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ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ในอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรูร้ ะบบราชการของ
ประเทศเหล่านี้คือ เนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำ�คัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง           
น่าสนใจ
หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 นี้ อาจมี
เนื้ อ หาแตกต่ า งกั น ไปบ้ า ง เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ               
บางประเทศได้ด้วยข้อจำ�กัดด้านภาษา และบางประเทศยังไม่มีการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นในการติดอาวุธองค์ความรูภ้ าครัฐให้กบั ข้าราชการไทย
ไม่มากก็นอ้ ย  สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพ และเว็บไซต์ทเี่ ผยแพร่
ให้เข้าใจอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน
ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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1.1 ประวัติ และข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีก่ อ่ ตัง้ อาเชียน จึงเป็นกำ�ลังสำ�คัญใน
การผลักดันพันธกิจร่วมกันทีจ่ ะทำ�ให้ประชาคมมีความมัน่ คงทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และรวมทั้งสร้างความเป็นเอกภาพที่ยั่งยืน ประเทศไทย
จึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ และน่าศึกษาดังต่อไปนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชือ่ ประเทศอย่างเป็นทางการ ราชอาณาจักรไทย
(Kingdom of Thailand)
เมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) มีชอ่ื เต็มว่า
“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์    
มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราช
ธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน
อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุ
กรรมประสิทธิ”์ นับเป็นเมืองหลวงทีม่ ชี อื่
ยาวที่สุดในโลก
พืน้ ที่
513,120  ตารางกิ โ ลเมตร (2555)
เป็นพื้นดิน 510,890 ตารางกิโลเมตร
เป็ น พื้ น นํ้ า 2,230 ตารางกิ โ ลเมตร            
มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 51 ของโลก[66]  
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เขตแดน

ประชากร
วันชาติ
ภาษาราชการ
ระบบการปกครอง
ธงชาติ
ตราแผ่นดิน

มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศ
สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ตดิ
ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดประเทศ
เมียนมาร์ และทิศเหนือติดกับประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศ สปป.ลาว  
66.4 ล้านคน (2555)[83]
วันที่ 5 ธันวาคม (เริม่ ใช้ตง้ั แต่ พ.ศ. 2503)
ภาษาไทย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
เป็นธงไตรรงค์มสี ามสี สีแดงหมายถึงชาติ
สี ข าวหมายถึ ง ศาสนา และสี น้ํ า เงิ น         
หมายถึงพระมหากษัตริย[40]
์
ตราพระราชลั ญ จกรพระครุ ฑ พ่ า ห์
เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระราชอำ � นาจแห่ ง         
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ
และเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์
ตามแนวคิดสมมุตเิ ทพ โดยเริม่ ใช้มาตัง้ แต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ตัง้ แต่ พ.ศ. 2436

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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ดอกไม้ประจำ�ชาติ

ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) หรือ
ดอกคูน ที่เบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม เมือ่ เบ่งบาน
เต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ ผ ลั ด ใบออกจนหมดต้ น           
สี เ หลื อ งเป็ น สี ที่ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก อบอุ่ น         
เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และความ
รุง่ โรจน์ ดอกราชพฤกษ์ได้รบั การแนะนำ�
จากกรมป่ า ไม้ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2494           
พร้อมกับเสนอให้เป็นดอกไม้ประจำ�ชาติ
วันทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกอาเชียน 8 สิงหาคม 2510
สกุลเงินตรา
บาท (THB)
อัตราแลกเปลีย่ น
1 ดอลล่ า ห์ ส หรั ฐ ≈ 31-34 บาท [35]
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP)
365.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (2555)[82]
รายได้ประชาชาติตอ่ หัว
(GDP per Capita)
9,618 ดอลล่าร์สหรัฐ (2555)[82]
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.4 (2555)[82]
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1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณพื้นที่
ทีเ่ รียกว่า “คาบสมุทรอินโดจีน” ซึง่ หมายถึงดินแดนทีเ่ ชือ่ มระหว่างกลาง
ของสองดินแดนใหญ่ คือ อินเดียทางตะวันตกและจีนทางตะวันออก
ประเทศไทยอยู่ริมทวีปโดยติดกับทะเลถึง 2 ด้าน คือ ด้านอ่าวไทยและ
ด้านทะเลอันดามัน และถ้าพิจารณาเกี่ยวกับทำ�เลที่ตั้งของประเทศไทย
จะพบว่าประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นวงล้อมของภูเขารูปเกือกม้า ซึง่ เป็นธรรมชาติ
ทีช่ ว่ ยป้องกันประเทศพอสมควร ส่วนรูปร่างของประเทศไทย มีลกั ษณะ
คล้ายภาพสามภาพด้วยกัน คือ เป็นรูปกระบวยตักนํ้า รูปขวานโบราณ
และรูปหัวช้างมีงวงทอดลงไปในทะเลใต้[74]
ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศประเทศไทยเป็นอากาศแบบเขตร้อน อากาศร้อนทีส่ ดุ ในเดือน
เมษายน - พฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคมเป็น
ฤดูฝน ส่วนในเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาว
เย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว ประเทศไทยโดยทัว่ ๆ
ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 1) ฤดูร้อน 2) ฤดูฝน 3) ฤดูหนาว
ยกเว้นภาคใต้ทมี่ อี ากาศร้อนชืน้ ตลอดทัง้ ปีจงึ มีแค่สองฤดู คือ ฤดูรอ้ นกับ
ฤดูฝน[1]
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1.1.3 ประวัติศาสตร์
ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีอารยธรรมของตัวเองกว่าแปดร้อยปี            
จึงเป็นประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในระหว่างพุทธศตวรรษที่
24 และ 25 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 และ 5 ประเทศในแถบ
เอเชียตอนใต้ตกเป็นเมืองขึน้ ของชาติตะวันตกเกือบทัง้ หมด มีประเทศไทย
เพียงประเทศเดียวที่ดำ�รงความเป็นเอกราชมาได้ เนื่องด้วยพระปรีชา
สามารถในการดำ�เนินวิเทโศบายด้านการเมืองและการต่างประเทศของ
พระมหากษัตริย์ไทย โดยทรงเจริญสัมพันธไมตรีและดำ�เนินการด้าน       
การค้าและสัญญาต่างๆ กับประเทศมหาอำ�นาจตะวันตก ซึง่ บางครัง้ ต้อง
ยอมสูญเสียดินแดนหรือผลประโยชน์ของประเทศบางส่วน เพื่อรักษาไว้
ซึง่ เอกราชของชาติ ในช่วงเวลานีเ้ องทีแ่ นวคิดทางการเมืองการปกครอง
แบบใหม่ๆ ได้หลัง่ ไหลมาสูป่ ระเทศไทยมากขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้
ที่ 1 เศรษฐกิจของโลกตกตํ่าเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประชาชน
เป็นอันมาก และทำ�ให้เกิดความไม่พอใจต่อผูม้ อี �ำ นาจปกครอง ซึง่ ถูกมอง
ว่ามีการหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้อง ทัง้ ทีป่ ระชาชนตกอยูใ่ นสภาวะ
ยากแค้น ในทีส่ ดุ มีคณะบุคคลทีเ่ รียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” ได้ท�ำ การ
ปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ        
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และได้มีการใช้รัฐธรรมนูญอีกหลาย
ฉบับตามวาระที่มีการเลือกตั้งสลับกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร          
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยมาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2475                     
หรือกว่า 82 ปีแล้วนั้นที่มีปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา
ตามลำ�ดับ ประชาชนมีความพร้อมต่อการใช้อ�ำ นาจอธิปไตยเพิม่ มากขึน้
แต่ปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไข คือ จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต จึงยังคงเกิดวังวนและมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือล้มเลิก
กฎหมายรัฐธรรมนูญเสมอมา และนับตัง้ แต่หลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง
จากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทย
จึงมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 19 รัฐบาล มีการยุบสภา 13 ครั้งและ
รัฐบาลจากการทำ�รัฐประหารถึง 13 ครั้ง

1.1.4 ลักษณะประชากร
ลักษณะประชากร
จากลักษณะสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำ�ให้เกิดการ
แต่งงานข้ามชนเผ่าและชนชาติ ปัจจุบันจำ�นวนประชากรไทยถ้าจำ�แนก
โดยเชื้อชาติแล้วเป็น ไทย ร้อยละ 75  จีน ร้อยละ 14  อื่นๆ ร้อยละ 11
ส่วนอื่นๆ นี้ยังมีชาวไทยมุสลิม และชนเผ่า 24 ชนเผ่าพื้นเมืองดังนี้                
1) ปวาเกอญอ (กะเหรี่ยง) 2) ม้ง 3) ลาหู่ หรือมูเซอ  4) ลีซู หรือลีซอ        
5) อาข่า อีก้อ หรือข่าก้อ 6) เมี่ยน หรือเย้า 7) ลัวะ 8) ดาราอั้ง หรือ           
ปะหล่อง 9) ขมุ 10) คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จิ่งเผาะ”    
11) บีซู 12) มลาบรี 13) ไทยทรงดำ� 14) มอญ 15) ชอง 16) ญัฮกุร          
17) โส้ 18) กู ย 19) แสก 20) ภู ไ ท 21) มอแกน 22) มอแกลน                       
23) อุรักละโว้ย 24) ไตหรือไทยใหญ่[74] และจำ�แนกโดยศาสนาได้ดังนี้
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ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ร้อยละ 95  ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4  ศาสนา
คริสต์และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีพื้นที่ติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อม
กับมหาสมุทรแปซิฟิค และด้านตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย มี            
ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ ที่
รองรับนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 มีอัตรารายได้
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 365.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้
รวมต่อหัวประชากร 9,618 ดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ (Real GDP Growth) ร้ อ ยละ 6.4 มี อั ต ราเงิ น เฟ้ อ                  
(Consumer Price Inflation) ร้ อ ยละ 3.0 มี อั ต ราการว่ า งงาน
(Unemployment Rate) ร้อยละ 0.7 และมีจำ�นวนแรงงาน (Labor
Force) 39.41 ล้านคน[82]
สินค้านำ�เข้าที่สำ�คัญ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นํ้ามันดิบ เคมีภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ แผงวงจรไฟฟ้า เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินแร่
โลหะ นํ้ามันสำ�เร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ สินแร่โลหะอื่นๆ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ�
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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สินค้าส่งออกที่สำ�คัญ
นํ้ามันสำ�เร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รวมทั้งสินค้าด้านเกษตร เช่น
ข้าว กุ้ง และไก่ ฯลฯ

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตยโดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข                       
ในปี พ.ศ. 2475 มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศมาทั้งสิ้น 18 ฉบับ และในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐเดียวที่ไม่สามารถแยกได้ และมี
การแบ่งอำ�นาจออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. อำ�นาจบริหาร คือ อำ�นาจในการนำ�กฎหมายไปบังคับใช้หรือบริหาร
ประเทศโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นอำ�นาจและหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี
2. อำ�นาจตุลาการ คือ อำ�นาจในทางกฎหมายของศาลที่ใช้ในการ
ตัดสินคดี ซึ่งศาลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา
3. อำ�นาจนิติบัญญัติ คือ อำ�นาจในการออกกฎหมายและตรวจสอบ
การทำ�งานของรัฐบาล
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การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น  3 ส่วน ดังนี้
1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง และกรม
2. การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย จังหวัด และอำ�เภอ
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล
และเมืองพัทยา

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโครงสร้าง
แบบหลวมๆ มีความหลากหลายในเรือ่ งชาติพนั ธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม
แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน จนเป็นสังคมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
รักอิสระ ยึดมั่นในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทดี่ งี าม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโสและ
ระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอม และใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในโลก         
โลกาภิ วั ต น์ ที่ เ ทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว การคมนาคม            
สะดวกสบาย และมีการเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีการดำ�เนินชีวิตบางประการทั้งในเมืองและชนบท
สังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ เคารพผู้ที่รักและนับถือ
รวมกลุม่ กันอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในสังคมชนบททีร่ ว่ มใจกันทำ�บุญ
ตามเทศกาล เช่น การทำ�บุญวันสงกรานต์เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้บรรพบุรษุ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว การนำ�ของขวัญและนาํ้ อบไปรดนาํ้ ขอพรจากบิดา มารดา
และญาติผู้ใหญ่ เป็นการฝึกฝนคนให้มีความกตัญญู การทำ�บุญวันเข้า
พรรษา การทอดกฐิน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความสามัคคี และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน[50]

1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี ทำ�ให้มีภูมิเศรษฐกิจที่
ดีตามไปด้วย ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่เกือบกลางภูมิภาคแถบนี้ จึงทำ�ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างประเทศ จะเห็น
ได้จากทางหลวงสายเอเชีย (Asia Highways) ซึ่งปัจจุบัน มี 2 สาย คือ
สายเอเชีย 1 จากเตหะรานถึงเวียดนาม และสายเอเชีย 2 เริม่ จากเตหะราน
ถึงสิงคโปร์ ซึ่งประเทศต่างๆ ได้พยายามสร้างให้ติดต่อกันเพื่อประโยชน์
ในการคมนาคมและขนส่ง[67]
ระบบการคมนาคม แยกเป็นการคมนาคมทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ โดยทางบกยังแยกเป็นการเดินทางโดยถนนและโดยรถไฟ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
การคมนาคมทางบก แยกออกเป็นสองส่วนคือ
การเดินทางโดยถนน ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนนยาว
มากกว่า 390,026 กิโลเมตร โดยในจำ�นวนนีเ้ ป็นถนนคอนกรีตหรือถนน
ลาดยางระยะทาง 384,176 กิโลเมตร หรือร้อยละ 98.5 ของถนนทัง้ หมด
นอกจากนีม้ ถี นนยาว 66,266 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายทางหลวงแห่งชาติ
ซึ่งเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน (ข้อมูลปี 2555) และ
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มีแผนพัฒนาสำ�หรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ระหว่างปี 2555-2559)
มีระยะทางทั้งสิ้น 707 กิโลเมตร
การเดินทางโดยทางรถไฟ
มีระบบทางเดียว 3,763 กิโลเมตร มีระบบทางคู่ขนานและทางสาม
280 กิ โ ลเมตร และยั ง ได้ เ ปิ ด เส้ น ทางรถไฟฟ้ า จำ � นวน 1 เส้ น ทาง               
ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร
การคมนาคมทางนํ้า
ปัจจุบันไทยมีท่าเรือที่เปิดใช้งานอยู่ 8 แห่ง และมีท่าเรือส่วนบุคคล
อีก 4 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสินค้าในตู้สินค้า ได้แก่ ท่าเรือกระบี่
ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ท่าเรือคลองใหญ่ ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือ
เชียงแสน ท่าเรือระนอง ท่าเรือกันตัง ท่าเรือเกาะสีชัง ท่าเรือศรีราชา
ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือสงขลา และท่าเรือแหลมฉบัง
การคมนาคมทางอากาศ
ท่าอากาศยานพาณิชย์ของไทยในปัจจุบนั มีทงั้ หมด 35 แห่ง ประกอบ
ด้วย ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 6 แห่ง และท่าอากาศยานภายใน
ประเทศ 29 แห่ง
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค ปี 2555 ประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีนํ้าประปา
ใช้แล้ว 18.5 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 82 ส่วนพลังงานไฟฟ้าในปี 2554
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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ภาคครัวเรือนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.97
ด้านการสื่อสาร ปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
ประมาณ 6.4 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 77.6 ล้านเลขหมาย       
มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ 13.8 ล้านคน[34]

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
ประเทศไทยได้กำ�หนดให้การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
ซึง่ บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ 2550 ทีก่ �ำ หนดให้เป็นสิทธิพนื้ ฐานของประชาชน
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำ�ไปเป็นนโยบายในการดำ�เนินการจัดทำ�
ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอ และระดับตำ�บล
ส่วนในจังหวัดใหญ่ๆ จะมีโรงพยาบาลทีท่ นั สมัยมากขึน้ และมีความชำ�นาญ
เฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคจิตประสาท เป็นต้น  นอกจาก
นี้ ในระดับหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ดำ�เนินการโดย
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในระบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน (อสม.) จึงมีผลทำ�ให้สามารถสร้างงานด้านส่งเสริมสุขภาพ          
รวมทั้งการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาพยาบาลตัง้ แต่มรี ะบบประกันสุขภาพ ทำ�ให้ประชาชน
ได้ รั บ หลั ก ประกั น เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยครอบคลุ ม ประชากรทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง
ประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มการประกันสุขภาพเป็นสามกลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มข้าราชการ
2) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ
3) กลุ่มประชาชนทั่วไป
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อย่างไรก็ตาม การสาธารณสุขไทยในปัจจุบนั ยังคงการเน้นการรักษา
พยาบาลเป็นหลัก และยังไม่ได้ให้ความสำ�คัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค จึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่รอการแก้ไขเสมอมา[30]

1.1.10 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาไทย
ระบบการศึกษาไทยปัจจุบนั ตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการ
จัดระบบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชั้น) และการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3 และในมาตรา 15  ตาม
พ.ร.บ. นี้ เปิดแนวทางใหม่ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 3 รูป
แบบ ที่จัดให้มีระบบเทียบโอนผลการเรียนกันได้ คือ[53]
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำ�หนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ
ศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน
ผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษาที่แน่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการกำ�หนด
จุดมุง่ หมาย รูปแบบวิธกี ารจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  
การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของการสำ�เร็จการ
ศึกษา  โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ ม และโอกาส                
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือ
แหล่งความรู้อื่นๆ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นปีการศึกษาภาคบังคับจำ�นวน        
เก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุ 7 ปี เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรืออายุ 16 ปี
ส่วนการศึกษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลา
เรียนสามปี แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูง
ต่อไป
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีจ่ ดั แบ่งเป็นสองระดับ คือ
ระดับตาํ่ กว่าปริญญาและระดับปริญญา การใช้ค�ำ ว่า “อุดมศึกษา” แทน
คำ�ว่า “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” ก็เพื่อจะให้ครอบคลุมการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา  
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1.1.11 ระบบกฎหมาย
ระบบกฎหมายไทย
ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทย เริม่ ต้นเมือ่ ประเทศสยามได้มกี ารปฏิรปู
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ
ปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทนั สมัย โดยอาศัยแบบอย่างจากตะวันตก โดย
เฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
ใหม่ ตั้งกระทรวงยุติธรรม ตั้งโรงเรียนกฎหมาย และจัดให้มีการร่าง
ประมวลกฎหมายขึ้น ตามระบบกฎหมายของประเทศทางภาคพื้นยุโรป
ทีเ่ รียกว่า ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law) ซึง่ มีตวั อย่าง
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ ที่
ใช้ในปัจจุบนั นับเป็นการพัฒนาระบบกฎหมายของไทยให้ทนั สมัยไปอีก
ก้าวหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็ยังมีการใช้กฎหมายระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ใช้ควบคู่ไปด้วยกัน

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญเป็นหนึง่ ในห้าของสมาชิกผูไ้ ด้รว่ มลงนาม
ในเอกสารก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นที่ เรี ย กว่ า ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ (Bangkok
Declaration) ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ทีก่ รุงเทพฯ และยังคงมีบทบาท
ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยไทยมีบทบาทในหลายด้าน
เช่น [29]
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

25

-  เรื่องกฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญในการจัดทำ�
กฎบัตรอาเซียน โดยได้ผลักดันประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาคม
อาเซียนระหว่างการยกร่างจนปรากฎอยู่ในกฎบัตรอาเซียน เช่น
1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2. การให้อำ�นาจเลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานการปฏิบัติ
ตามความตกลงของรัฐสมาชิก
3. การจั ด ตั้ ง กลไกสำ � หรั บ การระงั บ ข้ อ พิ พ าทต่ า งๆ ระหว่ า ง
ประเทศสมาชิก
4. การระบุ ใ ห้ ผู้ นำ � เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ว่ า จะดำ � เนิ น การอย่ า งไรต่ อ รั ฐ
ผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง
5. การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจ หากไม่มีฉันทามติ
6. การให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม การปรึกษาหารือระหว่างประเทศ
สมาชิก เพือ่ แก้ไขปัญหาทีก่ ระทบผลประโยชน์รว่ ม ซึง่ ทำ�ให้มกี าร
ตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในที่อาเซียนยึดมั่นอยู่
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
7. การเพิม่ บทบาทของประธานอาเซียน เพือ่ ให้อาเซียนสามารถตอบ
สนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
8. การเปิ ด ช่ อ งทางให้ อ าเซี ย นสามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก ร
ภาคประชาสังคมมากขึ้น
9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น
ให้มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครัง้ จัดตัง้ คณะมนตรีเพือ่
ประสานความร่วมมือในแต่ละเสาหลัก และการมีคณะผูแ้ ทนถาวร
ประจำ�อาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของอาเซียน
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กฎบัตรอาเซียนได้เริม่ มีผลใช้บงั คับแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2551
ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวกับทีป่ ระเทศไทยได้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งประธานอาเซียน
และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอำ�-หัวหินว่าด้วยแผนงาน
สำ�หรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558
-  เรื่องความมั่นคง ประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการร่วม
สนับสนุนให้มีการประกาศปฏิญญากำ�หนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of
Peace, Freedom and Neutrality หรือ ZOPFAN)
-  เรื่องเศรษฐกิจ ไทยร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง       
พื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund-AIF) ทั้งมี
เป้าหมายจะออกพันธบัตรทีธ่ นาคารกลางสามารถถือเพือ่ เป็นทุนสำ�รอง
ระหว่างประเทศได้ และในระหว่างช่วงการประชุมประจำ�ปีสภาผูว้ า่ การ
ธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่ 15 โดยไทยจะลงทุนในกองทุน AIF จำ�นวน           
15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 450 ล้านบาท) โดยจะแบ่งเป็น 3 งวด
งวดละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 150 ล้านบาท) ซึ่งจะเบิกจ่าย
จากงบประมาณ และจะต้องจ่ายเงินงวดแรกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี
2555 (ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555) และงวดที่ 2 และ 3 ภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตามลำ�ดับ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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นอกจากเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีบทบาทในการ            
จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network
หรือ AUN) ในปี พ.ศ. 2538 โดยจัดตั้งศูนย์การทำ�งานที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมีสว่ นผลักดันมติส�ำ คัญ อย่างการจัดทำ�วิสยั ทัศน์อาเซียน
(ASEAN Vision) ให้ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและสังคมของ
อาเซียน และได้เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ฯลฯ

