนคดีที่รัฐด�ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท�ำ
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ ความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง
บริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
3. แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
3.1 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน บทบาท
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ของประเทศ
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่ หมาะสม เกิดความคุม้ ค่า สามารถ
1.4 เพือ่ พัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมาย ให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่ห ลากหลายและ
ให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม มีคณ
ุ ภาพ ข้าราชการมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ
แก่ประชาชน
ต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย
ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ โดย
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท�ำ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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1) ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจน
และไม่ซ�้ำซ้อน
2) ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการการผลิต
และการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
3) ก�ำหนดหลักการและแนวทางในการยุบ
เลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
ทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคให้เหลือเพียงการปฏิบตั ภิ ารกิจเฉพาะทีไ่ ม่อาจ
4) ปรั บ ปรุ ง ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลให้
มอบให้หน่วยงานอื่นด�ำเนินการแทนได้
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหาร และผลกระทบของการด�ำเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และสามารถน�ำมาใช้ประกอบ
จัดการก�ำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5) จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป

3.3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให้
ในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้ง
ทบทวนบทบาทให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และ บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ�ำนวย
ความจ�ำเป็นของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้าง ความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาค
กลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ ธุรกิจ โดย

1) ปรับรูปแบบและวิธีการด�ำเนินการของ
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา
เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ มีกลไกและช่องทาง ภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และ
ให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบ ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
กระบวนการด�ำเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐ
2) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัด
ได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย
บริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และ
1) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชา
พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ สังคมและองค์กรชุมชน
และงบประมาณเชิงพื้นที่
3) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสาร
2) ปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนา กับประชาชนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้รบั ทราบและเข้าใจ
ถึงสิง่ ทีร่ ฐั ก�ำลังจะด�ำเนินการ และด�ำเนินการอยู่ พร้อมทัง้ รับฟัง
ระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด
3) ก�ำหนดโครงสร้างและล�ำดับความส�ำคัญ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
ของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบาย
รัฐบาล

4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศ การจัดการแบบออนไลน์
ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง
และสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ
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5) ปรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของรั ฐ จาก
รู ป แบบเดิ ม ไปสู ่ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
อย่างเป็นระบบ ลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถกี าร
ด�ำเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล

ทีม่ ธี รรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ให้ความ
ส�ำคัญกับกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหา
แหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ๆ

6) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของ
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ภาครั ฐ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศภาครั ฐ
(Government Information Network: GIN) รวมทัง้ เชือ่ มโยง
การท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้าม
หน่ ว ยงานผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ที่ ร องรั บ การท� ำ งานและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในเรือ่ งการก�ำหนดนโยบายการบริหารบุคลากร
และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับ
กระบวนการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการก�ำกับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน

5) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และ
เงินอุดหนุนของท้องถิน่ โดยปรับโครงสร้างรายได้ระหว่างรัฐและ
ท้องถิน่ พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพิม่ รายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควบคูก่ บั การยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณะ วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงิน
การคลังของท้องถิน่ รวมทัง้ สร้างความโปร่งใสในการจัดท�ำและ
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่
บริหารงบประมาณของท้องถิน่ ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการ
ภาคประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
จากรั ฐ บาล มี ค วามคล่ อ งตั ว พึ่ ง ตนเองทางการคลั ง ได้ ใ น
ระยะยาว และสามารถจั ด บริ ก ารสาธารณะขั้ น พื้ น ฐานแก่
ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
7) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์
สถานการณ์ ในรูปแบบดิจทิ ลั ทีป่ ระชาชนและภาคธุรกิจสามารถ
เข้าถึง น�ำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้ ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม

1) ทบทวนการกระจายอ� ำ นาจและการ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น ให้ ชั ด เจนตามศั ก ยภาพและ
ความพร้อมของท้องถิ่น
2) สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
กับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น
3) ก�ำหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นมาตรฐาน รวมทัง้
ระบบการตรวจสอบก่อนด�ำรงต�ำแหน่ง ตลอดจนพัฒนาความ
รู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
บุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในอ�ำนาจหน้าที่
และบทบาทความเป็นนักบริหาร นักการเมือง และผูป้ ฏิบตั งิ าน
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3.5 ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย
1) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง อาทิ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมุง่ สร้างจิตส�ำนึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ พัฒ นากลไกและระบบการด�ำเนินงานที่ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมและมาตรฐานจริ ย ธรรมอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เข้าสู่ต�ำแหน่งทางการเมือง ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ของภาคธุรกิจเพื่อการต่อต้านการทุจริต รณรงค์การปลูกฝัง
จิตส�ำนึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ มี ห น้ า ที่ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและภาค
ประชาสังคม รวมทั้งพัฒนาและสร้างเครือข่ายและคุ้มครอง
การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบในกลุม่ ประชาชน
2) ป้องกันการทุจริต อาทิ ปฏิรูปกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ จัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุม้ ครองพยานในคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการ
ด�ำเนินงานในการก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ เสริมสร้าง
ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริตให้เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) ปราบปรามการทุจริต อาทิ ปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิรปู
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เพิ่มอัตรา
โทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกัน
ระหว่างผู้ให้และผู้รับสินบน รวมทั้งเพิ่มมาตรการ
ลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะท�ำให้
เกิดความยั้งคิดต่อการกระท�ำการทุจริต

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ
ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และด�ำเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจน
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท�ำผิดในที่
ควบคุม โดย
1) ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย อาทิ เร่งรัดให้
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ล้าสมัย น�ำเครื่องมือ
การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory
Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องปรับปรุงกฎหมายเดิมและการออกกฎหมายใหม่ทุกครั้ง
ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่
มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนาและตัง้ หน่วยงานทีท่ �ำ
หน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์หรือประเภท
ของกฎหมายที่ต้องท�ำการประเมิน
ผลกระทบก่อนประกาศใช้
2) ปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี
ประสิทธิภาพ อาทิ ปฏิรปู องค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กร
ทนายความ และหน่วยงานต�ำรวจ ให้สามารถอ�ำนวยความ
ยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนาระบบ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ จ�ำเป็นต้องเร่งผลักดันให้การด�ำเนิน
การตามแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถด�ำเนินการได้ตามกรอบที่วางไว้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด�ำเนินการตามแผนงานและโครงการ ภายใต้ระยะเวลาที่ก�ำหนด ดังนี้
แผนรองรับ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
2. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก�ำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563)
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
แผนงานและโครงการส�ำคัญ
1. การปรับโครงสร้างอ�ำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยงานด�ำเนินงานหลักได้แก่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. (พ.ศ. 2560 - 2564)
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ หน่วยงานด�ำเนินงานหลัก ได้แก่ ส�ำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 - 2563)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ หน่วยงานด�ำเนินงานหลัก ได้แก่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. (พ.ศ.
2560 - 2563)
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ ส�ำนัก
งบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2562)
5. การบูรณาการโครงสร้างพืน้ ฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technology / ICT) ส�ำหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ ส�ำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2560 - 2562)
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2560 - 2561)
7. การพัฒนาระบบยุตธิ รรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ กระทรวงยุตธิ รรม
(พ.ศ. 2560 - 2564)
8. การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และสภาทนายความ (พ.ศ. 2560 - 2564)
9. การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานด�ำเนินงานหลัก ได้แก่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของทุกหน่วยราชการ (พ.ศ. 2560 - 2562)
10. การพัฒนากระบวนการจัดท�ำนโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน หน่วยงานด�ำเนินการหลัก ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2562)

การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบ เร่งรัดด�ำเนินการ
คดี ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ
พิจารณาน�ำมาตรการลงโทษระยะ
ปานกลางมาใช้ ส่งเสริมกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความ
เป็นธรรม พัฒนากลไกการก�ำกับดูแลและส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชน
รวมทั้งพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร

กรกฎาคม - กันยายน 2559
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บทสรุป
ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
หลายด้ า นทั้ ง ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ป ร ะ เ ท ศ วิ ก ฤ ต ด ้ า น
สั ง คม การเมื อ ง และความเสื่ อ มโทรม
ของทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
โดยมีอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ความอ่อนแอ
ของระบบการบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ
และธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย การขาด
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ ให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ ที่
วางไว้ การขาดประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย ระบบการบริ ห ารและการ
ให้ บ ริ ก ารของท้ อ งถิ่ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
และความโปร่งใสเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ กระบวนการ
อ�ำนวยความยุติธรรมยังไม่เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ
ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยให้
สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนและมุ่งมั่นให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ส�ำคัญที่ได้
วางไว้คือเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ก ารบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ลดปัญหา
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบและ
กระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อ
ลดสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ เพิม่ คะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(CPI) ให้อยูส่ งู กว่าร้อยละ 50 เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
และลดจ�ำนวนคดีกับผู้มิได้กระท�ำความผิด
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐดังกล่าว
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่เชื่อมต่อการพัฒนา
ของประเทศในระยะต่อไปให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันในทุก
ภาคส่วนทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกัน
ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ให้บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สัมภาษณ์พิเศษ

นานาทัศนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ธีระพงษ์ มาลัยทอง* มณฑ์ชนก มณีโชติ**พรรณาภา พูลมาก *** วิชญ์พล เตชะพัฒนาการ

สำ�

นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาท
สำ�คัญในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐที่มุ่งเน้นความทันสมัย โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมถึงมีความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างดี
ให้เข้าพบและสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ทั้งในแง่สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงปัจจัยความสำ�เร็จและแนวทาง
การพัฒนาธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และในระยะยาวที่จะเป็นฐานสำ�คัญ
ในการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศไปสู่อนาคตที่มีความสุขร่วมกัน

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ปัญหาการทุจริตในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นจากความเอาจริงเอาจังของรัฐบาล
“รัฐบาลมีความเอาใจใส่ในเรื่องการลดปัญหาทุจริต
อย่างมาก จะเห็นได้จากการที่รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ขึน้ มา และภายใต้ คตช. ยังมี
คณะอนุกรรมการอีกหลายชุดขึ้นมาผลักดันงานในมิติต่างๆ
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดา้ น
การปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างการรับรู้ คณะอนุกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติดา้ นการป้องกันการทุจริต คณะอนุกรรมการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ด ้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ และ
คณะอนุ ก รรมการประสานความร่ ว มมื อ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม
(Integrity Pact)

ดร.จุรีฯ กล่าวว่า สถานการณ์ด้านธรรมาภิบาลทั่วไป
ของประเทศในระยะที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลให้
ความเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เห็นได้จากการที่รัฐบาล
แต่งตั้งกลไกที่เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในหลายระดับ เริ่มจาก
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และภายใต้
คตช. ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการทีเ่ ข้ามาท�ำงานในหลายด้าน

ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐก็มีการด�ำเนินการ
ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามที่เข้มข้นมากขึ้น อาทิ ด้าน
การปราบปราม จะมีส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เป็นพระเอก มีมาตรการ
หลายอย่าง เช่น การย้ายข้าราชการทีถ่ กู ร้องเรียนเรือ่ งการทุจริต
การท� ำ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม การอนุ ญ าตให้ ภ าคเอกชนและ
ประชาสังคมมีส ่ว นร่ว มในการติดตามตรวจสอบการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างรายการใหญ่ๆ เป็นต้น”

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
****นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

การปลูกและปลุกจิตส�ำนึกธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ดร.จุรีฯ กล่าวต่อถึงบทบาทของคณะอนุกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้าง
การรับรูท้ รี่ บั ผิดชอบอยูว่ า่ มุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาจากจุดเริม่ ต้น
ที่เป็นรากฐาน โดยมองว่าสังคมจะดี คอร์รัปชันจะน้อยลง ก็ต่อ
เมื่อประชาชนต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วย ซึ่งการที่ประชาชน
จะเข้ามาร่วมด้วยนั้น ไม่สามารถใช้กฎหมายหรือใช้มาตรการ
ที่เข้มข้นซึ่งเป็นการมุ่งแก้ปัญหาระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว
ต้องให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาระยะยาวด้วย โดยต้อง
ปลูกฝังจิ ต ส� ำ นึ ก ของคนให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนรู้สึกว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และท�ำให้
“เรือ่ งแรกทีค่ ณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ประชาชนเต็ ม ใจเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างการรับรูเ้ สนอไปคือ มีหลักสูตร
โดยทั้งหมดต้องมาจากความตั้งใจของตัวเขาเอง
“จิตส�ำนึกของมนุษย์นี้ส�ำคัญที่สุด ไม่ว่าสังคมจะมี ให้เด็กเรียนรูเ้ รือ่ งคุณค่าส�ำคัญหรือคุณค่าหลัก (core values)
กฎหมายดี มีเงือ่ นไขกติกาดีอย่างไร แต่ถา้ ตัวบุคคลไม่เชือ่ (buy in) ซึ่งเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็ก เมื่อโตไปพบกับสิ่งเร้าที่ท� ำให้
ไม่ได้ซึมซับกับคุณค่าความดีอันนั้นจริงๆ ก็จะหาทางเบี่ยงเบน เบี่ ย งเบนจากสิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น ก็ จ ะมี เ สี ย งกระซิ บ ในหู เขาว่ า
ไม่ควรท�ำ เหมือนปลูกสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เหมือนฉีดวัคซีน
ไปได้ และการเบี่ยงเบนนี้ก็จะสร้างความเสียหายในที่สุด
เช่น หลักสูตรโตไปไม่โกง เพราะหลักสูตรนี้มีสาระครบถ้วน
“เพราะมนุษย์เก่งกว่ากฎหมาย ถ้าเป็นฝ่ายการเมือง ได้เป็นนโยบายให้โรงเรียนทั่วประเทศน�ำไปใช้ อันนี้ก็เป็นเรื่อง
ก็จะออกนโยบายออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ถ้าเป็น ระยะยาว ถ้าโรงเรียนรับไปใช้จริงๆ น�ำไปปลูกฝังเด็กมันก็จะ
นักธุรกิจก็จะค้าขายไม่ตรงไปตรงมา ถ้าเป็นข้าราชการก็จะไป เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริตได้และจะติดตัว
ร่วมมือกับฝ่ายธุรกิจ หรือฝ่ายการเมืองในการซิกแซกไปมา ไปตลอด”
หาทางออกให้อย่างถูกกฎหมาย ยิ่งถ้าหากเราเปรียบเทียบกับ
“การที่เราเน้นธรรมาภิบาลคือต้องเคารพกฎหมาย
ประเทศทีม่ คี อร์รปั ชันต�่ำๆ สิง่ ทีเ่ ขาเน้นมากคือการสร้างคน คือ
ให้คนดูดซับคุณค่าความเป็นคนดีในตัวเขาเลย เพราะฉะนั้น rules of laws หลักนิติธรรม หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
คนจะไม่รบั พฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนในการทุจริต คอร์รปั ชัน ของเขา นี่จะต้องมาจาก core values เหล่านี้เป็นพื้นฐานจริงๆ สมมติ
พอมีอะไรที่ไม่ถูกต้อง มีการท้วงติง ประชาชนยอมรับไม่ได้ เรารักความเป็นธรรม เข้าใจมิตเิ รือ่ งความเป็นธรรม เราก็จะรูจ้ กั
ต้องลาออกทันที ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณายาวนาน” เรื่องแบ่งปัน เรื่องของการไม่เอาเปรียบ ไม่รังแกคนอื่น ถ้าเรา
ท�ำธุรกิจ เราก็หาก�ำไรแต่พอประมาณโดยไม่ต้องไปเบียดเบียน
สร้างภูมคิ ม้ ุ กันให้เด็กผ่านหลักสูตรเรือ่ งคุณค่าหลัก คนอื่น เช่น เอาของไม่ดีไปให้ผู้บริโภค มันหมุนเวียน พันกันไป
หมดเลย โดยทั้งหมดนี้มาจาก core values ทั้งสิ้น”

