ระบบบริหารราชการของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

1

ระบบบริหารราชการของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์
จัดทำ�โดย :

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
47/111 ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1000
โทรสาร  0 2547 1108   
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ที่ปรึกษาโครงการ : นายสุรพงษ์ ชัยนาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราชการใน ASEAN
บรรณาธิการ :
ดร.ประยูร อัครบวร
นักวิจัย :
นางสาววิภาวี อัครบวร
นางสาววรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำ�ผิด : นางสาวเยาวนุช สุมน
เลขมาตรฐานประจำ�หนังสือ : 978-616-548-150-2
จำ�นวนพิมพ์ :
5,400 เล่ม
จำ�นวนหน้า :
200 หน้า
พิมพ์ที่ :
กรกนกการพิมพ์

2

คำ�นำ�
สำ�นักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคลในระบบราชการ
จากการดำ�เนินการทีผ่ า่ นมาแม้วา่ สำ�นักงาน ก.พ. ได้ด�ำ เนินการจัดอบรม
หลั ก สู ต รความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นให้ แ ก่ ข้ า ราชการหลายครั้ ง แต่ ก็ ยั ง
ไม่ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำ�นวนมากกว่า 2 ล้านคน สำ�นักงาน ก.พ.
จึ ง เห็ น ควรพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้ “อาเซี ย น กู รู ” เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับระบบราชการ ซึง่ มีความหลากหลายของประเทศสมาชิก
อาเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรภาครั ฐ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
ทั้งนี้ทางสำ�นักงาน ก.พ. จึงทำ�ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ ห ารศาสตร์ (นิ ด้ า ) จั ด ทำ � หนั ง สื อ เรื่ อ ง “ระบบบริ ห ารราชการของ
ประเทศอาเซียน” เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการให้แก่
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับหนังสือชุดนี้

สำ�นักงาน ก.พ.

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

3

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กทีม่ ศี กั ยภาพสูง เป็นประเทศทีเ่ กือบ
ไม่มที รัพยากรธรรมชาติ แต่มที รัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและรูจ้ กั จัดการ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอืน่ ๆ โดยเป็นตัวกลาง จนปัจจุบนั
ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและด้านการค้า ซึง่ ความสำ�เร็จ
เหล่านี้ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่ควรเรียนรู้ดังนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
(Republic of Singapore)
เมืองหลวง :
สิงคโปร์  
พื้นที่ :
ประกอบด้วย เกาะสิงคโปร์ และเกาะ
ใหญ่-น้อย บริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ
มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 682.7 ตารางกิโลเมตร
(ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเล็กน้อย) เกาะ
สิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
มีความยาวจากทิศตะวันตกไป
ตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร
และความกว้างจากทิศเหนือไปยัง
ทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร
10

เขตแดน :

ประชากร :
วันชาติ :
ภาษาราชการ :
ระบอบการปกครอง :
ธงชาติ :
		
		
		

ทิศเหนือติดมาเลเซีย ทิศตะวันออกติด
ทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซีย
และช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติด
ช่องแคบมะละกา
5.56 ล้านคน (2555) [30]
9 สิงหาคม
ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ
ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา
(Parliamentary Parliament)
มีสภาเดียว (Unicameral parliament)
แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ตามแนวนอน
ส่วนบนเป็นสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของ
ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและความ
เสมอภาคของมนุษย์ ส่วนล่างเป็นสีขาว
เป็นสัญลักษณ์ของความดี และความ
บริสุทธิ์ที่เจริญงอกงามไม่มีที่สิ้นสุด
มุมซ้ายด้านบน เป็นรูปพระจันทร์เสีย้ ว
สีขาวข้างๆ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
ที่กำ�ลังเจริญก้าวหน้า มีกลุ่มดาวสีขาว
5 ดวง เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย
สันติภาพความเจริญก้าวหน้า
ความยุติธรรม และความเสมอภาค
เรียงเป็นวงกลม
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ตราแผ่นดิน :

โล่สีแดงประดับจันทร์ เสี้ยว
และกลุ่มดาว 5 ดวง ข้างซ้ายเป็น
สิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็น
เสือโคร่งแทนความสัมพันธ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย
ด้านล่างมีคำ�ขวัญ
“Majulah Singapura”
ซึ่งมีความหมายว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”
ดอกไม้ประจำ�ชาติ :
ดอกกล้วยไม้แวนด้า
(Vanda Miss Joaquim)
เป็นแวนด้าลูกผสมที่ค้นพบในปี
ค.ศ.1893 มีความแข็งแรง คงทน
ดอกบานตลอดปี ซึ่งเปรียบได้ กับ
ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนยาวนาน
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน :
8 สิงหาคม 2510
สกุลเงินตรา :
ดอลลาร์สิงคโปร์
(Singapore Dollar: SGD)
อัตราแลกเปลี่ยน :
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ≈ 25–26 บาท
1 ดอลลาร์สิงคโปร์/0.8 ดอลลาร์สหรัฐ
(2557) [28]
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 295.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2556) [30]
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รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per Capita) : 62,400 ดอลลาร์   สหรัฐ (2556) [30]
เวลา :
ถึงแม้ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
จะอยู่ใกล้กันมาก แต่เวลาก็ต่างกัน
โดยเวลาของสิงคโปร์จะเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สภาพภูมิประเทศ
สิงคโปร์เป็นเกาะตัง้ อยูป่ ลายสุดของคาบสมุทรมลายู บริเวณช่องแคบ
มะละกา ขนาดพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนโยบาย
ซื้อทรายมาใช้ถมทะเล เพื่อเพิ่มเนื้อที่ของแผ่นดินให้มากขึ้นออกไปอีก
หลายตารางกิโลเมตร และรัฐบาลสิงคโปร์มเี ป้าหมายทีจ่ ะถมเพิม่ เติมให้
ถึง 100 ตารางกิโลเมตร ภายใน พ.ศ. 2573
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่บนเกาะสิงคโปร์มลี กั ษณะเป็นกลุม่ ภูเขาหินทีม่ แี นวป่า
โกงกางอยู่รอบชายฝั่ง รวมถึงมีป่าชายเลนที่อยู่ตามแนวป่าลึก ลักษณะ
ดังกล่าวทำ�ให้เกิดการแบ่งเขตเป็นภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาค
ตะวันตก
• ภาคตะวันออก มีพนื้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบดินปนทรายและกรวดปนทราย
มีแม่น้ำ�สายสั้นๆ ไหลผ่าน
• ภาคกลาง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาสูงที่สุดในประเทศ คือ
ภูเขาบูกิต ติมาห์ (Bukit Timah) สูงกว่าระดับน้ำ�ทะเล 570 เมตร
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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พื้นแผ่นดินเป็นหินแกรนิต มีท่ีราบเป็นบางส่วน ถือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่
สีเขียว พรรณไม้ชอุ่ม ชุ่มฉ่ำ�ตลอดปี
• ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต้ พื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลงไป
ในทะเล มีบางพื้นที่ที่มีหินทรายก่อตัวขึ้นเป็นผา มีหุบเขาและภูเขา
เตี้ยๆ ค่อนข้างลาดชัน บางพื้นที่เป็นที่ราบสูง และหุบเขาสลับกับป่า
โกงกาง
ด้ ว ยภู มิ ป ระเทศของสิ ง คโปร์ ที่ อ ยู่ อ ยู่ บ ริ เวณช่ อ งแคบมะละกา
ทำ�ให้สงิ คโปร์เป็นเมืองท่า เป็นประตูแห่งการคมนาคมทางทะเลทีเ่ ชือ่ มต่อ
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟกิ และมหาสมุทรอินเดีย มีทา่ จอดเรือขนาดใหญ่
ที่ทันสมัยและดีที่สุดในเอเชีย
สภาพภูมิอากาศ
ประเทศสิงคโปร์มีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุม มีอากาศอบอุ่น
เกือบตลอดปี มีอุณหภูมิสม่ำ�เสมออยู่ที่ประมาณ 25-32 องศาเซลเซียส
มีฝนตกชุก และมีฤดูกาล 4 ฤดู คือ
1) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season)
ระหว่างเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว โดยอากาศ
จะเย็นทีส่ ดุ ในเดือนธันวาคม มีอณ
ุ หภูมติ �่ำ สุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส
ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพล
ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ฤดูกอ่ นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon)
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน ซึ่งอากาศจะร้อน
ที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศาเซลเซียส
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3) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season)
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนัก และลมแรงจากอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4) ฤดูกอ่ นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon)
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝน
มากนัก
ด้วยความที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำ�ให้ภูมิอากาศ
มีความคงทีอ่ ยูต่ ลอดทัง้ ปี ซึง่ สภาพภูมอิ ากาศมักมีสว่ นสำ�คัญทีต่ อบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ดที สี่ ดุ บางคนไม่ชอบอากาศชืน้ ในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม แต่ 10 เดือนที่เหลือก็ยังมีสภาพอากาศที่ดี
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ [1]

1.1.3 ประวัติศาสตร์
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ชาวจีนค้นพบ และเรียกสิงคโปร์ว่า “พู เลา ชุง”
(เกาะปลายคาบสมุทร) จนในศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ถกู ผนวกเป็นส่วนหนึง่
ของอาณาจักรศรีวิชัย (Sri Vijayan Empire) หลังจากชนะสงคราม
แย่งชิงแหลมมลายูตอนล่างจากสยาม และรู้จักกันในชื่อของเทมาเส็ก
(Temasek: เมืองแห่งทะเล) และในช่วงศตวรรษที่ 14 นี้เอง เจ้าชาย
แห่งศรีวิชัยออกล่าสัตว์บนเกาะ และมองเห็นสัตว์ตัวหนึ่งแต่เข้าใจผิด
คิดว่าเป็นสิงห์โต จึงตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “สิงหปุระ” หรือ “เมืองสิงห์โต”
และอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ถึง 5 พระองค์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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สิงคโปร์ตั้งอยู่ตรงปลายแหลมมลายู จึงเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติ
ของเส้นทางเดินเรือ เกาะแห่งนีจ้ งึ กลายเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทร
หลายประเภท ตั้งแต่เรือสำ�เภาจีน เรืออินเดีย เรือใบอาหรับ และเรือรบ
ของโปรตุเกส ไปจนถึงเรือใบบูจินีส
ความสำ�คัญที่เป็นเมืองท่านี้ สำ�คัญยิ่งขึ้นเมื่อพ่อค้าอังกฤษต้องการ
หาจุดเมืองท่าที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องแข่งขันกับฮอลันดา ซึ่งเข้ามา
มีอิทธิพลในแถบหมู่เกาะโมลุกกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศนี้ก่อนอังกฤษ
หลังจากการสำ�รวจเกาะ และดูชาวเกาะที่อาศัยในแถบนั้นแล้ว
เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Bingley
Raffles) ได้เข้าตั้งฐานในสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2362 โดยอังกฤษได้ขอเช่า
เกาะสิงคโปร์จากสุลต่านยะโฮร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา
ในปี พ.ศ. 2367 อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ทำ�
กับฮอลันดา โดยเกาะต่างๆ ทางใต้ของสิงคโปร์ รวมทั้งชวาและสุมาตรา
ยั ง คงเป็ น ของฮอลั น ดา ส่ ว นสิ ง คโปร์ แ ละคาบสมุ ท รอยู่ ใ นอิ ท ธิ พ ล
ของอังกฤษ
ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2369 สิงคโปร์ถูกปกครองโดยระบบหน่วยบริหาร
ปกครองหน่วยเดียว (Straits Settlement) ซึง่ ควบคุมดูแลสิงคโปร์ ปีนงั
และมะละกา โดยบริษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษ และปี พ.ศ. 2375
สิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของหน่วยบริหารปกครองหน่วยเดียว
(Straits Settlement) ที่ครอบคลุมถึงปีนัง มะละกา ทั้งการเปิดคลอง  
ซุเอซในปี พ.ศ. 2412 และการเข้ามาของเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟ
ทำ�ให้ความสำ�คัญของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้า
ที่ กำ � ลั ง ขยายตั ว ระหว่ า งโลกตะวั น ตกและตะวั น ออกเป็ น อย่ า งมาก
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2416-2456  ซึ่งเป็นผลมาจากจำ�นวนผู้อพยพเข้ามา
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2362 ที่มีเพียง 150 คน เพิ่มขึ้นถึง 80,792 คน
ในปี พ.ศ. 2403 โดยผู้อพยพส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อินเดีย และมาเลย์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2400 รัฐบาลอังกฤษได้เข้ามาดูแลระบบหน่วยบริหาร
ปกครองหน่วยเดียว (Straits Settlement) นี้เอง ในปี พ.ศ. 2410
สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) อย่างสมบูรณ์
เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เคยถือกันว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการ
ที่ไม่มีวันแตก แต่แล้วกองทัพญี่ปุ่นก็สามารถยึดครองเกาะแห่งนี้ได้ในปี
พ.ศ. 2485 แต่หลังสงครามสิ้นสุดลง สิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2489 ก็ได้รับ
การยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ (Separate Crown Colony)
เมื่อเห็นสหพันธรัฐมาลายาได้รับรัฐเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2500
สิงคโปร์ก็ขอเข้าร่วมเป็นสหภาพมาลายาด้วย แต่ด้วยความรู้สึกว่า
มีการเหยียดชนชาติกัน สิงคโปร์ก็ประกาศแยกตัวเป็นสาธารณรัฐอิสระ
ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งนับเป็นวันชาติของสิงคโปร์

1.1.4 ลักษณะประชากร
ประเทศสิงคโปร์มจี �ำ นวนประชากร 5,567,301 คน อัตราการเติบโต
ของประชากรร้อยละ 1.68 [30]
รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนจะเพิม่ จำ�นวนประชากร เพือ่ ผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2573 สิงคโปร์อาจจะมีประชากร
กว่า 6.9 ล้านคน โดยเป็นชาวสิงคโปร์แท้ๆ ครึ่งหนึ่ง ขณะที่จำ�นวน
แรงงานและนักศึกษาจากต่างชาติจะเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 38 ของประชากร
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงเป็นร้อยละ 28 ของประชากรเท่านั้น
ในปัจจุบันรัฐบาลสิงคโปร์ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพสังคมผู้สูงอายุ
และต้องพึ่งพาแรงงานหนุ่มสาวจากต่างชาติมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงออก
นโยบายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มจากการทุ่มงบประมาณกว่า
2 พันล้านดอลล่าร์สงิ คโปร์ (ราว 48 พันล้านบาท) เพือ่ กระตุน้ การแต่งงาน
และการสร้างครอบครัว สนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจ สร้างงานให้กบั
ผูม้ กี ารศึกษาระดับสูง และรักษามาตรฐานสภาพแวดล้อมของการอยูอ่ าศัย
ให้อยู่ในระดับสูงที่สุด [72]
สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรหลากหลายเชือ้ ชาติ ประกอบด้วย
ชาวจีนร้อยละ 76 ชาวมาเลย์ร้อยละ 13.7 ชาวอินเดียร้อยละ 8.4 และ
อื่นๆ ร้อยละ 1.9
ส่วนในด้านศาสนานั้น ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีศาสนา
ประจำ�ชาติ เพราะให้เสรีภาพประชาชนเลือกนับถือศาสนาได้เอง ปัจจุบนั
ได้ แ ก่ พุ ท ธร้ อ ยละ 42.5 อิ ส ลามร้ อ ยละ 14.9 คริ ส ต์ ร้ อ ยละ 14.6
เต๋าร้อยละ 8.5 ฮินดูร้อยละ 4 อื่นๆ ร้อยละ 0.7 และไม่นับถือศาสนา
ร้อยละ 14.5

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก จึงไม่มีพื้นที่เพียงพอสำ�หรับ
การทำ � เกษตรกรรม ดั ง นั้ น สิ ง คโปร์ จึ ง เน้ น ไปทางด้ า นการค้ า และ
อุตสาหกรรมโดยมีท่าเรือน้ำ�ลึกและเป็นท่าเรือปลอดภาษี จึงเหมาะ
แก่ ก ารจอดเรื อ รั บ -ส่ ง สิ น ค้ า จากประเทศต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง ไปขายต่ อ
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ยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีกิจการกลั่นน้ำ�มัน ซึ่งใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และเป็นผูส้ ร้างแท่นขุดเจาะ
น้ำ�มันรายใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้สิงคโปร์มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
และมั่นคง

ตารางที่ 1 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสิงคโปร์
ปี 2554
GDP (US$bn) หรือหน่วยพันล้าน
256.6
GDP per capita (US$)
51,424
Real GDP growth (%)
5.2
Goods & services exports (% GDP) 207.9
Inflation (%)
5.2
Unemployment Rate (%)
2.2

ปี 2555
(a)
276.5
52,052
1.3
200.6
4.6
2.2

ปี 2556
(b)
287.4
52,918
3.5
193.0
2.3
1.8

ที่มา: สำ�นักพัฒนาการตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
กันยายน 2556

• สินค้าส่งออก น�้ำ มันสำ�เร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภณั ฑ์ ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์
การบิน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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• สินค้านำ�เข้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรและอาหาร น�้ำ มัน
สำ�เร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กกล้า ส่วนประกอบรถยนต์และอุปกรณ์
อื่นๆ
• SWOT Analysis
การวิเคราะห์เศรษฐกิจสิงคโปร์นั้น สามารถดูได้จาก SWOT
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของประเทศสิงคโปร์
Strength

Weakness

(1) นโยบายการค้ า ตลาดเสรี ไม่ มี
การเรียกเก็บภาษีน�ำ เข้า (ยกเว้นสินค้า
4 รายการ ดังนี้
- เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
- บุหรี่และยาสูบ
- น้ำ�มันปิโตรเลียม
- รถยนต์และรถจักรยานยนต์)
มีแต่การเก็บภาษีสนิ ค้าและบริการ
(Goods and Services Tax: GST)
ร้อยละ 7 (2)
เป็ น แหล่ ง กระจายสิ น ค้ า ไทย
ไปสูป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลก (3) มีระบบ
Logistics ที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในด้าน IT

สิงคโปร์เป็นตลาดเล็ก ส่วนใหญ่
นำ�เข้าสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค
สิ น ค้ า นำ � เข้ า จากไทยเพื่ อ บริ โ ภค
ในประเทศโดยตรงมีเพียงไม่กรี่ ายการ
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอาหาร เช่น
อาหารทะเล อาหารกระป๋อง ข้าว
ผั ก ผลไม้ เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น
สิ น ค้ า ที่ นำ � เข้ า จะส่ ง ออกต่ อ ไปยั ง
ประเทศทีส่ าม (Re-export) สำ�หรับ
การลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน
ในสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้เงิน
ลงทุนมาก
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Opportunity

Threat

โอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการ
รายย่อยในการทดสอบตลาดก่อน
ทีจ่ ะขยายตลาดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เป็นต้น

การแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะ
สิ น ค้ า จาก จี น มาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย

ที่มา: สำ�นักพัฒนาการตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
กันยายน 2556

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ประเทศสิงคโปร์ แม้วา่ เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ยงั คงมีการแบ่งเขต
การปกครองเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ซึ่งในปัจจุบันสิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 5 ภาค
ด้วยกันดังนี้
1) ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้ ว ย Central Area ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
การเงินของสิงคโปร์ และ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน Central Area
ยังแบ่งออกเป็น 11 เขตย่อย ซึ่งเขตที่สำ�คัญ ได้แก่ Downtown Core
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจสำ�คัญ Singapore River เป็นที่อยู่สำ�นักงาน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ห้างร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของ
ธุรกิจโรงแรม
2) ภาคตะวั น ตก (West Region) มี ป ระชากรมากกว่ า 7.4
แสนคน มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดใน 5 ภาค แบ่งเป็น 12
เขต โดยเขตสำ�คัญ ได้แก่ Western Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่
กักเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค  
3) ภาคเหนือ (North Region) มีประชากรกว่า 4 แสนคน อาศัย
ในพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขต รวม Central Water
Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve: CCNR)
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้ำ � สำ � หรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภคในตอนกลางของ
เกาะสิงคโปร์  
4) ภาคตะวันออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต โดยเขต Changi
เป็นที่อยู่ของสนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Changi International
Airport)
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Region) แบ่งเป็น 7
เขต มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ เกาะสำ�คัญ
ได้แก่ Pulau-tekong เป็นทีอ่ ยูท่ างทหารของสิงคโปร์ และ Pulau-ubin
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ [1]

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของสิงคโปร์
ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่
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ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบตั ดิ งั้ เดิม ทำ�ให้สงิ คโปร์มวี ฒั นธรรมทีห่ ลากหลาย
ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ
และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนใหญ่บูชา
เจ้าแม่กวนอิม ธิดาแห่งความสุข กวนอู เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม
รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อน่ื ๆ ขณะทีช่ าวฮินดูบชู าเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ [1]

1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้สิงคโปร์กลายเป็น
ประเทศที่ มี ร ะบบคมนาคมขนส่ ง ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเอเชี ย และ
มีผลสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
สำ�หรับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่งที่สำ�คัญของสิงคโปร์
สรุปได้ดังนี้
การคมนาคมทางบก
ประกอบด้ ว ยการการคมนาคมโดยทางถนนและการคมนาคม
โดยทางรถไฟ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การคมนาคมโดยทางถนน ซึ่งการเดินทางนี้เรียกว่าการเดินทาง
ทางบกทีม่ ถี นนหลวงเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของสิงคโปร์ ซึง่ ทางหลวง
ในสิงคโปร์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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• ทางหลวง
ทางหลวงของสิงคโปร์ มีมากกว่า 80 สาย เป็นระยะทางรวมกัน
ยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร เชื่อมต่อทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยอยู่ภายใต้
การดู แ ลของสำ � นั ก งานการขนส่ ง ทางบก (The Land Transport
Authority: LTA) ทั้ ง นี้ มี ท างหลวงสำ � คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ เป็ น
กึง่ ทางด่วน (Semi-expressway) รวม 3 สาย ทำ�ให้การเดินทางระหว่าง
ย่านธุรกิจในภาคกลางกับภูมิภาครอบนอกสะดวกยิ่งขึ้น
• ทางด่วน (Expressway)
ทางด่วนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่ทำ�ให้การเดินทางระหว่าง
เขตชานเมือง รวมถึงพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลรอบนอกกับเขตธุรกิจย่านใจกลาง
เกาะสิงคโปร์ทำ�ได้สะดวก ปัจจุบันสิงคโปร์มีทางด่วน 10 เส้นทาง ระยะ
ทางรวมประมาณ 155 กิโลเมตร
การคมนาคมโดยทางโดยรถไฟ ระบบรถไฟหรือที่เรียกว่าระบบราง
ในสิงคโปร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) รถไฟ มีความยาว 38.6 กิโลเมตร ทางรถไฟของสิงคโปร์เชื่อมต่อ
กับมาเลเซีย ผ่านเมือง Johor Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซีย และ
ต่อไปยังกัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ
2) รถไฟฟ้า (Mass Rapid Transit: MRT) เป็นระบบขนส่งหลัก
ของสิงคโปร์ ให้บริการครอบคลุมเขตธุรกิจ สถานที่ราชการ รวมถึง
สถานที่สำ�คัญอื่นๆ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี (Changi International Airport) อย่างทั่วถึง MRT มีสถานีรวม 67 แห่ง (บางแห่ง
อาจให้บริการมากกว่า 1 สาย) รวมระยะทาง 109 กิโลเมตร แบ่งเป็น
3 สาย
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3) รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rapid Transit: LRT) เป็นส่วนต่อ
ขยายออกจาก MRT เริ่มจาก เชา ชู กัง (Choa Chu Kang) ถึงเซนจา
(Senja) รวม 14 สถานี ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร บริหารงานโดย SMRT
Light Rail
การคมนาคมทางอากาศ
สิงคโปร์ มีทา่ อากาศยานระหว่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติชางงี (Changi International Airport) ที่เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งสำ�คัญของอาเชียน โดยมีสายการบินให้บริการมากถึง
81 สาย มีเที่ยวบินมากถึง 4,186 เที่ยวต่อสัปดาห์ เส้นทางการบิน
ครอบคลุม 185 เมืองใน 58 ประเทศ
การคมนาคมทางน้ำ�
สิงคโปร์ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร
แปซิฟกิ ทำ�ให้เป็นเมืองท่าสำ�คัญทีม่ บี ทบาทในการพักและขนถ่ายสินค้า
โดยมีทา่ เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ตงั้ อยูใ่ นอ่าวสิงคโปร์ (Singapore Habour)
อยู่ทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของการท่าเรือ
(Maritime and Port Authority)

ระบบสาธารณูปโภค

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่มีทรัพยากรจำ�กัดแต่มีระบบสารณูปโภค
ที่ประเทศเพื่อนบ้านไปดูงาน อย่างเช่น
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ระบบประปา
ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเกาะเล็ก ทำ�ให้สงิ คโปร์ซงึ่ เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจที่สำ�คัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลน
น้ำ�จืด และพึ่งพาการนำ�เข้าน้ำ�จากมาเลเซียมานานหลายสิบปี รัฐบาล
จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
ในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้เกาะสิงคโปร์สามารถพึ่งพาทรัพยากรน้ำ�
ของตนเองได้ ก่ อ นที่ ข้ อ ตกลงสั่ ง ซื้ อ น้ำ � จากมาเลเซี ย ฉบั บ ล่ า สุ ด จะ
หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2604 (2061)
ปัจจุบันสิงคโปร์มีโรงงานรีไซเคิลน้ำ� และโรงแยกเกลือออกจาก
น�ำ้ ทะเลหลายแห่ง ซึง่ สามารถผลิตน�ำ้ จืดได้ราวร้อยละ 40 ของปริมาณน� ำ้
340 ล้านแกลลอนที่โรงงานอุตสาหกรรม และพลเมือง 5.2 ล้านคน
ใช้บริโภคในแต่ละวัน นอกจากนี้ เขื่อนที่อยู่อยู่ใจกลางเมืองยังสามารถ
ผลิตน้ำ�เพื่อสนองการบริโภคได้อีกร้อยละ 10 และส่วนที่เหลือได้จาก
อ่างเก็บน้ำ�ต่างๆ รวมถึงน้ำ�ที่นำ�เข้าจากมาเลเซีย
โรงงานรีไซเคิลน้ำ�แห่งแรกเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003)
โดยน�้ำ ทีผ่ ลิตได้ใช้ชอื่ ว่า NEWater จะถูกนำ�ไปผสมกับน�้ำ จากอ่างเก็บน�้ำ
ต่างๆ ก่อนส่งผ่านระบบประปาไปยังผู้บริโภค ดังนั้นน้ำ�ประปาสิงคโปร์
นั้นจึงปลอดภัยและสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง
ระบบโทรคมนาคม
สิงคโปร์เป็นประเทศซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในโลก กว่าร้อยละ 71 ของประชากรสิงคโปร์เป็นเจ้าของ
มื อ ถื อ และร้ อ ยละ 48 มี อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ ที่ บ้ า น ส่ ว นอั ต ราการใช้
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โทรศัพท์บ้าน ร้อยละ 48.5 นั้น เท่ากับคู่สายถึง 1.9 ล้านเลขหมาย
เลยทีเดียว (โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับจำ�นวนประชากรทัง้ หมดของสิงคโปร์
ประมาณ 4 ล้านคน)
ในสิ ง คโปร์ มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการสื่ อ สารโทรคมนาคม 3 ราย คื อ
SingTel, MobileOne และ StarHub แต่ ล ะบริ ษั ท ให้ บ ริ ก าร
ที่ ห ลากหลายในราคาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น : โทรศั พ ท์ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลข้ามประเทศ ทั้ง IDD บัตรโทรศัพท์
และโทรสาร (35)

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
สิงคโปร์จัดระบบสาธารณสุขในด้านการรักษาให้สอดรับกับการ
ประกันสังคม โดยรัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งระบบประกันสังคม เพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่ประชาชนในการดูแลด้านสุขภาพ และเป็นกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยระบบประกันสังคมของสิงคโปร์
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) การใช้ บั ญ ชี อ อมสุ ข ภาพ (Medisave) ซึ่ ง เป็ น ภาคบั ง คั บ
ที่ประชาชนใช้เงินออมในบัญชีของตนเอง
2) ระบบประกั น สุ ข ภาพสมั ค รใจ (Medishield) เป็ น ระบบ
ที่ครอบคลุมโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยจะสามารถหักเงินจากบัญชีออม
เพื่อสุขภาพมาซื้อประกันในส่วนนี้ได้
3) ระบบสั ง คมสงเคราะห์ (Medifund) เป็ น ระบบบริ ก าร
ของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่มีเงินพอ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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เมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ประชาชนก็จะนำ�เงินจากบัญชีเงินออม
สุขภาพมาจ่ายให้กับโรงพยาบาล ในกรณีท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง
หากซื้อประกันแบบสมัครใจไว้ ประกันสุขภาพสมัครใจก็จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากค่ารักษาพยาบาลสูงมากไม่สามารถจ่ายได้
ก็จะสามารถขอสังคมสงเคราะห์ได้ตามลำ�ดับ [10]

