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(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่่� ม า : ก า ร นำำ� เ ส น อ ข อ ง ส ม เ กีี ย ร ติิ
ตั้้� ง กิิ จ วานิิ ช ย์์ ในงานสััมมนาสาธารณะ
ทีีดีีอาร์์ไอ ประจำำ�ปีี 2563 เรื่่�อง “แฮกระบบ
ราชการ เปลี่่�ยนระบบปฏิิบััติิการประเทศ”
เมื่่อ� วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2563 ในรููปแบบ Virtual
Conference
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ขีีดความสามารถของภาครััฐ
กัับอนาคตประเทศไทย

ความสำำ�เร็็จในการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืนขึ้้�น
อยู่่�กับั ขีีดความสามารถของรััฐและความเข้้มแข็็งของภาค
สัังคม1 อย่่างไรก็็ตาม หากรััฐมีีความเข้้มแข็็งมากเกิินไป
ในขณะที่่�ภาคสัังคมอ่่อนแอ ก็็อาจส่่งผลต่่อสิิทธิิเสรีีภาพ
ของประชาชน ดัังตััวอย่่างของการสอดแนมหรืือคุุกคาม
ประชาชนในประเทศจีีน การขููดรีีดแรงงานโดยชนชั้้�น
นำำ�ในกััวเตมาลา การกำำ�จััดคู่่�แข่่งการทางเมืืองโดยใช้้
ความรุุนแรงในรััสเซีีย เป็็นต้้น ในทางตรงกัันข้้าม หาก
รััฐมีีความอ่่อนแอ ก็็จะส่่งผลต่่อขีีดความสามารถในการ
พััฒนาประเทศ ตลอดจนการให้้บริิการ “สิินค้้าสาธารณะ”
พื้้�นฐานเช่่นการรัักษาความปลอดภััยของประชาชน ดััง
ตััวอย่่างของการที่่�รัฐั บาลเลบานอนไม่่สามารถจััดการกัับ
ปััญหาขยะ จนทำำ�ให้้เกิิดกลิ่่�นเหม็็นสร้้างความเดืือดร้้อน
แก่่ประชาชน และไม่่สามารถจััดการกัับสารเคมีีตกค้้างจน
เป็็นเหตุุระเบิิดครั้้ง� ใหญ่่ในปีี ค.ศ. 2020 หรืือการที่่�รัฐั บาล
โคลััมเบีียไม่่สามารถสร้้างถนนที่่�มีีคุุณภาพได้้ จนทำำ�ให้้
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Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor:
States, societies, and the fate of liberty. Penguin Books.
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รูปที่ 1 คะแนนขีดความสามารถของรัฐไทยในด้านต่างๆ

ที่่�มา: ทีีดีอี าร์์ไอ จากข้้อมููลของ WEF, IMD, UNDP, EPI และ Credit Suisse (ดููวิิธีีในการให้้คะแนนในภาคผนวก)

เกิิดอุุบััติิเหตุุจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น การพััฒนาประเทศให้้มีี
ความก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน ต้้องทำำ�ให้้อำำ�นาจรััฐและพลััง
ของสัังคมมีีความสมดุุลกััน
ขีี ด ความสามารถของรัั ฐ เป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่�
กำำ� หนดอนาคตของประเทศและคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของ
ประชาชน ตัั วอย่่ า งเช่่น การระบาดของโควิิด -19 ซึ่่� ง
ปััจจุุบัันมีีผู้้�เสีียชีีวิิตมากกว่่า 1 ล้้านคนทั่่�วโลก2 ทั้้�งใน
ประเทศที่่�รััฐไม่่มีีขีีดความสามารถสููงมาก เช่่น อิินเดีีย
บราซิิล อิิหร่่าน และรััฐที่่�มีีความสามารถสููงแต่่ขาดความ
ร่่วมมืือระหว่่างรััฐและประชาชน เช่่น สหรััฐอเมริิกาและ
หลายประเทศในยุุ โ รป ในด้้ า นนี้้� ป ระเทศไทยประสบ
ความสำำ�เร็็จอย่่างมาก จนได้้รัับการจััดอัันดัับจาก Global
COVID-19 Index (GCI) ว่่าเป็็นประเทศที่่�สามารถรัับมืือ
การระบาดของโควิิด-19 ได้้ดีีเป็็นอัันดัับต้้นๆ ของโลก3