(core values) ของสังคม

ดร.จุรฯี กล่าวว่า ส�ำหรับเด็กเล็กๆ สามารถทีจ่ ะปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์เข้าไปได้ โดยค่อยๆ สอนเรื่องคุณค่าหลัก
(core values) ที่สังคมพึงปรารถนาและท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง
จนเกิ ด การซึ ม ซั บ เข้ า ไปอย่ า งต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต
ที่จะติดตัวไปตลอด

“ถ้าพ่อแม่โกหก เด็กก็จะเริ่มคิดแล้วว่าท�ำไมพ่อแม่
พูดไม่จริง บางทีเด็กก็จะสอนพ่อแม่ มันมีคลิปสั้นๆ ที่เด็กสอน
พ่อแม่ แต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบนะ แต่คนรุ่นเด็กชอบ ใช้ได้ผลกับคน
อายุน้อย หรือคอยแท็กซี่ แล้วลูกไม่ขึ้น แล้วชี้ไปว่ามีตายาย
ยื น คอยอยู ่ ไปแซงคิ ว เขาขั ด แน่ น อนค่ ะ ขั ด เรื่ อ งพวกพ้ อ ง
การบริหารงานที่เอื้อต่อพวกพ้องตัวเองก็ขัดเพราะไม่เป็นธรรม
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“ห้องกรง” ลากกระเป๋าจะไปเทีย่ วกัน คนนีต้ ามน�ำ้ คนนัน้ ตัดป่า
แต่ในที่สุดก็ไปห้องกรง แล้วสรุปว่าความสุขชั่วคราวแต่สุดท้าย
ต้องไปอยู่ในคุกก็ไม่สนุก หรือเช่นป้ายโฆษณาตรงป้ายรถเมล์
ที่กินบ้านกินเมืองเป็นรูปยักษ์ อันนั้นของเราเหมือนกัน ของโต
ไปไม่โกง เป็นชุดเดิม อันนี้ก็มีผลิตมาเรื่อยๆ”
ขณะเดียวกัน นอกจากสื่อที่จัดท�ำภายใต้ภารกิจของ
อนุกรรมการฯ ดังที่กล่าวมาแล้ว ดร.จุรีฯ ยังกล่าวต่อว่า ได้มี
การจัดท�ำสือ่ ทีใ่ ช้ในการอบรมข้าราชการ โดยมุง่ เน้นการจ�ำลอง
ทีนี้การไม่เป็นธรรมส�ำหรับเด็กนี่ตอนเล็กๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจ เหตุการณ์ที่ฝึกให้ผู้อบรมได้คิดและอภิปรายกัน
ความรับผิดชอบเด็กก็ยังไม่เข้าใจ เราถึงเริ่มสอนจากง่ายที่สุด
“มีพวกคลิปทีย่ าวหน่อย อันนีไ้ ม่ได้อยูใ่ ต้อนุฯ ชุดนีแ้ ล้ว
รับผิดชอบในวัยเด็กสุดเลย อย่างอนุบาลนีถ่ า้ ไปเหยียบเท้าเพือ่ น
ท�ำมาก่อน อันนัน้ ส�ำหรับใช้ใน training ของข้าราชการ ของอะไร
ก็ต้องขอโทษ หรือท�ำน�้ำหก ก็ต้องบอกว่าฉันผิด อะไรอย่างนี้
เช่น การใช้ลฟิ ต์ คนแย่งกันเข้าลิฟต์ ลิฟต์คา้ งแล้วจะท�ำอย่างไร
ท�ำให้การยอมรับความผิดไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่สังคมไทยเรา
เป็น situation ที่เป็นกรณีศึกษา คุณเข้าอบรมแล้วคุณต้อง
พอยิ่งโตยิ่งไม่ผิดนะ ผู้บริหารไม่เคยผิดใช่ไหม แล้วมันรับไม่ได้
มาถกกันเองว่าใครถูก ใครผิดอย่างไร เพราะเรื่องคุณธรรม
แล้ว culture ของเรา ถ้าคนรับผิดถูกถล่มเลย”
จริยธรรมต้องคิดค่ะ ไม่ใช่บรรยายให้ฟังอย่างเดียว มันก็เข้า
หูซ้ายทะลุหูขวา หรือแค่ท่องๆ จ� ำๆ แต่คุณต้องวิเคราะห์
ใช้การรณรงค์ผา่ นสือ่ เพือ่ สอนให้คนคิดได้คดิ เป็น เรือ่ ง ต้องมีสว่ นร่วม ต้องอินกับเรือ่ ง แล้วค่อยเกิดปัญญา รูส้ กึ ว่า
ดร.จุ รี ฯ กล่ า วว่ า ภารกิ จ ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ เราเข้าใจจริงๆ ว่ามันดีไม่ดีด้วยเหตุใด เพราะฉะนั้นมันต้อง
มุ่งเน้นในอีกเรื่องคือ การใช้สื่อแขนงต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ มีสื่อต่างๆ มากระตุ้น”
มากที่สุด โดยใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตกับ
นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี สื่ อ ต่ า งๆ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มา มี เรื่ อ ง
คนทุกกลุ่ม
ก้านกล้วยที่อีกหน่อยที่จะน�ำมาฉาย เป็นแอนิเมชันที่สนุกเลย
“ทุกคนเคยเรียนรูถ้ งึ ความดีมาทัง้ นัน้ ไม่มากก็นอ้ ย แต่ น่ารักมากมี 10 - 15 ตอน ซึ่งจะสื่อถึงคุณค่าหลัก 5 ประการ
สิ่งยั่วยุในสังคมมีเยอะ คนก็ไหลไปตามน�้ำ เพราะเห็นว่าใครๆ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ รักความเป็นธรรม
ก็ท�ำกัน เห็นว่าใครๆ ก็หนีภาษี เราก็หนีบ้างไม่เห็นผิดเลย ความรับผิดชอบ และชีวิตพอเพียง 5 คุณค่านี้เราเชื่อว่ามันเป็น
ใครๆ ก็มี 2 บัญชีที่นักธุรกิจพูด หรือที่ข้าราชการบอกว่าใครๆ core values เป็นค่านิยมหลักที่จะท�ำให้คนในสังคมเป็นคนดี
เขาก็รับเงินตามน�้ำกัน เพราะฉะนั้นเราก�ำลังจะปลุกจิตส�ำนึก การโกงคือการไม่ซื่อสัตย์”
อันนี้โดยบอกว่ามันไม่ดีนะอย่าท�ำ เป็นระยะสั้น ท�ำไปเรื่อยๆ
ดร.จุรฯี ย�ำ้ ว่า สิง่ เหล่านีก้ ต็ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ งในสังคม
ว่ามันไม่ดนี ะอย่าท�ำ โดยใช้สอื่ มานึกถึงคราวทีเ่ รามีสอื่ ตาวิเศษ โดยพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร ในระยะสั้นจะไป
อย่างทิ้งขยะซึ่งได้ผลมาก อันนี้ก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้น กระตุ้นปลุกจิตส�ำนึกเขาอย่างไร ทั้งหมดคือต้องท�ำให้ฉุกคิด
ตาวิ เ ศษเขารณรงค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งนะ ออกเรื่ อ ยๆ ตอกย�้ ำ ให้รู้สึกแล้วตัดสินใจเอง
ไปเรื่อยๆ จนคนรู้สึกติดใจ จ�ำได้ตลอด อันนี้เราก็พยายามท�ำ
คลิ ป น่ า สนใจอั น หนึ่ ง ซึ่ ง จะเผยแพร่ ใ นไม่ ช ้ า นี้ ก็ คื อ คลิ ป มาตรการทางบริหารจัดการที่เข้มข้นขึ้น
“คนโกงต้องแฉและแชร์” ให้คนรุ่นใหม่แชร์ทางโซเชียลมีเดีย
ดร.จุรีฯ ยังกล่าวถึงคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ
หรืออีกอันจะเกี่ยวกับขับรถโกง ถนนอะไรต่างๆ แต่ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกัน
คล้ายๆ ว่าตัวเองก็ไปไม่ได้เพราะไปเจอถนนที่มันทรุด อะไร การทุ จ ริ ต ที่ มี รศ.ดร.ต่ อ ตระกู ล ยมนาค เป็ น ประธาน
อย่างนี้ แบบตลกหน่อย อีกเรือ่ งหนึง่ ก็เขาจะไปเทีย่ วกัน ไปเทีย่ ว อนุกรรมการ ซึง่ ได้กำ� หนดมาตรการป้องกันการทุจริตในลักษณะ

16

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ยกระดับมาตรฐานของนักการเมือง ควบคู่กับ
สอนคนให้คิดเป็น ช่วยเพิ่มธรรมาภิบาล
ให้สังคมไทย
ดร.จุรีฯ จึงเห็นว่า ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปลูกฝัง
เรื่องการสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้สูงขึ้นส�ำหรับคนที่เป็น
บุคคลสาธารณะ (public profile) คนที่ท�ำงานเพื่อส่วนรวม
โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ก�ำหนด
ทิศทางของประเทศ เพราะฉะนั้นนักการเมืองหรือผู้บริหาร
หน่วยงานจึงต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงมาก สิ่งเหล่านี้
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝังสร้างกัน ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะ
ที่เป็นมาตรการทางบริหารขึ้น อาทิ ก�ำหนดให้มีการโยกย้าย
ผู ้ ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ออกไปก่ อ นเป็ น
การชั่วคราว เพื่อเกิดความสะดวกในการเสาะหาข้อมูลและ
รวบรวมหลั ก ฐาน รวมทั้ ง ยั ง ผลั ก ดั น ช่ อ งทางให้ ป ระชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประมูลโครงการขนาดใหญ่มูลค่าสูง

“เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ย แต่ถา้ เราบอกว่ายากแล้วเราไม่ทำ� เลย
เมื่อไรเราจะได้คนแบบนี้ในสังคม นี่เป็นการลงทุนทางสังคม
ระยะยาว ฮ่องกงเขาก็ทำ� สิงคโปร์กท็ ำ� ประเทศสแกนดิเนเวียร์
เขาก็มีสิ่งเหล่านี้ จนถึงเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวิถีชีวิตเขาไปแล้ว
วิถชี วี ติ ทีไ่ ม่โกงไม่กนิ รังเกียจคนโกง เราจะไปถึงจุดนัน้ ได้อย่างไร
“เป็นมาตรการทีใ่ ช้จดั การเรือ่ งทีถ่ กู ตัง้ ข้อสงสัย เช่น ที่ท�ำให้สังคมนี่รู้สึกว่ารับไม่ได้ คนที่ท�ำอะไรไม่ดีต้องลาออก
ใครพอถูกกล่าวหาในเรื่องที่มีมูล ก็จะให้ย้ายออกไปก่อน เขาจะอายเอง การลงโทษทางสังคม และการลงโทษโดยตัวเอง
เพราะถ้ า คุ ณ นั่ ง อยู ่ ต รงนั้ น คุ ณ นั่ ง ทั บ ข้ อ มู ล อะไรต่ อ อะไร จะแรง ถ้าตัวเองท�ำผิดแล้วรับไม่ได้ แม้วา่ ใครจะไม่เห็นก็จะไม่ทำ� ”
การตรวจสอบจึงจะได้ผล อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งหลายคน
“ควรจะเปลี่ยนทั้ง mindset ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติ
ไม่เห็นด้วย เพราะบอกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เพราะต�ำราบริหารบอกว่าเราเรียนรู้จาก
แต่สำ� หรับเราทีม่ ปี ญ
ั หาเยอะในขณะนีม้ นั ก็อาจจะดีเพราะคนที่ mistakes ตลอดเวลา ของเราโครงการทีไ่ ม่ได้สติหลายอย่างก็ยงั
ถูกกล่าวหาอย่าไปคุมงานอยู่ในขณะนั้น แต่ถ้าเขาไม่มีความผิด อยู่ถึงวันนี้ ควรจะเลิกไปเลย ยอมรับว่ามันไม่ดีแล้วก็ cut lost
ให้เขากลับไปเลย แต่เป็นมาตรการชั่วคราว แต่ถ้าเขาไม่ผิด แต่เราไม่ cut lost ในระบบราชการ เราก็ปล่อยให้มันเรื้อรัง
เขาก็ได้กลับมาเหมือนเดิม แต่มนั ก็เสียหายเขานะ มันก็เจ็บปวด ไปอย่างนี้ ถึงจะไม่ให้มันโต ปล่อยให้แกนๆ แต่ก็เสียหาย
เราเข้าใจ แต่เราหย่อนยานมานานมาก จึงต้องใช้วิธีที่เด็ดขาด
หน่อย
“นอกจากนั้นการประมูลรายการใหญ่ๆ จะให้มี
คนนอกมาติดตามดู ก็เป็นหลักที่ใช้กันสากลทั่วไป ยิ่งของเรา
ที่มีการฮั้วกันเยอะ ให้คนนอกมาตามดูก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดี
แต่การคัดกรองคนเข้ามา เพื่อให้ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
เป็นคนกลางที่มีความรู้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ทั้งหมดนี้ก็คือ
การท�ำให้ระบบการบริหารราชการเปิดมากขึ้น เปิดกว้างให้
เข้ามาตรวจสอบติดตาม”
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กันทัง้ งบประมาณและบุคลากรทีต่ อ้ งไป maintain ไว้ บางที
ต้องมีความเด็ดขาด ก็ต้องค่อยๆ เปลี่ยนค่ะ คิดว่าท้ายที่สุด
ก็คงเปลี่ยนได้เพราะดูจากเด็กยุคใหม่ ดูจาก social media
ความคิดความเห็นของนักศึกษารุ่นใหม่นี่มองปัญหาเรื่อง
ความเป็นธรรมผิดจากผู้ใหญ่รุ่นก่อนแล้ว เริ่มมีความเห็น
ที่ไม่ค่อยเหมือนกัน อาจจะแปลกๆ ในบางอย่าง แต่ก็เป็น
ความคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งหากเราสามารถที่จะสนทนา ถก
และคุยกันด้วยเหตุผลทีด่ กี ว่านีก่ อ็ าจจะดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลย”
ดร.จุรีฯ กล่าวต่อถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่ผ่านการลงประชามติไปแล้วว่าจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและสังคม ท�ำอะไรจริงจัง การศึกษาที่ดีต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ ต้องกระตุ้น
“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติไป ให้นักเรียนอยากท�ำ เพื่อให้ท�ำแล้วสนุก ต้องสร้างความชอบ
แล้วไม่ได้ถูกร่างมาเพื่อปราบโกงอย่างเดียว แต่ต้องการ อย่างจริงจัง (Passion) ให้นักเรียน เด็กเวลาสนุกเขาจะตั้งใจ
สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและสังคม ลงมือท�ำต่อไปเรื่อยๆ และจะน�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง
โดยก�ำหนดว่าถ้าท�ำผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ให้ออกไป และ การพยายามใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เมื่อโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่
ไม่ ต ้ อ งกลั บ เข้ า มาอี ก เหมื อ นเป็ น ยาแรง เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ คิดเป็น รูจ้ กั แยกแยะซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยยกระดับธรรมาภิบาล
นักการเมืองทีท่ จุ ริต คอร์รปั ชัน และเปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ ของสังคมไทยในที่สุด”
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่การเมือง การสร้างมาตรฐาน
ดร.จุรีฯ ทิ้งท้ายว่า ปัญหาด้านธรรมาภิบาลที่ส�ำคัญที่สุด
ของนักการเมืองนี้ ในระยะแรกอาจจะเป็นการบังคับโดย ของไทยคือ การที่เรายังไม่ค่อยยอมรับมาตรฐานที่สูง หรือเรายัง
กฎ กติกา แต่พอนานๆ เข้าก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกัน มองว่าค่านิยมเดิมๆ หรือพันธนาการจากอดีตยังพันตัวเราอยู่
จนเป็นวิถี เกิดเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นได้”
อาทิ เรื่องระบบอุปถัมภ์ ซึ่งจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติของคน
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องท�ำควบคู่กับการ ให้สามารถแยกแยะเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวให้ได้
ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคือ การพัฒนาคนไทยให้คดิ เป็น
“ปัจจุบัน คนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่ปลดแอกจากตรงนี้
ด้วยการปฏิรปู การศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ สอนให้คดิ วิเคราะห์เป็น ไม่ได้ ต้องท�ำยังไงให้เราปลดได้ สมมติเรามีอ�ำนาจแล้วเพื่อนฝูง
มีวิจารณญาณ และต้องใฝ่รู้
ญาติมาขออะไรบางอย่าง เราจะกล้าปฏิเสธไหม ยิง่ ถ้าเขามีบญ
ุ คุณ
“ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือ การใฝ่เรียนรู้เพื่อ กับเรา สังคมไทยต้องหาทางปลดตรงนี้ เราจะได้หลุดออกไปจาก
พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ท�ำให้เป็นคนที่มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น อดีตได้ เราอาจต้องเสนอให้เห็นว่ามีคนที่เป็นแบบอย่างในการ
แต่สงิ่ ส�ำคัญทีค่ นไทยยังขาดคือ การใฝ่ผลสัมฤทธิท์ ดี่ ี (Search แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ในขณะที่
for Excellent) ท�ำให้เรายังไม่เป็นชาติที่แข็งแกร่ง เพราะ บางคนก็เป็นคนดี แต่รักเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนฝูง มันก็ท�ำให้การ
เราอยู่กับวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่สบายๆ มีค่านิยม วิ่ ง เต้ น ได้ ทั้ ง หลาย อาจจะท� ำ ให้ ไ ม่ ไ ด้ ค นที่ ดี ที่ สุ ด มาท� ำ งาน
ว่าหากเป็นเรือ่ งทีเ่ หนือ่ ยแล้วไม่ดี จึงไม่คอ่ ยมีการลงทุนลงแรง การส่งเสริมอาจต้องน�ำคนดีมาเป็นแบบอย่าง”
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คุณพงศ์โพยม วาศภูติ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งประเทศไทย
คุ ณ พงศ์ โ พยมฯ ได้ ใ ห้ มุ ม มองต่ อ เรื่ อ งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงนี้ไว้ใน 4 มิติ ได้แก่
ระบบการเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบงานและโครงสร้างขององค์กร
ระบบงบประมาณ และระบบของการพัฒนาคน มีสาระส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้

