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ขีีดความสามารถขีองภาครัฐ
กับอนาคตประเที่ศไที่ย

ความสำำาเร็็จในการ็พััฒนาปร็ะเทศอย่่างย่ั�งย่ืนขึ้้�น
อย่่ก่บัขึ้ดีความสำามาร็ถขึ้องร็ฐัและความเขึ้ม้แขึ้ง็ขึ้องภาค
สำังคม1 อย่่างไร็ก็ตาม หากร็ัฐมีความเขึ้้มแขึ้็งมากเกินไป 
ในขึ้ณะที�ภาคสำังคมอ่อนแอ ก็อาจสำ่งผลต่อสำิทธิิเสำร็ีภาพั
ขึ้องปร็ะชาชน ดังตัวอย่่างขึ้องการ็สำอดแนมหร็ือคุกคาม
ปร็ะชาชนในปร็ะเทศจีน การ็ขึ้่ดรี็ดแร็งงานโดย่ชนชั�น
นำาในกัวเตมาลา การ็กำาจัดค่่แขึ้่งการ็ทางเมืองโดย่ใช้
ความร็ุนแร็งในร็ัสำเซีีย่ เป็นต้น ในทางตร็งกันขึ้้าม หาก
ร็ัฐมีความอ่อนแอ ก็จะส่ำงผลต่อขีึ้ดความสำามาร็ถในการ็
พัฒันาปร็ะเทศ ตลอดจนการ็ให้บร็กิาร็ “สิำนคา้สำาธิาร็ณะ” 
พัื�นฐานเช่นการ็รั็กษาความปลอดภัย่ขึ้องปร็ะชาชน ดัง
ตวัอย่า่งขึ้องการ็ที�ร็ฐับาลเลบานอนไมส่ำามาร็ถจดัการ็กบั
ปัญหาขึ้ย่ะ จนทำาให้เกิดกลิ�นเหม็นสำร้็างความเดือดร้็อน
แกป่ร็ะชาชน และไมส่ำามาร็ถจดัการ็กับสำาร็เคมตีกคา้งจน
เปน็เหตรุ็ะเบดิครั็�งใหญใ่นป ีค.ศ. 2020 หรื็อการ็ที�ร็ฐับาล
โคลัมเบีย่ไม่สำามาร็ถสำร้็างถนนที�มีคุณภาพัได้ จนทำาให้

1 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor: 

States, societies, and the fate of liberty. Penguin Books.
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เกิดอุบัติเหตุจำานวนมาก ดังนั�น การ็พััฒนาปร็ะเทศให้มี
ความก้าวหน้าอย่่างย่ั�งย่ืน ต้องทำาให้อำานาจร็ัฐและพัลัง
ขึ้องสำังคมมีความสำมดุลกัน

ขึ้ีดความสำามาร็ถขึ้องร็ัฐเป็นปัจจัย่สำำาคัญที�
กำาหนดอนาคตขึ้องปร็ะเทศและคุณภาพัชีวิตขึ้อง
ปร็ะชาชน ตัวอย่่างเช่นการ็ร็ะบาดขึ้องโควิด-19 ซี้�ง
ปัจจุบันมีผ่้เสำีย่ชีวิตมากกว่า 1 ล้านคนทั�วโลก2 ทั�งใน
ปร็ะเทศที�รั็ฐไม่มีขีึ้ดความสำามาร็ถส่ำงมาก เช่น อินเดีย่ 
บร็าซีิล อิหร็่าน และร็ัฐที�มีความสำามาร็ถสำ่งแต่ขึ้าดความ
ร็่วมมือร็ะหว่างร็ัฐและปร็ะชาชน เช่น สำหร็ัฐอเมร็ิกาและ
หลาย่ปร็ะเทศในยุ่โร็ป ในด้านนี�ปร็ะเทศไทย่ปร็ะสำบ
ความสำำาเร็็จอย่่างมาก จนได้ร็ับการ็จัดอันดับจาก Global 
COVID-19 Index (GCI) ว่าเป็นปร็ะเทศที�สำามาร็ถร็ับมือ
การ็ร็ะบาดขึ้องโควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ขึ้องโลก3