1.2 ประวัติ และข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
ประเทศไทยเป็นประเทศปกครองแบบรัฐเดี่ยว ซึ่งบรรจุอยู่ในราย
ละเอียดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)  พุทธศักราช
๒๕๕๗ มี ก ารแบ่ ง แยกอำ � นาจออกเป็ น 3 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ              
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 6
ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 220 คน
ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มบี ทบัญญัติ
ให้จดั ตัง้ สภาปฏิรปู แห่งชาติตามมาตรา 28 ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก 250
คนที่มาจากการสรรหา
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ฝ่ายบริหาร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) ในมาตรา 19
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนตามมติของสภา
นิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและรัฐมนตรีอนื่ อีกจาํ นวนไม่เกินสามสิบห้าคนตามที่
นายกรั ฐ มนตรี ถ วายคํ า แนะนํ า   ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี 32 คนมี ห น้ า ที่                   
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ว่าการกระทรวงในประเทศไทย
ทั้ง 20 กระทรวง และสำ�นักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ฝ่ายตุลาการ
ศาลไทยเป็นองค์กรทีใ่ ช้อ�ำ นาจตุลาการตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาทุกระดับจำ�ต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ ศาล
ปฏิบตั กิ ารในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลไทยมี 4 ประเภท ได้แก่
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์
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2.1 วิสัยทัศน์
2.1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
หลังจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
มา 10 ฉบับ สังคมไทยก้าวรุดหน้าไปท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ
การเมืองโลก และเพือ่ ให้การก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมัน่ คง จึงต้อง
เดิ น อย่ า งมี แ ผนการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ                  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี[64]
้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความ         
มั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ       
เท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง            
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐทีโ่ ปร่งใสเป็นธรรม
32

2. พัฒนาคุณภาพชาวไทยให้มีคุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะ และการดำ�รงชีวติ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคม
และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู้ เ ท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิต และบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐาน
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมปิ ญั ญา สร้างความมัน่ คงด้านอาหาร
และพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิต และการบริโภคให้เป็นมิตรกับ         
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับ              
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

2.2 เป้าหมาย
2.2.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนา
		 เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาชาวไทยทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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ใจ สติปญั ญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาท
หลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และ
ยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน
ปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ           
สิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า
4) เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เพียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข และความสงบสุขของสังคมไทยเพิม่ ขึน้ ความ
เหลือ่ มลาํ้ ในสังคมลดลง สัดส่วนผูอ้ ยูใ่ ต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนี
ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ตํ่ากว่า 5 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ        
ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่ม      
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40
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4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ[63]

2.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน
ปัจจัยเสีย่ ง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคูไ่ ป
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
รวมทัง้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
บนพืน้ ฐานการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม นําไปสูก่ าร
พัฒนาประเทศทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน โดยสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาทีส่ าํ คัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ [64]

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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2.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
		 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคม
ไทย ควบคูก่ บั การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
2.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการ
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ระดั บ ปั จ เจก และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้
ชีวติ ในสังคม และมีสว่ นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ และ
การรับผิดชอบที่รัดกุม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้าง และการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพชาวไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหาร และ
พลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และพัฒนาพลังงานชีวภาพ
ในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการ        
พัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมและเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค
ภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดำ�เนินนโยบาย
ระหว่างประเทศในเวทีโลก
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5.5 การสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคด้ า น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งสำ � คั ญ ในการสร้ า งสั ง คมนานาชาติ
ทีม่ คี ณุ ภาพชีวติ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างประเทศในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม และไม่ส่ง                
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ         
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำ�ไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีทมี่ ผี ลบังคับ
ใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจในเอเชีย รวมทัง้ เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมภิ าค
5.10 การปรับปรุง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
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6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
6.1 การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม และ
วิกฤตการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้อง
กับกรอบความตกลง และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
6.7 การควบคุม และลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่าง
บูรณาการ
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2.3.2 สรุปสาระสำ�คัญของยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556)
ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2561 ภายใต้กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน           
(New Growth Model) โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำ�เนินงานที่
สำ�คัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น คนไทยอยู่ ดี กิ น ดี                      
มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ
สมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
- รากฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ไหม่
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่า
ปัจจุบัน)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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- ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ข้อ
1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือ่ หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง “Middle Income Trap” (Growth and
Competitiveness)
เป้าหมาย
- รายได้ตอ่ หัวเพิม่ ขึน้ เป็น 12,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี วัดโดยรายได้
ต่อบุคคล (GNI: Gross National Income per capita)
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
อยู่ที่ร้อยละ 5-6 ต่อปี ในช่วง 15 ปีข้างหน้า
แนวทางการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อความผันผวนภายนอก ด้วยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) ให้มากกว่าร้อยละ 1 ต่อ
GDP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและบริการ โดย
- สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าเกษตร และสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
- กำ�หนดอุตสาหกรรมอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการโลกและ
ภายในประเทศ
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- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการ
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
- การพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสการค้าและการ
ลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
			 ทางสังคม การลดความเหลื่อมลํ้า (Inclusive Growth)
เป้าหมาย
- เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อ GDP
- ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่
ร้อยละ 100
- ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความไม่ เ สมอภาค (GINI coefficient)
ปรับลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า เพื่อยกระดับฐานะของคนทุก
กลุ่มให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการดำ�รงชีวิตให้มีคุณภาพ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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ทั้งนี้ มีเป้าหมายการขยายฐานชนชั้นกลางระดับล่าง โดยการลดคน     
กลุ่มที่มิใช่ชนชั้นกลาง
แนวทางการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
- การเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ มี
รายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สตรี และ SMEs
- การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการลงทุน
ทางสังคม (Social Enterprises)
- การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และมาตรฐานด้ า นการศึ ก ษาและบริ ก าร
สาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุ
- การสร้ า งประชาธิ ป ไตยที่ มั่ น คง ต่ อ ต้ า นการคอรั ป ชั่ น และ
สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
- การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งใน
ด้านอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วและบริการ การลงทุน และการค้า
ชายแดน
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3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
		 (Green Growth)
เป้าหมาย
- ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Green House Gas: GHG)
ในภาคพลังงานให้ตํ่ากว่า 4 ตัน/คน/ปี
- เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล้านไร่)
แนวทางการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
- การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียว (R & D)
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนและตลอดห่วงโซ่
การผลิต การประหยัดพลังงาน การปรับกฎระเบียบเรือ่ งการสร้าง
อาคาร (Building Code)
- นโยบายการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม ระบบภาษีสงิ่ แวดล้อม การอุดหนุน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green
Procurement)
- การสร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรูค้ วามสามารถ ให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและสังคม
สีเขียว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- การรณรงค์ และสร้างจิตสำ�นึกของประชาชน
- การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และการบริหาร
จัดการนํ้า (Mitigation and Adaptation)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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4) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
		 ภาครัฐ (Internal Process)
เป้าหมาย
- ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
แนวทางการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
- การปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถดำ�เนินการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- การพัฒนาและบริหารกำ�ลังคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบราชการ
เพื่ อ ให้ มี กำ � ลั ง คนและสมรรถนะที่ เ หมาะสมมาปฏิ บั ติ ง าน ให้
สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างระบบราชการ
- การเร่งปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
- การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม[20]
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COUNTRY STRATEGY

NEW GROWTH GODEL สรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
หลุดพนจาก
ประเทศ
รายได
ปานกลาง
คน / คุณภาพชีวิต / ความรู / ยุติธรรม

ปรับ
Internal
Process
Inclusive Growth

Growth & Competitiveness

โครงสรางพื้นฐาน / ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา
ระบบงาน / กำลังคนภาครัฐ / งบประมาณ

เปนมิตรตอ Green Growth
สิ่งแวดลอม

ลดความ
เหลื่อมลํ้า
กฎระเบียบ

ภาพที่ 1  ยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
      และยั่งยืน (New Growth Model)
ที่มา:   สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
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3

ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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3.1 ระบบราชการยุคก่อนปฏิรูป
3.1.1 ความเป็นมาของระบบราชการไทย
ระบบราชการไทยได้มกี ารปฏิรปู สำ�คัญๆ มาหลายครัง้ ตัง้ แต่ยคุ รัชกาล
ที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิรปู ระบบราชการ
แผ่นดินอีกครั้งในปี พ.ศ. 2435 โดยได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ
และจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึน้ ใหม่ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนสำ�คัญ
3 ส่วน คือ[47]
1) การปฏิรปู การบริหารราชการส่วนกลาง เช่น การยกเลิกจตุสดมภ์
และการจัดการปกครองแบบมณฑล
2) การปฏิรปู การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค เช่น การจัดการปกครอง
แบบมณฑล
3) การปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการ
ปกครองแบบเทศาภิบาล (เทศบาล)
ยุครัชกาลที่ 7 แม้การปกครองประเทศจะมีความพลิกผันมากมาย
และเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ได้มีการนำ�ระบบคุณธรรม
(Merit System) ซึ่งประกอบด้วย หลักความสามารถ (Competence)
หลักความเสมอภาค (Equity) หลักความมั่นคง (Security) หลักความ
เป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เข้ามาเป็นกรอบแนวทาง
การวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ในระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2471
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จากยุค พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2540 มีการพูดถึงการปฏิรูปหลาย
ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติยังติดอยู่ในกรอบดังนี้
1. เน้นการแบ่งส่วนราชการ และการจัดอัตรากำ�ลังข้าราชการ
2. ปฏิรูประบบราชการด้วยการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
3. ส่งเสริมการมอบอำ�นาจ และแบ่งอำ�นาจการบริหารราชการไปยัง
ส่วนภูมิภาค
4. การกำ � หนดชื่ อ และความหมายของหน่ ว ยงานระดั บ ต่ า งๆ                  
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น สำ�นัก สำ�นักงาน          
สำ�นักเลขาธิการ สถาบัน ศูนย์ ศูนย์บริการ สถานี สถานีทดลอง เป็นต้น
เพื่อให้กระทรวง กรมต่างๆ ถือเป็นแบบปฏิบัติเดียวกัน  
5. มีการตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น การจัดตั้งศาลปกครอง
6. การเสนอกฎหมายใหม่ และการปรับปรุงกฎหมาย เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลและข่าวสารของทางราชการ การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ระเบียบสำ�นักรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพือ่ แก้ปญั หาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกรมตำ�รวจ การปรับปรุงโครงสร้างคณะ
กรรมการข้าราชการอัยการ ฯลฯ
ใน พ.ศ. 2540 มีการออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ปฏิรปู ระบบราชการเป็นครัง้ แรก มีการจัดทำ�แผนแม่บทการปฏิรปู ราชการ
(พ.ศ. 2540-2544) ซึง่ นับว่าเป็นแผนแม่บทการปฏิรปู ระบบราชการฉบับ
แรก โดยกำ�หนดหลักการ 2 หลักการ คือ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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หลักการที่ 1  การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหน่วยงานรัฐ
หลักการที่ 2 การปรับปรุงระบบการทำ�งานของหน่วยงานรัฐ  
ส่วนในด้านการปฏิบัติที่ตามมามีดังนี้
1. การจัดกลุ่มภารกิจงานต่างๆ การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มภารกิจ
2. การมอบอำ�นาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน
4. การลดขนาดกำ�ลังของหน่วยงานรัฐ โดยปิดหรือยุบรวมสำ�นักงาน
ในต่างประเทศของกระทรวง ทบวง กรม และยุบเลิกลูกจ้างประจำ�บาง
ตำ�แหน่ง
5. การส่งเสริม สนับสนุนการให้รางวัลหน่วยงานดีเด่น และเจ้าหน้าที่
ดีเด่นของหน่วยงานรัฐ
6. การจั ด ตั้ ง และกำ � หนดภารกิ จ องค์ ก ารมหาชน (Public
Organization) เพือ่ ให้การบริหารภาครัฐมีความคล่องตัวและมีอสิ ระมาก
ขึ้น โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
7. การออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
8. การออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543
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3.2 การปฏิรูประบบราชการ
3.2.1 การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ท�ำ ให้โลกก้าว
สูย่ คุ โลกาภิวตั น์ ซึง่ ทำ�ให้ประเทศต่างๆ ได้รบั ผลกระทบจากกระแสสำ�คัญ
เช่น เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน (Global Market Economy) สังคมบน
ฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) และกระแสประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศที่เรียนรู้และ
ปรับตัวได้ทันโลก ก็จะอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน
ส่วนประเทศทีไ่ ม่สามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้ทนั กับโลกยุคโลกาภิวตั น์
นี้ได้ ก็จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย อย่างประเทศไทยเมื่อครั้งที่ได้
เชือ่ มต่อเศรษฐกิจของไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกในการเปิดเสรีทางการเงิน
ด้วย Bangkok International Banking Facilities (BIBF) ในเวลา           
ไม่นานธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยก็ล้มละลายต้องขายกิจการกันอย่าง
มโหฬาร ซึ่งความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนั้น ภาครัฐไม่อาจปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได้ ประกอบกับการเรียกร้องของประชาชนทำ�ให้เกิด
กระแสปฏิรูปใหม่ และมีการเสนอรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540
การปฏิรปู ระบบราชการไทยได้มกี ารนำ�เครือ่ งมือทางการบริหารใหม่ๆ
มาใช้อย่างแพร่หลาย และปรากฏเป็นรูปธรรมเมื่อมีการประกาศใช้          
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เมื่ อ เดื อ น                     
ตุลาคม 2545 ซึ่งทำ�ให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่       
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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จาก 14 กระทรวง 1 ทบวง มาเป็น 20 กระทรวง และได้กำ�หนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยให้เป็นหน่วยงาน           
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการในยุคนี้                 
จึงเรียกว่า “การพัฒนาระบบราชการ” เครื่องมือที่สำ�คัญคือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่ ออกตามมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข       
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545
3. ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำ�นาจ พ.ศ. 2546
4. โครงการพัฒนาผูน้ �ำ การบริหารการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นการจัดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Program) เพื่อพัฒนาผู้ว่า
ราชการจังหวัด และผู้บริหารของกระทรวงนำ�ร่องในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ตามหลักการ และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ
*ปัจจุบันดำ�เนินการภายใต้  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ   
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)”
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3.2.2 ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการ
ใน พ.ศ. 2545 รัฐบาลในขณะนั้นทำ�การปฏิรูประบบราชการโดยมุ่ง
เน้นการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ที่ยึดหลัก Agenda Based ให้
เกิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ สร้างระบบการประเมินผลโดยใช้คำ�
รับรองการปฏิบัติงาน ปรับการบริหารงานในภูมิภาคให้เป็นระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ การออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้ง
การนำ�ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารภาครัฐ การพัฒนา
ระบบราชการไปสู  ่ e-Government การใช้ระบบ GFMIS มาช่วยพัฒนา
ระบบการเงินการคลังของรัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ หรือการจัดศูนย์บริการร่วมเพื่อให้
บริการประชาชน ซึ่งในช่วงนี้การเมืองในประเทศไทยมีเสถียรภาพมาก
ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการไทยดำ �เนิ น การเป็ น รู ป ธรรมมาก                 
ยิ่งขึ้น[8] ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้
1) มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ โดยการ
ทบทวนภารกิจของภาครัฐ และเน้นให้ภาครัฐทำ�เฉพาะภารกิจ       
ที่จำ�เป็นและทำ�ได้ดีเท่านั้น เน้นการกระจายอำ�นาจ และสร้าง
ความร่วมมือกับประชาชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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2) การปรับปรุงแบบ และวิธีการบริหารงานใหม่ มุ่งเน้นการปฏิรูป
ระบบบริหารภายในส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การบริการมีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและ
ประชาชน
3) การปฏิรูปวิธีการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ระบบ และวิธีการ
บริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และเป็นระบบงบประมาณที่เน้น
ผลลัพธ์ (Result-based Budgeting) ในการปรับงบประมาณครัง้
นี้ กระทรวง ทบวง กรม จะมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึน้ พร้อม
ทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
4) การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร ให้มีการจัดระบบการบริหาร
บุคลากรใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการและยุติธรรม ระบบค่า
ตอบแทนทัดเทียมกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูง การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการ
ทำ�งานแนวใหม่ ที่เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เน้น
การมีจริยธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ข้าราชการมีศักดิ์ศรี และเป็นที่
เชื่อถือของประชาชน
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3.2.3 วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย
“การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับ
การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน” [34a]
ข้อความข้างต้นเป็น วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย
ของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ทีไ่ ด้มกี ารยกระดับจากคำ�ขวัญสูก่ ารปฏิบตั   ิ มีการ
ยกระดับสูก่ ารเป็นรัฐทีม่ ธี รรมาภิบาล มีความรับผิดชอบและมีขดี สมรรถนะ
ทีน่ �ำ ไปสูค่ วามเป็นเลิศอย่างบูรณาการและเพิม่ ประสิทธิภาพงานภาครัฐ
ทีร่ ะบบราชการไทยต้องให้คณ
ุ ค่า ความสำ�คัญและยึดมัน่ ในปรัชญา หลัก
การ แนวทางและนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังนี้
1. ระบบราชการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วย
งานของรัฐกำ�หนดทิศทางการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น
เพื่ อ นำ � ไปปรั บ ปรุ ง บริ ก าร ทั้ ง วางระบบแก้ ไขปั ญ หาจากการ            
ร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งมีระบบ          
การบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต
2. การลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ โดยลดความซํ้าซ้อน ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการบริหารกระบวนการทำ�งานใหม่ เพิม่ ขีดสมรรถนะ
3. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการทำ�งานด้วยความรวดเร็ว และพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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4. การบูรณาการทำ�งานของภาครัฐ และในระดับต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการดำ�เนินงานนโยบายสำ�คัญ
ของประเทศ และระดมสรรพกำ�ลังบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญใน
แต่ละสาขาเพื่อผลักดันการนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยร่วมงาน
กับภาคส่วนอื่นๆ
5. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์กลางความเจริญในระดับภูมภิ าคเชือ่ มโยงอาเซียน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือในการทำ�งาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ   
คุ้มค่าไปในทิศทางเดียวกัน
6. การลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรค หรือความยุ่งยาก
ต่อการประกอบกิจการ หรือการดำ�เนินชีวิตของประชาชน สร้าง
ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งของประชาชน
และร่วมมือกับภาคส่วนอืน่ ๆ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ
7. การพัฒนา และสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ
สร้างผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติทดี่ ี สร้าง
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวน
ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
8. การสร้างความพร้อม และขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก

3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป จะเน้นการดำ�เนินงาน ที่
สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561
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ซึง่ รัฐบาลได้ก�ำ หนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายหลัก
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการลดความ
เหลื่อมลํ้าที่เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม การเติบโตที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม และในการจะขับเคลื่อนนโยบายแนวทางดังกล่าวให้       
เกิดประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องสร้างความสมดุล และ          
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal Process) ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการ สร้าง และ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขับเคลือ่ น โดยให้ประชาชนในระดับ
พื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ อันจะเป็นการ
ผนึ ก กำ � ลั ง เพื่ อ การพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ประเทศ              
ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ตามที่กำ�หนดไว้ จึงมีการเสนอการ        
ดำ�เนินการตามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะ          
ปี พ.ศ. 2556-2561 สามารถแยกออกได้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น
คือ
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ
1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
(Service Excellence)
2. การพัฒนาองค์การให้มขี ดี ความสรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ (High Performance Organization)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  (Public Values)
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (Integration)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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พัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Collaboration)
6. การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน (Integrity)
ก้าวสู่สากล
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (Readiness for ASEAN 2558)

ภาพที่ 2  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบาย และการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยมีจุดมุ่งหมาย “เพื่อนำ�ประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อม และความ
เข้มแข็งทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมัน่ คง”
[35]

สำ�หรับนโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่
ปรากฏในคำ�แถลงนโยบายของรัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังต่อไปนี้
หัวข้อ

รายละเอียด

เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ส่งเสริมความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และสื่ อ มวลชน เพื่ อ           
เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความ
ใกล้ชิดระหว่างกัน การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว การขยายการคมนาคมขนส่ง
และความร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่ง
เสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

(ตามคำ�แถลงนโยบายของรัฐบาล)
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หัวข้อ

รายละเอียด

สร้างความสามัคคี และ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
อาเซียน

เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการจั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียภาย
ใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ และ
เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม และความมั่นคง ร่วมมือ
อนุ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก          
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ในภูมภิ าคอาเซียน และ
อนุภูมิภาค

เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การขยายฐาน
เศรษฐกิจทั้งการผลิต และการลงทุน
โดยให้ความสำ�คัญในการพัฒนาจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดทีอ่ ยูต่ ามแนวระเบียง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน

(ตามคำ�แถลงนโยบายของรัฐบาล)
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นอกจากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาแล้ว ภาครัฐยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับการดำ�เนินงานของอาเซียน โดยใช้ ASEAN First Policy หรือ
นโยบายอาเซียนต้องมาก่อน ในฐานะทีอ่ าเซียนเป็นกลุม่ ภูมภิ าคทีม่ คี วาม
ใกล้ชดิ ทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ASEAN First
Policy ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรในระดับภูมภิ าค สร้าง
โอกาสและลู่ทางในด้านการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการในประเทศให้สามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อม และใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง และความมั่ น คงของอาเซี ย น และ                          
การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และ
ประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวม
ทัง้ สร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความมัน่ คงใน
รูปแบบต่างๆ เป็นหลักการสำ�คัญที่นำ�มาซึ่งการกำ�หนดยุทธศาสตร์          
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นปี 2558 ภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นา                       
8 ยุทธศาสตร์ [47]
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนอาเซียนร่วมกัน”
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ภาพที่ 3   ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ, 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
บริการ การค้า และการลงทุน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพภาค
การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน เพื่อรองรับการเปิดโอกาสจาก
การเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุม้ ครองทางสังคม
มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม และประชาชน          
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และโลจิ ส ติ ก ส์                    
มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง และมีขีด
ความสามารถในการรองรับ พร้อมทัง้ มีกฎระเบียบทีอ่ �ำ นวยความสะดวก
ทั้งการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการ        
พัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะการฝีมือ และภาษา        
กลุ่มเป้าหมายที่สำ�คัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน ผู้ประกอบการ และ        
เจ้าหน้าที่รัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก       
ถึงความสำ�คัญของอาเซียน มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจ              
และตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการเป็ น ประชาคมอาเซี ย น โดยมี               
กลุม่ เป้าหมายทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน ผูป้ ระกอบการ
และภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้าง
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง เพื่ อ นำ � ไปสู่ ภู มิ ภ าคที่ มี
บรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิม่ ศักยภาพของเมือง เพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสจาก
อาเซียน มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทัง้ ในด้านอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว การบริการ
การลงทุน และการค้าชายแดน
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4.2 จำ�นวน และรายชื่อกระทรวง พร้อมที่ติดต่อ
กระทรวงของประเทศไทยมีทั้งหมด 20 กระทรวง ประกอบด้วย

รายชื่อกระทรวง

ที่ติดต่อ

1. สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0 2282 4000
โทรสาร  0 2282 5131
เว็บไซต์  www.thaigov.go.th

2. กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 225 8260
โทรสาร  0 225 8261
เว็บไซต์  www.mod.go.th

3. กระทรวงการคลัง
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ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2273 9021
โทรสาร  0 2273 9397
เว็บไซต์  www.mof.go.th

รายชื่อกระทรวง

ที่ติดต่อ

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2203 5000
โทรสาร  0 2643 5272
4. กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์  www.mfa.go.th

5. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

6. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ถนนราชดำ�เนินนอก
กทม. 10100
โทรศัพท์ 0 2283 1500
โทรสาร  0 2356 0683
เว็บไซต์  www.mots.go.th
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
โทรศัพท์ 0 2659 6399
โทรสาร 0 2356 0539
เว็บไซต์ www.m-society.go.th
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รายชื่อกระทรวง

7.