ระบบการเมืองที่เกี่ยวข้อง
คุณพงศ์โพยมฯ กล่าวว่า การเมืองในอดีตนัน้ ข้าราชการ
ถือว่าเป็นเทคโนแครต ที่คอยดูแลเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ให้
ถูกต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศก็กลับมารับราชการแม้ว่าเงินเดือน
จะน้อย ยังมีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นราชการ จนมีค�ำพูดว่า
“สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง” คอยเป็นตัวถ่วงดุลกับ
นักการเมือง โดยเมื่อการเมืองเข้ามาก็จะมีการก�ำหนดนโยบาย
ฝ่ า ยข้ า ราชการประจ� ำ จะเป็ น ผู ้ ค อยดู แ ลนโยบายในเรื่ อ ง
ความถูกต้อง กฎระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งข้อมูล
สนั บ สนุ น ตกแต่ ง นโยบายให้ ส ามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ป็ น
รูปธรรมและถูกต้อง ซึ่งในอดีตการเมืองจะให้ความเชื่อถือใน
ข้าราชการประจ�ำ

ระบบงานและโครงสร้างขององค์กร

คุณพงศ์โพยมฯ กล่าวว่า การปฏิรูประบบราชการไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิรูปโครงสร้างของ
ระบบราชการไทยที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มีการปรับเพิ่มกระทรวง
จาก 14 กระทรวง เป็น 20 กระทรวง และเกิดระบบราชการใหม่ๆ
ขึ้นมากมาย อาทิ กองทุนหมู่บ้าน หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Strategic Business Unit) ( SBU ) GSMIS และส�ำนักงาน
“แต่ ถ ้ า นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2540 เป็ น ต้ น มา ได้ เ กิ ด ก.พ.ร. แต่การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในยุคนัน้ ท�ำงาน
พรรคการเมืองทีม่ คี วามเข้มแข็ง ทางพรรคก็จะจัดหานักวิชาการ เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมากกว่าทีจ่ ะท�ำงานตามหลัก
เข้ า มาเป็ น ที ม งานคอยให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและท� ำ งานวิ จั ย ให้ แ ก่ วิชาการอย่างแท้จริง
พรรคเอง จึงท�ำให้บทบาทของข้าราชการประจ�ำลดลง ความเป็น
“ดังนั้น การพัฒนาระบบราชการของไทยระยะต่อไป
เทคโนแครตไม่ได้ถูกน�ำมาใช้เท่าที่ควร ได้แต่คอยท�ำตามค�ำสั่ง ควรจะน�ำเอาตัวอย่างระบบราชการที่ดีของต่างประเทศมา
เสนอแนะอะไรมากก็ไม่ได้ ถูกการเมืองครอบง�ำ จึงท�ำให้ระบบ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาปรับปรุงระบบของไทยให้ดีขึ้น อาทิ
ราชการไม่ได้เป็นเสาหลักอย่างแท้จริง ซึ่งจากประสบการณ์ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ของประเทศนิวซีแลนด์
ที่เคยผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลมาท�ำให้เห็นว่าสังคม ที่สามารถนําเอาหลักการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ไทยเป็นสังคมทีม่ กี ารต่อสูก้ นั ระหว่างระบบกับตัวบุคคล ทีร่ ะบบ ไปดําเนินการอย่างได้ผล ในปี ค.ศ.1985 รัฐบาลนิวซีแลนด์
สู ้ ไ ม่ ไ ด้ เพราะคนมี ค วามสามารถ ดั ง นั้ น เราก็ ค วรมาให้ ได้ ริ เริ่ ม หลายโครงการที่ มุ ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นแปลงระบบ
ความส�ำคัญกับคนเพื่อให้ได้คนดีมีความรู้ ความสามารถเข้ามา การบริหารภาครัฐ เช่น การปฏิรปู ระบบการบริหารงานบุคคล
สู่ระบบราชการ เพื่อถ่วงดุลกับระบบการเมือง”
โดยพยายามที่ จ ะทํ า ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของภาครั ฐ มี แ นว
ทางการทํางานทีม่ งุ่ เน้นผลงานมากขึน้ (More performance
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oriented) ที่มีการจัดทําระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ ตรงๆ ไม่ยอมรับ ไม่ชอบ ท�ำให้ระบบการเมินผลสัมฤทธิ์ใช้ไม่ได้
ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบเพื่อวัดผลิตภาพและประสิทธิผล กับสังคมไทย โดยเฉพาะราชการไทย เรื่องระบบการประเมิน
ของหน่วยงานราชการ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผลส�ำคัญ ต้องแก้ระบบท�ำให้จริงจังกว่านี้ โดยต้องแก้เรื่องการ
เล่นพรรคเล่นพวกควบคู่ไปด้วย
และระบบบริหารราชการกระทรวง กรมต่างๆ เป็นต้น”
คุณพงศ์โพยมฯ ได้ให้ความเห็นต่อไปว่า ทีผ่ า่ นมาเห็นว่า
ระบบราชการเป็ น ปั ญ หาที่ โ ครงสร้ า งเดิ ม ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะ
Bureaucracy องค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีสายการบังคับบัญชาที่
ลดหลั่นกัน ผู้บริหารเมื่อมาเป็นอธิบดี หรือปลัดกระทรวงก็
พยายามขยายงานให้มากขึ้น มีโครงการ แผนงานของตัวเอง
แทนที่จะยึดยุทธศาสตร์เดิมให้เกิดความต่อเนื่อง ข้าราชการ
ถูกสอนมาให้ยึดระเบียบ กฎเกณฑ์เป็นหลัก จึงไม่ได้ค�ำนึงถึง
จิตวิญญาณของเป้าหมายอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม หลักปรัชญาในการท�ำงานเป้าหมาย
สุดท้าย (untamed goal) ของระบบราชการ คือ การบริหาร
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชนและบ้านเมือง แต่คำ� ถาม
ก็คือวัดอย่างไร จับต้องได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับภาคเอกชน
เขาใช้ก�ำไรเป็นตัววัด จับต้องได้โดยใช้คุณค่า (Good will) และ
CSR เป็นตัวควบคุม แต่ระบบราชการไม่มีก�ำไรหรือขาดทุน
จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้วัดผลยาก มองไม่เห็นถึงความส�ำเร็จ
ว่าอยู่ตรงจุดไหน
“การท�ำงานของภาคราชการจะขาดความชัดเจน
คือใส่ปัจจัย (Input) เข้าไปผ่านกระบวนการ (Process) ได้เป็น
ผลผลิตออกมา (output) แต่ขาดผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ท�ำให้ขาดความชัดเจนในระบบราชการไทย
ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า เมื่อเสาหลักหรือปลายทางจับต้อง
ไม่ได้ ก็เกิดผลที่ท�ำให้ข้าราชการท�ำงานไปเรื่อยๆ แบบไม่มี
เป้าหมาย ท�ำไปตามหน้าที่ นโยบาย และงบประมาณที่มี
ท�ำให้เกิดผลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและประเทศชาตินอ้ ย
เช่น การสร้างถนนบางสายที่เป็นการสร้างเข้าเฉพาะที่ของ
ผู้มีอ�ำนาจ เพื่อท�ำให้ราคาที่ดินราคาสูง เป็นต้น เป็นการใช้
งบประมาณที่ไม่เกิดความคุ้มค่า”
คุณพงศ์โพยมฯ กล่าวต่อว่า ระบบประเมินผลของ
ราชการไทยขาดความจริงจัง สังคมไทยเป็นสังคมแบบตะวันออก
เรียกว่า Emotional เห็นแก่หน้าค่าตา ชอบท�ำอะไรตามใจ
ชอบพูดว่า ไม่เป็นไร มีความเกรงใจสูง มีข้อดีในการอยู่กันแบบ
พี่น้อง รอมชอม แต่ก็มีข้อเสียคือตัดสินใจไม่เด็ดขาด พูดอะไร

“ระบบราชการไทยชอบเล่ น พรรคเล่ น พวก อาทิ
การแต่งตั้งลูกหลาน หรือพรรคพวกขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต
ในระบบราชการ ทัง้ ทีอ่ าจจะไม่มคี วามรู้ ความสามารถทีแ่ ท้จริง
เช่น ไปเป็นผู้แทนในการเจรจาการค้า เสียเปรียบเขา เป็นต้น
ท�ำให้ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติเสียหาย การพัฒนา
ประเทศหยุดชะงักลง ท�ำให้ประเทศติดกับดักรายได้ประเทศ
ปานกลาง”
“อีกเรือ่ งคือ ขาดระบบคัดคนไม่ดอี อกจากระบบ ระบบ
ราชการไม่ มี วิ ธี เ อาคนไม่ ท� ำ งานออกจากระบบได้ เ หมื อ น
ภาคเอกชน ทฤษฎีของต่างประเทศบอกว่า ในร้อยละ 100 ของคน
ในหนึง่ องค์กร อาทิ ระดับกอง ร้อยละ 20 เท่านั้นที่สามารถ
ขับเคลือ่ นงานของกองให้ส�ำเร็จ ร้อยละ 60 (ระดับกลางพอเอาไป
พัฒนาได้) ร้อยละ 15 เป็นพวกสมรรถนะการท�ำงานต�ำ่ ผลงานต�ำ่
ร้อยละ 5 สมรรถนะสูงแต่ผลงานต�่ำ (อยู่ผิดที่ หรือท�ำงานไม่
เหมาะสม) และร้อยละ 15 สุดท้ายคือกลุม่ ทีต่ อ้ งเอาไปพัฒนา
ปรับปรุง และร้อยละ 5 ต้องเอาออกจากระบบ แต่ราชการ
ไม่เคยท�ำ”

คุ ณ พงศ์ โ พยมฯ มองว่ า ระบบราชการต้ อ งใช้ ค น
ให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job)
ประเมินผลตรงไปตรงมา ทีส่ ำ� คัญ ปัจจุบนั ราชการมีการประเมินผล
ในหลายมิติ อาทิ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิ ทธิ ผล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินเรื่องเงินเดือน ประเมินพฤติกรรม
ซึ่งมากเกินไป ควรท�ำให้ระบบการประเมินเป็นเอกภาพ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ระบบการพัฒนา “คน”ให้มีศักยภาพ

“โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายก�ำลังคนภาครัฐ ปัจจุบัน
ไม่เหมาะสม สัดส่วน (Optimal size) ของแต่ละหน่วยไม่มีการ
วิเคราะห์อตั ราก�ำลังคนต่อส่วนราชการระดับกองหรือระดับกรม
ควรอบรมบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ในการวิเคราะห์ใน
เรือ่ งอัตราก�ำลัง จัดเป็นทีมไปวิเคราะห์วา่ แต่ละกลุม่ แต่ละกอง
ควรจะมี อั ต ราก� ำ ลั ง ในสั ด ส่ ว นเท่ า ไร ขณะเดี ย วกั น ก.พ.
มาพิจารณาอีกทีว่าสัดส่วนควรเป็นเท่าไร

การเกลี่ ย อั ต ราก� ำ ลั ง ของแต่ ล ะกองให้ เ กิ ด ความ
เหมาะสม ซึ่งต้องใช้บุคคลภายนอก อาทิ ก.พ. หรือ สถาบัน
การศึกษาช่วยท�ำเพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่กล้าที่จะเกลี่ยอัตรา
ก� ำ ลั ง คนให้ เ กิ ด ความเหมาะสม จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งแก้ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสมกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั สามารถ
ระบบราชการไทยต้องไปแสวงหาคนเก่งในสถาบัน
เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
การศึ ก ษาเข้ า มาในระบบให้ ม ากขึ้ น ปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งาน
การจ้างบริษัท/บุคคลภายนอก (out source) มา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็พยายามท�ำแต่ยงั ไม่
กว้างขวาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม คงต้องท�ำด้วยการสร้าง ท�ำงานในส่วนราชการของระดับล่างทั้งหมด อาทิ เจ้าหน้าที่
แรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องคุณภาพของคน อาทิ โครงการพัฒนา ธุรการ นักการ แม้คา่ ใช้จา่ ยจะสูงแต่เกิดความคุม้ ค่า ตัวอย่างเช่น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ด� ำเนินการโดย กรณีของกรมที่ดิน ควรจ้างบริษัท/บุคคลภายนอกมาช่วยงาน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า หลายๆ ในการแบ่งแยกโฉนด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วก่อนการจัดท�ำ
หน่วยงานไม่ขอข้าราชการที่มีคุณภาพมาท�ำงาน โดยเฉพาะ รังวัด ด้วยการก�ำหนดเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติของบริษัท/
กรมที่มีเรื่องของเงิน จะไม่ขอคนเก่งมาเป็นนักยุทธศาสตร์ บุคคลภายนอกทีจ่ ะจ้าง เช่น อดีตข้าราชการกรมทีด่ นิ ช่างรังวัด
เกิดความรู้สึกว่าส่วนราชการไม่แสวงหาคนเก่ง คนดีเท่าที่ควร นักวิชาการ นักวิจัยในศูนย์ภาค เป็นต้น”
คุณพงศ์โพยมฯ ยังกล่าวว่า เรือ่ งของช่วงวัย (Generation)
ปัจจุบันข้าราชการไทยและเจ้าหน้าที่มีจ�ำนวน 3.56
ล้านคน (รวมหมด พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น) ก็เป็นปัญหาส�ำคัญต่อระบบการพัฒนาคนในภารครัฐ กล่าวคือ
ทีเ่ ป็นข้าราชการจริงประมาณ 2.7 ล้านคน และในปีงบประมาณ คนรุ่นใหม่ไม่นิยมรับราชการ คนเก่งมีความสามารถไม่อยาก
ปี 2560 มี การจั ด สรรงบประมาณส�ำหรับ บริหารประเทศ รับราชการ เพราะเห็นว่าเงินเดือนน้อย ท�ำให้ปัจุบันมีแต่คนที่มี
ถึง 2.733 ล้านล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นงบบุคลากรเป็นหลัก ความสามารถในระดับปานกลางเข้ามารับราชการ เรือ่ งนีจ้ งึ เป็น
เรื่องของรายจ่ายด้านบุคลากร จึงต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่า ปัญหาที่ต้องเร่งหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม
ในการดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้
และการใช้เจ้าหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ
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รายจ่ายประจ�ำมาก งบลงทุนน้อย ไม่สมั พันธ์กบั แผน
พัฒนาประเทศ มีการใช้กระจัดกระจาย ขาดพลัง ผลผลิต
(output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)
ไม่ชดั เจน ตัง้ งบกลางมากไป เห็นได้จากในปี 2560 ตัง้ งบกลางไว้
8.6 หมื่นล้านบาท ตลอดจนประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต�่ำ และ
นักการเมืองแทรกแซง ดังนั้น ควรมีการท�ำสัญญากันระหว่าง
หน่วยงานผู้ขอกับส�ำนักงบประมาณ ใครขอโครงการแล้วต้อง
ใช้เงินจะต้องท�ำสัญญาว่าเมื่อเกิดผลผลิตแล้ว จะต้องเกิด
ผลลัพธ์ต่อประชาชนด้ว ย ถ้าท�ำแล้ว ไม่เกิดผลตามสั ญ ญา
ผู้อ�ำนวยการ/ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติต้องรับผิดชอบ

ระบบงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการตลอด 50
กว่าปีทผี่ า่ นมาใช้ พ.ร.บ. วิธงี บประมาณ พ.ศ. 2502 ซึง่ เป็นการ
จัดสรรงบประมาณตามบทบาทหน้าที่ (Function) แม้มรี ะเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณปี 2545 ซึ่งถือว่าทันสมัย แต่ยัง
ไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้มีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
เพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่ (Area) เข้ามาด้วย สาเหตุของปัญหา
เรื่องงบประมาณที่ส�ำคัญ ได้แก่
การจัดสรรที่ไม่มีเรื่องของพื้นที่ (Area) ซึ่งเป็นการ
จัดสรรงบประมาณตามเหตุผลความจ�ำเป็น ตัวอย่างเช่น สมัยที่
เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด พบว่า ในจังหวัดมีอำ� เภอทีย่ ากจน จึงได้มี
การประชุม 10 หน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยผ่าน
การท�ำโครงการ 10 โครงการ ถ้าเป็นการจัดสรรงบประมาณตาม
บทบาทหน้าที่ (Function) ภายหลังการประชุมทัง้ 10 หน่วยงาน
ต้ อ งกลั บ ไปท� ำ เรื่ อ งขอใช้ ง บประมาณตามสายงานขึ้ น มา
จะต้องมีงบเกินกว่าที่ก�ำหนด ท�ำให้งบที่เกินก็จะถูกตัดโดย
คณะกรรมาธิการงบประมาณ สุดท้ายเหลือเพียง 5 หน่วยงานทีไ่ ด้
รับงบประมาณ มีเพียง 3 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ครบตามที่ขอ และมี 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่ครบ
ผู้ว่าฯ จ�ำต้องใช้งบไปตามหน้าที่ ท�ำให้เกิดความสูญเปล่าของ
การใช้งบประมาณของส่วนราชการ และการจัดสรรงบประมาณ
ปีต่อปีท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งบพัฒนา

คุณพงศ์โพยมฯ กล่าวว่า ปัญหาทั้งหลายโดยเฉพาะ
เรื่องของคนสามารถแก้ได้ด้วยความเป็นผู้น�ำ (Leadership)
ทุกระดับตั้งแต่ระดับกอง กรม กระทรวง
“ผู้น�ำต้องมีความชัดเจนในหลายเรื่อง อาทิ ลูกน้อง
ที่ไม่ท�ำงานจะจัดการอย่างไร และต้องมีความยุติธรรม ซึ่งผู้น�ำ
ที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ (1) ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
(2) ความกล้าหาญ กล้าที่จะยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง (3) มีความ
ยุติธรรม (4) มีวิสัยทัศน์ มองภาพอนาคตได้ (5) ฉลาดใช้คน
และ (6) สื่อสารได้ดี นอกจากนี้ ราชการไทยต้องคิดใหม่
ท�ำใหม่ให้ดู Best Practice มีการบริหารในแนวราบ ลดขัน้ ตอน
การด�ำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาทิ การป้องกัน
ด้านอุบตั เิ หตุทางถนน ตรวจจับรถขับเร็วเกินทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เช่น ประเทศจีนใช้ระบบ GPS ในการจับความเร็วของรถ
เพือ่ โทรเตือน และกรณีรถหายบังคับให้ติด GPS ทุกคัน เป็นต้น
เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น การติดต่อราชการต้องรวดเร็ว
ไม่ยุ่งยาก ลดระบบราชการ วัฒนธรรมองค์กร น�ำระบบออนไลน์
มาใช้แทน One Stop Service เซ็ตระบบเพื่อรองรับ/ป้องกัน
การสูญเสีย ชีวิต เวลา งบประมาณ เปิดเผยข้อมูลลงในระบบ
ออนไลน์”
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาส�ำคัญต่อการส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สู่ท้องถิ่น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องนี้ คุณพงศ์โพยมฯ ได้ให้ทัศนะว่า ปัญหาส�ำคัญ
ต่อการส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ปัญหาหลักคือ
การกระจายอ�ำนาจ/การปกครองตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของ
การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ประเทศที่พัฒนา
แล้วจะให้ความส�ำคัญทีก่ ารกระจายอ�ำนาจ /การปกครองตนเอง
เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ประกอบกับประวัตศิ าสตร์ในยุโรป
ที่รัฐเล็กๆ เกิดก่อนรัฐใหญ่ อาทิ แว่นแคว้นมารวมกันเป็น
ประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายหลังการเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเขตแดนกันอยู่เรื่อยๆ เช่น
เชโกสโลวะเกีย แยกเป็น สโลวาเนีย เชคโก และโครเอเชีย
เป็นต้น

คุ ณ พงศ์ โ พยมฯ ให้ มุ ม มองเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน 3 ด้าน ดังนี้

ฝ่ายการเมือง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนการเมืองให้เป็นการบ้าน หมายถึง การหาเสียงของ
นักการเมืองไม่ต้องลงทุนให้สูงมาก ไม่แข่งขันแบบรุนแรง
ลดการซื้อเสียง ที่ส�ำคัญนักการเมืองต้องรู้จักลดความเป็น
อ�ำมาตย์/ราชการลง ผู้น�ำท้องถิ่นที่ดีต้องเป็นผู้ที่อาสามาท�ำ
ไม่ใช่อาสามาน�ำ วิธีการตรวจสอบต้องมีความเข้มข้นให้มากขึ้น
โดยองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และประชาชนที่ เข้ า ถึ ง
ข้อมูล ตัวอย่าง สัญญาทุกสัญญาต้องเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ต
“เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงประชาชนก็ ไ ม่ คั ด ค้ า น อาทิ ค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่ทุกวันนี้ไม่มีการปิดบัญชี
ถื อ เป็ น เรื่ อ งปกติ เพราะมี ก ารแบ่ ง แยกมาตั้ ง แต่ อ ดี ต แล้ ว
“ควรมีการปิดบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน โดย
ซึ่งผิดกับของไทยที่เริ่มจากการเป็นชาติก่อน หรือจริงๆ แล้ว ส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่จบบัญชีเข้าอบรมเพิ่มเติม เพื่อ
อาจเป็นแว่นแคว้นเช่นกัน แต่มีการปกครองกันอย่างหลวมๆ น�ำความรู้ที่ได้ไปท�ำการปิดบัญชีของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ไม่ถึงขนาดเป็นประเทศเล็กแบ่งเป็นราชธานี หัวเมืองจัตวา เดี ย วกั บ บริ ษั ท เอกชน ซึ่ ง ถ้ า มี ก ารตรวจสอบอย่ า งจริ ง จั ง
ตรี โท เอก มีการแบ่งการปกครองเป็นหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก จากทุกภาคส่วนของสังคม จะท�ำให้นักการเมืองท้องถิ่นหันมา
เมืองหน้าด่าน และเมืองประเทศราช เช่น ล้านนา นครศรีธรรมราช ตระหนักถึงการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น”
รัฐปัตตานี เป็นต้น ดังนั้น ความเป็นชาติจริงๆ เกิดขึ้นในสมัย
ฝ่ า ยข้ า ราชการประจ� ำ ระบบบริ ห ารงานบุ ค คล
รัชกาลที่ 5 ทีย่ ดึ โยงความเป็นชาติเข้ามามีการแบ่งการปกครอง
ส�ำคัญมาก ปัจจุบันข้าราชการท้องถิ่นไม่มีศักด์ศรีเลย ต้องมี
ออกเป็นจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน มาถึงปัจจุบัน”
วิ ธี ก ารสรรหา การพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง ลดความเป็ น
ราชการและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนรวม อบจ. เทศบาล
และ อบต. เข้าเป็นประเภทเดียวกัน โดยให้ออกเป็นระเบียบ
เช่นเดียวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่ให้เป็นระเบียบ
ราชการส่วนบริหารท้องถิ่น
“ต้องยกมาตรฐานให้เหมือน ก.พ. เพื่อให้ท้องถิ่นเป็น
มืออาชีพ ขณะเดียวกันต้องมีความยืดหยุ่น ทุกวันนีเ้ ราเสนอให้
ท้องถิ่นมีรูปแบบพิเศษ หมายถึง จังหวัดจัดการตนเอง มีหลาย
รูปแบบ อาทิ เทศบาลเกาะ เทศบาลริมทะเล ซึง่ เป็นรายละเอียด
ที่ต้องไปว่ากันตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล”
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ฝ่ายประชาชน ต้องให้ความรู้กับประชาชน จัดเวที
ประชาคมที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ประชาชนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เกิดเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย และ
ท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าท้องถิ่นเป็นของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
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อปท. ก็อย่าท�ำตัวเป็นอ�ำมาตย์ เราใช้คำ� ว่า “บริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ” เหมือนกับเราน�ำระบบราชการไปครอบ เกิดวัฒนธรรม
องค์กร เลียนแบบผู้ว่าฯ นายอ�ำเภอ ท�ำอะไรมักมีพิธีรีตอง
เลียนแบบข้าราชการ เช่น การขอเข้าพบนายกเทศมนตรี
หลายแห่งจะยุง่ ยากมาก

“ที่ส�ำคัญ ร.ธ.น. ต้องเปิดช่อง โดยต้องระบุให้ท้องถิ่น
ต้องดูแลบริการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น�้ำ ป่า เขา ไม่ใช่ระบุ
อ�ำนาจไว้เพียงให้ท้องถิ่นดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณะเช่น
ปัจจุบนั ส่วนบริการอืน่ เป็นเพียงผูส้ นับสนุน จะเกิดความยุง่ ยาก
ในการตีความในระยะยาว เราควรให้ราชการก�ำหนดกรอบ/
มาตรฐาน ให้ท้องถิ่นเดินตามกรอบ เช่น การขออนุญาตท�ำ
ศาลาริมน�ำ้ กรมเจ้าท่า มีวธิ พี จิ ารณาอย่างไรก็ให้นำ� วิธพี จิ ารณา
คุณพงศ์โพยมฯ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการ จากกรมเจ้าท่ามาให้ทอ้ งถิน่ ท�ำ เป็นต้น ถ้าไม่แก้กฎหมาย อาจใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน วิธีมอบอ�ำนาจแทน ส่วนกฎหมายลูก เป็นกฎหมายที่เน้นการ
ท้องถิ่นโดยเห็นว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องยึดหลักการพื้นฐาน มีอิสระ โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้คิด ผู้ริเริ่ม”
“อีกเรือ่ งคือ เพิม่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน ทัง้ ในแง่
เดียวกัน คือส่วนกลางรับมือปัญหาใหญ่ของชาติ ท้องถิ่นรับมือ
ของกายภาพ อาทิ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชน
ปัญหาของพื้นที่
“การเป็ น รั ฐ บาลกลางในปั จ จุ บั น ต้ อ งต่ อ สู ้ กั บ โลก การดูแลเด็ก สตรี คนชรา และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ภูมิภาค อาทิ อเมริกาสู้กับรัสเซีย จีน และในภูมิภาคจะมีการ เป็นต้น สร้างจิตส�ำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน รู้จักรักในศิลปะ
รวมกันเป็นอาเซียน เอเปก และส่วนราชการระดับกระทรวง กรม วัฒนธรรมและรักษาไว้ ราชการต้องสนับสนุนงบประมาณ/
สูก้ บั ปัญหาระดับชาติ ปัญหาใหญ่ๆ ท้องถิน่ มาสูก้ บั ปัญหาเล็กๆ เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นให้แก่ทอ้ งถิน่ ให้ราชการส่วนภูมภิ าคท�ำหน้าที่
เช่น ปัญหาขยะ ไฟไหม้ น�้ำกินน�้ำใช้ เพื่อให้พ้นกับดักรายได้ ในการก�ำกับดูแล แนะน�ำช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท
ปานกลาง กล่าวง่ายๆ คือรัฐบาลท�ำแต่เรื่องใหญ่ๆ เรื่องเล็กๆ ท�ำในสิ่งที่ท้องถิ่นไม่สามารถท�ำได้ เช่น การเงิน ทหาร ต�ำรวจ
ให้พื้นที่ท�ำ/จัดการตนเอง แต่จุดส�ำคัญคือส่วนกลางต้องแก้ ระดับชาติ การรักษาความมั่นคง ให้ชาวบ้านแก้ปัญหาเอง”
“ ที่ ผ ่ า น ม า ป ร ะ ช า ช น มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เป็นเพียงผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนเท่านั้น แต่ขาด
โอกาสมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมที่แท้จริงต้องมีในทุกขั้นตอนของการบริหาร
จัดการท้องถิน่ จึงต้องสร้างเครือ่ งมือ เช่น การประเมินผลท้องถิน่
ทุ ก รู ป แบบ โดยสถาบั น พระปกเกล้ า และมี ก ารรายงาน
ต่อสาธารณะเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชน
ใช้ในการตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นได้”

เรื่องความไม่ไว้วางใจ ให้เชื่อในความสามารถของ อปท. ให้ได้
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คุ ณ พงศ์ โ พยมฯ กล่ า วทิ้ ง ท้ า ยว่ า การแก้ ป ั ญ หา
การคอร์รปั ชันในระดับท้องถิน่ เป็นอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ
โดยต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบได้
โดยง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะได้และสอดคล้องกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง
“ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ควบคุม เพราะประชาชน
เป็นคนเลือกนักการเมืองท้องถิ่นขึ้นมา โดยราชการต้องสร้าง
ช่องทาง/เครื่องมือให้กับประชาชนให้สามารถเข้ามาควบคุม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส่วนผู้ว่าฯ นายอ�ำเภอ หรือ
องค์กรอิสระ ก็ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลควบคู่กันไป”

รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ความจ�ำเป็นของการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์
ความเชื่อในระบบราชการไทย
รศ.ดร. สังศิตฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมถึงการปราบปราม
การทุจริต โดยระบุถงึ ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐในภาพรวมว่าต้องเริม่ ต้นด้วยการมองย้อนไปในอดีตก่อน