และย่ังไม่เกิดวิกฤติเศร็ษฐกิจเหมือนหลาย่ปร็ะเทศ ทั�งที�
เกิดภาวะเศร็ษฐกจิตกตำ�าครั็�งใหญท่ั�วโลก ทั�งหมดนี�แสำดง
ใหเ้หน็วา่ ร็ฐัไทย่มีขึ้ดีความสำามาร็ถส่ำงในการ็จดัการ็ดา้น

2 องค์์การอนามััยโลก ข้้อมูัล ณ วัันท่ี่� 7 ตุุลาค์มั 2563
3 https://covid19.pemandu.org/

สำาธิาร็ณสำุขึ้และการ็บร็ิหาร็เศร็ษฐกิจมหภาค อย่่างไร็
ก็ตาม น่าเสำีย่ดาย่ว่าขึ้ีดความสำามาร็ถขึ้องภาคร็ัฐในสำอง
ด้านดังกล่าวไม่ใช่ตัวแทนขึ้องขีึ้ดความสำามาร็ถขึ้องร็ัฐ
ไทย่ทั�งหมด

จากการ็คำานวณคะแนนขึ้ีดความสำามาร็ถขึ้อง
ภาคร็ัฐโดย่ทีดีอาร็์ไอ โดย่ใช้ขึ้้อม่ลดัชนีความสำามาร็ถใน
การ็แขึ้่งขึ้ัน (Global Competitiveness Index) ปร็ะกอบ
กับขึ้้อม่ลอื�นๆ พับว่า ร็ัฐไทย่มีความสำามาร็ถที�โดดเด่น
ในด้านการ็บริ็หาร็เศร็ษฐกิจมหภาค สำาธิาร็ณสุำขึ้ และ
การ็ลดความย่ากจน ซี้�งได้คะแนนสำ่งถ้ง 90, 89 และ 93 
คะแนน ตามลำาดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซี้�งอาจ
กล่าวได้ว่า ร็ัฐไทย่มีขึ้ีดความสำามาร็ถจัดการ็กับหน้าที�
พัื�นฐานได้ค่อนขึ้้างดี อย่่างไร็ก็ตาม ร็ัฐไทย่ย่ังมีขึ้ีดความ
สำามาร็ถในร็ะดับค่อนข้ึ้างตำ�าในอีกหลาย่ด้านมาก ไม่ว่า
จะเป็นการ็คุ้มคร็องสำิ�งแวดล้อม การ็พััฒนาทักษะขึ้อง
คนผ่านร็ะบบการ็ศ้กษาและการ็ฝึึกอบร็มแร็งงาน การ็
ป้องกันการ็ผ่กขึ้าดทางเศร็ษฐกิจและการ็กร็ะจาย่ร็าย่ได้
อย่่างทั�วถง้ ตลอดจนการ็สำง่เสำร็มิการ็สำร็า้งนวตักร็ร็มดว้ย่
การ็ลงทุนด้านวิจัย่และพััฒนา ซี้�งแสำดงให้เห็นว่า ร็ัฐไทย่
ไมม่ขีึ้ดีความสำามาร็ถในการ็จดัการ็กบัหนา้ที�ขึ้ั�นกลางและ
หน้าที�ขึ้ั�นสำ่งมากนัก (ร็่ปที� 1)

ร้ปที่่� 1 คะแนนขีีดความสามารถขีองรัฐไที่ยในด�านต่างๆ

ท่ี่�มัา: ท่ี่ด่ีอาร์ไอ จากข้้อมูัลข้อง WEF, IMD, UNDP, EPI และ Credit Suisse (ดูีวิัธ่ีในการให้้ค์ะแนนในภาค์ผนวัก)