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

8. กระทรวงคมนาคม

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ที่ติดต่อ
3 ถนนราชดำ�เนินนอก
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2281 5955
ศูนย์บริการข้อมูล 1170
เว็บไซต์  www.moac.go.th
38 ถนนราชดำ�เนินนอก
แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
โทรศัพท์ 0 2283 3000
โทรสาร  0 2281 3959
เว็บไซต์  www.mot.go.th
อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92  
ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน
พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2278 8500
โทรสาร  0 2298 5735
เว็บไซต์  www.mnre.go.th

รายชื่อกระทรวง

ที่ติดต่อ

10. กระทรวงอุตสาหกรรม

3 ถนนราชดำ�เนินนอก
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2281 5955
ศูนย์บริการข้อมูล 1170
เว็บไซต์  www.moac.go.th

11. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

12. กระทรวงพลังงาน

120 หมู่ 3 ชัน้ 6–9 (โซนทิศเหนือ)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6747
โทรสาร  0 2143 8046
เว็บไซต์  www.mict.go.th
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์
อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0 2140 6000
โทรสาร  0 2140 6228
เว็บไซต์  www.energy.go.th
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รายชื่อกระทรวง

ที่ติดต่อ

13. กระทรวงพาณิชย์

44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1
อำ�เภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7000
โทรสาร  0 2547 5210
เว็บไซต์  www.moc.go.th

14. กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ
พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2222 1141-55
โทรสาร  0 2223 3029
เว็บไซต์  www.moi.go.th

15. กระทรวงยุติธรรม
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6435
โทรสาร  0 2143 9883
เว็บไซต์  www.moj.go.th

รายชื่อกระทรวง

16. กระทรวงแรงงาน

17. กระทรวงวัฒนธรรม

18. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ที่ติดต่อ
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2245 5801
โทรสาร  0 2643 4457
เว็บไซต์  www.mol.go.th
666 ถนนบรมราชชนนี
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8888
ศูนย์บริการข้อมูล 1765
เว็บไซต์  www.m-culture.go.th
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี
กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700
โทรสาร  0 2333 3833
เว็บไซต์  www.most.go.th
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รายชื่อกระทรวง

19. กระทรวงศึกษาธิการ

20. กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ติดต่อ
319 วังจันทร์เกษม
ถนนราชดำ�เนินนอก เขตดุสิต
กทม. 10300
โทรศัพท์ ระบบเครือข่ายกด 824
เว็บไซต์  www.moe.go.th
ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง
นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1000
โทรสาร  0 2591 5816
เว็บไซต์  www.moph.go.th

4.3 จำ�นวนข้าราชการทัว่ ประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลัก
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.3.1 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ
กำ�ลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) ประกอบ
ด้วย ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การบริหาร
ราชการทั้ง 3 ส่วน รองรับโดยบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการ
พลเรือนสังกัดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสังกัดอื่นๆ
ข้าราชการตำ�รวจ ข้าราชการครู เป็นต้น
จำ�นวนตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือนในประเทศไทย ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 1,424,267 ตำ�แหน่ง[79] แยกเป็น

ประเภทขาราชการ

จำนวน

สวนกลางและสวนภูมิภาค
-ขาราชการพลเรือนสามัญ
-ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
-ขาราชการรัฐสภาสามัญ
-ขาราชการตำรวจ
-ขาราชการอัยการ
-ขาราชการตุลาการ
-ขาราชการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ประเภทขาราชการ

1,136,872
391,135
466,536
34,252
3,004
214,804
3,361
7,349
16,431
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-ขาราชการตุลาการ
-ขาราชการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ประเภทขาราชการ
สวนทองถิ่น
-ขาราชการกรุงเทพมหานคร
-ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
-พนักงานสวนตำบล
-พนักงานเทศบาล
รวม

7,349
16,431

จำนวน
287,395
37,893
16,388
101,849
131,265
1,424,267

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำ�หนดนิยาม
ของสมรรถนะ คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำ�ให้บุคคลสามารถ        
สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น”
โมเดลสมรรถนะ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งแบบสมรรถนะ
(Competency) ให้ภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะสำ�หรับใช้ในการ
บริหาร และประเมินผลงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว  
ประกอบด้วยสมรรถนะ  2 ส่วน คือ[43]
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)   
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency)   
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สมรรถนะหลัก
คื อ คุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มของข้ า ราชการพลเรื อ นไทยทั้ ง ระบบเพื่ อ                 
หล่อหลอม ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย  
5  สมรรถนะ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี  (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)
4. จริยธรรม  (Integrity)
5. ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)
สมรรถนะประจำ�กลุ่มงาน หรืองานเฉพาะ
คือ สมรรถนะที่กำ�หนดเฉพาะสำ�หรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
สำ�หรับสมรรถนะประจำ�กลุม่ งานมีทง้ั หมด 20 ด้าน ประกอบด้วย[31a]
1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing)  
4) การสั่งการตามอำ�นาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
6) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
7) การดำ�เนินการเชิงรุก (Proactiveness)
8) ความถูกต้องของงาน (Concern for Order)
9) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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10) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
11) สภาวะผู้นำ� (Leadership)
12) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
13) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
14) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
15) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing)
16) วิสัยทัศน์ (Visioning)
17) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
18) ศักยภาพเพื่อนำ�การเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
19) การควบคุมตนเอง (Self-Control)
20) การให้อำ�นาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า
ควรประกอบด้วย 3 คุณลักษณะสำ�คัญ ดังนี้
คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ (Professionalism)
คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ (Public Ethos)
คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม (Ethics)
คุณลักษณะหลักสำ�คัญทั้ง 3 ประการดังกล่าว มีทั้งคุณลักษณะที่
ข้าราชการไทยจำ�เป็นต้องมี ไม่ว่าจะอยู่ในภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้
มากที่สุด หรือภาพอนาคตด้านบวก หรือภาพอนาคตด้านลบ และ
คุณลักษณะย่อย ซึง่ มีความแตกต่างกันไปเฉพาะภาพอนาคตทีน่ า่ จะเป็น
ไปได้มากที่สุด แต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังภาพที่ 4
l
l
l
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คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ของขาราชการ
ไทย

น
ามเป
มีคว ืออาชีพ
ม

มีจิต
สาธ
ารณ
ะ

มีจริยธรรม

ภาพที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทย

โดยคุณลักษณะหรือภาพอนาคตทางบวก หรือภาพอนาคตทางลบ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) คุณลักษณะทีข่ า้ ราชการไทยจำ�เป็นต้องมี สำ�หรับทัง้ 2 ภาพอนาคต
ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ภาพอนาคตด้านบวกและภาพอนาคต
ด้านลบ ได้แก่
		 n คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพที่ข้าราชการไทย
จำ�เป็นต้องมี เช่น ความสามารถแบบมืออาชีพ ความรู้
ด้านการบริหารคน ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ความรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ความรู้
ภาษาต่ า งประเทศ ทั ก ษะการทำ � งานเป็ น ที ม ทั ก ษะ          
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
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คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ ข้าราชการ
ไทยจำ�เป็นต้องมีค่านิยม และพฤติกรรมในการรักษาผล
ประโยชน์ของแผ่นดิน (รักษาและปกป้องทรัพย์สมบัติ
และผลประโยชน์ของชาติ) เป็นผู้ที่มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน ฯลฯ
		 n คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม ข้าราชการไทย
จำ�เป็นต้องมีจริยธรรม คุณธรรม (ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในศีลธรรม ไม่ใช้อำ�นาจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใน
ทางมิชอบ) มีความโปร่งใส (มีการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ ปิดเผย
สามารถติดตามตรวจสอบได้) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
(การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม) ฯลฯ
2) คุณลักษณะของข้าราชการทีพ่ งึ ประสงค์ตามภาพอนาคตทีเ่ ป็นไป
ได้มากที่สุด ได้แก่
		 n คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ ข้าราชการไทยจำ�เป็น
ต้องมีการทำ�งานอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการ
จัดการกับกลุ่มคนที่หลากหลาย มีความพร้อมต่อการ
ทำ�งานภายใต้ภัยวิกฤตฉุกเฉิน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในงานสูง มีความรู้ทั่วไปดี และพร้อมที่จะ
เรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ตลอดเวลา เน้นผลสัมฤทธิ์
ในงาน และสามารถส่งมอบผลงานได้ มีความแม่นยำ�ใน
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�งาน และมีความรูค้ วาม
เข้าใจในกระบวนการทางกฎหมาย มีความคล่องตัว ฉับไว
ในการทำ�งาน ฯลฯ
80
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คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ ข้าราชการ
ไทยจำ�เป็นต้องมีจิตบริการ เน้นการให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ ให้ความสำ�คัญแก่ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม พร้อมต่อการถูกตรวจสอบจากทุกฝ่าย
รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ฯลฯ
		 n คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม ข้าราชการไทย
จำ�เป็นต้องมีความเคารพในความแตกต่างที่หลากหลาย
มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีมโน
สุจริต (Integrity) ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และมี
มาตรฐานเดียวกัน เป็นแบบอย่างของความดีงามในสังคม
และดูแลป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนที่ไม่ดีที่มาจาก
เทคโนโลยี แ ละความทั น สมั ย ภายนอก (Cultural
Surveillance)
3) คุ ณ ลั ก ษณะของข้ า ราชการที่ พึ ง ประสงค์ ต ามภาพอนาคต
ด้านบวก ได้แก่
		 n คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ ข้าราชการไทยจำ�เป็น
ต้องมีความสามารถในการมองภาพรวมเชิงนโยบาย เป็น
ผูท้ มี่ คี วามคิดสร้างสรรค์ เป็นข้าราชการทีม่ ี “ความชำ�นาญ
การเฉพาะด้าน” (Specialist) สูง สามารถทำ�งานแบบ
“เฉพาะกิจ” (Ad hoc) มีค่านิยมเน้นการทำ�งานอย่างมี
คุณภาพ มีความคล่องตัวสูง (Mobile Ability) มีความ
สามารถในการทำ�งานเป็นทีม มีทกั ษะในการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการ ยึดถือ/ซื่อตรงต่อหลักการและหลัก
วิชาการ มีทักษะการประสานงาน และประสานความ
ร่วมมือสร้างเครือข่ายการทำ�งาน ฯลฯ
n
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คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ ข้าราชการ
ไทยจำ�เป็นต้องมีมีจิตบริการ (Service Mind) สามารถ
ทำ�งานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และมีทักษะแบบผู้อำ�นวย
ความสะดวก (Facilitator)
		 n คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม ข้าราชการไทย
จำ�เป็นต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นผู้กำ�หนด
ควบคุ ม กำ � กั บ ดู แ ลกติ ก า (Regulator) ที่ ดี มี ค วาม           
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
4) คุณลักษณะของข้าราชการทีพงึ ประสงค์ตามภาพอนาคตด้านลบ
ได้แก่
		 n คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ ข้าราชการไทยจำ�เป็น
ต้องมีความสามารถเรียนรู้ และปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน (สามารถให้ความรู้
แก่ฝ่ายการเมืองเพื่อตัดสินใจได้ถกู ต้อง) รู้จักการบริหาร
ความเสี่ ย ง เรี ย นรู้ เ ท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี และมีทักษะการบริหารเวลา
		 n คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ ข้าราชการ
ไทยจำ�เป็นต้องมีหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือให้การทำ�งาน
ของราษฎรให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น มีจิตใจบริการ
มากขึน้ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการมากกว่า
ที่จะเป็นผู้ควบคุม และมี “จิตวิญญาณ” ของความเป็น
ข้าราชการ
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n

		

n

คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม ข้าราชการไทย
จำ�เป็นต้องเป็นแบบอย่างของคุณธรรม จริยธรรมในสังคม
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลางตามหลักการ
ไม่โอนเอน อ่อนไหว หรือหวั่นเกรงอำ�นาจฝ่ายการเมือง
รักษาความถูกต้อง และยึดหลักการ[55]

4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4.3.3.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด ปัจจัยสำ�คัญคือตัวข้าราชการ
เองจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และภาคราชการจะต้ อ งสร้ า ง                 
การรับรู้ให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงความสำ�คัญของการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น สำ�นักงาน ก.พ. จึงกำ�หนดแนวทางการสร้าง
ความพร้อมให้ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสามารถสรุป
เนื้อหาได้ดังนี้ [47]
n เน้นการสร้างความตระหนักรูท
้ เี่ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนในกลุม่
ผู้บริหารระดับกลางและข้าราชการระดับปฏิบัติการ
n การจัดเตรียมข้อมูลเพือ
่ สร้างความพร้อมให้กบั บุคลากร ประกอบ
ด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาคม
อาเซียนในเชิงลึก และข้อมูลประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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n

n
n

พัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็นของบุคลากรภาครัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ทักษะด้านกฎหมาย และทักษะการกำ�หนด
มาตรฐานและการสร้างเครื่องมือทางข้อตกลงระหว่างประเทศ
สร้างทัศนคติที่จำ�เป็นของบุคลากรภาครัฐ  
สร้างสมรรถนะที่จำ�เป็นของบุคลากรภาครัฐ