“การปฏิ รู ป ระบบราชการเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกและ
ครั้งเดียวในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัญหาหลักในระบบราชการไทย
คืออุดมการณ์แบบดั้งเดิม ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเท่าเทียมกัน
ในระบบราชการ นอกจากนั้นแล้ว ทุกหน่ว ยงานราชการมี
ความคล้ายคลึงกันคือ บุคลากรในองค์กรไม่มีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างอิสระ ซึ่งไม่ค่อยมี
ความแตกต่างจากภาคเอกชนไทยที่พนักงานบริษัทอยู่ด้วย
ความกลัว บรรยากาศ “แห่งความกลัว” ในระบบราชการไทย
ยังคงอยู่ถึงแม้จะได้รับการปฏิรูปแล้วซึ่งแตกต่างจากยุคการ
ปฏิ รู ป ราชการในโลกตะวั น ตกซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ ข ้ า ราชการ
ทุ ก ระดั บ มี สิ ท ธิ มี เ สี ย งในการแสดงออกทางความคิ ด เห็ น
วัฒนธรรมขององค์กรในระบบราชการไทยเป็นปัญหาใหญ่ทสี่ ดุ
เนื่องจาก“ผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อะไร การรักษาอุดมการณ์ความเชื่อในระบบราขการไทย
ยังเป็นเช่นเดิม” ดังนั้นแล้วการปฏิรูประบบราชการยุคใหม่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ข ้ า ราชการไทยสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้บังคับบัญชาได้”
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อย่างไรก็ตาม หลักธรรมาภิบาลในเรือ่ งของความโปร่งใส
และการควบคุมการทุจริตมิได้นำ� มาปรับใช้กบั ระบบการบริหาร
ภาคราชการในปี 2546 การแก้ไขปัญหาภาครัฐโดยรวมมี
ความจ�ำเป็นต้องเน้นการปฏิรูปความคิด ความเชื่อในระบบ
ราชการ เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการแสดงความคิดเห็นทีส่ ร้างสรรค์
และแตกต่ า งได้ นอกจากนั้ น แล้ ว การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทาง
ราชการต้องมีความโปร่งใสซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคประชาชน
สามารถเข้าถึงการตัดสินใจของผู้บริหารได้ แรงผลักดันจาก
ภาคประชาชนมีสว่ นส�ำคัญในการปฏิรปู ระบบราชการ เนือ่ งจาก
“ระบบราชการไทยเป็นระบบอนุรักษ์นิยม” ซึ่งมิได้ส่งเสริมให้
ข้าราชการชั้นผู้น้อยท�ำงานได้อย่างอิสรเสรีและสร้างสรรค์
เนื่องจากติดปัญหาความกลัวผู้บังคับบัญชา
รศ.ดร. สังศิตฯ กล่าวว่า ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้กบั ข้าราชการ อันดับแรกจึงต้องหาแนวทาง
เพื่อลดปัญหา “ความกลัว” และช่วยคุ้มครองข้าราชการ
เพื่อน�ำไปสู่การท�ำงานอย่างมีอิสระมากขึ้น โดยออกระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล ปรับปรุงเนือ้ หาเดิม
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ จะช่วยให้ข้าราชการท�ำงานอย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้าราชการต้องสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง
ปัญหาหลักที่องค์กรภาครัฐไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน
ได้นั้นมาจากการที่ภาครัฐไม่ได้น�ำความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ระดับล่างมาร่วมประกอบการตัดสินใจขององค์กร มีเพียง
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไม่ กี่ ท ่ า นที่ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจเรื่ อ งใหญ่ ๆ
ตลอดจนก�ำหนดทิศทางความเป็นไปในองค์กร

เร่งขจัดระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากระบบ
อุปถัมภ์ฝังรากลึกตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงที่ท�ำงาน ปัจจุบัน
ระบบเครือญาติและพวกพ้องจากสถาบันเดียวกันในระบบ
ราชการยิ่งส่งเสริมให้ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
“ระบบอุ ป ถั ม ภ์ ส มั ย ใหม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นรู ป แบบไปจาก
สมัยก่อนคือ ผู้ถูกอุปถัมภ์มีผู้อุปถัมภ์เพียง 1 คน แต่ในปัจจุบัน
ผู้ถูกอุปถัมภ์จะมีผู้อุปถัมภ์หลายคนเพื่อกระจายความเสี่ยง
ระบบอุ ป ถั ม ภ์ แ บบดั้ ง เดิ ม เป็ น ระบบความสั ม พั น ธ์ ที่ ผู ้ ใ หญ่
เมตตาเด็ก แต่ระบบอุปถัมภ์ในปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การแลกเปลีย่ น
ผลประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น เนื่ อ งจากอุ ด มการณ์ ทุ น นิ ย มที่
มี ก ารแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ไ ด้ แ ทรกซึ ม เข้ า มาสู ่ ร ะบบ
อุปถัมภ์ด้วย”
ดังนั้น ถ้าต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูป
การบริหารประเทศต้องเริ่มจากฝ่ายการเมืองก่อน การปฏิรูป
ระบบราชการต้องเริ่มจากการปฏิรูปการเมือง ถ้าภาคการเมือง
มิได้มีการปรับเปลี่ยน การปฏิรูปในภาคส่วนอื่นๆ คงเป็นไป
ได้ยาก “การปฏิรูประบบราชการนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจาก
ระบบราชการมิได้มีความกล้าที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ยึดติดที่จะอยู่ในกรอบแบบดั้ ง เดิ ม
ตลอดเวลา” เพราะฉะนั้น การปฏิรูปการเมืองเป็นการปฏิรูป
หลักที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปในภาคส่ว นอื่นๆ อย่างไรก็ ต าม
ควรตระหนักไว้ว่าการปฏิรูปการเมืองก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปของประเทศทั้งหมด

รศ.ดร. สังศิตฯ กล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการ
ในเยอรมันสมัยบิสมาร์ก (Bismarck) มีสิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งที่
ถูกขจัดไปพร้อมการปฏิรปู คือ ระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ส�ำหรับประเทศไทยแม้จะมีการปฏิรูประบบราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5 แต่ระบบการอุปถัมภ์ยังคงอยู่ เนื่องจากปัจจุบัน
เจ้านายยังคงด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้าของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงระบบพวกพ้องและเครือญาติก็ยังมีอิทธิพล
ความพยายามที่ จ ะปฏิ รู ป การเมื อ งโดยการออก
ต่อระบบราชการไทยในปัจจุบันอีกด้วย หากจะแก้ไขปัญหา รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เขี ย นกฎหมายให้ มี บ ทลงโทษที่ สู ง ขึ้ น โดย
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หวั ง ว่ า จะช่ ว ยบรรเทาปั ญ หา
การคอร์รปั ชันได้ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
ปี 2540 ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ก�ำหนด
ให้ มี ก ารตั้ ง องค์ ก รอิ ส ระเพื่ อ
ตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล
อาทิ กกต. ปปช. และศาล
รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ระดับ
การทุจ ริตคอร์รัป ชันยังอยู่ใน
ระดับสูงเช่นเดิม ดังนัน้ การเขียน
กฎหมายให้มีบทลงโทษสูงขึ้น
มิ ไ ด้ ห มายความว่ า จะช่ ว ยลด
ระดับการทุจริตในภาคการเมือง
ได้
“วิกฤตการณ์ทางการเมือง
ปี 2557 น�ำไปสู่การประท้วงของประชาชนและการยึดอ�ำนาจ
สิ่งส�ำคัญ ที่ต้องตระหนักคือกลุ่มประชาชนหรือแกนน�ำการ
ประท้วงได้ลุกขึ้นมาต่อสู้โดยมิได้หวังว่าจะได้รับผลตอบแทน
ทางการเมืองใดๆ ท�ำให้เห็นได้ชัดว่าการสร้างภาคประชาชน
ที่ เข้ ม แข็ ง จะเป็ น พลั ง ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยการปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวมก็จะช่วย
ควบคุมการทุจริตของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะเข้ามาบริหารโดยปราศจากการคอร์รปั ชันได้อย่างไร ซึง่ หลัก
คิ ด นี้ ต รงกั น ข้ า มกั บ ประเทศไทยที่ ค นส่ ว นใหญ่ ม องเห็ น ว่ า
เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งเล็กน้อยไม่จำ� เป็นต้องใส่ใจท�ำให้เกิดปัญหา
คอร์รัปชันตามมาจ�ำนวนมาก”
จากตั ว อย่ า งที่ ย กมา รศ.ดร. สั ง ศิ ต ฯ เห็ น ว่ า
ประเทศไทยก็จำ� เป็นต้องมีระบบการตรวจสอบนักการเมืองโดย
ภาคประชาชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง หากสามารถตรวจสอบ
พฤติกรรมนักการเมืองย้อนหลังก่อนที่จะเข้ามารับต�ำแหน่ง
ทางการเมืองได้ จะช่วยก�ำจัดการทุจริตออกจากระบบการเมือง
ได้ตั้งแต่แรก

การเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้ภาคประชาชน
สามารถตรวจสอบนักการเมืองที่กระท�ำการ
ทุจริตได้

รศ.ดร. สังศิตฯ กล่าวว่า ควรเริ่มจากการให้ความรู้
และการศึกษาแก่ประชาชน สร้างสังคมแห่งสติปัญญา สร้าง
สังคมทีม่ จี ติ ส�ำนึกส่วนรวม มีความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างพลัง
ประชาชนเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจติ ส�ำนึกต่อสังคมส่วนรวม
มากยิ่งขึ้น ภาครัฐควรปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของภาคประชาชนด้วย ตัวอย่างเช่น การออกระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อ กฎหมายที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองแก่ ป ระชาชน นอกจากนี้
ประเทศเยอรมนี ภ าคประชาชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ภาครัฐควรตอบแทนประชาชนด้วยการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่
เนื่องจากระบบการศึกษาเน้นการสอนหน้าที่พลเมือง (Civic สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับนักการเมืองที่กระท�ำการทุจริต
Duties) สนับสนุนการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ หรือประพฤติมิชอบได้
ชุมชนและสังคม หากนักการเมืองประพฤติมิชอบหรือกระท�ำ
การทุจริตจะถูกก�ำจัดออกจากระบบการเมืองก่อนที่กฎหมาย
จะมีบทลงโทษ
ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ
เยอรมนีชื่อ Karl-Theodor zu Guttenberg เป็นนักการเมือง
หนุม่ รุน่ ใหม่สงั กัดพรรค Christian Democratic Union ซึง่ เป็น
พรรครัฐบาลปัจจุบันของเยอรมนีและคาดหวังว่าจะเข้ามา
เป็นผู้น�ำพรรคแทนนางเองเจลล่า มาร์เคิล (Angela Markel)
ถูกมหาวิทยาลัยทีเ่ คยศึกษาออกมาเปิดเผยว่าเคยลอกวิทยานิพนธ์
สมั ย ที่ ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกซึ่ ง ถื อ เป็ น ความผิ ด ทางจริ ย ธรรม
ประชาชนชาวเยอรมันซึง่ มีจติ วิญญาณหน้าทีพ่ ลเมืองสูงมองว่า
เรือ่ งเล็กน้อยดังกล่าวยังกล้าท�ำ หากเป็นเรือ่ งใหญ่ระดับประเทศ
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ซึง่ นอกจากภาคประชาชนทีต่ รวจสอบนักการเมืองแล้ว
ยั ง ควรที่ จ ะมี เ ครื่ อ งมื อ ตรวจสอบข้ า ราชการ โดยเฉพาะ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก่อนที่จะเข้ามารับด�ำรงต�ำแหน่ง ทั้งนี้
การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในระบบราชการควรเปิดเผย
คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการคนนั้ น ๆ ให้ ป ระชาชนได้ แ สดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการคนนั้นๆ
“เช่นการแต่งตั้งผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจ ควรเปิดเผย
คุ ณ สมบั ติ ว ่ า มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร จากนั้ น ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั้นไปตรวจสอบ
อี ก ครั้ ง ว่ า ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของประชาชนนั้ น
จริงเท็จมากน้อยเพียงใด” ปกติแล้วการแต่งตั้งข้าราชการ
การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น E-government
ชั้นผู้ใหญ่จะให้ระดับผู้บริหารประเทศเป็นผู้ตัดสินใจ (TOPDOWN PROCESS) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่แต่งตั้ง มาช่วยในการลดการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงผูต้ รวจสอบคณะกรรมการการแต่งตัง้ ข้าราชการชุดนัน้ ๆ
การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยการปราบปราม
ต้องเปิดเผยข้อมูลและแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย เพื่อป้องกัน การทุ จ ริ ต สามารถช่ ว ยลดปั ญ หาได้ เ พี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้ น
ผลประโยชน์ทับซ้อน สุดท้ายนี้ระบบการบริหารที่โปร่งใสคือ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาการทุจริต
หัวใจหลักของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่
ของภาครัฐคือ การใช้โปรแกรมการจัดการที่ดินโดยระบุพื้นที่
ภาคเอกชนต้องปรับตัวเพือ่ ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล ห้ามซื้อ-ขายของทางราชการ พื้นที่ราชพัสดุ และอุทยานไว้
ซึ่ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ค วามเกี่ ย วโยงถึ ง ภาคเอกชนและ อย่างชัดเจน อีกทัง้ โปรแกรมยังสามารถระบุพนื้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้อกี ด้วย
ภาคประชาชนด้วย มิใช่เฉพาะภาครัฐ ตัวอย่างเช่น บริษัท เช่น พืน้ ทีส่ ำ� หรับการท�ำธุรกิจ พืน้ ทีส่ เี ขียวหรือพืน้ ทีเ่ น้นการอนุรกั ษ์
ขนาดใหญ่ของประเทศไทยน�ำข้อมูลภายในของรัฐบาลไปใช้ นอกจากนี้ ยังสามารถระบุราคาตลาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการ
ประโยชน์เพือ่ เพิม่ ราคาหุน้ ของบริษทั ตนเองในตลาดหลักทรัพย์ ซือ้ ขายได้อกี ด้วย ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการ
กรรมการผู้บริหารของบริษัทแห่งนั้นถูกตรวจสอบแต่ไม่ยอม พืน้ ทีส่ ามารถช่วยลดระดับปัญหาการซือ้ ขายพืน้ ทีห่ วงห้ามทาง
ลาออกจากต� ำ แหน่ง เนื่องจากบริษัท มีความเห็นว่าเป็นผู้มี ราชการหรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการภาคเอกชน
ควรมีมาตรฐานในเรื่องความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นและควรมี
บทลงโทษทางอาญาที่ชัดเจนไม่ใช่ลงโทษเพียงเสียค่าปรับ
นอกจากนั้นแล้วความประสงค์ของภาครัฐที่จะตรวจสอบภาษี
และรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ SMEs เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเหมาะสม
ซึง่ ต้องตัง้ อยูบ่ นสมมติฐานทีภ่ าครัฐมีการจัดการธรรมาภิบาลทีด่ ี
“รัฐบาลควรช่วยดูแลภาคเอกชนเมื่อเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจเนือ่ งจากภาคเอกชนช�ำระภาษีให้ภาครัฐ หากธุรกิจอยู่
ในวิกฤตทางเศรษฐกิจรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ่งคล้ายคลึงกับข้าราชการมีเงินเดือนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคเอกชน แต่ข้าราชการหวังว่าจะได้รับการดูแลจากภาครัฐ
หลังเกษียณซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนที่ไม่มีเงินบ�ำนาญหรือ
สวัสดิการหลังเกษียณ”
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

โปรแกรม E-bidding เป็นโปรแกรมทีช่ ว่ ยให้หน่วยงาน
ราชการจัดซือ้ อุปกรณ์การท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคามาตรฐาน
การใช้ โ ปรแกรมดั ง กล่ า วเป็ น การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในระบบภาครัฐให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน
ราชการใดซือ้ กระดาษ A4 ราคาสูงกว่าทีก่ �ำหนดไว้ในฐานข้อมูล
ออนไลน์ ข องภาคราชการต้ อ งสามารถอธิ บ ายหน่ ว ยงานที่
ตรวจสอบการทุจริตให้ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงซื้อกระดาษราคา
สูงกว่าในระบบฐานข้อมูลกลางที่ก�ำหนด โดยโปรแกรมช่วยให้
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐและ
ข้ า ราชการซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี ต ้ อ งยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
จึงจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างแท้จริง

การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในอีก 20 ปี
ข้างหน้า
สิง่ ทีส่ งั คมไทยต้องเรียนรูค้ อื การจะสร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
จ�ำเป็นต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีค วามรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม ควรเน้นการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบ
ให้เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษาระดับต้นจน
กระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัย “การสร้างทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการพัฒนาประเทศ” ระบอบการปกครอง
จะดีหรือไม่ หากระบบการปกครองมีคนดีมีความสามารถก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้ระบบการปกครองมีคณ
ุ ธรรม ระบบธรรมาภิบาล
ในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริม
ปัจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ทันสมัย แต่อีก
20 ปีข้างหน้าแนวคิดนี้อาจจะเป็นเรื่องล้าสมัย ด้วยเหตุที่ว่า
แนวคิดของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ไม่จ�ำเป็น
ต้ อ งยึ ด ติ ด กั บ แนวความคิ ด นี้ ม ากเกิ น ไปและต้ อ งพร้ อ มรั บ
การเปลีย่ นแปลงรวมทัง้ นวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้ามา
สู่ระบบราชการในอนาคต นอกจากนี้ จ�ำเป็นต้องสนับสนุน
ให้คนรุน่ ต่างๆ สร้างนวัตกรรมเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้ระบบราชการ
สามารถสร้างสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของตัวเองโดยเร็ว

“ประเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ค นรุ ่ น ต่ า งๆ
ในภาคราชการสามารถออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์และเสรีภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง ตัวอย่างเช่น
การพิจารณาคนเข้าสู่ต�ำแหน่งโดยใช้ระบบคุณธรรมและความ
สามารถ ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีก�ำลังใจสามารถท�ำงาน
โดยปราศจากความหวาดกลัวว่าจะถูกผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดี
ใช้อ�ำนาจคุกคาม สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน และวางรากฐานการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ อย่างมัน่ คงได้ในระยะยาว”

บทความประจำ
บทความประจำ��ฉบั
ฉบับบ

ความก้าวหน้าและทิศทางการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น
อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานประสานนโยบายการกระจายอำ�นาจ สศช.