5ฉบับที่ 170 พฤศจิกายน 2563

โดย่ภาพัร็วมแล้ว ร็ัฐไทย่มีขึ้ีดความสำามาร็ถใน
ร็ะดับปานกลางเมื�อเทีย่บกับหลาย่ปร็ะเทศในโลก แต่
ขึ้ีดความสำามาร็ถดังกล่าวกำาลังถดถอย่ลงอย่่างร็วดเร็็ว 
จากขึ้้อม่ลคะแนนขีึ้ดความสำามาร็ถขึ้องภาครั็ฐโดย่ 
International Country Risk Guide (ICRG) พับว่า เดิม
ร็ัฐไทย่เคย่มีคะแนนสำ่งถ้ง 70 คะแนนจาก 100 คะแนน
ในปี 2540 แต่ในปัจจุบันคะแนนดังกล่าวลดลงเหลือ
เพัีย่ง 40 คะแนนเท่านั�น ขึ้ณะที�หลาย่ปร็ะเทศมีขึ้ีดความ
สำามาร็ถเพัิ�มข้ึ้�นอย่่างร็วดเร็็ว เช่น เวีย่ดนาม มาเลเซีีย่ 
ทั�งที�ปร็ะเทศเหล่านี�เคย่อย่่่ในร็ะดับที�ตำ�ากว่าปร็ะเทศไทย่ 
(ร็่ปที� 2)

นอกจากนี� หลาย่ปร็ะเทศในโลกที�มีขึ้ีดความ
สำามาร็ถอย่่่ในร็ะดับสำ่งอย่่่แล้ว ย่ังสำามาร็ถย่กร็ะดับ
ขึ้ีดความสำามาร็ถขึ้องภาครั็ฐขึ้องตนให้สำ่งขึ้้�นไปอีก  
เช่น เอสำโตเนีย่ได้นำาบริ็การ็ร็ัฐบาลดิจิทัลมาใช้อย่่าง
เต็มร่็ปแบบ ซ้ี�งช่วย่ให้บริ็การ็ขึ้องรั็ฐบาลเอสำโตเนีย่มี
ปร็ะสิำทธิิภาพัส่ำงขึ้้�นและช่วย่ลดต้นทุนขึ้องภาครั็ฐลงได้
ปร็ะมาณปีละ 2% ขึ้องจีดีพัี อีกตัวอย่่างหน้�งคือ สำหรั็ฐ

อาหร็ับเอมิเร็ตสำ์ (UAE) ซี้�งตั�งกร็ะทร็วงแห่งความเป็น
ไปได้ (Ministry of Possibilities) ซี้�งเป็นกร็ะทร็วงเสำมือน
จร็ิงแห่งแร็กขึ้องโลก โดย่มีภาร็กิจสำำาคัญคือ ทำาสำิ�งที�เป็น
ไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เพัื�อร็องร็ับความท้าทาย่ในอนาคต

ปร็ะเด็นที�น่าเป็นห่วงคือ ขึ้ีดความสำามาร็ถขึ้อง
ร็ัฐไทย่กำาลังถดถอย่ แม้ว่าปร็ะเทศไทย่จะมีบุคลากร็ที�มี
ความสำามาร็ถจำานวนมากในภาคร็ัฐ และมีทร็ัพัย่ากร็ไม่
น้อย่ ดังจะเห็นได้ว่า ร็ัฐไทย่มีร็าย่ได้จากการ็เก็บภาษี
มากพัอในร็ะดับปร็ะมาณ 15% ขึ้องจีดีพัี แต่ขีึ้ดความ
สำามาร็ถขึ้องร็ัฐย่ังคงตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย่ขึ้องปร็ะเทศที�มีร็าย่
ได้ในร็ะดับใกล้เคีย่งกัน (ร็่ปที� 3) 