1.1.10 ระบบการศึกษา
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก
โดยจัดการศึกษาทีว่ ดั ศักยภาพเด็กโดยตลอด ทัง้ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งใช้เป็นภาษาหลักอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังสนับสนุนให้เรียนภาษา
ที่สอง โดยเลือกตามแต่ภาษาแม่ของแต่ละเชื้อชาติ อย่างชาวจีนก็จะ
เลื อ กเรี ย นภาษาจี น กลางเป็ น ภาษาที่ ส อง ชาวอิ น เดี ย ก็ เ ลื อ กเรี ย น
ภาษาทมิฬ ชาวมาลายูก็เรียนภาษามลายู ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับ
ต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับอนุบาล (Pre-School)
การศึกษาในชัน้ อนุบาลและการดูแลเด็ก โดยศูนย์ดแู ลเด็กเล็กจะรับ
นักเรียนอายุ 3-6 ขวบ โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการ
ควบคุม และมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์การ
ทางธุรกิจและสังคมทำ�หน้าที่บริหาร โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทำ�
การเรียนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ และแบ่งการเรียนเป็นสองช่วง
ในแต่ละวัน ช่วงหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง
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ระดับประถมศึกษา (Primary School)
ในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปี ในระดับประถมศึกษา ประกอบ
ด้วย การเรียนชั้นประถมต้น (Foundation Stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (Orientation Stage) อีก
2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานวิชาหลักที่ได้
เรียน คือ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิน่ (Mother Tongue) คณิตศาสตร์
และวิชาเสริม อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะหัตถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา
ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเริม่ เรียนตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
ทุกคนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำ�ข้อสอบ Primary
School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่าน เพื่อจบการศึกษา
ระดับประถม    
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งให้ทุนทั้งหมด
โดยรัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนักเรียนเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
นักเรียนในแผนการเรียนพิเศษ (Special and Express) จะใช้เวลา
เรียนเพียง 4 ปี ขณะทีน่ กั เรียนในแผนการเรียนปกติ (Normal) จะใช้เวลา
เรียน 5 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ SingaporeCambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’
(GCE ‘O’ Level) เมื่ อ เรี ย นครบ 4 ปี ส่ ว นนั ก เรี ย นหลั ก สู ต รปกติ
ที่ใช้เวลาเรียน 5 ปีนั้น จะสอบ Singapore-Cambridge General
Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) ในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้า หรือสายวิชาชีพ
ระดับเตรียมอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถ
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่
สถาบั น กลางการศึ ก ษา (Centralised Institute) เป็ น เวลา 3 ปี
เพือ่ เตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจูเนียร์ คอลเลจ และสถาบันกลาง
การศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษา
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ หลั ก สู ต รหลั ก แบ่ ง เป็ น 2 หลั ก สู ต ร คื อ
วิ ช าความรู้ ทั่ ว ไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่ อ เรี ย นจบ
จู เ นี ย ร์ คอลเลจ นั ก เรี ย นจะต้ อ งสอบประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษา
สิงคโปร์-แคมบริดจ์ ระดับทั่วไป (Singapore-Cambridge General
Certificate of Education ‘Advanced’: GCE ‘A’ Level) โดยเลือก
วิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ
ธุรกิจการค้า
ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) ประกอบด้วย
1) โพลีเทคนิค
โพลีเทคนิคสร้างขึ้นเพื่อเปิดหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายให้แก่
นักศึกษาทีต่ อ้ งการฝึกปรือฝีมอื ในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญา
โดยมีหลักสูตรการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคต เช่น
วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสือ่ สารมวลชน การออกแบบดีไซน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่าง เช่น การวัดสายตา วิศวกรรม
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ทางทะเล การศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อน
และการทำ�ภาพยนตร์  ปัจจุบันมีโพลีเทคนิค 5 แห่งในสิงคโปร์
2) สถาบันเทคนิคศึกษา
สถาบั น เทคนิ ค ศึ ก ษา (Institute of Technical EducationITE) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาและ
ต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และความรูด้ า้ นอุตสาหกรรมแขนง
ต่างๆ นอกจากโปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาสำ�หรับนักเรียนที่จบจากชั้น
มัธยมศึกษาแล้ว และยังมีโปรแกรมสำ�หรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มพูน
ความรู้ของตนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกด้วย
3) ระดับสากลมหาวิทยาลัย (Universities)
มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มี 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU)
และมหาวิทยาลัยการบริหารการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore
Management University: SMU) มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้ผลิต
นักศึกษาระดับปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังมีทุนเพื่อการศึกษาและการวิจัย
ในระดับปริญญาโทด้วย
4) มหาวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์
ประเทศสิ ง คโปร์ มี น โยบายที่ ฉ ลาด เปิ ด โอกาสให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศชัน้ นำ�ระดับโลกตัง้ อยูใ่ นสิงคโปร์อกี จำ�นวนมาก มหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�เหล่านี้ได้ตั้งวิทยาเขต หรือมีความร่วมมือและจัดทำ�หลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ เพือ่ ยกระดับให้สงิ คโปร์เป็นศูนย์กลาง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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การศึกษาของภูมิภาค
นอกจากนี้ยังมีสถาบันเอกชนที่น่าสนใจอย่าง วิทยาลัยศิลปะลาซาล
(LASALLE College of the Arts) และสถาบั น วิ จิ ต รศิ ล ป์ นั น ยาง
(Nanyang Academy of Fine Arts: NAFA) แล้ว ยังมีสถาบันเอกชน
มากกว่า 300 สถาบัน ตั้งแต่ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ จนถึงโรงเรียน
สอนภาษา เพือ่ ตอบสนองความต้องการของชาวสิงคโปร์เองและนักเรียน
จากต่างชาติ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญา
ระดับต่างๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยมากมายจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย [38]

1.1.11 ระบบกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษ คือ ระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law) เป็นระบบศาลเดี่ยวที่นักกฎหมาย
ในระบบกฎหมายนีม้ แี นวความคิดตามหลักความยุตธิ รรมตามธรรมชาติ
(Natural Justice) ซึ่งมีทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า บุคคลทุกคน
มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลัก
กฎหมายเดียวกันและควรจะขึ้นศาลเดียวกัน ในระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) จึงไม่เน้นความแตกต่างระหว่างฝ่ายเอกชน
กับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกัน เมือ่ มีกรณีพพิ าทจึงต้องขึน้ สูก่ ารพิจารณา
พิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์การศาลหลักเพียงศาลเดียวจนถึง
ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา
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ระบบโครงสร้างพื้นฐานของศาลสิงคโปร์ มีศาลหลัก 2 ศาล คือ
ศาลชั้นต้น และศาลสูง
1) Subordinate Court (ศาลชั้ น ต้ น ) ซึ่ ง รวมถึ ง ศาลแขวง
(Magistrate’s Court) และศาลเขต (District Court) เป็นศาลชั้นต้น
ทีต่ อ้ งรับพิจารณาคดีทงั้ คดีแพ่งและคดีอาญา โดยศาลแขวง (Magistrate’s
Court) นัน้ รับพิจารณาคดีทมี่ ที นุ ทรัพย์ไม่เกิน 60,000 ดอลล่าร์สงิ คโปร์
ส่วนศาลเขต (District Court) นั้นรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์
นอกจากนี้คดีความที่เรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims
Tribunals) คดีครอบครัว (Family Court) คดีเยาวชน (Juvenile
Court) และยังรวมถึงศาลคดีพิเศษ ซึ่งได้แก่ ศาลพาณิชย์ คดีแพ่ง
และอาญา (The Commercial Civil and Criminal Court) ศาลไต่สวน
ชันสูตรพลิกศพ (Coroner’s Court) และศาลจราจร (The Traffic
Court) เป็นต้น
2) Supreme Court (ศาลสู ง ) รั บ พิ จ ารณาคดี ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์
เกินกว่า 250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ศาลสูงของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น
2 ชั้ น ศาล คื อ ศาลอุ ท ธรณ์ (Court of Appeal) และศาลฎี ก า
(The Supreme Court)
• ระบบการพิพากษาคดีของศาลสิงคโปร์
ศาลของประเทศสิงคโปร์จะมีแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี
อยู่ 3 ประการ คือ
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1) คำ�นึงถึงค่าใช้จ่ายของคู่ความในการพิจารณาคดี
2) การบริหารเวลาในการพิจารณาคดี
3) กระบวนการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน และการใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีของศาลสิงคโปร์มี 2 ช่วง คือ
1) การไกล่ เ กลี่ ย คดี ก่ อ นฟ้ อ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี
ค่าใช้จ่ายต่ำ�กว่า
2) การไกล่ เ กลี่ ย คดี ค วามหลั ง ฟ้ อ ง ได้ แ ก่ การให้ คู่ ค วามเจรจา
ตกลงกัน เป็นต้น
ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาล เมื่อมีการฟ้องแล้วก็ยังมี
การเจรจากันอีก โดยใช้วิธีทาง Electronic Mediation ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเกือบทุกขั้นตอนจะใช้
เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มปี ระสิทธิภาพ เมือ่ ถึง
ขั้นตอนการพิจารณาคดีจะมีการบริหารคดี ได้แก่ การกำ�หนดให้คู่ความ
แสดงบัญชีพยานมีระบบก่อนวันนัด การกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
เช่น จำ�เป็นต้องมีการสืบพยานจากระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) หรือไม่ เป็นต้น
นอกจากนี้มีการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
ประเทศสิงคโปร์ได้ดำ�เนินการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ผ่านการใช้เทคโนโลยี ศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย
ในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ก ารของศาล
ต่อสาธารณะ ทัง้ นำ�เสนอข้อมูลด้านบริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการให้ บ ริ ก ารฟรี โ ดยศาลและอาสาสมั ค ร นอกจากนี้ เว็ บ ไซต์
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ของศาลชัน้ ต้นอย่าง ศาลครอบครัว และศาลเยาวชน ก็ได้จดั ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงรายละเอียดคดีและบทความทางกฎหมาย
เว็บไซต์หลักๆ ที่ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายดังต่อไปนี้
• www.egazette.com.sg
• www.statuses.agc.gov.sg
• www.lawnet.com.sg [17]

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์
ไทยมีความสัมพันธ์กับสิงคโปร์อย่างยาวนานในทุกด้าน ไม่ว่าด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ
ที่ทำ�ให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วย
สร้างความต่อเนื่องทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกัน ไทยกับ
สิงคโปร์มีกลไกความร่วมมือทวิภาคี อย่างเช่น การตั้งคณะกรรมาธิการ
บริ หารร่ ว มด้า นอุ ต สาหกรรมป้อ งกั น ประเทศระหว่ า งกองทั พ ไทยสิงคโปร์ เพื่อติดตาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของทั้งสอง
ประเทศ ไทยอนุญาตให้สงิ คโปร์ใช้พนื้ ทีใ่ นการฝึก และมีการฝึกบุคลากร
ทหารร่วมกัน เช่น การฝึกร่วมผสม (Cobra Gold) นอกจากนี้ ยังมี
การจั ด ตั้ ง คณะทำ � งานร่ ว มกองทั พ เรื อ ไทย-สิ ง คโปร์ เพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของทัง้ สองประเทศ
โดยไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้ฐานทัพอากาศที่อุดรธานี
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ด้านการค้า
ในปี พ.ศ.2555 สิ ง คโปร์ เ ป็ น คู่ ค้ า อั น ดั บ 3 ของไทยในอาเซี ย น
รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่า
รวม 18,668 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 2.82 การส่งออก
ของไทยไปสิงคโปร์มีมูลค่า 10,835.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำ�เข้า
7,832.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำ�คัญของไทย เช่น น้ำ�มัน
สำ�เร็จรูป อัญมณีและเครือ่ งประดับ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ ส่วนสินค้านำ�เข้าสำ�คัญ เช่น เรือและ
สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ� เคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
น้ำ�มันสำ�เร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า
จากการประชุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่าง
สิ ง คโปร์ กั บ ไทย (Singapore-Thailand Enhanced Economic
Relationship: STEER) ครั้ ง ที่ 3 ในวั น ที่ 14 ตุ ล าคม พ.ศ.2556
ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการหารือร่วมในประเด็นการขยายลู่ทางการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ รวมถึงการจัดทำ�ความร่วมมือ
ในสาขาต่างๆ เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอำ�นวย
ความสะดวกทางการค้าด้านพิธีการศุลกากร
ในขณะที่สิงคโปร์มีชื่อเสียงในการเป็นผู้ทำ�การตลาดและกระจาย
สินค้าไปยังตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่
ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2556 ว่ามีความง่าย
ในการทำ�ธุรกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งสองประเทศจึงมีโอกาส
ที่จะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลาง
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ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันที่สูงขึ้น อันจะนำ�ไปสู่
ผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
ด้านการลงทุน
ในปี พ.ศ. 2554 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมตั ิ
58 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 25,175.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะและ
เครื่องจักร การบริการ เคมีภัณฑ์ กระดาษ และการเกษตร

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

37

ด้านการท่องเที่ยว
ชาวสิงคโปร์มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ ประเทศไทยและคนไทย ในปี พ.ศ. 2554
มีนกั ท่องเทีย่ วสิงคโปร์มาไทยจำ�นวน 670,148 คน ซึง่ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ จาก
จำ�นวนชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาไทยในปี พ.ศ. 2553 จำ�นวน 576,259
คน คิดเป็นร้อยละ 11.04

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
สิงคโปร์มกี ารปกครองแบบสาธารณรัฐ (การปกครองแบบประชาธิปไตย
รัฐสภาเดี่ยว: Parliamentary Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (หัวหน้ารัฐบาล)
ซึง่ ประธานาธิบดีมวี าระดำ�รงตำ�แหน่ง 6 ปี และคณะรัฐบาลอยูใ่ นตำ�แหน่ง
คราวละ 5 ปี นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างการปกครองเหมือนกับระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทั่วไป คือ การปกครองที่ประกอบด้วย 3 ฝ่ายที่คอย
ถ่วงดุลกัน ซึง่ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ และฝ่ายตุลาการ
ดังมีรายละเอียดดังนี้
ฝ่ายบริหาร (Executive Branch)
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ผู้นำ�
เหล่านี้จะทำ�หน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานรัฐต่างๆ จากนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงไปบริหารจัดการหน้าที่
ของตน เพื่อให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด
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ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Branch)
ระบบรัฐสภาของสิงคโปร์เป็นแบบสภาเดี่ยว (Unicameral Parliament) ที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสมินเตอร์ (The Westminster
System) ของอังกฤษ โดยสมาชิกรัฐสภาจะมาจากการเลือกตั้ง และ
มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง 5 ปี ทั้ ง นี้ สมาชิ ก รั ฐ สภา (Member of
Parliament-MP) ของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) สมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ (Member of Parliament
- MPs)
ณ ปี พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 87 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบ
ที่ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดคนแรกเป็นฝ่ายชนะ (First-past-thepost) ในแบบเขตเลือกตั้งเดี่ยว (Single-Member Constituency:
SMC) และสมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากเขตเลือกตัง้ กลุม่ (Group Representation Constituency: GRC) ที่ พ รรคการเมื อ งจะส่ ง ผู้ ส มั ค ร
เป็นทีมๆ ละ 3 ถึง 6 คน เพื่อลงสมัคร โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในทีม
ต้ อ งมี ตั ว แทนของชนกลุ่ ม น้ อ ย (Minority Race) เช่ น ชาวมาเลย์
ชาวอินเดีย และอืน่ ๆ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าจะมีตวั แทนของชนกลุม่ น้อย
ทางชาติพันธุ์เข้าเป็นตัวแทนในรัฐสภาที่นอกเหนือจากชาวจีน และ
ป้องกันความแตกแยกทางการเมือง
2) สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้ง (Nominated Member
of Parliament: NMP)
มีจ�ำ นวน 9 คน โดยเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารัฐสภาจะมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าเป็นสมาชิก โดยเลือกมา
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ และผู้มีชื่อเสียง ก่อนเสนอชื่อ
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ให้ประธานาธิบดีเลือก โดยสมาชิกแบบ NMP จะเป็นอิสระจากพรรค
การเมือง
3) สมาชิกรัฐสภาที่มิได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งใด (NonConstituency Member of Parliament: NCMP)
ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล โดยสมาชิกแบบ NCMP
มีสทิ ธิในการออกความคิดเห็นต่อรัฐสภา และเป็นหลักประกันว่ารัฐสภา
มิได้ถูกผูกขาดโดยสมาชิกรัฐสภาจากพรรคกิจประชา
บทบาทและหน้าที่ของรัฐสภา
สิ ง คโปร์ มี รั ฐ สภาเป็ น แบบสภาเดี ย ว มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง
คราวละ 5 ปี ประธานรัฐสภาอยู่ในลำ�ดับความสำ�คัญชั้นที่ 6 รองจาก
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รองนากยกรัฐมนตรี และ
ผู้พิพากษาสูงสุด โดยทำ�หน้าที่เป็นประธานในการเรียกประชุมรัฐสภา
และมีอำ�นาจบังคับใช้กฎระเบียบตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับรัฐสภา
เพื่อการดำ�เนินงานอย่างเป็นระเบียบ รักษาความเป็นกลาง และให้
ความยุตธิ รรมต่อสมาชิกสภาทุกคน และหากเกิดการประท้วงขึน้ ในสภา
ประธานก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ ชี้ ข าดและตั ด สิ น ทั น ที ทั้ ง สมาชิ ก ที่ ม าจาก
การเลื อ กตั้ ง จะไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ พรรคการเมื อ ง สมาชิ ก สภา
จะทำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ กับรัฐบาล และหน้าที่หลัก
ของรัฐสภาแบ่งได้ดังนี้
• ไต่สวน หนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุมรัฐสภาทุกครั้ง จะเป็น
เวลาสำ�หรับสมาชิกทีจ่ ะตัง้ กระทูถ้ ามความรับผิดชอบต่างๆ ของรัฐมนตรี
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รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเข้ารับฟังความเห็นต่างๆ ได้
• ออกกฎหมาย เริม่ จากมีการส่งร่างกฎหมายโดยรัฐมนตรีตวั แทน
รัฐบาล หรือหากเป็นจากสมาชิกรัฐสภาจะเรียกว่า ร่างกฎหมายของ
สมาชิก ทุกๆ ร่างกฎหมายต้องนำ�มาผ่านวาระการพิจารณาสามวาระ
ในรัฐสภา และสุดท้ายต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีก่อน
กฎหมายนั้นจึงมีผลบังคับใช้ได้
• ควบคุ ม การคลั ง รั ฐ สภาจะเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และกำ � หนดเรื่ อ ง
งบประมาณประจำ�ปีของรัฐบาล เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอคำ�แถลงประกอบงบประมาณ รัฐสภาจะทำ�การเลื่อนประชุม
ออกไปราว 7 วั น เพื่ อ ตรวจสอบงบประมาณที่ รั ฐ มนตรี เ สนอมา
แล้วจึงนำ�กลับเข้าทีป่ ระชุมอีกครัง้ พร้อมเปิดอภิปรายวาระประมาณการ
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับใช้ทำ�งานต่อไป
ฝ่ายตุลาการ (Judiciary Branch)
ถือเป็นฝ่ายที่มีอำ�นาจอิสระสูงสุด ถูกแทรกแซงได้ยาก ฝ่ายตุลาการ
แบ่งออกเป็นสองส่วนสำ�คัญ นั่นคือ ศาลชั้นต้น และศาลสูง
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แผนภูมิที่ 1   กระบวนการทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล
และนิติบัญญัติของสิงคโปร์
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2

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์
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2.1 วิสัยทัศน์
แผนแม่บทปี พ.ศ. 2554-2558 (eGov2015) ของสิงคโปร์ คือ
การเชือ่ มโยงประชาชน และเพิม่ คุณค่าให้กบั ความเป็นอยูข่ องประชาชน
(Connecting People, Enriching Lives)
แผนแม่ บ ทปี พ.ศ. 2554-2558 (eGov2015) จะเกี่ ย วข้ อ ง
กับการสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิสัมพันธ์ นโยบายรัฐบาลที่ทำ�ให้รัฐบาล
ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทำ�งานร่วมกันได้อย่างลงตัว ผ่านศักยภาพ
ของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Infocom)
ดังนัน้ วิสยั ทัศน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ คือ “เป็นรัฐบาลแห่งความร่วมมือ
ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชน” [34]

2.2 เป้าหมาย
แผนแม่บทปี พ.ศ.2554 – 2558 (eGov2015) ของสิงคโปร์ทนี่ �ำ ทาง
สูย่ คุ ใหม่ คือ การเปลีย่ นความมุง่ หมายจาก “รัฐบาลเพือ่ คุณ (ประชาชน)”
มานำ�เสนอเป็น “รัฐบาลกับคุณ (ประชาชน)” ในการส่งมอบการบริการ
ภาครั ฐ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี เ ป้ า หมายในการร่ ว มกั น อำ � นวย
ความสะดวก ให้การสนับสนุน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศ
และประชาชนมากยิ่งขึ้น [34]
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ภาพที่ 1 วิวัฒนาการแผนชาติสิงคโปร์ปี 2554–2558 (eGov2015)
ที่มา: The Singapore e-Government Masterplan 2011-2015 (eGov2015)

2.3 ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ของการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมจะประสบความ
สำ�เร็จได้นั้น ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
• ร่วมกันสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น (Co-creating for Greater
Value)
• สร้างสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม (Connecting for Active
Participation)
• กระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภาครัฐบาล (Catalysing Wholeof-Government Transformation) [34]
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์แผนชาติสิงคโปร์ปี 2554–2558 (eGov2015)
ที่มา: The Singapore e-Government Masterplan 2011–2015 (eGov2015)

46

2.3.1 ร่วมกันสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น
(Co-creating for Greater Value)
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐทางออนไลน์
ได้มากกว่า 1,600 บริการ และผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่า 300
บริการ นอกจากนีก้ ารดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งในการปรับปรุงความพร้อม
และคุณภาพของการบริการภาครัฐ ซึ่งเป้าหมายของ eGov2015 คือ
เพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถร่วมกันสร้าง
การบริการใหม่ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ
• รัฐบาลในฐานะผู้ให้บริการ (Government as a Service
Provider)
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำ�คัญในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารและ
การบริการภาครัฐ รัฐบาลจะปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและการบริการ
อย่างต่อเนื่องในการนำ�เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารพัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน และพัฒนาการให้บริการภาครัฐเข้าสู่ยุคการบริการภาครัฐ
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Government - mGov)  
ด้วยความต้องการที่จะปรับปรุงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาล
สิงคโปร์ได้ท�ำ การสำ�รวจค้นหาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นประโยชน์
รวมถึงการบริการอิเล็กทรอนิกส์สว่ นบุคคลทุกระดับ ดังนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์
จึงได้สร้างแผนงานการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop) ที่เชื่อถือได้
เรียกว่า “OneInbox” ในการติดต่อภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ปัจเจกชนตามลำ�ดับจนถึงภาคธุรกิจ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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• รัฐบาลในฐานะเจ้าของแผนงาน (Government as a Platform
Provider)
จากจำ�นวนผู้ใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่เพิ่มขึ้น
จึงเป็นเรื่องง่ายที่รัฐบาลสามารถสัมผัสกับกลุ่มปัญญาชน ได้มีการเพิ่ม
รูปแบบการให้บริการภาครัฐมาเป็นเจ้าของแผนงาน แทนที่จะเป็นแค่
ผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่แบบดั่งเดิม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมกัน
สร้างคุณค่าการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ๆ ให้มากยิง่ ขึน้ ตัวอย่าง
เช่น สมาชิกภาครัฐสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลภาครัฐจาก
www.gov.sg ในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการทำ�วิจยั หรือในการกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและส่งผลกระทบถึงการใช้ [34]

2.3.2 เชื่อมโยงเพื่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม
(Connecting for Active Participation)

48

ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตทีเ่ ร็วขึน้ และมีการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น
จึงทำ�ให้ทุกวันนี้ชาวสิงคโปร์เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ
ตามทัศนคติส่วนบุคคล ประเด็นที่สนใจต่างๆ และรูปแบบสื่อกลาง
ทางสังคม (Social Media) ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มกันมาก ได้แก่ เฟสบุค๊ ทวิตเตอร์
ยูทูป บล็อค และกระทู้ต่างๆ  
แผนแม่บท eGov2015 สร้างต่อจากแผน iGov2010 ที่พยายาม
กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในความผูกพันกับกระบวนการสร้างนโยบาย
ซึ่ ง รั ฐ บาลมี ค วามมุ่ ง หวั ง ในเชิ ง กว้ า งและเชิ ง ลึ ก ของอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ด้านความผูกพันที่พยายามหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความรู้
และข้อมูลต่างๆ ของพลเมือง
• การให้คำ�ปรึกษาสาธารณะ (Consulting the Public)
การให้คำ�ปรึกษาสาธารณะเป็นเครื่องมือหลักที่หน่วยงานรัฐบาลใช้
ในการจัดภาพนโยบายรัฐ หรือการริเริ่มพัฒนาและวางแผน
ประชาชนที่เข้าถึงการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น จะกระตุ้นให้มี
การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย และคำ�ปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล รวมไปถึงช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Social
Media) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
นั้น วิธีการง่ายๆ นั้นก็คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ตัวอย่าง
เช่น การทำ�โพลสัน้ ๆ ซึง่ คำ�แนะนำ�ทีม่ ตี อ่ สาขาตัวแทนรัฐบาลจะถูกนำ�ไป
ปรับปรุงสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้นในการดำ�เนินงานให้คำ�ปรึกษาผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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• การระดมความคิดเห็นจากสาธารณะ (Inviting Ideas from
the Public)
นอกจากการดำ�เนินการให้คำ�ปรึกษาสาธารณะ รัฐบาลสิงคโปร์
ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เรี ย กว่ า Crowdsourcing ที่ นำ � มาใช้ ใ นการสร้ า ง
ความผูกพันกับประชาชน ก็คือ จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไป
ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และเริ่มดำ�เนินการซึ่งนำ�ไปสู่
การพัฒนาที่ดีกว่า เครื่องมือ Crowdsourcing นี้ สามารถใช้สร้าง
ความผู ก พั น ในการปรั บ ปรุ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน และยกระดั บ
ความน่าสนใจของเพื่อนบ้าน [34]

2.3.3 กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐบาล

(Catalysing Whole-of-Government Transformation)

หัวใจของการบริหารรัฐแบบมีสว่ นร่วม คือ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม
ในการทำ�งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ซึ่งความสำ�เร็จควรสร้าง
จากพื้นฐานที่ก่อตั้งโดยอดีต e-government ที่พยายามปฏิรูปภาครัฐ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลข่าวสาร และการสือ่ สารด้านเทคโนโลยี (ICT)
การบริการ และขีดความสามารถต่างๆ
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการภาครัฐ
(Transforming Public Sector Infrastructure and Services)
เพื่อก้าวให้ทันการพัฒนาของเทคโนโลยี รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐยุคต่อไปของการมีส่วนร่วมข้ามหน่วยงาน
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ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ พลังของ Cloud Computing
และประสิทธิภาพพลังงานของเทคโนโลยีต่างๆ
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ด้ ล งทุ น G-Cloud ในการเตรี ย มสภาพให้ เ กิ ด
ความยืดหยุ่นและความปลอดภัยให้สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ที่หน่วยงานภาครัฐอาจซื้อข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ตามความต้องการและจ่ายตามความเป็นจริง ทัง้ ยินยอม
ให้ ส เกลการปฏิ บั ติ ง านปรั บ ขึ้ น หรื อ ลงได้ ต ามความเปลี่ ย นแปลง
ที่ต้องการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิถีการออกแบบของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ ร วมถึ ง การพั ฒ นาและการเรี ย งข้ อ มู ล แบบฟอร์ ม และการบริ ก าร
ในอนาคต
ประกันความต่อเนื่องในการวางแนวทางด้านข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์
สำ�นักงานวิสาหกิจด้านสถาปัตย์ของรัฐบาลกลางสิงคโปร์ที่มีความรู้
กว้างขวาง ทีก่ อ่ ตัง้ เตรียมการรวบรวมภาพข้อมูลของรัฐบาล แบบฟอร์ม
และเทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยแสดงเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ น
การบริการต่างๆ ถูกแลกเปลีย่ นกันใหม่ และเป็นไปได้ทจี่ ะรวมหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน
• การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ทำ � งานและสมรรถนะภาครั ฐ
(Transforming Public Sector Workplace and Capabilities)
สถานที่ทำ�งานของภาครัฐจะถูกปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภาพ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ มี บ ทบาทในการทำ � งานเชิ ง รุ ก
ในการถ่ า ยทอด แบ่ ง ปั น ความรู้ ก ารทำ � งานอย่ า งชาญฉลาดและ
รวดเร็วข้ามหน่วยงานในการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น และกุญแจสำ�คัญ
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ของสมรรถนะหลักที่รัฐบาลสิงคโปร์จะพัฒนาขึ้นมา คือ การวิเคราะห์
เชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ ช่ ว ยยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน การปรั บ ปรุ ง
การบริการ และการกำ�หนดนโยบาย เพิ่มการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้าน Infocomm-savvy ให้มแี ผนงานสำ�หรับปฏิบตั งิ านด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ในอนาคต ที่จะถูกพัฒนาให้เป็น
กองหน้าในเครือข่ายงานรัฐบาลทีร่ บั เอานวัตกรรมบนฐานของเทคโนโลยี
ต่ า งๆ ทั้ ง สามารถวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ และการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ
โดยอัตโนมัติ [34]
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ประวัติความเป็นมา
ของระบบราชการ
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3.1 การปฏิรูประบบราชการ
การบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมนัน้ หมายถึง การบริหารข้าราชการ
ให้ปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบาย ดังนั้นบทบาทของคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นผู้กำ�กับดูแลการทำ�งานของหน่วยงานราชการ ซึ่งแบ่งได้เป็น
3 ประเภท คือ
(1) หน่วยงานกลาง (Central Organization of State) อาทิ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักผู้ตรวจการ (Auditor-General’s Office)
และสำ�นักงานอัยการสูงสุด (Attorney-General’s Chambers)
(2) กระทรวงต่ า งๆ ซึ่ ง ประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ระทรวงทั้ ง หมด
15 กระทรวง
(3) องค์การบริหารอิสระ (Statutory Agencies or Statutory
Boards) ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิ มีหน่วยงานเพียง 2-3 แห่ง
เท่านั้น ที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายองค์การบริหารอิสระ
แต่ละแห่งต้องทำ�งานประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงหนึ่งกระทรวง
โดยมีข้าราชการระดับสูงและรัฐมนตรีเป็นกรรมการ ทั้งนี้หน่วยงาน
บางแห่งยังคงได้รบั การอุดหนุนจากรัฐบาล และอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบ
ของสำ�นักผู้ตรวจราชการ
ส่วนการจะปฏิรูปราชการก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องการ
ทำ�ให้หน่วยงานใต้การกำ�กับทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การศึกษา
เรื่องการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์นั้น จึงต้องทำ�ความเข้าใจ
เรือ่ งต่างๆ ตัง้ แต่ปรัชญาหรือแนวคิด มาตรการในการปฏิรปู ผลการปฏิรปู
ซึ่งมีรายละเอียดให้ศึกษาต่อไป
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3.1.1 ปรัชญาหรือแนวคิดในการปฏิรปู ระบบราชการแผ่นดิน
หลังจากได้รบั เอกราชจากประเทศอังกฤษ จุดเน้นในการปฏิรปู ระบบ
ราชการของสิงคโปร์ คือ การสร้างข้าราชการเพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศอังกฤษ และการออกแบบให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เรียกว่า ความเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) และความเป็น
ประชาภิวัฒน์ (Indigenization)
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายในการปฏิรูปได้
เปลี่ยนไป เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงแนวคิดเสรีนิยม การลดกฎระเบียบและ
การควบคุมของรัฐ การแปรรูปกิจกรรมของรัฐ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระบบราชการ
สามารถมีความร่วมมือกับตลาดต่างประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ
บริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ [16]

