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รัฐไทยควรปรับบทบาทตนเองอย�างไร ?

ทบทวนกฎหมาย
ที่กําหนดบทบาท

ยกเลิกบทบาท
ที่ทับซอน

•Francis Fukuyama: State-building: The Missing Dimensions of Stateness
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บทบาทของรัฐท่ีผานมา

กํากับดูแล
ใหบริการ

นโยบาย

นโยบาย

ใหบริการ กํากับดูแล

บทบาทของรัฐท่ีควรจะเปน



จัดสรรคล่ืนความถ่ี
โดยไม�แข�งขัน

ผูกขาด
ในกิจการพลังงาน

กระทรวง ICT + TOT + ปตท.กระทรวงพลังงาน



1.1 ระบบการศึกษา



กําหนด
นโยบาย

บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ

กํากับดูแล
โรงเรียน

จัดสรร
งบประมาณ

เปนเจาของ
โรงเรียน



นโยบายถ�ายโอนโรงเรียนสู�ท�องถิ่น

ถายโอน รร.
เพียงรอยละ 1.6

เจาของโรงเรียน
กําหนดนโยบายถายโอน
โรงเรียนสูทองถ่ิน

นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุน

จัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนเจาของโรงเรียน

เลือกปฏิบัติ
ในการจัดสรรเงิน
อุดหนุนระหวาง

รร.รัฐบาลและเอกชน



การกํากับค�าเล�าเรียน

กําหนดเพดาน
คาเลาเรียน
ของโรงเรียนเอกชน

เจาของโรงเรียน

การกํากับดูแลคุณภาพ & มาตรฐาน

เจาของโรงเรียนกํากับดูแลโรงเรียน กํากับดูแลโรงเรียน

ไมเปดเผยผลประเมิน

การประเมินโรงเรียนและครู
ไมเชื่อมโยงกับผลการเรียน



รอยละของโรงเรียนท่ีผานการประเมินของ สมศ. คะแนนสอบ TIMMS (ม.2)

โรงเรียนสอบผานมากขึ้น คะแนนนักเรียนแยลง



ศุภณฏัฐ� ศศิวุฒิวฒัน�
นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร�ไอ



• อปท.
• รร. นิติบุคคล
• องค�กรมหาชน

เลิกเปนเจาของโรงเรียน

ปรับบทบาท กระทรวงศึกษาธิการ

ใหเงินอุดหนุนระหวาง
รร. รัฐ และเอกชนเทาเทียม

เปดเผยผลการเรียน
ของแตละโรงเรียน



กรณีที่กระทรวงยังเป�นเจ�าของโรงเรียน

แยกการจัดสรร
งบประมาณและ

การกํากับดูแลออกจาก
กระทรวง



กระทรวงศึกษาธิการ
ของชิลี กอนป 1980

กระทรวงศึกษาธิการ
ของชิลี ปจจุบัน

โรงเรียนถูกโอน
ไปอปท.จัดสรรเงินอุดหนุน

เท�าเทียม

ดูแลการเป�ดเผย
ผลการเรียน



นร. มีผลการเรียนดีขึ้น

โรงเรียนเอกชนเพ่ิมขึ้นหลังโรงเรียนรัฐย�ายไปอปท.

คะแนน

คะแนน

จํานวนนักเรียน
ใน รร.เอกชน

จํานวนนักเรียน
ใน รร.รัฐ

จํานวนนักเรียน
ใน รร.เอกชน

จํานวนนักเรียน
ใน รร.รัฐ



1.2 ระบบสาธารณสุข



นโยบาย กํากับดูแล ใหบริการ ซื้อบริการ



สธ. เปนเจาของโรงพยาบาลจํานวนมาก
จึงไมเหมาะเปนคนกลางกํากับคุณภาพ

สปสช. เปนทั้งผูซื้อ
และผูกํากับคุณภาพ



ส่ิงที่ สธ.
ควรดําเนินการ

กําหนดอัตรา
คาบริการ
เหมาะสม

กํากับมาตรฐาน
การรักษา

ลดความเหล่ือมลํ้า
ของระบบตางๆ



•ประกันสุขภาพแห�งชาติ

ความเหลื่อมล้ําของสิทธิ
ประโยชน

เบิกจ�ายตามจริง ไม�จํากัดครั้ง

เหมาจ�ายครั้งละ 13,000 บาท
ไม�จํากัดจํานวนครั้ง

เบิกจากตาม DRG 
ไม�จํากัดครั้ง

•ประกันสุขภาพแห�งชาติ

•ประกันสังคม

•สวัสดิการข�าราชการคลอดบุตร •สวัสดิการข�าราชการ

ฟอกเลือด
(โรคไต)

ไม�เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
ไม�จํากัดจํานวนครั้ง

•ประกันสังคม

ไม�เกิน 1,500 บาท/ครั้ง
และไม�เกิน 4,500 บาท/สัปดาห�

1,500 บาท/ครั้ง
ไม�จํากัดจํานวนครั้ง



ไมมีระบบรวม
เพื่อประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล

ประเมินคุณภาพตามระบบ HA 
แบบสมัครใจ

ไมใชผลประเมิน HA มีระบบ
จูงใจของตนเอง

ใชผลประเมิน HA ใหแรงจูงใจ
ตอสถานพยาบาล

ไมใชผลประเมิน HA และไมมี
ระบบจูงใจใหปรับปรุง
คุณภาพบริการ



ตัวอย�างของการสร�างมาตรฐานของคุณภาพของรพ.