จากขึ้้อม่ลขึ้องสำำานักงานบร็ิหาร็หนี�สำาธิาร็ณะ ณ 
สำิ�นปี 2562 ปร็ะเทศไทย่มีหนี�สำาธิาร็ณะเพัีย่ง 41% ขึ้อง
จีดีพัี ดังนั�น ร็ัฐบาลไทย่จ้งมีกำาลังมากพัอที�จะอัดฉีดเงิน
เขึ้้าไปช่วย่เหลือผ่้ที�ได้รั็บผลกร็ะทบจากการ็ร็ะบาดขึ้อง 
โควดิ-19 แตก่ลับมปีญัหาคอื การ็ใหค้วามชว่ย่เหลอืที�ผา่น
มาหลาย่ครั็�งไมส่ำามาร็ถทำาไดต้ร็งตามกลุ่มเป้าหมาย่มาก
นัก ทำาให้มีผ่้ที�สำมควร็ได้ร็ับความช่วย่เหลือกลับไม่ได้ร็ับ

ร้ปที่่� 2 คะแนนขีีดความสามารถขีองรัฐ

ท่ี่�มัา: ICRG Indicator of Quality of Government 
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ความช่วย่เหลือ และผ่้ที�ไม่สำมควร็ได้ร็ับความช่วย่เหลือ
แต่ได้ร็ับความช่วย่เหลือเป็นจำานวนมาก 

เมื�อพัิจาร็ณาในด้านอื�นๆ ก็จะเห็นว่า ร็ัฐไทย่
มีความสำามาร็ถสำ่งในบางมิติ แต่ก็ขึ้าดความสำามาร็ถ
ในบางมิติเช่นกัน เช่น จากข้ึ้อม่ลกร็ะทร็วงคมนาคม 
พับว่า ปร็ะเทศไทย่มีถนนย่าวกว่า 7 แสำนกิโลเมตร็
ในปี 2562 ซี้�งมากกว่าหลาย่ปร็ะเทศและสำามาร็ถ
เพัิ�มความย่าวขึ้องถนนขึ้้�นได้ต่อเนื�องทุกปี แต่ร็ัฐไทย่
กลับไม่มีความสำามาร็ถมากพัอในการ็ลดการ็เสำีย่ชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน จนองค์การ็อนามัย่โลกจัด
อันดับให้ปร็ะเทศไทย่เป็นปร็ะเทศที�มีอัตร็าการ็เสำีย่
ชีวิตบนท้องถนนสำ่งเป็นอันดับ 9 ขึ้องโลกในปี 2561
 ในด้านการ็ศ้กษา ปร็ะเทศไทย่สำามาร็ถขึ้ย่าย่
การ็เขึ้้าถ้งร็ะบบการ็ศ้กษาได้อย่่างค่อนขึ้้างทั�วถ้ง จาก
การ็สำร็้างโร็งเรี็ย่นจำานวนมาก และจัดสำร็ร็งบปร็ะมาณ
ให้แก่กร็ะทร็วงศ้กษาธิิการ็มากกว่า 3 แสำนล้านบาท
ในปี 2563 ซี้�งมากกว่าทุกกร็ะทร็วง อย่่างไร็ก็ตาม ร็ัฐ
ไทย่ยั่งไม่มีขึ้ีดความสำามาร็ถในการ็ย่กร็ะดับการ็ศ้กษา
ให้มีคุณภาพัเพัีย่งพัอ ดังปร็ากฏจากคะแนนการ็สำอบ 
Programme for International Student Assessment 
หร็ือ PISA ขึ้อง OECD ซี้�งชี�ว่า คุณภาพัการ็ศ้กษาขึ้อง