การกระจายอำ�นาจ เพื่ อ พั ฒ นาภู มิ ภ าค

และท้องถิ่น ถือเป็นนโยบายสำ�คัญประการหนึ่งที่มีการ
ขับเคลือ่ นดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลได้กระจาย
อำ�นาจให้ท้องถิ่นแล้ว อำ�นาจตัดสินใจและดำ�เนินการ
บริหารท้องถิน่ จะเป็นของชุมชนท้องถิน่ นัน้ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะราชการบริหารส่วนท้องถิน่
และเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชน
มากที่สุด ได้เข้ามามีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น แทน
หน่ ว ยงานของราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ซึ่ ง การดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วจะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
และตอบสนองความต้องการภายใต้ฐานทรัพยากรของ
ท้องถิน่ เอง และช่วยลดความเหลือ่ มล้�ำ ในโอกาสทีจ่ ะเข้า
ถึงบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด
และพืน้ ทีท่ อี่ ยูห่ า่ งไกลความเจริญ ทีผ่ า่ นมาการกระจาย
อำ�นาจสู่ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีปัจจัย
สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย แผนการกระจาย
อำ�นาจ และงบประมาณ ดังนี้

1. สถานการณ์การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
1.1 กฎหมายส�ำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการกระจาย
อ�ำนาจ
1.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ให้ความส�ำคัญ
กับการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแล
และจัดท�ำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ของตนเอง และมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง และมีอำ� นาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เป็ น ส่ ว นรวม และให้ มี ก ฎหมายก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอ�ำนาจ เพื่อก�ำหนดการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่และการ
จัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าค
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และมีการกระจายอ�ำนาจเพิ่มขึ้นตาม
ระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รู ป แบบ ส� ำ หรั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช .... (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 29 มีนาคม
2559) หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ให้ความส�ำคัญกับพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.1.2 พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542  ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีก่ ารจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกั น เอง การจั ด สรรสั ด ส่ ว นภาษี
และอากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึง

ภาระหน้ า ที่ ข องรั ฐ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส�ำคัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้คณะกรรมการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กกถ.) มีอำ� นาจหน้าที่
จัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และแผนปฏิบตั กิ าร มีการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารและ
การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
1.2.1 การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจาย
อ�ำนาจในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระยะแรกของแผน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2543 และแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 จะเน้น
มาตรการทางกฎหมายให้ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ และต้ อ งมี
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท
อย่างเหมาะสม ระยะที่สอง คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) มีการทบทวนและ
จัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้การถ่ายโอน
ภารกิจมีความชัดเจนขึ้น โดยมีการจัดกลุ่มภารกิจใหม่ และให้
ส่วนราชการมีแผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึง่ เน้นการเสริมสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่ ว มกั น กั บ ส่ ว นราชการที่
ถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดหารายได้ของตนเอง
1.2.2 การกระจายอ� ำ นาจฯ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเป้าหมายและกลไกที่ส�ำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐ ได้เพิม่ เติม
ประเด็นส�ำคัญในการเพิ่มสวัสดิการสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข และการด�ำรงชีพ ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณะของประชาชน การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

กรกฎาคม - กันยายน 2559

และการมุ่งวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศ เพื่อน�ำมาสู่
การตื่นตัวทางการเมืองในทุกระดับของประเทศ อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินงานในช่วงทีผ่ า่ นมา การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีความคืบหน้าในระดับหนึง่ แต่ยงั ประสบ
ในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางและท้องถิ่น
ที่ยังไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจได้ครบถ้วน และบางภารกิจ
ที่ถ่ายโอนแล้วยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องได้รับการแก้ไข
รวมทั้งปัญหาเรื่องบทบาทการพัฒนาในระดับพื้นที่ระหว่าง
ราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่นในแต่ละ
ระดับ ยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายและกฎหมายในการ
ด�ำเนินการ แม้จะมีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการใช้จ่ายให้บริการสาธารณะที่มีการถ่าย
โอนเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้การกระจาย
อ�ำนาจฯ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และชุมชนยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วรจะเป็น
ต้องมีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป

1.2.3 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงพึ่งพิงรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
ได้จัดสรรทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สัดส่วนรายได้ของส่วนท้องถิ่นต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา ส�ำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 656,238.60 ล้านบาท
โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
ร้อยละ 28.16
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1.2.4 รัฐบาลได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการกระจาย
อ�ำนาจโดยการจัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ... และ (ร่ า ง)
แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) โดย (ร่าง) แผนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ... เป็นแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการกระจายอ�ำนาจ การพิจารณาการกระจายอ�ำนาจ
และการถ่ายโอนภารกิจ กลไกการบริหาร และแผนปฏิบัติการ
ก� ำ หนดขั้ น ตอนการกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ส่วน (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารก�ำหนด
ขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 3) มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่
(1) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ (2) ด้านการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ (3) ด้านการถ่ายโอนบุคลากรและการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับการกระจายอ�ำนาจ (4) ด้านการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (5) ด้านเสริมสร้างและสนับสนุน
การมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม
(6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (7) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ มีจุดเด่น
ที่ส�ำคัญ คือ มีการก�ำหนดแนวทางการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทาง
การถ่ายโอนภารกิจ แนวทางการขยายขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แนวทางการถ่ายโอนงบประมาณ
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2.2 การขาดการประสานงานระหว่างองค์กรปกครอง
บุคลากรและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดการจัดสรร ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยราชการที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอัตราใกล้เคียง สาธารณะ โดยหน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ถ ่ า ยโอนที่ ไ ม่ มี ค วาม
ชัดเจนในการจ�ำแนกงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับองค์กร
ร้อยละ 35
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดการเตรียมความพร้อมของตนเองที่ต้องรับผิดชอบภาระ
หน้าที่ที่ต้องมีการถ่ายโอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจฯ
2.3 ปัญหาด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การให้บริการสาธารณะหลายประเภทต้องอยู่ภายใต้กรอบวิธี
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. สาธารณูปโภค เป็นต้น ท�ำให้องค์กร
2. ปัญหาและข้อจ�ำกัดของกระบวนการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�ำเนินการ และให้บริการ
การกระจายอ�ำนาจ
สาธารณะโดยอิสระ ทั้งที่มีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว ท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการให้บริการและไม่สามารถตอบสนองความ
จากผลการด�ำเนินงานนโยบายการกระจายอ�ำนาจฯ ต้องการพื้นที่ได้ทันท่วงที
ของประเทศไทยทีผ่ า่ นมา แม้จะมีการพัฒนาและความก้าวหน้า
2.4 การทับซ้อนของภารกิจหน้าทีร่ ะหว่างหน่วยราชการ
พอสมควร แต่ยงั มีปญ
ั หา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ส่วนกลางกับท้องถิ่น ปัจจุบันการให้บริการสาธารณะใน
พื้ น ที่ ทั้ ง จากส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น มี ก ารซ้ อ นทั บ หน้ า ที่
โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
และงบประมาณกันอยู่ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการแบ่ง
2.1 การขั บ เคลื่อ นการถ่า ยโอนภารกิจ ไม่เป็นไปตาม หน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้การให้บริการ
แผนการกระจายอ�ำนาจ แผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร สาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการ นอกจากนี้ หน่วยงานราชการจากส่วนกลางสร้างงานใหม่
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับที่ 1 และ ให้ตนเอง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาระหน้าที่ที่ได้ถ่ายโอน
ฉบับที่ 2 ซึ่งมีภารกิจที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน แล้ว หรือสร้างงานขึ้นใหม่และมอบนโยบายให้องค์กรปกครอง
60 แห่ง ต้องถ่ายโอนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบางเรื่องให้ ส่วนท้องถิ่นต้องรับไปด�ำเนินงาน อีกทั้งที่ภารกิจหน้าที่เก่า
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 359 เรื่อง ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบถ้วน
ขณะนี้มีการถ่ายโอนภารกิจเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน 220 เรื่อง
2.5 ปัญหาการขาดฐานรายได้ทเี่ ป็นขององค์กรปกครอง
คิดเป็นร้อยละ 61.29 อยู่ระหว่างการถ่ายโอน จ�ำนวน 59 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 16.43 ยังไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนือ่ งจากองค์กร ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท� ำ ให้ ต ้ อ งรั บ การอุ ด หนุ น รายได้ จ ากรั ฐ บาล
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นยัง ไม่มีความพร้อม หรือยัง มิได้แ ก้ไข ทั้งรายได้ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน ท�ำให้ต้องพึ่งพาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 55 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.32 จัดสรรรายได้จากรัฐบาลเป็นหลัก ปัญหานี้เกิดจากความไม่
และยกเลิ ก การถ่ า ยโอนตามแผนฯ เนื่ อ งจากการปฏิ รู ป พร้อมของการถ่ายโอนอ�ำนาจทางการคลังที่แท้จริงที่ไม่ได้
ระบบราชการจ�ำนวน 25 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 6.96 ประกอบกับ ก�ำหนดฐานรายได้ (Revenue Assignment) ให้แก่องค์กร
ความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็เป็นอุปสรรค ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเกณฑ์การจัดสรรรายได้
ประเภทต่างๆ มุ่งเน้นถึงเป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้เป็นตาม
ส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเป็นหลัก แต่ไม่ได้ค�ำนึงความสมดุล
ระหว่างภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการกับขนาดรายได้ที่ควร
จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
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2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรือ่ งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน ปัจจุบนั ขาดช่องทาง
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง สอง
ระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างที่ท�ำหน้าที่มิติ
“พื้นที่” (Area based approach) กับขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ท�ำหน้าที่ในมิติระดับ “หน้าที่” (Functional
based approach) ให้ มี ก ารผสมผสานเข้ า กั น เนื่ อ งจาก
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทัศนคติและวัฒนธรรมการท�ำ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังขาดความเข้าใจ
ในการเรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกัน และยังไม่มกี ลไกของรัฐบาลใดๆ
ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมีกฎหมายของ
ตนเองในการจัดตั้ง ท�ำให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลในตัวเอง จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นที่ต้องผูกพันในการท�ำหน้าที่ ซึ่งนับเป็นจุดอ่อน
ที่ ส� ำ คั ญ ของโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
2.7 กลไกและแนวทางการประสานและบู ร ณาการ
แผนและงบประมาณการพั ฒ นาระดั บจั ง หวั ด กั บท้องถิ่น
ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องกรอบระยะเวลาในการ
จั ด ท� ำ แผนที่ มี ร ะยะเวลาที่ ต ่ า งกั น การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
ร่วมกันในการวางแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ การมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำและประสานแผนร่วมกัน

3. แนวทางในการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลได้ให้
ความส�ำคัญและก�ำหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้การกระจาย
อ� ำ นาจฯ สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ กลไกสนั บ สนุ น เป้ า หมาย
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ดังนี้
3.1 ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งปรากฏในวาระ
ปฏิรูปที่ 3 การปรับโครงสร้างอ�ำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ� ำนาจ
ใน 3 ประเด็นคือ
ประเด็น 5.2.1 ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
ราชการบริหารส่วนกลาง ภูมภิ าค และท้องถิน่ ให้ชดั เจน ในประเด็น
ปฏิรปู ข้อ (1.5) ราชการบริหารส่วนกลางจะต้องถ่ายโอนภารกิจ
พร้อมกับเกลี่ยหรือโอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่ถ่ายโอนภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
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ประเด็น 5.2.4 พัฒนากลไก/เครือ่ งมือในการสนับสนุน
ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง ภูมภิ าค และท้องถิน่ ในประเด็นปฏิรปู ข้อ (1.1) ก�ำหนด
รูปแบบและวิธีการท�ำงานระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องที่ รวมทั้ง
ภาคส่ ว นอื่ น โดยเน้ น ความร่ ว มมื อ ประสานสั ม พั น ธ์ กั น
เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน (1.2) ใช้แผน
พัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัดทีต่ อ้ งผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมท�ำ
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ
เป็นตัวก�ำหนด มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และ
ไม่เกิดความซ�้ำซ้อน (1.3) จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือในการ
ท�ำงานหรือสัญญาแผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน (1.4)
ก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint
KPI) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ประเด็น 5.2.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและเร่งรัด
การกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น
ปฏิรูป ข้อ (1.1) ถ่ายโอนภารกิจที่เป็นของราชการส่วนท้องถิ่น
พร้อมกับถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขเวลาที่ก� ำหนด ข้อ (1.2) ปรั บ
รูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับระบบ
การบริหารงาน รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ให้ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ที่ ย อมรั บ
และได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จากประชาชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ข้อ (1.3) ก� ำหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบให้ชัดเจนว่าภารกิจใดควรเป็นหน้าที่ขององค์กรใด
ข้อ (1.4) ให้ท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการตัดสินใจในกิจการของ
ท้ อ งถิ่ น ได้ เ อง ภายใต้ เ งื่ อ นไขของการให้ ส มั ช ชาพลเมื อ ง/
องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
พื้นที่ให้มากขึ้น ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้มี
เอกภาพ เหมาะสม และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอีกด้วย
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ทีม่ แี นวทางในการขับเคลือ่ นงานกระจาย
อ�ำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีกรอบแนวคิดมุ่งทบทวน
แผนการกระจายอ�ำนาจ/ภารกิจการถ่ายโอน ก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นให้ชัดเจน
เพิ่มความมีอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาล มีเป้าหมายหลัก
คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก�ำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สัดส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล
การบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
และ (2) ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด�ำเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาระส�ำคัญของแนวทางการขับเคลื่อน
งานกระจายอ�ำนาจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทัว่ ถึง ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา ลดการพึง่ พิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว
พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการ
สาธารณะขั้ น พื้ น ฐานแก่ ป ระชาชนอย่ า งมี ม าตรฐานและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้

