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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(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
ที่่ม� า: การนำำ�เสนอของบุุญวรา สุุมะโน ในงาน
สััมมนาสาธารณะทีีดีีอาร์์ไอ ประจำำ�ปีี 2563
เรื่่อ� ง “แฮกระบบราชการ เปลี่ย่� นระบบปฏิิบัติั ิ
การประเทศ” เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563 ใน
รููปแบบ Virtual Conference
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ระบบราชการในฐานะ
ระบบปฏิิบััติิการประเทศไทย
ประเทศไทยกำำ�ลัังเผชิิญกัับความท้้าทายเก่่าใหม่่
ในหลากหลายประเด็็น เช่่น สัังคมสููงวััย การติิดกับั ดัักราย
ได้้ปานกลาง ความท้้าทายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมจากปััญหาฝุ่่น�
PM 2.5 ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� และปััญหาสัังคมและทาง
เศรษฐกิิจที่่�เป็็นผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่่�อพิิจารณา
ระบบราชการเปรีียบกัั บ เครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์ ภายใน
เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ประกอบด้้วย ฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์
และระบบปฏิิบััติิการ (Operating System: OS) ระบบ
ราชการก็็เปรีียบเสมืือนระบบปฏิิบััติิการของประเทศที่่�
จะดึึงทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในประเทศทั้้�งคน เงิิน วััฒนธรรม
การทำำ�งาน กฎหมาย และข้้อมููล มาสร้้างบริิการให้้กัับ
ประชาชน ระบบราชการจึึงต้้องมีีการอััปเกรดตลอดเวลา
เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้หรืือ
ประชาชนที่่�ต้้องเผชิิญความท้้าทายข้้างต้้นได้้ดีีขึ้้�น
รายงานของ The Economist Intelligence Unit
พบว่่า คะแนนดััชนีีคุุณภาพของระบบราชการไทย (Quality of bureaucracy) แทบไม่่เปลี่่�ยนแปลงมากนัักในช่่วง
20 ปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2540-2561) คืือ 0.5 คะแนน จาก
1 (0 คืือไม่่มีีประสิิทธิิภาพ และ 1 คืือมีีประสิิทธิิภาพสููง)
โดยมีีคะแนนต่ำำ��กว่่าสิิงคโปร์์ ไต้้หวััน และมาเลเซีียอย่่าง
เห็็นได้้ชััด ทั้้�งนี้้� การที่่�ระบบราชการไทยมีีข้้อจำำ�กััดด้้าน
ขีีดความสามารถไม่่ได้้เกิิดจากปััญหาขาดแคลนจำำ�นวน
บุุคลากรทำำ�งาน ซึ่่�งในความเป็็นจริิงระบบราชการไทยมีี
กำำ�ลัังคนจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะจำำ�นวนข้้าราชการที่่�เพิ่่�ม
จาก 1.29 ล้้านคน ในปีี พ.ศ. 2553 เป็็น 1.33 ล้้านคน
ในปีี พ.ศ. 2561 ตลอดจนงบบุุคลากรต่่อผลิิตภััณฑ์์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยก็็มีีสััดส่่วนที่่�สููงกว่่า
เมื่่�อเทีียบกัับประเทศพััฒนาแล้้วที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่ามีี
ระบบราชการที่่�มีีคุุณภาพสููงกว่่าไทย เช่่น เกาหลีีใต้้ และ
สิิงคโปร์์ นอกจากนี้้� งบบุุคลากรภาครััฐของไทยก็็ยังั ถืือว่่า
2

มีีสััดส่่วนที่่�สููงเมื่่�อเทีียบกัับงบประมาณประเทศทั้้�งหมด
เห็็นได้้จากพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 ที่่�สััดส่่วนงบบุุคลากรภาครััฐคิิดเป็็นประมาณ
1 ใน 3 ของงบประมาณทั้้�งหมด

ความสามารถของระบบปฏิิบััติิการในการ
จััดการปััญหา
ความสามารถของระบบราชการสำำ� หรัั บ การ
จััดการกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน หรืือการช่่วยเหลืือเยีียวยา
ผู้้�ประสบปััญหาในสัังคมยัังมีีปััญหาอยู่่�มาก เช่่น ปััญหา
การไม่่เชื่่�อมต่่อกัันของข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานซึ่่�งทำำ�ให้้
ประชาชนเข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิที่่�พึึงจะได้้ หรืือแม้้กระทั่่�งวิิธีีการ
ช่่วยเหลืือก็็ไม่่ได้้ออกแบบโดยคำำ�นึึงถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่�เปราะบางซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือมาก
ที่่�สุุด เช่่น กลุ่่�มผู้้�พิิการที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการยืืนยัันด้้วยรหััส
OTP หรืือผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�ไม่่มีีบััญชีีธนาคาร นอกจากนี้้�
การให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ก็็ยัังสะท้้อนการทำำ�งานแบบแยกส่่วน
ของระบบราชการ
หากพิิจารณาระบบราชการเป็็นระบบปฏิิบััติิการ
ของประเทศ สิ่่�งที่่�ควรจะเป็็น คืือ การให้้บริิการประชาชน
ภายใต้้การเชื่่�อมโยงของทรััพยากรต่่างๆ ทั้้�งคน เงิิน
กฎหมาย ข้้อมููล และวััฒนธรรมการทำำ�งานให้้เชื่่�อมโยง
กััน แต่่ในความเป็็นจริิง ระบบบริิการภาครััฐที่่�เป็็นอยู่่�ยััง
มีีลัักษณะต่่างคนต่่างทำำ� ซึ่่�งทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้
เชื่่�อมโยงกัันอย่่างแท้้จริิง เช่่น ระบบบริิการของภาครััฐ
(e-Government) ของแต่่ละหน่่วยงานยัังเป็็นลัักษณะที่่�
แยกส่่วน ประชาชนต้้องกรอกข้้อมููลเดิิมซ้ำำ��ทุุกครั้้�ง ทั้้�งที่่�
รััฐเองมีีข้้อมููลประชาชนอยู่่�แล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม ความพยายามปฏิิรูปู ระบบราชการ
มีีมานานกว่่า 20 ปีีแล้้ว เห็็นได้้จากการออกระเบีียบ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีเรื่่�องการปฏิิรููประบบราชการ พ.ศ.