3.1.2 มาตรการในการปฏิรปู ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
David Seth Jones ได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ในการปฏิรูประบบ
ราชการสิงคโปร์ไว้ในหนังสือ Public Administration Continuity
and Reform ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ [32]
1) โครงสร้างองค์การ
ในช่วงเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้จดั ทำ�โครงการใหม่ๆ ขึน้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ภายในบริ บ ทของการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ (Privatization) ซึ่ ง โดย
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนหลักการและเทคนิคขององค์การภาคเอกชน โดยมี
การจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณายกเลิกกิจกรรมภาครัฐ (Public Sector
Divestment Committee) ขึ้นด้วย
ขั้นตอนการแปรรูปกิจกรรมภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ
การแปรรูปองค์การ (Corporatization) การทำ�สัญญาจ้างเอกชนให้
บริหารงาน (Contracting) การผ่อนปรนระเบียบกฎหมาย (Deregulation)
และการตัดทอนการลงทุน (Divestment) ทั้งนี้มีคณะกรรมการอิสระ
ในการรั ฐ วิ ส าหกิ จ (Corporatize Statutory board) สำ � คั ญ ๆ
3 แห่ง ได้แก่ บริษัทสิงคโปร์โทรคมนาคม (Singapore Telecom)
บริษทั กระจายเสียงแห่งสิงคโปร์ (Singapore Broadcasting Corporation)
และสำ�นักงานสาธารณูปโภคกลาง (Public Ulities Board) และ
ยังจะมีการแปรรูปองค์การ (Corporatization) อีกหลายหน่วยงาน
ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ รวมถึ ง ในส่ ว นการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ
โรงพยาบาลรัฐอีกด้วย การแปรรูปองค์การ (Corporatization) ทำ�ให้
หน่วยงานเหล่านี้ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานมากขึ้น มีโครงสร้าง
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม มี อิ ส ระในการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก าร และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นอิสระจากการควบคุมของระบบราชการ หน่วยงาน
เหล่านี้จึงมีความสามารถที่จะเลือกลงทุนขยายกิจการ แข่งขันด้านเวลา
สร้างสรรค์นวัตกรรม ปรับปรุงการให้บริการ หรือแม้กระทั่งเลือกลงทุน
ในกิจการประเภทอื่น (Diversification)
อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแปรรู ป องค์ ก าร (Corporatization)
เต็มรูปแบบ ได้มกี ารโอนการให้บริการระดับข้างเคียง (Peripheral Service)
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จำ�นวนหนึ่งของคณะกรรมการอิสระ (Statutory Board) เหล่านี้ไปให้
รัฐวิสาหกิจ (Government-linked Companies) ซึ่งเป็นองค์การใหม่
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นบริษทั ย่อย (Subsidiaries) ส่วนการให้บริการด้านอืน่ ๆ
ของหน่วยงาน มีการทำ�สัญญาจ้างเหมาดำ�เนินการ (Contract out)
กับบริษทั เอกชน หรือไม่กม็ กี ารลดกฎระเบียบเพือ่ อนุญาตให้บริษทั เอกชน
ดำ�เนินการแข่งขันให้บริการได้ ซึง่ เป็นการยกเลิกการผูกขาดโดยรัฐนัน่ เอง
อย่างไรก็ตามต้องมีการดำ�เนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตัวอย่างเช่น
Singapore Telecommunications Ltd. จะยกเลิกการผูกขาดกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานตามลำ�ดับภายใน
20 ปีข้างหน้า
ดังนั้นจนถึงปัจจุบัน การแปรรูปองค์การ (Corporatization) จึงยัง
มิใช่การแปรสรูปรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มรูปแบบ (Outright Privatization)
กล่าวคือ รัฐยังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รวมถึงการพัฒนาแผนกขึน้ มาแผนกหนึง่
จากหน่วยงานเดิม และทำ�การปรับโครงสร้างให้มขี นาดทีเ่ ล็กลงอย่างมาก
เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั แิ ละกำ�กับดูแลบริษทั ต่างๆ ทีแ่ ยกตัวออกมา
ดังนั้นจึงมั่นใจว่าผลประโยชน์สาธารณะจะยังคงได้รับการคุ้มครอง
ทั้งในด้านราคา ผลประโยชน์ และมาตรฐานการให้บริการ
2) การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลแต่เดิมเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริการด้านสาธารณะ (Public Service Commission: PSC) เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการอีกสองชุด
และอีกหนึ่งหน่วยงาน คือ คณะกรรมการให้บริการด้านการศึกษา
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(Education Service Commission) คณะกรรมการป้องกันพลเรือน
และตำ�รวจ (Police and the Civil Defense Service Commission)
และหน่วยงานบริการสาธารณะ (Public Service Division: PSD)
กระทรวงและกรมต่ า งๆ มี อำ � นาจอย่ า งจำ � กั ด ในการคั ด เลื อ ก และ
การพิจารณาเลือ่ นตำ�แหน่งข้าราชการระดับล่างสุด ตามทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจ
จาก PSC เท่านั้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) PSC
ได้มอบอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลให้แก่กระทรวงต่างๆ
โดยการจัดตัง้ ระบบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแบบ 3 ระดับ (Threetier
System) คือ ระดับสูงสุดมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดพิเศษ
ประกอบด้วย เลขาธิการและรองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (Head and Deputy Head of The Civil Service)
และปลัดกระทรวง (Permanent Secretaries) ทำ�หน้าทีใ่ นการพิจารณา
เลือ่ นตำ�แหน่ง และแต่งตัง้ ข้าราชการระดับสูง (Superscale) จนถึงระดับ
EI (The Mid-point of The Superscale) ในหน่วยงานระดับกรมและ
หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ข้าราชการระดับสูงหลายชุด (Senior Personnel Boards) ทำ�หน้าที่
คัดเลือกและเลื่อนตำ�แหน่งข้าราชการระดับ 1 (Division 1 Officers)
คณะกรรมการแต่ละชุดแต่งตั้งจากหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงาน
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ รวมถึงปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
และเลือ่ นตำ�แหน่งนัน้ ๆ ด้วย สำ�หรับระดับล่างสุดในแต่ละกระทรวงจะมี
คณะกรรมการของตนเอง ซึ่ ง ได้ รั บ มอบอำ � นาจในการแต่ ง ตั้ ง และ
เลื่อนตำ�แหน่งข้าราชการระดับ 2 3 และ 4 (Division 2, 3, 4 Officers)
โดยมีข้าราชการะดับสูง (Superscale) เป็นประธาน และมีข้าราชการ
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ระดับ 1 เป็นกรรมการ ทัง้ นี้ PSD มีหน้าทีเ่ ป็นผูโ้ ฆษณาประกาศรับสมัคร
และเป็นผูร้ บั สมัคร รวมถึงเป็นการกำ�หนดเกณฑ์วดั ในการเลือ่ นตำ�แหน่ง
ด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม PSC ยั ง คงเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการคั ด เลื อ กและ
เลือ่ นตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง และการเลือ่ นตำ�แหน่งข้าราชการระดับสูง
(Superscale) ในหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ส่วนการพิจารณาเงื่อนไขในการให้บริการ (Terms and Personnel
Institutions) การควบคุมบังคับใช้กฎระเบียบ และการให้ทุนยังคงเป็น
หน้าทีข่ องสถาบันกลางด้านการบริหารงานบุคคล (Central Personnel
Institutions) อยู่เช่นกัน
การขยายโครงการฝึกอบรมเป็นพัฒนาการที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
ของการบริหารงานบุคคลของระบบราชการสิงคโปร์ โดยมีสถาบัน
ข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institutions) และวิทยาลัยข้าราชการ
พลเรือน (Civil Service College) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรมข้าราชการแทบทุกระดับ ข้าราชการระดับสูงเน้นการฝึกอบรม
การบริหารภายใน การบริหารการต่างประเทศ และการกำ�กับดูแล
รวมถึงทักษะในการกระตุ้น จูงใจ และการบริหารการเงิน ข้าราชการ
ระดับล่าง เน้นทักษะทางการคำ�นวณ การแก้ไขปัญหา กระบวนการ
ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ และทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทั้งนี้
มีการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ขา้ ราชการ
ทุกระดับด้วย
นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐาน
ของศักยภาพในปัจจุบนั และมีการจัดลำ�ดับ (Ranking) ของทัง้ กระทรวง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ซึ่งเชื่อว่าจะสะท้อนภาพของผลงานได้ถูกต้องมากขึ้น
3) ระบบงบประมาณ
มีการเริม่ ใช้ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบจำ�กัดเกณฑ์การออกเสียง
(Block Vote Budget Allocation System) เป็นครัง้ แรกในงบประมาณ
ปี 2532 (ค.ศ. 1989) โดยกำ�หนดยอดงบประมาณของแต่ละกระทรวง
เป็ น ร้ อ ยละของรายได้ ม วลรวมประชาชาติ (GDP) เพื่ อ เสนอให้
สภาพิจารณาอนุมตั ิ เมือ่ สภาอนุมตั แิ ล้ว กระทรวงจึงมีอ�ำ นาจในการใช้จา่ ย
งบประมาณตามทีป่ ระกาศไว้เป็นวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
และมีอิสระในการโอนย้ายเงินและบุคลากร โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3 ปีต่อมาจึงเริ่มใช้ระบบบัญชีบริหารที่มีขื่อว่า “ระบบการบริหาร
จัดการบัญชีของรัฐบาลสิงคโปร์” (Singapore Government Management Accounting System: SIGMA) โดยจัดทำ�บัญชีต้นทุนบุคลากร
สิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และการใช้บริการต่างๆ ของแต่ละโครงการ
และกิจกรรม รายละเอียดทางบัญชีเหล่านีท้ �ำ ให้ผบู้ ริหารหน่วยงานสามารถ
ใช้อำ�นาจหน้าที่ทางการเงินที่ได้รับจากงบประมาณแบบจำ�กัดเกณฑ์
การออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อมีข้อมูลทางบัญชีมากขึ้น ดัชนีชี้วัดผลงานจึงได้รับการพัฒนา
เพื่อการวัดและประเมินผลผลิตและผลงาน (Result) ของโครงการและ
กิจกรรม ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2537 (ค.ศ. 1994) กระทรวงการคลังได้กำ�หนด
ให้มกี ารใช้งบประมาณเพือ่ ผลงาน (Budgeting for Results - BFR) ซึง่ เป็น
ผลให้กระทรวงต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการอิสระ (Statutory Boards)
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บางแห่ ง ต้ อ งกำ � หนดเป้ า หมายผลงานให้ ชั ด เจนทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ
และคุณภาพ เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นตัวกำ�หนดงบประมาณที่จะได้รับ
และเป็นดัชนี (Yardsticks) เพือ่ การประเมิน หลายปีทผี่ า่ นมา กระทรวง
ต่างๆ ได้ทำ�การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานและนำ�มาใช้จริง ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ
(1) ดัชนีชี้วัดต้นทุน (Cost Performance Indicator)
เป็นดัชนีที่ระบุถึงการวัดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ซึ่งพัฒนาขึ้น
จากข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ระบบบั ญ ชี บ ริ ห าร ดั ช นี นี้ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง
ต่อการประเมินประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
(2) ดัชนีชี้วัดผลผลิต (Output Performance Indicator)
เป็ น ดั ช นี ที่ ใ ช้ วั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการและกิ จ กรรมทั้ ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพในการบริการ
ปัจจุบันได้มีการนำ�ดัชนีชี้วัดทั้งสองชนิดไปใช้ในหน่วยงานบางแห่ง
ตัวอย่างเช่น กรมด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Department of
Industrial Safety) และกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower)
โดยใช้ต้นทุนต่อการตรวจสอบ (Cost per Inspection) และจำ�นวน
อุบัติเหตุต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำ�งาน (Industrial Accident per Million
Man-hours) เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน ทั้ ง นี้ ก ารกำ � หนดดั ช นี ชี้ วั ด
ในเชิงปริมาณทีช่ ดั เจน จะช่วยเอือ้ ต่อความสามารถในการตรวจสอบหรือ
การตรวจสอบได้ (Accountability) โดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็น
อิ ส ระในการบริ ห าร (Autonomy) อย่ า งไรก็ ดี ใ นอนาคตยั ง ต้ อ งมี
การพั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด ที่ เ หมาะสมต่ อ งานบริ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถกำ � หนด
เป็นตัวเลขได้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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3.1.3 ผลการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน
การปฏิรปู ระบบงบประมาณทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ การพัฒนา
งบประมาณแบบฐานศู น ย์ (Zero-based Reviews) ขึ้ น โดยให้
สำ�นักผูต้ รวจงานราชการเป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบการใช้ทรัพยากร และ
ค่าใช้จ่ายลงทุน (Spending Outlays) ของแต่ละกระทรวงในทุก 5 ปี
โดยใช้ขอ้ มูลจากระบบบัญชีบริหารและตัวชีว้ ดั ผลงานเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญ
ในการตรวจสอบ
แม้ว่าแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการสิงคโปร์จะเปลี่ยนไปสู่
การตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งอาจช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ แต่กอ็ าจทำ�ให้ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนลดลง การนำ�แนวคิดเสรีนิยมมาปรับใช้
อาจทำ�ให้การให้บริการสาธารณะประสบผลสำ�เร็จในเชิงเศรษฐกิจ และ
ทำ�ให้เกิดการละเลยปัญหาทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจ (Non Economic
Problem) ได้เช่นกัน นอกจากนีค้ วามพยายามในการลดความเป็นระบบ
ราชการ (Debureaucratization) ด้วยการใช้คา่ นิยมและวิธกี ารทางธุรกิจ
โดยที่ค่านิยมและวิธีคิด (Mindset) ดั้งเดิมของระบบราชการยังคงฝังตัว
อยู่นั้น อาจทำ�ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิรูปเนิ่นนานออกไป [55]

3.2 ระบบราชการภายใต้การเมืองการปกครอง
สภาพการบริหารประเทศในสิงคโปร์กเ็ หมือนประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย
ที่ มี ปั ญ หาคอรั ป ชั่ น โดยนั ก การเมื อ งและข้ า ราชการทุ ก ระดั บ
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จนเป็นทีเ่ ข้าใจว่าหัวไม่สา่ ยหางไม่กระดิก แต่หลังจากการบริหารประเทศ
โดยนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ผูน้ าํ ทีม่ กี ารศึกษาและจิตสํานึกในการพัฒนา
ประเทศชาติสูง การรณรงค์ ป้องกัน และปราบปรามการคอรัปชั่น
ถือเป็นเรือ่ งจาํ เป็นทีจ่ ะต้องทาํ เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสิงคโปร์
ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ เ ล็ ก มากให้ อ ยู่ ร อดได้ ระบบการบริ ห ารราชการ
ต้องมีความโปร่งใส ยุคสมัย ลี กวน ยู ได้จัดตั้งสํานักงานสอบสวน
การกระทําอันเป็นการคอรัปชัน่ (Corruption Practices Investigation
Bureau: CPIB) ของสิงคโปร์ โดยจัดให้เป็นเป็นองค์การอิสระที่ทํางาน
เข้มแข็ง ในช่วงแรกๆ ได้สอบสวนและเอาผิดขนาดถอดถอนรัฐมนตรี
ร่ ว มคณะรั ฐ บาลของนายกฯ ลี กวน ยู ได้ โดยที่ น ายกฯ ลี กวน ยู
มีความหนักแน่น แม้ว่าจะต้องเสียเพื่อนหรือสร้างศัตรูเพิ่มขึ้น รัฐมนตรี
ที่คอรัปชั่นคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะความละอาย มีคนหนึ่ง
หนีฑัณฑ์บนระหว่างการสอบสวนไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างไม่มี
ความสุข การที่สิงคโปร์มีผู้นําเป็นคนทํางานหนัก ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
และสนับสนุนการปราบปรามคอรัปชั่นอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นตัวอย่าง
ที่ดีทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและร่วมมือกับองค์การปราบคอรัปชั่นของ
รัฐบาล ทําให้การป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นประสบความสําเร็จ
จนในอีก 30-40 ปี ต่อมา สิงคโปร์ได้คะแนนความโปร่งใสในการบริหาร
งานของรัฐบาลสูงที่สุดในเอเชีย
ในปี พ.ศ. 2556 สถาบันองค์การความโปร่งใสสากล (Transparency
International) ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำ�ดับที่ 5 จาก 177 ประเทศ
ทัว่ โลกทีม่ กี ารฉ้อราษฎร์บงั หลวงน้อยทีส่ ดุ แต่ในขณะเดียวกันในรายงาน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ขององค์การเอกชน Reporters without Borders
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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เกี่ยวกับดัชนีเสรีภาพของสื่อมวลชน (Press Freedom Index) ของ
179 ประเทศทั่วโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำ�ดับที่ 147 ซึ่งต่ำ�กว่า
ประเทศสมาชิกก่อตั้งอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน (ลำ�ดับ 122)
ไทย (ลำ�ดับ 135) อินโดนีเซีย (ลำ�ดับ 139) กัมพูชา (ลำ�ดับ 143) และ
มาเลเซีย (ลำ�ดับ 145) ซึ่งนายโก๊ะ จ๊ก ตง รัฐมนตรีอาวุโสได้ให้การ
ยอมรับว่า แม้สิงคโปร์จะมีระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนต่ำ� แต่รัฐบาล
มีความโปร่งใสมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นการมีเสรีภาพทางสื่อ
ไม่ได้ช่วยส่งผลให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆ มีระบบการปกครองที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสเสมอไป
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ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4.1.1 นโยบายรัฐบาลสิงคโปร์
นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ได้แถลงนโยบายเนื่องใน
วันชาติของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยให้คำ�มั่นว่า
จะช่วยให้ประชาชนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงระบบสาธารณสุข และ
ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสำ�หรับเป็นที่อยู่อาศัย สำ�นักงาน และ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ รัฐบาลจะช่วยเหลือบริษทั ทีป่ ระสบ
ปัญหา ขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการคุมเข้มการใช้แรงงานต่างชาติ
มากขึ้น
รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ใช้นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น
การสร้ า งครอบครั ว เนื่ อ งจากสามี ภ รรยารุ่ น ใหม่ ไ ม่ นิ ย มการมี บุ ต ร
ในสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงและที่อยู่อาศัยมีราคาแพง โดยชาว
สิงคโปร์ถึงร้อยละ 82 อาศัยในอพาร์ตเมนท์ที่สร้างโดยรัฐบาล
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั ชาวสิงคโปร์เผชิญกับความเครียดเรือ่ งระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการแข่งขันด้านอาชีพที่มากขึ้น [37]
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ย้ำ�ในหลายโอกาสว่า ประสงค์ที่จะพัฒนา
สิงคโปร์ให้เป็นสังคมทีโ่ ปร่งใสและเปิดกว้างมากขึน้ (A more transparent
and open society) โดยจะดำ�เนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ โดย
คำ�นึงถึงค่านิยมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของประเทศ (อาทิ การเป็น
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พหุสงั คมทีม่ คี วามแตกต่างด้านเชือ้ ชาติและศาสนา) มากกว่าการนำ�ระบบ
เสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาปรับใช้ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองสิงคโปร์เห็นว่าประเด็นเรื่องศาสนาและความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในสังคมสิงคโปร์
สิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำ�คัญสามประการ ได้แก่
การแข่งขันจากประเทศในภูมภิ าค การมีประชากรสูงอายุในจำ�นวนเพิม่ ขึน้
ขณะที่ อั ต ราการเกิ ด ของประชากรลดลง และการปรั บ โครงสร้ า ง
ในภาคการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก  
นายลิม อึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
สิงคโปร์ได้แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 27.7
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้แก่ (1) เพิ่มงบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนาจากร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศเป็นร้อยละ 3  โดยเน้น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Biomedical Sciences) เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและน� ้ำ (Environmental
and Water Technologies) และสื่ อ ดิ จิ ต อล (Interactive and
Digital Media) (2) ส่งเสริมการจัดทำ�ความตกลงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศต่างๆ ทั้งในแบบการตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคี การตกลง
เพื่อส่งเสริมการลงทุน ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน และ
การตกลงการรับรองมาตรฐานร่วม เพือ่ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ให้กบั ภาคเอกชนสิงคโปร์ (3) ขยายการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมสำ�คัญๆ
อาทิ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ และ
พัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ นาโนเทคโนโลยี สือ่ ดิจติ อลเทคโนโลยี
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สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (4) เพื่อขยายการค้าและการลงทุน
ไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น
ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท Government Investment Corporation (GIC)
และ Temasek Holdings ซึ่ ง รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น มี บ ทบาทสำ � คั ญ
ในการขยายตลาดดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำ�ดับหนึ่งของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และลำ�ดับสองของโลกที่มีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออำ�นวยต่อการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ อัตราภาษีศุลกากรที่ต่ำ� ระบบราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของระบบราชการ
(ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นที่อยู่ของบรรษัทข้ามชาติประมาณ 7,000 แห่ง
จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น วิสาหกิจจำ�นวน 4,000 แห่ง จากจีน
อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประมาณ 100,000 แห่ง)
ในปี พ.ศ. 2555 สถาบัน International Institute for Management
Development (IMD) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นลำ�ดับ
4 ของโลก โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐบาล
ประสิทธิภาพของภาคเอกชน สภาวะทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
และในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
ของโลกได้เปิดสำ�นักงานภูมภิ าคในเอเชียเป็นแห่งแรกทีส่ งิ คโปร์ ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีต่อสิงคโปร์ [1]
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4.1.2 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สิงคโปร์ถอื เป็น 1 ใน 5 ประเทศเริม่ แรกในการก่อตัง้ อาเซียนได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้อย่างดี โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถเพือ่ เพิม่ ทักษะและรองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีนโยบายการเพิ่มศักยภาพให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจใน 5 สาขาหลัก ดังนี้ ด้านการบริการทางการแพทย์ ด้านการบิน
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์
ด้านเศรษฐกิจ
ประเทศสิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมให้กับประเทศตัวเอง ไม่ว่า
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ การส่งเสริมงานด้านการวิจยั และพัฒนา
เพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตด้านอวกาศ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์
เภสัชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสากรรมทีเ่ กีย่ วข้องวิศวกรรมระดับสูง
(Precision Engineering) โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ทำ�มูลค่าเพิ่ม
ได้มาก และต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประเภทต่างๆ
เช่น ธุรกิจบริการ การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics)
ส่วนในด้านธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ประเทศสิงคโปร์
มุง่ พัฒนาให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต โดยอุดหนุนด้านการวิจยั และ
พัฒนา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต โดย
เฉพาะการผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งเน้นด้าน
การเพิ่มผลิตภาพของ SMEs โดยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้เข้าสู่
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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กระบวนการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
สิงคโปร์มผี ปู้ ระกอบการ SMEs ราว 130,000 ราย นับเป็นร้อยละ 99
ของวิสาหกิจทัง้ หมด สร้างรายได้คดิ เป็นร้อยละ 47 ของผลผลิตมวลรวม
ก่อให้เกิดการจ้างงานร้อยละ 62 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ
จึงสามารถพูดได้วา่ ถ้า SMEs ของสิงคโปร์เข้มแข็ง เศรษฐกิจของสิงคโปร์
จะเข้มแข็งตามไปด้วย จะเห็นว่าสิงคโปร์มนี โยบายการบริหารเด่นๆ และ
กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครั้งใหญ่ที่ได้เริ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
• พัฒนาดัชนีผลิตภาพบริษัทสำ�หรับ SMEs เพื่อใช้ในการติดตาม
ระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน และ
ชี้ให้เห็นจุดอ่อนและปัญหาที่ต้องแก้ไขสำ�หรับ SMEs
• จั ด หาบริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
ให้แก่ SMEs เพื่อร่วมหาทางออกด้านผลิตภาพแรงงานและด้านอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
• สร้างแรงจูงใจให้เพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านระบบการฝึกอบรม
รวมถึงจัดโปรแกรมคนเก่งด้าน SME (SME Talent) เพือ่ ดึงดูดให้นกั ศึกษา
ที่ มี ค วามสามารถเข้ า ร่ ว มงานใน SMEs ที่ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง ได้ ทั น ที
หลังจบการศึกษา
• เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่
ในด้านการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั ทิ ที่ �ำ ให้องค์การประสบความสำ�เร็จ (Best Practices)
รวมถึงการร่วมทุนพัฒนานวัตกรรมและการทดลองด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
• ก่อตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแห่งประเทศ
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สิงคโปร์ หรือ SPRING (Standards, Productivity and Innovation
Board of Singapore) ให้เป็นองค์การหลัก ซึ่งถูกจัดตั้งเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเหล่าธุรกิจ เพื่อความ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
SPRING ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SMEs ในหลายด้าน
นับตั้งแต่สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ การประสานงานเพื่อ
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ กำ�กับดูแลสินค้าและบริการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น โครงการ
ทางการเงิน ขององค์การท้องถิน่ (Local Enterprise Financial Scheme)
ของ SPRING ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร
โดยให้วงเงินเครดิตในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 80 หรือในภาพของการมอบ
คูปอง Voucher มูลค่าใบละ 5,000 เหรียญสิงคโปร์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ  
เพือ่ เป็นเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
ต่อไป
ด้านการศึกษา
สิงคโปร์ประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษามาตรฐานโลก
โดยจะให้โอกาสเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาเป็นพื้นฐาน จะดึงดูด
ชาวต่ า งประเทศเข้ า มาเรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1) มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษา
2) เน้นจิตสำ�นึก แรงจูงใจ การใฝ่รู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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3) ทุ่มทรัพยากรด้านเงินทุนทางการศึกษา
4) การบริหารจัดการแบบศูนย์รวม
5) หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น
6) ประเมินตัวเองของผู้เรียนให้มากขึ้น
7) แรงสนับสนุนจากครอบครัวผู้เรียน
ส่วนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่จะทําให้บุคลากร
ของประเทศนั้นมีคุณภาพ เมื่อศึกษาดูจะพบว่า สิงคโปร์ใช้นโยบาย
สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)
เป็นกรอบวิสยั ทัศน์ดา้ นการศึกษาเพือ่ เตรียมประเทศเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
และใช้แนวคิดเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ช่วยเติมกรอบความคิด
ในการเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
“การสอนให้น้อยลง และเรียนรู้ให้มากขึ้น” นั้น ทำ�ได้โดยวิธีการ
แบบมีสว่ นร่วมปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ การเรียนรูแ้ บบประสม การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง การเรียนรูจ้ ากปัญหา และการเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษา ผ่านการทํางานเป็นทีม หรือที่เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้เรียนรู้ 2 ภาษาควบคูก่ นั ไป โดยให้เลือกเรียน
ภาษาแม่อีก 1 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ หรือภาษาทมิฬ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศสิงคโปร์ยงั มีปญั หาในสังคมหลายมิตขิ องเชือ้ ชาติ ชนชัน้ และ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นบ่อยครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
มาตรการของภาครัฐเพียงอย่างเดียว ภาคประชาสังคมจึงได้เข้ามา
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มีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ด้วย รัฐบาลสิงคโปร์เห็นถึง
ความสำ�คัญและจึงได้สนับสนุนให้เกิดกองทุนธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise Fund: SEF) โดยกระทรวงพัฒนาสังคม เยาวชน และกีฬา
(Community Development, Youth and Sports) เข้ามามีบทบาท
ในการเป็นแหล่งเงินทุนสำ�หรับเริม่ ต้นการประกอบธุรกิจเพือ่ สังคม และ
จากการดำ�เนินงาน 2 ปี มีผู้ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 38 องค์การ และ
ได้ปรับเป้าหมายในการดำ�เนินงานใหม่ พร้อมทัง้ เพิม่ บทบาทในการพัฒนา
องค์การธุรกิจเพือ่ สังคมให้มากขึน้ ภายใต้ชอื่ กองทุน ComCare Enterprise
Fund
ด้านสาธารณสุข
สิงคโปร์มโี ครงการศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ส่งเสริม
ให้ชาวต่างชาติเดินทางมารักษาพยาบาลที่สิงคโปร์ ซึ่งในแต่ละปีจะมี
ชาวต่างชาติจาก 60 ประเทศทั่วโลก จำ�นวน 400,000 คน มารับ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในประเทศสิงคโปร์ ความมีชื่อเสียงและ
พยายามชักชวนให้โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่น โรงพยาบาลจอห์น ฮอพกินส์ และเดอะ เวสต์ คลินิก มาดำ�เนินการ
ในประเทศสิ ง คโปร์ รวมทั้ ง มี บ ริ ษั ท วิ จั ย และบริ ษั ท ยาที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ระดับโลกด้านนี้มาดำ�เนินกิจการในประเทศ
คณะทำ�งานเฉพาะกิจเพือ่ สงเสริมบริการสุขภาพ (The Healthcare
Service Working Group: HSWG) ได้เสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริการ
เศรษฐกิจ (Service Subcommittee Economic Review Committee)
ถึงวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์บริการรักษาพยาบาลของ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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เอเชีย (Healthcare Service Hub in Asia) โดยตัง้ เป้าว่าจะมีผใู้ ช้บริการ
กว่าล้านรายในปี พ.ศ. 2556 นี้ ซึง่ การรักษาด้านโรคหัวใจ (Cardiology)
เป็นอีกสาขาหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมาก และสิงคโปร์พยายามจะพัฒนา
เป็น Medical Hub ในการรักษาด้านนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีการจัดตั้ง
ระบบประกั น สั ง คม เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ประชาชนเพื่ อ ดู แ ล
ด้านสุขภาพและเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้ง
อนุญาตให้ประชาชนสิงคโปร์เดินทางไปรักษาพยาบาลในมาเลเซียได้
ด้านการท่องเที่ยว
รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณในมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ใน 10
ปีข้างหน้า (Tourism Master Plan 2015) เพื่อเสริมสร้างให้สิงคโปร์
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญในภูมภิ าค และเพิม่ จำ�นวนนักท่องเทีย่ วจาก
8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 17 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 และ
รายได้จาก 10 พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ เป็น 30 พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
และสร้ า งบ่ อ นคาสิ โ น 2 แห่ ง ที่ บ ริ เวณอ่ า วมาริ น่ า (Marina Bay)
ซึ่งใกล้กับย่านธุรกิจของสิงคโปร์ และบนเกาะเซนโตซ่า (Sentosa)
ทัง้ มีการรณรงค์การท่องเทีย่ วโดยเน้นจุดเด่นของสิงคโปร์ในการเป็นสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ด้านตลาดแรงงาน
สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ปี ญั หาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์มาโดย
ตลอด จากข้อมูลสถาบันกิจการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore
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Institute of International Affairs: SIIA) ระบุว่า สิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ปัจจุบัน
มีแรงงานต่างชาติอยู่ในสิงคโปร์ประมาณ 1,550,000 คน กระจายอยู่ใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีอัตราการเกิดต่ำ� ส่งผลให้
ขาดแคลนประชากรวัยทำ�งาน และชาวสิงคโปร์มีค่านิยมที่จะไม่ทำ�งาน
ประเภท 3D คื อ อั น ตราย (Dangerous) สกปรก (Dirty) และ
ลําบาก (Demeaning)
นอกจากนี้สิงคโปร์ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาตลาดแรงงาน
ในประเทศ โดยกระทรวงแรงงานสิ ง คโปร์ ไ ด้ กํ า หนดแผนแม่ บ ท
“Manpower Policy Master Plan” เน้นการดำ�เนินงาน 3 แนวทาง
ได้แก่ 1) การปรับตลาดแรงงานในประเทศให้มีความยืดหยุ่น และ
สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อให้มีกําลังแรงงานเพียงพอที่จะป้อนตลาดยามเศรษฐกิจขยายตัว
สามารถป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างแรงงานได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต� ่ำ
2) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้น
การจัดฝึกอบรมเพือ่ ยกระดับแรงงานให้มคี วามชำ�นาญหรือมีความสามารถ
มากขึน้ และ 3) การสร้างหลักประกันให้กบั แรงงานโดยการเพิม่ มาตรการ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือแรงงานในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย
ในการทํางาน การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือหลังเกษียณ ฯลฯ
นโยบายเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy)
แม้แรงงานต่างชาติได้หลัง่ ไหลเข้าไปทํางานในสิงคโปร์เป็นจาํ นวนมาก
อย่างไรก็ตามจากการจัดอันดับของ World Economic Forum 2012
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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สิ ง คโปร์ ยั ง สามารถครองอั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพแรงงาน ซึง่ เป็นผลมาจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้ดาํ เนินนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy)
ทีเ่ น้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เทคโนโลยี และประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ทดแทน
การจ้างแรงงาน
ด้านแผนยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลการสื่อสารเทคโนโลยี (ICT)
ประเทศสิ ง ค์ โ ปร์ ไ ด้ ป ระกาศนโยบายไอที ร ะดั บ ชาติ ที่ ต้ อ งการ
เปลี่ ย นแปลงจาก e-government เป็ น i-government อั ก ษร i  
“integration” หมายถึง การทำ�งานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยี Web Service ภายใต้สถาปัตยกรรม
Service Oriented Architecture (SOA) โดยทางรัฐบาลสิงค์โปร์ได้จัด
ประมูลโครงการใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “Standard ICT
Operating Environment (SOE)” ซึ่งเป็นโครงการที่กำ�หนดมาตรฐาน
ของเครื่อง Desktop, Network Operating System และ Messaging
System ของหน่วยงานรัฐบาลทัง้ หมดของสิงค์โปร์ เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย
และง่ า ยต่ อ การบริ ห ารจั ด การ ตลอดจนสามารถรองรั บ การกู้ ภั ย
ทางอินเทอร์เน็ตในกรณีฉกุ เฉิน โครงการทีส่ อง คือ โครงการ “Cyber-Watch
Center” ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างศูนย์เฝ้าระวังภัยทางอินเทอร์เน็ตในระดับชาติ โดยครอบคลุมระบบ
สำ � คั ญ ๆ ของรั ฐ บาล และมี ก ารจั ด จ้ า ง Outsource IT Security
Monitoring ที่เรียกว่า การบริการจัดการด้านความมั่นคง (Managed
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Security Service - MSS) อีกด้วย และ โครงการที่สาม ได้แก่ โครงการ
“Centrally Administered Desktop Firewall (CAFE)” เพื่อเป็นการ
ป้องกันโปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious Software) ไม่ให้สามารถโจมตี
เครื่องลูกข่ายทั้งหมดของภาครัฐ ประกอบด้วย การจัดซื้อ ไฟร์วอลล์
บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Personal Firewall) ระบบ
การตรวจจับการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดีบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Desktop IDS) และโปรแกรมแอนติ ส ปายแวร์ (Anti-Spyware)
โดยระบบ CAFE (Centrally Administered Desktop Firewall)
ต้องสามารถควบคุมได้จากส่วนกลางทั้งหมด ทั้งสามโครงการดังกล่าว
มีมูลค่าทั้งสิ้นไม่ต่ำ�กว่า 1,500 ล้านเหรียญสิงค์โปร์ หรือกว่า 36,000
ล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของภาครัฐเลยก็ว่าได้
โดยให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยและตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรม
ประยุกต์ของทางภาครัฐที่เรียกว่า โครงการวิจัยและการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ของระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล (Security
Assurance through Software Vulnerability Examination &
Research) มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท เพือ่ เป็นการประเมินความเสีย่ ง
ทางด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลของภาครัฐ
แผนแม่บท iN2015 อาเซียน
ตามแผนที่เรียกว่า แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน พ.ศ. 2558 (ASEAN
ICT Masterplan 2015) และในแต่ละประเทศก็จะมีแผนแม่บทไอซีที
ของตนเอง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ภาพที่ 3 แผนแม่บทด้านไอซีที อาเซียน 2558
(ASEAN ICT Masterplan 2015)
ที่มา: www.asean.org