(1) เร่งทบทวนการกระจายอ�ำนาจการถ่ายโอน
ภารกิจให้มีความชัดเจน มอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิน่ และพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม รวมทั้งก�ำหนดมาตรการ
กลไกการตรวจสอบ ติ ด ตามการกระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น
ให้เป็นรูปธรรม
(2) พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลากรของท้องถิน่ ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทความเป็นนักบริหาร
นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการ
ตรวจสอบอย่างโปร่งใส ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึง
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแสวงหาแหล่ ง รายได้ ที่ ไ ม่ ใช่ ภ าษี
ประเภทใหม่ๆ
(3) เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในเรือ่ งการก�ำหนดนโยบาย การบริหารบุคลากร
และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับ
กระบวนการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการก�ำกับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน
(4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงิน
อุดหนุนของท้องถิ่น โดย (4.1) ปรับโครงสร้างรายได้ระหว่าง
รัฐและท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
และพิจารณาการกระจายอ�ำนาจการจัดเก็บภาษีให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงเป้าหมาย
ในการลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ หรือการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นซึ่งเกินขีด
ความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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นั้นๆ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
(4.2) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควบคูก่ บั การยกระดับมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ อาทิ ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ รายได้
อันเกิดจากการประกอบกิจการพาณิชย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม
การพัฒนาพื้นที่ หรือการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทอื่นๆ
ในอนาคต (4.3) วางมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การการเงิ น
การคลังของท้องถิน่ ก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การจั ด เก็ บ รายได้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษี แ ละไม่ ใช่ ภ าษี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำแนวทางในการวิเคราะห์โครงการ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจด�ำเนินโครงการลงทุนหรือโครงการ
กู้เงิน และการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายจ่ายและหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งก�ำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน
(5) สร้างความโปร่งใสในการจัดท�ำและบริหาร
งบประมาณของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการ
ในพื้นที่ โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ ทั้งข้อมูลงบประมาณ
และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตลอดจนรายละเอี ย ดโครงการและ
ราคากลาง

4. ข้อเสนอแนะ
นอกจากการด�ำเนินการตามแนวทางในแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 และเพื่ อ ให้ ง านการกระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น
อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ควรเร่งรัดด�ำเนินการในประเด็น
ส�ำคัญ ดังนี้
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ให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา
แหล่งรายได้ใหม่ๆ เพิ่มให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และเพิ่ ม ความเป็ น อิ ส ระทางการคลั ง ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ บริ ห ารการจั ด เก็ บ รายได้ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นและสามารถน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้ ง ่ า ย สะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์
ต่ อ การวางแผนการประมาณการรายรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น และต้องเชื่อมต่อเข้าได้กับ
ระบบข้ อ มู ล การคลั ง ของรั ฐ บาล (Government Fiscal
Information System : GF-MIS) ทีจ่ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการใช้
ข้ อ มู ล เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายทั้ ง ในมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการระบบการเงิน
การคลังท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ให้มีความสมดุล สอดคล้องกับภารกิจ
หลังจากมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับส่วนท้องถิ่นแล้ว การจัด
บุคลากรจ�ำเป็นต้องมีการปรับลดตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ที่เพิ่มหรือลดลง และหน่วยงานเดิมไม่ควรสร้างงานใหม่ที่มี
ขอบเขตงานใกล้เคียงกับงานที่ถ่ายโอนไป ดังนั้น การปรับ
โครงสร้างส่วนราชการและงานกระจายอ�ำนาจจะต้องด�ำเนินการ
ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ

4.1 เร่งด�ำเนินการจัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
4.4 การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การจั ด การภารกิ จ ที่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ให้มีความ ถ่ า ยโอนแล้ ว เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ภารกิ จ ดั ง กล่ า วมี
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การด�ำเนินการจัดท�ำจริง ดังนั้น การจัดระบบก�ำกับดูแลและ
ฉบับที่ 12 ที่จะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 นี้
ประเมินผลจึงส�ำคัญ โดยให้สร้างกลไกเพื่อเป็น “หลักประกัน
4.2 ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจฯ ทางการคลัง ควรพัฒนา ขั้นต�่ำ” (Minimum Standard) การรับบริการสาธารณะ
ศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินการคลังขององค์กร ของประชาชน ผ่านการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำของบริการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหาวิธีการเพิ่มรายได้ขององค์กร สาธารณะต่างๆ ที่ได้มีการถ่ายโอนที่สามารถน�ำไปใช้ในการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ม าจากแหล่ ง รายได้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ก�ำกับการท�ำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่น่าสนใจ

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา*

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำ�เนินโครงการ

ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยว่าจ้างมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย เป็นทีป่ รึกษาโครงการ ระยะเวลา
ดำ�เนินการ 14 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และบัดนี้ การศึกษาตามโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว การศึกษาได้ใช้กรอบการวิเคราะห์
ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชนไทยใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ว่าด้วยการแบ่งแยกอำ�นาจ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน บทบาทภาครัฐและการบังคับใช้กฎหมาย หลักคุณธรรม
ว่าด้วยการใช้กฎระเบียบและประมวลจริยธรรมต่างๆ หลักความโปร่งใส ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสในการตอบข้อคำ�ถามต่างๆ หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ว่าด้วยการให้คุณและ
ให้โทษแก่ผทู้ �ำ งาน หลักความมีสว่ นร่วม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนและการตัดสินใจ และหลักความคุ้มค่า ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์
และความยั่งยืน ซึ่งใน 6 ประเด็นหลักดังกล่าว ได้พบปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และกลไก
การขับเคลื่อน รวมทั้งข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

* *เรียบเรียงโดย นางสาววิมลมาส ประยงค์ทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
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1. หลักนิติธรรม
กฎหมายบางฉบับยังมี
ช�ำระกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยและ
– ช�ำระกฎหมายต้องด�ำเนินการโดยหน่วยงานกลาง
ความล้าสมัย ซ�้ำซ้อน ขัดแย้ง
ไม่เหมาะสม (Regulatory Guillotine)
ไม่ใช่ให้หน่วยงานที่ดูแลกฎหมายเป็นผู้ด�ำเนินการ
กันเอง หรือก่อให้เกิดผลกระทบ
– การวางระบบด�ำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ด้านลบมากกว่าด้านบวก
ระยะแรก เป็นการวางแผนปฏิบัติการ และ
ระยะสอง เป็นการน�ำพิมพ์เขียวมาปฏิบัติใช้
การประเมินผลกระทบในการ
ออกกฎหมายก่อนที่จะบังคับใช้
(Regulatory Impact Assessment
: RIA)

– ก�ำหนดเป้าหมายในการน�ำ RIA มาใช้ให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และสร้างแรงจูงใจให้แก่
หน่วยงานราชการด�ำเนินการ
– ก�ำหนดขั้นตอนการท�ำ RIA ให้เหมาะสม เช่น
การก�ำหนดขอบเขต ระยะเวลา และเนื้อหา
การประเมิน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น
– ก�ำหนดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อรับผิดชอบด้าน
การส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
หรือวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
การออกกฎหมายใหม่และการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา
รองรับภารกิจพิเศษ ต้องมีการติดตามประเมินว่า
ได้ด�ำเนินการบรรลุภารกิจมากน้อยเพียงใด และสมควร
ยังอยู่หรือยกเลิก

2. หลักคุณธรรม
– การก�ำหนดคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้ารับ
ต�ำแหน่งขาดความชัดเจน
– ประมวลจริยธรรมไม่ถูก
น�ำมาใช้จริงในทางปฏิบัติ
– กลไกการบริหารราชการ
ในปัจจุบันไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตรวจสอบ
การท�ำงานของรัฐ (whistle
blowing) เท่าที่ควร

พัฒนาระบบวินัยและจริยธรรมแก่
– ปรับเปลี่ยนประมวลจริยธรรมใหม่ โดยทุกฝ่ายที่
เจ้าหน้าที่รัฐให้เหมาะสมในส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถร้องขอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเข้าไม่ถึง เพื่อช่วยสร้าง
ประมวลจริยธรรมได้ โดยควรน�ำรายการที่บ่งชี้
พฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจให้มี
คุณลักษณะของจริยธรรมที่ไม่ดีบรรจุไว้ด้วย
ความสุจริต เปิดเผยข้อมูลการกระท�ำผิด – ควรก�ำหนดช่องทางให้ประชาชน ภาคเอกชน
ต่อสาธารณะ หากเห็นความอยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถร้องขอให้มีการปรับปรุง
และเปิดเผยการกระท�ำผิดแล้ว จะไม่ถูก
แก้ไขประมวลจริยธรรมได้
กลั่นแกล้งโดยผู้กระท�ำผิดในภายหลัง
– คณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน ควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงานด้วย
– เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกลั่นแกล้งชนะคดีที่เกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะ เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นควรได้รับ
ค่าชดเชยที่ครอบคลุมถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการ
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3. หลักความโปร่งใส
– ปัญหาการปกปิดข้อมูล
ของรัฐเนื่องจากข้อจ�ำกัด
ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และการท�ำงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
– การขาดสื่อที่ท�ำหน้าที่
ตัง้ ค�ำถามต่อการท�ำงาน
ของรัฐ เนื่องจากสื่อ
ถูกแทรกแซง

การผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล
อย่างแท้จริง โดยการปรับปรุง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการปี พ.ศ. 2540 และปรับปรุง
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

– การแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร “ราชการ”
ให้ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร “สาธารณะ”
– ปรับปรุงโครงสร้างของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นองค์กรอิสระ
– ควรมีการปรับปรุงระบบและมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน open
government data เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ส�ำคัญหายไปและลดเวลาในการสืบค้น

พัฒนากลไกให้ภาคส่วนต่างๆ
ท�ำหน้าที่ตั้งค�ำถามภาครัฐทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นอิสระของสื่อ และกลไกการ
ถ่วงดุลของภาคประชาสังคม

– ควรมีกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของรัฐ เพื่อให้การซื้อโฆษณาของรัฐที่มีการหวังผล
ทางการเมืองน้อยลง
– ควรก�ำหนดให้บรรณาธิการข่าวขององค์กรสื่อต่างๆ
แยกออกจากโครงสร้างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายบริหาร
และให้มีการจัดตั้งสหภาพผู้สื่อข่าวเพื่อเพิ่มอ�ำนาจ
ให้แก่ผู้สื่อข่าว
– การสนับสนุนกฎหมายป้องกันการฟ้องร้อง
เพื่อลิดรอนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ
(Anti-Strategic lawsuit Against Public
participation: Anti-SLAPP)

4. หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
– เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
หน่วยงานแม่มากกว่า
ประชาชน
– การท�ำงานขององค์กรอิสระ
ที่ท�ำหน้าที่พัฒนา
ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
อื่น ยังไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควร

ปรับปรุงสายความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่มีสายความรับผิดชอบ
ที่ยาวให้สั้นลง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอิสระ
ที่ท�ำหน้าที่พัฒนาธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานอื่น

– รัฐบาลส่วนกลางควรกระจายอ�ำนาจให้แก่
หน่วยงานในท้องถิ่นมากขึ้นหรือให้อิสระ
แก่ฝ่ายงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง
– รัฐบาลส่วนกลางควรลดการประเมินผลงาน
ด้วยเอกสารลง ควรสะท้อนผลงานเพียงระดับ
ผลผลิต ความพึงพอใจของประชาชน ผลลัพธ์
และผลกระทบ รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการให้รวดเร็วขึ้น
– ควรสนับสนุนองค์กรอิสระที่ท�ำหน้าที่พัฒนา
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานอื่นๆ ด้วยการสร้าง
ความหลากหลายในคณะกรรมการสรรหาและคณะ
กรรมการองค์กรอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลราย
ละเอียดการสืบสวนสอบสวนให้แก่ประชาชนทราบ
ในกรอบระยะเวลาที่แน่นอน
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5. หลักความมีส่วนร่วม
– กระบวนการรับฟัง
– ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วม
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบ
มักไม่มีคุณภาพ และ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มี
ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
คุณภาพยิ่งขึ้น และสะท้อน
ความมีส่วนร่วมที่แท้จริง
– การเปิดให้ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนและการก�ำหนด
นโยบายยังค่อนข้างจ�ำกัด

– ควรให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีอ�ำนาจก�ำหนดประเภทโครงการ/กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีอ�ำนาจให้หน่วยงานเจ้าของโครงการออกมา
ชี้แจงต่อสาธารณะ และหากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการปฏิเสธที่จะร่วมมือให้มีการก�ำหนด
ความผิดทางอาญาไว้ด้วย
– ควรประกาศรายชื่อผู้มีโอกาสได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการประชาพิจารณ์ออกสู่สาธารณะ
ก่อนท�ำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
– ควรมีการจัดประเภทผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
เป็นหมวดหมู่ และต้องให้ความส�ำคัญกับกลุ่ม
ผู้ไม่เห็นด้วยก่อน

– เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม – ปรับบทบาทและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ในเชิงรุก ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ขัดแย้งกับหน่วยงาน
และการตัดสินใจด�ำเนินโครงการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการจัดท�ำบริการ
ด้วย
สาธารณะ
– ปรับปรุงกฎหมายเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อลดต้นทุนแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

6. หลักความคุ้มค่า
– กระบวนการประเมิน
ความคุ้มค่าของนโยบายและ
โครงการต่างๆ ไม่มีคุณภาพ
– รัฐมีการใช้งบประมาณอย่าง
ไม่คุ้มค่า เนื่องจากช่องโหว่
ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านงบประมาณ

ปรับปรุงให้การด�ำเนินโครงการและ
นโยบายต่างๆ สอดคล้องกัน หนุนเสริม
กันจนเกิดผลกระทบที่ดีในระยะยาว

ก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
โดยผู้ของบประมาณต้องอธิบายหลักเกณฑ์
ของตัวชี้วัดได้

เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กลไกควบคุม
ความคุ้มค่าและความยั่งยืนของ
งบประมาณแผ่นดิน

ก�ำหนดกฎระเบียบทางการคลังและวิธีการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะการผลักดันธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการเร่งด่วน ที่ควรผลักดันมี 5 เรื่อง ได้แก่
1.1 การช�ำระกฎหมายเก่าทิง้ (Regulatory Guillotine) เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของตัวบทกฏหมาย และท�ำให้โครงสร้าง
		 ระบบกฎหมายและกระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 การใช้มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และให้มีการประเมินระดับ
		 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
1.3 ควรแนะน�ำ (ไม่สั่งเป็นกฎหมาย) ให้องค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้าง
		 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชน
1.4 สนับสนุนให้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยลดกระบวนการการให้บริการภาครัฐให้สั้นลง เพื่อเพิ่ม
		 ความโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพ
1.5 ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐให้มีผลบังคับใช้ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการด� ำเนิน
		 นโยบายและการบริหารการคลังให้มปี ระสิทธิภาพ ยัง่ ยืน โปร่งใส และมีกลไกตรวจสอบทีน่ ำ� ไปสูค่ วามรับผิดชอบ
		 ทางการคลัง
2. มาตรการต่อเนื่อง มี 7 เรื่อง ได้แก่
2.1 การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายใหม่
2.2 การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ วินัย และประมวลจริยธรรมให้มีลักษณะเชิงพลวัตที่เหมาะสมและน�ำไป
		 ปฏิบัตไิ ด้
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2.3 การปรับปรุงสายความรับผิดชอบให้สั้นลง โดยการกระจายอำ�นาจให้กับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นให้มากขึ้น
		 หรือให้อสิ ระแก่หน่วยงานทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ประชาชนโดยตรง
2.4 การพัฒนาองค์กรทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบและพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานอืน่ ๆ ให้มคี วามเป็นอิสระอย่างแท้จริง
		 ในการดำ�เนินงาน
2.5 การสนับสนุนกลไกควบคุมความคุ้มค่าและความยั่งยืนของงบประมาณแผ่นดิน ผ่านพระราชบัญญัติร่วมลงทุน
		 ระหว่างภาครัฐและเอกชน และการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/แผนงานให้เชือ่ มโยงในระดับผลผลิต ผลลัพธ์
		 และผลกระทบให้ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2.6 การพัฒนาบรรษัทภิบาลของธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น ด้วยการสร้าง
		 แรงจูงใจและตระหนักรูถ้ งึ ความสำ�คัญผ่านการเป็นตัวอย่างทีด่ ี และสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
		 เพื่อนำ�ความรู้และมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้
2.7 การเสริมสร้างให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาธรรมาภิบาลแท้จริง โดยการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
		 และปรับปรุงกระบวนการทำ�ประชาพิจารณ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น และกระจายอำ�นาจให้กับท้องถิ่นและ
		 หน่วยงานทีใ่ ห้บริการแก่ประชาชนโดยตรง
นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้เสนอจุดคานงัดที่สำ�คัญในการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ตรงกันจะช่วยให้
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ประชาชนต้องตระหนักถึงความสำ�คัญของธรรมาภิบาลสำ�หรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและพัฒนาประเทศในเชิงคุณภาพให้ยงั่ ยืนมากขึน้ และ 3) ภาคประชาสังคมไทย ต้องมีการคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์
ในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ จะช่วยการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น