ไทย่มแีนวโนม้ตำ�าลง โดย่ในป ี2562 นกัเร็ยี่นไทย่ปร็ะมาณ 
45-60% มีทักษะวิทย่าศาสำตร็์ คณิตศาสำตร็์ และการ็อ่าน 
อย่่ใ่นร็ะดบัที�ไมส่ำามาร็ถใชก้าร็ได ้(functionally illiterate)
 จากตัวอย่่างที�กล่าวมาขึ้้างต้น จะเห็นว่า 
ปร็ะเทศไทย่ไม่ได้ขึ้าดแคลนทรั็พัย่ากร็ และด้วย่
ทร็ัพัย่ากร็ที�มีอย่่่ ร็ัฐไทย่ควร็มีขึ้ีดความสำามาร็ถในการ็
บร็ิการ็ปร็ะชาชนมากกว่านี� และเมื�อพิัจาร็ณาจากขึ้้อ
เท็จจร็ิงที�ว่าภาครั็ฐไทย่มีขึ้ีดความสำามาร็ถลดลงตาม
ที�กล่าวมาแล้ว ก็เชื�อได้ว่าปร็ะเทศไทย่จะไม่สำามาร็ถ
แก้ไขึ้ปัญหาย่ากๆ หลาย่ปร็ะการ็ที�เผชิญในปัจจุบันและ
ในอนาคต เช่น การ็พััฒนาเศร็ษฐกิจให้ปร็ะเทศพั้นจาก  
“กับดักร็าย่ได้ปานกลาง” (middle-income trap) การ็
ลดความสำ่ญเสำีย่จากอุบัติเหตุบนท้องถนน การ็ให้ความ
ช่วย่เหลือแก่ปร็ะชาชนที�ย่ากจนอย่่างตร็งเป้าหมาย่ และ
การ็เตร็ีย่มพัร็้อมต่อการ็เขึ้้าสำ่่สำังคมสำ่งอายุ่ ตลอดจนการ็
ร็บัมอืกบัความทา้ทาย่จากการ็ปฏวิตัทิางเทคโนโลย่อีย่า่ง
ก้าวกร็ะโดด และการ็เปลี�ย่นแปลงสำภาพัภ่มิอากาศ ซี้�ง
จะมีผลอย่่างมากต่อความเป็นอย่่่และคุณภาพัชีวิตขึ้อง
คนไทย่ในอนาคต

หากจะเปร็ยี่บเทยี่บร็ฐัไทย่เปน็ร็ะบบคอมพัวิเตอร็์
แล้ว ทร็ัพัย่ากร็ขึ้องร็ัฐก็อาจเปร็ีย่บเทีย่บได้กับฮาร็์ดแวร็์ 

ร้ปที่่� 3 คะแนนขีีดความสามารถขีองรัฐเที่่ยบกับรายได�จากการเก็บภาษี

ท่ี่�มัา: ICRG Indicator of Quality of Government 
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(Hardware) ที�คอย่หล่อเลี�ย่งร็ะบบร็าชการ็ ซี้�งเปร็ีย่บ
เสำมือนร็ะบบปฏิบัติการ็ (Operating System หร็ือ OS) 
โดย่อย่่่ภาย่ใต้การ็กำากับขึ้องกฎหมาย่ ซี้�งเปร็ีย่บเสำมือน
ชุดคำาสำั�ง (Code) เพัื�อให้สำามาร็ถให้บริ็การ็ปร็ะชาชน
ผ่านแอปพัลิเคชัน (App) หร็ือซีอฟต์แวร็์ (Software) 
ต่างๆ โดย่มีการ็เชื�อมต่อหร็ืออินเทอร็์เฟสำ (Interface) 
กับปร็ะชาชน (ร็่ปที� 4)  

จากปญัหาขึ้ดีความสำามาร็ถขึ้องรั็ฐไทย่ในปัจจบุนั 
เร็าอาจกล่าวได้ว่า ร็ัฐไทย่เป็นร็ะบบคอมพิัวเตอร์็ที�มี
หนว่ย่ความจำานอ้ย่ มชีดุคำาสัำ�งที�ลา้สำมัย่หรื็อมีขึ้อ้ผิดพัลาด
มาก ซี้�งทำาใหร้็ะบบปฏบิตักิาร็ขึ้องภาคร็ฐัเป็นร็ะบบที�ตอบ
สำนองชา้ จนสำร็า้งภาร็ะแก่ปร็ะชาชนที�มาร็บับร็กิาร็ อกีทั�ง
การ็เชื�อมตอ่ร็ะหวา่งหนว่ย่งานร็ฐักบัภาคสำว่นอื�นในสำงัคม
ก็มีปัญหามาก จนเกิดเหตุร็ะบบล่มอย่่่บ่อย่ครั็�ง ทำาให้
ร็ฐับาลไม่สำามาร็ถบริ็หาร็ปร็ะเทศได้อย่า่งมีปร็ะสิำทธิภิาพั 