4.3.3.2 ทัศนคติที่จำ�เป็นของบุคลากรภาครัฐ 2 ด้าน
1) ทัศนคตินานาชาติ
เป็นการปรับทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐในฐานะ
ผู้ แ ทนของประเทศ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ นมาก เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศศาสนาอิสลามเหมือนมาเลเซีย อินโดนีเซีย
และบรูไน ในขณะเดียวกัน สปป.ลาว เวียดนาม ยังมีอดุ มคติแบบสังคมนิยม
ดังนัน้ ความคิดต่างกันจึงเป็นรายละเอียดทีต่ อ้ งทำ�ความเข้าใจแบบยอมรับ
ความต่างทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้ และการปรับทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศสมาชิก
และประชาคมอาเซียนของกันและกัน ทัง้ การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
ที่มีความกลมเกลียวต่อกัน
2) ทัศนคติการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียว
เนื่องจากบุคลากรภาครัฐยังเห็นว่างานในส่วนอาเซียน คือ ภารกิจที่
นอกเหนือภารกิจหลักของตนเอง รูส้ กึ เป็นภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงานประจำ� 
ทำ�ให้มาตรฐานการบริการของภาครัฐมีความแตกต่างกัน มีหลายมาตรฐาน
ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ให้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการปรับทัศนคติในการให้
บริการที่เป็นมาตรฐาน
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4.3.3.3 คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน (สมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นของบุคลากรภาครัฐ
7 ด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
คือ การทำ�งานที่เน้นเป้าหมายแบบบูรณาการ มีทั้งบทบาทในเชิงรุก
และเชิงรับ โดยมียุทธศาสตร์ร่วมของทุกหน่วยงาน และคงไว้ซึ่งผล
ประโยชน์ของภูมิภาคเช่นกัน
2) การทำ�งานเป็นทีม
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีการทำ�งานแยกส่วน และทำ�งานเฉพาะตาม
โครงสร้างของระบบราชการ ไม่ก้าวก่ายกัน ทำ�ให้ขาดการทำ�งานแบบ
บูรณาการ ดังนั้นการทำ�งานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์นั้น จึงมีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การประสานงานระหว่างกระทรวง การรายงาน
สถานการณ์ให้ทราบระหว่างกระทรวง และการกำ�หนดยุทธศาสตร์ร่วม
กันสามารถทำ�ได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีอาเซียนได้
3) การมีองค์ความรู้
คือ มีองค์ความรู้ในเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
ประเทศสมาชิกในแง่ของโครงสร้างองค์การยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศสมาชิก วัฒนธรรม สิ่งที่ควรทำ�และไม่ควรทำ�ในวัฒนธรรม
ของประเทศเพือ่ นบ้าน การมีองค์ความรูเ้ ชิงลึกในแง่ยทุ ธศาสตร์ของชาติ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากนโยบายอาเซียนเชิงลึก นอกจาก
นี้ต้องมีความรู้ในด้านการเจรจา การประชุม รวมถึงข้อกฎหมาย
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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4) การมีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการทำ�งาน
อีกทัง้ เข้าใจและสามารถปรับใช้วธิ กี ารทำ�งานในรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากลระดับภูมิภาคได้จริง
5) ความเป็นนานาชาติ
บุคลากรมีความเปิดกว้างทางความคิด มีทักษะที่ยืดหยุ่น และคล่อง
ตัวในบริบทนานาชาติ
6) ความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)
ได้แก่ บุคลากรทีม่ สี มรรถนะเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวกให้กบั ผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียจากข้อตกลงประชาคมอาเซียน ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างรู้
เท่าทัน
7) การมีภาวะผู้นำ�เชิงรุก
คือ การที่บุคลากรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำ�ภาคส่วนอื่นของ
สังคมให้เกิดความตระหนัก และเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
อย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้ภาครัฐสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุน
ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั ผลประโยชน์สงู สุด และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศได้[48]
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4.3.3.4 การเตรียมความพร้อมกำ�ลังคนภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
โดยใช้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ
คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน
n  มีความเป็นนานาชาติ
n  มีความเป็นมืออาชีพ
n  มีความเป็นผู้สนับสนุน
มีความเป็นนานาชาติ
- มีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียน และประชาคมอาเซียน
- มีทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะ “ภูมิภาคนิยม” มองว่า
“คนในประชาคมอาเซี ย นคื อ พลเมื อ งของภู มิ ภ าค มี ค วาม                      
เท่าเทียมกัน และต้องพึ่งพากัน”
- มีความรู้ และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ      
ในประชาคมอาเซียน
- มี ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษในระดั บ การสนทนา เจรจาต่ อ รอง             
การเขียนข้อกฎหมาย การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ การเข้าใจ                          
คำ�ศัพท์เฉพาะการเข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน
- มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ รู้เป้าหมายในการเจรจา รู้
ข้อมูลเชิงลึกของคูเ่ จรจา รูเ้ ทคนิคการเจรจา และเข้าใจสถานการณ์
- มีทักษะด้านการประชุมนานาชาติระดับสากล (ประเด็น เป้าหมาย
ภาษา และการจัดทำ�บันทึกการประชุม)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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- มีทักษะในการอ่าน และเข้าใจข้อตกลง กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทัง้ การปรับใช้กบั บริบทของไทย
มีความเป็นมืออาชีพ
- ทำ�งานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน
- มีการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
อาเซียน และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นๆ ให้แก่
เพื่อนร่วมงาน
- มีขั้นตอนการทำ�งานที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีจิตสำ�นึกของการทำ�งานเป็นทีม มีการสร้างเครือข่ายกับทุก            
ภาคส่วนและประเทศสมาชิก
- มีความเข้าใจ และสามารถกำ�หนดมาตรฐานการทำ�งานทีเ่ ป็นสากล
มีความเป็นผู้สนับสนุน
- มีภาวะผู้นำ�เชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการนำ�ภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคมให้ตระหนัก และเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน
เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำ�เนินบทบาทเชิงรุกในการนำ�ประเทศเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันได้ตามพันธะกรณี
- เข้าใจความต้องการของภาคเอกชนและประชาชน พร้อมทีจ่ ะอำ�นวย
ความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล โปร่งใส
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล[62]
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5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของแต่ละกระทรวง และหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
ยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวงกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่
1) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในแต่ละยุทธศาสตร์นน้ั กระทรวงต่างๆ มีภารกิจทีจ่ �ำ เป็นต้องปฏิบตั ิ
ตัง้ แต่แผนงาน จนถึงการปฏิบตั กิ ารให้ลลุ ว่ ง เพือ่ ตอบประเด็นยุทธศาสตร์
นัน้ ๆ
5.1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมการเมือง
		 และความมัน่ คงอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
เป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและเป็นประธานคณะกรรมการ
ดำ�เนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดย
กระทรวงต่างประเทศได้ต้งั ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมอาเซียน ซึ่ง
กรมอาเซียนมียทุ ธศาสตร์ดงั น[้ี 3]
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดำ�เนินการเชิงรับและรุกในมิติต่างๆ เพื่อรักษาและ
ผลักดันบทบาท/จุดแข็งของไทยในเวทีอาเซียนทัง้ ในกลุม่ ประเทศสมาชิก
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อาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 5 ประเทศ และ
กลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศไทย เพิม่ บทบาท
ยุทธศาสตร์ของไทยในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ ประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาลการลดช่องว่างเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยง
ระหว่างกัน รวมทัง้ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรเพือ่ สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมการเชือ่ มโยงทีค่ รบวงจร ระหว่าง
ทัง้ 3 ประชาคมอาเซียน และในกรอบเวทีตา่ ง ๆทัง้ อาเซียน อาเซียนบวก
หนึง่ กับประเทศคูเ่ จรจาเป็นรายประเทศ อาเซียนบวกสาม และเวทีเอเชีย
ตะวันออก เป็นต้นเพือ่ สนับสนุนกระบวนการรวมตัวในอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลักดันวาระของประชาชนในอาเซียน อาทิ การ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหา
ข้ามชาติ และผลกระทบทีเ่ กิดจากความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผลักดันแนวทางดำ�เนินงานภายในประเทศเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทัง้ ส่งเสริมการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับประชาคม
อาเซียนแก่สาธารณชน
สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรีรบั ผิดชอบดำ�เนินการเพือ่ รองรับประชาคมการเมือง
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และความมัน่ คงอาเซียนในระดับนโยบายของไทย ได้จดั ทำ�ร่างยุทธศาสตร์
ในการดำ�เนินการด้านการเมืองและความมัน่ คง เพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์[80] คือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือด้านความ         
มัน่ คงในภูมภิ าค
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ปัญ หาภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ท่ีมีลัก ษณะ              
ข้ามชาติ
4. ยุทธศาสตร์การจัดการกับภัยพิบตั ทิ ส่ี ง่ ผลกระทบรุนแรง
5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปญั หาความขัดแย้งในภูมภิ าค
6. ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กบั มหาอำ�นาจ
ทัง้ นีใ้ นร่างยุทธศาสตร์ดงั กล่าว จะกำ�หนดมาตรการในการดำ�เนินการ
แต่ละยุทธศาสตร์ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติของสำ�นักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมได้ใช้กลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) [41]  เป็นส่วนเสริม
สร้างเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ซึง่
จากผลของการประชุม ADMM ทีผ่ า่ นมา ได้เห็นชอบร่วมกันให้มกี จิ กรรม
ความร่วมมือทีส่ �ำ คัญ คือ
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- ความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมใน
ด้านความมัน่ คงรูปแบบใหม่
- การใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ
- ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียน
นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้มีการจัดตั้งกองอาเซียน สำ�นักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์สำ�นักนโยบายและแผนกลาโหม[4] เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยได้ปรับอัตราภายในของสำ�นักนโยบายและ          
แผนกลาโหมเพือ่ รองรับงานดังกล่าว โดยมีอตั รา คือ
1. แผนกอาเซียน 1 รับผิดชอบงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ
คูเ่ จรจา และการดำ�เนินการอืน่ ๆ ในกรอบของเสาหลักประชาคมการเมือง
และความมัน่ คง  
2. แผนกอาเซียน 2 รับผิดชอบงานในกรอบของการประชุม ASEAN
Regional Forum และการดำ�เนินการอืน่ ๆ ในกรอบของเสาหลักประชาคม
เศรษฐกิจและเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม สำ�หรับแผนกกิจการชายแดน
รับผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินการด้านความมัน่ คงชายแดน เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทัว่ ไป ไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน และการ
ดำ�เนินการอื่น ๆ ภายใต้กรอบการประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยขึ้นตรง
กระทรวงกลาโหม มีแนวทางในการดำ�เนินการรองรับการจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และจะได้นำ�แนวทางดังกล่าว ไปปรับปรุงการ
ดำ�เนินการด้านกำ�ลังพล การงบประมาณ และการบริหารจัดการต่าง ๆ
ให้สอดคล้องต่อไป
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กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุติธรรมได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยได้จดั ทำ�ยุทธศาสตร์[21]และเตรียมการปฏิบตั ดิ งั นี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ขับเคลือ่ นการพัฒนากฎหมาย เพือ่ สนับสนุน
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพทั้งทางแพ่ง-พาณิชย์ และอาญา สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไทยแก่ชาวต่างประเทศ รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการให้บริการประชาชนด้านกฎหมายจาก
ทุ ก ภาคส่ ว น (Probono) และร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการพั ฒ นา                
องค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนากลไก และสร้างเสริมความเชือ่ มโยง
ในระบบและกระบวนการยุตธิ รรม โดยเสริมสร้างความร่วมมือ เชือ่ มต่อ
ประสานการทำ�งานร่วมกัน มีการทบทวน และจัดทำ�ฐานข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรมให้ตอบสนองต่อคดีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงานด้านกระบวนการยุติธรรมใน
ทุกประเทศอาเซียน (ทูตยุตธิ รรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับ และพัฒนาระบบบริการด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ สร้างความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยส่งเสริม
ให้มลี า่ มด้านกฎหมายในภาษาทีส่ �ำ คัญของชาติอาเซียนในกระทรวงยุตธิ รรม  
ทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เข้าถึงได้งา่ ยและเพิม่ ช่องทางการ
ติดต่อสือ่ สารกับประชาชนในการให้บริการ และรับเรือ่ งร้องเรียน อีกทัง้
เปิดศูนย์ให้บริการ รูปแบบ one stop service ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
รวมทั้งพัฒนาแนวทางปฏิบัติกลาง (Guidelines) ในการให้บริการแก่
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ประชาชนและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่รอรับการจ่ายค่า
เยียวยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม
ไทย โดยส่งเสริมและสร้างความรูค้ วามเข้าใจหลักนิตริ ฐั -นิตธิ รรม และสิทธิ
มนุษยชนให้กบั ประชาชน ทัง้ จัดทำ�ดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพ และดัชนีความ
เชือ่ มัน่ ต่อกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ การผลักดันให้กระทรวงยุตธิ รรม
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
ทีจ่ ะส่งผลและผลักดันให้ประทศไทยเป็นผูน้ �ำ ในการพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรม และหลักนิตธิ รรมในภูมภิ าคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร และ
บุคลากรในกระทรวงยุติธรรม ให้มีความรู้เข้าใจถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย การใช้ภาษา และระบบงานยุติธรรมของประเทศอาเซียน                  
รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติ ทัง้ สนับสนุนบุคลากร
ได้มโี อกาสในการปฏิบตั งิ านด้านอาเซียน
5.1.2 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
		 อาเซียน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า  
ทั้ ง ในประเทศและระหว่ า งประเทศ และได้ รั บ มอบหมายตามมติ                   
คณะรัฐมนตรีเมือ่ ปี 2554 ให้เป็นเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุสู่การเป็นประชาคมในปี 2558 จึงได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์หลักในการใช้อาเซียนเป็นฐานในการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
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โลกภายใต้โลกาภิวัตน์ท่เี ศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สร้างการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว รวมทัง้ การแข่งขันทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ ซึง่ ในการดำ�เนิน
ภารกิจสำ�คัญนี้ กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์และจัดทำ�พิมพ์เขียวในการดำ�เนินการ (Blueprint) เพือ่
รองรับการเข้าสู่ AEC โดยมีเป้าหมาย และแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาค (76
จังหวัด) และในต่างประเทศ (66 แห่งใน 44 ประเทศทุกภูมภิ าคของโลก)
รวมทัง้ บูรณาการการดำ�เนินงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในลักษณะทีส่ ร้างความเป็นพันธมิตรร่วมกัน (Public-Private Partnership
: PPP)
ในการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558  กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำ หนดพิมพ์เขียวเป็นกรอบการ
ดำ�เนินการรองรับ AEC ไว้ โดยมี 8 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี[19]
้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ขับเคลื่อนการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจของอาเซียน
และเวทีเศรษฐกิจการค้าอืน่ เช่น WTO APEC ตลอดจนเวทีเจรจาทวิภาคี
(Joint Trade Committees) ให้ได้ประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทัง้ ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาฐานองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ AEC  โดยกระทรวง
พาณิชย์จะจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูป้ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Learning
Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AEC อย่างครบ
วงจร และบูรณาการแผนการจัดฝึกอบรม และสัมมนาของหน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์  ให้เข้มแข็ง เพือ่ พัฒนาบุคลากรทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนือ่ ง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์
แก่ภาคเอกชน เพือ่ อำ�นวยความสะดวกทางการค้า โดยการพัฒนาระบบ
การให้บริการของกระทรวงอย่างครบวงจร และสร้างระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว (Single Gateway) ตลอดจนให้บริการ
ข้อมูลและคำ�ปรึกษาทางธุรกิจผ่านศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Centers) รวม  
ทัง้ สิน้ 87 ศูนย์ ในกระทรวงพาณิชย์สว่ นกลาง สำ�นักงานพาณิชย์ทกุ จังหวัด
และสำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ในอาเซียนและจีนตอนใต้)
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center)
ณ หน่วยงานสาขาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
และศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้า (Trade Dispute Solution
Center) ณ กระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าของไทย โดยมุง่ เน้นการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานรองรับเศรษฐกิจ
การค้ายุคใหม่ (Trade Infrastructure) เช่น ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค้าและบริการของไทย การพัฒนาธุรกิจ e-Commerce และ
การพัฒนาห่วงโซ่ดา้ นโลจิสติกส์การค้า  เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
ด่านศุลกากร และการปรับประสานกฎระเบียบในการขนส่งและพิธีการ
ศุลกากร เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและการค้าชายแดน
รองรับ AEC โดยกระทรวงพาณิชย์มงุ่ เตรียมความพร้อมให้แก่จงั หวัดต่างๆ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อใช้โอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุน   
ทีเ่ พิม่ ขยายให้เต็มศักยภาพและรับมือกับการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะ
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เป็นการสนับสนุนให้จงั หวัดต่างๆ ของไทยก้าวไปสูก่ ารเป็นนครแห่งอาเซียน
(AEC Cities) โดยมีเป้าหมายในปี 2557-2558 ทีจ่ ะช่วยเตรียมความพร้อม
ให้แก่จงั หวัดขอนแก่น เชียงราย และสงขลา นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์
ได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและการค้า
ชายแดน และมีแผนดำ�เนินการเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า                 
ณ จุดผ่านแดน  ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าแถบชายแดนและในประเทศ
เพือ่ นบ้าน และมุง่ ดำ�เนินการให้เอกชน ได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุม่
ในอนุภมู ภิ าคต่างๆ อย่างเต็มที่ เช่น GMS และ ACMECS เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาและขยายเพิม่ สัดส่วนการตลาดของไทย
ใน AEC โดยกระตุน้ ให้ภาคเอกชนไทยปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์มาให้ความ
สำ�คัญอย่างจริงจังแก่ตลาดอาเซียน และตระหนักว่าอาเซียน 10 ประเทศ
เป็นตลาดทีเ่ ชือ่ มโยงเป็นผืนเดียวกันเสมือนกับเป็นตลาดภายในของไทย
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทนั สมัย
และสอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้ AEC (กระทรวงพาณิชย์มีกฎหมาย  
ภายใต้การกำ�กับดูแล จำ�นวน 31 ฉบับ)
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์และหน่วย
งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในภาครัฐและภาคเอกชน โดยการยกระดับสถาบันกรม
พระจันทบุรนี ฤนาถของกระทรวงพาณิชย์ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการดำ�เนิน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสูค่ วามเป็นสากล และการจัดหลักสูตร
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการแบบบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เช่น โครงการ Young AEC Traders โครงการ OTOP Traders และ
โครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ เป็นต้น
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กระทรวงการคลัง
จากการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่
1/2557 เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557  ในการประชุมครัง้ นี้ ทีป่ ระชุมได้มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักของกระทรวงการคลังในการ
ดำ�เนินการเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ ยุทธศาสตร์กระทรวง
การคลังจัดทำ�ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “มีความเป็นเลิศด้านการเงินการ
คลัง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน” พร้อม
ทัง้ จัดทำ�แผนงานโดยคำ�นึงถึงความเกีย่ วข้องกับ แผนการจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Blueprint) ทัง้ 3 ฉบับ ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 25562561 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังประจำ�ปีงบประมาณ 2556-2559
โดยมาตรการด้านการเงินการคลังภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี ได้รบั การจัดกลุม่
เป็น 4 ยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้แก่[5]
(1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
(Single Market and Production Base)
(2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Competitive Economic Region)
(3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
(Equitable Economic Development) และ
(4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
(Integration into the Global Economy)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
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จาก 4 ยุทธศาสตร์ขา้ งต้น สามารถจัดกลุม่ ย่อยออกเป็น 13 กลยุทธ์
34 มาตรการ โดยให้ส�ำ นักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผูป้ ระสานงาน และ            
ให้ ผู้อำ� นวยการสำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ปฏิ บัติห น้ า ที่ใ นฐานะ                    
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานการเงินการคลังอาเซียนอีกตำ�แหน่งหนึง่ [6]
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสำ�คัญที่จะขับเคลื่อนกลไกการ
ปกครอง กลไกเศรษฐกิจจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์ซง่ึ
เป็นเครื่องบอกทิศทางของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนามให้ความ
เห็นชอบเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทีผ่ า่ นมา[29] โดยเรียกว่า
“แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยใน
การเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558” รวมทัง้ ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแผนดังกล่าว
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ [29]
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพือ่ เชือ่ มโยงโอกาส
จากการรวมตัว กระทรวงฯ รับหน้าทีห่ ลักในการขจัดความยากจนทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับความร่วมมืออาเซียน จึงต้องสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้นึ เช่น การ
พัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ และการตลาดสินค้าหนึง่ ตำ�บลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ สู่สากล และมอบหมายให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดให้ความสำ�คัญ
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งเรื่องการสร้างมาตรฐานบริการที่ดี การหา
จุดเด่นเรือ่ งการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง บรรเทาปัญหา              
ภัยพิบตั ิ กระทรวงฯ ได้ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมการ
จัดการภัยพิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในประเทศและระดับความร่วมมือ
อาเซียน ซึง่ เป็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน ได้มอบหมายให้
นายอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ประชาชนในพื้นที่ด้วยภาษาง่าย ๆ โดยจังหวัดที่ต้องให้ความสำ�คัญเป็น
พิเศษคือ 31 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้
จังหวัดใกล้เคียงที่เป็นหัวเมืองใหญ่ก็ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้วย
สำ�หรับภาพรวมของจังหวัดทีโ่ ดดเด่นเรือ่ งการสร้างความตระหนักรูอ้ าเซียน
ได้แก่ มหาสารคามและนครพนม ทั้งสองจังหวัดมีศูนย์อาเซียนศึกษาให้
ความรูค้ วามเข้าใจแก่เยาวชน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ กระทรวงฯ
ต้องการให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
และมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน โดย
จัดโครงการเรียนรูท้ างไกลแบบ E-Learning เพือ่ พัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษ
5. การสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผูน้ �ำ ของทีมงานจังหวัดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ 76 จังหวัด จึงต้องมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาโลจิสติกส์ สถานีขนส่ง การเปิดจุดผ่านแดน
กระทรวงคมนาคม
จากแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master
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Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) ทีเ่ น้นการเชือ่ มโยง 3 ด้านหลัก
ได้แก่  การเชือ่ มโยงด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การเชือ่ มโยงด้านกฎระเบียบ
และความเชือ่ มโยงระหว่างประชาชน ซึง่ ได้รบั การขยายผลโดยทีป่ ระชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้รับรองแผนปฏิบัติการบรูไน 25552558 (Brunei Action Plan 2011-2015)[12] ซึง่ เป็นแผนการดำ�เนินงาน
ด้านการขนส่งของอาเซียนระยะ 5 ปี  ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกัน ทัง้ ด้านการค้า
การบริการ และการไปมาหาสูก่ นั ของประชาชน ทัง้ นี้ กระทรวงคมนาคม
ได้ปฏิบตั กิ ารทีค่ รอบคลุม 5 ด้านคือ[13]
ด้านการขนส่งทางถนน
ด้านการขนส่งทางถนน ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางหลวงระหว่าง
ประเทศ 5 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ สายอำ�เภอพิบลู มังสาหาร–
ช่องเม็ก(ส่วนที่ 1)  และอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการอีก 4 สาย ได้แก่ สายคอน
สะตอ–วังปะจัน จังหวัดสตูล สายสุไหงโกลก–อำ�เภอแว้ง–บ้านบูเก๊ะตา
จังหวัดนราธิวาส สายอำ�เภอพิบูลมังสาหาร–ช่องเม็ก(ส่วนที่ 2) เชิงเขา
ตะนาวศรี–กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิมสายเมียวดี–เชิงเขาตะนาวศรี
นอกจากนีย้ งั ได้พฒั นาปรับปรุงมาตรฐานทางหลวง ป้ายจราจร สิง่ อำ�นวย
ความสะดวกในการขนส่ง เร่งรัดการจัดทำ�มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนนและการควบคุ ม มลพิ ษ จั ด ทำ � ระบบขนส่ ง และจราจรอั จ ฉริ ย ะ
(Intelligent Transportation System: ITS) และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการขนส่ง
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ด้านการขนส่งทางรถไฟ
ด้านการขนส่งทางรถไฟ ได้เร่งพัฒนาการเชือ่ มโยงทางรถไฟสูป่ ระเทศ
เพือ่ นบ้านใน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ เชือ่ ม
โยงกับเส้นทางการค้า R3E เส้นทางบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–
มุกดาหาร–นครพนม ในเส้นทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยง
กับ สปป.ลาว และเส้นทางโครงข่ายช่วงทีข่ าด (Missing Link) ช่วงสถานี
อรัญประเทศ–คลองลึก เชือ่ มโยงประเทศกัมพูชา
ด้านการขนส่งทางนํา้
ด้านการขนส่งทางนา้ํ ได้สง่ เสริมการขนส่งสินค้าทางลำ�นา้ํ โขง โดยเปิด
ใช้ท่าเทียบเรือเชียงแสน 2 และบูรณาการให้เกิดมาตรฐานในการขนส่ง
ทางทะเลร่วมกัน เช่น จัดทำ�โครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรืออาเซียน รวม
ทัง้ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
ในการเดินเรือ พัฒนามาตรฐานบุคลากรร่วมกัน โดยการฝึกซ้อมร่วมใน
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ ระสบภัย รวมถึงพัฒนาการ
ขนส่งทางลำ�นํา้ อย่างยัง่ ยืน
ด้านการขนส่งทางอากาศ
ด้านการขนส่งทางอากาศ ได้เพิม่ ประสิทธิภาพ โดยการขยายขีดความ
สามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และท่าอากาศยานภูเก็ตให้
เปิดใช้บริการทางอากาศเต็มขีดความสามารถและทำ�ความร่วมมือ ทำ�ความ
ตกลงด้านการบินกับประเทศคูเ่ จรจา เช่น จีน เกาหลีใต้และอินเดีย ฯลฯ
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ด้านการอำ�นวยความสะดวกในการขนส่ง
ด้านการอำ�นวยความสะดวกในการขนส่ง ได้มกี ารเร่งรัดจัดทำ�กรอบ
ความตกลงด้านการขนส่งของอาเซียน 3 ฉบับ ให้มผี ลในทางปฏิบตั ิ ประกอบ
ด้วย กรอบความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน กรอบความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามแดนและกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
รวมทัง้ จัดทำ�ความตกลงการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ  พัฒนาเส้น
ทางใหม่ในการขนส่ง และเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
ขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมาย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งข้ามพรมแดน
นอกจากนี้ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการ
เชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน ยังได้ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ด้วยวงเงินการลงทุนรวม 2.27 ล้านล้านบาท ซึง่ ได้จดั เตรียมแผนการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการขนส่งทุกๆด้าน และมีโครงการสำ�คัญ
ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง 4 สาย การพัฒนาทางคูแ่ ละทางรถไฟสายใหม่ 9
สายทาง การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และเพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการเตรียม       
ความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นไว้ 8 ยุ ท ธศาสตร์                                
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเมื่อเปิด AEC โดยยุทธศาสตร์       
ทัง้ 8 ประกอบด้วย[10]
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้าเกษตร
ทีส่ �ำ คัญ หรือ Zoning วิเคราะห์ความเหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิด
และสร้างความสมดุลในเรือ่ งของปริมาณการผลิตและการใช้สนิ ค้าเกษตร
เป็นรายชนิดสินค้า ทั้งนี้ เพื่อปรับให้อุปสงค์กับอุปทานมีความสมดุล           
ซึง่ จะสร้างให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากขึน้
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (เกษตรกร
ปราดเปรื่อง) มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการ
ทำ�การเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่การผลิต เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)
การรับรองมาตรฐานสินค้า (สัญลักษณ์ Q) ทั้งในเรื่องของตัวสินค้าและ
ปัจจัยการผลิต การกำ�หนด พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุพ์ ชื Asean Seed Hub  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) คือการ
ผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 6 การจัดการดินและนํ้า คือต้องการขยายพื้นที่
ชลประทานให้เพิม่ ขึน้
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับ AEC ซึ่งด่านตรวจสินค้าเป็นหัวใจที่สำ�คัญ เพราะประเทศไทยมี
ด่านชายแดนติดกับประเทศต่าง ๆ จำ�นวนมาก จำ�เป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
การทำ�งานของด่านทัง้ อุปกรณ์ และบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาศูนย์เครือ่ งจักรกลทางการเกษตร ให้เป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน เนือ่ งจากในอนาคตแรงงานภาคเกษตรจะขาดแคลน
อย่างมาก จำ�เป็นต้องเป็นศูนย์รวมเครือ่ งจักรกลการเกษตร
จาก 8 ยุทธศาสตร์ได้พฒ
ั นาเป็นโครงการสำ�คัญ (Flagship Project)  
ซึ่งได้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์น�ำ เสนอถึงความก้าวหน้าโครงการสำ�คัญ (Flagship Project)
เมือ่ วันที่ 25 ก.พ. 2557 ทีผ่ า่ นมา[11]
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานแผนพัฒนากำ�ลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555
– 2559 ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน โดยได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์และการเตรียมการปฏิบตั ิ
ดังนี[22]
้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพกำ�ลังคนทุกระดับ            
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
โดยสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทางการ ศึกษาเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน       
ทางด้านการศึกษาเพื่อเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ          
(ภาษาอังกฤษ  จีน และภาษาเพือ่ นบ้าน)  ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน        
ด้านกำ�ลังคนทุกภาคส่วน
โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated
Learning (WIL) มากขึน้ ในทุกระดับ เพือ่ พัฒนาทักษะในการทำ�งานจริง  
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เพิ่มความพร้อมให้กับคนในวัยแรงงาน ให้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือ
แรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ ICT  และจัดเตรียมกำ�ลังคนในบาง
สาขาทีข่ าดแคลนทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ โดยผลักดันให้พฒั นาหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากำ�ลังคนให้มศี กั ยภาพสูงและมีความสามารถ
ในระดับสากล
โดยเตรียมความพร้อมกำ�ลังคนเพือ่ รองรับการขยายตัวของตลาดสินค้า
และบริการอันเนือ่ งมาจากการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ ส่งเสริมและ
พัฒนากำ�ลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถ  ทักษะฝีมือ  ทักษะ
ใหม่ ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) และทักษะด้านภาษาเพิม่ ขึน้ เพือ่
รองรับการย้ายฐานการผลิตทีจ่ ะเข้ามาในประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากำ�ลังคน
โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำ�ลังคนอย่างเป็น           
รูปธรรม มีการจัดระบบการวางแผนพัฒนากำ�ลังคนเพื่อรองรับการ           
ขยายตัวของเศรษฐกิจ มีการเสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรทีเ่ หมาะสมให้กบั ทุกภาคส่วน ทัง้ ส่งเสริมสร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาเครือข่ายภาคีดา้ นกำ�ลังคน และพัฒนาด้านการขยาย
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสนับสนุนให้ก�ำ ลังคนมีความมัน่ คงและหลักประกัน
ในชีวติ
โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพือ่
ให้แรงงานมีหลักประกันทีม่ น่ั คง/คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่แรงงานทัง้ ในระบบ
และนอกระบบ ทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเกี่ยวกับนายจ้าง
และลูกจ้าง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสนับสนุนให้ก�ำ ลังคนมีคณ
ุ ธรรม
โดยพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมทัง้ ด้านสติปญั ญา อารมณ์
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกของในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีความศรัทธาในศาสนา ทีส่ ง่ เสริมศีลธรรม และสร้างความเป็น
ปึกแผ่นในสังคม
เมื่ อ เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงานได้ จั ด ตั้ ง                              
“กองอาเซียน”[23] ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ นโยบายและ              
ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำ�เนินงานด้านแรงงานในกรอบอาเซียน และ
ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีอ่ืนๆ รวมทั้งดำ�เนินการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
และในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมยกร่างตราสารอาเซียน เพือ่ ร่วมกันร่างกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ต่างด้าวระดับล่าง ซึง่ จะช่วยให้ทง้ั แรงงานต่างด้าวทีม่ าทำ�งานในไทยได้รบั
การคุม้ ครอง ขณะเดียวกันแรงงานไทยทีไ่ ปทำ�งานในต่างประเทศก็จะได้
รับการคุม้ ครองเช่นกัน
กระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา ได้ท�ำ ความร่วมมือกับกระทรวง
การท่ อ งเที่ย วของรั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย น ว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ           
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals: MRA) โดยกำ�หนดให้มี
กรรมการ 3 ชุด ดังนี[7]้
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1.คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (National Tourism
Professional Board : NTPB)
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้ นักวิชาการ และ
ผูม้ สี ว่ นร่วมด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้อง โดยองค์การท่องเทีย่ วแห่งชาติ
ของแต่ละรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นผูค้ ดั เลือก
2. คณะกรรมการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ  Tourism
Professional Certification Board: TPCB) ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบอำ�นาจจากรัฐบาลของแต่ละ       
รัฐสมาชิกอาเซียน
3.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน  
(ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC
ประกอบด้วย องค์การท่องเทีย่ วแห่งชาติ (รัฐสมาชิกอาเซียน) และผูแ้ ทนที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
จากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 31 ที่อินโดนีเซียเมื่อ
วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงานได้ผลักดันความร่วม
มือทีส่ �ำ คัญในอีก 2 ด้าน คือ โครงการด้านการสร้างการรวมตัวของตลาด
พลังงานอาเซียน (ASEAN Energy Market Integration: AEMI) ซึ่งจะ
ช่วยให้สมาชิกอาเซียนสามารถเชื่อมโยงแหล่งพลังงานในอาเซียนเข้ากับ
แหล่งทีม่ คี วามต้องการการใช้พลังงานในอาเซียนผ่านการเชือ่ มโยงโครงสร้าง
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พืน้ ฐานด้านต่างๆ และนำ�ไปสูก่ ารลดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ
และการจัดหาพลังงานในอาเซียน รวมทัง้ โครงการสร้างความตระหนักรู้
ด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Literacy Cooperation
Initiative: AELCI) เพือ่ ให้ประชากรของประชาคมอาเซียนมีขอ้ มูลและมี
เหตุผลเพียงพอต่อการตัดสินใจในด้านพลังงาน ซึง่ จะส่งผลต่อการดำ�เนิน
ชีวติ ตัง้ แต่ระดับของครัวเรือน ประเทศชาติ และภูมภิ าคโดยรวม ประเทศไทย
ได้รเิ ริม่ ในการจัดประชุมเรือ่ ง “ความตระหนักรูด้ า้ นพลังงานของอาเซียน
(AELCI)” ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 ทีผ่ า่ นมา[18]
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน       
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้
สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ได้เข้าร่วมในการเจรจา/เสนอแนะท่าทีเพื่อกำ�หนดระยะเวลาในการ
ลดภาษี และกฎว่าด้วยถิ่นกำ�เนิดสินค้าที่เหมาะสมในการเปิดเสรีสินค้า
อุตสาหกรรม รวมทั้ง เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินโครงการความ       
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Copperation
Scheme) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน
และสนับสนุนการแบ่งผลิตและการใช้วตั ถุดบิ ในภูมภิ าค
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย ซึง่ รับผิดชอบในการอำ�นวยความสะดวก
ด้านการค้า ลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to
Trade: TBT) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
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กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
รับผิดชอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เป็นผูแ้ ทนไทยเข้าร่วมกำ�หนดแผนงานความร่วมมือ และดำ�เนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน
ส่วน สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักฝ่ายไทยที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเสรีสาขาการลงทุน               
ได้ยา้ ยสังกัดจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
5.1.3 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมสังคม
		 และวัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ได้รบั มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี[8]ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ของไทย ในการประสานการดำ�เนินงานตามแผนงานการจัดตัง้ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community:
ASCC) ซึง่ ในการเตรียมความพร้อมการจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ได้มกี ารประชุมและประสานการดำ�เนินงานเป็นระยะๆ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำ�งานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนบรรลุวตั ถุประสงค์ทง้ั 6 ด้าน ได้แก่
(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(2) การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม
(3) สิทธิและความยุตธิ รรมทางสังคม
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(4) ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม
(5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
(6) การลดช่องว่างการพัฒนา
โดยผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ได้ใช้้กองอาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ไว้ประสานงานและติดตามภารกิจของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทัง้ ในและต่างประเทศ[9]
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
ดำ�เนินการภายใน ปี พ.ศ. 2555 - 2558 เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน ดังนี[28]
้
1. การให้ความสำ�คัญกับการศึกษา โดยรณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่าน
ออกเขี ย นได้ ลดอั ต ราการไม่ รู้ ห นั ง สื อ เปิ ด โอกาสอย่ า งเท่ า เที ย ม                     
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทางไกลการ
ศึกษานอกระบบ การเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชน (Community Learning
Centres - CLCs) ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนผ่าน CLCs รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียน
ชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ด้วยและยังให้ความสำ�คัญกับการจัด
ทำ�หลักสูตรมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Curriculum) สำ�หรับช่วงชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค เพือ่ จัดทำ�รายละเอียดหลักสูตรอาเซียน
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2555
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2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอนภาษา
อังกฤษซึง่ เป็นภาษาราชการของอาเซียน โดยจัดหลักสูตร Preparation
for the ASEAN Community in 2015 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำ�นวน 35,000 คน เพือ่ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
3. การส่งเสริมการจ้างงานทีเ่ หมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพือ่ รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ
พัฒนาระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ เพือ่ เป็นกลไกและเครือ่ งมือในการพัฒนากำ�ลัง
คนทีต่ รงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความเป็นหุน้ ส่วน
ในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสถาบัน     
เฉพาะทาง
4. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การพัฒนาสือ่ การเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้น
ต่างๆทั้งในรูปแบบ on-line และ off-line กำ�หนดสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้าน ICT ในแต่ละระดับการศึกษา พัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาให้มี
ความสามารถเฉพาะทางด้าน ICT เพือ่ ผลิตบุคลากรด้าน ICT ให้มที กั ษะ
ความเชี่ย วชาญสู ง สร้ า งแรงจู ง ใจเพื่อ เพิ่ม ศั ก ยภาพแรงงานในการ                  
เข้าฝึกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ที่มีการกำ�หนดไว้ใน
ระดับสากล พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
5.การอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
ประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์        
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้านการวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
รวมทัง้ สร้างเครือข่ายการวิจยั เพือ่ สร้างนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
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กระทรวงสาธารณสุข
ในด้านสาธารณสุข ประเทศไทยได้รบั เลือกให้เป็นประธานการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน(ASEAN HEALTH MINISTERS’ MEETING:
AHMM)ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2557 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
AHMM ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การประชุม
AHMM+3 และ AHMM+จีน รวมทั้ง การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขทีผ่ า่ นมา มีบทบาทนาํ ในการผลักดันความร่วม
มือด้านสาธารณสุขของอาเซียนในหลายด้านเช่น ด้านการเตรียมพร้อม
และรับมือโรคระบาด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยทําหน้าที่ประธานและ
“Coordinating Office” ของ “เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาค
สนาม (Field Epidemiology Training Network: FETN) ในกรอบความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ จีน  ญี่ป่นุ และเกาหลีใต้ (ASEAN+3)  ด้าน
สุขภาพจิต ประเทศไทยได้รเิ ริม่ ให้มกี ารจัดประชุมคณะทํางานสุขภาพจิต
ขึน้ เป็นครัง้ แรกในอาเซียนและได้รบั เลือกให้ดาํ รงตาํ แหน่งประธานคณะ
ทํางานสุขภาพจิตอาเซียน ASEAN Task Force on Mental Health
(AMT) และดํารงตำ�แหน่งประธานอยู่ ในปัจจุบนั จนถึงสิน้ ปี พ.ศ.  2557[31]
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กระทรวงวัฒนธรรม
บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานซึง่ ทำ�หน้าทีข่ บั เคลือ่ นการ
สร้างอัตลักษณ์บนพื้นฐานผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก           
เฉียงใต้ โดยมีความเป็นตัวตนร่วมกันในเรือ่ งของจารีต ค่านิยม ความเชือ่
และวัฒนธรรม ท่ามกลางความแตกต่างของทุกระดับทางสังคม ดังนั้น        
จึงทำ�ยุทธศาสตร์ 3 ข้อในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนดังนี[24]
้
1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของ
ประชาคมอาเซียน
2. การอนุรกั ษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน   
3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ดา้ นวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกัน
ในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ผูน้ �ำ ในการกำ�หนดทิศทางและแผนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ มี เ อกภาพของอาเซี ย น โดยริ เริ่ ม และจั ด ทำ �  “ข้ อ ริ เริ่ ม กระบี่                                
(Krabi Initiative)” เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  ซึง่ ข้อริเริม่ กระบีน่ ้ี ได้
รับฉันทามติเห็นชอบจากรัฐมนตรีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทัง้ 10
ประเทศ และปัจจุบันถือเป็น blueprint ที่สำ�คัญที่ทุกประเทศสมาชิก
ยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวอาเซียนด้วย[25]
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นอกจากนี้ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง                  
“ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน” (ASEAN
Center for Expertise in Food Contact Materials) ซึง่ ศูนย์นเ้ี ป็นห้อง
ปฏิบัติการกลางด้านวัสดุสัมผัสอาหารระดับชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงและ
รับรองทางวิชาการด้านวัสดุสมั ผัสอาหารแก่ผปู้ ระกอบการส่งออกอาหาร
ไทยสู่ ต ลาดโลก [26]  ทั้ ง จั ด งาน “120 ปี กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร                  
แหล่งรวมความเชีย่ วชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน” เพือ่ แสดงให้เห็น
พัฒนาการ ผลงาน และความก้าวหน้าของงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่พร้อมให้บริการ และส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีก่ �ำ ลังก้าว
เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน[27]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015
(ASEAN ICT Master Plan 2015) เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล    
ภายในอาเซียน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร(ICT)[16]
ได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunication Union: ITU) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-ITU Seminar on ICT Accessibility
and Assistive Technologies for  Equity in Society) เพื่อส่งเสริม
การใช้ ICT และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT ในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม
สตรี เด็ก ผูส้ งู อายุ และคนพิการ  ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ.
2557  ทีผ่ า่ นมา  นอกจากนี  ้ จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารของอาเซียนปี 2015 (AIM 2015) ได้กําหนด ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการอํานวยความสะดวกด้าน
การลงทุน ในภูมภิ าคอาเซียน และการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตและการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
กำ�หนด 3 ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายและลดช่องว่าง
ของการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ทแ่ี ต่ละประเทศยังมีระดับเทคโนโลยี
และมาตรฐานที่ต่างกัน เพื่อสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของอาเซียน  ซึง่ มียทุ ธศาสตร์
โดยรวมดังนี[17]
้
1. กำ�หนดแผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาองค์ประกอบบริการออนไลน์ ให้เป็นเครือ่ งมือในการเข้าถึง
บริการภาครัฐ
3. การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT  ให้เข้มแข็ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ        
ครัง้ ที่ 12 (12 th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment:
12th AMME) เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งมุ่งหมายที่จะ
บรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียน คือ “Clean and Green ASEAN” ความสำ�เร็จ
ทีท่ �ำ ให้มน่ั ใจว่าจะปกป้องสิง่ แวดล้อม ความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ           
ตลอดจนคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในภูมภิ าค[14]
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และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ
ครัง้ ที่ 14 (14 th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment:
12th AMME) ทีป่ ระเทศอินโดนีเซียเมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556 ยืนยัน
ว่า  การดำ�เนินการเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนเป็นเป้าหมาย
สำ�คัญเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ทัง้ รับทราบการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน พ.ศ. 2555  (Rio+20) ทีไ่ ด้ให้การรับรองกรอบ
การดำ�เนินงาน 10 ปีวา่ ด้วยการผลิตและการบริโภคทีย่ ง่ั ยืนตามมติท่ี 203
ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ซึง่ รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม
ได้ออกแถลงการร่วมให้การรับรองในมตินด้ี ว้ ย[15]