การระบุยทุ ธศาสตร์ แผนการดำ�เนินงาน เป้าหมาย รวมทัง้ ระยะเวลา
การดำ�เนินการภายใน 5 ปี โดยยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญมี 6 ด้านคือ
1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
2) การเสริมสร้างพลังใหัแก่ประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
3) การสร้างนวัตกรรม
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5) การพัฒนาทุนมนุษย์
6) การลดความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงเทคโนโลยี
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ภาพที่ 4 แผนแม่บทด้านไอซีที อาเซียน 2558
(ASEAN ICT Masterplan 2015)
ที่มา:  www.asean.org

แผนแม่บท iN2015 ของสิงคโปร์
แผนความฉลาดแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (Intelligent Nation 2015)
หรือ iN2015 เป็นแผนแม่บทด้านไอซีทีของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้กำ�หนด
ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กำ�หนดให้ในสิบปีข้างหน้าจะผลักดันให้สิงคโปร์
กลายเป็น Intelligent Nation โดยใช้ศกั ยภาพของ Infocomm ซึง่ แผน
แม่บทนีไ้ ด้ถกู ร่างโดยหน่วยงานชือ่ องค์การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (Infocomm Development Authority: IDA) ซึง่ วิสยั ทัศน์
ของแผนกำ�หนดไว้วา่ “Singapore: An Intelligent Nation, A Global
City, Powered By Infocomm”
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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เป้าหมายหลักของแผน iN2015 มีดังนี้
1) ผลักดันให้สิงคโปร์เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการที่จะนำ�
ข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร (Infocomm) มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
2) เพื่มมูลค่าอุตสาหกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
(Infocomm) เป็นสองเท่า คือ มีมูลค่า 26 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
3) เพิ่ ม มู ล ค่ า การส่ ง ออกด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Infocomm) เป็นสามเท่า คือ มีมูลค่า 60 พันล้านเหรียญสิงคโปร์
4) เพิ่มงานด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Infocomm)
อีก 80,000 ตำ�แหน่ง
5) ทำ�ให้มีการใช้งาน Broadband ตามบ้านถึงร้อยละ 90
6) ทำ�ให้ทุกบ้านที่มีเด็กต้องศึกษาในโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน
และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย แผนแม่บทได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 4
ด้าน คือ
1) ผลั ก ดั น ให้ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหลั ก ต่ า งๆ ภาครั ฐ และสั ง คมมี
นวัตกรรมการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการสือ่ สาร (Infocomm) มากขึน้
2) มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Infocomm) ที่มีความเร็วสูง ชาญฉลาด และน่าเชื่อถือ
3) มี ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Infocomm) ที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้
4) มีการพัฒนาอัตรากำ�ลังด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
(Infocomm) ที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ [68]
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4.2 จำ�นวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
กระทรวง

• สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister’s Office)

• กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defense)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :
      
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
         

Orchard Road Istana
Singapore 238823
62358577
63328983 (PM),  
68356621
(General Office)
เว็บไซต์ : www.pmo.gov.sg
อีเมล : pmo_hq@pmo.gov.sg
ที่อยู่ :        303 Gombak Drive off
Upper Bukit Timah Road
MINDEF Building
Singapore 669645
โทรศัพท์ : 1800-7608844
(MINDEF Feedback Line)
เว็บไซต์ : www.mindef.gov.sg
อีเมล : MINDEF_Feedback_
Unit@defence.gov.sg
ที่อยู่ :

• กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)

#10-01 and #06-03 The
Treasury 100 High Street  
              Singapore 179434
โทรศัพท์ :   62259911
โทรสาร :    63327435/63374134
       
(#06-03)
เว็บไซต์ : www.mof.gov.sg
อีเมล :      mof_qsm@mof.gov.sg
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

• กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

ที่อยู่ :        Ministry of Foreign Affairs
Tanglin
โทรศัพท์ :   One Call Centre:
               1800-476-8870
เว็บไซต์ :    www.mfa.gov.sg
อีเมล :       mfa@mfa.gov.sg

• กระทรวงการพัฒนาสังคม
และครอบครัว
(Ministry of Social and
Family Development)

• กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)
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ที่อยู่ :    MSF Building,
512 Thomson Road
               Singapore 298136
โทรศัพท์ :   63555000
โทรสาร :    63536695
เว็บไซต์ :    www.msf.gov.sg
อีเมล :      msf_email@msf.gov.sg

ที่อยู่ :   460 Alexandra Road
               #39-00 & #33-00 Storeys
               PSA Building
               Singapore 119963
โทรศัพท์ : 62707988
โทรสาร : 63757734
เว็บไซต์ :     www.mot.gov.sg
อีเมล :      mot@mot.gov.sg

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

• กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรน้ำ�
(Ministry of The
Environment and water
Resources)

40 Scotts Road, #24-00
Environment Building,
Singapore 228231
โทรศัพท์ :   67319000
โทรสาร :    67319456
เว็บไซต์ :     www.mewr.gov.sg
อีเมล : mewr_feedback@mewr.
               gov.sg

ที่อยู่ :

• กระทรวงการสื่อสาร
และสารสนเทศ
(Ministry of Communication
and Information)

140 Hill Street 4th,
5th & 6th Storey Old Hill
Street Police Station
Singapore 179369
โทรศัพท์ : 62707988
โทรสาร : 68379480
เว็บไซต์ : www.mci.gov.sg
อีเมล : mci@mci.gov.sg
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

• กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affairs)

• กระทรวงกฎหมาย
(Ministry of Law)

New Phoenix Park,
28 Irrawaddy Road
Singapore 329560
โทรศัพท์ : 64787010
โทรสาร : 62546250
เว็บไซต์ : www.mha.gov.sg
อีเมล : mha_feedback@mha.
               gov.sg
ที่อยู่ :       100 High Street #08-02
The Treasury Singapore
179434 Storeys PSA
Building Singapore 119963
โทรศัพท์ :  1800 3328840
โทรสาร :    633 28842
เว็บไซต์ :    www.mlaw.gov.sg
ที่อยู่ :

• กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน
และเยาวชน
(Ministry of Culture,
Community and Youth)
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140 Hill Street,
#02-00/#03-00,
Old Hill Street Police
Station, Singapore 179369
โทรศัพท์ : 63383632
โทรสาร : 68379459
เว็บไซต์ : www.mccy.gov.sg

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

• กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)

Ministry of Education 1,
North Buona Vista Drive,
Singapore 138675
โทรศัพท : 68721110
โทรสาร : 67755826
เว็บไซต์ : www.moe.gov.sg
อีเมล : contact@moe.gov.sg
ที่อยู่ :

• กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

College of Medicine
Building 16 College Road
Singapore 169854
โทรศัพท์ : 63259220
โทรสาร : 62241677
เว็บไซต์ : www.moh.gov.sg
อีเมล : moh_info@moh.gov.sg
ที่อยู่ :

• กระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม
(Ministry of Trade and
Industry)

100 High Street
#09-01 The Treasury
Singapore 179434
โทรศัพท์ : 62259911
โทรสาร : 63327260
เว็บไซต์ : www.mti.gov.sg
อีเมล : mti_email@mti.gov.sg
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

• กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ
(Ministry of National  
Development)

5 Maxwell Road
#21-00 & #22-00 Tower
Block, MND Complex
Singapore 069110
โทรศัพท์ : 62221211
โทรสาร : 63257254
เว็บไซต์ : www.mnd.gov.sg
อีเมล : mnd_hq@mnd.gov.sg
ที่อยู่ :

• กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Manpower)

86

18 Havelock Road,
#07-01 Singapore 059764
โทรศัพท์ : 65341511 (PABX)
Telephone Enquiry
Service (CallMOM):
64385122
โทรสาร : 65344840
เว็บไซต์ : www.mom.gov.sg

4.3 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลัก
หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.3.1 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ
ข้าราชการทั่วประเทศของสิงคโปร์ใน 16 กระทรวง และหน่วยงาน
ทางกฎหมายกว่า 50 หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 139,000 คน
ในจำ�นวน 139,000 คน เป็นข้าราชการประจำ�กระทรวงจำ�นวน
82,000 คน อยูใ่ นหน่วยบริการด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการงานราชการ
กฎหมาย การศึกษา ตำ�รวจ และการป้องกันภัยแก่พลเมือง ฯลฯ

ภาพที่ 5 กลุ่มงานข้าราชการสิงคโปร์
ที่มา: http://www.psd.gov.sg
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จากปณิธานส่วนหนึ่งที่จะให้หน่วยงานบริการภาครัฐมีข้าราชการ
ทีห่ ลากหลายช่วงอายุ ภาพด้านล่างนีจ้ ะแสดงให้เห็นสัดส่วนกลุม่ อายุของ
ข้าราชการสิงคโปร์ [59]

ภาพที่ 6 กลุ่มอายุข้าราชการสิงคโปร์
ที่มา:  http://www.psd.gov.sg
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4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
4.3.2.1 การกำ�หนดคุณลักษณะหลักของข้าราชการ
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำ�งานในภาครัฐนั้น นอกเหนือจาก
คุณสมบัติที่ตัวผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติสิงคโปร์ หรือมีถิ่นพำ�นักถาวร
อยู่ที่สิงคโปร์แล้วนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เลือกบุคลากรเข้ามาทำ�งานในภาครัฐสิงคโปร์ ซึง่ มีความแตกต่างออกไป
ตามแต่ละตำ�แหน่งงาน ซึง่ ตำ�แหน่งงานต่างๆ ของข้าราชการสิงคโปร์นนั้
ถูกจำ�แนกภายใต้ระบบการจำ�แนกตำ�แหน่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิด
เกีย่ วกับระดับตำ�แหน่ง ซึง่ ตำ�แหน่งต่างๆ ถูกจำ�แนกบนพืน้ ฐานการศึกษา
วิชาชีพ หรือคุณสมบัตดิ า้ นเทคนิคทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ ยิง่ กว่านัน้ ทุกตำ�แหน่ง
จะถูกจำ�แนกออกไปตามลักษณะของงานบริการ หรือแบ่งตามกลุม่ บุคลากร
ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยเช่นกัน
ในแต่ละระดับ (Division) ตำ�แหน่งต่างๆ จะถูกจำ�แนกย่อยออกไป
อีกเป็นลำ�ดับขัน้ (Class Series) และเกรดต่างๆ ตามลำ�ดับ ซึง่ ทุกตำ�แหน่ง
ภายใน 4 กลุ่มนี้ จะถูกจัดกลุ่มตามลักษณะงานบริการหรืองานบุคคล
เช่น บัญชี บริหาร วิศวกรรม บริหารทัว่ ไป และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์
ฯลฯ ลักษณะการให้บริการนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ ระดับ ตัวอย่าง
เช่น
• กลุ่มบัญชี แบ่งเป็น พนักงานบัญชี กลุ่มที่ I, II, III, IV, V, และ VI
• กลุ่มบริหาร แบ่งเป็น คณะทำ�งานเกรด III, II, และ I เลขานุการ
เกรด A, B และ C ฯลฯ
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ตารางที่ 3 ตำ�แหน่งทั้ง 4 division
Division

รายละเอียด

Division I

ประกอบด้วย เกรดบริหารและวิชาชีพ
ซึ่งคุณสมบัติแรกเข้าสู่เกรดนี้
จะต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ 2 เป็นอย่างน้อย

Division II

ประกอบด้วย เกรดผู้บริหาร
ซึ่งคุณสมบัติแรกเข้าจะต้องอยู่ในระดับ
A หรือมีปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย

Division III

ประกอบด้วย เกรดเสมียนและเจ้าหน้าที่
เทคนิค ซึ่งคุณสมบัติแรกเข้าจะต้องอยู่
ในระดับ O

Division IV

ประกอบด้วย ตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงาน
ด้วยมือ และเป็นงานที่ต้องทำ�ซ้ำ�ๆ
ซึ่งคุณสมบัติแรกเข้าจะต้องจบ
ประถมศึกษาปีที่ 6
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ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการสิงคโปร์มไี ด้ดว้ ยการเลือ่ นขัน้
เลื่ อ นตำ � แหน่ ง นอกจากนี้ ยั ง สามารถกระทำ � ได้ ด้ ว ยการเลื่ อ นขั้ น
เลือ่ นตำ�แหน่งในระหว่างสายงานบริการด้วยกัน หรือระหว่างชัน้ (Class)
เดียวกันก็ได้ แต่ไม่ปรากฏบ่อยนัก
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแผนการจ่ายเงินเดือนและแผนการจำ�แนก
ตำ�แหน่งในราชการพลเรือนของสิงคโปร์นน้ั ถูกสร้างขึน้ เพือ่ ให้สอดรับกัน
อย่างดีกบั แผนกการจำ�แนกตำ�แหน่งเงินเดือน ซึง่ ถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
(Scales) ได้แก่ ระดับสูง (Superscale) ระดับ 1 (Division) ระดับ 2
(Division II) ระดับ 3 (Division III) และระดับ 4 (Division IV) [8]
4.3.2.2 คุณลักษณะของข้าราชการสิงคโปร์ในด้านอื่นๆ
บริการสาธารณะของสิงคโปร์ ณ วันนี้ยังต้องการข้าราชการที่มี
ความพร้อมในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ดังนี้
• ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชน และปรับปรุงแก้ไขชีวิต
ชาวสิงคโปร์ให้ดีขึ้น
• ข้าราชการต้องมีความเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์พร้อมด้วย
มาตรฐานที่สูง
• ข้าราชการต้องมีความใส่ใจในการรับฟัง และเข้าใจความต้องการ
ความปรารถนา และความทุกข์ร้อนของประชาชน รวมทั้งการกำ�หนด
และการดำ�เนินนโยบายต่างๆ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

91

ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของการบริการสาธารณะ PSC
ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนข้าราชการให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ
พร้อมด้วยความประพฤติ ความชื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และความใส่ใจ
ในการเรียนจะนำ�เจ้าหน้าทีร่ ฐั กว่า 300 คน จากหลายหน่วยงานมาเรียน
ภาคปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้
ในการทำ�นายผลการปฏิบัติงาน
ทุน PSC นั้นเป็นกุญแจสำ�คัญในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ของสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ได้มีการมอบทุนให้แก่ข้าราชการ
ทั้ ง ชายและหญิ ง ที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น มี ค วามทะเยอทะยาน และ
ความเชือ่ มัน่ ในการรับใช้ประเทศและชาวสิงคโปร์ ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนการศึกษา
จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ ในการที่จะ
ได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมารับใช้กิจการสาธารณะ
หลังจากที่สำ�เร็จการศึกษากลับมา [67]

4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง มาพร้ อ มกั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ า งๆ ต้ อ งแข่ ง ขั น กั น มากขึ้ น ประเทศสิ ง คโปร์
ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเวทีโลก
และแสวงหาโอกาส รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคและเวทีโลก นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศให้ความสำ�คัญ
ในเรื่องงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา
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เน้ น การแลกเปลี่ ย นในระดั บ ประชาชนกั บ นานาชาติ ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องมีการปรับตัว
ตามไปด้วย
คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของข้ า ราชการในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
มีดังนี้
1) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สิงคโปร์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอยู่แล้ว เมื่อประชาคม
อาเซียนเปิดเสรีภายในปี พ.ศ. 2558 จึงมีเวลาพัฒนาภาษาอื่นๆ
2) ความสามารถยอมรับความหลากหลายของอัตลักษณ์ (ASEAN
Identity)
หั ว ใจของอนาคตก็ คื อ การเสริ ม สร้ า งความเป็ น ตั ว ตนร่ ว มกั น
ทีเ่ รียกกันว่า อัตลักษณ์รว่ มกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN Identity)
โดยยอมรับความหลากหลายของอัตลักษณ์ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม
สำ�นึกการร่วมทุกข์รว่ มสุข (Caring) การแบ่งปันกัน ตลอดจนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากกัน (Sharing) เพราะทุกประเทศต่างมีความหลากหลาย
ของท้องถิ่น ภาษา และชาติพันธุ์ รวมทั้งนิเวศวิทยาของอาณาบริเวณ
ทีจ่ ะต้องอยูร่ ว่ มกัน และพัฒนาไปด้วยกันด้วยหลัก “พอเพียงและยัง่ ยืน”
แล้ ว ส่ ง เสริ ม บทบาทของภาคประชาชน ประชาสั ง คม และท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งการมองประเทศเพือ่ นบ้านอย่างพ้นไปจากกรอบ
ชาตินิยม และการฉกฉวยผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และมุ่งหน้าสู่
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่จะอยู่กับเพื่อนบ้านด้วยความเคารพ
ซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป
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ดังนั้น เมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ จะมี
ผูค้ นหลากหลายเข้ามาติดต่อขอใช้บริการจากภาครัฐมากขึน้ ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ จึ ง จะต้ อ งมี ทั ก ษะในการร่ ว มมื อ สร้ า งโอกาสและ
ลดข้อจำ�กัด เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ระยะยาว
3) ความสามารถด้านไอที
ตามแผนความฉลาดแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (Intelligent Nation 2015)
หรือ iN2015 เป็นแผนแม่บทด้านไอซีทีของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้ประกาศ
นโยบายไอทีระดับชาติทตี่ อ้ งการเปลีย่ นแปลงจาก e-government เป็น
i-government ซึ่งอักษร “i” หมายถึง “integration” คือ การทำ�งาน
ร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่ายงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยี
Web Service
ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำ�หนดความสามารถ
ด้ า นไอทีเ ป็ น อีก คุ ณ สมบั ติ หนึ่ ง ของข้ าราชการที่จ ะต้ องมี การตื่ น ตั ว
ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับประชาคมอาเซียน และสนองนโยบาย
i-government ของรัฐบาลด้วยเช่นกัน
4) ความสามารถด้านการปรับตัว
ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงและองค์การแห่งความเป็นเลิศนัน้
กองบริการสาธารณะ (PSD) เป็นแชมป์เปี้ยนในการเปลี่ยนแปลงบริการ
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์การหรือการคาดการณ์
การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ
ที่เป็นเลิศ และการประกันทักษะของพนักงานต่างๆ ให้ทันสมัย ทั้งทำ�
การศึกษาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาประเด็นทีเ่ ป็นกลยุทธ์ระยะยาว
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ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้พัฒนากระบวนการและแผนงานสำ�หรับ
การอภิปรายแลกเปลีย่ นถึงนโยบายของรัฐทัง้ หมด และริเริม่ เป็นหัวหอก
ในการปฏิรูปผ่านแผนโครงการ เป็นกุญแจที่ท้าทายและโอกาสต่างๆ
ในสิงคโปร์ที่จะปรากฏในอนาคต ซึ่งช่วยให้พนักงานมีกระบวนความคิด
ตลอดถึงสมมติฐานในการตัง้ คำ�ถามและความสามารถทีบ่ ริการสาธารณะ
คาดการณ์ถึงวิถีโครงสร้างในอนาคต  
กองบริการสาธารณะ (PSD) สนับสนุนด้านต่างๆ ตามแผน PS21
ในการปฏิบตั กิ ารทีแ่ สวงหาการฝึกอบรมด้านการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
ในการบริการสาธารณะ สถานที่การบริการสาธารณะที่พร้อมสำ�หรับ
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง แผน PS21
แสวงหาการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมในสำ�นักงานต่างๆ ทุกระดับ
โดยการหนุ น ช่ ว ยและเพิ่ ม อำ � นาจในการมี ส่ ว นร่ ว มของข้ า ราชการ
ให้เกิดการปรับปรุงตลอดเวลา การทดสอบ และมีนวัตกรรม นอกจากนี้
แผน PS21 ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะปลูกฝังทัศนคติการบริการภาครัฐทีด่ เี ยีย่ ม
ให้แก่ข้าราชการด้วย
กองบริการสาธารณะ (PSD) ทำ�งานใกล้ชิดกับบรรดารัฐมนตรี
และคณะกรรมการกำ�กับที่สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจระหว่างหน่วยงาน
ด้ ว ยกั น ที่ ดำ � รงชี วิ ต ด้ ว ยคุ ณ ค่ า แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ การบริ ก าร และ
ความเป็นเลิศ ทุกๆ ปีจะมีการฉลองความสำ�เร็จของหน่วยงานบริการ
สาธารณะและยืนยันคำ�มั่นสัญญาการบริการในสัปดาห์การบริการ
สาธารณะในเดือนพฤษภาคม
5) ความสามารถด้านอื่นๆ
นาย Eddie Teo ประธานวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (Civil Service
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College: CSC) ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปีของ CSC ปี 2554 ว่า
ข้าราชการยุคใหม่ของสิงคโปร์จำ�เป็นต้องมีความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม
ดังนี้
• มีความมุ่งมั่นที่จะทำ�งานเพื่อประเทศสิงคโปร์ และปรับปรุง
วิถีการดำ�เนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึ้น
• มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สูง
• มีความตั้งใจในการฟังและเข้าใจความปรารถนา ความต้องการ
และความเดือดร้อนของประชาชน รวมทัง้ ด้านกฎเกณฑ์และการนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติ [58]
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

(Prime Minister’s Office)
ภารกิจ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี (The Prime Minister’s Office PMO) ประกอบด้วยหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่สนับสนุน
นายกรัฐมนตรีในประเด็นต่อไปนี้
• การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ในภาครัฐ (Public Sector Leadership
Development)  
• ขอบข่ายความก้าวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ (Progressive
Human Resource Framework)
• การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพในงานบริการ
สาธารณะ (Effective Change Management in the
Public Service)
• ความน่าเชือ่ ถือและความเป็นเลิศในงานบริการสาธารณะ
(Public Service Excellence and Ethos)
• นโยบายประชากรแห่งชาติและการพัฒนาความสามารถ
(National Population and Talent Policies)
• กลยุทธ์ด้านการวิจัย นวัตกรรม และกิจการแห่งชาติ
(National Research, Innovation and Enterprise
Strategies)
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ภารกิจ
• ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)
• การป้องกันการคอรัปชั่น (Prevention of Corrupt
Practices)
• การเลือกตั้ง และการบริจาคทางการเมือง (Elections
and Political Donations)
• ความซื่อสัตย์ รางวัล และสัญลักษณ์แห่งชาติ (Honours,
Awards and National Symbols)
• ความยุติธรรมและสันติภาพ (Justices of the Peace)
• การประสานนโยบายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Co-ordination of policies associated with
climate change)
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
• ทบวงสืบสวนการประพฤติทุจริต (Corrupt Practices
Investigation Bureau)
• กรมการเลือกตั้ง (Elections Department)
• สำ�นักงานเลขาธิการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (National Climate Change Secretariat)
• กองบริการสาธารณะ (Public Service Division)
• กองประชากรแห่งชาติและการพัฒนาความสามารถ
(National Population and Talent Division)
• กองทุนการวิจัยแห่งชาติ (National Research
Foundation)
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ภารกิจ
• สำ�นักงานเลขาธิการเพื่อความร่วมมือด้านความมั่นคง
แห่งชาติ (National Security Coordination Secretariat)
สำ�นักนายกรัฐมนตรีทำ�หน้าที่ให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีทั้งในด้านองค์การและงานบริหาร หน่วยงานต่างๆ
ดำ�เนินงานอย่างเป็นอิสระขึน้ ตรงต่อเจ้าหน้าทีบ่ ญั ชีของแต่ละ
หน่วยงาน
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่มีอำ�นาจ 2 คณะ ภายใต้
การกำ�กับของสำ�นักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แก่ Monetary
Authority of Singapore (MAS) และ Civil Service
College (CSC) โดย MAS คือ ธนาคารกลางของสิงคโปร์
ทีม่ พี นั ธกิจในการส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
และเป็นศูนย์กลางทางการเงิน MAS มีคณะกรรมการบริหาร
ของตัวเอง ซึง่ มีรองประธานาธิบดีเป็นประธาน และ CSC คือ
สถาบันการเรียนกลางเพื่อข้าราชการสิงคโปร์ ซึ่งดำ�เนินการ
ภายใต้กองบริการสาธารณะสำ�นักนายกรัฐมนตรี [57]
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กระทรวงกลาโหม

(Ministry of Defense)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

นโยบายด้านการป้องกัน
และการทูต (Defence
Policy & Diplomacy)
มีดังนี้
• การยับยั้งขัดขวางและ
การทูต (Deterrence
and Diplomacy)
• เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านความสัมพันธ์กลาโหม
ในภาคทวิภาคี
(Strengthening Bilateral
Defence Relations)
ทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก
• สร้างความมั่นคงระดับ
ภูมิภาคที่มีความโปร่งใส
ครอบคลุม และยืดหยุ่น
(Building an Open,
Inclusive, and Flexible
Regional Security
Architecture)