และยัังไม่่เกิิดวิิกฤติิเศรษฐกิิจเหมืือนหลายประเทศ ทั้้�งที่่�
เกิิดภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ครั้้ง� ใหญ่่ทั่่ว� โลก ทั้้�งหมดนี้้�แสดง
ให้้เห็็นว่่า รััฐไทยมีีขีดี ความสามารถสููงในการจััดการด้้าน
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องค์์การอนามััยโลก ข้้อมููล ณ วัันที่่� 7 ตุุลาคม 2563
https://covid19.pemandu.org/
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สาธารณสุุขและการบริิหารเศรษฐกิิจมหภาค อย่่างไร
ก็็ตาม น่่าเสีียดายว่่าขีีดความสามารถของภาครััฐในสอง
ด้้านดัังกล่่าวไม่่ใช่่ตััวแทนของขีีดความสามารถของรััฐ
ไทยทั้้�งหมด
จากการคำำ�นวณคะแนนขีีดความสามารถของ
ภาครััฐโดยทีีดีีอาร์์ไอ โดยใช้้ข้้อมููลดััชนีีความสามารถใน
การแข่่งขััน (Global Competitiveness Index) ประกอบ
กัับข้้อมููลอื่่�นๆ พบว่่า รััฐไทยมีีความสามารถที่่�โดดเด่่น
ในด้้านการบริิหารเศรษฐกิิจมหภาค สาธารณสุุข และ
การลดความยากจน ซึ่่�งได้้คะแนนสููงถึึง 90, 89 และ 93
คะแนน ตามลำำ�ดัับ จากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน ซึ่่�งอาจ
กล่่าวได้้ว่่า รััฐไทยมีีขีีดความสามารถจััดการกัับหน้้าที่่�
พื้้�นฐานได้้ค่่อนข้้างดีี อย่่างไรก็็ตาม รััฐไทยยัังมีีขีีดความ
สามารถในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��ในอีีกหลายด้้านมาก ไม่่ว่่า
จะเป็็นการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม การพััฒนาทัักษะของ
คนผ่่านระบบการศึึกษาและการฝึึกอบรมแรงงาน การ
ป้้องกัันการผููกขาดทางเศรษฐกิิจและการกระจายรายได้้
อย่่างทั่่�วถึึง ตลอดจนการส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมด้้วย
การลงทุุนด้้านวิิจััยและพััฒนา ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า รััฐไทย
ไม่่มีขีี ดี ความสามารถในการจััดการกัับหน้้าที่่�ขั้้น� กลางและ
หน้้าที่่�ขั้้�นสููงมากนััก (รููปที่่� 1)
รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 2 คะแนนขีดความสามารถของรัฐ

ที่่�มา: ICRG Indicator of Quality of Government

โดยภาพรวมแล้้ว รััฐไทยมีีขีีดความสามารถใน
ระดัับปานกลางเมื่่�อเทีียบกัับหลายประเทศในโลก แต่่
ขีีดความสามารถดัังกล่่าวกำำ�ลัังถดถอยลงอย่่างรวดเร็็ว
จากข้้ อ มููลคะแนนขีี ด ความสามารถของภาครัั ฐ โดย
International Country Risk Guide (ICRG) พบว่่า เดิิม
รััฐไทยเคยมีีคะแนนสููงถึึง 70 คะแนนจาก 100 คะแนน
ในปีี 2540 แต่่ในปััจจุุบัันคะแนนดัังกล่่าวลดลงเหลืือ
เพีียง 40 คะแนนเท่่านั้้�น ขณะที่่�หลายประเทศมีีขีีดความ
สามารถเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว เช่่น เวีียดนาม มาเลเซีีย
ทั้้�งที่่�ประเทศเหล่่านี้้�เคยอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��กว่่าประเทศไทย
(รููปที่่� 2)
นอกจากนี้้� หลายประเทศในโลกที่่� มีี ขีี ด ความ
สามารถอยู่่� ใ นระดัั บ สููงอยู่่� แ ล้้ ว ยัั ง สามารถยกระดัั บ
ขีี ด ความสามารถของภาครัั ฐ ของตนให้้ สูู งขึ้้� น ไปอีี ก
เช่่ น เอสโตเนีี ย ได้้ นำำ� บริิ ก ารรัั ฐ บาลดิิ จิิ ทัั ล มาใช้้ อ ย่่ า ง