2540 และ พ.ร.ฎ. การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี พ.ศ.
2546 ซึ่่�งระบุุถึึงการปรัับลดกำำ�ลัังคน กระจายอำำ�นาจ ใช้้
เทคโนโลยีีในการให้้บริิการประชาชน เป็็นต้้น สะท้้อนว่่า
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ระบบราชการรู้้�อยู่่�แล้้วว่่าต้อ้ งทำำ�อะไรบ้้างในการยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพ ข้้อเสนอที่่�จะกล่่าวต่่อจากนี้้�จึึงเป็็นการ
นำำ�เสนอแนวทางวิิธีีการอััปเกรดระบบปฏิิบััติิการของ
ประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�

คะแนนเฉลี่่�ยผลการสอบ TIMMS วิิชาคณิิตศาสตร์์ของ
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ของโรงเรีียนในสัังกััด
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น สูู ง กว่่ า โรงเรีียนในสัั ง กัั ด
กระทรวงศึึกษาธิิการ ประกอบกัับการที่่�ส่่วนท้้องถิ่่�นอยู่่�
ใกล้้ชิิดกัับประชาชนและรู้้�บริิบทปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นภายใน
วิธีที่ 1: อัปเกรด OS โดยการลดงานที่ราชการทำ�
พื้้�นที่่�มากกว่่าหน่่วยงานส่่วนกลาง ภาครััฐจึึงควรเพิ่่�ม
ราชการไม่่ควรทำำ�งานที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็น ไม่่สามารถ และ อำำ�นาจการตััดสิินใจและการถ่่ายโอนทรััพยากรเพิ่่�มเติิม
ไม่่คุ้้�มค่่า งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น เช่่น งานธุุรกิิจและเดิินเอกสาร ให้้ตรงกัับภารกิิจที่่�หน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องการ
ตลอดจนงานที่่มีีขั้้
� น� ตอนมาก ควรยกเลิิก ลดขั้้�นตอน หรืือ
ใช้้เทคโนโลยีีทำำ�แทน และให้้คนทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้อำำ�นาจ วิธีที่ 4: ปรับระบบงบประมาณให้ตอบโจทย์ประชาชน
รััฐทำำ�จริิงๆ เช่่น การตรวจแรงงาน หรืืองานคุ้้�มครองเด็็ก มากขึ้น
งานที่่�ไม่่สามารถ คืือ งานที่่�ต้้องปรัับตััวเร็็วและใช้้ความ
งบประมาณแบบปกติิเป็็นการจััดทำำ�งบประมาณ
ยืืดหยุ่่�นตามสถานการณ์์ซึ่่�งราชการไม่่สามารถทำำ�ได้้ก็็ ในลัักษณะปีีต่อ่ ปีีและต้้องทำำ�ล่่วงหน้้าประมาณ 2 ปีี จึึงอาจ
ควรให้้ภาคเอกชนนำำ� ภาครััฐควรทำำ�หน้้าที่ใ่� นการอำำ�นวย เกิิดปััญหาความไม่่ต่่อเนื่่�องของโครงการและไม่่ยืืดหยุ่่�น
ความสะดวกแทน และงานที่่�ไม่่คุ้้�มค่่า โดยอาจพิิจารณา ต่่อความต้้องการในปััจจุุบััน งบผููกพัันแม้้จะสามารถ
จากต้้นทุุนต่่อหน่่วยของการดำำ�เนิินการงานนั้้�นๆ ถ้้าภาค ตั้้�งเพื่่�อดำำ�เนิินการหลายปีีได้้ แต่่ก็็อาจไม่่ตอบสนองต่่อ
ส่่วนอื่่น� สามารถดำำ�เนิินการแบบเดีียวกัันได้้ในต้้นทุุนที่่ต่ำ� ำ�� เหตุุการณ์์ปััจจุุบัันเพราะมีีการกำำ�หนดไว้้แล้้วว่่าจะนำำ�ไป
กว่่าก็็ควรมอบหมายให้้ภาคส่่วนอื่่�นดำำ�เนิินการแทน การ ใช้้จ่่ายอะไรบ้้าง ขณะที่่�งบกลางอาจไม่่เพีียงพอต่่อการ
ลดปริิมาณงานที่่ร� าชการต้้องทำำ�ลงจะสามารถนำำ�ไปสู่่�การ รัับมืือสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน แนวทางการจััดทำำ�งบประมาณ
ลดกำำ�ลัังคนในระบบราชการในอนาคตด้้วย
เพื่่�อดำำ�เนิินงานในเรื่่�องที่่�ต่่อเนื่่�อง มีีความยืืดหยุ่่�นปรัับ
เปลี่่ย� นได้้ ตลอดจนเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินการควรเป็็นงบ
วิธีที่ 2: ออกแบบ Digital government บนความ ประมาณแบบ Multi-year Budgeting ที่่�เป็็นลัักษณะงบ
ต้องการของประชาชน
ประมาณที่่� “ต่่อเนื่่�อง ยืืดหยุ่่�น และเพีียงพอ” งบดัังกล่่าว
ระบบบริิ กา รของภาครัั ฐ ควรออกแบบให้้ เ ป็็ น มีีความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินงานในลัักษณะที่่�ต้้องใช้้
ระบบบริิการที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของประชาชน เวลานาน เช่่น การวิิจััยและพััฒนา (R&D) นอกจากนี้้�
ภายใต้้การใช้้ฐานข้้อมููลเดีียวกัันซึ่่�งจะเป็็นการประหยััด กระบวนการงบประมาณควรต้้องมีีหน่่วยงานตรวจสอบ
เวลา ประชาชนไม่่ต้้องกรอกข้้อมููลซ้ำำ�� และทำำ�ให้้การ ติิดตาม และประเมิินผลการใช้้งบประมาณเพื่่�อให้้เกิิด
ดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เช่่น หากต้้องการเปิิด ประสิิทธิิภาพและมีีความคุ้้�มค่่า
กิิจการขายเนื้้�อสััตว์ที่์ ต่่� า่ งจัังหวััด ระบบบริิการขึ้้�นทะเบีียน
ขอใบอนุุญาตค้้าเนื้้�อสััตว์์ควรมีีบริิการเสริิมที่่�จำำ�เป็็นต้้อง วิธีที่ 5: ปรับวัฒนธรรมการทำ�งาน
มีีเพื่่�อให้้สามารถเปิิดกิิจการได้้ เช่่น การขอใบอนุุญาตใช้้
จากที่่�หน่่วยงานภาครััฐยัังทำำ�งานแบบแยกส่่วน
มิิเตอร์์ไฟฟ้้า และน้ำำ��ประปาโดยใช้้ที่อ่� ยู่่�เดีียวกัับที่่ก� รอกไป ตามหน้้าที่่� (Functional-based) ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคใน
การดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ตอบสนองกัั บ ปัั ญ หาบางประเด็็ น
วิธีที่ 3: กระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น
จึึงเสนอให้้เปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบการทำำ�งานตามประเด็็น
ความสามารถของท้้ อ งถิ่่� น ในการให้้ บ ริิ กา ร ปััญหาเฉพาะพื้้�นที่่ที่� ต้่� ้องการแก้้ไข (Agenda-based และ
สาธารณะไม่่ได้้ด้้อยกว่่าหน่่วยงานส่่วนกลาง เห็็นได้้จาก Area-based) และภาครััฐควรเปลี่่�ยนจากวััฒนธรรมการ
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รัักษาตััวไม่่ให้้มััวหมอง (Survival) เป็็นการมุ่่�งทำำ�ผลงาน
(Performance-oriented) เพื่่�อที่่�จะกล้้าให้้เกิิดการเรีียน
รู้้� แก้้ไข และทดลองสิ่่�งใหม่่ๆ โดยควรทดลองการทำำ�งาน
รููปแบบใหม่่นี้้ใ� น Sandbox ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่เ� ฉพาะที่่ไ� ม่่ยึดึ ติิด
กัับกฎระเบีียบเพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการดำำ�เนิินงาน
และเปิิดให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้าร่่วมวางแผนการดำำ�เนิินงาน
ตลอดจนมีีการรัับรองด้้วยกฎหมายเพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� งและ
ปกป้้องผู้้�มีีส่่วนร่่วมให้้กล้้าลองทำำ�สิ่่�งใหม่่
กล่่ า วโดยสรุุป ข้้ อ เสนอที่่� มีีต่่ อ การปรัั บ ระบบ
ราชการเพื่่�อเปลี่่�ยนระบบปฏิิบััติิการประเทศไทยให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและมีีความทัันสมััยมากขึ้้�น ประกอบด้้วย
1) การลดงานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ไม่่สามารถ ไม่่คุ้้�มค่่า เพื่่�อให้้
กำำ�ลัังคนในระบบราชการสามารถทำำ�งานที่่จำ� ำ�เป็็นได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นแนวทางในการลดกำำ�ลัังคนต่่อไป
ในอนาคต 2) ออกแบบ Digital Government บนความ
สะดวกของประชาชน โดยมุ่่�งเน้้นการทำำ�ระบบที่่�เชื่่�อม
โยงข้้อมููลระหว่่างกััน 3) กระจายอำำ�นาจการตััดสิินใจและ
ทรััพยากรให้้ท้้องถิ่่�นเพิ่่�มขึ้้�น และ 4) ทดลองวััฒนธรรม
การทำำ�งานรููปแบบใหม่่ด้้วยรููปแบบ Sandbox โดยคำำ�นึึง
ถึึงงบประมาณ การบููรณาการ และการประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงาน

เสวนา: “จะแฮกระบบราชการ เปลี่่�ยนระบบ
ปฏิิบััติิการประเทศอย่่างไร?”

ปััญหาที่่�ทำำ�ให้้ระบบราชการไม่่สามารถทำำ�งานได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ บางครั้้�งปััญหาเกิิดจากที่่�ภาครััฐรัับรู้้�ใน
สิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่รู้้�ว่่าต้้องทำำ�อะไร ซึ่่�งในความจริิง
ระบบราชการอาจไม่่รู้้�อะไรเยอะมาก และปััญหายัังเกิิด
จากเมื่่อ� ระบบราชการรู้้�แล้้วมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไร
บ้้าง และการแก้้ไขโดยปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมการทำำ�งาน
(Mindset) อาจทำำ�ได้้ยากเนื่่อ� งจากต้้องใช้้ระยะเวลา ความ
ยุ่่ง� ยากยัังเกิิดจากการยึึดติิดกับั กฎระเบีียบ การที่่ภ� าครััฐ
ถููกออกแบบให้้เป็็น Functional-based อาจไม่่สามารถ
ตอบโจทย์์กัับประเด็็นปััญหาต่่างๆ ที่่�เป็็นลัักษณะ Agenda-based และ Area-based การทำำ�งานร่่วมกัันของหน่่วย
ราชการจึึงประสบปััญหา และเมื่่อ� มีีการดำำ�เนิินงาน ระบบ
ราชการก็็ไม่่มีีระบบติิดตามที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนมีี
การกำำ�หนดตััวชี้้�วัดั (KPI และ OKR) แบบผิิดความหมาย
และไม่่เกิิดความรัับผิิดรับั ชอบต่่อผลที่่เ� กิิดขึ้้น� การที่่จ� ะให้้
ภาคส่่วนต่่างๆ เชื่่�อใจในระบบราชการจนเกิิดความร่่วม
มืือในการทำำ�งานจึึงเป็็นไปได้้ยาก
เมื่่� อ ประเทศต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาและสภาพ
แวดล้้อมที่่ทุุก
� อย่่างเปลี่่ย� นแปลงอย่่างพร้้อมกััน (Disruption) ระบบราชการก็็อาจไม่่มีีความพร้้อมในการจััดการ
และไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างทัันท่่วงทีี บางครั้้�ง
อาจต้้องพิิจารณาเรื่่อ� งทุุบระบบราชการมากกว่่าการปรัับ
เปลี่่ย� นระบบ อย่่างไรก็็ตาม การทุุบระบบก็็ไม่่ได้้หมายถึึง
การทำำ�ให้้ทุุกอย่่างหายไป แต่่เป็็นการเปลี่่ย� นรููปแปลงร่่าง
ระบบราชการและสร้้างใหม่่

โดย คุุณอ้้อนฟ้้า เวชชาชีีวะ เลขาธิิการ ก.พ.ร. คุุณศิิริิ
กััญญา ตัันสกุุล สส. บััญชีีรายชื่่อ� พรรคก้้าวไกล ดร.ทวิิดา งบบุ ค ลากรภาครั ฐ และอุ ต สาหกรรม Outsource
กมลเวชช คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ อาจมีข้อจำ�กัดด้านประสิทธิภาพ
ดำำ�เนิินรายการโดย คุุณพีีระพงษ์์ เตชะทััตตานนท์์ ผู้้�จััดการ โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล
อาวุุโส ด้้านงานสร้้างสรรค์์และสื่่อ� สารสาธารณะ ทีีดีอี าร์์ไอ
ตัั ว อย่่ า งของปัั ญ หาที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในระบบราชการ
ปั ญ หาในระบบราชการ ปรั บ เปลี่ ย น หรื อ ทุ บ ระบบ “ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับระบบราชการไทยช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่าน
ราชการ
มา พบว่่า งบบุุคลากรภาครััฐเพิ่่�มสููงขึ้้�น กำำ�ลัังคนภาครััฐ
โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช
ก็็มีีจำำ�นวนมากขึ้้�น แต่่การทำำ�งานไม่่ค่่อยมีีประสิิทธิิภาพ
มากนััก” เมื่่�อพิิจารณาในสภาพปััจจุุบััน แม้้จะเป็็นแค่่
การแฮกระบบราชการควรเริ่่� ม จากการระบุุ ผ่่ า นมาไม่่ กี่่� ปีี แต่่ กา รพัั ฒ นาระบบราชการไม่่ มีี อะไร
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แม้้ว่่าบุุคลากรภาครััฐจะ
เติิบโตไม่่เร็็วมาก (ประมาณ 1%) แต่่ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว อาทิิ เงิินเดืือน บำำ�เหน็็จบำำ�นาญ ค่่า
รัักษาพยาบาล ซึ่่�งเติิบโตรวมกัันประมาณ 6% นอกจากนี้้�
สััดส่ว่ นงบบุุคลากรต่่องบประมาณทั้้�งหมดก็็มีีสััดส่ว่ นที่่สู� งู
(มากกว่่า 1 ใน 3 ของงบประมาณรวม) ถ้้างบประมาณ 1
ใน 3 เป็็นการใช้้จ่่ายบุุคลากรก็็ทำำ�ให้้ส่่วนที่่�จะสามารถนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างอื่่�นมีีไม่่มาก
อุุตสาหกรรม Outsource ถืือเป็็นเรื่่�องที่่�ดีีซึ่่�งช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการบริิการสาธารณะ แต่่ก็็มีีสิ่่�ง
ที่่�น่่ากัังวล คืือ การ Outsource ในงานที่่�ไม่่ควรทำำ� เช่่น
งานธุุรการ งานภารโรง นอกจากนี้้�การ Outsource ยัังมีี
ปััญหาต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�น เช่่น การให้้ค่่าแรงต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ขั้้�น
ต่ำำ�� การไม่่มีีสวััสดิิการหรืือประกัันสัังคม ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีี
ข้้อร้้องเรีียนลัักษณะดัังกล่่าวเข้้ามาเป็็นจำำ�นวนมากโดย
เฉพาะจากลููกจ้า้ งเหมาบริิการภาครััฐ ปััญหาที่่เ� จอในช่่วง
เวลานี้้� คืือ การปรัับเปลี่่�ยนสััญญาการจ้้างงานซึ่่�งส่่งผล
กระทบต่่ อ ความมั่่� น คงในการทำำ� งาน เปรีียบเสมืือน
เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงแบบถดถอย แม้้จะมีีการจ้้างงาน
เพิ่่�มขึ้้�นแต่่ก็็เป็็นการเพิ่่�มแบบด้้อยคุุณภาพ
การที่จะพัฒนาระบบราชการ ต้องแฮกทัง้ ชุดคำ�สัง่ และ
การพัฒนาบุคลากร
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
การดูู แลประเทศเป็็น หน้้าที่่�ของทุุกคนรวมถึึ ง
ภาคราชการ แม้้ว่่าราชการจะดููแลได้้ไม่่ดีีนัักก็็ต้้องอาศััย
ความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้�การที่่�ระเบีียบข้้อ
กฎหมายที่่�ผููกติิดกัับระบบราชการไม่่ได้้ปรัับเปลี่่�ยนมา
เป็็นระยะเวลานาน จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถตอบสนองต่่อ
ปััญหาต่่างๆ ได้้มากนััก อย่่างไรก็็ตามยัังมีีความหวัังใน
ระบบราชการ ระบบราชการมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น
เห็็นได้้จากสำำ�นัักงาน ก.พ.ร. ได้้ตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
ขึ้้�นมาดููแลการพััฒนาระบบราชการ ตลอดจนการสร้้าง
โครงการ Sandbox แต่่ก็็ยัังตอบโจทย์์ความคาดหวัังของ
ทุุกภาคส่่วนไม่่ทััน สิ่่�งสำำ�คััญในช่่วงเวลานี้้�คืือทำำ�อย่่างไร
ฉบับที่ 171 ธันวาคม 2563

ให้้ระบบราชการทำำ�ตามความคาดหวัังของประชาชนได้้
หากจะแฮกระบบราชการ สิ่่�งที่่�ต้้องแก้้ไขลำำ�ดัับ
ต้้นๆ คืือ “ชุุดคำำ�สั่่�ง” ที่่�ประกอบด้้วยนโยบาย แผนระดัับ
ชาติิ และยุุทธศาสตร์์ชาติิ ตลอดจนระเบีียบข้้อกฎหมาย
หากชุุดคำำ�สั่่�งมีีปััญหา ข้้าราชการก็็ไม่่สามารถดำำ�เนิิน
งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ยัังมีีประเด็็นที่่�
ต้้องคำำ�นึึง คืือ “ทรััพยากร” ทั้้�งทรััพยากรที่่�ไม่่มีีจิิตใจ
(งบประมาณ วััสดุุ เทคโนโลยีี) และทรััพยากรที่่�มีีจิิตใจ
(บุุคลากร) ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ยากในการจััดการ คืือ ทรััพยากรที่่�มีี
จิิตใจ การจััดการกัับบุุคลากรภาครััฐต้้องใช้้เวลานานแต่่
ก็็เป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องทำำ� และต้้องทำำ�ควบคู่่�กัับการเปลี่่�ยนแป
ลงใหญ่่ๆ ในการปฏิิรููประบบราชการ ดัังนั้้�นหากจะแฮก
ระบบราชการก็็ต้้องพิิจารณาทั้้�งชุุดคำำ�สั่่�งและคน
การสร้างเป้าหมายร่วมกัน กลไกสำ�คัญสู่การพัฒนา
ระบบราชการ
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
หากพิิจารณาการจััดการ คืือ ฝ่่ายนโยบาย การ
เปลี่่�ยนแปลงในระบบราชการหลายเรื่่�องไม่่สำำ�เร็็จเพราะ
ฝ่่ายนโยบายไม่่พยายามสร้้างความเข้้าใจกัับคนปฏิิบััติิ
งานและไม่่ได้้สื่่�อสารเป้้าหมายร่่วมกัันเท่่าที่่�ควร ดัังนั้้�น
ความเข้้าใจซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างเป้้าหมายร่่วมกัันจึึงเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญและต้้องมีีการสื่่�อสารให้้ชััดเจน
เมื่่อ� ภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้�งภาคราชการ ฝ่่ายนโยบาย
และประชาชนต่่างก็็มีีความคาดหวัังต่่อกััน การจััดการที่่�
เหมาะสมก็็ต้อ้ งทำำ�ให้้ทุุกฝ่่ายมีีเป้้าหมายร่่วมกััน แม้้ว่า่ จะ
มีีวิิธีีการที่่�แตกต่่างกัันก็็สามารถสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน
ได้้ แต่่หากเป้้าหมายไม่่ตรงกัันตั้้�งแต่่แรกก็็อาจก่่อให้้เกิิด
ปััญหา เห็็นได้้จากความขััดแย้้งทางสัังคมในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา
ไม่่ว่่าจะในสัังคมเล็็กหรืือใหญ่่ ความขััดแย้้งล้้วนเกิิดจาก
การที่่ไ� ม่่มีีการพููดคุุยถึึงเป้้าหมายร่่วมกััน ระบบราชการจึึง
ต้้องดำำ�เนิินการในรููปแบบที่่�เปรีียบเสมืือนตััวกลางที่่�ตอบ
สนองกัับความต้้องการทั้้�ง 2 ภาคส่่วน คืือ ประชาชนและ
นโยบายของพรรคการเมืือง
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ขีดเส้นอย่างไร เรื่องบางเรื่องระบบราชการควรทำ� ซึ่่�งล้้วนแสดงให้้เห็็นว่่าระบบราชการมีีการเปลี่่ย� นแปลงไป
บางเรื่องอย่าหาทำ�
ในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น ดััชนีีความยากง่่ายในการประกอบ
โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช
ธุุรกิิจ (Ease of Doing Business) ปรัับตััวดีีขึ้้�นจาก
อัันดัับที่่� 27 ในปีี 2562 เป็็นอัันดัับที่่� 21 ในปีี 2563 ดััชนีี
ภาครััฐไม่่มีีความสามารถในการยอมรัับว่่าอะไรที่่� รััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Government Development
ตนเองทำำ�ได้้ดีีหรืือไม่่ดีี ปััญหาไม่่ใช่่การนำำ�เกณฑ์์อะไรมา Index: EGDI) ของ United Nations ก็็ปรัับตััวดีีขึ้้�นจาก
วััดว่าสิ่่
่ ง� ใดควรหรืือไม่่ควรทำำ� แต่่อยู่่�ที่่ค� วามซื่่อ� สััตย์ต่์ อ่ สิ่่ง� อัันดัับที่่� 77 ในปีี 2559 เป็็นอัันดัับที่่� 73 ในปีี 2561 หรืือ
ที่่ค� วรทำำ�ว่่าดำำ�เนิินการสิ่่ง� ใดแล้้วก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ คนที่่� แม้้กระทั่่�งตััวชี้้�วััดของสำำ�นัักงาน ก.พ.ร. ที่่�ประเมิินความ
รัับบริิการสาธารณะคืือประชาชน การดำำ�เนิินงานจึึงต้้อง พึึงพอใจของประชาชนต่่อการให้้บริิการของภาครััฐตาม
ตั้้�งอยู่่�บนหลัักการที่่ว่� า่ จะตอบสนองในสิ่่�งที่่เ� ราต้้องร่่วมใช้้ พ.ร.บ. อำำ�นวยความสะดวก คะแนนก็็ปรัับตััวดีีขึ้้�นจาก
ด้้วย เป้้าหมายสำำ�คััญของการบริิการภาครััฐจึึงเหมืือนกััน 79 คะแนนในปีี 2560 เป็็น 85 คะแนนในปีี 2562 สิ่่�งนี้้�
คืือ การตอบสนองต่่อประชาชน
สะท้้อนว่่าประชาชนมีีความพึึงพอใจมากขึ้้�นแต่่ก็็ยัังไม่่
อย่่างไรก็็ตาม เป้้าหมายมัักจะอยู่่�กัับนโยบายที่่� สามารถตอบโจทย์์ได้้เต็็มที่่� ข้้อท้้าทายของภาครััฐจึึงต้้อง
ไม่่มีีอำำ�นาจในการบัังคัับใช้้ ตลอดจนไม่่มีีความรัับผิิดรัับ คิิดต่อ่ ว่่าจะปรัับตััวอย่่างไรให้้ใกล้้เคีียงความคาดหวัังของ
ชอบที่่�รุุนแรงเหมืือนกฎหมาย ระบบราชการจึึงติิดอยู่่� ประชาชนให้้มากที่่�สุุด
ที่่�ระเบีียบที่่�เป็็นกฎหมายมากกว่่าเป้้าหมาย หากระบบ
ราชการจะทำำ�นโยบายให้้มีีประสิิทธิิภาพ หน่่วยงานขัับ ข้อท้าทายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาระบบข้าราชการ
เคลื่่� อ นก็็ ต้้ อ งทำำ� งานให้้ เ ป็็ น หน่่ ว ยขัั บ เคลื่่� อ นที่่� แ ท้้ จ ริิ ง ให้มีขีดความสามารถมากขึ้น
กล่่าวคืือ ต้้องพร้้อมที่่�จะเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้หน่่วยงานอื่่�น และ โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล
ต้้องสร้้างการรัับผิิดรัับชอบบนฐานความรัับผิิดชอบต่่อ
หน้้าที่่� ส่่วนการดำำ�เนิินงานในลัักษณะ Sandbox ก็็มีีข้้อ
ผลจากการดำำ�เนิินวิิธีีงบประมาณแบบใหม่่หรืือ
เสนอให้้ลองศึึกษาวิิจััยที่่�ทำำ�เสร็็จแล้้วว่่ามีีข้้อผิิดพลาด แผนงานบููรณาการ เช่่น การส่่งเสริิมกิิจการวิิสาหกิิจ
อะไรบ้้ า งเพื่่� อ จะได้้ รู้้�ว่่ า ทางเลืือกนั้้� น ไม่่ ต้้ อ งทำำ� อีีกใน ขนาดกลางและขนาดย่่ อ ม (SMEs) ในอดีีตมีีหน่่ ว ย
อนาคต หากเริ่่ม� ได้้จากแนวทางนี้้�ก็อ็ าจมีีแสงสว่่างกัับการ งานภาครััฐเข้้ามาร่่วมดำำ�เนิินการในลัักษณะต่่างคนต่่าง
พััฒนาระบบราชการได้้
ทำำ�เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากการ
ดำำ�เนิินแผนงานบููรณาการสำำ�หรัับการพััฒนาผู้้�ประกอบ
ด้า นที่ดีข องระบบราชการว่ า ประสบความสำ � เร็ จ ได้ การวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม งานที่่�มีีลัักษณะ
อย่างไร
กระจัั ดก ระจายก็็ เ ริ่่� ม ถูู กจัั ดลำำ� ดัั บ ความสำำ� คัั ญ ในระยะ
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
ต่่างๆ (ระยะเริ่่�มต้้น ระยะที่่�กำำ�ลัังเจริิญเติิบโต และระยะ
ที่่�พััฒนาโดยการขยายออกสู่่�ต่่างประเทศ)
การดำำ�เนิินการของระบบราชการในช่่วงการแพร่่
ประเด็็นการตอบโจทย์์ภาคประชาชนและฝ่่าย
ระบาดของ COVID-19 เป็็นตััวอย่่างที่่ดีีซึ่่
� ง� แสดงให้้เห็็นถึึง การเมืือง พบว่่า ระบบราชการไม่่ได้้ตอบโจทย์์ทั้้ง� สองส่่วน
การทำำ�งานรููปแบบใหม่่ที่ใ่� นบางครั้้ง� ภาครััฐก็็รู้้�ว่าต
่ นเองไม่่ มากนััก และฝ่่ายนโยบายก็็ไม่่สามารถดำำ�เนิินงานตาม
สามารถดำำ�เนิินงานในเรื่่�องบางอย่่างได้้ จึึงต้้องเปิิดพื้้�นที่่� นโยบายที่่�หาเสีียงได้้ โดยเฉพาะช่่วง 2 ปีีงบประมาณที่่�
ให้้ภาคประชาชนและภาคส่่วนอื่่�นๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ผ่่านมา แม้้ว่่าการช่่วยเหลืือด้้านต่่างๆ เริ่่�มมีีทิิศทางที่่�ดีี
ระบบราชการมีีข้้อดีีหรืือประสบความสำำ�เร็็จใน ขึ้้�น แต่่ก็ยั็ งั มีีอีีกหลายนโยบายที่่ไ� ม่่สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้จริิง
ด้้านใดพิิจารณาได้้จากผลการประเมิินขององค์์กรต่่างๆ เนื่่อ� งจากปััญหาของระบบราชการที่่มีี� ความตึึงตััวและมีีข้้อ
6

รายงานทีดีอาร์ ไอ

จำำ�กััดจากการจััดทำำ�งบประมาณ เห็็นได้้ชัดั เจนในช่่วงการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 การจััดทำำ�งบประมาณปีี พ.ศ.
2564 ไม่่ได้้สะท้้อนว่่าประเทศอยู่่�ในช่่วงวิิกฤติิ เช่่น กรม
การจััดหางาน กระทรวงแรงงาน มีีโครงการช่่วยเหลืือการ
จ้้างงานคนที่่ป� ระสบกัับปััญหาเศรษฐกิิจตกต่ำำ�� แต่่ตัวั ชี้้�วัดั
โครงการไม่่ได้้ตอบสนองกัับวิิกฤติิมากนััก เจ้้าหน้้าที่รั่� ฐั ได้้
อธิิบายสาเหตุุที่่ง� บประมาณไม่่ตอบสนองปััญหาเนื่่อ� งจาก
เป็็ น การจัั ดทำำ� งบประมาณตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งต้้ น ปีี ทำำ� ให้้ ป รัั บ
เปลี่่�ยนไม่่ทัันต่่อสถานการณ์์ ฝ่่ายการเมืืองก็็ไม่่มีีความ
ชััดเจนว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไรกัับระบบราชการ การ
แฮกระบบราชการจึึ ง ต้้ อ งตั้้� ง เป้้ า ให้้ มีี ประชาชนเป็็ น
ศููนย์์กลาง แต่่จะทำำ�อย่่างไรให้้การรัับผิิดรัับชอบถููกตััด
ให้้สั้้�นลงและสามารถตอบสนองกัับความต้้องการของ
ประชาชนได้้มากขึ้้�นซึ่่�งจะทำำ�ให้้ระบบราชการคลายความ
ตึึงตััวได้้ นอกจากนี้้�การจััดแบ่่งกรม กอง ในหลายๆ ครั้้ง� ก็็
สะท้้อนการดำำ�เนิินการที่่เ� ป็็นไปเพื่่อ� ให้้ส่ว่ นราชการทำำ�งาน
ได้้สะดวก แต่่ไม่่ได้้ทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับบริิการง่่ายขึ้้�น

ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปจนตามไม่่ทันั และการแก้้ปัญ
ั หาไม่่ถูกจุุด
ู
การแก้้ไม่่ถููกจุุดเนื่่�องจากภาครััฐไม่่มีีกระบวนการเรีียนรู้้�
(Lesson learned) และบางครั้้�งชุุดคำำ�สั่่�งก็็มีีปััญหาในการ
ตีีโจทย์์และใช้้วิิธีีการที่่�ผิิด อย่่างไรก็็ตามก็็ยัังมีีตััวอย่่าง
การแก้้ปัญ
ั หาของระบบราชการ อาทิิ โครงการพััฒนานััก
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลงรุ่่�นใหม่่ (นปร.) ที่่�เป็็นการพััฒนา
เด็็กรุ่น่� ใหม่่ในระบบราชการ เด็็กกลุ่ม่� นี้้�จะถููกฝึกึ ให้้คิดิ ใหม่่
ทำำ�ใหม่่และมีีไฟในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีี อย่่างไร
ก็็ตามเมื่่�อถููกส่่งไปอยู่่�ตามกระทรวง กรม หรืือหน่่วยงาน
ต่่างๆ ก็็ต้อ้ งเผชิิญกัับวััฒนธรรมราชการแบบเก่่าๆ ทำำ�ให้้
เกิิดการใช้้งานไม่่เต็็มที่่�มากนััก แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ขั้้�นต่่อไปของ ก.พ.ร. คืือ การปรัับวิิธีีการทำำ�งานและสร้้าง
ระบบในการดููแลเพื่่อ� ให้้เด็็กกลุ่ม่� นี้้�ได้้รับั การพััฒนาและถููก
เอาไปใช้้ได้้ตรงจุุด เช่่น ทำำ�งานเชิิงแผนและยุุทธศาสตร์์ให้้
กัับหน่่วยงานต่่างๆ

บทเรี ย นในช่ ว งที่ประเทศมี ภั ย พิ บั ติ ห รื อ วิ ก ฤติ
การปฏิรูปที่ผ่านมาตอบโจทย์หรือไม่
การปฏิ รู ป ระบบราชการ ต้องทำ � อะไรอี ก หรื อ ได้ โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช
บทเรียนอะไรจากอดีต
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
ช่่ ว งที่่� เ กิิ ดวิิ ก ฤต ระบบราชการปรัั บ ตัั ว ไม่่ ทัั น
กัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััดด้้านกฎระเบีียบ
บทเรีียนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิรูปู ระบบราชการมีี และการออกแบบกระบวนการทำำ�งานในอดีีตเป็็นการ
อยู่่�มากมาย เช่่น การบููรณาการการทำำ�งาน ซึ่่�งนอกจากจะ ออกแบบในช่่วงเวลาปกติิทำำ�ให้้ไม่่สามารถตอบสนอง
มีีปััญหาระหว่่างหน่่วยงานในการบููรณาการ อีีกประเด็็นที่่� ได้้ทัันท่่วงทีี จึึงควรมีีการออกแบบการดำำ�เนิินงานสมััย
เป็็นปััญหาต่่อการดำำ�เนิินงาน คืือ การถอดนโยบายมาสู่่� ใหม่่ที่่�มีีความคล่่องตััวและมีีความยืืดหยุ่่�นในการตััดสิิน
การปฏิิบััติิ การติิดตาม และการให้้ผลย้้อนกลัับ (Feed- ใจ นอกจากนี้้�การทำำ�ทีีละประเด็็นอาจไม่่เพีียงพอต่่อการ
back) ระบบราชการยัังมีีปััญหาในการส่่งต่่อนโยบาย รัับมืือ ระบบราชการจึึงต้้องตั้้�งคำำ�ถามใหม่่ ลองเปิิดพื้้�นที่่�
และหน่่วยปฏิิบััติิการยัังไม่่ค่่อยเข้้าใจการส่่งต่่อข้้อมููล Sandbox (พื้้�นที่่ที่� เ่� ปิิดใหม่่ต้อ้ งทำำ�ทุุกอย่่างที่่สนั
� บั สนุุนการ
มากนััก ทำำ�ให้้การตีีโจทย์์นโยบายไม่่มีีประสิิทธิิภาพ จึึง ดำำ�เนิินงานทั้้�งการจััดสรรงบประมาณ กฎระเบีียบ หรืือ
ควรมีีหน่่วยงานที่่สั� งั เคราะห์์นโยบายออกมาสู่่�การปฏิิบัติั ิ ระบบรููปแบบใหม่่) และสร้้างการลองผิิดลองถููกเพื่่อ� ทำำ�ให้้
จริิง ระบบราชการต้้องสามารถถอดนโยบายออกมาสู่่�การ เห็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้และตรงกัับใจประชาชน นอกจากนี้้�ระบบ
ปฏิิบััติิให้้ได้้ก่่อนจะนำำ�ไปสู่่�การติิดตาม (Monitoring) และ ราชการต้้องปรัับโครงสร้้างใหม่่ เช่่น เปลี่่�ยนโครงสร้้าง
ประเมิินผล (Evaluation)
ด้้วยประเด็็นเชิิงยุุทธศาสตร์์และต้้องพััฒนาบุุคลากรให้้
การปฏิิรููปในอดีีตที่่�ไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้หรืือ สามารถถ่่ายทอดประเด็็นสู่่�พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิง และหาก
ปััญหาบางอย่่างเกิิดอยู่่�ซ้ำำ��ๆ ทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องคิิดใหม่่ว่่า จะมีีการย้้ายบุุคลากรก็็ควรย้้ายด้้วยผลการปฏิิบััติิงานที่่�
ต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไร ปััญหาอาจเกิิดจากสภาพแวดล้้อม เกิิดขึ้้�น
ฉบับที่ 171 ธันวาคม 2563
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ประเด็็นสุุดท้้าย คืือ “ข้้อมููล” ระบบราชการมีี
คนอยากทำำ�งานอยู่่�มากแต่่หาข้้อมููลไม่่ได้้และข้้อมููลที่่�
มีีก็็ ไ ม่่ มีีคุุ ณภาพมากพอที่่� จ ะนำำ� มาใช้้ ใ นการตัั ดสิิ น ใจ
อย่่างไรก็็ตามช่่วง COVID-19 ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับตััวและ
เปลี่่�ยนแปลงของระบบฐานข้้อมููลภาครััฐ นอกจากนี้้�การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ก็็สะท้้อนว่่าคนที่่�อยู่่�ในระบบ
ราชการจะมีีความมั่่�นคงมากกว่่าและเดืือดร้้อนน้้อยกว่่า
ภาคส่่วนอื่่�น จึึงเป็็นโอกาสดีีที่่�จะดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามา
ร่่วมงาน อย่่างไรก็็ตามเด็็กรุ่น่� ใหม่่ยังั รู้้�สึึกว่า่ ระบบราชการ
เป็็นสิ่่�งที่่�เชย จึึงต้้องปรัับภาพลัักษณ์์และวิิธีีการทำำ�งาน
แนวคิิดหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจ คืือ การพััฒนาสำำ�นัักการฝึึกงาน
ที่่�เป็็นเรื่่�องราวเพื่่�อที่่�จะดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่
ถ้าการเมืองดี ระบบราชการจะดีขึ้นหรือไม่
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล
การดำำ� เนิิ น งานบางอย่่ า งต้้ อ งอาศัั ย Political
view ที่่�เหมาะสม แม้้ว่่าผู้้�ปฏิิบััติิการต้้องการทำำ�สิ่่�งต่่างๆ
แต่่หากผู้้�บริิหารไม่่เห็็นด้้วยก็็ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้
อย่่างเต็็มที่่� ถ้้าการเมืืองดีีอาจจะทำำ�ให้้การปฏิิรููประบบ
ราชการสามารถบรรลุุผลได้้จริิง อย่่างไรก็็ตามการเมืือง
ที่่�ดีีไม่่ใช่่เพีียงแค่่การเมืืองเข้้มแข็็งหรืือมีีพรรคการเมืือง
ใหญ่่เพีียงพรรคเดีียว แต่่ต้้องสร้้างความเป็็นอัันหนึ่่�งอััน
เดีียวกัันระหว่่างภาคนโยบายและการดำำ�เนิินงานที่่ต้� อ้ งมีี
การพููดคุุยเพื่่�อให้้ตกผลึึกมากขึ้้�น ระบบราชการและภาค
การเมืืองจึึงต้้องหาสมดุุลระหว่่างกััน
โครงการลัักษณะ Sandbox อาจทำำ�ให้้เห็็นปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการประสบความสำำ�เร็็จ (key success factor)
แต่่กระบวนการแก้้ปััญหาทั้้�งหมดต้้องอาศััยภาพใหญ่่
การแฮกระบบราชการอาจเป็็นกระบวนการระยะสั้้�น แต่่
หากจะเปลี่่�ยนแปลงในประเด็็นใหญ่่ต้้องพููดถึึงการกระ
จายอำำ�นาจ การพััฒนาระบบประเมิินผลซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�จะ
เกิิดขึ้้น� จริิงได้้ต้อ้ งอาศััย Political view อย่่างมหาศาล ถ้้า
การเมืืองดีี มีีระบบการเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง มีีรััฐบาลที่่�มีีความ
ชอบธรรม หรืือมีีตลาดนโยบายที่่�เกิิดจากเสีียงประชาชน
จริิงๆ อาจจะทำำ�ให้้การปฏิิรููประบบราชการประสบความ
สำำ�เร็็จได้้
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ระบบราชการจะปฏิรูปสำ�เร็จได้ต้องมี 3 ปัจจัย “วิกฤต
เสียงเรียกร้องจากสังคม และ Political view” ทำ�
อย่างไรจึงจะทำ�ให้เกิดขึ้นได้จริง
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล
ในความเป็็นจริิง การที่่�ระบบราชการไม่่กล้้าทำำ�
อะไรหลายอย่่างอาจเพราะถููกอำำ�นาจกดทัับ กลััวสููญ
เสีียความมั่่�นคงในระบบราชการ ดัังนั้้�นหากจะทำำ�ให้้เกิิด
ผลจริิงต้้องขจััดความกลััวและอำำ�นาจกดทัับเพื่่�อสร้้าง
บรรยากาศในการทำำ�งานและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น
ต้้องวิิเคราะห์์ฉากทััศน์์ที่ไ่� ม่่ต้อ้ งการเพื่่อ� ปรัับกระบวนการ
ทำำ�งานไม่่ให้้เจอกัับปััญหาดัังกล่่าว โจทย์์ใหญ่่ คืือ การ
ปรัับเปลี่่�ยนระบบทั้้�งประเทศแต่่เป็็นสิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการได้้
ยาก จึึงควรเปิิดพื้้น� ที่่ใ� ห้้เกิิดการลงมืือทำำ�ที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่า
สามารถเกิิดผลสำำ�เร็็จได้้จริิง โครงการ Sandbox จะช่่วย
แก้้ปัญ
ั หาระยะสั้้น� แต่่ระบบที่่ดีีต้
� อ้ งวางแผนเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หา
ในระยะยาว ต้้องทำำ�ให้้บุุคลากรภาครััฐปรัับทััศนคติิ Mindset และวััฒนธรรมให้้คำำ�นึึงถึึงผลลััพธ์์มากกว่่าวิิธีีการ
สิ่่�งที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้อีีก คืือ ทำำ�อย่่างไรให้้
สายรัับผิิดรัับชอบในการดำำ�เนิินงานสั้้�นลง มีีการกระจาย
อำำ�นาจ มีีกระบวนการลองผิิดลองถููก และการเลืือกตั้้�ง
ท้้องถิ่่�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนที่่�สร้้างบริิการสาธารณะเบื้้�องต้้น
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถเป็็นพื้้�นที่่� Sandbox
ที่่ดีี� และกฎหมายก็็ให้้อำำ�นาจไว้้พอสมควรสำำ�หรัับการลอง
ทำำ�อะไรใหม่่ๆ อีีกหนึ่่�งประเด็็นที่่�ทำำ�ให้้การปฏิิรููประบบ
ราชการสำำ�เร็็จ คืือระบบประเมิินผล ต้้องมีีระบบติิดตาม
การใช้้ จ่่ า ยงบประมาณและระบบตรวจสอบย้้ อ นกลัั บ
การดำำ�เนิินงานของภาครััฐ (Feedback loop) นอกจากนี้้�
ระบบติิดตามประเมิินผลอาจนำำ�รููปแบบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�มีีไม้้เรีียวและให้้โบนััสมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม (ระบบ
Carrot and stick) เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าทั้้�งการดำำ�เนิิน
งานและการใช้้จ่า่ ยงบประมาณ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ระบบราชการ
สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้เบื้้�องต้้นก่่อนจะสร้้างการเปลี่่�ยน
แปลงใหญ่่ๆ ที่่�ต้้องอาศััย Political view ในอนาคตต่่อไป

รายงานทีดีอาร์ ไอ