ภารกิจของกระทรวง
กลาโหมและกองทัพ
สิงคโปร์ คือ ส่งเสริม
ให้เกิดสันติภาพ
และความมั่นคง
ของประเทศสิงคโปร์
ผ่านการยับยั้งขัดขวาง
และการทูต หากเห็นว่า
ล้มเหลวต้องสร้าง
ความมั่นคงอย่าง
ฉับพลันและมีชัยชนะ
อย่างแน่วแน่ เหนือ
ผู้ที่มารุกราน [43]
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

• สร้างความมั่นคงในระดับ
สากล (Contributing to
International
Security Efforts)

กระทรวงการคลัง

(Ministry of Finance)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

เพื่อให้บรรลุภารกิจที่มีอยู่  
กระทรวงการคลัง
จึงได้กำ�หนดกลยุทธ์
เพื่อความสำ�เร็จไว้ดังนี้

สร้างสิงคโปร์ให้ดยี งิ่ ขึน้
ผ่ า นระบบการเงิ น
การคลัง [45]

การเป็น “การคลังภาครัฐ”
(Sound Public Finances)
• บริหารทุนสำ�รองอย่าง
เหมาะสม (Optimally
Managed Reserves)
• รับประกันความยั่งยืน
ด้านการคลังของรัฐบาล
ในระยะยาว (Fiscal
Sustainability)
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

เติบโตด้วยโอกาสทุกด้าน
(Growth with
Opportunity for All)
• การเติบโตอย่าง
มืออาชีพของระบบ
การคลัง (Pro-growth
Fiscal System)
• ความเป็นมืออาชีพ
ของชุมชนด้านระบบ
การเงิน (Pro-Community
Fiscal System)
• สร้างสิง่ แวดล้อมทางธุรกิจ
(Conducive Business
Environment)
• ขยายช่องทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(Expand International
Economic Space)
รัฐบาลสมรรถนะสูง 		
(High Performance
Government)
• ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ประสิทธิผล (Effective
and Efficient Use
of Resources)
• รับผิดชอบผลการปฏิบัติ
งาน (Accountability
for Performance)
• รัฐบาลเชิงบูรณาการ
(Integrated Government)
• รัฐบาลทีท่ นั ต่อสถานการณ์
ในอนาคต (Government
in Time for the Future)

กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)
ภารกิจ
กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะ
• สนับสนุนการกำ�หนดนโยบายด้านต่างประเทศ และ
นำ�ไปปฏิบตั สิ คู่ วามก้าวหน้าเพือ่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ของชาติ
• สร้างมิตรและดำ�รงความเป็นสมาชิกของประชาคม
นานาชาติที่มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ รวมทั้ง
แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาประเทศให้กับ
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ภารกิจ
ประเทศอื่นๆ
• การเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
การช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ชาวสิงคโปร์ทั้งใน
และต่างประเทศ [46]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว

(Ministry of Social and Family Development)
ภารกิจ
การอบรมดูแลและทะนุบำ�รุง
• การปรับตัวของประชาชนรายบุคคล
• ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
• การดูแลใส่ใจสังคม [50]

กระทรวงคมนาคม

(Ministry of Transport)
ภารกิจ
เสริมสร้างการเชือ่ มต่อด้านขนส่งของสิงคโปร์และพัฒนา
ศักยภาพภาคการขนส่งให้กา้ วหน้าต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์ [53]
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 105

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ�

(Ministry of the Environment and Water Resources)
ภารกิจ
รับรองเรือ่ งความสะอาด ความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม และ
ตอบสนองความต้องการเรื่องน้ำ�สำ�หรับชาวสิงคโปร์ [51]

กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ

(Ministry of Communication and Information)
ภารกิจ
สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดย
• การพัฒนาแผนก Infocomm สือ่ และภาคการออกแบบ
ต่างๆ ให้มีชีวิตชีวา
• ปลูกฝังชุมชนแห่งการเรียนรู้
• การดูแลและความผูกพันต่อสาธารณะ [41]
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กระทรวงมหาดไทย

(Ministry of Home Affairs)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ทุกหน่วยงานและกรรมการ
ที่บัญญัติโดยกฎหมาย
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
มีกลยุทธ์หลัก มีทีม
ประจำ�บ้านที่แสดงถึง
ความเป็นทีมเดียวกัน
ประสานงานและร่วมมือกัน
นำ�ความปลอดภัย
และมั่นคงเพื่อชาวสิงคโปร์

ทำ�งานเป็นทีมเสมือน
เป็นหุ้นส่วนของชุมชน
ในการทำ�ให้สิงคโปร์
ปลอดภัยและเป็นบ้าน
ที่มีความมั่นคง [48]

กระทรวงกฎหมาย
(Ministry of Law)
ภารกิจ
ความก้าวหน้าในการเขาถึงความยุติธรรม หลักนิติธรรม
เศษฐกิจ และสังคม โดยผ่านนโยบาย กฎหมาย และการ
บริการต่างๆ [49]
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กระทรวงศึกษาธิการ

(Ministry of Education)
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พื้ น ฐานการดำ � รงชี วิ ต และ
ความสำ�เร็จ:
ประชาชนเป็นทรัพยากร
ทีล่ �้ำ ค่า ทุกคนล้วนมีคณุ ค่าและ
ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง
ดังนั้นการศึกษาจะทำ�ให้เห็น
ถึ ง ศั ก ยภาพที่ เ ต็ ม เปี่ ย มของ
แต่ ล ะบุ ค คล นำ � พรสวรรค์
และความสามารถมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและ
ชุมชน นำ�ไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์
และน่าพึงพอใจ
เด็ ก ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การ
ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ผ่ า น
ระบบการศึกษาเท่าทีศ่ กั ยภาพ
ความสามารถของแต่ละคนจะ
ทำ�ได้ ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและคุ ณ ธรรม
จะเป็นเครือ่ งรับประกันโอกาส
ที่เท่าเทียมกันของทุกคน
เด็ ก ทุ ก คนควรได้ รั บ การ

พันธกิจการบริการด้าน
การศึกษา คือหล่อหลอม
อนาคตของชาติ โดย
การปลุกปั้นประชาชน
ที่มีอิทธิพลต่ออนาคต
ของชาติ ซึง่ การบริการ
การศึ ก ษาจะเตรี ย ม
ความพร้อมให้แก่เด็กๆ
อย่างเท่าเทียม พัฒนา
ให้เต็มศักยภาพ และ
อบรมให้เป็นประชาชน
ที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่ อ ครอบครั ว สั ง คม
และประเทศชาติ [44]

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

อบรมสั่งสอนตามที่แต่ละคน
สามารถรับมือได้ และควรได้
รับการส่งเสริมให้เชีย่ วชาญตาม
ความถนัดต่างๆ ของแต่ละคน  
ระบบการศึกษาต้องยืดหยุ่น
ตามความสามารถในการรับมือ
สำ�หรับพวกนักเรียนที่มีอัตรา
แตกต่างกัน ทั้งในด้านจิตใจ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
เด็กทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะ
ภูมใิ จในงานทีท่ � ำ ทัง้ ทำ�งานให้
ดีทสี่ ดุ และดีกว่าในสิง่ ใดก็ตาม
ที่ได้ทำ� ให้คุณค่าและนับถือ
ความซื่อสัตย์ของงานที่ทำ�
การศึกษาให้ความรู้และ
ทั ก ษะแก่ ต นเอง ตลอดจน
คุณค่าที่ถูกต้องและทัศนคติ
ที่ทำ�ให้เชื่อมั่นในการดำ�รงชีพ
ของแต่ละคน รวมถึงความสำ�เร็จ
และอยู่รอดของประเทศ จึง
ต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ส่วน
ตัวและสามารถทำ�งานใกล้ชิด
กับผูอ้ นื่ การแข่งขันส่วนบุคคล
ด้วยความสำ�นึกทางสังคมอย่าง
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ยุทธศาสตร์
เข้มแข็ง  ซึง่ ต้องมีความยืดหยุน่
ในการนึกคิดและปรับตัวต่อ
ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลก รวมทัง้ ต้องมีจริยธรรม
และช่ ว ยเหลื อ ให้ เข้ ม แข็ ง ใน
โลกของการยกระดั บ คุ ณ ค่ า
ต่างๆ
ผูเ้ รียนต้องรูป้ ระวัตศิ าสตร์
พื้ น ฐาน ความอ่ อ นแอ และ
ข้อจำ�กัดต่างๆ ของสิงคโปร์ ทัง้
ต้องพัฒนาความสำ�นึกในเอกลักษณ์ และโชคชะตาสัญชาตญาณแห่งการป้องกันผลประโยชน์
ของชาติ รวมถึงการแก้ปัญหา
และมั่ น ใจที่ จ ะยื น หยั ด ด้ ว ย
กัน พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายและอุปสรรคด้วย
ตัวเอง
การศึกษาช่วยอนุรักษ์ราก
ฐานของวัฒนธรรม ผูเ้ รียนควร
จะมีความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม
ประเพณี และภาษาแม่ ในขณะ
เดียวกันต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
และเคารพเพื่อนร่วมชาติที่มี
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ภารกิจ

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พื้นฐานทางเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และภาษาที่แตก
ต่างจากตน

กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน

(Ministry of Culture, Community and Youth)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ด้านศิลปะ (Arts)
• ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและความผูกพันใน
ศิลปะ
• สนับสนุนความรัก
ความต้องการในศิลปะของ
ประชาชน รวมทั้งรสนิยม
ที่เป็นเลิศและการศึกษา
• พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านศิลปะของสิงคโปร์
โครงสร้างพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• สร้างทุนทางสังคม
• สร้างแรงบันดาลใจ
แห่งจิตวิญญาณ
ความเป็นสิงคโปร์
• ร่วมกันทำ�ให้
สิงคโปร์เป็นบ้าน
ที่น่าอยู่
ผ่านงานศิลปะ ประเพณี
กีฬาต่างๆ การให้และ
ความผูกพันของชุมชน
และเยาวชน สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ทำ�ได้ ดังนี้
• ดำ�เนินการตาม
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

การพัฒนาชุมชน
และการบริการ (Community
development and
services)
• สนับสนุนความสัมพันธ์
สามัคคีของชุมชน
และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
ทีห่ ลากหลายทางวัฒนธรรม
ของสิงคโปร์
• ส่งเสริมวัฒนธรรมการใส่ใจ
และวัฒนธรรมการให้
ผ่านทางอาสาสมัคร
และการทำ�บุญ
• ควบคุมดูแลองค์การ
การกุศลและสหกรณ์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวกับกิจการมุสลิม
ได้แก่ ศาลศาสนาอิสลาม
(Syariah Court) และ
การจดทะเบียนสมรส
(Registry of Muslim
Marriages)

ความต้องการเพื่อ
การเติมเต็มชีวิต
• เป็นสังคมทีส่ วยงาม
โดยเกิดจากการ
ชืน่ ชมซึง่ กันและกัน
และมีความไว้วางใจ
กัน
• มีสามัญสำ�นึกใน
ความเป็นเจ้าของ
สิงคโปร์ ว่าเป็นบ้าน
ของเรา [42]

ประเพณี (Heritage)
• อบรมความประทับใจของ
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ประวัติศาสตร์ชาติ และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ผ่านการเก็บ
สะสมของชาติ การพิทักษ์
รักษาประเพณี และ
การศึกษา
• สนับสนุนชุมชนให้เข้ามี
ส่วนร่วมในประเพณี
ที่ตกทอดผ่านทาง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
โปรแกรมประเพณีต่างๆ
และอื่นๆ
ความผูกพันกับถิ่นที่อยู่และ
การปรับตัว (Rootedness
and resilience)
• เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ แบ่งปันคุณค่าต่างๆ
ความเป็นเจ้าของ และ
คำ�มั่นสัญญาให้แก่ชาติ
สิงคโปร์  
• อบรมความงดงามและ
ความภาคภูมิใจของ
พลเมือง
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ยุทธศาสตร์
กีฬา (Sports)
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และผูกพันในกีฬา
ต่างๆ
• สนับสนุนความต้องการ
ด้านการกีฬาของประชาชน
รวมทั้งความเป็นเลิศด้าน
กีฬาและการศึกษา
• พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
ของสิงคโปร์ และโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ วัฒนธรรมด้าน
กีฬาที่มีชีวิตชีวา และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เยาวชน (Youth)
• สนับสนุนและเติมความหวัง
และความสนใจต่างๆ ของ
เยาวชน
• สนับสนุนให้เยาวชน
ช่วยเหลือชุมชน
ด้วยความผูกพัน
• อบรมภาวะเยาวชน
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ภารกิจ

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำ หนด
สามกลยุทธ์เพือ่ ความสำ�เร็จไว้
ดังนี้

ส่งเสริมการมีสุขภาพ
ทีด่ ี และลดการเจ็บป่วย
ของประชาชน ประกัน
การเข้าถึงการบริการ
ดูแลสุขภาพที่ดีและ
ราคาไม่แพง และปฏิบตั ิ
ตามความเป็นเลิศ
ด้านการแพทย์ [47]

ส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ี และ
ลดการเจ็บป่วยของประชาชน
(Promote good health
and reduce illness)
การมี สุ ข ภาพที่ ดี นั้ น เป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
บุ ค คล แต่ ก ระทรวงแสดง
บทบาทหลักในการให้ความรู้
และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพ และลดการ
เจ็บป่วยของประชาชนผ่านการ
ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้
เหมาะสม
ประกันการเข้าถึงการบริการ
ดู แ ลสุ ข ภาพที่ ดี แ ละราคา
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ยุทธศาสตร์
ไม่แพง (Ensure access to
good and affordable
healthcare)
กระทรวงมีความรับผิดชอบ
ในการทำ�ให้มนั่ ใจว่าระบบการ
ดูแลสุขภาพในสิงคโปร์นั้นมี
ผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐาน
ระดั บ มื อ อาชี พ และแต่ ล ะ
บริการสุขภาพนั้นเหมาะสม
กั บ ความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ย
และราคาค่าบริการต้องไม่แพง
ให้ประชาชนสามารถจ่ายได้
ถึงแม้วา่ รัฐบาลและประชาชน
จะร่วมกันจ่ายค่าบริการสุขภาพ
นั้นก็ตาม
ติดตามความเป็นเลิศทางการ
แพทย์ (Pursue medical
excellence)
ระบบสุขภาพของสิงคโปร์
นัน้ ได้รบั การยอมรับเป็นอย่าง
ดี และชาวสิ ง คโปร์ ก็ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากระบบนี้ ทำ�ให้
จำ�นวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามา
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ภารกิจ

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

รับการรักษาในสิงคโปร์เพิม่ ขึน้
ทางกระทรวงจึ ง ต้ อ งดำ � เนิ น
วิธีการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
ชาวสิงคโปร์สามารถรับผิดชอบ
ค่าบริการสุขภาพได้

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
(Ministry of Trade and Industry)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

เพื่อให้บรรลุภารกิจที่มีอยู่
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้กำ�หนด กลยุทธ์เพื่อ
ความสำ�เร็จไว้ดังนี้
• อำ�นวยความสะดวก
ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพการเติบโต
และมีพื้นฐานต่างๆ
ที่เข้มแข็ง
• ปกป้องผลประโยชน์
ทางการค้าระหว่าง

ส่งเสริมการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ และสร้างงาน
ที่ดีให้แก่ชาวสิงคโปร์
ให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
การดำ�เนินชีวิตได้ [52]
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ประเทศของสิงคโปร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความชัดเจนในการ
ได้รบั สิทธิในตลาดโลก
เรือ่ งสินค้า การบริการ
และการลงทุนต่างๆ
• จัดเตรียมความเข้าใจ
ที่ดีในสภาพปัจจุบัน
และทัศนคติ เพื่อ
เศรษฐกิจสิงคโปร์
และนโยบาย
ที่บัญญัติขึ้นด้วย
ความละเอียดอ่อน

กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ

(Ministry of National Development)

118

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

วิสัยทัศน์ของกระทรวงพัฒนา
แห่งชาติ คือการทำ�ให้สงิ คโปร์
เป็นบ้านในดวงใจ เป็นเมืองที่
โดดเด่นระดับโลก กระทรวง
พัฒนาแห่งชาติ จึงมีเป้าหมาย

• พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ระดับโลก (Develop
World-Class  
Infrastructure)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

สู่ความสำ�เร็จดังนี้
• พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระดับโลก
• สร้างสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินชีวิตที่
ยั่งยืนและมีชิวิตชีวา
• สร้างรากฐาน
และความสัมพันธ์
ของชุมชน

• สร้างสิ่งแวดล้อม
ด้านที่อยู่อาศัยให้
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
และมีชีวิตชีวา
(Create a Vibrant
and Sustainable
Living Environment)
• สร้างรากฐานและ
ความเหนียวแน่น
ของชุมชน [56]

กระทรวงแรงงาน

(Ministry of Manpower)
ภารกิจ
พั ฒ นาผลิ ต ภาพแรงงานและสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้
ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ช าวสิ ง คโปร์ มี ง านที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง
ยามเกษียณ [54]
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5.2 หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับ ASEAN
5.2.1 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงาน

หน้าที่

คณะกรรมการมาตรฐาน
สนับสนุนให้ประเทศมีผลการผลิต
ผลิตภาพและนวัตกรรมแห่ง
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ด้าน คือ
ประเทศสิงคโปร์ หรือ SPRING
1) การเพิ่ ม ผลผลิ ต และการ
(Standards, Productivity
สร้างสรรค์
and Innovation Board of
2) มาตรฐานและคุณภาพ และ
Singapore)
3) SMEs ภาคอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ
เพื่ อ ให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศ
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ และมีศกั ยภาพ
การขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ด่ี ี
และชีวิตมีคุณภาพ
เว็บไซต์ : www.spring.gov.sg
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หน่วยงาน

หน้าที่

กระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม
(Ministry of Trade
and Industry)

รับผิดชอบเกีย่ วกับการค้า การลงทุน
และการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ : www.mti.gov.sg

หน่วยงาน

หน้าที่

International
Enterprise Singapore
(IE Singapore)

มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุน
บริษัทสิงคโปร์ให้สามารถขยายตัว
สู่ตลาดโลกได้ โดยให้บริการและ
อำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น
การจัดหาข้อมูลการตลาด ทำ�การ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำ�เนิน
การค้า และการนัดหมาย/จัดหาคูค่ า้
ในต่างประเทศ รวมทั้งมีนโยบาย
ส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของ
SME ในภูมภิ าค โดยมีมาตรการจูงใจ
ให้ประเทศต่างๆ มาเปิดบริษทั /สาขา
ในสิงคโปร์ และร่วมกับบริษทั สิงคโปร์
ในการขยายธุรกิจสูต่ ลาดในภูมภิ าค
ต่อไป
เว็บไซต์ : www.iesingapore.gov.sg
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หน่วยงาน

หน้าที่

Economic
Development Board
(EDB)

ส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศทั้งด้านการผลิต
และการบริการระดับนานาชาติ

เว็บไซต์ : www.edb.gov.sg
หน่วยงาน

หน้าที่

Agri-Food and
Veterinary Authority
(AVA)

รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐาน/คุณภาพอาหารนำ�เข้าสิงคโปร์
ออกระเบี ย บและดู แ ลสุ ข อนามั ย
ภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชน
มี ค วามมั่ น ใจว่ า อาหารที่ นำ � เข้ า
สิงคโปร์และผลิตในประเทศมีความ
สะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัยต่อ
การบริโภค

เว็บไซต์ : www.ava.gov.sg
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5.2.2 ด้านการศึกษา
หน่วยงาน

หน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)

หล่อหลอมอนาคตของชาติ โดยการ
ปลุกปั้นประชาชนที่จะเป็นอนาคต
ของชาติ ซึง่ การบริการของกระทรวง
ศึกษาธิการ คือ การให้การศึกษา
แก่เด็กๆ อย่างเท่าเทียม พัฒนาเยาวชน
อย่างเต็มศักยภาพ และอบรมให้เป็น
ประชาชนที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

เว็บไซต์ : www.moe.gov.sg

5.2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยงาน
กองทุนธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise
Fund: SEF)
โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนและเยาวชน

หน้าที่
เสริมสร้างศักยภาพของตัวบุคคล
และองค์ ก ารเพื่ อ สร้ า งโอกาสแก่
ผู้ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คมให้ ส ามารถ
พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้มีนวัตกรรมที่จะสร้าง
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หน่วยงาน

หน้าที่

(Ministry of Culture,
Community and Youth)

ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมได้
แสดงออกอย่างเต็มที่

เว็บไซต์ : www.mccy.gov.sg

5.2.4 ด้านสาธารณสุข
หน่วยงาน
The Healthcare
Service Working Group
(HSWG)

หน้าที่
พัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์ให้บริการ
รักษาพยาบาลของเอเชีย

เว็บไซต์ : www.mti.gov.sg

5.2.5 ด้านการบิน
หน่วยงาน

หน้าที่

กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)

รั ก ษาสถานะการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางการบินในภูมิภาค

เว็บไซต์ : www.mot.gov.sg
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5.2.6 ด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
การท่องเที่ยวสิงคโปร์

หน้าที่
ส่งเสริม พัฒนา และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

เว็บไซต์ : www.yoursingapore.com

5.2.7 ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
หน่วยงาน

หน้าที่

กระทรวงการสื่อสาร
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
และสารสนเทศ
(Ministry of Communication
and Information)
เว็บไซต์ : www.mci.gov.sg

5.2.8 ด้านตลาดแรงงาน
หน่วยงาน
กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Manpower)

หน้าที่
พัฒนาผลิตภาพแรงงานและสถานที่
ปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ เพือ่ ให้ชาวสิงคโปร์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 125

หน่วยงาน

หน้าที่
มี ก ารงานที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง
ยามเกษียณ

เว็บไซต์ : www.mom.gov.sg

5.2.9 ด้านความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยงาน

หน้าที่

กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

สร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาประเทศ และให้
ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน

เว็บไซต์ : www.mfa.gov.sg

5.2.10 ด้านไอที
หน่วยงาน

หน้าที่

Ministry of Information,
Communications,
and Arts (MICA)

MICA มีวิสัยทัศน์ คือ “Creative
People, Gracious Community,
Connected Singapore” โดยมี
ลั ก ษณะที่ เ น้ น ด้ า นวั ฒ นธรรม
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หน่วยงาน

หน้าที่
เป็นหลัก เป้าหมายของ MICA คือการ
พัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นเมืองระดับโลก
ด้านข้อมูล การสือ่ สารและวัฒนธรรม
สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ
สร้างสังคมคุณภาพในประเทศที่มี
ความหลากหลาย

Industry Division
(IND)

ดูแลให้ ICT มีศักยภาพเข้มแข็งและ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ควบคุม
ดู แ ลให้ บ รรยากาศในการซื้ อ ขาย
เป็นไปด้วยดี ส่งเสริมให้ธุรกิจ ICT
มี ค วามก้ า วหน้ า ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
นวั ต กรรมและผลผลิ ต ทาง ICT
ใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในงานด้าน ICT

Infocomm Development
Authority of Singapore
(iDA)

ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน ICT
โดยตรง โดยยึดเป้าหมายที่จะเป็น
Intelligent Nation ภายในปี 2015
(iN2015) เพื่ อ พั ฒ นาให้ สิ ง คโปร์
เป็นเมืองระดับโลก โดยมีจุดแข็งคือ
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หน่วยงาน

หน้าที่
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไร
ก็ตาม iDA ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่ง
คื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem) การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีจึงจะต้องไม่ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้าน Ecofriendly จึงถือเป็นอีกนโยบายหนึ่ง
ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ความยั่ ง ยื น iDA ยั ง มี
เป้าหมายในการส่งเสริมความเป็น
Economic Hub และการลงทุ น
ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร
หัวใจสำ�คัญของ iDA ก็คอื นวัตกรรม
นั่นเอง

International Conference เน้ น เรื่ อ งการนำ � เทคโนโลยี เ ข้ า
on Teaching and Learning มาประกอบการให้ ก ารศึ ก ษากั บ
with Technology
ประชากรรุ่นใหม่
(ICTLT)
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (Civil Service College: CSC) [31]
ประเทศสิงคโปร์ คือ สถาบันการเรียนรู้ส่วนกลางสำ�หรับหน่วยงาน
บริการภาครัฐประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐชั้นหนึ่ง
ตามพันธกิจของวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน คือ หัวใจของการเรียนรู้
อันเป็นเลิศและการพัฒนาหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ในประเทศสิงคโปร์
• ศูนย์กลางความรู้ การประมวล การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอด
ความรู้ภายในธุรกิจภาครัฐ
• การตีความร่วมกันในด้านลักษณะพฤติกรรมและค่านิยม
• สร้างซอฟต์แวร์สำ�หรับเครือข่ายภาครัฐ
• สร้างความสามารถหลักในธุรกิจภาครัฐ
• เชื่อมต่อไปยังทั่วโลก
• ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
• สร้างความสามารถทางยุทธศาสตร์ด้านกำ�ลังการผลิตและภาวะ
ความเป็นผู้นำ�ให้แก่หน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (CSC) มีโปรแกรมทีค่ รอบคลุมเหมาะสม
เพือ่ สร้างยุทธศาสตร์ดา้ นกำ�ลังการผลิตในหน่วยงานให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ มุ่งเน้นในด้านการบริหารปกครอง ภาวะความเป็นผู้นำ� 
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รวมทั้งการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ โดย CSC ดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด
กับรัฐบาลและหน่วยงานสือ่ สารภาครัฐทีป่ ลูกฝังค่านิยม ตลอดจนสถาบัน
วิชาการและองค์การการเมืองระหว่างประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นวิธปี ฏิบตั ิ
ทีท่ �ำ ให้องค์การประสบความสำ�เร็จและมีประสบการณ์ดา้ นความเป็นผูน้ � ำ
การพัฒนานโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการปฏิรูปภาครัฐ
รายงานว่ า มี ผู้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมที่ มี ค วามโดดเด่ น เฉพาะตั ว
เป็นจำ�นวนเกือบ 44,000 คน ในปี พ.ศ. 2553

ภาพที่ 7 สถิติการฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2552 – 2554
ที่มา: รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554 ของวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เน้นการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม
ภายในหน่ ว ยงานบริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ประเทศสิ ง คโปร์
อย่างเป็นระบบ (Training Environment in the Singapore Public
Service: SPS) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ เพื่อให้ได้
มุมมองทีล่ ะเอียดเกีย่ วกับระบบนี้ จะมีองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกันทัง้ สิน้
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9 ประการ ได้แก่ บริบท หลักการและแนวทาง การให้ความสำ�คัญและ
การกำ�หนดทิศทาง กรอบแนวคิด ผู้มีบทบาทสำ�คัญ ระเบียบวิธีการ
ประเภทของโครงการ การเลือกโครงการ และการวิเคราะห์ที่นำ�มาใช้
ในการประเมินสภาพแวดล้อม คือ การประเมินความคุ้มค่า (VFM)
ดังภาพที่ 8 ในหัวข้อ 6.2.1 ระบบการพัฒนาข้าราชการ

6.2 วิธีพัฒนาข้าราชการ
การพัฒนาข้าราชการของแต่ละประเทศต่างมีวิธีการของตนเอง
ประเทศสิงคโปร์ก็เช่นกัน ซึ่งดูได้จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
ที่ 1-5 สะท้อนให้เห็นถึงระบบการพัฒนาข้าราชการ องค์ประกอบ
ที่ 6-9 สะท้อนถึงวิธีการพัฒนาข้าราชการ

ภาพที่ 8 สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมภายในหน่วยงานบริการสาธารณะ
ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์
ที่มา:  Gambhir Bhatta, 2000
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จากภาพที่ 8 ได้นำ�มาขยายการศึกษาดังนี้