5.2 หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับ ASEAN
(กลไกระดับประเทศ)
ภารกิจงานที่เกี่ยวกับอาเซียนที่เป็นกลไกระดับประเทศ รัฐบาลได้
กำ�หนดให้มหี น่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบ ในการผลักดันและสนับสนุน ให้การ
ดำ�เนินงานสำ�เร็จได้ตามยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้ดงั นี้
5.2.1 สำ�นักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National
		 Secretariats)
รัฐบาลได้จดั ตัง้ สำ�นักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National
Secretariats) ตามกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 13 เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
หลักระดับประเทศในการประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดำ�เนิน
งานให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถดำ�เนินงานในกรอบความร่วมมือ
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อาเซียนในทุกมิตใิ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สำ�นักเลขาธิการอาเซียนแห่ง
ชาติเป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สมาชิก สำ�หรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ[2]  ซึง่ กรมอาเซียนมีภารกิจเกีย่ วกับการดำ�เนิน
งานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะสำ�นักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
เพื่อดำ�เนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำ�เร็จและบรรลุผลตามมติท่ี
ประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน ตลอดจนกฎบัตร
อาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำ�นาจต่อรองของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้มอี �ำ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี[3]้
(1)  ดำ�เนินงานในฐานะสำ�นักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีอ�ำ นาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) เป็นผูป้ ระสานงานกลาง
(ข) เป็นหน่วยงานระดับชาติซง่ึ เก็บรักษาข้อสนเทศในเรือ่ งทัง้ ปวง
เกีย่ วกับอาเซียน
(ค) เป็นผู้ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติข้อตัดสินใจ
ของอาเซียน
(ง) เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติ
ของการประชุมอาเซียน
(จ) ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละความสำ � นึ ก เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นใน
ระดับชาติ
(ฉ) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
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(2)  ดำ�เนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กร         
ระหว่ า งประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของรั ฐ บาลภายใต้                
กรอบความร่วมมือของอาเซียน
(3)  ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่
ของกรมหรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
5.2.2 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
กฎบัตรอาเซียนยังระบุให้รฐั มนตรีตา่ งประเทศเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ
ของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ
การประสานประเด็นที่คาบเกี่ยวกัน (Cross-cutting Issues) กระทรวง
การต่างประเทศจึงได้เสนอให้มีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของกฎบัตรอาเซียนทีต่ อ้ งการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และความร่วมมือระหว่างกันในระดับนโยบาย รวมทัง้ เพือ่ ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในการประสาน นโยบายระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ การประสานงานระดับชาติ เกีย่ วกับข้อ
ตัดสินใจของอาเซียน และการดำ�เนินงานตามแผนงานสำ�หรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในฐานะคณะมนตรีประสานงานอาเซียนให้เข้ากับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานของหน่วยงาน ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องของไทย  ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม
2553 เห็นชอบให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีรฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง   
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การต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง         
ทุกกระทรวง ผูแ้ ทนระดับสูง และผูแ้ ทนภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันเป็น
กรรมการ และมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการ
โดยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการกำ�หนดหรือเสนอ
แนะนโยบาย แนวทางและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ
อาเซียน ประสานนโยบายและท่าทีในการดำ�เนินการต่างๆ ในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน  และเพือ่ ความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ จึง
ได้มกี ารจัดตัง้ กลไกการดำ�เนินงานภายใต้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
อีก 5 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและ             
ความมัน่ คงอาเซียน
ดำ�เนินการกำ�หนดแนวทางยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะการดำ�เนิน
การเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน และกำ�หนดแนวทางในการประสานงานกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ และสำ�นักเลขาธิการอาเซียนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
2) คณะอนุกรรมการดำ�เนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ดำ�เนินการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานตามแผนงานการจัดตัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และเตรียมการรองรับผลกระทบ         
ที่จะเกิดขึ้นในการดำ�เนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
รวมทัง้ พิจารณาผลกระทบด้านกฎหมายและด้านเศรษฐกิจของการปฏิบตั ิ
ตาม AEC Blueprint ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการรับรู้ และการให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ส�ำ หรับการจัด
ทำ�แผนการดำ�เนินงานของไทยเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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3) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
ดำ�เนินการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน สร้างสภาพความเป็น
อยูท่ ด่ี แี ละมีการพัฒนาในทุกด้าน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริม อัตลักษณ์
ของอาเซียน
4) คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ดำ�เนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้          
มีการดำ�เนินการไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) และเสนอแนะ   
แนวทางและท่าทีไทยในการปฏิบตั ติ ามแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยง
ระหว่างกันในอาเซียน
5) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
ดำ�เนินการประสานนโยบายการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่สาธารณะ จัดทำ�แผนและดำ�เนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน และรายงานผลการดำ�เนินภารกิจต่อ       
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
5.2.3 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เพือ่ การดำ�เนินภารกิจด้านอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้จดั ตัง้ ศูนย์เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้า
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คสช. ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ ได้ออกคำ�สั่งแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวง
กลาโหมและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกันในคณะ
อนุกรรมการด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ส่วนด้าน
เศรษฐกิจมี พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพฒั นาศัย          
ผูบ้ ญั ชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการศูนย์อำ�นวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย          
ในการเข้าสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนนี้ ประกอบด้วย
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความสำ�คัญต่อการเตรียมความ
พร้อมภายในประเทศ โดยมีการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบ
ด้วย 5 ประเด็น คือ
1. การสร้างเอกภาพของอาเซียน และสร้างดุลยภาคทางอำ�นาจกับ
มหาอำ�นาจ
2. การสร้างความพร้อมภายใน เพือ่ รับมือการติดต่อเชือ่ มโยงในอาเซียน
3. การร่วมมือกับอาเซียนเพือ่ รับมือกับการติดต่อเชือ่ มโยงในอาเซียน
4. การปรับตัวอย่างสมดุลเพือ่ รักษาความมัน่ คงของชาติ  
5. การสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติทเ่ี หมาะสมต่ออาเซียน
นอกจากนี้ยังมีความเร่งด่วนกับการปฏิบัติตามแผนบูรณาการใน               
5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความ           
ไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันของอาเซียน สำ�หรับแผนในระยะยาว ตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป[52]
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ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
6.1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
เมือ่ ศึกษาการพัฒนาประเทศทีเ่ จริญแล้วทุกประเทศ จะเห็นได้วา่ หัวใจ
แห่ ง การพั ฒ นาคื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีเ ป็ น พื้น ฐานสำ � คั ญ               
การให้การศึกษา ให้การอบรม ให้โอกาสในการพัฒนาต่างเป็นวิถใี นการ
ปฏิบัติของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลมีหน้าที่หรือสร้างนโยบายการ           
พัฒนาคน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และที่สำ�คัญทรัพยากรมนุษย์      
ในภาครัฐ หรือบุคลากรทีท่ �ำ งานในภาครัฐนัน้ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
การทำ�งานให้กบั ประเทศชาติสเู่ ป้าหมาย ตามนโยบายทีว่ างไว้  
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรืออาจเรียกว่า กำ�ลังคนภาครัฐในปัจจุบนั
มีจ�ำ นวนรวมถึง 2,714,335 คน[56] โดยแยกประเภทได้ดงั นี้
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 451,324 คน (ร้อยละ 27.36)
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  358,735 คน (ร้อยละ 21.75%)
ข้าราชการทหาร  377,529 คน  (ร้อยละ 21.75%)
ข้าราชการตำ�รวจ  209,275 คน  (ร้อยละ 12.69%)  
ข้าราชการประเภทอืน่ ๆ (ร้อยละ 16.45%) ซึง่ รวมถึง ข้าราชการ กทม.
ร้อยละ 2.22   ข้าราชการองค์กร อิสระร้อยละ 0.83  ข้าราชการตุลาการ
ร้อยละ  0.26   ข้าราชการอัยการร้อยละ  0.19  ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยละ 0.51  พนักงานเทศบาล.ร้อยละ 5.00 พนักงาน.         
ส่วนตำ�บลร้อยละ 3.93
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เมื่อมองในแง่เศรษฐกิจมหภาคจากตัวเลขกำ�ลังคนภาครัฐรวมทุก
ประเภทมีจ�ำ นวนถึง   2,714,335 คนนัน้ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของกำ�ลัง
แรงงาน หรือมีบคุ ลากรภาครัฐ 1 คน ต่อประชากร 25 คน ซึง่ ตัวเลขนีจ้ ะ
มีผลต่อการแปรเปลีย่ นเศรษฐกิจระดับใหญ่มาก หรือคิดคำ�นวณง่ายๆว่า
จำ�นวนกำ�ลังคนภาครัฐไทยมีมากเป็นสี่เท่าของประชากรประเทศเพื่อน
บ้านอย่างบรูไน การจ้างงานหรือการจ่ายเงินเดือน จึงถือว่า “ภาครัฐเป็น
ผูจ้ า้ งงานรายใหญ่ของประเทศ”
ในขณะทีภ่ าพใหญ่ของคำ�ว่า “ภาครัฐ” ถูกมองในมุมมองทีเ่ ป็นมหภาค
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีมติ ทิ เ่ี ป็นแบบจุลภาค  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐของไทยก็เช่นกันที่สามารถแบ่งได้ 2 ระดับคือ ระดับ
มหภาคและระดับจุลภาคโดยมีภารกิจที่ดำ�เนินการอย่างแน่นอน ซึ่งใน
ระดับมหภาคเป็นการขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับประเทศ ส่วนระดับจุลภาคเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
กระทรวง และกรม โดยอาศัยกระบวนการในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจลงมาตามโครงสร้างการบริหาร เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนสามารถกำ�หนด
กรอบกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน โดยมีส�ำ นักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำ�นักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการระดับ
กรมในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ควบคุม
ดูแล โดยการนำ�แผนแม่บทต่างๆ ในการพัฒนาประเทศมาเป็นกรอบใน
การจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงานราชการ
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นอกจากนี  ้ เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยตามองค์ความรูท้ เ่ี กิดในยุคโลกาภิวฒั น์   
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง  มีความยุตธิ รรมในภาครัฐ  จึงได้น�ำ การ
ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human Resource
Scorecard) ที่มีความแพร่หลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐของต่าง
ประเทศมาประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือน และเพือ่ ให้สว่ นราชการทราบ
ถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง สำ�นักงาน ก.พ.    
จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมาตั้งแต่         
ปี 2547 ทั้ง จั ด ทำ � กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ น                   
ปี พ.ศ. 2552 – 2556 ไว้ทง้ั หมด 4 ด้าน คือ
1. การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ
2. การพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีวนิ ยั และเข้าถึงประชาชน
3. พัฒนาผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงทุกระดับในองค์การ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ให้สามารถเป็นผูน้ �ำ ตนเอง ผูน้ �ำ ทีม ผูน้ �ำ องค์การ และ
ผูน้ �ำ เครือข่าย
4. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการทุกคนทุกระดับ
ให้มพี ลังกายทีเ่ ข้มแข็งและพลังใจทีพ่ ร้อมอุทศิ เพือ่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
แม้วา่ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2552
– 2556 จะจบสิน้ ลงแล้ว แต่หากพิจารณาให้ดี จะเห็นถึงคุณค่าทีส่ ามารถ
ดัดแปลงมาใช้ได้ตอ่ เนือ่ งจนถึงปัจจุบนั และยังคงสามารถตอบรับนโยบาย
ใหม่ของประเทศ เช่น
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1. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556- 2561
2. มาตรการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐ  (พ.ศ. 2557-2561)
3. แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 25562558
จากพันธกิจของสำ�นักงาน ก.พ. ทีต่ อบสนองนโยบายของรัฐบาล จะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นความท้าทายที่ต้อง
พิสจู น์ให้เห็นถึงผลทีจ่ ะยกระดับสมรรถนะของข้าราชการระดับประเทศ
และสามารถตอบสนอง ยุทธศาสตร์ประเทศให้ส�ำ เร็จ
6.1.2 ระบบการพัฒนาข้าราชการ
แผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นภาครั ฐ ของไทยเริ่ ม ต้ น จาก                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ เป็นกรอบการพัฒนาของชาติ
ไล่เลียงลงมาถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ ป็นกรอบการทำ�งานของ
คณะรัฐมนตรี ต่อลงมาถึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในทุกส่วนราชการ         
ไม่วา่ จะเป็นกระทรวง หรือกรม ได้แบ่งย่อยออกเป็นแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจำ�ปีท่ีทุกส่วนในกรม กอง และสำ�นักใช้เป็นกรอบในการกำ�หนด
แผนการปฏิบตั งิ าน
ปัจจุบันการจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงาน
ราชการของไทย จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกรอบ                 
ทัง้ 3 ด้าน คือ[48]
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1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในทุกส่วนราชการ (กระทรวง กรม        
แบ่งย่อยออกเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีท่ที ุกส่วนในกรม
กอง และสำ�นักใช้เป็นกรอบในการกำ�หนดแผนการปฏิบตั งิ าน)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนทีก่ �ำ หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
แต่ละกระทรวงจะดึงกรอบการบริหารงานนีไ้ ปใช้ตามความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามบทบาทของกระทรวงทีจ่ ะสามารถตอบสนอง
นโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาลได้  และนำ�กรอบนโยบายนั้นมากำ�หนด
เป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพือ่ จัดทำ�แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำ�ปี เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำ�แผนดำ�เนินงาน ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ของตนด้วย
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน จัดทำ�โดยคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 25552558 ประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 4 ส่วน ได้แก่
1. แนวคิด และทิศทางการบริหารประเทศ
2. แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
3. กลไกการนำ�แผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4. แผนงาน หรือโครงการทีม่ ลี �ำ ดับความสำ�คัญตามนโยบายรัฐบาล
      ซึง่ ทัง้ 4 ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจน และกำ�หนดทิศทางการดำ�เนิน
งานของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความสามัคคี
ปรองดอง ความสมานฉันท์ ความผาสุก ความเป็นอยูท่ ด่ี ี ความสงบ และ
ปลอดภัยของประชาชนและสังคมส่วนรวม  
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โดยมีภาพรวมการบริหาร คือ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้จัดทำ�แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละกระทรวงจะดึงกรอบการ
บริหารงานนีไ้ ปใช้ตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามบทบาท
ของกระทรวงที่จะสามารถตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาลได้  
และนำ�กรอบนโยบายนัน้ มากำ�หนดเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพือ่ จัดทำ�แผน
ปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปีเพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงใช้เป็นกรอบในการจัดทำ�แผนดำ�เนินงาน ซึง่ รวมถึงแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของตนด้วยเป็นลำ�ดับต่อไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รัฐบาล (คณะรัฐมนตรี)
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาบนหลักแนวคิดการ
พึ่งตนเองเพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน
โดยใชหลักความพอประมาณ การ
คำนึงถึงความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว

แผนนิติบัญญัติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละหนวยงานราชการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.

คือ แผนการเสนอกฎหมายที่จำเปน
ตอการผลักดันใหนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ
ตางๆ ที่กำหนดไวในแผนการ
บริหารราชการแผนดินประสบ
ความสำเร็จ จัดทำโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนปฏิบัติราชกาประจำป

ภาพที่ 5  ระบบการพัฒนาข้าราชการไทย
ทีม่ า: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2556
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6.1.3 วิธกี ารพัฒนาข้าราชการ
การพัฒนาข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
สำ�นักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High
Performance and Potential System) หรือ HiPPS ขึน้ เพือ่ สร้างความ
พร้อมให้แก่ขา้ ราชการผูม้ ศี กั ยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นทีก่ ารเรียน
รู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการ     
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม
เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถ้า
เปรียบกับภาคเอกชนแล้วก็เหมือนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        
คนเก่ง (Talent Management) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) [58]
การพัฒนาข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) การพัฒนาตามกรอบการสัง่ สมประสบการณ์รายบุคคล (Individual
Experience Accumulation Framework: I-EAF)  
(2) การอบรมพัฒนา (Training & Development)

6.1.4 ประเด็นการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบนั
ในความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ยังคงดำ�เนินตามนโยบาย
รัฐบาลที่ได้มีการวางแผนงานหลัก ซึ่งประเด็นการพัฒนาข้าราชการใน
ปัจจุบนั จึงอยูใ่ นบริบทดังนี้
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1.พัฒนาข้าราชการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country
Strategy) พ.ศ. 2556- 2561 ที่ให้ความสำ�คัญ 4 ด้าน แต่ด้านที่เกี่ยว
พันกับสำ�นักงาน ก.พ. โดยตรงคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความสมดุล
และปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  ยุทธศาสตร์น้ี
มีเป้าหมายชัดเจนว่า ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ และต้องให้ เกิดความผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ซึง่ หน่วย
งานทีต่ อ้ งทำ�หน้าทีน่ ค้ี อื   “การพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ” ซึง่ ในบริบทใหญ่
ทีย่ ทุ ธศาสตร์หลัก ต้องการคือ
    1)  บริหารกำ�ลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน          
และเตรียมพร้อม สำ�หรับอนาคตโดย  
ก. การวางแผนและบริ ห ารกำ � ลั ง คนให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
(Strategic Workforce Planning Management)
ข. การพัฒนากำ�ลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Develop
Workforce Strategic Readiness)
ค. การดึงดูดและรักษากำ�ลังคนคุณภาพในภาครัฐ (Attract and
Retain Competent Workforce ) เพือ่ การบริหารกำ�ลังคน
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจทีม่ ใี นปัจจุบนั และเตรียมพร้อม
สำ�หรับอนาคต
    2) พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของกำ � ลั ง คนภาครั ฐ และเตรี ย ม              
ความพร้อมบุคลากร ภาครัฐสูป่ ระชาคมอาเซียนโดย
ก. การพัฒนาทักษะศักยภาพของกำ�ลังคนภาครัฐ
ข. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
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2. พัฒนาข้าราชการตามแนวทางยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
ภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558 ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือในเชิงบูรณาการของ
ทุกหน่วยงาน เพือ่ การทำ�งานได้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการดำ�เนิน
การใน 2 มิตคิ อื
ก. มิตเิ ชิงปริมาณ  ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดความสมรรถนะ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐในส่วนที่
เหลือให้ครบภายในปี พ.ศ.2558[59]
ข. มิตเิ ชิงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดความสมรรถนะ
ของบุคลากรให้พร้อมปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับ  ภารกิจในปัจจุบนั
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ
ตามทีค่ าดหวัง
นอกจากนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา จึงได้วางแนวทางยก
ระดับบุคลากรในสีด่ า้ นดังนี้
1.เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1)  มีการตืน่ ตัวในการรับรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนทัง้ ในวงกว้างและในเชิงลึก
2) สามารถคิด  ริเริ่มและมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความ
เปลีย่ นแปลงในรูปแบบต่างๆ
3) ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำ�ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ในการ
ปรับเปลีย่ นทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ หาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสีย่ ง
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2. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะดังนี้
1) มุง่ ผลสัมฤทธิ์ เน้นการทำ�งานแบบบูรณาการ โดยทำ�งานทัง้ เชิงรับ
และเชิงรุก โดยจัดทำ�ยุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษา
ประโยชน์ภมู ภิ าค
2) ทำ�งานเป็นทีม เน้นการทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลกเปลีย่ น
ข้อมูลเพือ่ ติดตามสถานการณ์ของ หน่วยงานตลอดเวลา
3) มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคม
อาเซียน รวมไปถึง สิง่ ทีค่ วรทำ� ไม่ควรทำ�ในวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ น
บ้าน รู้ในแง่ยุทธศาสตร์องค์กร ผลกระทบจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียน และรูท้ กั ษะต่างๆ เช่น การเจรจา การประชุมต่างๆ และมีความ
โปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการทำ � งาน เข้ า ใจและปรั บ ใช้ วิธีก ารทำ � งาน                    
ในรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลระดับภูมภิ าค
3. มีความเป็นนานาชาติ (International) ซึง่ มีองค์ประกอบดังนี้
1) มีความเป็นกว้างทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ
ตัวอย่างคือ การเห็นประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี รู้หลักสากลนิยม
มากพอทีจ่ ะสามารถสร้างสมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของประเทศ และ
ผลประโยชน์ภมู ภิ าค
2) มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
สร้างสมดุลในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศ
มหาอำ�นาจ เคารพในความแตกต่าง และความหลากหลายของประชาคม
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3)  มีทกั ษะในการทำ�งานในบริบทสากล พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับ
ประเทศสมาชิก มีความยืนหยัดในผลประโยชน์ของประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็ยดื หยุน่ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
4. มีความเป็นผูส้ นับสนุน (Facilitator) ซึง่ มีองค์ประกอบดังนี้
1)  มีภาวะผูน้ �ำ เชิงรุก มียทุ ธศาสตร์ทช่ี ดั เจนในการนำ�ภาคส่วนอืน่ ๆ
ของสังคม ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง
เท่าเทียม เพื่อให้ ทุกภาคส่วนทำ�งานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ
และเพิม่ ขีดความสามารถของไทยในการแข่งขัน
2)   การบริการทีเ่ ป็นเลิศ มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐาน
สากล โปร่งใส ลดอุปสรรค เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการของไทย สามารถศึกษาได้จากยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2552 – 2556  ในเวลาต่อมา สำ�นักงาน
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการพัฒนาบุคคลภาครัฐได้สนองนโยบาย
หรือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556-2561
ด้วย 2 มาตรการคือ มาตรการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561
และแนวทางยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558
ซึง่ ได้เสนอในหัวข้อ 6.1.4 ประเด็นการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบนั ไปแล้ว

136

6.2.1 กลยุทธ์บนการพัฒนาตามมาตรการบริหารกำ�ลังคน
		
ภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561
การวางกลยุ ท ธ์ ใ นกรอบของมาตรการบริ ห ารกำ � ลั ง คนภาครั ฐ                 
พ.ศ. 2557-2561 นี  ้ เป็นการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งทีร่ ฐั บาลต้องการเห็น
การพัฒนาทีด่ ขี น้ึ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี[77]
้
1. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรเพื่อ รองรั บ การ
เปลีย่ นแปลง (Strategic Competencies) โดยมีแนวทางดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
ก. พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษา
เพือ่ นบ้านและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนและเวทีโลก
ข. พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติ(Leading in  Crisis and
Turbulent Time)
ค.  พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ตระหนักถึงการบริหารและการปฏิบตั ิ
งานในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง (Risk Smart Workforce)
ง.  ปรับเปลีย่ นทักษะและสมรรถนะให้เหมาะกับภารกิจ นโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาประเทศ (Workforce Renewal)
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2. เตรียมกำ�ลังคน เพื่อรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุและการบริหารความหลากหลาย (Intergeneration
and Diversity Management) โดยมีแนวทางดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ก.  วางแผนสร้างความต่อเนื่องในการดำ�รงตำ�แหน่ง ที่มีความ
สำ�คัญทางกลยุทธ์(Succession Planning)
ข. วางระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)             
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีองค์ความรู้ท้ังประเภทที่ชัดแจ้งและ        
โดยนัย (Tacit and Explicit Knowledge) ที่พร้อมสำ�หรับ
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ไม่ขาดช่วง
ค.  วางระบบการขยายหรือปรับเปลี่ยนอายุเกษียณและพัฒนา   
รูปแบบการจ้างงานหลังเกษียณอายุ (ในตำ�แหน่งหรือสายงาน
ทีจ่ �ำ เป็นหรือขาดแคลน)
ง. เพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารกลุ่มคนต่าง
ข่วงอายุและมีความหลากหลาย เพือ่ ให้เกิด ความราบรืน่ และ
พลังร่วมในการปฏิบตั งิ าน(Intergeneration Management)
3. การพัฒนากำ�ลังคนกลุ่มคุณภาพ (Talent Management)
เพื่อให้มีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรับการเป็นกลุ่มผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงใน         
ภาครัฐ (Talent Pool) โดยมีแนวทางดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ก. ปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา พัฒนา รักษา และ
จูงใจกำ�ลังคนคุณภาพภาครัฐ
ข. บูรณาการการบริหารกำ�ลังคนคุณภาพกลุ่มต่างๆ ในภาครัฐ
(ข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู นักเรียนทุนรัฐบาล ฯลฯ)
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ค. พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายกำ�ลังคนคุณภาพภายในภาครัฐ
และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอืน่ เช่น การแลกเปลีย่ นบุคลากร
(Exchange Program) หรื อ การไปฝึ ก งานเพื่ อ สั่ ง สม  
ประสบการณ์ (Secondment) เพื่อให้คนภาครัฐรู้สึกและ           
รูร้ อบ (Well-Rounded)
ง. ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนา        
กำ�ลังคน ว่าสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ         
ได้มากน้อยเพียงใด (Talent Contribution)
4. พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ (Career Planning and Development) โดยมีแนวทาง
ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ก. ส่งเสริมการจัดทำ�เส้นทางและวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กบั บุคลากรภาครัฐ
ข. ส่งเสริมการทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan- IDP) ทีส่ อดคล้องกับความจำ�เป็น เน้นการพัฒนาผลงาน
สมรรถนะ  ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ค.  วางระบบติดตามและประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า       
ของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ(Return on
Investment -ROI)
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5. พัฒนาผู้บริหารส่วนราชการและนักทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Professionalism)
โดยมีแนวทางดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ก. พัฒนาสมรรถนะของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหารและ        
อำ�นวยการทุกระดับ ให้มีความสามารถในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำ�หนดกลไกในการประเมิน
และพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารคนของบุคลากร         
กลุม่ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ข.  เร่งรัดในการจัดทำ�มาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ โดยมีสำ�นักงาน ก.พ.เป็นศูนย์กลางในกำ�หนด
รับรองและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Accreditation and
Development Center)
6.2.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเพือ่ เตรียม
		 ความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี 2558
		 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
มติคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2555 เรือ่ ง ผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี 2558 มอบหมายให้
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำ�นักงาน ก.พ.
เป็นหน่วยงานหลักในเรือ่ ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวางแผน
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กำ�ลังคนทัง้ ระบบ ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ทง้ั ในภาครัฐ และภาคการ
ผลิตและบริการ ทัง้ ในส่วนของจำ�นวนความต้องการการพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงาน และทักษะด้านภาษา
โดยสำ�นักงาน ก.พ. รับผิดชอบด้านการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจทีม่ ใี นปัจจุบนั และเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
อนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำ�ลังคนภาครัฐ และศึกษา
วิเคราะห์เชิงลึกเรื่องอัตรากำ�ลังคนภาครัฐ เพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง            
การเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในการโอนย้ายบุคลากรให้มคี วาม
เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 รับทราบการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กรอบความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐภายใต้แผนงานการ
จัดตัง้ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน Blueprint for the SocioCultural ASEAN Community (ASCC 2009 – 2015) ข้อ A การพัฒนา
มนุษย์ (Human Development) A7 พัฒนาขีดความสามารถของราชการ
พลเรือน (Building Civil Service Capacity) ได้วางเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ สร้างระบบราชการพลเรือนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบสูง และเชือ่ ถือได้ดว้ ย
• การเพิม่ ขีดความสามารถ และการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ในภาคราชการพลเรือนของ ASEAN และ
• การเพิม่ ความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก ASEAN
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย 141

การวิเคราะห์ปญ
ั หา/ผลกระทบของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
• บุคลากรภาครัฐ และระบบการบริหารภาครัฐต้องปรับตัว เพื่อให้
สอดรับกับการปฏิบตั งิ านในลักษณะข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural)
• สมรรถนะทัว่ ไปของบุคลากรภาครัฐต้องปรับปรุงให้เหมาะกับการ
ปฏิบตั ริ าชการแนวใหม่ โดยเฉพาะทักษะในการสือ่ สาร การใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาท้องถิน่ อาเซียน
• ภาครัฐต้องบริหารการเปลีย่ นแปลงในเชิงรุกมากขึน้ รวมทัง้ ปฏิรปู
ภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้าํ ซ้อน การขาดความชัดเจนของทิศทาง
แผนในทุกระดับ การขาดความยืดหยุน่ คล่องตัว กฎ ระเบียบทีไ่ ม่ทนั สมัย
สิง่ ท้าทายในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
• อาจเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนกำ�ลังคนคุณภาพในทุกระดับ
ทุกประเภท โดยเฉพาะจากข้อตกลงด้านการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ        
ซึ่งกันและกัน (สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก              
นักสำ�รวจ และนักบัญชี) อาจทำ�ให้เปิดโอกาสการเคลื่อนย้ายกำ�ลังคน
คุณภาพไปสูภ่ าคส่วนในภูมภิ าคอืน่
• ภาครัฐต้องสร้างมาตรฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน
ทัง้ ในเรือ่ งโครงสร้าง ระบบการสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบค่าตอบแทน
และสิง่ จูงใจ และเงือ่ นไขการจ้างงานในภาคราชการ ให้คล่องตัว ยืดหยุน่
สามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรคุณภาพในระดับภูมิภาคมากขึ้น อาทิ
Lateral Entry Talent Management ระบบจูงใจ ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
1. ให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรของหน่วยงาน ในระยะ
เวลา 3 ปี
2. ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทกุ หน่วยงานในภาครัฐ
บนฐานของสมรรถนะทีส่ �ำ คัญ และจำ�เป็นในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
อาทิ ปรับปรุงระบบการจัดสอบ การประเมินเพื่อวัดระดับสมรรถนะใน
การบรรจุบคุ คลเข้าทำ�งาน การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นระดับ เลือ่ นตำ�แหน่ง
การกำ�หนดค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
3. เสริมสร้างเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือภายในภาครัฐ
ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ [72]
สิง่ ทีส่ �ำ นักงาน ก.พ. ได้ด�ำ เนินการ
• เสนอแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ เพือ่ เตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ และ
ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 2558
• คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และสำ�นักงาน ก.พ. ให้ความ             
เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• จัดทำ�หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
พัฒนาระดับบริหารภาครัฐและเอกชน ทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค ตัง้ แต่ปี
2554 - 2558 ปีละ 10 - 12 หลักสูตร (รวม e-Learning)
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• ดำ�เนินการในมิตติ า่ งๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ เช่น
เครือข่ายกับสำ�นักงาน ก.พ. อาเซียน ฯลฯ และเตรียมการดำ�เนินการใน
เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น ระบบการสรรหา ระบบค่าตอบแทน การสนับสนุนตำ�แหน่ง
ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ

6.3 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ หรือการบริหารข้าราชการ และ
พนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ ซึง่ ถือว่าเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ของชาติให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติให้ไปในทิศทางเดียวกันได้น้ัน จึงต้องมีหน่วยงาน            
รับผิดชอบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