รพ. ที่ไดรับเงินอุดหนุนตอง
ผานมาตรฐาน HAS 

รพ. ที่ผาน Royal Australian 
College of General Practitioners 
ไดรับเงินอุดหนุนเพิม่รอยละ 10

รพ. ตองเปดเผยผลประเมิน
คุณภาพตอสาธารณะ

ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เยอรมนี



72% ของเตียง
เปนของเอกชนที่ไม

แสวงหากําไรครึ่งหนึ่งของ
เตียงเปนของ

ทองถิ่น

รพ. ทั้งหมดเปนของ
ทองถิ่น และ NGOs96% ของเตียง

เปนของรัฐ
แตไมใชของสธ.

ปรับบทบาท สธ.  

สธ. ไมตองเปนเจาของ รพ. จํานวนมาก



คุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัยบริการ

คารักษาพยาบาล
ท่ีเปนธรรม

ลงโทษ รพ. ท่ีไมไดมาตรฐาน
และ ใหแรงจูงใจ รพ. ท่ีดี

ปรับบทบาท สธ. 

สธ. ควรใหความสําคัญตอการกํากับดูแล



สธ. ควรสงเสริมการโอนถาย รพ. สูทองถิ่น

มีสวนรวมจาก
ประชาชน

มีความยืดหยุนใน
การบริหาร

มีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการคนในพ้ืนที่



ล�านบาท

ส�วนต�างรายได�-รายจ�าย
โรงพยาบาลบ�านแพ�ว (องค�การมหาชน)



- แผนปฏิบัติการป� 2544 ให�โอนภารกิจ
- จัดต้ังคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี

พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 2542 



สธ. ควรประมาณการต�นทุนการรักษาที่เหมาะสม

รพ. มหาวิทยาลัย รพ. ศูนย� รพ. ท่ัวไป รพ. ชุมชน

26 วัน 20 วัน 22 วัน 14 วัน

19 วัน 19 วัน 18 วัน 28 วัน
สิทธิราชการ

สิทธิสุขภาพ
ถ�วนหน�า

จํานวนวันนอน รพ. ในป�สุดท�ายก�อนตายของผู�สูงอายุ มีโรคเรื้อรัง 5 โรค



ทบทวนกฎหมาย
2



Doing Business Ranking

91



800-900
100,000 ++17,000 –

20,000

จํานวนกฎหมายในประเทศไทย (ฉบับ)

พรบ. + พรก. พรบ. + พรก. + พรฎ. 
+ กฎกระทรวง

พรบ. + พรก. + พรฎ. 
+ กฎกระทรวง
+ ประกาศ ระเบียบ
+ ขอบังคับ คําสั่ง

800-900
17,000 –
20,000

100,000 ++



ป�ญหาของกฎหมายไทย

กําหนดอายุของกฎหมาย

กระบวนการ ‘โละ’ 
กฏหมายเก�า

กระบวนการ
ประเมินกฎหมายใหม�

1.ให�อํานาจดุลยพินิจแก�หน�วยงานที่
บังคับใช�ในการกําหนดหลักเกณฑ�
และหลักวิธีบังคับใช�

2. ล�าสมัย

3.การบังคับใช�ไม�เป�นไป
ตามเจตนารมณ�



อุตสาหกรรมการออกกฎหมายขยายตัวผลกระทบต�อประชาชน

10

210 176
43

415 444 43

กฎระเบียบที่ประกาศในราชกิจจาฯ ช�วงป� พ.ศ.  2554-2558

1 1

191

12

620 661

77

1ø015

7

356

178

6279



วิวัฒนาการของ RIA ในประเทศไทย
ต้ัง “คณะกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ”
เพื่อทบทวนกฎหมาย

2531 2534 2544

ระเบียบสํานักนายกฯ
วาดวยการเสนอเรื่องตอครม.

หนังสือสํานักเลขาธิการครม.
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
กอนการเสนอรางกฎหมาย

ปจจุบัน

โละกฎหมาย
47 ฉบับ

ให�ทําตารางเปรียบเทยีบ
การปรับปรงุ
พ.ร.บ.ต�อ ครม.

ระบุความจาํเป�นของ
กฎหมายและ
ผลกระทบ

ให�ตรวจสอบความจาํเป�น
การออกกฎหมายตามหลกั
ของ OECD



การประเมินผลกระทบของกฎหมาย

•37

อธิบายปญหา
วิเคราะหทางเลือก

ประเมินผลเชิงปริมาณ
วิเคราะหตนทุน-ประโยชน

ประเมินประโยชนเชิงคุณภาพ
ประเมินตนทุนเชิงคุณภาพ

สรุปความเห็นการรับฟง

ผล
55

0

0

0

4

7

0



ผลของการ “โละ” กฎหมายในต�างประเทศ

•Reprinted by permission of Jacobs and Associates

ยังใชได

ปรับปรุง

ยกเลิก
ฉบบั

ฉบับ



ศ.ดร.มิ่งสรรพ� ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ



เลี่ยงการออกกฎ
ที่ขยายบทบาทของตน

ที่ไมจําเปน

รัฐ (กระทรวง) ควร
- กํากับมาตรฐานบริการ
- สงเสริมทองถิ่น-เอกชน มีสวนรวม

ใหบริการ

รัฐตองลดบทบาทท่ี
ทับซอนของกระทรวง

และหนวยบริการ
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