6.2.1 ระบบการพัฒนาข้าราชการ
องค์ประกอบที่ 1: บริบท
การฝึกอบรมภายในหน่วยงานบริการสาธารณะภาครัฐของประเทศ
สิงคโปร์ (SPS) มีหลายตัวแปร ซึง่ เป็นปัจจัยในการพัฒนาและบางตัวแปร
อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล ตามที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ในภาพประกอบทีม่ ี 8 ตัวแปร ช่วยขยายให้เห็นขอบเขตของปัญหา นับจาก
ปัญหาด้านขนาดทางภูมศิ าสตร์ไปจนถึงปัญหาด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ (SHRM) ทีป่ ระเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์
กับเศรษฐกิจโลกและประเทศนีม้ กี รอบการวางแผนกลยุทธ์อนั เป็นอิสระ
จากปัจจัยภายนอก สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ
แต่มีความเป็นชุมชนเมืองอย่างสมบูรณ์ เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์
มีวิวัฒนาการมาจากการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรของชาติอื่นๆ โดยเริ่มต้น
จากการรวมสินค้าส่งไปจำ�หน่ายยังสถานทีอ่ น่ื จนกลายมาเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์อยู่บนพื้นฐาน
ของการค้าเสรีและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ ม ทีร่ ฐั บาลมีบทบาทหน้าที่
อย่างมากในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าแทรกแซงด้านการวางแผนและ
การดำ�เนินงานนโยบายเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มพูนความเข้มแข็งของชาติ
และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของชาวสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ทางตรง
กับตลาดโลกอย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด
ต่างประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อประเทศสิงคโปร์
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นอกจากนี้การศึกษาถึงความเข้มแข็งของสังคมระยะยาวมักจะดูที่
การพัฒนาศักยภาพคน การศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ปรากฏให้เห็นในบริบท
ของการใช้งานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ (SHRM)
องค์ประกอบที่ 2: หลักการและแนวทาง
แนวทางการฝึกอบรมภายในหน่วยงานภาครัฐเป็นผลิตผลจากแนวทาง
การปฏิบัติทั้งหมดที่มีต่อนโยบายสาธารณะภายในประเทศสิงคโปร์
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา [40] สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยความมุ่งมั่นและ
ความเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้า ทัง้ นีห้ น่วยงานให้บริการสาธารณะภาครัฐของ
ประเทศสิงคโปร์ยังตั้งคำ�ถามว่า กิจกรรมการฝึกอบรมช่วยตอบสนอง
ความต้องการด้านทักษะและอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการเดียวกันนี้
ในอนาคตอย่างไร
สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ คือ การให้ความสำ�คัญ
อย่างมากด้านการมุ่งเน้นอนาคต กลยุทธ์การมุ่งเน้นที่รัฐบาลใช้อยู่นี้
กลายเป็นกลยุทธ์ที่โด่งดังในปัจจุบัน และเป็นวิธีที่ทำ�ให้ประเทศเล็กๆ
สามารถประสบความสำ�เร็จได้อย่างยอดเยี่ยม โดยรัฐบาลมักถามตัวเอง
เสมอว่า “ปีหน้าจะเป็นเช่นไร” และการค้นหาคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามนี้
คือ สิ่งที่ผลักดันให้มีการมุ่งเน้นในด้านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวิธีการ
ในการบริหารจัดการความซับซ้อนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตลอดเวลา ภายในขอบเขต
ของนโยบายสาธารณะในระดับบุคคล แม้แต่พนักงานแต่ละคนยังคาดหวังว่า
จะได้ครอบครองกรรมสิทธิใ์ นกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ พูน
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ทั ก ษะ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การเตรี ย มเส้ น ทางการฝึ ก อบรมรายบุ ค คล
(ITRM) ซึ่ง จุ ด นี้พ นั ก งานจะเริ่ม ต้ น และวางแผนเกี่ย วกั บ สายอาชี พ
ของพนักงานเอง รวมทั้งจะระบุทักษะที่จำ�เป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน ในลักษณะดังกล่าวนีค้ วามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิค์ วบคูไ่ ปกับ
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นระดั บ บุ ค คล
จะเป็นของพนักงาน
สถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความพิเศษอยู่ที่สถาบัน
ดังกล่าวมองเห็นว่า แนวคิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สามารถช่วยให้พนักงาน
ของหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐสามารถนำ�เอาทัศนคติทมี่ ี
อยู่ไปใช้กับปัญหาในอนาคตได้ และสิ่งสำ�คัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คือ การนำ�ไปสู่การจ้างงานระยะยาวให้แก่พนักงาน
จุดกำ�เนิดของการมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ ข้อเท็จจริง
ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหากไม่มี
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งก็ไม่สามารถรับรองได้วา่ การดำ�เนินงานในอนาคต
จะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มีต่อ
หลักแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีความชัดเจนมาก ยกตัวอย่างเช่น
เพิง่ มีการสร้างระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในโรงเรียนของประเทศสิงคโปร์
เมื่อไม่นานมานี้ [76]
อี ก หลั ก การที่ สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น งานโดยทั่ ว ไปของภาครั ฐ
และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นการฝึ ก อบรมหน่ ว ยงานภาครั ฐ คื อ
การดำ�เนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพ [62]
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ วิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ในประเทศสิ ง คโปร์
รัฐบาลประเทศสิงคโปร์เน้นย�ำ้ เสมอเกีย่ วกับคุณค่าของการบริหารจัดการนี้
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อีกทั้งยังประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมากในการสร้างประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญในการดำ�เนินงานของภาครัฐ ข้อเท็จจริงที่ว่า
รัฐบาลมีนโยบายอันแข็งแกร่งในการแสวงหาความมีประสิทธิภาพ คือ
การทีร่ ฐั บาลให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในด้านการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ
การขับเคลือ่ น เพือ่ ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพนีต้ อ้ งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และต้องปรากฏให้เห็นอยูใ่ นบริบทของโครงการบริการสาธารณะ
หรือ PS21 ของรัฐบาล ซึ่ง “ให้บริการสาธารณะของภาครัฐมักแสวงหา
การปรับปรุงพัฒนา เพือ่ ค้นหาวิธกี ารดำ�เนินงานทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ทัง้ ตัง้ คำ�ถามว่า
ควรจะดำ�เนินงานในลักษณะเดิมต่อไปหรือไม่ และกำ�ลังดำ�เนินการสิง่ ใด
กันอยู่ รวมทั้งตั้งคำ�ถามว่ามีสิ่งอื่นใดที่ควรดำ�เนินการอีก...” [40]
นอกจากนี้มีการเปลี่ยนหลักสำ�คัญด้านการฝึกอบรมของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ในประเทศสิ ง คโปร์ โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของ
การฝึกอบรมจากรายบุคคลไปเป็นค่ายฝึกอบรม การเปลี่ยนนี้เพื่อให้
กรอบการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ มหภาค (Macro Framework) ปรากฏ
อยูใ่ นกระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรมที่บังคับให้บุคลากรต้องฝึกอบรม
เพียงลำ�พังนัน้ จะไม่คอ่ ยได้ผลเหมือนกับการฝึกอบรมทีน่ �ำ บุคลากรเข้าไป
ฝึกอบรมในลักษณะค่าย โดยโครงการค่ายฝึกอบรมเป็นกรณีตวั อย่างทีด่ ี
สำ�หรับประเด็นนี้
การขยายขอบเขตการฝึกอบรมให้เป็นลักษณะโครงการค่ายฝึกอบรม
นั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง สถานการณ์ ข องประเทศ
การบริหารงานบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การได้มาซึง่ ความคิดทีด่ เี ยีย่ ม
และการทำ�งานในตำ�แหน่งงานบริหารระดับสูงภายในหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศสิงคโปร์ อย่างเช่น มีการจัดทีมงานโครงการประกอบด้วย
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บุคลากรทุกวัยและทุกระดับ เพื่อร่วมศึกษาปัญหาสำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ อนาคตของประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ ง การฝึ ก อบรมลั ก ษณะนี้ จ ะไม่ ใช่
การฝึกอบรมทักษะพืน้ ฐานเพียงเท่านัน้ การเข้าร่วมการประชุมรายสัปดาห์
รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปัญหา
และเป้าหมายของประเทศ ปัญหาระดับภูมิภาค รวมทั้งนโยบายภาครัฐ
จะขึ้นอยู่กับระดับตำ�แหน่งงานของบุคลากร
บุคลากรภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะภาครัฐของประเทศ
สิงคโปร์จะถือว่ามีสิทธิขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ สิทธิในการแนะนำ� 
สิทธิในการทำ�งานในทีมงานปรับปรุงพัฒนา และสิทธิในการฝึกอบรม
โดยสิทธิขอ้ สุดท้ายนีม้ คี วามครอบคลุมหลายสิง่ หลายอย่าง แต่โดยหลักแล้ว
สิทธิขอ้ นีก้ �ำ หนดขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั โอกาสและเงินทุนอันเหมาะสม
และเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทักษะความรูใ้ หม่ๆ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการกำ�หนดสิทธิน้ี
คือ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ.1980) รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายขึ้น
โดยนำ�เอาปรัชญาการบริหารงานส่วนบุคคลที่มุ่งบุคลากรมาใช้กับงาน
ราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งระบุไว้ว่าบุคลากรต้องได้รับการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที  ่ ก่อนหน้านีม้ งี านหลากหลาย
ประเภททีต่ อ้ งทำ�ด้วยตนเอง เช่น การกรอกแบบฟอร์ม ฯลฯ แต่ในปัจจุบนั
งานเหล่านั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้บุคลากรภาครัฐ
จึงมีเวลาในการฝึกอบรมมากขึ้น
แนวทางสุดท้ายเพื่อให้เป็นสถาบันการเรียนรู้และการฝึกอบรม
เรียกว่า “กลยุทธ์ 4R” [39] ซึ่งได้แก่ (1) การฟื้นฟูบุคลากร (Renewal
of Workforce) (2) การโยกย้ า ยบุ ค ลากร (Re-deployment of
Retrenched Workers) (3) การปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการปฏิ บั ติ
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ของบุคลากร (Re-alignment of Employment Practices) และ
(4) การฟื้นฟูการจ้างงาน (Revitalization of Employment) ขณะที่
ภาครั ฐ ให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นการฟื้ น ฟู บุ ค ลากร ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ภาคธุรกิจแต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าภาครัฐใช้วกิ ฤติเศรษฐกิจ
เป็ น โอกาสในการฝึ ก อบรมและทบทวนทั ก ษะความรู้ ข องบุ ค ลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับงานใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
ที่ เรี ย กว่ า การจ้ า งงานตลอดชี พ ด้ ว ยการยกระดั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การจ้างงานตลอดชีพแบบเดิม สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น
ของภาครัฐในการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร รวมทัง้ เป็นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
องค์ประกอบที่ 3: การให้ความสำ�คัญและการกำ�หนดทิศทาง
การให้ความสำ�คัญและการกำ�หนดทิศทางในการฝึกอบรมเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยแบ่งเป็นโครงการการฝึกอบรมแบ่งออก
เป็ น โครงการภายในประเทศและนานาชาติ เพื่ อ แบ่ ง การมอบทุ น
การศึกษาอย่างเป็นทางการตามรูปแบบการฝึกอบรม ซึง่ สามารถดำ�เนิน
การฝึกอบรมได้ทงั้ ภายในประเทศสิงคโปร์หรือต่างประเทศ สิง่ ทีน่ า่ สังเกต
เป็นพิเศษในขอบเขตของการฝึกอบรมภายในประเทศ คือ การที่ภาครัฐ
ให้การมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540
ภาครัฐได้ทำ�การคัดเลือกบุคลากรจำ�นวน 3 คนจากผู้สมัครภาคเอกชน
เพื่อให้เข้ามาทำ�งานในฐานะผู้นำ�ฝ่ายบริหารงานบริการเป็นครั้งแรก ซึ่ง
การดำ�เนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการฝึกอบรม ในทางกลับกัน
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มีบคุ ลากรให้บริการสาธารณะของภาครัฐทีม่ าจากฝ่ายบริหารงานบริการ
จากกระทรวงการต่างประเทศ ทีใ่ ห้การสนับสนุน บริษทั เชลล์ ลอนดอน
มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี แต่สิ่งที่ขาดหายไปจากเนื้อหาทั่วไปของ
วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในหน่วยงานให้บริการสาธารณะ
ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ในด้านการมอบความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ให้แก่ประเทศอื่นๆ ผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ สิ่งที่เป็นตัวชี้วัด คือ
ข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศสิงคโปร์ “ได้ผ่านช่วงรอยต่อ และสามารถก้าวสู่
ความเป็นสากลอย่างแท้จริงได้ด้วยโครงการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาให้มคี วามเจริญก้าวหน้า” [36]
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ซึ่งความช่วยเหลือทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อีกทั้งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการก่อตั้งสำ�นักงานโครงการร่วมมือประเทศ
สิงคโปร์ (SCP) โดยสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานงาน
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการฝึ ก อบรมระหว่ า งประเทศทั้ ง หมด ตลอดจน
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จากข้ อ เท็ จ จริ ง
กล่าวได้ว่าแนวทางพิเศษของประเทศสิงคโปร์ในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ต่างประเทศนั้นอยู่บนพื้นฐานของการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์
สำ�นักงานโครงการร่วมมือประเทศสิงคโปร์มีองค์ประกอบหลัก
2 ประการ คื อ (1) การจั ด ทำ � ความตกลงทวิ ภ าคี ร่ ว มกั บ ประเทศ
กำ � ลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ เพื่ อ จั ด การฝึ ก อบรมในประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ
ส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศเหล่านั้น (2) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ซึ่ ง จะมี ก ารระดมความเชี่ ย วชาญและทรั พ ยากรของประเทศ
คู่ เจรจา เพื่ อ นำ � มาจั ด การฝึกอบรมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน
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โดยมี อ งค์ ป ระกอบ 2 ประการ ในการเข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรม
ประการแรก คือ โครงการฝึกอบรม 3 ประเทศ (Third Country Training
Program: TCTP) ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก โดยโครงการฝึกอบรมนี้
ได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงการฝึกอบรมที่มุ่งการพัฒนาทั่วโลก
ความจริงแล้วประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ธนาคารโลกได้เลือก
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มลงนามโครงการ TCTP ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2539
ปัจจุบนั มีประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ TCTP จำ�นวนมากกว่า 16 ประเทศ
ในการจัดตั้งโครงการ TCTP ประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ (เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา
ลั ก เซมเบิ ร์ ก ญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น ) หน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ (เช่ น
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย และสำ�นักเลขาธิการแผนโคลัมโบ เป็นต้น)
รวมทัง้ องค์การระหว่างประเทศต่างๆ (เช่น สำ�นักเลขาธิการเครือจักรภพ
สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารโลก
เป็นต้น) เพือ่ จัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์ให้แก่บคุ ลากร
จากประเทศกำ�ลังพัฒนา ในการดำ�เนินการหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว
SCP ใช้หน่วยงานจัดฝึกอบรม เช่น สถาบันการบินชั้นนำ�แห่งสิงคโปร์
(Singapore Aviation Academy) หรือดำ�เนินงานผ่านโครงการเอกเทศ
เช่น โครงการภาษาอังกฤษ สิงคโปร์-แคนาดา (Singapore-Canada
English Language Project) องค์ประกอบประการที่ 2 ในการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม คือ การผูกเข้ากับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กลุ่ ม ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา (TCDC) ของ UNDP โดยในแต่ ล ะปี
ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ให้ แ ก่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค และประเทศในแอฟริ ก า
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วัตถุประสงค์ของโครงการ TCDC เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงของอาชีพ
และธุรกิจระหว่างประเทศทางใต้เส้นศูนย์สูตร
ในโครงการทั้งหมดอาจปรากฏให้เห็นถึงการไหลออกของทักษะ
ความรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบุคลากรของสิงคโปร์ที่นำ�ความรู้เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเหล่านี้ จะได้เรียนรู้มากมายจากการส่งผ่าน
ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งแง่มุมของการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารที่ปรากฏให้เห็นนี้ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในงานเขียน
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 4: กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการฝึกอบรมใน SPS มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ
คือ (1) รายการความรู้และทักษะ (2) เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
(3) การฝึ ก อบรมแบบ SPOT-ON และ (4) กิ จ กรรมค่ า ยวิ ช าการ
องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มีผลกระทบที่สำ�คัญในเรื่องของการเพิ่ม
ขีดความสามารถ การจัดทำ�รายการความรูแ้ ละทักษะแบ่งความสามารถ
ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ความสามารถหลั ก และความสามารถ
ด้ า นสายงาน โดยความสามารถหลั ก ให้ ค วามสำ � คั ญ ในด้ า นความรู้
ขององค์การประสิทธิผล ส่วนบุคคล ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ทักษะการบริหารหรือการจัดการ และทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นต้น
ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน
ในทางกลับกันความสามารถด้านสายงานให้ความสำ�คัญในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ระบบโลจิสติกส์ และการจัดการสารสนเทศ
เป็นต้น นอกจากนีย้ งั หมายถึงผูเ้ ชีย่ วชาญทีต่ อ้ งการเพิม่ ขีดความสามารถ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 141

ในการทำ�งานเฉพาะสายงานเหล่านีอ้ กี ด้วย สถาบันบริหารจัดการภาครัฐ
(Institute of Public Administration: IPAM) มีโครงการแบบแยกส่วน
พิเศษ 3 โครงการ สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญด้านสาขา การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารการเงิน และการจัดการสารสนเทศ
โครงการทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ ความสามารถหลั ก และความสามารถ
ด้านสายงานที่นำ�เสนอไป สามารถนำ�มารวมกลุ่มเป็น 5 สาขา ได้แก่
(1) การบริหารงานบริการที่เป็นเลิศ (2) การบริหารความเปลี่ยนแปลง
(3) การบริหารและการทำ�งานร่วมกับคน (4) การบริหารการดำ�เนินงาน
และทรัพยากร และ (5) การบริหารตนเอง โครงการฝึกอบรมใดทีเ่ หมาะสม
กับบุคลากรมากที่สุด และโครงการฝึกอบรมใดที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารมากที่ สุ ด ซึ่ ง จะถู ก นำ � ไปเป็ น หลั ก สำ � คั ญ
ในเส้นทางการฝึกอบรม โดยเส้นทางการฝึกอบรมมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะ
คือ แบบรายบุคคล และแบบกลุ่มบุคคลหรือองค์การ ขณะที่งานเขียน
เกือบทัง้ หมดให้ความสำ�คัญในเรือ่ งเส้นทางการฝึกอบรมแบบรายบุคคล
แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าการฝึกอบรมแบบกลุ่มก็มีความสำ�คัญด้วยเช่นกัน
มิฉะนัน้ จะเป็นการยากในการตรวจสอบลักษณะของทักษะและความสามารถ
ทีบ่ คุ ลากรจำ�เป็นต้องมีตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
ในขณะที่ผู้นำ�การฝึกอบรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวคิดออกไปจาก
การมุ่งเน้นด้านการเพิ่มทักษะและการสร้างความสามารถรายบุคคล
แต่กองบริการสาธารณะ (PSD) ในประเทศสิงคโปร์กลับยังคงมุ่งเน้น
กับแนวคิดแบบเก่าเรื่อยมา [75]
กล่าวกันว่ามีขอ้ สงสัยเล็กน้อยเกีย่ วกับเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
ภายในองค์การ (OTRM) ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็น
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ผู้ นำ � เส้ น ทางการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรรายบุ ค คล (ITRM) ที่ มุ่ ง เน้ น
ด้านความต้องการขององค์การเช่นกัน ในระดับมหภาค องค์การวิเคราะห์
ระดับและประเภทของทักษะว่ามีความจำ�เป็นในปีต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งสิ่งที่จะทำ�การแบ่งอนาคตออกเป็นเส้นทาง
การฝึกอบรมบุคลากรประจำ�ปีหลายๆ ปี จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละหน่วยงานของตนภายในองค์การ ในลักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่า
OTRM สามารถแบ่งตนเองไว้ในหมวดหมู่ของเส้นทางการฝึกอบรม
บุ ค ลากรระดั บ องค์ ก าร และเส้ น ทางการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรระดั บ
หน่วยงานย่อย โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งแห่งที่ใช้การแบ่ง
การฝึกอบรมในลักษณะนี้
เส้ น ทางการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรจั ด ทำ � ขึ้ น โดยบุ ค ลากรแต่ ล ะคน
ซึ่ ง เป็ น การเติ ม เต็ ม ให้ เ ส้ น ทางการฝึ ก อบรมมี ค วามกว้ า งใหญ่ ขึ้ น
คณะกรรมการทีอ่ ยูอ่ าศัยและการพัฒนา (Housing and Development
Board: HDB) เรียกการดำ�เนินการทัง้ หมดนีว้ า่ เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งในแผนการฝึกอบรมจะใช้ทั้งแผน
จากบนลงล่ า ง (Top-Down) และจากล่ า งขึ้ น บน (Bottom-Up)
ในลักษณะนี้บุคลากรแต่ละคนจะถูกคาดหวังให้ทำ�การหารือเกี่ยวกับ
แผนการฝึกอบรมในปีตอ่ ไปกับผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละคน จากนัน้ บุคลากร
จะเลื อ กหลั ก สู ต รและโครงการเพื่ อ เข้ า ร่ ว มตามความต้ อ งการ
ของตำ�แหน่งงาน ระดับทักษะและความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และบุคลากร
คาดหวังที่จะพัฒนาตำ�แหน่งงานและอาชีพในอนาคตต่อไปอย่างไร
ซึ่งองค์ประกอบส่วนหลังนี้มีความสำ�คัญมาก เนื่องจากช่วยเชื่อมโยง
บุคลากรเข้ากับโครงการฝึกอบรมและเป้าหมายของแต่ละคน
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ระดับการฝึกอบรมที่ต้องการไม่ได้กำ�หนดตามความอาวุโสของ
บุคลากร แต่กำ�หนดตามปริมาณการฝึกอบรมที่บุคลากรได้รับสำ�หรับ
ตำ � แหน่ ง งานปั จ จุ บั น ว่ า มี ม ากเท่ า ไร บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรม
ประเภทใดบ้ า งในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา รวมทั้ ง บุ ค ลากรจะได้ รั บ สิ่ ง ใด
เพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถต่อไปในอนาคต ตรงกันข้ามกับทางเลือก
ในการฝึกอบรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรกำ�ลังดำ�เนินการสิ่งใดอยู่
และได้รับการฝึกอบรมไปมากเท่าใดแล้ว เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
รายบุคคล (ITRM) จะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ เป็นรายไตรมาส
เมื่อถึงช่วงสิ้นปีบุคลากรทุกคนจะร่วมหารือกับผู้บังคับบัญชาของตน
เกี่ ย วกั บ เป้ า หมายการทำ � งานและจั ด ทำ � แผนเส้ น ทางการฝึ ก อบรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใหม่
ความเป็นอิสระของเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรในลักษณะของ
การฝึกอบรมแบบเป็นไปตามความต้องการ (Self-Paced) เป็นไปตาม
กำ � หนดเวลาที่ ต้ อ งการ (On-Time) และเป็ น ไปตามความต้ อ งการ
(On-Need) หรื อ การพั ฒ นาที่ ใ ห้ ทำ � เป็ น และเห็ น ผล (SPOT-ON)
ซึ่งส่วนมากใช้ในการปฏิบัติงานในกระทรวงกลาโหม การฝึกอบรม
รูปแบบนีจ้ ะทำ�ให้บคุ ลากรสามารถเลือกการฝึกอบรมตามความต้องการ
และดำ�เนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาของตนเอง การขับเคลื่อนด้วย
ความต้ อ งการ (Demand Driven) ในแง่ ข องการฝึ ก อบรมมองว่ า
การหารือเกีย่ วกับ ITRM เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการพัฒนา
เช่นเดียวกับการทำ�งานขององค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ (PPM)
ที่สามารถเติบโตขึ้นได้ นอกจากนี้กองบริการสาธารณะ (PSD) ยังมี
โครงการที่รู้จักกันในชื่อของกิจกรรมค่ายวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
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เพือ่ ให้ขา้ ราชการระดับสูงรับรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวันของประชาชน
ทัว่ ไป เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนเหล่านัน้ ด้วยการกำ�หนดนโยบายทีด่ ยี งิ่ ขึน้
เพื่ออำ�นวยความสะดวกเมื่อกลับมายังองค์การ ดังนั้นเจ้าหน้าที่บริหาร
งานบริการจึงต้องทำ�งานในฐานะผู้จัดการทั่วไปตามส่วนงานต่างๆ
ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนของประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปี
องค์ประกอบที่ 5: ผู้มีบทบาทสำ�คัญ
หน่วยงานทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการพัฒนาข้าราชการสิงคโปร์ มีหลาย
หน่วยงานด้วยกันดังนี้
• กองบริการสาธารณะ (PSD) แห่งสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี (PMO) มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐในทุกๆ ด้าน มีวทิ ยาลัยข้าราชการพลเรือน (CSC) เป็นหลักสำ�คัญ
ด้ า นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร 3 แห่ ง ได้ แ ก่ สถาบั น พั ฒ นานโยบาย (IPD)
สถาบันบริหารจัดการภาครัฐ (IPAM) และสำ�นักงานให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�
แก่หน่วยงานภาครัฐ (CSCG)
• กระทรวงต่ า งๆ มี บ ทบาทด้ า นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ตามความต้องการที่กระทรวงวางแผนงาน
• คณะกรรมาธิการการกฎหมาย มีบทบาทด้านการวางแผน
การฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการที่อยู่อาศัยและ
การพัฒนา (HDB) มีโครงการฝึกอบรมทีด่ หี ลายโครงการสำ�หรับบุคลากร
• สถาบั น อื่ น ๆ ยั ง ได้ เข้ า มามี บ ทบาทสำ � คั ญ ด้ า นการวางแผน
การฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ได้แก่
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- สถาบันด้านการบริหารประเทศสิงคโปร์ (SIM)  
- คณะกรรมการแห่งชาติด้านผลิตภาพและมาตรฐาน (PSB)
- สถาบันการตลาดประเทศสิงคโปร์ (MIS) ฯลฯ