6.3.1 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า
สำ�นักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
มีหน้าทีเ่ ป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
โดยการบริหารงานของ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” ซึง่ มีหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ตาม          
“พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน” ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำ�หน้าที  ่
ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และ
การทำ�งานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำ�ลังคนในราชการให้เป็น
กลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสยั ทัศน์
เป็นผู้นำ�เชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐบนหลักของระบบคุณธรรม เพือ่ ประสิทธิผลของ
ราชการ
พันธกิจ
พัฒนา และวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ น
การบริหารกำ�ลังคนภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
1. สร้าง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มสี มรรถนะ
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการ และให้บริการประชาชน
2. พิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และ
ความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์สว่ นรวม
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บทบาท และหน้าทีใ่ นการพัฒนาข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำ�หนด
ให้สำ�นักงาน ก.พ. มีอำ�นาจหน้าที่ในการเสนอ และให้คำ�ปรึกษาคณะ
รัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ ด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การวางแผนกำ�ลังคน และด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้สว่ นราชการใช้เป็นแนวทางใน
การดำ�เนินการ ให้สว่ นราชการต่างๆ มีหน้าทีด่ �ำ เนินการให้มกี ารเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ มีขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบตั ิ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนด และเพื่อเป็นการประหยัด สำ�นักงาน ก.พ.              
จะดำ�เนินการเพิม่ พูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ขา้ ราชการ  
ทั้งทำ�หน้าที่ดูแลให้การดำ�เนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในกระทรวง และกรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่การกำ�หนดตำ�แหน่ง และอัตราเงินเดือน                
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อน
ตำ�แหน่ง และอัตราเงินเดือน ไปจนถึงการดำ�เนินการทางวินัย การออก
จากราชการ และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปัจจุบันสำ�นักงาน ก.พ. มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลัก
สมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability)
เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker)
สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และระบบ
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บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก้ า วทั น การ
เปลีย่ นแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งสมา่ํ เสมอ โดยการ
พัฒนาทีเ่ น้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
โดยที่สำ�นักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ กำ�กับ ดูแล และให้
คำ�ปรึกษาแก่สว่ นราชการในการดำ�เนินงานฝึกอบรมและพัฒนา สำ�นักงาน
ก.พ. จึ ง ได้ กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นขึ้ น                        
ขณะเดียวกันก็ได้จดั ทำ�หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย
เช่น การจัดหลักสูตรในห้องเรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล การ
ฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่
ข้าราชการรุ่นใหม่  ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  ผู้บริหารระดับกลาง                
ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล  ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นอกจากหน้าทีใ่ นการพัฒนา ฝึกอบรม และการให้ทนุ ทางการศึกษา
แก่ประชาชนและข้าราชการแล้ว สำ�นักงาน ก.พ. ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ท่ี
สำ�คัญ คือ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการ โดย
มีด้วยกัน 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 การสอบแข่งขัน กรณีท่ี 2 รับสมัครจาก
บุคคลทัว่ ไป หรือรับสมัครเฉพาะผูผ้ า่ นการกลัน่ กรองเบือ้ งต้นแล้ว ในบาง
ตำ�แหน่ง อาจเป็นกรณีท่ี 3 กรณีทม่ี เี หตุพเิ ศษทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องดำ�เนินการ
สอบแข่งขัน เช่น กรณีคณ
ุ วุฒทิ ห่ี าผูส้ �ำ เร็จการศึกษาได้ยาก หรือได้รบั ทุน
รัฐบาล เป็นต้น  ทัง้ 3 กรณีนน้ั สำ�นักงาน ก.พ. อาจเป็นผูด้ �ำ เนินการเอง
หรือให้สว่ นราชการดำ�เนินการก็ได้  
สำ�นักงาน ก.พ. จะเป็นผูเ้ ปิดการสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
(ภาค ก)  สำ�หรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เมื่อผู้สมัครสามารถ
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สอบภาค ก ได้แล้ว จึงจะสามารถขอสมัครเพือ่ บรรจุขา้ ราชการและพนักงาน
ของรัฐกับส่วนราชการ เพือ่ ขอสอบความสามารถเฉพาะตำ�แหน่ง (ภาค ข)
และการสอบสัมภาษณ์เพือ่ หาความเหมาะสมกับตำ�แหน่ง (ภาค ค)  ตาม
ลำ�ดับ
สรุปได้วา่ สำ�นักงาน ก.พ. มีบทบาท และหน้าทีเ่ ปรียบเสมือนกับฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการบริหาร และพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็น
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงทีใ่ ห้ประสิทธิผลในการทำ�งานสูงสุด ควบคูไ่ ปกับ
การสนับสนุนด้านการพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในสำ�นักงาน ก.พ. เอง         
และการไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งรักษาขวัญ          
และส่งเสริมกำ�ลังใจในการทำ�งานของข้าราชการในส่วนรวม
บทบาทของสำ�นักงาน ก.พ. ต่อการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการพลเรือนของประเทศไทย มีบทบาทโดยตรงในเสาสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ซึง่ เป็นหนึง่
ใน 3 เสาหลักตามแผน Roadmap สูป่ ระชาคมอาเซียน
หน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ การพัฒนามนุษย์ (Human
Development) และการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการ
ให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมี                  
จุดมุง่ หมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐาน การทำ�งานของ
ระบบราชการในกลุม่ ประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ และ
การให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาท และภารกิจของระบบ
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และให้มีการ            
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ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนระหว่างข้าราชการของ
กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เพื่ อ ให้ กำ � ลั ง คนภาครั ฐ ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น                      
มีความรู้ ความสามารถ และมีวสิ ยั ทัศน์ทย่ี าวไกล ตลอดจนเป็นผูท้ ม่ี คี วาม
สามารถต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม
สำ�นักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสูป่ ระชาคม
อาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. มีความตระหนักในการสร้าง และเตรียมความพร้อม
ข้าราชการไทย เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยได้เสนอแนวทาง
การเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสูป่ ระชาคมอาเซียนใน
การประชุม ก.พ. ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2554 โดยทีป่ ระชุม        
มีมติเห็นชอบให้ด�ำ เนินการ ดังนี้
ปี 2554 ระยะการประเมิน และสร้างความตระหนักให้มแี นวทางดำ�เนิน
การสร้างความตระหนัก ตืน่ ตัว และสร้างเครือข่าย โดยรวมถึงการจัดทำ�
หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการพั ฒ นา เช่ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสำ�หรับ
ผูบ้ ริหาร การส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลีย่ นบุคลากรระยะสัน้ ระหว่าง
ข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ การให้ความรู้ และพัฒนา
ข้าราชการในระยะนี้ จะเน้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแผนแม่บทของแต่ละด้าน โดยให้ความ
สำ�คัญกับกลุม่ ผูบ้ ริหาร และกลุม่ ข้าราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ทัง้ ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าคเป็นลำ�ดับต้น
ปี 2555-2556 ระยะการพัฒนา และปรับใช้ เป็นการขยายการพัฒนา
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และสร้างความพร้อมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการ            
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ          
อีกทัง้ การพัฒนาบุคลากรภาคราชการ จะต้องคำ�นึงถึงความจำ�เป็นในการ
พัฒนาของแต่ละเสาหลักมากขึ้น ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม             
มากยิง่ ขึน้ ไปอีก นอกเหนือจากกลุม่ บริหาร
ปี 2557-2558  ระยะเร่ง และเพิ่ม ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ           
และสมรรถนะที่เข้มข้นในทุกระดับ และครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
บุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นมุมมอง และ
ประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบในต่างเสาหลักระหว่างกัน
ให้มากยิง่ ขึน้ ด้วย

6.3.2 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ทำ�หน้าที่ในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทยดำ�เนินไป
อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยทำ�งานวิจัยนโยบาย
ติดตามและประเมินผลการปฏิรปู ของแต่ละกระทรวง กรม  ให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ� และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการ และวิธกี ารบริหารราชการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ เผย
แพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยการฝึกอบรมและ
สัมมนา และเพื่อเป็นการให้บริการแก่ทุกหน่วยงานในกระทรวง กรม
สำ�นักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ�โต๊ะ (Desk Office) ดูแล
ครอบคลุมทั้ง 20 กระทรวง
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นอกจากนี้ สำ�นักงาน  ก.พ.ร. ได้จัดทำ� โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ( นปร.) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี[40a]
้
1) เพือ่ เป็นช่องทางใหม่ในการดึงดูดบุคคล ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
สูง เข้าสู่ระบบราชการ
2) เพือ่ พัฒนาผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการทีเ่ ก่งและดี และ
เป็นนักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ ทีม่ สี มรรถนะครบครัน ทัง้ ในด้าน
การเป็นนักคิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน
(Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวม
ทัง้ มีความพร้อมในการริเริม่ และขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงเชิงยุทธศาสตร์
ในการบริหารภาครัฐต่อไป
3) เพื่ อ ให้ มี เ วที ใ นการรวบรวมและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ เพือ่ ให้มกี ารบริหาร
องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit
Knowledge) และความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริม
สร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
สำ�หรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(นปร.) ประกอบด้วย
1) กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำ�เร็จการศึกษา
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่
เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร  และหากสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
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2) กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การ
ระหว่างประเทศ
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่
เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร และมี
ประสบการณ์การทำ�งานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การระหว่าง
ประเทศ
3) กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่
เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็น
ข้าราชการต้องได้รบั คำ�ยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชา (หัวหน้าส่วนราชการ)
ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามคำ�ยินยอมในใบ
สมัครฯ
จากการดำ�เนินการของสำ�นักงาน ก.พ.ร. มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั   มีผเู้ ข้าร่วมโครงการมาแล้ว 7 รุน่ จำ�นวนทัง้ หมด  
284  คน ซึ่งจากการสำ�รวจของรุ่นที่ 1 ถึง 4 จำ�นวน 160 คนลาออก
จำ�นวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึง่ จากการสอบถามเหตุผลในการลาออก
มีหลายปัจจัย ได้แก่ ครอบครัวอยากให้ไปช่วยกิจการของทีบ่ า้ น ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ ค่าตอบแทนของภาคราชการไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีวติ
และ ระบบราชการไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ฯลฯ[62]
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551[38] เกิดจาก
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ในหลายประเด็น ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยมีบทบัญญัติ
ลักษณะ 1-3 อันประกอบด้วยลักษณะที่ 1 ว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ลักษณะที่ 2 คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ลักษณะที่ 3
บททั่วไป ส่วนในลักษณะที่ 4 ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ และ   
ลักษณะที่ 5 ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
23 มกราคม 2551 มีการจัดตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือนเข้าประเภท          
ตำ�แหน่ง สายงานระดับตำ�แหน่งตามมาตรฐานตำ�แหน่ง
ในส่วนของลักษณะที่ 1
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีองค์ประกอบตาม ก.พ. มาตรา 6
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการโดยตำ�แหน่ง 5 คน และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการ
จัดการและด้านกฎหมาย จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน            
องค์ประกอบของ ก.พ. จึงมีจ�ำ นวนกรรมการอย่างน้อยสิบคน แต่ไม่เกิน               
สิบสองคน และอยูใ่ นวาระไม่เกิน 3 ปี โดยมีหน้าที่ ดังนี้
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1. อำ�นาจหน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบาย และออกกฎระเบียบ
2. อำ�นาจหน้าทีใ่ นการติดตาม กำ�กับดูแล และตีความกฎหมาย
3. อำ�นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี
ในมาตรา 10 ของ ก.พ.ได้มกี ารวางมาตรฐานกลางการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นหลักการใหม่ท่ีเพิ่งจะมีบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นครัง้ แรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. กับผู้แทนองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ทัง้ ยังมี
บทบัญญัติในมาตรา 11 ให้ ก.พ.มีอำ�นาจแต่งตั้ง อนุกรรมการวิสามัญ
เรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ. เพื่อกระทำ�การใดแทนได้ และในมาตราที่ 14          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำ�หนด               
ให้มีอนุกรรมการสามัญ  เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ.สามัญ” เพื่อเป็น              
องค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ได้แก่ (1) อ.ก.พ.     
กระทรวง (2)  อ.ก.พ.กรม (3) อ.ก.พ.จังหวัด และ (4) อ.ก.พ. ประจำ�       
ส่วนราชการอืน่ นอกจากส่วนราชการตาม (1) (2) และ (3)
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ในส่วนของลักษณะที่ 2
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ทีม่ ชี อ่ื เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
โดยมีกรรมการจำ�นวน 7 คน ตามองค์ประกอบในมาตรา 24 และมี
เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. แต่ไม่มสี ถานะเป็นกรรมการ
ก.พ.ค. คณะกรรมการชุดนีม้ าจากการสมัคร โดยมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม
มาตรา 25 ทีก่ �ำ หนดว่ามีคณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐาน 2 ประการ คือ (1) มีสญั ชาติ
ไทย และ (2) อายุ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า สี่ สิ บ ห้ า ปี และในส่ ว นคุ ณ สมบั ติ อ่ื น ๆ                     
ยังแยกตามประเภท ตามทีม่ าของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
1. เป็น หรือเคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้าราชการประเภทต่างๆ
2. เป็น หรือเคยเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. รับราชการ หรือเคยรับราชการในตำ�แหน่งไม่ตา่ํ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาล
อุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง           
ชัน้ ต้น
4. รับราชการ หรือเคยรับราชการในตำ�แหน่งไม่ต่าํ กว่าอัยการพิเศษ
ประจำ�เขตหรือเทียบเท่า
5. รับราชการ หรือเคยรับราชการในตำ�แหน่งประเภทผูบ้ ริหารระดับ
สูงหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำ�หนด
6. เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนในวิชานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารราชการ
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แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รง           
ตำ�แหน่งไม่ตา่ํ กว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
คณะกรรมการ ก.พ.ค. นี้จะถูกเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกตาม
มาตรา 6 ทีป่ ระกอบด้วย กรรมการ 4 คนทีม่ ปี ระธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธาน รองประธารศาลฎีกาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึง่ คน กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒหิ นึง่ คน ซึง่ ได้รบั เลือกโดย ก.พ. และ
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในมาตรา 31 กำ�หนดให้ ก.พ.ค. มีอ�ำ นาจหน้าที่ 6 ประการ ดังนี้
1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารบุคคลอืน่ เพือ่ ให้ ก.พ.
หรือองค์กรกลางบริหารบุคคลอืน่ ดำ�เนินการจัดให้มหี รือปรับปรุง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
2. พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 114
3. พิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ ตามมาตรา 123
4. พิจารณาเรือ่ งการคุม้ ครองระบบคุณธรรม ตามมาตรา 126
5. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเพือ่ การปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
6. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเป็น
กรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนี้ มีอายุในการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 6 ปี และดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
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ในส่วนของลักษณะที่ 3
บททัว่ ไป เป็นบทบัญญัตทิ แ่ี ปลกใหม่ และไม่เคยปรากฏใน “บททัว่ ไป”
ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใดมาก่อน ซึง่ อาจมี
ลักษณะเป็นการ “ประกาศเจตนารมณ์” ในการจัดระเบียบราชการพลเรือน
ไว้ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งไม่มีนัยสำ�คัญในทางกฎหมาย ใน
บทบัญญัติน้ีแบ่งข้าราชการพลเรือนเป็นสองประเภท คือ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
นอกจากนี้ ในส่วนทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ป็นกฎหมายใหม่ดงั ปรากฏในมาตรา
36 ว่าด้วยคุณสมบัตทิ ว่ั ไป และลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน
ได้มกี ารวางหลักการใหม่ และมีสาระสำ�คัญว่า “ไม่มบี ทบัญญัตวิ า่ ผูม้ กี าย
ทุพพลภาพต้องห้ามทีเ่ ข้ารับราชการอีกต่อไป”
ในลักษณะที่ 4
ทีว่ า่ ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญนีก้ เ็ ป็นบทบัญญัตทิ เ่ี พิง่ ปรากฏเป็น
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก โดยแยกหมวด
ย่อยดังนี[10]
้
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หมวดที่ 1
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้บรรจุหลักการแห่งระบบ
คุณธรรมในมาตรา 42 โดยจัดการ ดังนี้
1. การรับบุคคลเพือ่ บรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
ต้องคำ�นึงถึงความรูค้ วามสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความ
เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
2. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพขององค์กร และลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรม
3. การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำ�แหน่ง และการใช้
ประโยชน์อน่ื แก่ขา้ ราชการ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณา
จากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และจะนำ�ความคิดเห็นทาง
การเมือง และการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณา
มิได้
4. การดำ�เนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม และโดย
ปราศจากอคติ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
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หมวดที่ 2
การกำ�หนดตำ�แหน่ง และการให้ได้รบั เงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในสาระสำ�คัญของการจัดระบบตำ�แหน่ง และการกระจาย
อำ�นาจในการกำ�หนดตำ�แหน่ง ทัง้ ในเรือ่ งของจำ�นวน ประเภทของตำ�แหน่ง
สายงานและระดับ ซึง่ แต่เดิมเป็นอำ�นาจของ ก.พ. อำ�นาจนีไ้ ด้กระจายไป
ยัง อ.ก.พ. กระทรวงทีจ่ ะเป็นผูก้ �ำ หนด และบริหารให้เกิดความคล่องตัว  
ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบ “ซี” หรือระบบ “ระดับ” ที่มีอยู่ 11 ระดับ
ตามระบบจำ�แนกตำ�แหน่ง (Position Classification) หรือ P.C. ทีใ่ ช้มา
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 เป็นเวลากว่า 32 ปี มาเป็นกลุ่ม
“ตำ�แหน่ง” โดยจำ�แนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ตำ�แหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการและ
รองหัวหน้าส่วนราชการกระดับกระทรวงและระดับกรม และ
ตำ�แหน่งอืน่ ที่ ก.พ. กำ�หนดเป็นตำ�แหน่งประเภทบริหาร
2. ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ ได้แก่ ตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ทีต่ า่ํ กว่าระดับกรม และตำ�แหน่งอืน่ ที่ ก.พ. กำ�หนดเป็นตำ�แหน่ง
ประเภทอำ�นวยการ
3. ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำ�แหน่งที่จำ�เป็นต้องใช้ผ้สู ำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กำ�หนด
4. ตำ � แหน่ ง ประเภททั่ว ไป ได้ แ ก่ ตำ � แหน่ ง ที่ไ ม่ ใช่ ส ามตำ � แหน่ ง
ข้างต้น เมือ่ มีการกำ�หนดตำ�แหน่งแล้ว ในมาตราที่ 46 ได้มบี ทบัญญัติ
กำ�หนดระดับข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้
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1. ตำ�แหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ คือ
   ก.ระดับต้น
ข.ระดับสูง
2. ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ มี 2 ระดับ คือ
   ก.ระดับต้น
ข.ระดับสูง
3. ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ คือ
   ก. ระดับปฏิบตั กิ าร
   ข. ระดับชำ�นาญการ
   ค. ระดับชำ�นาญการพิเศษ
   ง. ระดับเชีย่ วชาญ
   จ. ระดับทรงคุณวุฒิ
4. ตำ�แหน่งประเภททัว่ ไป มี 4 ระดับ คือ
   ก. ระดับปฏิบตั งิ าน
   ข. ระดับชำ�นาญงาน
   ค. ระดับอาวุโส
   ง. ระดับทักษะพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเรื่องการกำ�หนดตำ�แหน่ง การจัดทำ�
มาตรฐานตำ�แหน่ง การมอบอำ�นาจการบังคับบัญชา การปรับเงินเดือน
และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง เป็นต้น
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หมวดที่ 3
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตัง้   เริม่ ด้วยมาตรา 52 ว่าด้วยหลัก
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต้องเป็นไปตาม
วาระ คุณธรรม ในมาตราที่ 53 ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
ใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้เข้าสอบแข่งขันเท่านั้น ในมาตรา 56 เป็น
บทบัญญัตใิ นกรณีทก่ี ระทรวงหรือกรม มีเหตุผลและความจำ�เป็นอย่างยิง่
จะบรรจุบคุ คลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญงานสูง เข้ารับ
ราชการได้    ส่ ว นในมาตราอื่ น ก็ ยั ง คงสาระสำ � คั ญ ที่ เ คยบั ญ ญั ติ ใ น
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เช่น มาตรา 57 ว่าด้วยผูม้ ี
อำ�นาจสัง่ บรรจุ และแต่งตัง้ เป็นต้น
หมวดที่ 4
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ริ าชการ
ก็ยงั คงตรงกับหมวดที่ 3 ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ถึง มาตรา 79 ตัง้ แต่การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจ การปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา การเลือ่ นเงินเดือน และให้
บำ�เหน็จความชอบ เป็นต้น
หมวดที่ 5
การรักษาจรรยาข้าราชการ  ซง่ึ เป็นบทบัญญัตทิ ม่ี งุ่ ประสงค์ให้ขา้ ราชการ
ทีด่ ี มีเกียรติ และศักดิศ์ รี โดยเฉพาะเรือ่ งต่อไปนี้
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1. การยึดมัน่ และยืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
2. ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความรับผิดชอบ
3. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
5. การมุง่ ความสัมฤทธิข์ องงาน
หมวดที่ 6
วินยั และการรักษาวินยั ยังคงรักษา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 แต่ได้เพิ่มอีกสองมาตรา คือ มาตรา 80 วรรค 2 ที่ว่าด้วย        
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการใน     
ต่างประเทศ และมาตรา 83 (9) ว่าด้วยข้อห้ามกระทำ�การอันเป็นการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
หมวดที่ 7
การดำ�เนินการทางวินัย เป็นมาตรการที่สำ�คัญในระบบคุณธรรม ซึ่ง
จะใช้ในกรณีท่ีข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่าทำ�ผิดวินัย มีการสืบสวน
และครอบคลุมไปถึงบทลงโทษตัง้ แต่ตกั เตือน จนถึงไล่ออกจากราชการ
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หมวดที่ 8
การออกจากราชการ ในมาตรานี้ยังคงรักษาตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แต่ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน                
พ.ศ. 2551 ในมาตรา 108 ได้บญั ญัตกิ ารให้ขา้ ราชการทีม่ อี ายุครบ 60 ปี
บริบรู ณ์รบั ราชการต่อไป ทีเ่ ป็นความต้องการของราชการ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ทางวิชาการ หรือหน้าทีท่ ต่ี อ้ งใช้ความสามารถเฉพาะตัว ในตำ�แหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญตาม มาตรา46 (3) (ง) หรือระดับทรงคุณวุฒิ
มาตรา 46 (3) (จ) และตำ�แหน่งประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโสในมาตรา 46
(4) (ค) หรือระดับทักษะพิเศษ มาตรา 46 (4) (ง)
หมวดที่ 9
การอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้
มอบหน้าทีใ่ ห้กบั คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ในการจัดการทัง้ หมด
และในมาตรา 120 ว่าด้วยอำ�นาจการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ท่ี ก.พ.ค. มีอ�ำ นาจ
ดังนี้
1. ไม่รบั อุทธรณ์
2. ยกอุทธรณ์
3. มีค�ำ วินจิ ฉัยให้แก้ไข หรือยกเลิกคำ�สัง่ ลงโทษ และให้เยียวยาความ
เสียหายให้ผอู้ ทุ ธรณ์
4. ดำ�เนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามที่ ก.พ.ค.
กำ�หนด
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หมวดที่ 10
การร้องทุกข์ เป็นกระบวนการรองรับสิทธิข์ องข้าราชการอีกประการ
หนึง่ ที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปิดโอกาสให้ผรู้ สู้ กึ
ว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาให้รอ้ งทุกข์ตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือขึน้ ไปตามลำ�ดับ
หมวดที่ 11
การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นหลักการใหม่ท่ีเพิ่งบัญญัติเป็น             
ครัง้ แรกในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 126       
ได้บญั ญัตกิ ารให้อ�ำ นาจ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผูอ้ อกกฎ ระเบียบ
คำ�สัง่ แก้ไข หรือยกเลิก
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยัง
มีสาระสำ�คัญว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในพระองค์ รวมถึงมีบทบัญญัตทิ ่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการบริหารราชการทีเ่ ปลีย่ นไป โดยกำ�หนด
ภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาค
รัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ
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7.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั มีอยูห่ ลาย
ฉบับ แต่ทภ่ี าคเอกชนให้ความสำ�คัญ และใส่ใจปฏิบตั มิ ี 6 ฉบับ ดังนี้
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 6 เรือ่ งจ้างแรงงาน
2. พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน              
พ.ศ. 2522
4. พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533
5. พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537
6. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในทีน่ ้ี จะได้กล่าวถึงเฉพาะพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของไทยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม และมีความเหมาะสมกับ        
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การใช้
แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่าการใช้แรงงานทัว่ ไป การห้ามมิให้นายจ้าง          
เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมี
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สิทธิลาเพื่อการศึกษาอบรม การให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาด            
รายได้ของลูกจ้างในกรณีทน่ี ายจ้างหยุดประกอบกิจการ การกำ�หนดเงือ่ นไข
ในการนำ�หนี้บางประเภทมาหักจากค่าตอบแทนการทำ�งานของลูกจ้าง
การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ สงเคราะห์ลกู จ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง
ถึงแก่ความตาย ตลอดจนอัตราโทษ
สาระสำ�คัญ
1. กำ�หนดเวลาทำ�งานปกติในทุกประเภทงานไม่เกิน 8 ชัว่ โมง/วัน และ
ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง/สัปดาห์ (เดิมกำ�หนดตามประเภทงาน) เว้นแต่
งานทีอ่ าจเป็นอันตรายไม่เกิน 7 ชัว่ โมง/วัน และไม่เกิน 42 ชัว่ โมง/
สัปดาห์
2. ให้จดั วันหยุดประจำ�สัปดาห์ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณีไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน/ปี และวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีไม่นอ้ ย
กว่า 6 วันทำ�การ/ปี วันหยุดตามประเพณีให้กำ�หนดจากวันหยุด
ราชการประจำ�ปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
แห่งท้องถิน่ ในกรณีลกั ษณะงานไม่อาจหยุดตามประเพณีได้ให้ตกลง
กันหยุดในวันอืน่ ชดเชย หรือจ่ายค่าทำ�งานในวันหยุดแทน
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3. ให้สิทธิลากิจ ลาเพื่อทำ�หมัน และลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนา            
ความรู้ความสามารถเพิ่มจากสิทธิลาป่วย ลาเพื่อคลอดบุตร และ
ลาเพือ่ รับราชการทหาร
4. กำ�หนดพิกัดนํ้าหนักขั้นสูงที่ให้ลูกจ้างยก แบก หาม เพื่อคุ้มครอง
ทัง้ ลูกจ้างชาย หญิง และเด็ก และเป็นการสอดคล้องกับอนุสญั ญา
ILO ฉบับที่ 127
5. ขยายการคุ้มครองแรงงานหญิง โดยห้ามใช้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์
ทำ�งานที่เป็นอันตรายต่อสภาวะการตั้งครรภ์ ห้ามเลิกจ้างหญิง
เพราะเหตุมีครรภ์
6. ขยายอายุขน้ั ตํา่ ของลูกจ้างเด็กจาก 13 ปี เป็น 15 ปี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอนุสญั ญา ILO
7. การจ้างเด็กอายุตา่ํ กว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจ
แรงงานภายใน 15 วัน จัดทำ�บันทึกสภาพการจ้างกรณีท่ีมีการ
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ และแจ้ง
การสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน เพื่อให้
ทราบความเคลือ่ นไหวของเด็ก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การคุม้ ครอง
ดูแลแรงงานเด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
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8. ให้ลกู จ้างเด็กมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน หลังจากทำ�งาน
มาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมงนั้นให้มีเวลาพักตามที่
นายจ้างกำ�หนด เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ
ขณะทีก่ �ำ หนดเวลาพักลูกจ้างทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน ซึง่
จะจัดเวลาพักครัง้ เดียว หลังจากทำ�งานมาแล้วไม่เกิน 5 ชัว่ โมง
ก็ได้ หรือจัดเป็นช่วงๆ ก็ได้ โดยรวมเวลาพักทุกช่วงแล้วต้องไม่
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง เพือ่ ให้สอดคล้องกับทางปฏิบตั ิ
9. ห้ามใช้ลกู จ้างเด็กอายุตา่ํ กว่า 18 ปี ทำ�งานในเวลาวิกาล เว้นแต่
ได้รบั อนุญาตจากอธิบดี ห้ามทำ�งานล่วงเวลา ทำ�งานในวันหยุด
และงานบางประเภทที่เป็นผลร้ายต่อเด็ก ขณะที่ลูกจ้างทั่วไป
นายจ้างให้ทำ�งานล่วงเวลา หรือทำ�งานในวันหยุดได้ ถ้าลูกจ้าง
ยิ น ยอม โดยมี ช่ั ว โมงทำ � งานไม่ เ กิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายกำ � หนด             
เว้นงานบางประเภททีน่ ายจ้างสัง่ ให้ลกู จ้างทำ�งานได้เท่าทีจ่ �ำ เป็น
แต่ห้ามใช้ลูกจ้างทำ�งานล่วงเวลา หรือในวันหยุดในงานที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง
10. การคุม้ ครองค่าตอบแทนในการทำ�งาน ได้ก�ำ หนดประเภทหนีท้ ่ี
นำ�มาหักค่าตอบแทนในการทำ�งานได้ และกำ�หนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินช่วยเหลือการดำ�รงชีพของลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของค่าจ้างในกรณีนายจ้างหยุดกิจการชัว่ คราว
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11. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการค่าจ้างให้มขี อบข่ายทีก่ ว้างขึน้
กว่าเดิม และปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ําใหม่ โดยมี
อัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ 2 ระดับ คือ
11.1 อัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ํ พืน้ ฐาน ซึง่ คณะกรรมการค่าจ้างกำ�หนด
เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานในการกำ�หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ํ
11.2 อัตราค่าจ้างขั้นต่าํ ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างกำ�หนดให้ใช้
เฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภท
หรือในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ก็ได้ ซึง่ มีอตั ราไม่ตา่ํ กว่าอัตราค่า
จ้างขัน้ ตํา่ พืน้ ฐาน ถ้าไม่มกี ารกำ�หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ํ ใน
ท้องทีใ่ ด ให้ถอื อัตราค่าจ้าง ขัน้ ตํา่ พืน้ ฐานเป็นอัตราค่าจ้าง
ขัน้ ตํา่ ของท้องทีน่ น้ั
12. กำ�หนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ได้แก่ คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน ซึง่ เป็นองค์กรระดับชาติ เพือ่ กำ�หนดนโยบาย
สวัสดิการระดับชาติ และให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำ�
สถานประกอบกิจการ เพือ่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายจ้าง
เกีย่ วกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และควบคุม
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ดูแลการจัดสวัสดิการทีน่ ายจ้างจัดให้แก่ลกู จ้าง
13. ให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัยระดับชาติ เพือ่ กำ�หนดทิศทาง
บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน               
การทำ�งาน และให้มีองค์กรเอกชนให้บริการทางด้านวิชาการ
และเทคนิคแก่สถานประกอบกิจการได้ภายใต้การควบคุมดูแล
ของรัฐ
14. กำ�หนดห้ามนายจ้างสัง่ พักงาน เพือ่ สอบสวนความผิดของลูกจ้าง
เว้ น แต่ มีข้อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ ตกลงกำ � หนดให้ มีก ารพั ก งานได้                
แต่นายจ้างจะสัง่ พักงานได้ไม่เกิน 7 วัน และต้องจ่ายเงินในช่วง
พักงานตามอัตราทีก่ �ำ หนด ซึง่ ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
15. กำ�หนดอัตราค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างเป็น 5 อัตรา คือ
ทำ�งานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้คา่ ชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่า
จ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
ทำ�งานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ 90 วัน
ทำ�งานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้ 180 วัน
ทำ�งานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้ 240 วัน
ทำ�งานครบ 10 ปี ขึ้นไปได้ 300 วัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นให้ไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้ เพื่อให้ความ
คุม้ ครองลูกจ้างทีท่ �ำ งานมานาน ซึง่ โอกาสทีจ่ ะหางานทำ�ใหม่เป็น
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ไปได้ยาก
16. กำ�หนดให้มกี ารจ่ายค่าชดเชยพิเศษ นอกเหนือจากค่าชดเชยปกติ
กรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี โดยลูกจ้างต้องทำ�งานมา
ครบ 6 ปีข้นึ ไป และได้ค่าชดเชยพิเศษปีละไม่น้อยกว่า 15 วัน
รวมแล้วไม่เกิน 360 วัน
17. ให้การคุ้มครองลูกจ้าง กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปตั้งท้องที่อ่ืน ซึ่งมีผลกระทบสำ�คัญต่อการดำ�รงชีพตามปกติ
ของลูกจ้างหรือครอบครัว โดยให้นายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ให้ลกู จ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้ถา้ ไม่ประสงค์จะย้ายตาม โดยมี
สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเป็นเงินช่วยเหลือร้อยละ 50 ของ           
ค่าชดเชยปกติ
18. จัดตัง้ กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง โดยให้นายจ้างทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ กองทุน
สำ�รองเลีย้ งชีพส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้างเท่ากับจำ�นวน
เงินสะสมทีห่ กั จากค่าจ้างของลูกจ้างนำ�ส่งเข้ากองทุน เพือ่ จ่ายให้
แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนนี้
เพื่อสร้างหลักประกันในการทำ�งาน ป้องกันมิให้มีการย้ายงาน
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บ่อยครัง้ และเป็นการส่งเสริมระบบการออมทรัพย์ของลูกจ้าง
19. ห้ า มเรี ย กเงิ น ประกั น จากลู ก จ้ า ง เว้ น แต่ ลู ก จ้ า งจะทำ � งาน               
เกีย่ วกับการเงิน และทรัพย์สนิ เพือ่ ป้องกันมิให้นายจ้างแสวงหา
ประโยชน์จากลูกจ้างในทางมิชอบ
20. กำ�หนดให้บรรดาเงินตาม พ.ร.บ. นี้ ที่นายจ้างค้างจ่ายลูกจ้าง
และเงินสะสม เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้างเป็นหนีบ้ รุ มิ สิทธิ
ลำ�ดับเดียวกับภาษีอากร เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของลูกจ้างในการได้
รับชำ�ระหนี้ มิให้ถกู เจ้าหนีใ้ นลำ�ดับอืน่ ขอรับไปหมด
21. การรับเหมาค่าแรง ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ และผู้รับ
เหมาค่าแรงต่างมีฐานะเป็นนายจ้างของลูกจ้างทีผ่ รู้ บั เหมาค่าแรง               
จัดเหมา
22. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง ให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิ                
และหน้าทีท่ น่ี ายจ้างเดิมเคยมีตอ่ ลูกจ้างทุกประการ เพือ่ เป็นการ
รับรองสิทธิของลูกจ้างมิให้ถกู ลดลง เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลง
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ตัวนายจ้าง
23. กำ�หนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างตามบทบัญญัติ ป.พ.พ.              
บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยจ้างแรงงานด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถช่วยเหลือทางคดีแก่ลกู จ้างได้
24. กำ�หนดเงือ่ นไขการบอกกล่าวล่วงหน้า เพือ่ เลิกสัญญาจ้างทีไ่ ม่มี
กำ�หนดระยะเวลา และถ้านายจ้างเป็นฝ่ายบอกกล่าวล่วงหน้าจะ
ต้องระบุเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย ถ้าไม่ระบุไว้นายจ้าง
จะยกข้อยกเว้นขึน้ อ้างในภายหลังเพือ่ ไม่จา่ ยค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้าง
ไม่ได้
25. กำ�หนดให้นายจ้างปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหญิง และชายโดยเท่าเทียม
กันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะ หรือสภาพของงานไม่อาจ
ปฏิบัติเช่นนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
กำ�หนดให้ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
26. ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผูค้ วบคุมงาน หรือผูต้ รวจงานกระทำ�
การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซึง่ เป็นหญิง หรือเด็ก เพือ่ เป็นการ
ป้องปรามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้อำ�นาจในทางไม่ชอบ โดยการ
กล่าวถ้อยคำ�หยาบคาย วิพากษ์วิจารณ์ทางเพศ ลวนลาม ซึ่ง
พฤติการณ์บางอย่างไม่รนุ แรงถึงขัน้ อนาจาร แต่ไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
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ปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหญิง และเด็ก
27. ปรับปรุงบทกำ�หนดโทษจากเดิมทีก่ �ำ หนดโทษอัตราเดียวเป็นการ
กำ�หนดโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ� โดยมี
อัตราโทษสูงสุดจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และโทษตา่ํ สุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท และให้
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอ�ำ นาจเปรียบเทียบ
ปรับการกระทำ�ความผิดตาม พ.ร.บ. นีไ้ ด้ตามทีเ่ ห็นสมควร