เต็็มรููปแบบ ซึ่่�งช่่วยให้้บริิการของรััฐบาลเอสโตเนีียมีี
ประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�นและช่่วยลดต้้นทุุนของภาครััฐลงได้้
ประมาณปีีละ 2% ของจีีดีีพีี อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งคืือ สหรััฐ
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อาหรัับเอมิิเรตส์์ (UAE) ซึ่่�งตั้้�งกระทรวงแห่่งความเป็็น
ไปได้้ (Ministry of Possibilities) ซึ่่�งเป็็นกระทรวงเสมืือน
จริิงแห่่งแรกของโลก โดยมีีภารกิิจสำำ�คััญคืือ ทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็น
ไปไม่่ได้้ให้้เป็็นไปได้้ เพื่่�อรองรัับความท้้าทายในอนาคต
ประเด็็นที่่�น่่าเป็็นห่่วงคืือ ขีีดความสามารถของ
รััฐไทยกำำ�ลัังถดถอย แม้้ว่่าประเทศไทยจะมีีบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถจำำ�นวนมากในภาครััฐ และมีีทรััพยากรไม่่
น้้อย ดัังจะเห็็นได้้ว่่า รััฐไทยมีีรายได้้จากการเก็็บภาษีี
มากพอในระดัับประมาณ 15% ของจีีดีีพีี แต่่ขีีดความ
สามารถของรััฐยัังคงต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยของประเทศที่่�มีีราย
ได้้ในระดัับใกล้้เคีียงกััน (รููปที่่� 3)
จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ ณ
สิ้้�นปีี 2562 ประเทศไทยมีีหนี้้�สาธารณะเพีียง 41% ของ
จีีดีีพีี ดัังนั้้�น รััฐบาลไทยจึึงมีีกำำ�ลัังมากพอที่่�จะอััดฉีีดเงิิน
เข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของ
โควิิด-19 แต่่กลัับมีีปัญ
ั หาคืือ การให้้ความช่่วยเหลืือที่่�ผ่า่ น
มาหลายครั้้ง� ไม่่สามารถทำำ�ได้้ตรงตามกลุ่่�มเป้้าหมายมาก
นััก ทำำ�ให้้มีีผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับความช่่วยเหลืือกลัับไม่่ได้้รัับ
5

รูปที่ 3 คะแนนขีดความสามารถของรัฐเทียบกับรายได้จากการเก็บภาษี
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ความช่่วยเหลืือ และผู้้�ที่่�ไม่่สมควรได้้รัับความช่่วยเหลืือ
แต่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือเป็็นจำำ�นวนมาก
เมื่่�อพิิจารณาในด้้านอื่่�นๆ ก็็จะเห็็นว่่า รััฐไทย
มีีความสามารถสููงในบางมิิติิ แต่่ก็็ขาดความสามารถ
ในบางมิิติิเช่่นกััน เช่่น จากข้้อมููลกระทรวงคมนาคม
พบว่่า ประเทศไทยมีีถนนยาวกว่่า 7 แสนกิิโลเมตร
ในปีี 2562 ซึ่่� ง มากกว่่ า หลายประเทศและสามารถ
เพิ่่�มความยาวของถนนขึ้้�นได้้ต่่อเนื่่�องทุุกปีี แต่่รััฐไทย
กลัับไม่่มีีความสามารถมากพอในการลดการเสีียชีีวิิต
จากอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน จนองค์์การอนามััยโลกจััด
อัั น ดัั บ ให้้ ป ระเทศไทยเป็็ น ประเทศที่่� มีี อัั ต ราการเสีี ย
ชีีวิิตบนท้้องถนนสููงเป็็นอัันดัับ 9 ของโลกในปีี 2561
ในด้้านการศึึกษา ประเทศไทยสามารถขยาย
การเข้้าถึึงระบบการศึึกษาได้้อย่่างค่่อนข้้างทั่่�วถึึง จาก
การสร้้างโรงเรีียนจำำ�นวนมาก และจััดสรรงบประมาณ
ให้้แก่่กระทรวงศึึกษาธิิการมากกว่่า 3 แสนล้้านบาท
ในปีี 2563 ซึ่่�งมากกว่่าทุุกกระทรวง อย่่างไรก็็ตาม รััฐ
ไทยยัังไม่่มีีขีีดความสามารถในการยกระดัับการศึึกษา
ให้้มีีคุุณภาพเพีียงพอ ดัังปรากฏจากคะแนนการสอบ
Programme for International Student Assessment