6.2.2 วิธีการพัฒนาข้าราชการ
องค์ประกอบที่ 6: ประเภทโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ของประเทศสิงคโปร์มดี ว้ ยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือ โครงการภายในประเทศ
และโครงการต่างประเทศ ได้แก่
1) การฝึกอบรมก่อนทาํ งานหรือแนะนาํ งาน (Induction Training)
ที่จัดให้แก่บุคลากรเมื่อแรกเข้าทำ�งานในหน่วยงานให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ การฝึกอบรมก่อนทำ�งานที่มีความเข้มงวดสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนในฝ่ายบริหารงานบริการ ซึง่ ใช้เวลาในการฝึกอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 2 เดือน และหนึ่งในนั้น
คื อ หลั ก สู ต รการสร้ า งที ม งาน (Team Building) และหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมความเป็นผูน้ �ำ ร่วมกับโรงเรียนซึง่ อยูห่ า่ งไกล (Outward Bound
School)
2) การฝึกอบรมขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Training) คือ การสอนทักษะ
ที่จำ�เป็นต้องใช้ในการทำ�งานให้แก่บุคลากร โดยดำ�เนินการในปีแรก
ของการทำ�งาน ซึ่งการฝึกอบรมจะถูกจัดขึ้นภายหลังจากการคัดเลือก
เข้าทำ�งาน การมอบหมายงานใหม่ หรือการเลื่อนตำ�แหน่งงานที่สูงขึ้น
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3) การฝึกอบรมขั้นสูง (Advanced Training) จัดขึ้นภายใน
ปีที่ 2 และปีที่ 3 ทีบ่ คุ ลากรเข้ามาปฏิบตั งิ าน และการฝึกอบรมนีอ้ อกแบบ
มาเพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
4) การฝึกอบรมเพิ่มเติม (Extended Training) ภายในปีที่ 4
และปี ที่ 6 ของการเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ บุ ค ลากร การฝึ ก อบรม
เพิ่มเติมนี้ จะมอบทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อช่วยทำ�ให้บุคลากรก้าวข้าม
งานปัจจุบันและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกันการสอน
บุคลากรให้ท�ำ งานของเพือ่ นร่วมงาน จะทำ�ให้มกี ารพัฒนาเพิม่ เป็นทวีคณ
ู
และมีความเครียดน้อยลง
5) การฝึกอบรมต่อเนื่อง (Continuing Training) มอบทักษะ
ทีย่ งั ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ในปัจจุบนั แต่จะทำ�ให้บคุ ลากรมีโอกาสในการจ้างงาน
มากขึ้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรคำ�นึงถึงเนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีพ
และการจ้างงานในระยะยาวมีความสำ�คัญมาก วิกฤติเศรษฐกิจในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เน้นให้เห็นความจำ�เป็นในการฝึกอบรม
ต่อเนื่องว่ามีความสำ�คัญ ในขณะที่แรงงานถูกตัดทอนลงมากขึ้นเรื่อยๆ
มีการให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการฝึกอบรมต่อเนือ่ งในตำ�แหน่งของบุคลากร
ตั้งแต่ปีที่ 7 และปีต่อๆ ไป โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องมีอยู่มากมาย
หลายประเภท ตั้งแต่หลักสูตรวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตร จนถึงหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึง
สิ่งต่างๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นภายในประเทศและทั่วภูมิภาค
หากไม่คำ�นึงถึงว่าการฝึกอบรมประเภทใดเหมาะสำ�หรับบุคลากร
กลุ่มใด พบว่าอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของการฝึกอบรมจะมี
ความสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับงานที่ทำ�อยู่ในปัจจุบัน ขณะที่
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การประเมินความคุ้มค่า (VFM) จากโครงการฝึกอบรมพบว่า ไม่ได้เป็น
เรื่องยากสำ�หรับบุคลากรในการแสดงเหตุผลอันสมควร เพื่อขอเข้ารับ
การฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพิเศษใดๆ เนื่องจากการฝึกอบรม
เหล่านั้นผูกพันกับผลประโยชน์ทางอ้อม ตลอดจนการฝึกอบรมดังกล่าว
อาจมีความสัมพันธ์กับหน้าที่การงานที่ทำ�อยู่
ในอีกกรณีหนึ่งมีโครงการจำ�นวนมากมายที่มีบุคลากรจากประเทศ
กำ�ลังพัฒนาเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม
ด้านการบริหารจัดการ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่
• โครงการผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เครื อ จั ก รภพสำ � หรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โครงการนี้ครอบคลุมงานสาขาต่างๆ เช่น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การตลาด และ
บทบาทหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เป็นต้น โครงการนี้
ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์และสำ�นักเลขาธิการเครือจักรภพ
ภายใต้การจัดโครงการฝึกอบรม 3 ประเทศของเครือจักรภพของประเทศ
สิงคโปร์
• มีขอ้ ตกลงทวิภาคีรว่ มกับประเทศนอร์เวย์ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นเทคนิ ค และการฝึ ก อบรมแรงงานจากประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา
ขอบเขตสาขาของโครงการนี้ ได้แก่ การสือ่ สารโทรคมนาคม การพยาบาล  
และการจัดการท่าเรือ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำ�ข้อตกทวิภาคีร่วมกับ
ประเทศกำ�ลังพัฒนาแต่ละประเทศ อย่างเช่น ประเทศแอฟริกาใต้
ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการบริหารภาครัฐ
อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
บอตสวานาในการจัดตั้งศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติขึ้นในเดือนสิงหาคม
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พ.ศ. 2538 ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
เข้ารับหน้าทีใ่ นตำ�แหน่งวิทยากรประจำ�ทีมงานปรับปรุงพัฒนาการทำ�งาน
และสาขาอื่นๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของประชาชน การจั ด การขยะ
การเปลีย่ นแปลงการบริหารในภาครัฐ การปฏิรปู การให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ การจัดการท่าเรือและสนามบิน การบริหารภาษี การธนาคาร
การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการโครงการ
และอื่นๆ อีกมากมาย
องค์ประกอบที่ 7: ระเบียบวิธีการ
ขณะทีก่ ารเรียนการสอนในชัน้ เรียนยังคงเป็นบรรทัดฐานของโครงการ
ฝึกอบรมภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะภาครัฐของประเทศสิงคโปร์
แต่พบว่ามีวธิ กี ารแบบสมัยใหม่ยงิ่ กว่า เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินการฝึกอบรม
เช่น การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์โดยให้บคุ ลากรของภาครัฐไปปฏิบตั งิ าน
ในบริษทั ของภาคเอกชน เพือ่ ให้ได้สมั ผัสประสบการณ์และการแก้ปญั หา
ในองค์การอืน่ หรือการเรียนรูโ้ ดยยึดจุดมุง่ หมายเป็นหลัก (Goal-based
Learning : GBL) โดยในที่นี้ได้แบ่งวิธีการเรียนรู้ไว้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การเรี ย นโดยการลงมื อ ปฏิ บั ติ (Learning by Doing) คื อ
การทีผ่ เู้ ข้าร่วมการฝึกอบรมมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด เป็นการมุง่ เน้นด้านการพัฒนาทักษะ
มากกว่าการจดจำ� 
2) การเรียนรู้จากการวินิจฉัยและความผิดพลาด (Learning from
Exploration and Failure) ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะนี้ จ ะทำ � ให้
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ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่มีความกดดันในการดำ�เนินการและเรียนรู้ภายใน
พื้นที่ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเอง
3) การเรี ย นรู้ ผ่ า นเรื่ อ งราว (Learning through Stories)
การเรียนรูใ้ นลักษณะนีจ้ ะมีการนำ�การเรียนรูโ้ ดยยึดจุดมุง่ หมายเป็นหลัก
ใส่เข้าไปเป็น “ขุนศึก” ซึง่ จะใช้การจำ�ลองสถานการณ์จริงเป็นสิง่ ประกอบ
ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
4) นอกจากนี้การเรียนรู้โดยยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ยังถูกนำ�มาใช้
เป็นโครงสร้างสนับสนุน รวมทั้งในการรายงานของวิทยากรประจำ�
ทีมงานปรับปรุงพัฒนาการทำ�งานเกี่ยวกับ “เรื่องราวการทำ�สงคราม”
เป็นต้น สิง่ นีช้ ว่ ยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมการฝึกอบรม
นอกจากนี้มีการนำ�คอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรมมากขึ้นภายใน
หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม ซึง่ ถือว่าเป็นแนวหน้าในการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการทีอ่ ยูอ่ าศัยและการพัฒนา (HDB)
ฯลฯ  การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในแง่
ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ มากขึน้ ตลอดจนมีบคุ ลากรทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้
งานคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้น
ของจำ�นวนครูผู้ฝึกอบรมที่ใช้งาน CD-ROM จากสถาบันบริหารจัดการ
ภาครัฐ (IPAM) เพื่อเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย
นอกจากนี้ยังจำ�หน่าย CD-ROM ให้แก่กระทรวงต่างๆ เพื่อนำ�ไปใช้เป็น
แหล่งข้อมูล
เครื่ อ งมื อ อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ที่ SPS นำ � มาใช้ คื อ การอบรมทางไกล
(Teletraining) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ใ นสถานที่ แ ตกต่ า งกั น ได้
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โดยที่ ค รู ผู้ ส อนอยู่ เ พี ย งสถานที่ เ ดี ย ว สิ่ ง นี้ ยั ง เป็ น ความได้ เ ปรี ย บ
เชิงเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดการประหยัดในแง่ของการได้รับข้อมูลอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น SIM, NUS และสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงแห่งอื่นๆ มักใช้
วิธกี ารฝึกอบรมในลักษณะนีเ้ ป็นประจำ� สุดท้ายคือ การเรียนรูเ้ พือ่ เผชิญภัย
(Adventure-based Learning) ส่วนมากใช้ในการปฏิบตั งิ านในกระทรวง
กลาโหม และโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ�ของ IPD เป็นการมุ่งเน้น
การเรียนรูจ้ ากอุปสรรค เกมส์ และสถานการณ์จริงในชีวติ ทีม่ งุ่ การทำ�งาน
เป็นทีม ฯลฯ ตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม
พื้นฐานของ IPD ดำ�เนินการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน ด้วยการออกไป
ฝึ ก การสร้ า งที ม (Team Building) ที่อ อกแบบมาเพื่อ อธิ บ ายถึ ง
ความจำ�เป็นของการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
องค์ประกอบที่ 8: การเลือกโครงการ
มีโครงการฝึกอบรมอยู่มากมายที่หน่วยงานให้บริการสาธารณะ
ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ หลายโครงการ
มีผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐร่วมเข้ารับ
การฝึกอบรม ในปี พ.ศ. 2542 โครงการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์
ในสถานที่ทำ�งาน (The Creativity @Work) ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยโครงการมุง่ เน้นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ในบุคคลระดับผูบ้ งั คับบัญชา
และระดับองค์การ โครงการนี้จัดขึ้นสำ�หรับข้าราชการกอง 1 ซึ่งอยู่ใน
ตำ�แหน่งผูบ้ งั คับบัญชาและผูบ้ ริหาร โครงการสัมมนาเรือ่ งมุมมองนโยบาย
สาธารณะมีรปู แบบเป็นการฝึกอบรมก่อนทำ�งาน ซึง่ ในการสัมมนาครัง้ นี้
จะมี นั ก วิ ช าการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ พิ่ ง กลั บ จากการศึ ก ษาต่ อ
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ในต่างประเทศมาเข้าร่วม เพื่อทำ�ความเข้าใจถึงข้อจำ�กัดการกำ�หนด
นโยบายในประเทศสิงคโปร์ใหม่อีกครั้ง โครงการ “Reflections at
Raffles” เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยให้ขา้ ราชการฝ่ายพลเรือนทีม่ อี ายุนอ้ ย
ได้มาพบปะกับข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ และร่วมรับฟังความคิดของแต่ละคน
ที่มีต่อปัญหาต่างๆ โครงการสัมมนาเรื่องการวางแผนงานของสำ�นัก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนามากมาย
หลายระดับ และมีนักวางแผนนโยบายจากกระทรวงต่างๆ รวมทั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายทีส่ �ำ คัญ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการทบทวนพิจารณา
นโยบายการให้ บ ริ ก ารทั่ ว ไปมาเข้ า ร่ ว มในการสั ม มนาครั้ ง นี้ อี ก ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้นักวางแผนนโยบายได้พัฒนา
ความคิดอย่างต่อเนื่อง
สถาบันพัฒนานโยบาย (IPD) มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการหลักสูตร
ขั้นบันไดความสำ�เร็จแห่งชีวิต ซึ่งออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคลากรในแต่ละช่วงระยะเวลาอาชีพ
หลักสูตรระดับสุดยอด คือ หลักสูตรฝึกอบรมผูน้ �ำ ในด้านการบริหาร
(LAP) ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมข้าราชการระดับสูงเพื่อไปสู่ตำ�แหน่งผู้นำ�
ระดับสูง ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศกึ ษาเกีย่ วกับกลยุทธ์ทป่ี ระเทศ
สิงคโปร์นำ�มาใช้และนำ�มาประเมินรายบุคคล
หลักสูตรขั้นบันไดความสำ�เร็จแห่งชีวิตลำ�ดับที่ 2 คือ หลักสูตร
ผูบ้ ริหารระดับสูง (SMP) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมอันเข้มข้น ซึง่ ใช้เวลา
ในการฝึกอบรม 5 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ความสามารถให้แก่ขา้ ราชการระดับกลางขึน้ สูต่ �ำ แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
ในอนาคต การฝึกอบรมหลักสูตรนีเ้ น้นด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
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และประเด็นปัญหาด้านการบริหาร ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาระดับภูมิภาค โดยหลักสูตร SMP พัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตร
การเปลี่ยนสายอาชีพ เมื่อมาถึงครึ่งทางอาชีพการทำ�งาน (Mid-career)
ซึง่ คล้ายคลึงกับหลักสูตรในประเทศฮ่องกง (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง)
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หลักสูตรผู้นำ�ในสังคมประชาธิปไตย) และ
ประเทศแคนาดา (หลักสูตรความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
หลักสูตรขั้นบันไดความสำ�เร็จแห่งชีวิตลำ�ดับที่ 3 เรียกว่า หลักสูตร
เตรี ย มความพร้ อ ม (Foundation Course) หมายถึ ง หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมก่อนทำ�งาน สำ�หรับบุคลากรใหม่ในหน่วยงานบริหารงานบริการ
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อแนะแนวทางให้แก่บุคลากรใหม่ในการเตรียม
ความพร้อมด้านกระบวนการและโครงสร้างขององค์การและงานบริการ
ตลอดจนมอบโอกาสให้ทำ�ความคุ้นเคยกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ
จากงาน
นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกงานระยะสั้นของบริษัทสำ�หรับบุคลากร
ภาครัฐทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงเป็นพิเศษในทีน่ ี้ แผนการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุน
จากบริษทั เวชภัณฑ์จากอเมริกาชือ่ ว่า บริษทั เมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม
(Merck Sharp & Dohme) และบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ (EDB) ข้าราชการทุกระดับชั้นสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชนได้นานถึง 6 เดือน เพื่อรับเอาทักษะ
และเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้งการบริหารที่เป็นเลิศ โครงการนี้
เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ด้วยเงินบริจาคจาก บริษัท เมอร์ค
ชาร์พ แอนด์ โดห์ม เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
เป็นที่คาดการณ์ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพนักงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐมากกว่า 4 หน่วยงาน ในทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2544 และท้ายสุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างภาพจำ�ลองอนาคต (Scenario
Planning Training Workshops) ได้ดำ�เนินการร่วมกันโดยสำ�นัก
สร้างภาพจำ�ลองอนาคต (Scenario Planning Office) และ IPD
เพื่อฝึกอบรมข้าราชการเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้
ในการสร้ า งภาพจำ � ลองอนาคต ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ระดั บ โลก
บริษัทอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพจำ�ลองอนาคต
โดยรัฐบาลได้ท�ำ การจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับสาขานีใ้ ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมการฝึกอบรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เอเชียถือว่ารุนแรง
ที่สุด ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมใหม่ๆ หลายหลักสูตรดังต่อไปนี้
1) ความเป็นเลิศและผลลัพธ์ผ่านการตระหนักและความเปลี่ยน
แปลง - (EnREACH: Excellence ‘n’ Results through Awareness
and Change) โครงการฝึกอบรมนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ของข้าราชการให้ตรงตามความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต หลักสูตรพิเศษประกอบด้วย ข้าราชการที่ต้องการเติมเต็ม
ศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-actualizing) และการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำ�งาน โครงการนี้มีไว้สำ�หรับข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน
2) โครงการ 6 ขั้นตอน (SIX) เพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะให้กับ
บุคคล ออกแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับ EnREACH
แต่มีเป้าหมายสำ�หรับข้าราชการในหน่วยงานระดับต่ำ�สุด
3) ทักษะชีวิต (Lifeskills) ออกแบบเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากร
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รายบุ ค คลที่ เข้ า ร่ ว มแผนการพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก แง่ มุ ม ต่ า งๆ
ในชีวติ ส่วนตัว หลักสูตรประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ด้านความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และ
การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้นำ�การสัมมนาการศึกษาแห่งชาติ สำ�หรับ
ข้าราชการและจัดทำ�โมดูลต่างๆ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โดยโมดูลเหล่านี้มีไว้สำ�หรับผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเพิ่มความสามารถ
ในการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และระบุปญั หาการ
ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ โครงการนีม้ ปี ระโยชน์อย่างมาก เนือ่ งจาก
มี ก ารกระจายอำ � นาจภายใต้ ห ลั ก การโอนอำ � นาจ (Devolution)
ด้านการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานบริการสาธารณะภาครัฐของประเทศ
สิงคโปร์ (SPS) อยูอ่ ย่างมาก และมีโครงการฝึกอบรมเพือ่ การสร้างสรรค์
(Critical Enabling Skills Training - CREST) หรือเรียกย่อๆ ว่า โครงการ
CREST ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการหลักของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีโมดูล 7 ประการ ได้แก่ (1) การเรียนรู้ที่จะเรียน (2) การรู้หนังสือ
(3) การฟังและการสื่อสารด้วยวาจา (4) การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ (5) ประสิทธิผลส่วนบุคคล (6) ประสิทธิผลของกลุ่ม และ
(7) ประสิทธิผลขององค์การและภาวะความเป็นผู้นำ� ค่อนข้างชัดเจนว่า
ผู้ที่อยู่ลำ�ดับชั้นสูงสุดขององค์การจะเหมาะกับโมดูลส่วนหลังมากกว่า
อีกทัง้ โครงการ CREST พยายามทีจ่ ะทำ�พืน้ ทีค่ วบคุมหรือเส้นทางอ้างอิง
การฝึกอบรมมาจากหลายลำ�ดับชั้น และยังเปิดฝึกอบรมให้แก่บุคคล
ภายนอกอีกด้วย
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องค์ประกอบที่ 9: การประเมินความคุ้มค่า (VFM)
การใช้งานกรอบการวิเคราะห์การประเมินความคุ้มค่า (VFM) เป็น
วิธีที่มีประโยชน์เพื่อใช้มองสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมภายใน SPS
วิธีน้จี ะให้ความสำ�คัญกับการตรวจวัด 3 ด้าน (เรียกว่า 3E: Three-Es)
ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) และเติมเต็มการวิเคราะห์ให้สมบูรณ์
ด้วยการให้ข้อเสนอแนะ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการใช้เครื่องมือตรวจวัด
3E กั บ สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปในการฝึ ก อบรม คื อ การใช้ มุ ม มองเชิ ง
ระบบในการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 9 ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยมุมมองเกี่ยวกับ
ปัจจัยการนำ�เข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ที่ได้
(Output)

ภาพที่ 9 กรอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ที่มา:  Gambhir Bhatta, 2000
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แม้ข้อเท็จจริงจะพบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จาก SPS มีปัญหาที่สามารถ
วัดผลได้ แต่หลายตัวแปรสามารถทำ�หน้าที่เป็นพร็อกซี่ในการตรวจวัด
ด้านเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้เช่นกัน

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการสิงคโปร์ มีหลาย
หน่วยงานด้วยกันดังนี้
กองบริการสาธารณะ (PSD) แห่งสำ�นักงานปลัด สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(PMO) มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ในทุกๆ ด้าน โดยได้รบั มอบหน้าทีใ่ ห้ด�ำ เนินการสร้างข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก วิ ท ยาลั ย ข้ า ราชการพลเรื อ น (CSC) ตั้ ง อยู่ ภ ายใน
กองบริการสาธารณะ (PSD)  และก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2539 เป็นหลักสำ�คัญด้านการเพิ่มขีดความสามารถและการฝึกอบรม
โดยวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (CSC) ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการ
3 แห่ง ได้แก่
1) สถาบันพัฒนานโยบาย (IPD) ที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านการฝึกอบรม
ผูน้ �ำ ระดับอาวุโส โดยเฉพาะการฝึกอบรมผ่านเป้าหมายของหน่วยบริหาร
งานบริการระดับสูง และมีการสร้างชุดหลักสูตรความเป็นผูน้ � ำ 3 หลักสูตร
(โปรดดูใน “องค์ประกอบที่ 8: การเลือกโครงการ” ด้านบน)
2) สถาบั น บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (IPAM) เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ขา้ ราชการในหน่วยงานที่ 1-4 ซึง่ หน่วยงานนี้
มุ่งเน้นเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาด้านทักษะ การบริหารจัดการ
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การกำ�กับดูแล และการปฏิบัติการ
3) สำ�นักงานให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่หน่วยงานภาครัฐ (CSCG)
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการคำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่หน่วยงานภาครัฐทั้ง
ภายในด้วยการทบทวนการดำ�เนินงานและการฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
หน่วยงานเหล่านั้น และภายนอกด้วยการทำ�หน้าที่เป็นจุดศูนย์กลาง
เพื่อให้คำ�ปรึกษาแก่องค์การต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในประเทศสิงคโปร์
กระทรวงต่างๆ มีบทบาทด้านการเพิ่มขีดความสามารถด้วยเช่นกัน
โดยแต่ละกระทรวงจะมีพนักงานและเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานฝึกอบรม ซึง่
มีหน้าทีใ่ นการอำ�นวยความสะดวกการ “จัดหา” การฝึกอบรมจากสถาบัน
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (IPAM) และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด ฝึ ก อบรมอื่ น ๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ หาหลักสูตรฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมและเกีย่ วข้อง
กับโครงการ นอกจากนี้บางกระทรวงยังจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจัดตัง้ สำ�นักงานเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์-เยอรมัน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การสัมมนาหลายโครงการ ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและ
การวางผังเมืองเพื่อบริหารจัดการขยะ ซึ่งสำ�นักงานเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมนี้มีเป้าหมายถ่ายโอนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คณะกรรมาธิการกฎหมาย อย่างคณะกรรมการที่อยู่อาศัยและ
การพัฒนา (HDB) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการฝึกอบรมแห่งชาติ
(National Training Award) ในหมวดภาคงานบริการ มีโครงการ
ฝึ ก อบรมที่ ดี ห ลายโครงการสำ � หรั บ บุ ค ลากรกว่ า 200 สายอาชี พ
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และมี วิ ท ยากรที่ มี คุ ณ ภาพผ่ า นการฝึ ก อบรมด้ า นทั ก ษะการสอน
ทักษะการนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการพัฒนาหลักสูตร
สถาบันการศึกษาระดับสูง (Institutes of Higher Learning: IHE)
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิ ง คโปร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี นั น ยาง และวิ ท ยาลั ย โพลี เ ทคนิ ค
อีกหลายแห่ง ส่วนใหญ่สถาบันเหล่านี้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและ
วิชาการ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมการฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถของแต่ละคน
เพื่อการจ้างงานระยะยาว อีกทั้งทุกปียังเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตรให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษายังประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อรับปริญญาและประกาศนียบัตรในหลากสาขาวิชา ทั้งยังมี
ภาระการช่วยเหลือรัฐบาลในกรณีเร่งด่วน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สามารถค้นพบวิธีที่จะ
ช่วยเหลือแรงงานชาวเวียดนามได้ดว้ ยการให้การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม
ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐให้มีความทันสมัย [73] และ
นายโก๊ะ จ๊กตง นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ยกร่างข้อเสนอให้สถาบัน
วิทยาลัยโพลีเทคนิคและอาชีวศึกษาเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการฝึกอบรม
แรงงานส่วนเกินในภูมิภาค ซึ่งจะดำ�เนินการคัดเลือกสถาบันที่เข้ามา
ดำ�เนินการโดย
• สำ�นักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ [74]
• สำ�นักงานโครงการความร่วมมือประเทศสิงคโปร์ (Singapore   
Cooperation Programme: SCP)
• สถาบันบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเทศสิงคโปร์ (Singapore
Institute of Human Resource Management: SIHRM)
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• สถาบันอื่นๆ ยังได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในด้านการวางแผน
การฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ได้แก่
- สถาบันด้านการบริหารจัดการแห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore
Institute of Management: SIM)
- คณะกรรมการแห่งชาติด้านผลิตภาพและมาตรฐาน (PSB)
- สถาบันการตลาดประเทศสิงคโปร์ (Marketing Institute of
Singapore: MIS) เป็นต้น
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7

กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
กฎระเบียบข้าราชการของสิงคโปร์ได้กำ�หนดไว้ในหลายประเด็น
ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

การคัดเลือกและการเลือกสรร
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นรั บ ผิ ด ขอบต่ อ การคั ด เลื อ ก
ปลัดกระทรวง (Permanent Secretary) มีอ�ำ นาจทีจ่ ะคัดเลือกเจ้าหน้าที่
เข้าทำ�งานในระดับ 4 ( Division IV)
กระบวนการในการคัดเลือก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับทราบตำ�แหน่งที่ว่างลง
จากกระทรวงต่างๆ ทีแ่ จ้งมา พร้อมรายละเอียดของตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงนัน้
เช่น ตำ�แหน่ง หน้าที่งาน เงินเดือน ชนิดของการแต่งตั้ง ระยะเวลา
ทดลองการปฏิบัติงาน อายุ และคุณสมบัติที่จำ�เป็น จะถูกส่งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และลงแจ้งความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จากนั้นก็ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก
คุณสมบัติทางการศึกษาที่ต้องการสำ�หรับแต่ละระดับ
ระดับ 1 (Division I)   เป็นระดับสูงสุดในการคัดเลือก จะถือเอา
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ สู ง หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับนับถืออย่างสูง ภาระหน้าทีง่ านเป็นงานด้านบริหารและวิชาชีพ
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ระดับ 2 (Division II) คุณสมบัติทางการศึกษาต่ำ�ว่า Division I
เล็กน้อย ผู้ปฏิบัติงานดำ�รงตำ�แหน่ง Executive หรือตำ�แหน่งอื่นๆ
ในระดับเดียวกัน หรือคล้ายๆ กัน
ระดับ 3 (Division III) ผู้เริ่มเข้าทำ�งานมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย เป็นงานระดับเสมียน หรืองานประจำ�ที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน และงานด้านเทคนิค
ระดั บ 4 (Division IV) คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
ตอนต้น เป็นงานที่ต้องใช้มือปฏิบัติ และเป็นงานที่ค่อนข้างจะซ้ำ�ซาก
การแต่งตั้งข้าราชการ
การแต่งตั้งข้าราชการสามารถแต่งตั้งจากรายชื่อผู้สมัครที่ประสบ
ความสำ�เร็จ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ตระเตรียมไว้ให้
ปลัดกระทรวงรับผิดชอบในการแต่งตั้งข้าราชการระดับต่างๆ หัวหน้า
หน่วยงานรับผิดชอบการแต่งตั้งข้าราชการในระดับ 4 (Division IV) ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องผ่านการตรวจทางร่างกายและจิตใจแล้วว่า
มีสุขภาพเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้เป็นผลดี
ระยะเวลาทดลองงานปฏิบัติราชการ
ข้าราชการใหม่จะต้องพิสูจน์ว่าตนเองเหมาะสมต่อตำ�แหน่งงาน
ระยะเวลาทดลองปฏิบตั งิ านเท่ากับ 2 ปี และจะต้องสอบผ่านการทดลอง
ปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ย และหากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสม
ปลั ด กระทรวงจะต้ อ งดำ � เนิ น การแก้ ไขก่ อ นที่ จ ะหมดระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานนั้น
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การเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง
การเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่งนี้อาจกระทำ�ภายในหน่วยงานเดียวกัน
หรือข้ามหน่วยงานก็ได้ คุณสมบัติสำ�หรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่งนั้น
ผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการพิจารณา ไม่จำ�เป็นจะต้องได้รับเงินเดือนระดับ
สูงสุดในกระบอกเงินเดือนเดิมก่อนที่จะได้รับการเลื่อนขั้นสูงขึ้นไปอีก
หนึ่งระดับ โดยทั่วไปการเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่งนี้ อาจจะต้องทดลอง
ปฏิ บั ติ ร าชการอยู่ ใ นตำ � แหน่ ง นั้ น ชั่ ว ระยะเลาหนึ่ ง ในการพิ จ ารณา
ตัวข้าราชการทีจ่ ะได้รบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่งนัน้ CSC จะพิจารณา
สิ่งต่างๆ ดังนี้
1) รายงานเป็นการลับเกี่ยวกับข้าราชการผู้นั้น รายงานพิเศษอื่นๆ
และประวัติการทำ�งาน
2) คำ�แนะนำ�ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของข้าราชการผู้นั้น และ
คำ�แนะนำ�จากคณะกรรมการระดับกระทรวงหรือระดับกรม (ถ้ามี)
3) ใบประเมิ น ศั ก ยภาพของข้ า ราชการผู้ นั้ น โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
การเลื่อนนี้จะเป็นการเลื่อนขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นมากกว่ากระบวนการ
ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง มีดังต่อไปนี้
(1) ประกาศตำ�แหน่งที่ว่าง
(2) เชื้อเชิญผู้สมัคร โดยแจ้งประกาศตำ�แหน่งที่ว่างอยู่ให้รับทราบ
โดยทั่วกัน
(3) เขียนรายชือ่ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิจะได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั การเลือ่ นขัน้
เลื่อนตำ�แหน่ง
(4) เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำ�หรับตำ�แหน่งนั้น
164

(5) อนุมัติการเลื่อนตำ�แหน่ง
(6) แจ้งผูท้ ไ่ี ด้รบั การเลือ่ นตำ�แหน่งนัน้ ได้ทราบ แจ้งเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั
เงื่อนไขในการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งใหม่ที่จะต้องปฏิบัตินั้นด้วย
การปรับเปลี่ยนด้านบุคลากรในระบบราชการพลเรือน
การปรับเปลี่ยนในแนวตั้งทำ�ได้ด้วยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง
ในขณะที่การปรับเปลี่ยนในแนวนอนกระทำ�ได้ในหลายรูปแบบ อาทิ
การโยกย้าย การให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment)
และการให้ยืมตัว (Loans)
1) การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง หมายถึง ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน
ที่ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นขั้ น ไปสู่ ร ะดั บ ที่ สู ง กว่ า ภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น
หรือในระดับชั้นของการแต่งตั้งระดับเดียวกัน
2) การรับหน้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เกรดหรือระดับชั้นของการแต่งตั้ง
3) การให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) สามารถ
กระทำ�ได้ภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือไปยังหน่วยงานอื่น เป็นการ
ทำ�หน้าที่ชั่วคราวไปยังเกรดอื่นๆ หรือยังระดับอื่น การให้ไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอื่นนั้น มักจะกระทำ�กันเป็นเวลา 2 เดือนหรือมากกกว่านั้น
และหน่วยงานที่รับเอาตัวไปนั้น จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้
4) การให้ ยื ม ตั ว (Loans) เช่ น เดี ย วกั บ Secondment เว้ น แต่
ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน และค่าตอบแทน
อื่นๆ ให้
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แต่ ล ะกรม แต่ ล ะกระทรวงต่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดของตนเอง อย่างไรก็ตามแบบฟอร์ม
มาตรฐานสำ�หรับการประเมินที่เรียกว่า “รายงานลับเฉพาะสำ�หรับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร” นัน้ ออกโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน แม้ว่าจะมีการใช้แบบฟอร์มหลายรูปแบบด้วยกัน
แต่แบบฟอร์มเหล่านั้นก็จะต้องได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงและกรมราชการพลเรือน รวมทั้งจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนก่อนจึงจะถูกนำ�ไปใช้ได้
ข้าราชการพลเรือนของสิงคโปร์จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผลการปฏิบตั งิ านจริง ศักยภาพในการทำ�งาน และการพัฒนาตนเอง
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีพนื้ ฐานอยูบ่ นผลลัพธ์จากงาน
ปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่ในแต่ละปี ผู้บังคับบัญชาจะได้รับแจ้งให้ยื่นรายงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้แบบฟอร์ม
รายงานลับเฉพาะสำ�หรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ล่าวนี้ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานจะได้รับการประเมินตามสเกล 5 ช่อง เช่น “เหมาะสมที่จะได้รับ
การเลื่ อ นตำ � แหน่ ง ” “ความคิ ด ริ เริ่ ม ” “การตั ด สิ น ใจ” “ปฏิ ก ริ ย า
ต่อสถานการณ์ทบี่ บี คัน้ ” “คุณภาพของงานทีป่ ฏิบตั ”ิ และ “ความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น” เป็นต้น
รายงานการพัฒนานัน้ ประเมินความก้าวหน้าของข้าราชการแต่ละคน
ว่ามีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด รายงานด้านการพัฒนา
และศั ก ยภาพนี้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะเป็ น ผู้ ก ระทำ � แต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย ว
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ไม่ต้องมาอภิปรายร่วมกับตัวเจ้าหน้าที่ผู้ถูกประเมินแต่ประการใด