7.3 กฎหมายเข้าเมือง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางมาตรการควบคุมคนต่างด้าวของไทย
มีกฎหมายหลัก ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คือ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
- พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาทวิภาคีท่เี กี่ยวกับ
การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนระหว่างประเทศ (BITs) นอกจาก
นี้ในการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองยังต้องคำ�นึงถึงกฎหมายอื่นที่
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เกีย่ วข้อง และมีความสัมพันธ์กนั ด้วย เช่น
- พ.ร.บ. การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
- พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
- พ.ร.บ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523
ในทีน่ จ้ี ะกล่าวถึงเฉพาะ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
สาระสำ�คัญ
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นพระราชบัญญัตทิ ค่ี วบคุมการเดิน
ทางของคนต่างด้าวที่เข้ามา และออกนอกราชอาณาจักร โดยให้สิทธิแก่
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว หรือเพือ่ ให้สทิ ธิถน่ิ
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย กฎหมาย พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ
ของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง การเข้า และออกนอกราชอาณาจักร
พาหนะ การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว การเข้ามามีถน่ิ ทีอ่ ยู่
ราชอาณาจักร  การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เบ็ดเตล็ด
และบทกำ�หนดโทษ โดยกฎหมายคนเข้าเมืองมีแนวคิดในการควบคุมการ
เดินทางเข้าเมืองของคนต่างด้าวใน 4 ลำ�ดับขัน้ ตอนด้วยกัน คือ
1. ก่อนเข้าประเทศ เช่น การขอวีซา่
2. คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศ
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3. คนต่างด้าวพักอาศัยในประเทศ
4. คนต่างด้าวเดินทางออกไปนอกประเทศ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

7.4 กฎหมายอืน่ ๆ ทีค่ วรรู้
7.4.1 ความสำ�คัญ และประเภทของกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้ในประเทศไทยมีมากมาย แต่มีการจัดความสำ�คัญโดย
จัดแบ่งลำ�ดับชัน้ ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดขัดแย้งไม่
ได้ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อำ�นาจอธิปไตย  ความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้
3. พระราชกำ�หนด  เป็นกฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงตราขึน้ ตาม
คำ�แนะนำ�ของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ใช้ใน
กรณีจ�ำ เป็นเร่งด่วน หรือเรือ่ งทีจ่ ะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ความปลอดภัยของประเทศ แต่ตอ้ งเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็ว
4. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์         
ตามคำ�แนะนำ�ของคณะรัฐมนตรีเพื่อกำ�หนดรายละเอียดตาม        
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พระราชบัญญัตทิ ก่ี �ำ หนดไว้
5. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายทีร่ ฐั มนตรีตราขึน้ ผ่านคณะรัฐมนตรี เพือ่
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกำ�หนด
6. ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ เป็นกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถิน่
เช่น เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นต้น
7. ประกาศคำ�สั่ง เป็นกฎหมายเฉพาะกิจ เช่น พระบรมราชโองการ
ประกาศคณะปฎิวตั   ิ คำ�สัง่ หน่วยงานราชการ  เป็นต้น
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8

ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 โครงสร้างข้าราชการไทย
ปัจจุบันโครงสร้างข้าราชการไทยมีลักษณะซับซ้อน แม้จะมีความ
พยายามในการลดจำ�นวนข้าราชการลงโดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การเกษียณ
ก่อนอายุ (Early Retirement) การยุบหน่วยงานบางหน่วยงานเข้าด้วย
กัน (Work Unit Consolidation) อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดจำ�นวน
ข้าราชการลงได้ตามจำ�นวนทีต่ อ้ งการ นอกจากนัน้ โครงสร้างหน่วยงาน
กลับมีการขยายมากขึน้ ทำ�ให้จ�ำ นวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในระบบราชการ
มีลักษณะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างมากขึ้น จึงไม่สะท้อนภาพที่แท้จริง
ของโครงสร้างข้าราชการ
ด้านระบบการทำ�งาน ปัจจุบนั ระบบราชการไทยเน้นการปฏิบตั หิ น้าที่
รับผิดชอบ โดยจำ�แนกบุคลากรตามโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สามารถมอบ
หมายงานเฉพาะได้ ทำ�ให้ระบบการทำ�งานที่เป็นอยู่ ยึดติดกฎระเบียบ
และสายการบังคับบัญชา จึงไม่สอดคล้องกับสภาพลักษณะงานจริงทีต่ อ้ ง
มีลกั ษณะเป็นพลวัต ระบบราชการจึงไม่รองรับการเปลีย่ นแปลงจากสภาพ
แวดล้อมภายนอกได้อย่างทันท่วงที[33]
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8.2 การพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบนั
การพัฒนาระบบราชการไทยปัจจุบนั รองรับยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.
2556 - 2561 และขยายผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
ภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนตามมติ            
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) จะเป็นกรอบทิศทางทีจ่ ะกำ�หนด
กลยุทธ์ และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลือ่ นประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมาย และดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
มีการปรับสมดุลในการทำ�งานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ            
มีการทำ�งานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนำ� มี
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์ โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชือ่ ถือไว้วางใจ พัฒนาสุข
ภาวะ และมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน” และได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้ [60]

182

ยกระดับองค์การสูค่ วามเป็นเลิศ
1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ
3. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องภาครั ฐ ให้                         
เกิดประโยชน์สงู สุด
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
6. การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ก้าวสูส่ ากล
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
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8.3 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย เพือ่ รองรับการ
ก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมทัง้ ประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กัน ในการส่งเสริม และยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความพร้อมของ        
ระบบราชการไทย เพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
1. พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานทีม่ คี วามสำ�คัญเชิงยุทธศาสตร์
เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงาน และเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของจังหวัด และกลุม่ จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต เพือ่
รองรับการเป็นเมืองสำ�คัญ หรือเป็นศูนย์กลางความเจริญในระดับ
พืน้ ที่ เพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสกับอาเซียน ทัง้ ในด้านอุตสาหกรรม การ               
ท่องเทีย่ วบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน
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1.2 พัฒนา และยกระดับขีดสมรรถนะของส่วนราชการอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และกระบวน
งาน บุคลากร กฎ ระเบียบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน โดยอาจจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Readiness Center: ARC) เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ� ช่วยเหลือ รวมทัง้ ศึกษาวิจยั และพัฒนามาตรฐานการให้
บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของภาครัฐในประชาคม
อาเซียน
1.3 ส่งเสริมให้สว่ นราชการ และหน่วยงานของรัฐเตรียมความพร้อม
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ รับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ค้นหาแนวทางการเสริมสร้าง ความ
พร้อมในการพัฒนาข้าราชการอย่างมีระบบ เน้นความสำ�คัญของ
ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของข้าราชการ และส่วนราชการให้มคี วามพร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลง รวมทัง้ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพในระดับ
มาตรฐานสากล
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2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือ่ ยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
2.1 ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับธรรมาภิบาลในภาค
รัฐตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อันนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน เกิดความ
น่าเชือ่ ถือ และภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศสมาชิกอาเซียน
2.2 จัดเวทีแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และประสบการณ์ (Knowledge
Sharing) ในการปฏิรปู และพัฒนาระบบราชการระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน พร้อมทัง้ จัดทำ�ฐานข้อมูล และรวบรวมแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี เี ลิศ เพือ่ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในภูมภิ าค
2.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มคี วาม
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกลไกความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการศึกษาวิจยั การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกัน การศึกษาดูงานยังประเทศต้นแบบ และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน เป็นต้น          
รวมทัง้ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือไปยังองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื่อนำ�องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมา            
ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางที่จะผลักดันให้สามารถดำ�เนินการ           
ร่วมกันได้ [60]
186

8.4 วิสยั ทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย
ระบบราชการไทยมุง่ เน้นพัฒนาการทำ�งานเพือ่ ประชาชน และรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการ
และเพิม่ ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทำ�งานกับทุกภาคส่วน
สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่                  
น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า           
ความสำ�คัญ และยึดมัน่ ในปรัชญา หลักการ และแนวทาง ดังนี้
• ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนด
ทิศทางการทำ�งานระยะยาวให้ชดั เจน สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล คำ�นึงถึงประโยชน์ของประชาชน เปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม
และรับฟังความคิดเห็นเพือ่ นำ�ไปปรับปรุงบริการ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อำ�นวยประโยชน์ วางระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน       
ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พ่ึง
ของประชาชนในภาวะวิกฤต
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• ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ด�ำ เนินการเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นภารกิจ
ทีร่ ฐั ควรดำ�เนินการ ลดความซํา้ ซ้อน ปรับปรุงขัน้ ตอนการทำ�งาน
และเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการบริหาร
และกระบวนการทำ�งานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาสนับสนุน
การทำ�งานให้ ทำ�งานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อม
เพรียงต่อการเปลีย่ นแปลง
• บูรณาการการทำ�งานของภาครัฐ และในระดับต่างๆ พัฒนา             
รูปแบบการทำ�งานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับ
การดำ�เนินงานนโยบายสำ�คัญของประเทศ และระดมสรรพกำ�ลัง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อผลักดันการนำ�
นโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพิ่มบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ              
ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำ�เนินการ
• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพืน้ ทีใ่ ห้เป็นศูนย์ความ
เจริญในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการทำ�งาน การใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดความคุม้ ค่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก
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• ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรค หรือความยุ่งยากต่อ
การประกอบกิจการ หรือการดำ�เนินชีวิตของประชาชน สร้าง
ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พ่ึงของประชาชน
และร่วมมือกับภาคส่วนอืน่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
• พั ฒ นา และสรรหาผู้ท่ีมีค วามสามารถสู ง เข้ า มารั บ ราชการ               
สร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี  
สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวติ จัดสวัสดิการ ทบทวน
ระบบค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
• สร้างความพร้อม และขับเคลือ่ นระบบราชการไทยเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน และเวทีโลก [55]
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