หรืือ PISA ของ OECD ซึ่่�งชี้้�ว่่า คุุณภาพการศึึกษาของ
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ไทยมีีแนวโน้้มต่ำำ��ลง โดยในปีี 2562 นัักเรีียนไทยประมาณ
45-60% มีีทัักษะวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และการอ่่าน
อยู่่ใ� นระดัับที่่�ไม่่สามารถใช้้การได้้ (functionally illiterate)
จากตัั ว อย่่ า งที่่� ก ล่่ า วมาข้้ า งต้้ น จะเห็็ น ว่่ า
ประเทศไทยไม่่ ไ ด้้ ข าดแคลนทรัั พย ากร และด้้ ว ย
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่� รััฐไทยควรมีีขีีดความสามารถในการ
บริิการประชาชนมากกว่่านี้้� และเมื่่�อพิิจารณาจากข้้อ
เท็็จจริิงที่่�ว่่าภาครััฐไทยมีีขีีดความสามารถลดลงตาม
ที่่�กล่่าวมาแล้้ว ก็็เชื่่�อได้้ว่่าประเทศไทยจะไม่่สามารถ
แก้้ไขปััญหายากๆ หลายประการที่่�เผชิิญในปััจจุุบัันและ
ในอนาคต เช่่น การพััฒนาเศรษฐกิิจให้้ประเทศพ้้นจาก
“กัับดัักรายได้้ปานกลาง” (middle-income trap) การ
ลดความสููญเสีียจากอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน การให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่ประชาชนที่่�ยากจนอย่่างตรงเป้้าหมาย และ
การเตรีียมพร้้อมต่่อการเข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุ ตลอดจนการ
รัับมืือกัับความท้้าทายจากการปฏิิวัติั ทิ างเทคโนโลยีีอย่่าง
ก้้าวกระโดด และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�ง
จะมีีผลอย่่างมากต่่อความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพชีีวิิตของ
คนไทยในอนาคต
หากจะเปรีียบเทีียบรััฐไทยเป็็นระบบคอมพิิวเตอร์์
แล้้ว ทรััพยากรของรััฐก็็อาจเปรีียบเทีียบได้้กัับฮาร์์ดแวร์์
รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบรัฐ

(Hardware) ที่่�คอยหล่่อเลี้้�ยงระบบราชการ ซึ่่�งเปรีียบ
เสมืือนระบบปฏิิบััติิการ (Operating System หรืือ OS)
โดยอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับของกฎหมาย ซึ่่�งเปรีียบเสมืือน
ชุุดคำำ�สั่่�ง (Code) เพื่่�อให้้สามารถให้้บริิการประชาชน
ผ่่านแอปพลิิเคชััน (App) หรืือซอฟต์์แวร์์ (Software)
ต่่างๆ โดยมีีการเชื่่�อมต่่อหรืืออิินเทอร์์เฟส (Interface)
กัับประชาชน (รููปที่่� 4)
จากปััญหาขีีดความสามารถของรััฐไทยในปััจจุุบันั
เราอาจกล่่าวได้้ว่่า รััฐไทยเป็็นระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีี
หน่่วยความจำำ�น้อ้ ย มีีชุดุ คำำ�สั่่ง� ที่่�ล้า้ สมััยหรืือมีีข้อ้ ผิิดพลาด
มาก ซึ่่�งทำำ�ให้้ระบบปฏิิบัติั กิ ารของภาครััฐเป็็นระบบที่่�ตอบ
สนองช้้า จนสร้้างภาระแก่่ประชาชนที่่�มารัับบริิการ อีีกทั้้�ง
การเชื่่�อมต่่อระหว่่างหน่่วยงานรััฐกัับภาคส่่วนอื่่น� ในสัังคม
ก็็มีีปััญหามาก จนเกิิดเหตุุระบบล่่มอยู่่�บ่่อยครั้้�ง ทำำ�ให้้
รััฐบาลไม่่สามารถบริิหารประเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�ต้้องรีีบดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วนก็็คืือ
การปฏิิรููประบบรััฐ หรืือที่่�จะขอเรีียกในที่่�นี้้�ว่่า การ “แฮก”
ภาครััฐ โดยเฉพาะการปฏิิรููประบบราชการให้้ตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของประชาชน การปฏิิรููประบบกฎหมาย