ดังนั�น สำิ�งที�ต้องรี็บดำาเนินการ็อย่่างเร่็งด่วนก็คือ 
การ็ปฏิร็่ปร็ะบบร็ัฐ หร็ือที�จะขึ้อเร็ีย่กในที�นี�ว่า การ็ “แฮก” 
ภาคร็ัฐ โดย่เฉพัาะการ็ปฏิร็่ปร็ะบบร็าชการ็ให้ตอบสำนอง
ตอ่ความต้องการ็ขึ้องปร็ะชาชน การ็ปฏิร็ป่ร็ะบบกฎหมาย่
ให้เกิดกฎกติกาที�มีความเหมาะสำมเป็นธิร็ร็ม มีต้นทุน
ตำ�าและสำามาร็ถร็ับมือกับการ็เปลี�ย่นแปลงได้ การ็พััฒนา

ร็ะบบขึ้้อม่ลซี้�งจะทำาให้ร็ัฐสำามาร็ถให้บร็ิการ็ปร็ะชาชน
และกำาหนดนโย่บาย่ไดอ้ย่่างชาญฉลาด และการ็ปร็บัปร็งุ
การ็เชื�อมตอ่ร็ะหวา่งร็ฐักบัปร็ะชาชน ซี้�งจะทำาใหร้็ฐัเข้ึ้าใจ
ปร็ะชาชนและสำามาร็ถให้ความช่วย่เหลือได้ดีข้ึ้�น ตลอด
จนสำามาร็ถนำาเอาพัลังขึ้องสำังคมมาช่วย่พััฒนาภาคร็ัฐ 

อย่่างไร็ก็ตาม การ็ปฏิร่็ปดังกล่าวจะเกิดได้ข้ึ้�น
อย่่่กับร็ะบบการ็เมือง หากร็ะบบการ็เมืองไม่มีความ
เขึ้้มแข็ึ้ง เร็าก็จะไม่สำามาร็ถสำร้็างร็ัฐบาลที�เขึ้้มแข็ึ้งพัอจะ
ปฏิร่็ปร็ะบบร็าชการ็ได้ ดังนั�น การ็ปฏิร่็ปที�กล่าวมาข้ึ้าง
ต้นต้องเริ็�มจากการ็สำร็้างกติกาการ็เมืองคือ ร็ัฐธิร็ร็มน่ญ 
เพัื�อให้เกิดร็ัฐบาลในร็ะบบปร็ะชาธิิปไตย่ที�ตอบสำนองต่อ
ปร็ะชาชน (responsive government) และมีขึ้ีดความ
สำามาร็ถในร็ะดับส่ำง ทั�งนี� การ็แก้ไขึ้ร็ัฐธิร็ร็มน่ญที�จะเกิด
ขึ้้�นควร็ย้่ดต้นแบบจากรั็ฐธิร็ร็มน่ญฉบับปร็ะชาชน พั.ศ 
2540 ซี้�งช่วย่ให้เกดิรั็ฐบาลที�มคีวามเข้ึ้มแข็ึ้ง ควบค่่ไปกับ
การ็สำร็้างความเขึ้้มแขึ้็งขึ้องกลไกในการ็ตร็วจสำอบการ็ใช้
อำานาจขึ้องร็ัฐบาล โดย่การ็เพัิ�มบทบาทในการ็ตร็วจสำอบ
ขึ้องร็ัฐสำภา ซี้�งเป็นตัวแทนขึ้องปร็ะชาชน การ็มีสำ่วนร็่วม
ขึ้องปร็ะชาชนในการ็เสำนอกฎหมาย่และตร็วจสำอบผ่ด้ำาร็ง
ตำาแหน่งทางการ็เมือง การ็กร็ะจาย่อำานาจสำ่่ท้องถิ�น ซี้�ง
ถดถอย่ไปอย่่างมากในชว่งหลาย่ปทีี�ผา่นมา พัร็อ้มกบัการ็