ค่าตอบแทน
เงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจได้รับเงินเดือนในอัตราเดียวกัน
ใช้โครงสร้างเงินเดือนเดียวกัน เว้นแต่รฐั วิสาหกิจบางแห่งซึง่ ให้เงินเดือน
สูงกว่า โดยทัว่ ไปแล้ว ข้าราชการของสิงคโปร์ได้รบั ค่าจ้างสูงกว่าผูท้ �ำ งาน
ในหน่วยงานเอกชน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน
เงิ น เดื อ นถู ก พิ จ ารณาจากหลั ก การของอั ต ราการจ่ า ยค่ า จ้ า ง
มีการสำ�รวจเงินเดือนในองค์การธุรกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกๆ 2 ปี
โดยสาขางานวิจัยและข้อมูลข่าวสารของ PSD สาขางานนี้ให้ข้อมูล
จากการสำ�รวจแก่ PSD สำ�หรับวิเคราะห์และปรับเงินเดือนของหน่วยงาน
ราชการเพื่อให้ข้าราชการในระดับจัดการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของข้าราชการพลเรือนนั้น ถูกพิจารณาโดย
คุณสมบัตทิ างวิชาการและประสบการณ์ นัน้ คือข้าราชการพลเรือนผูเ้ ข้า
ปฏิบตั งิ านใหม่ หากเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตสิ งู และมีประสบการณ์มาก ก็จะได้
รับเงินเดือนสูงกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติต่ำ�กว่าและมีประสบการณ์น้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
Service Condition Branch ของ PSD ในกระทรวงการคลั ง
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รับผิดชอบการพิจารณาและบริหารการจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับข้าราชการ
พลเรือนของสิงคโปร์
โครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนของสิงคโปร์
สำ � หรั บ โครงสร้ า งเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นของสิ ง คโปร์ นั้ น
มีการสร้างอัตราเงินเดือนขึ้นเพื่อให้สอดรับกับตำ�แหน่งงานต่างๆ มีอยู่
5 ระดับ (Salary Scales) ด้วยกัน ได้แก่ ระดับสูง (Superscale) ระดับ
1 (Division I) ระดับ 2 (Division II) ระดับ 3 (Division III) และ ระดับ
4 (Division IV)
อัตราเงินเดือนในระดับสูง (Superscale) และ ระดับ 1 (Division I)
มีไว้ส�ำ หรับข้าราชการในระดับ 1 (Division I) ส่วนข้าราชการระดับอืน่ ๆ
ได้รบั เงินดือนทีก่ �ำ หนดไว้ในระดับ (Division) ของตน แต่ละ Scale หรือ
เกรดต่างๆ ก็มีเงินเดือนอยู่หลายๆ อัตราด้วยกัน เว้นแต่บางเกรดที่
เงินเดือนคงที่ตายตัวอยู่แล้ว เงินเดือนสำ�หรับระดับสูง (Superscale)
ระดับ 1 (Division I) ระดับ 2 (Division II) ระดับ 3 (Division III) และ
ระดับ 4 (Division IV) มีความแตกต่างกันตัง้ แต่ 5,000-21,700 ดอลลาร์
สิงคโปร์ 800-5,200 ดอลลาร์สงิ คโปร์ 600-2,400 ดอลลาร์สงิ คโปร์ และ
400-1,455 ดอลลาร์สงิ คโปร์ และ 380-890 ดอลลาร์สงิ คโปร์ ตามลำ�ดับ
อัตราเงินเดือนสูงสุดมีความแตกต่างกันประมาณ 57 เท่า
หลักการหรือเกณฑ์ในการปรับเงินเดือน
PSD และคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติรบั ผิดชอบต่อการปรับเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนให้พอเทียบเคียงกันได้กบั หน่วยงานธุรกิจเอกชน
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หน่ ว ยงานสาขาวิ จั ย และข้ อ มู ล ข่ า วสารทำ � การสำ � รวจค่ า จ้ า ง และ
ผลจากการสำ�รวจจะถูกส่งให้กระทรวงการคลัง คณะกรรมการค่าจ้าง
มีบทบาททีส่ �ำ คัญมากในการปรับเงินเดือน คณะกรรมการนีป้ ระกอบด้วย
ตัวแทนจากสมาคมนายจ้าง ผูน้ �ำ สหภาพแรงงาน ตัวแทนของรัฐบาล ซึง่ จะ
ต้องเป็นเลขาธิการหรือรองเลขาธิการของกระทรวงการคลัง ซึง่ รับผิดชอบ  
PSD หรือผู้อำ�นวยการหน่วยงานสาขาการให้บริการ คณะกรรมการ
ค่าจ้างแห่งชาติจะเสนอแผนการปรับค่าจ้างเงินเดือนต่อรัฐบาล เพื่อให้
พิจารณาค่าครองชีพและโครงสร้างการจ่ายในหน่วยงานธุรกิจทั่วๆ ไป
ตามปกติโครงสร้างเงินเดือนจะได้รบั การทบทวนทุกๆ 5 ปี ในแต่ละปี
ข้ า ราชการพลเรื อ นจะได้ รั บ การปรั บ เงิ น เดื อ น อั น เนื่ อ งจากการที่
ค่าครองชีพสูงขึน้ เงินทีเ่ พิม่ นีเ้ รียกว่า การเพิม่ ค่าแรงแห่งชาติ (National
Wages Council Increase: NWCWI) จะถูกรวมเข้าไปในเงินเดือน
พื้นฐาน ดังตัวอย่าง เงินเดือนพื้นฐาน = 21,700 + NWCWI 3,013
ดังนั้นรวมเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับ = 24,713 ดอลลาร์สิงคโปร์
วิธีขึ้นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสิงคโปร์อาจจะได้รบั การขึน้ เงินเดือน 3 วิธดี ว้ ยกัน
ดังต่อไปนี้
1) การขึ้ น เงิ น เดื อ นประจำ � ปี ข้ า ราชการโดยทั่ ว ไป หากผลงาน
และความประพฤติเป็นที่น่าพอใจ ก็จะได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี
แบบต่อเนื่อง (Non-stop)
2) การเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำ�แหน่ง
ให้ สู ง ขึ้ น และหากเงิ น เดื อ นยั ง ต่ำ � กว่ า อั ต ราเงิ น เดื อ นของระดั บ ที่
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สูงกว่านัน้ เงินเดือนก็จะถูกปรับให้เท่ากับเงินเดือนขัน้ ต�ำ่ สุดของระดับนัน้
โดยทันที
3) การปรับเงินเดือน
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน
มีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่
1) โบนัส หรือเงินเดือนที่ 13 (ได้รับโบนัสปีละหนึ่งเดือนมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1072)
2) เงินยืม ข้าราชการมีสิทธิที่จะยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน จักรยานยนต์
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือซ่อมแซมบ้าน ซึ่งจำ�นวนเงินที่ยืมนั้น อัตรา
การจ่ายคืนจะต้องไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ มิฉะนั้น
รัฐบาลจะไม่อนุมัติให้ยืม
3) การจ่ายเงินเดือนให้ล่วงหน้า เช่น ข้าราชการที่เป็นจีน ฮินดู
คริ ส เตี ย น จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นล่ ว งหน้ า 1 เดื อ นก่ อ นเทศกาลสำ � คั ญ
ในพิธกี รรมทางศาสนาของตน และข้าราชการทีข่ อลาออกเพือ่ รับบำ�นาญ
และได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล้ ว ก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอรั บ เงิ น บำ � เหน็ จ
ล่วงหน้าได้
4) ค่าเดินทางและขนส่ง
5) ค่ายังชีพ เมื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
6) เงินกองทุนสะสม
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนด้านการรักษาพยาบาล ข้าราชการและ
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ครอบครัวจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ
จากคลินิกหากเป็นคนไข้นอก การรักษาฟรีนี้รวมค่ายาและค่าตรวจ
ทางการแพทย์ ในกรณีทขี่ า้ ราชการและครอบครัวถูกรับตัวเข้าเป็นคนไข้
ในโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเลย
บำ�นาญหรือบำ�เหน็จ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับ 1 และ 2 (Division I - II) ที่อายุเกินกว่า
50 ปี มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำ�นาญหรือบำ�เหน็จได้ ผู้ที่ทำ�งานเกินกว่า 10 ปี
ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับบำ�เหน็จหรือบำ�นาญได้ แต่สำ�หรับผู้ที่มีอายุงาน
ต่ำ�กว่า 10 ปี จะมีสิทธิ์รับได้แต่บำ�เหน็จอย่างเดียวเท่านั้น
เงินบำ�เหน็จจ่ายให้เพียงครั้งเดียวเป็นเงินก้อน และบำ�นาญจ่ายให้
เป็นรายปี สำ�หรับผู้ที่มีอายุงานต่ำ�กว่า 10 ปี อาจจะได้รับเงินบำ�เหน็จ
ด้วยการคำ�นวณดังนี้
5/600 x เงินบำ�นาญประจำ�ตำ�แหน่ง (Pensionable Emoluments)
ในหนึ่งปี x จำ�นวนเดือนที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง Pensionable Emoluments
นี้ หมายถึง เงินเดือนพื้นฐานประจำ�ปี + เงินอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ได้รับ
บำ�นาญพึงจะได้รับที่สะสมไว้ให้
การจ่ายบำ�เหน็จ
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปีแล้ว มีสิทธิ์จะได้รับ
ทั้งบำ�เหน็จและบำ�นาญได้ทั้งสองอย่าง เงินบำ�เหน็จจะเท่ากับ 1/120 x
Pensionable Emoluments ในหนึ่งปี (เงินเดือนตลอดปี) x จำ�นวน
เดือนที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม จำ�นวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่า
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หนึ่งปี หรือไม่เกินกว่าสามปีของ Pensionable Emoluments
การจ่ายบำ�นาญ
ส่วนเงินบำ�นาญนั้น จะจ่ายให้แก่ข้าราชการเป็นรายปี จำ�นวนเงิน
ทีไ่ ด้รบั จะเป็น 1/600 x Pensionable Emoluments ในหนึง่ ปี (เงินเดือน
ตลอดปี) x จำ�นวนเดือนที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม จำ�นวนเงินบำ�นาญ
นี้จะต้องไม่เกิน 1/3 ของเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับอยู่

วินัยสำ�หรับข้าราชการสิงคโปร์
วินยั นัน้ เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบายชุดหนึง่ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานสำ�หรับทำ�ให้
เกิดความมัน่ ใจได้วา่ ข้าราชการผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ ทำ�งานอย่างมีประสิทธิผล
และปฏิบัติตามมาตรฐานและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่ทางราชการ
ได้ก�ำ หนดไว้ วินยั อาจจำ�แนกเป็นสองรูปแบบ รูปแบบแรกเป็นรูปแบบของ
พฤติกรรมทีข่ า้ ราชการจำ�เป็นจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ ส่วนรูปแบบทีส่ องนัน้
เป็นข้อห้าม ซึง่ มักจะเรียกว่า การละเมิด หรือต้นเหตุทต่ี อ้ งมีการใช้มาตรการ
ทางวินัยกับข้าราชการ
วินัยของข้าราชการสิงคโปร์นั้น กำ�หนดรูปแบบการฝ่าฝืนที่เป็นเหตุ
ให้ต้องมีการใช้มาตรการทางวินัยนั้น ได้แก่ การพูดจาให้ร้ายรัฐบาล
สิงคโปร์ พูดจาหยาบคายต่อสาธารณชน ไม่ตรงต่อเวลา ขาดงานโดยไม่มี
ใบลาหรือเหตุผลอันควร หลับในขณะปฏิบตั งิ าน ไม่เชือ่ ฟังผูบ้ งั คับบัญชา
อยู่ใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน ละเลย
ต่อหน้าที่ ประมาทเลินเล่อทำ�ให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบตั งิ าน ทำ�ลาย
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ทรัพย์สินของรัฐบาลอย่างจงใจ หรือแต่งกายไม่เหมาะสม นอกจากนั้น
สำ�หรับข้าราชการทีท่ �ำ งานในกรมราชทัณฑ์ การติดต่อสัมพันธ์กบั นักโทษ
ที่ได้รับการปลดปล่อยโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ ก็ถือเป็นการกระทำ�ผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษ
ด้วยเช่นกัน
กระบวนการวินัยและการอุทธรณ์
เมื่อไรก็ตามที่ข้าราชการต้องเผชิญกับมาตรการทางวินัย ก็สามารถ
ที่จะอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วัน โดยอำ�นาจอุทธรณ์นั้นปรากฏในรูปแบบ
ของกรรมการหรือคณะกรรมการ ซึง่ สมาชิกเป็นข้าราชการระดับสูงกว่า
ตัวเจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู กล่าวหา โดยกรรมการชุดนัน้ จะต้องไม่มผี ใู้ ดทีม่ ตี �ำ แหน่ง
เป็นผู้บริหาร และมีหน้าที่บังคับบัญชาโดยตรงต่อผู้ที่ถูกกล่าวหา
ในกระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์ของสิงคโปร์นั้น หน่วยงาน
กองบริการสาธารณะ (Public Service Commission: PSC) มีบทบาท
สำ�คัญในการปรับการตัดสินใจเกีย่ วกับกระบวนการวินยั ก่อนทีป่ ลัดกระทรวง
(Permanent Secretary) นั้น จะบอกกล่าวแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหา และเมื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ของกองบริการสาธารณะ (PSC) หลังจากได้พจิ ารณาผลทีค่ ณะกรรมการ
ได้ส่งมานั้น ถือเป็นข้อยุติ
การลงโทษ
เมื่ อ การกล่ า วหานั้ น ได้ รั บ การพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า เป็ น ความจริ ง และ
หากกรณีนั้นไม่ใช่เรื่องร้ายแรง การลงโทษอาจจะเป็นแค่การตักเตือน
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ด้วยวาจาเท่านั้น หรือเป็นการปรับ หรือหยุดการจ่ายเงินสะสม แต่หาก
เป็นความผิดในกรณีร้ายแรง เช่น ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง หรือละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะถูกลดตำ�แหน่งลง หรือถูกไล่ออกจากงาน
การพ้นจากหน้าที่ราชการ
นอกเหนือการลาออกจากงานโดยสมัครใจแล้ว ข้าราชการพลเรือน
ของสิงคโปร์อาจจะพ้นจากหน้าทีร่ าชการได้ดว้ ยเหตุผลสำ�คัญ 3 ประการ
ดังต่อไปนี้ 1) เลิกจ้างเนื่องจากการทดลองปฏิบัติราชการแล้วไม่ผ่าน
การทดสอบ 2) เลิกจ้างเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และ 3) เลิกจ้าง
เนื่องจากหมดสิ้นสภาพความเป็นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์

เวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แต่ละคนของรัฐบาลสิงคโปร์จะต้องทำ�งานอย่างน้อย
42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจจะเลือกทำ�งานวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่าง
เวลา 07.30-16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 07.30-12.00 น.  

การลา
นอกจากวั น หยุ ด ราชการแล้ ว ข้ า ราชการสิ ง คโปร์ มี สิ ท ธิ ล าได้
หลายรูปแบบ ซึง่ มี 4 แบบแผนด้วยกัน คือ ตามแบบแผนของปี พ.ศ. 2476
(1933)  พ.ศ. 2494 (1951) พ.ศ. 2516 (1973) และ พ.ศ. 2522 (1979)
แต่ละแบบแผนแตกต่างกันในรูปแบบของการลา และระยะเวลาที่ให้
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สำ�หรับแต่ละแบบของการลา อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ส�ำ คัญของการลา
และการหยุดพักผ่อนอยู่ในระหว่าง 14-39 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง
เต็ม การลาป่วยหรือรับการรักษาพยาบาลจาก 30-39 วันต่อปี โดยได้รบั
ค่าจ้างเต็ม และสามารถขยายออกไปมากกว่านี้อีกได้ แล้วแต่ระยะ
เวลาการทำ�งานของแต่ละคนว่านานเพียงไร สตรีที่แต่งงานแล้วมีสิทธิ
ลาคลอดบุตรได้ 4 สัปดาห์ก่อนคลอด และอีก 4 สัปดาห์หลังคลอด
การลาไปในทำ�พิธีกรรมทางศาสนาสามารถลาได้เป็นเวลา 3 เดือนครึ่ง
สำ�หรับข้าราชการมุสลิมสามารถกระทำ�ได้เพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิต

การเกษียณอายุ
สำ�หรับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนมีระยะ
เวลาทีจ่ ะต้องเกษียณอายุราชการแตกต่างกันไปตามเพศ และวันทีไ่ ด้รบั
การบรรจุข้าราชการ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพ ดังนี้
ชาย อายุ 60 ปี สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
หญิง อายุ 60 ปี สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานหลังวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505     
(ค.ศ. 1962)
ตำ�รวจ / พัสดีเรือนจำ�
1) อายุ 50 ปี สำ�หรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
2) อายุ 45 หรือ 50 ปี ก็ได้ สำ�หรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) [8]
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7.2 กฎหมายแรงงาน
ผูต้ อ้ งการทำ�งานในสิงคโปร์ ควรศึกษาหรือมีความรูเ้ บือ้ งต้นในระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ

7.2.1 กฎหมายจ้างงาน (Employment Act)
คุม้ ครองลูกจ้างทัง้ ท้องถิน่ และชาวต่างชาติ ยกเว้นลูกจ้างระดับบริหาร
(Managerial Executive) ผูไ้ ด้รบั การว่าจ้างโดยไม่เปิดเผย (Confidential
Employees) คนรับใช้ (Domestic Workers) ลูกเรือ (Seamen) และ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้
ต้องยึดสัญญาจ้างงานเป็นหลัก ซึ่งสัญญาจ้างต้องครอบคลุมเนื้อหา
ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น พื้ น ฐาน ชั่ ว โมงทำ � งาน ค่ า จ้ า ง โบนั ส ค่ า ตอบแทน
การทำ�งานล่วงเวลา วันหยุด วันลา การสิ้นสุดสัญญา ผลตอบแทน
เมื่อเลิกจ้าง เกษียณ ลาคลอด และลาดูแลบุตร

7.2.2 กฎหมายจ้างงานสำ�หรับงานไม่เต็มเวลา

(Employment (Part-Time Employees) Regulations)

คุ้ ม ครองลู ก จ้ า งไม่ เ ต็ ม เวลา (ชั่ ว โมงทำ � งานน้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง
ต่อสัปดาห์) ซึ่งในสัญญาจ้างต้องระบุชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ ค่าจ้าง
รายชัว่ โมง (ไม่รวมค่าตอบแทน) ค่าจ้างรวม (รวมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา
โบนัส และอื่นๆ) จำ�นวนชั่วโมงทำ�งานต่อ 1 วันหรือสัปดาห์ จำ�นวน
วันทำ�งานต่อสัปดาห์หรือเดือน
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7.2.3 กฎหมายภาษี (Taxation)
ชาวต่างชาติที่ทำ�งานในสิงคโปร์ทุกคนต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ ซึ่งจะ
คำ�นวณอัตราตามกฎหมาย คือ
• ผู้ทำ�งานหรืออยู่ในสิงคโปร์เกิน 183 วันตามปีภาษี โดยภายหลัง
หักค่าลดหย่อนแล้วต้องนำ�รายได้มาคำ�นวณอัตราภาษีตามตารางอัตรา
ของผู้พำ�นักอาศัย (Resident Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 22
• ผู้ทำ�งานหรืออยู่ในสิงคโปร์ต่ำ�กว่า 183 วันตามปีภาษี จะได้รับ
การยกเว้นภาษีหากทำ�งานไม่เกิน 60 วัน (บางอาชีพไม่ได้รับยกเว้น เช่น
นักแสดง) แต่หากทำ�งานเกิน 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน เสียภาษี
ร้อยละ 15 โดยไม่มกี ารหักลดหย่อน การคำ�นวณภาษีของกลุม่ นีใ้ ช้อตั รา
ของผู้พำ�นักอาศัยชั่วคราว (Non-resident Rate)

7.2.4 กฎหมายเงินทดแทน

         (Workmen’s Compensation Act)

คุ้มครองลูกจ้างระดับใช้แรงงาน (Manual Labour) โดยไม่จำ�กัด
รายได้ และลูกจ้างที่ทำ�งานทั่วไป (Non-manual Labour) ที่มีรายได้
ไม่ เ กิ น 1,600 เหรี ย ญสิ ง คโปร์ ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง กฎหมายนี้ ไ ม่ คุ้ ม ครอง
ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้รับเหมาอิสระ อาชีพรับใช้ในบ้าน ตำ�รวจ
หรืออาชีพคล้ายตำ�รวจ ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองคือค่ารักษาพยาบาล
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการทำ�งาน ค่าจ้างระหว่างลาป่วยตามคำ�สัง่ แพทย์
ค่าทดแทนกรณีพิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงาน  
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7.2.5 ข้อควรปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาตทำ�งาน
ผูเ้ ข้าทำ�งานในสิงคโปร์และถือใบอนุญาตทำ�งานประเภท Work Permit
(WP) ควรศึ ก ษาข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ แ นบท้ า ยใบอนุ ญ าตทำ � งาน อั น ได้ แ ก่
ห้ามทำ�งานกับนายจ้างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาต ห้ามมี
ความสัมพันธ์ดา้ นชูส้ าว หรือมีบตุ รกับชาวสิงคโปร์ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาต
ให้อยู่สิงคโปร์แบบถาวร (Permanent Resident: PR) หากเป็นสตรี
ห้ามตั้งครรภ์หรือให้กำ�เนิดบุตรระหว่างถือใบอนุญาตทำ�งาน ต้องพก
ใบอนุญาตทำ�งานตัวจริงกับตัวเองเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบ และอื่นๆ
รัฐบาลสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือบัตรอนุญาตทำ�งาน
ประเภท Work Permit สมรสและมีบุตรในสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนจะถูก
ยกเลิกบัตรอนุญาตทำ�งาน และส่งตัวกลับประเทศและห้ามกลับเข้ามา
ทำ�งานอีก [20]

7.3 กฎหมายเข้าเมือง
ผู้ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ ควรศึกษาหรือมีความรู้เบื้องต้น
ในระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองดังนี้ คือ

7.3.1 ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำ�นักในสิงคโปร์
• ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางอายุเกิน 6
เดือน และไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเมือง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์เจ้าหน้าที่
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ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะประทับตราอนุญาตให้เข้าเมืองในระยะเวลา
ที่กำ�หนด โดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับ ซึ่งตามปกติจะได้รับอนุญาต
ให้พำ�นักได้ 30 วัน
• การพำ � นั ก เกิ น ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตถื อ ว่ า ผิ ด กฎหมาย
มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ในกรณีอยู่เกินเป็นเวลานาน และผู้กระทำ�ผิดเป็นเพศชายจะได้รับโทษ
เฆี่ยนด้วยหวายอย่างน้อย 3 ครั้ง เพิ่มจากการปรับและจำ�คุก ทั้งนี้
เมื่อพ้นโทษจะถูกห้ามเข้าสิงคโปร์อีก

7.3.2 สิ่งของต้องห้าม
• สิ่งของที่ห้ามนำ�เข้ามาในสิงคโปร์ ได้แก่ บุหรี่ หมากฝรั่ง ยาและ
สารที่มีผลต่อระบบประสาท ยาเสพติดและยากล่อมประสาท ธนบัตร
และเหรียญของเล่น สัตว์และพืชหายาก ประทัด ของเล่นที่มีลักษณะ
เป็นอาวุธปืน สิง่ พิมพ์ และวีซดี /ี ซีดที ม่ี เี นือ้ หาลามกอนาจารและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติ
• สิ่งของที่อยู่ภายใต้การควบคุม อาทิ ฟิล์มและเทปวิดีโอที่ใช้
ในการถ่ายทำ�ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร ยา พืชและ
สัตว์เลีย้ ง สิง่ พิมพ์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับศาสนา ฯลฯ จะต้องมีการขออนุญาต
ก่อนนำ�เข้ามาในสิงคโปร์
• บุคคลทีม่ อี ายุ 18 ปีขนึ้ ไป ซึง่ เดินทางมาจากประเทศอืน่ (ยกเว้น
มาเลเซีย) และพำ�นักนอกประเทศสิงคโปร์มากกว่า 48 ชั่วโมง สามารถ
นำ � สุ ร าปลอดภาษี เข้ า มาในสิ ง คโปร์ ใ นประเภทและปริ ม าณต่ อ คน
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ตามระเบียบศุลกากร ได้แก่ เหล้า 1 ลิตร ไวน์ 1 ลิตร และเบียร์ 1 ลิตร [64]

7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
ก่อนเดินทางไปท่องเทีย่ วสิงคโปร์ ควรศึกษากฎหมายทัว่ ไปของสิงคโปร์
ที่ชาวต่างชาติต้องทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้

7.4.1 การเดินข้ามถนน
การข้ า มถนนในสิ ง คโปร์ ต้ อ งข้ า มสะพานลอย ทางข้ า มใต้ ดิ น
ทางม้าลายหรือทางทีก่ �ำ หนดให้ขา้ มเท่านัน้ นอกนัน้ ถือว่าทำ�ผิดกฎหมาย
ซึ่งหมายรวมถึงการข้ามทางม้าลายในขณะที่สัญญาณไฟจราจรยังคงมี
สัญญาณห้ามข้ามอยู่ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน มีโทษปรับเป็นเงิน 500
เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 12,500 บาท) หากทำ�ผิดซ�้ำ สองอาจถูกจำ�คุก
3 เดือน หากยังทำ�ผิดอีกจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์
(ประมาณ 50,000 บาท) และถูกจำ�คุกเป็นเวลา 6 เดือน
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7.4.2 การทิ้งขยะ
ทิง้ ขยะลงถังขยะทุกครัง้ มิฉะนัน้ หากถูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั จับได้ จะถูกปรับ
เป็นเงิน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 25,000 บาท) หากทำ�ผิด
ซ�ำ้ สองจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 50,000 บาท)
และอาจจะต้ อ งทำ � งานบริ ก ารสั ง คมด้ ว ย เช่ น การทำ � ความสะอาด
ที่สาธารณะ นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำ�ไมสิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาด
นอกจากนี้ยังห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำ�ลาย ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือ
ทำ�ลายของสาธารณะ หากฝ่าฝืนจะโดนปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์
(ประมาณ 11,500 บาท)

7.4.3 หมากฝรั่ง
ห้ามนำ�เข้า ขาย และเคีย้ วหมากฝรัง่ หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษเช่นเดียว
กับข้อ 7.4.2 เรื่องการทิ้งขยะ
สำ�หรับกฎหมายการแบน (Ban) หมากฝรั่ง เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2535 (1992) โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์พบว่ามีเศษหมากฝรั่ง
ที่เคี้ยวแล้วเป็นจำ�นวนมากติดอยู่ตามถนน รถเมล์ รถไฟฟ้า อาคาร และ
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พื้นที่สาธารณะ นอกจากสร้างความน่ารังเกียจแก่ผู้คนแล้ว ยังทำ�ให้รัฐ
ต้องเสียงบประมาณในการเก็บหมากฝรั่งที่ใช้แล้วอยู่ตลอดเวลา และ
บางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอีกด้วย เช่น พบหมากฝรั่งติดอยู่
ที่ขอบประตูรถไฟฟ้า ทำ�ให้ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติทำ�งานผิดปกติ  
เป็นต้น  

7.4.4 ยาเสพติด
การครอบครอง การเสพ การผลิต การนำ�เข้า การส่งออก การจำ�หน่าย
ยาเสพติด ล้วนแต่เป็นสิง่ ผิดกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ และมีบทลงโทษ
ทีร่ นุ แรง ตัง้ แต่การเฆีย่ น จำ�คุก และประหารชีวติ จึงไม่ควรเข้าไปยุง่ เกีย่ ว
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่สิงคโปร์
มีความเข้มงวดมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำ�ให้สิงคโปร์เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดน้อยมาก

7.4.5 การสูบบุหรี่
ประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ฎหมายห้ า มสู บ บุ ห รี่ ต ามสถานที่ ต่ า งๆ เช่ น
สวนสนุก ศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ห้องสมุด โรงแรม
โรงเรียน ลิฟต์ สนามบิน ฯลฯ หากจะสูบบุหรี่ต้องไปสูบในพื้นที่ที่จัดไว้
ให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะมีป้ายบอกไว้ในบริเวณนั้นๆ การฝ่าฝืนสูบบุหรี่
ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200-1,000 เหรียญสิงคโปร์
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,000-25,000 บาท
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นอกจากนี้ บุ ค คลที่ อ ายุ ต่ำ � กว่ า 18 ปี ห้ า มซื้ อ สู บ หรื อ มี บุ ห รี่
ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ตรวจพบจะถูกปรับ
เป็นเงิน 300 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 7,500 บาท)

7.4.6 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บุคคลอายุต�่ำ กว่า 18 ปี ห้ามซือ้ ดืม่ หรือมีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เช่น
สุรา เบียร์ ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมายสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนและ
ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์
(ประมาณ 125,000 บาท) [63]
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7.4.7 ค่าปรับในรถไฟฟ้า MRT
• ห้ามสูบบุหรีบ่ นรถไฟฟ้า หากฝ่าฝืนปรับ 1,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์
• ห้ามนำ�อาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ ขึ้นมารับประทาน หากฝ่าฝืน
ปรับ 500 ดอลลาร์ห้ามนำ�วัตถุไวไฟขึ้นรถไฟฟ้า หากฝ่าฝืนปรับ 5,000
ดอลลาร์
• ห้ามนำ�ทุเรียนขึ้นรถไฟฟ้า
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8

ลักษณะเด่นของระบบราชการ
ที่น่าเรียนรู้
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สิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับระบบราชการภาครัฐประเทศ
สิงคโปร์ คือ ความไม่เหมือนประเทศอื่นใด เนื่องจากระบบราชการ
ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ไม่เคยพึงพอใจกับสถานะเดิมทีเ่ ป็นอยู่ และ
มักมีการตั้งคำ�ถามว่า “ทำ�อย่างไรจึงจะสามารถดำ�เนินงานให้สำ�เร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม”
ความหลงใหลในความมีประสิทธิภาพนี้ ทำ�ให้ประเทศสิงคโปร์
พัฒนาหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐไปสูค่ วามเป็นระดับโลก
ได้ ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำ�เร็จอย่างยอดเยี่ยมของ
ประเทศสิงคโปร์และมีหลายเหตุผลที่ทำ�ให้ SPS มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึง่ เหตุผลส่วนใหญ่ คือ การดำ�เนินงานด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ของผู้ นำ � ระบบที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนที่ มี คุ ณ ค่ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทำ�งาน ทัง้ ภาครัฐมีความมุง่ มัน่ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างชัดเจน รวมทั้งการสร้างความมั่นใจว่ามีขอบข่ายข้าราชการที่ดี
เพียงพอที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ไม่เพียงแค่มีการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม
เท่ า นั้ น (เป็ น เวลา 100 ชม. ณ ขณะนี้ ) แต่ มี ก ารเพิ่ ม งบประมาณ
ในการฝึกอบรมของเจ้าพนักงาน SPS ซึง่ สะท้อนให้เห็นอย่างมีนยั สำ�คัญ
ที่ภาครัฐจริงจังต่อการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
โครงการการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource
Development: HRD) ได้ชื่อว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพระดับโลก
ที่ช่วยให้การดำ�เนินกิจกรรมภายในหน่วยงานภาครัฐให้สำ�เร็จลุล่วง
ได้หลายอย่าง เช่น
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(1) เกิดการสนับสนุนจากผู้นำ�และมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
ดูแลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
(2) ให้ ค วามสำ � คั ญ ด้ า นความคิ ด ในการพั ฒ นาและองค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้  
ประเทศสิงคโปร์ยงั ได้จดั ตัง้ กองบริการสาธารณะ (PSD) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การกำ�กับของสำ�นักงานปลัด สำ�นักนายกรัฐมนตรี ทีใ่ ห้ความสำ�คัญสูงสุด
ด้านการเรียนรู้ทั้งบุคคลและองค์การ ทั้งยังให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
การสร้างความมั่นใจว่าเจ้าพนักงานของรัฐจะไม่ขาดความดูแลเอาใจใส่
กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น
โครงการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ซึ่งเป็นสื่อความเชื่อมโยงที่มีประโยชน์
นำ�มาซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กำ�หนดนโยบายและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ในเรื่องการให้ความสำ�คัญด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลสำ � คั ญ ว่ า ทำ � ไม SPS จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากโลกมีการเปลีย่ นแปลงด้านกระบวนการ
เทคโนโลยี และการใช้งานเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา การหยุดชะงักและ
ความพึงพอใจในความสำ�เร็จจึงถือว่าเป็นความสะเพร่า ดังนัน้ หลักปรัชญา
ข้อนี้จึงถูกแปลความหมายไปเป็นเงื่อนไขจำ�เป็นและเงื่อนไขเพียงพอ
ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมี ก ารให้ ค วามสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ
ความไม่เพียงพอด้านการแก้ปัญหาความต้องการในปัจจุบัน และการให้
ความสำ�คัญอย่างมากในการมองไปยังอนาคต
สุ ด ท้ า ยจะค่ อ นข้ า งเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ย
ในการสร้ า งความสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ให้ แ ก่ ชุ ด ตรวจวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรมและสภาพแวดล้อม
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 187

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีย้ งั ปรากฏให้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของการใช้งานชุดตรวจวัดนี้ ทั้งกับบุคคลภายนอกและภายในองค์การ
ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลอย่างเป็นประจำ� ข้อมูลที่มีความครอบคลุม
และเชื่อถือได้ ช่วยทำ�ให้การวิเคราะห์ VFM มีความแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุน้ี จึงไม่นา่ สงสัยเลยว่า ทำ�ไมประเทศสิงคโปร์จงึ ประสบความสำ�เร็จ
เป็ น อย่ า งมากกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี
ความสามารถมองการณ์ ไ กล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยการมุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ต่างๆ เหล่านีช้ ว่ ยให้หน่วยงานบริการสาธารณะ
ของภาครัฐประเทศสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ อีกทั้งได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำ�คัญของหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในประเทศสิงคโปร์ และทำ�ให้ประเทศ
สิงคโปร์มีบทบาทสำ�คัญในการสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจโลก
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