ให้้เกิิดกฎกติิกาที่่�มีีความเหมาะสมเป็็นธรรม มีีต้้นทุุน
ต่ำำ��และสามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้ การพััฒนา
ฉบับที่ 170 พฤศจิกายน 2563

ระบบข้้อมููลซึ่่�งจะทำำ�ให้้รััฐสามารถให้้บริิการประชาชน
และกำำ�หนดนโยบายได้้อย่่างชาญฉลาด และการปรัับปรุุง
การเชื่่�อมต่่อระหว่่างรััฐกัับประชาชน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้รัฐั เข้้าใจ
ประชาชนและสามารถให้้ความช่่วยเหลืือได้้ดีีขึ้้�น ตลอด
จนสามารถนำำ�เอาพลัังของสัังคมมาช่่วยพััฒนาภาครััฐ
อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิรููปดัังกล่่าวจะเกิิดได้้ขึ้้�น
อยู่่�กัั บ ระบบการเมืื อ ง หากระบบการเมืื อ งไม่่ มีี ค วาม
เข้้มแข็็ง เราก็็จะไม่่สามารถสร้้างรััฐบาลที่่�เข้้มแข็็งพอจะ
ปฏิิรููประบบราชการได้้ ดัังนั้้�น การปฏิิรููปที่่�กล่่าวมาข้้าง
ต้้นต้้องเริ่่�มจากการสร้้างกติิกาการเมืืองคืือ รััฐธรรมนููญ
เพื่่�อให้้เกิิดรััฐบาลในระบบประชาธิิปไตยที่่�ตอบสนองต่่อ
ประชาชน (responsive government) และมีีขีีดความ
สามารถในระดัับสููง ทั้้�งนี้้� การแก้้ไขรััฐธรรมนููญที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นควรยึึดต้้นแบบจากรััฐธรรมนููญฉบัับประชาชน พ.ศ
2540 ซึ่่�งช่่วยให้้เกิิดรััฐบาลที่่�มีคี วามเข้้มแข็็ง ควบคู่่ไ� ปกัับ
การสร้้างความเข้้มแข็็งของกลไกในการตรวจสอบการใช้้
อำำ�นาจของรััฐบาล โดยการเพิ่่�มบทบาทในการตรวจสอบ
ของรััฐสภา ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของประชาชน การมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนในการเสนอกฎหมายและตรวจสอบผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งทางการเมืือง การกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�น ซึ่่�ง
ถดถอยไปอย่่างมากในช่่วงหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา พร้้อมกัับการ
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ลดบทบาทขององค์์กรอิิสระและตุุลาการ ให้้เหลืืออำำ�นาจ
ในการตรวจสอบรััฐบาลได้้เฉพาะในกรณีีที่่�มีีการละเมิิด
กฎหมายอย่่างร้้ายแรง และการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้สื่่�อและภาค
ประชาสัังคมให้้มีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบรััฐบาล
ทั้้�งนี้้� ขั้้�นตอนต่่อจากการปฏิิรููปการเมืืองคืือการ
“แฮกระบบราชการ เปลี่่�ยนระบบปฏิิบัติั กิ ารประเทศ” โดย
ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. การปฏิิรููประบบราชการ โดยทบทวนภารกิิจที่่�
ควรดำำ�เนิินการโดยรััฐให้้เหลืือเท่่าที่่�จำำ�เป็็นและ
เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ในบริิการที่่�รััฐควรดำำ�เนิินการ
ต่่อไป ควรมุ่่�งให้้เกิิดการพััฒนา “บริิการรััฐบาล
ดิิจิิทััล” (digital government) ที่่�ออกแบบโดย
ยึึดความสะดวกของประชาชนเป็็นตััวตั้้�ง และ
การทดลองวััฒนธรรมการทำำ�งานใหม่่ใน “สนาม
ทดลอง” (sandbox) ที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ การบููรณาการ
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ การปรัับเปลี่่�ยนงบ
ประมาณให้้ เ ป็็ น งบประมาณแบบหลายปีี ใ น
ลัักษณะบล็็อกแกรนท์์ (multi-year block grant)
ในภารกิิจที่่�ต้้องการความต่่อเนื่่�องและยืืดหยุ่่�น
และพััฒนาระบบการประเมิินผลให้้เอื้้�อต่่อการ
ทำำ�งานที่่�เน้้นผลงานมากขึ้้�น (ดููรายละเอีียดใน
บทความเรื่่อ� ง “ระบบราชการในฐานะระบบปฏิิบัติั ิ
การประเทศไทย” โดย บุุญวรา สุุมะโน)
2. การปฏิิรููประบบกฎหมาย โดยใช้้เครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั
2 เครื่่�องมืือคืือ การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกฎ
ระเบีียบ (Regulatory Impact Assessment: RIA)
เพื่่�อกลั่่�นกรองกฎระเบีียบก่่อนที่่�จะออกมาบัังคัับ
ใช้้ และการทำำ�กิิโยติินกฎระเบีียบ (Regulatory
Guillotine) เพื่่�อยกเลิิก หรืือปรัับปรุุงกฎระเบีียบที่่�
บัังคัับใช้้แล้้ว แต่่ก่อ่ ให้้เกิิดภาระต่่อประชาชนเกิิน
สมควร (ดููรายละเอีียดในบทความเรื่่อ� ง “กฎหมาย
ในฐานะชุุดคำำ�สั่่ง� ประเทศ” โดย กิิรติพิ งศ์์ แนวมาลีี
และ สลิิลธร ทองมีีนสุุข)
3. การพััฒนาระบบข้้อมููลภาครััฐ โดยเก็็บข้้อมููล
อย่่างสมาร์์ท เชื่่�อมข้้อมููลอย่่างสมาร์์ท และเปิิด
เผยข้้อมููลอย่่างสมาร์์ท โดยใช้้ประโยชน์์อย่่างเต็็ม
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ที่่�จากกลไกตามพระราชบััญญััติิการบริิหารงาน
และการให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ.
2562 (ดููรายละเอีียดในบทความเรื่่�อง “ระบบ
ข้้อมููลกัับความสมาร์์ทของภาครััฐ” โดย อิิสร์์กุุล
อุุณหเกตุุ)
4. ก า รย ก ร ะ ดัั บ รูู ป แ บ บ ค ว า ม ร่่ ว ม มืื อ ห รืื อ
“อิินเทอร์์เฟส” ระหว่่างภาครััฐและประชาชน ไป
สู่่�ระดัับที่่�เอื้้�อให้้ประชาชนสามารถร่่วมตััดสิินใจ
และลงมืือปฏิิบััติิร่่วมกัับภาครััฐ และระดัับที่่�ภาค
รััฐสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ภาคสัังคมริิเริ่่�มขึ้้�น ทั้้�งใน
ด้้านข้้อมููล งบประมาณและการขยายผลกิิจกรรม
ที่่�มีีประโยชน์์ออกไปสู่่�วงกว้้าง (ดููรายละเอีียดใน
บทความเรื่่�อง “อิินเทอร์์เฟสของระบบรััฐไทยกัับ
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน” โดย กรรณิิการ์์
ธรรมพานิิชวงค์์ และ ธิิปไตร แสละวงศ์์)
ภาคผนวก: การให้้คะแนนขีี ด ความสามารถของ
ภาครััฐไทย
คะแนนด้้านเศรษฐกิิจ =
ใช้้คะแนนความสามารถในการแข่่งขัันของ WEF
คะแนนการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม =
ใช้้คะแนนของ Environmental Performance
Index
คะแนนการลดความยากจน =
100 – สััดส่่วน (คนใต้้เส้้นความยากจน + คนจน
ในมิิติิต่่างๆ + คนเสี่่�ยงจนในมิิติิต่่างๆ)
โดยใช้้ข้อ้ มููลจาก Human Development Index
ของ UNDP
คะแนนการกระจายรายได้้ =
100 - 100 x (ค่่า Gini ไทย – ค่่า Gini ต่ำำ��สุุด)/
(ค่่า Gini สููงสุุด – ค่่า Gini ต่ำำ��สุุด)
โดยใช้้ข้อ้ มููลจาก Human Development Index
ของ UNDP
คะแนนการกระจายความมั่่�งคั่่�ง =
100 - 100 x (ค่่า Gini ไทย – ค่่า Gini ต่ำำ��สุุด)/
(ค่่า Gini สููงสุุด – ค่่า Gini ต่ำำ��สุุด)
โดยใช้้ข้้อมููลจาก Global Wealth Report ของ
Credit Suisse
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