ร้ปที่่� 4 ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบรัฐ
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ลดบทบาทขึ้ององค์กร็อิสำร็ะและตุลาการ็ ให้เหลืออำานาจ
ในการ็ตร็วจสำอบร็ัฐบาลได้เฉพัาะในกร็ณีที�มีการ็ละเมิด
กฎหมาย่อย่่างร้็าย่แร็ง และการ็เปิดพัื�นที�ให้สำื�อและภาค
ปร็ะชาสำังคมให้มีสำ่วนร็่วมในการ็ตร็วจสำอบร็ัฐบาล 

ทั�งนี� ขึ้ั�นตอนต่อจากการ็ปฏิร่็ปการ็เมืองคือการ็ 
“แฮกร็ะบบร็าชการ็ เปลี�ย่นร็ะบบปฏบิติัการ็ปร็ะเทศ” โดย่
ดำาเนินการ็ดังต่อไปนี� 

. 1 การ็ปฏิร่็ปร็ะบบร็าชการ็ โดย่ทบทวนภาร็กิจที�
ควร็ดำาเนินการ็โดย่ร็ัฐให้เหลือเท่าที�จำาเป็นและ
เหมาะสำม ทั�งนี� ในบร็ิการ็ที�รั็ฐควร็ดำาเนินการ็
ต่อไป ควร็มุ่งให้เกิดการ็พััฒนา “บร็ิการ็ร็ัฐบาล
ดิจิทัล” (digital government) ที�ออกแบบโดย่
ย่้ดความสำะดวกขึ้องปร็ะชาชนเป็นตัวตั�ง และ
การ็ทดลองวัฒนธิร็ร็มการ็ทำางานใหม่ใน “สำนาม
ทดลอง” (sandbox) ที�เอื�อต่อการ็บ่ร็ณาการ็
ร็ะหว่างหน่วย่งานภาคร็ัฐ การ็ปร็ับเปลี�ย่นงบ
ปร็ะมาณให้เป็นงบปร็ะมาณแบบหลาย่ปีใน
ลักษณะบล็อกแกร็นท์ (multi-year block grant) 
ในภาร็กิจที�ต้องการ็ความต่อเนื�องและย่ืดหยุ่่น 
และพััฒนาร็ะบบการ็ปร็ะเมินผลให้เอื�อต่อการ็
ทำางานที�เน้นผลงานมากขึ้้�น (ด่ร็าย่ละเอีย่ดใน
บทความเรื็�อง “ร็ะบบร็าชการ็ในฐานะร็ะบบปฏบัิติ
การ็ปร็ะเทศไทย่” โดย่ บุญวร็า สำุมะโน)

. 2 การ็ปฏร่ิ็ปร็ะบบกฎหมาย่ โดย่ใชเ้คร็ื�องมอืสำำาคญั 
2 เครื็�องมือคือ การ็วิเคร็าะห์ผลกร็ะทบขึ้องกฎ
ร็ะเบยี่บ (Regulatory Impact Assessment: RIA) 
เพัื�อกลั�นกร็องกฎร็ะเบีย่บก่อนที�จะออกมาบังคับ
ใช้ และการ็ทำากิโย่ตินกฎร็ะเบีย่บ (Regulatory 
Guillotine) เพัื�อย่กเลกิ หร็อืปร็บัปร็งุกฎร็ะเบยี่บที�
บงัคับใช้แล้ว แต่กอ่ให้เกิดภาร็ะต่อปร็ะชาชนเกิน
สำมควร็ (ด่ร็าย่ละเอีย่ดในบทความเรื็�อง “กฎหมาย่
ในฐานะชุดคำาสัำ�งปร็ะเทศ” โดย่ กริ็ติพังศ์ แนวมาลี 
และ สำลิลธิร็ ทองมีนสำุขึ้)

. 3 การ็พััฒนาร็ะบบขึ้้อม่ลภาคร็ัฐ โดย่เก็บขึ้้อม่ล
อย่่างสำมาร์็ท เชื�อมขึ้้อม่ลอย่่างสำมาร์็ท และเปิด
เผย่ข้ึ้อม่ลอย่่างสำมาร์็ท โดย่ใช้ปร็ะโย่ชน์อย่่างเต็ม

ภาคผู้นวก: การให�คะแนนขีีดความสามารถขีอง
ภาครัฐไที่ย
คะแนำนำดี้านำเศรษฐกิจ =
 ใช้คะแนำนำความสามารถในำการแข่งข้นำของ WEF 
คะแนำนำการคุ้มครองสิ�งแวดีลี่้อม =
 ใช้คะแนำนำของ Environmental Performance 

Index
คะแนำนำการลี่ดีความยากจนำ = 

100 – ส้ดีส่วนำ (คนำใติ้เส้นำความยากจนำ + คนำจนำ
ในำมิติิติ่างๆ + คนำเสี�ยงจนำในำมิติิติ่างๆ) 
โดียใช้ขอ้มลูี่จาก Human Development Index 
ของ UNDP

คะแนำนำการกระจายรายไดี้ = 
100 - 100 x (ค่า Gini ไทีย – ค่า Gini ติำ�าสุดี)/
(ค่า Gini สูงสุดี – ค่า Gini ติำ�าสุดี) 
โดียใช้ขอ้มลูี่จาก Human Development Index 
ของ UNDP

คะแนำนำการกระจายความม้�งค้�ง = 
100 - 100 x (ค่า Gini ไทีย – ค่า Gini ติำ�าสุดี)/
(ค่า Gini สูงสุดี – ค่า Gini ติำ�าสุดี) 
โดียใช้ข้อมูลี่จาก Global Wealth Report ของ 
Credit Suisse  

ที�จากกลไกตามพัร็ะร็าชบัญญัติการ็บร็ิหาร็งาน
และการ็ให้บร็ิการ็ภาคร็ัฐผ่านร็ะบบดิจิทัล พั.ศ. 
2562 (ด่ร็าย่ละเอีย่ดในบทความเร็ื�อง “ร็ะบบ
ขึ้้อม่ลกับความสำมาร์็ทขึ้องภาครั็ฐ” โดย่ อิสำร์็กุล 
อุณหเกตุ)

. 4 ก า ร็ย่ก ร็ ะ ดั บ ร่็ ปแบบคว าม ร่็ วมมื อห รื็ อ 
“อินเทอร็์เฟสำ” ร็ะหว่างภาคร็ัฐและปร็ะชาชน ไป
สำ่่ร็ะดับที�เอื�อให้ปร็ะชาชนสำามาร็ถร่็วมตัดสำินใจ
และลงมือปฏิบัติร็่วมกับภาคร็ัฐ และร็ะดับที�ภาค
ร็ัฐสำนับสำนุนกิจกร็ร็มที�ภาคสัำงคมริ็เริ็�มขึ้้�น ทั�งใน
ดา้นขึ้อ้ม่ล งบปร็ะมาณและการ็ขึ้ย่าย่ผลกิจกร็ร็ม
ที�มีปร็ะโย่ชน์ออกไปสำ่่วงกว้าง (ด่ร็าย่ละเอีย่ดใน
บทความเร็ื�อง “อินเทอร็์เฟสำขึ้องร็ะบบร็ัฐไทย่กับ
การ็มีสำ่วนร็่วมขึ้องปร็ะชาชน” โดย่ กร็ร็ณิการ็์ 
ธิร็ร็มพัานิชวงค์ และ ธิิปไตร็ แสำละวงศ์)
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