ข้อมูลชวนรู้

สังคมประชาธิปไตยเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ปัจจัยฉุดรั้งความอยู่เย็นเป็นสุขของไทย

เมื่อ

กล่าวถึงค�ำว่า “ประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์” หลายคนอาจรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งเครียด
เพราะมีแต่จะน�ำไปสู่ความขัดแย้ง ท�ำให้ไม่อยากพูดถึง โดยเฉพาะในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ที่วิกฤติ
การเมือง ปัญหาการทุจริต และการใช้ความรุนแรงต่อคนทีค่ ดิ ต่าง ดูจะทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ แต่เรือ่ งดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญอันดับแรกในการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย จะเห็นได้จาก “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”
ซึ่ง “องค์ประกอบสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล” เป็นองค์ประกอบเดียวของดัชนีดังกล่าวที่มีคะแนนต�่ำจนอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข ท�ำให้เรื่องประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถจะหลีกเลีย่ งไม่พดู ถึงได้อกี ต่อไป

สถานการณ์ประชาธิปไตยของไทยมีแนวโน้มถดถอยลง
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2557

ระดับดีมาก 90- 100 %
ระดับดี 80 - 89.9 %
ระดับปานกลาง 70 - 79.9 %
ระดับต้องปรับปรุง 60 - 69.9 %
ระดับต้องเร่งแก้ไข ≤ 59.9 %

ที่มา: ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะ
พบว่า แม้สถานการณ์สังคมประชาธิปไตย
ทีม่ ธี รรมาภิบาลจะอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข
แต่กลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เนือ่ งจาก
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และปั ญ หา
ความรุนแรงทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และในภาพรวมลดลง มีเพียงแต่สถานการณ์
ประชาธิปไตยเท่านั้นที่มีแนวโน้มถดถอยลง
ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
องค์ประกอบสังคมประชาธิป ไตยที่มีธรรมาภิบาล พ.ศ. 2554 - 2557

ที่มา: ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์ประชาธิปไตย วัดได้จากดัชนีประชาธิปไตย
(Democracy Index) ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสถาบัน Economist
Intelligence Unit (EIU) เพื่อวัดระดับความเป็นประชาธิปไตย
ของประเทศต่างๆ และถูกใช้เป็นตัวชี้วัดของดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในองค์ประกอบสังคมประชาธิปไตย
ทีม่ ธี รรมาภิบาลด้วย ดัชนีประชาธิปไตยได้ชใี้ ห้เห็นว่า สถานการณ์
ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยลง จนปัจจุบัน
EIU ได้ลดระดับประเทศไทยจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่อง (Flawed
Democracy) เป็นกลุม่ ประเทศทีม่ ลี กั ษณะการปกครองแบบผสม

(Hybrid Regime) โดยปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ การขาดหายไป
ของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การด�ำเนินการของรัฐบาล
มีข้อจ�ำกัดมากขึ้น วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ที่กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ
ทางการเมือง รวมทั้งยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของ
เสียงส่วนมาก และรักษาสิทธิให้แก่เสียงข้างน้อย ยังไม่เกิดขึ้น
ประกอบกั บ ยั ง มี ป ั ญ หาในด้ า นเสรี ภ าพและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัด
อยู่ในอันดับที่ 98 จาก 167 ประเทศที่เข้ารับการจัดอันดับ
ดัชนีประชาธิปไตย ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 54 ในปี 2554

คะแนนดัชนีประชาธิป ไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558

ที่มา: Economist Intelligence Unit
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อันดับดัชนีประชาธิป ไตยของประเทศไทย
พ.ศ. 2554 - 2558

ที่มา: Economist Intelligence Unit

ร่วมฟื้นฟูสังคมประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข
สถานการณ์ประชาธิปไตยของสังคมไทยที่ตกต�่ำลง
ส่งผลกระทบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยผลกระทบทางตรงได้แก่ สิทธิและเสรีภาพ
ที่ลดลง ซึ่งย่อมจะลดทอนความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคม
ไทยลง และผลกระทบในทางอ้ อ มคื อ ความเชื่ อ มั่ น และ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติจะเสือ่ มลง
ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การค้ า การประกอบธุ ร กิ จ และการลงทุ น
ในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของ
คนในสังคมไทยเช่นกัน การฟื้นฟูประชาธิปไตยจึงเป็นโจทย์
ส�ำคัญที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยอาจเริม่ จากสิง่ ง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว ทีท่ กุ คนสามารถช่วยกันท�ำได้
เช่น การเคารพกฎหมาย การกล้าทีจ่ ะพูดคุยแสดงความคิดเห็น
รับฟัง และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมไปจนถึงเรื่อง
ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในสังคม เช่น การท�ำความเข้าใจ และแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การลงประชามติ เป็นต้น
เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ ทุ ก คนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขในที่สุด

รายงานความเคลื่อนไหว

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมประจ�ำปี 2559
ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

การประชุมประจ�ำปี 2559 ของ สศช. เรือ่ ง

ความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพรวมของแผนพัฒนาฯ
“ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ

การประชุมในปีนี้ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ 2,500 คน
ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้น�ำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วม
การประชุมประจ�ำปี 2559 ของ สศช. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระ
ส�ำคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนาทัง้ 10 ด้านของแผนฯ พร้อมทัง้
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

1. การจัดท�ำแผนพัฒนาฯตัง้ แต่อดีตในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเห็นว่า การก�ำหนด
เป้าหมายต่างๆ มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น แต่ละยุทธศาสตร์
จะมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายภาพรวมในระยะยาวร่วมกัน
แต่จะมีรายละเอียดหรือตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายร่วมคล้ายกับแผน
ในอดีต คือในเรื่อง “ความยากจน” แต่จะก�ำหนดเป็น “การลด
ความเหลื่อมล�้ำ” ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้
ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านการศึกษา และความเหลือ่ มล�ำ้ การถือครอง
ที่ดิน ดังนั้น ทุกยุทธศาสตร์จึงต้องมองเรื่องการแก้ปัญหา
ความยากจนและการลดความเหลื่อมล�้ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

2. ควรจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ และกรอบระยะเวลา
ในการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด ควรเพิ่ ม
เติ ม ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นา เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพว่ า การด�ำ เนิ น การ
ตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ จะส่งผลต่อใครและอย่างไร ซึง่ จะ
ท�ำการด�ำเนินงานต่อไป ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ทีป่ ระชุมเห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ควรให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาด้านจิตใจและสร้างคนให้มีศีลธรรม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา “คน” ให้เป็น
“มนุษย์” อย่างสมบูรณ์ และต้องส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยสนับสนุนและปรับทัศนคติให้คนหันมา
สนใจเรียนสายอาชีวะ พร้อมทั้งให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยการเทียบวุฒิการศึกษากับวุฒิด้านอาชีพให้แรงงาน

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ข้ อ จ� ำ กั ด ต่ อ
เศรษฐกิจไทยในอนาคตประกอบด้วยแรงงานมีจ�ำนวนลดลง
และจ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อฐานภาษีการจัดเก็บรายได้และท�ำให้ภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีการขยายการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อาจจะส่งผลให้หนีส้ าธารณะต่อ
GDP เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากควรเพิ่มเติมแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อแก้ปัญหา
การเข้าถึงเงินทุนของกลุม่ Start-up และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของ
ต้นทุนการเงิน และควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในพืน้ ที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ส�ำหรับการสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขาควร (1) มีการบริหารความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศไทย
มีการพึง่ พาเทคโนโลยีตา่ งประเทศเป็นส่วนใหญ่ทำ� ให้อตุ สาหกรรม
ทีเ่ ป็นห่วงโซ่อปุ ทานได้รบั ผลกระทบ (2) พิจารณาสาขาการผลิต
เกษตรอืน่ ๆ ทีส่ ร้างรายได้กบั ประเทศนอกเหนือจากเกษตรอินทรีย์
(3) ควรมีการดูแลธุรกิจบริการทีใ่ ช้เอกลักษณ์และความเป็นไทย
ให้มมี าตรฐาน เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมาก
ในภาคบริการซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของธุรกิจ โดยเฉพาะ
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเป็ น ธรรมและ ภาคการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ทีป่ ระชุมเห็นว่าควรกระจายการให้
บริการภาครัฐให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ที่ประชุมเห็นว่าควรสนับสนุนแนวทาง
และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความ เรื่องธนาคารต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีค่าเป็นทรัพย์เมื่อต้นไม้
ประพฤติดี แต่ยากจน รวมถึงต้องเร่งสร้างโอกาสในการมีที่ดิน ยังมีชีวิต และก�ำหนดให้เป็นพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้
ท� ำ กิ น เป็ น ของตนเองให้ แ ก่ ค นยากจนที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท� ำ กิ น จะท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เป็นร้อยละ 40
เป็นของตนเอง เช่น การให้เช่าที่ดีราคาถูก คิดอัตรา 100 บาท ของพื้นที่ประเทศได้ง่ายขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนการปลูกป่า
ต่อไร่
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ส่วนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากทรัพย์สินส่วนบุคคลย่อมจะ
ได้รับการดูแลที่ดีกว่าทรัพย์สินของสาธารณะ จะท�ำให้การ
เพิ่ ม พื้ น ที่ ป ่ า เกิ ด ความยั่ ง ยื น และควรมี ก ารก� ำ หนดล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของแนวทางการพัฒนา ในเรือ่ งทีม่ คี วามขัดแย้งกัน
โดยธรรมชาติ อาทิ การสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน�้ำ ย่อมท�ำให้ป่า
และสัตว์ป่าถูกท�ำลาย ควรก�ำหนดว่าจะให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งใดมากกว่า รวมทัง้ ควรมีการก�ำหนด Zoning หรือความเป็น
Hub ในแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากการก�ำหนด
Zoning ต่างกัน จะท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ทีป่ ระชุมเห็นว่า
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์นี้ไม่ควรระบุเฉพาะ
การป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางการทหารเป็ น หลั ก แต่ ค วรให้
ครอบคลุ ม การป้ อ งกั น ปั ญ หาภั ย คุ ก คามที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ ขณะที่
การก�ำหนดตัวชี้วัดคดีการล่วงละเมิดสถาบัน เป็นตัวชี้วัดแง่ลบ
จึ ง ควรเปลี่ ย นเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงกิ จ กรรมที่ น� ำ แนวทาง
พระราชด�ำริไปปรับใช้เพื่อประโยชน์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน อาทิ น�ำเอากิจกรรมในโครงการพระราชด�ำริ จ�ำนวน
7,500 โครงการมาใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นในเรื่ อ งการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ควรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ข องระบบอาวุ ธ ใหม่ ๆ ซึ่ ง ในอนาคต
จะส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรามีศักยภาพ
สามารถท�ำได้หรือได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
อาทิ เรื่องเรือด�ำน�้ำ จะเน้นในเรื่องการซ่อมบ�ำรุง
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ที่ประชุมเห็นว่าการลดขนาดของราชการควรปรับการท�ำงาน
ในรูปแบบของคณะท�ำงานมากกว่ารูปแบบการจัดตั้งกรมกอง
ใหม่ขนึ้ ควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการเป็นตัวกลางประสาน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้มากทีส่ ดุ ส่วนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรลดขนาดของ
อปท. เช่น การยุบ อบต. ให้เหลือเป็นเทศบาล และในการย้าย
สังกัดให้งานด้านวิชาชีพส่วนกลางที่ส�ำคัญสามารถย้ายมาอยู่ที่
เทศบาลหรือ อบจ. ของแต่ละพื้นที่ และควรยุบรวม อปท.
ให้เข้ามาบริหารในรูปแบบของเทศบาลแทน เพื่อลดขนาด
ของการดูแลพื้นที่ให้เล็กลง ขณะที่การป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบต้ อ งเพิ่ ม ความเท่ า ทั น และ
ความสมดุ ล ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ค รอบคลุ ม
ทุกภาคส่วน เนื่องจากในปัจจุบัน ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ
มีความไม่โปร่งใสมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายที่เด็ดขาด
ในการด�ำเนินการในส่วนนี้ด้วย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ที่ประชุมเห็นว่าการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควรค�ำนึงถึงผู้ใช้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานในอีก
10 - 20 ปีข้างหน้า ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
รวมทั้งการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ควรมี
ความสอดคล้ อ งกั บ ค่ า ครองชี พ ของประชาชนในประเทศ
พิ จ ารณาถึ ง ความคุ ้ ม ค่ า และความจ� ำ เป็ น ของการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชน
ในอนาคตด้วย เช่น การพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ต้องไม่ส่ง
ผลกระทบต่องบประมาณภาครัฐและค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในอนาคต เป็นต้น ขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบัน
ควรส่งเสริมแอปพลิเคชันส�ำหรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้มี
เทคโนโลยีขนาดเล็กที่จะส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม ที่ประชุมเห็นว่าการวิจัยและพัฒนาในอีก
5 ปีข้างหน้า ควรให้ความส�ำคัญกับการออกแบบนวัตกรรม
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของนวั ต กรรม และต่ อ ยอดการวิ จั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ หาแนวทางให้ภาคเอกชนมีสว่ นร่วม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และควรระบุให้มีการน�ำ
“ข้อมูลภูมิสารสนเทศ” เป็นกลไกในการพัฒนาภาค เมือง และ
การพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับในพื้นที่พิเศษหรือเมืองชายแดนควร
มีศูนย์ one stop service เพื่อให้บริการได้อย่างชัดเจน
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา ที่ประชุมเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพือ่ นบ้านควรค�ำนึงถึงการสร้างผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่าย
(Win-Win) เนื่ อ งจากหากประเทศเพื่ อ นบ้ า นพั ฒ นาย่ อ ม
ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศไทยด้วย รวมถึงควรส่งเสริม
การย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
4.3.1 ควรก�ำหนดแนวทางส่งเสริมให้ภาคการเมือง
และรัฐ บาลน�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อ นหรื อ
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ในการวิจัยมากขึ้น ทั้งนี้ งานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยควรก�ำหนดและ
อธิบายว่าการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลในด้านใด และจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมใดบ้าง รวมทั้งต้องส่งเสริม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ
การพัฒนาด้านการค้าที่จะส่งเสริมกิจการของ SME ให้เติบโต
และเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งควรให้ความส� ำคัญกับการสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต
9. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเมื อ งและพื้ น ที่
เศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นว่า ในส่วนของการพัฒนาภาคเหนือ
ให้เน้นเรื่องปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นที่ท�ำกิน ภาคกลาง
ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่ให้
ท�ำลายพื้นที่เพาะปลูกและปล่อยของเสียออกมาปนเปื้อนได้
ในแหล่ ง น�้ ำ ส่ ว นภาคใต้ ให้ เร่ ง แก้ ป ั ญ หาความแออั ด ของ
ด่านสะเดาจังหวัดสงขลา และพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลโดย
เชื่อมโยง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขณะที่การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษควรพัฒนากฎหมายส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งก�ำหนดบทบาทของหน่วยงานภูมิภาค และ

4.3.2 ควรมีแนวทางเร่งรัดในการติดตามประเมินผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ให้สามารถรายงานผลได้รวดเร็วขึน้
และใช้ วุ ฒิ อ าสาเป็ น กลไกในการช่ ว ยติ ด ตามประเมิ น ผล
การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาฯ และในการด� ำ เนิ น การต่ า งๆ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ควรมี ก าร
pre evaluation ก่ อ นการด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง อาจใช้ รู ป แบบ
แบบจ�ำลองในการคาดการแนวทางหลังการด�ำเนินการ

การด�ำเนินการในระยะต่อไป
ภายหลังการประชุม สศช. ได้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ตามความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการประชุม
ประจ�ำปี 2559 ของ สศช. และ กก.สศช. ก่อนน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เมือ่ วันที่
13 กันยายน 2559 เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างน�ำขึ้น
ทูล เกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป

