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ระบบราชการในฐานะ
ระบบปฏิิบัติิการประเที่ศไที่ย

ประเทศไทยกำำ�ลัังเผชิญิกัำบคว�มท�้ท�ยเก่ำ�ใหม่
ในหลั�กำหลั�ยประเด็็น เช่ิน สังัคมสูังวยั กำ�รติดิ็กัำบดั็กำร�ย
ได็ป้�นกำลั�ง คว�มท้�ท�ยด้็�นสิั�งแวด็ล้ัอมจ�กำปัญห�ฝุ่่�น 
PM 2.5 ปัญห�คว�มเหลั่�อมลัำ�� แลัะปัญห�สัังคมแลัะท�ง
เศรษฐกำิจท่�เป็นผลักำระทบจ�กำกำ�รแพร่ระบ�ด็ของโรค
ติิด็เชิ่�อไวรัสัโคโรน� 2019 (COVID-19) เม่�อพิจ�รณ�
ระบบร�ชิกำ�รเปร่ยบกัำบเคร่�องคอมพิวเติอร์ ภ�ยใน
เคร่�องคอมพิวเติอร์ประกำอบด้็วย ฮ�ร์ด็แวร์ ซอฟต์ิแวร์ 
แลัะระบบปฏิิบัติิกำ�ร (Operating System: OS) ระบบ
ร�ชิกำ�รกำ็เปร่ยบเสัม่อนระบบปฏิิบัติิกำ�รของประเทศท่�
จะด็ึงทรัพย�กำรท่�ม่อยู่ในประเทศทั�งคน เงิน วัฒนธรรม
กำ�รทำ�ง�น กำฎหม�ย แลัะข้อมูลั ม�สัร้�งบริกำ�รให้กำับ
ประชิ�ชิน ระบบร�ชิกำ�รจึงติอ้งม่กำ�รอัปเกำรด็ติลัอด็เวลั�
เพ่�อให้สั�ม�รถติอบสันองคว�มต้ิองกำ�รของผู้ใช้ิหร่อ
ประชิ�ชินท่�ติ้องเผชิิญคว�มท้�ท�ยข้�งติ้นได็้ด็่ขึ�น

ร�ยง�นของ The Economist Intelligence Unit 
พบว่� คะแนนดั็ชินค่ณ่ภ�พของระบบร�ชิกำ�รไทย (Qua- 
lity of bureaucracy) แทบไม่เปลั่�ยนแปลังม�กำนักำในชิ่วง 
20 ปีท่�ผ่�นม� (พ.ศ. 2540-2561) ค่อ 0.5 คะแนน จ�กำ 
1 (0 ค่อไม่ม่ประสัิทธิภ�พ แลัะ 1 ค่อม่ประสัิทธิภ�พสัูง) 
โด็ยม่คะแนนติำ��กำว่�สัิงคโปร์ ไติ้หวัน แลัะม�เลัเซ่ยอย่�ง
เห็นได็้ชิัด็ ทั�งน่� กำ�รท่�ระบบร�ชิกำ�รไทยม่ข้อจำ�กำัด็ด็้�น
ข่ด็คว�มสั�ม�รถไม่ได็้เกำิด็จ�กำปัญห�ข�ด็แคลันจำ�นวน
บ่คลั�กำรทำ�ง�น ซึ�งในคว�มเป็นจริงระบบร�ชิกำ�รไทยม่
กำำ�ลัังคนจำ�นวนม�กำ โด็ยเฉพ�ะจำ�นวนข้�ร�ชิกำ�รท่�เพิ�ม
จ�กำ 1.29 ลั้�นคน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 1.33 ลั้�นคน 
ในปี พ.ศ. 2561 ติลัอด็จนงบบ่คลั�กำรติ่อผลัิติภัณฑ์์มวลั
รวมภ�ยในประเทศ (GDP) ของไทยกำ็ม่สััด็สั่วนท่�สัูงกำว่�
เม่�อเท่ยบกัำบประเทศพัฒน�แล้ัวท่�ได็้รับกำ�รยอมรับว่�ม่
ระบบร�ชิกำ�รท่�ม่ค่ณภ�พสัูงกำว่�ไทย เชิ่น เกำ�หลั่ใติ้ แลัะ
สังิคโปร ์นอกำจ�กำน่� งบบ่คลั�กำรภ�ครัฐของไทยกำย็งัถ่อว่�

ม่สััด็ส่ัวนท่�สัูงเม่�อเท่ยบกำับงบประม�ณประเทศทั�งหมด็ 
เห็นได็้จ�กำพระร�ชิบัญญัติิงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 
พ.ศ. 2564 ท่�สััด็สั่วนงบบ่คลั�กำรภ�ครัฐคิด็เป็นประม�ณ 
1 ใน 3 ของงบประม�ณทั�งหมด็

ความสามารถของระบบปฏิิบัติิการในการ
จััดการปัญหา

คว�มสั�ม�รถของระบบร�ชิกำ�รสัำ�หรับกำ�ร
จดั็กำ�รกำบัสัถ�นกำ�รณฉ์ก่ำเฉนิ หร่อกำ�รชิว่ยเหลัอ่เย่ยวย�
ผู้ประสับปัญห�ในสัังคมยังม่ปัญห�อยู่ม�กำ เช่ิน ปัญห�
กำ�รไม่เชิ่�อมติ่อกำันของข้อมูลัระหว่�งหน่วยง�นซึ�งทำ�ให้
ประชิ�ชินเข้�ไม่ถึงสัิทธิท่�พึงจะได็้ หร่อแม้กำระทั�งวิธ่กำ�ร
ชิ่วยเหลั่อก็ำไม่ได้็ออกำแบบโด็ยคำ�นึงถึงกำล่่ัมเป้�หม�ย
ท่�เปร�ะบ�งซึ�งเป็นกำลั่่มท่�ติ้องกำ�รคว�มช่ิวยเหลั่อม�กำ
ท่�สั่ด็ เชิ่น กำลั่่มผู้พิกำ�รท่�ม่ข้อจำ�กำัด็ในกำ�รย่นยันด็้วยรหัสั 
OTP หร่อผู้ม่ร�ยได็้น้อยท่�ไม่ม่บัญชิ่ธน�ค�ร นอกำจ�กำน่�
กำ�รให้คว�มชิ่วยเหลั่อประชิ�ชินในช่ิวงกำ�รแพร่ระบ�ด็
ของ COVID-19 กำ็ยังสัะท้อนกำ�รทำ�ง�นแบบแยกำส่ัวน
ของระบบร�ชิกำ�ร

ห�กำพิจ�รณ�ระบบร�ชิกำ�รเป็นระบบปฏิิบัติิกำ�ร
ของประเทศ สัิ�งท่�ควรจะเปน็ ค่อ กำ�รให้บรกิำ�รประชิ�ชิน
ภ�ยใติ้กำ�รเชิ่�อมโยงของทรัพย�กำรติ่�งๆ ทั�งคน เงิน 
กำฎหม�ย ข้อมูลั แลัะวัฒนธรรมกำ�รทำ�ง�นให้เช่ิ�อมโยง
กำัน แติ่ในคว�มเป็นจริง ระบบบริกำ�รภ�ครัฐท่�เป็นอยู่ยัง
ม่ลัักำษณะต่ิ�งคนต่ิ�งทำ� ซึ�งทำ�ให้ผลัลััพธ์ท่�เกิำด็ขึ�นไม่ได้็
เชิ่�อมโยงกัำนอย่�งแท้จริง เช่ิน ระบบบริกำ�รของภ�ครัฐ 
(e-Government) ของแติ่ลัะหน่วยง�นยังเป็นลัักำษณะท่�
แยกำสั่วน ประชิ�ชินติ้องกำรอกำข้อมูลัเด็ิมซำ��ท่กำครั�ง ทั�งท่�
รัฐเองม่ข้อมูลัประชิ�ชินอยู่แลั้ว

อย�่งไรกำต็ิ�ม คว�มพย�ย�มปฏิิรปูระบบร�ชิกำ�ร
ม่ม�น�นกำว่� 20 ปีแลั้ว เห็นได็้จ�กำกำ�รออกำระเบ่ยบ
สัำ�นักำน�ยกำรัฐมนติร่เร่�องกำ�รปฏิิรูประบบร�ชิกำ�ร พ.ศ. 
2540 แลัะ พ.ร.ฎ. กำ�รบริห�รกำิจกำ�รบ้�นเม่องท่�ด็่ พ.ศ. 
2546 ซึ�งระบ่ถึงกำ�รปรับลัด็กำำ�ลัังคน กำระจ�ยอำ�น�จ ใชิ้
เทคโนโลัย่ในกำ�รให้บริกำ�รประชิ�ชิน เป็นติ้น สัะท้อนว่�
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ระบบร�ชิกำ�รรู้อยูแ่ล้ัวว�่ติอ้งทำ�อะไรบ�้งในกำ�รยกำระดั็บ
ประสัิทธิภ�พ ข้อเสันอท่�จะกำลั่�วติ่อจ�กำน่�จึงเป็นกำ�ร
นำ�เสันอแนวท�งวิธ่กำ�รอัปเกำรด็ระบบปฏิิบัติิกำ�รของ
ประเทศให้ม่ประสัิทธิภ�พ ด็ังน่� 

วิธิ่ที่่� 1: อัปเกรด OS โดยการลดงานที่่�ราชการที่ำา
ร�ชิกำ�รไม่ควรทำ�ง�นท่�ไมจ่ำ�เป็น ไม่สั�ม�รถ แลัะ

ไม่ค่้มค่� งานที่่�ไม่่จำำาเป็็น เชิ่น ง�นธ่รกำิจแลัะเด็ินเอกำสั�ร 
ติลัอด็จนง�นท่�ม่ขั�นติอนม�กำ ควรยกำเลักิำ ลัด็ขั�นติอน หร่อ
ใชิ้เทคโนโลัย่ทำ�แทน แลัะให้คนทำ�ง�นท่�ติ้องใช้ิอำ�น�จ
รัฐทำ�จริงๆ เชิ่น กำ�รติรวจแรงง�น หร่อง�นค่้มครองเด็็กำ 
งานที่่�ไม่่สาม่ารถ ค่อ ง�นท่�ติ้องปรับติัวเร็วแลัะใชิ้คว�ม
ย่ด็หย่่นติ�มสัถ�นกำ�รณ์ซึ�งร�ชิกำ�รไม่สั�ม�รถทำ�ได็้กำ็
ควรใหภ้�คเอกำชินนำ� ภ�ครฐัควรทำ�หน�้ท่�ในกำ�รอำ�นวย
คว�มสัะด็วกำแทน แลัะงานที่่�ไม่่คุ้้�ม่คุ้่า โด็ยอ�จพิจ�รณ�
จ�กำติน้ทน่ติอ่หนว่ยของกำ�รด็ำ�เนนิกำ�รง�นนั�นๆ ถ�้ภ�ค
สัว่นอ่�นสั�ม�รถด็ำ�เนินกำ�รแบบเด่็ยวกัำนได้็ในต้ินท่นท่�ติำ��
กำว่�กำ็ควรมอบหม�ยให้ภ�คสั่วนอ่�นด็ำ�เนินกำ�รแทน กำ�ร
ลัด็ปริม�ณง�นท่�ร�ชิกำ�รต้ิองทำ�ลังจะสั�ม�รถนำ�ไปสัูก่ำ�ร
ลัด็กำำ�ลัังคนในระบบร�ชิกำ�รในอน�คติด็้วย

วิธิ่ที่่� 2: ออกแบบ Digital government บนความ
ติ�องการของประชาชน

ระบบบริกำ�รของภ�ครัฐควรออกำแบบให้เป็น
ระบบบริกำ�รท่�ติอบสันองต่ิอคว�มติอ้งกำ�รของประชิ�ชิน
ภ�ยใติ้กำ�รใชิ้ฐ�นข้อมูลัเด่็ยวกำันซึ�งจะเป็นกำ�รประหยัด็
เวลั� ประชิ�ชินไม่ติ้องกำรอกำข้อมูลัซำ�� แลัะทำ�ให้กำ�ร
ด็ำ�เนินง�นม่ประสัิทธิภ�พม�กำขึ�น เชิ่น ห�กำติ้องกำ�รเปิด็
กำจิกำ�รข�ยเน่�อสัตัิวท์่�ต่ิ�งจงัหวดั็ ระบบบรกิำ�รขึ�นทะเบ่ยน
ขอใบอน่ญ�ติค้�เน่�อสััติว์ควรม่บริกำ�รเสัริมท่�จำ�เป็นติ้อง
ม่เพ่�อให้สั�ม�รถเปิด็กำิจกำ�รได็้ เชิ่น กำ�รขอใบอน่ญ�ติใชิ้
มเิติอร์ไฟฟ้� แลัะนำ��ประป�โด็ยใชิท้่�อยู่เด่็ยวกัำบท่�กำรอกำไป 

วิธิ่ที่่� 3: กระจัายอำานาจัให�ที่�องถิ่นมากขึ้น
คว�มสั�ม�รถของท้องถิ�นในกำ�รให้บริกำ�ร

สั�ธ�รณะไม่ได็้ด็้อยกำว่�หน่วยง�นสั่วนกำลั�ง เห็นได็้จ�กำ

คะแนนเฉล่ั�ยผลักำ�รสัอบ TIMMS วิชิ�คณิติศ�สัติร์ของ
นักำเร่ยนชิั�นประถมศึกำษ�ปีท่� 4 ของโรงเร่ยนในสัังกำัด็
องค์กำรปกำครองสั่วนท้องถิ�นสัูงกำว่�โรงเร่ยนในสัังกำัด็
กำระทรวงศึกำษ�ธิกำ�ร ประกำอบกำับกำ�รท่�สั่วนท้องถิ�นอยู่
ใกำล้ัชิิด็กัำบประชิ�ชินแลัะรู้บริบทปัญห�ท่�เกิำด็ขึ�นภ�ยใน
พ่�นท่�ม�กำกำว่�หน่วยง�นส่ัวนกำลั�ง ภ�ครัฐจึงควรเพิ�ม
อำ�น�จกำ�รติัด็สัินใจแลัะกำ�รถ่�ยโอนทรัพย�กำรเพิ�มเติิม
ให้ติรงกำับภ�รกำิจท่�หน่วยง�นสั่วนท้องถิ�นติ้องกำ�ร

วิธิ่ที่่� 4: ปรับระบบงบประมาณให�ติอบโจัที่ย์ประชาชน
มากขึ้น

งบประม�ณแบบปกำติิเป็นกำ�รจัด็ทำ�งบประม�ณ
ในลัักำษณะปตีิอ่ปแีลัะติอ้งทำ�ล่ัวงหน�้ประม�ณ 2 ป ีจงึอ�จ
เกำิด็ปัญห�คว�มไม่ติ่อเน่�องของโครงกำ�รแลัะไม่ย่ด็หย่่น
ติ่อคว�มติ้องกำ�รในปัจจ่บัน งบผูกำพันแม้จะสั�ม�รถ
ติั�งเพ่�อด็ำ�เนินกำ�รหลั�ยปีได็้ แติ่กำ็อ�จไม่ติอบสันองติ่อ
เหติ่กำ�รณ์ปัจจ่บันเพร�ะม่กำ�รกำำ�หนด็ไว้แลั้วว่�จะนำ�ไป
ใชิ้จ่�ยอะไรบ้�ง ขณะท่�งบกำลั�งอ�จไม่เพ่ยงพอติ่อกำ�ร
รบัม่อสัถ�นกำ�รณ์ฉก่ำเฉิน แนวท�งกำ�รจัด็ทำ�งบประม�ณ
เพ่�อด็ำ�เนินง�นในเร่�องท่�ติ่อเน่�อง ม่คว�มย่ด็หย่่นปรับ
เปลั่�ยนได้็ ติลัอด็จนเพย่งพอต่ิอกำ�รด็ำ�เนินกำ�รควรเป็นงบ
ประม�ณแบบ Multi-year Budgeting ท่�เป็นลัักำษณะงบ
ประม�ณท่� “ติ่อเน่�อง ย่ด็หย่่น แลัะเพ่ยงพอ” งบด็ังกำลั่�ว
ม่คว�มเหม�ะสัมกัำบกำ�รด็ำ�เนินง�นในลัักำษณะท่�ติ้องใช้ิ
เวลั�น�น เชิ่น กำ�รวิจัยแลัะพัฒน� (R&D) นอกำจ�กำน่�
กำระบวนกำ�รงบประม�ณควรต้ิองม่หน่วยง�นติรวจสัอบ 
ติิด็ติ�ม แลัะประเมินผลักำ�รใชิ้งบประม�ณเพ่�อให้เกำิด็
ประสัิทธิภ�พแลัะม่คว�มค่้มค่�

วิธิ่ที่่� 5: ปรับวัฒนธิรรมการที่ำางาน
จ�กำท่�หน่วยง�นภ�ครัฐยังทำ�ง�นแบบแยกำส่ัวน

ติ�มหน้�ท่� (Functional-based) ทำ�ให้เกำิด็อ่ปสัรรคใน
กำ�รด็ำ�เนินง�นเพ่�อติอบสันองกัำบปัญห�บ�งประเด็็น 
จึงเสันอให้เปลั่�ยนเป็นรูปแบบกำ�รทำ�ง�นติ�มประเด็็น
ปญัห�เฉพ�ะพ่�นท่�ท่�ติ้องกำ�รแกำไ้ข (Agenda-based แลัะ 
Area-based) แลัะภ�ครัฐควรเปล่ั�ยนจ�กำวัฒนธรรมกำ�ร



4 รายงานทีดีอาร์ไอ

รักำษ�ติัวไม่ให้มัวหมอง (Survival) เป็นกำ�รม่่งทำ�ผลัง�น 
(Performance-oriented) เพ่�อท่�จะกำลั้�ให้เกำิด็กำ�รเร่ยน
รู้ แกำ้ไข แลัะทด็ลัองสัิ�งใหม่ๆ โด็ยควรทด็ลัองกำ�รทำ�ง�น
รปูแบบใหม่น่�ใน Sandbox ซึ�งเป็นพ่�นท่�เฉพ�ะท่�ไม่ยดึ็ติดิ็
กำับกำฎระเบ่ยบเพ่�อเพิ�มคว�มย่ด็หย่่นในกำ�รด็ำ�เนินง�น 
แลัะเปิด็ให้ท่กำภ�คสั่วนเข้�ร่วมว�งแผนกำ�รด็ำ�เนินง�น 
ติลัอด็จนม่กำ�รรบัรองด้็วยกำฎหม�ยเพ่�อคว�มติอ่เน่�องแลัะ
ปกำป้องผู้ม่สั่วนร่วมให้กำลั้�ลัองทำ�สัิ�งใหม่

กำลั่�วโด็ยสัร่ป ข้อเสันอท่�ม่ติ่อกำ�รปรับระบบ
ร�ชิกำ�รเพ่�อเปล่ั�ยนระบบปฏิิบัติิกำ�รประเทศไทยให้ม่
ประสัิทธิภ�พแลัะม่คว�มทันสัมัยม�กำขึ�น ประกำอบด็้วย 
1) กำ�รลัด็ง�นท่�ไม่จำ�เป็น ไม่สั�ม�รถ ไม่ค้่มค่� เพ่�อให้
กำำ�ลัังคนในระบบร�ชิกำ�รสั�ม�รถทำ�ง�นท่�จำ�เปน็ได้็อย่�ง
ม่ประสัทิธิภ�พ แลัะเป็นแนวท�งในกำ�รลัด็กำำ�ลังัคนต่ิอไป
ในอน�คติ 2) ออกำแบบ Digital Government บนคว�ม
สัะด็วกำของประชิ�ชิน โด็ยม่่งเน้นกำ�รทำ�ระบบท่�เช่ิ�อม
โยงข้อมูลัระหว่�งกำัน 3) กำระจ�ยอำ�น�จกำ�รติัด็สัินใจแลัะ
ทรัพย�กำรให้ท้องถิ�นเพิ�มขึ�น แลัะ 4) ทด็ลัองวัฒนธรรม
กำ�รทำ�ง�นรูปแบบใหม่ด็้วยรูปแบบ Sandbox โด็ยคำ�นึง
ถึงงบประม�ณ กำ�รบูรณ�กำ�ร แลัะกำ�รประเมินผลักำ�ร
ด็ำ�เนินง�น

เสวนา: “จัะแฮกระบบราชการ เปล่�ยนระบบ
ปฏิิบัติิการประเที่ศอย่างไร?”

โดีย คุณอ้อนำฟ้้า เวชชาชีวะ เลี่ขาธิการ ก.พ.ร. คุณศิริ
กญัญา ตินัำสกุลี่ สส. บุญัชรีายช่�อ พรรคกา้วไกลี่ ดีร.ทีวิดีา 
กมลี่เวชช คณะรัฐศาสติร์ มหาวิทียาลัี่ยธรรมศาสติร์ 
ดีำาเนำนิำรายการโดีย คณุพรีะพงษ์์ เติชะทีตัิติานำนำที ์ผู้จำดัีการ
อาวโุส ดีา้นำงานำสรา้งสรรคแ์ลี่ะส่�อสารสาธารณะ ทีีดีีอาร์ไอ

ปัญหาในระบบราชการ ปรับเปล่�ยน หรือทีุ่บระบบ
ราชการ 
โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช

กำ�รแฮกำระบบร�ชิกำ�รควรเริ�มจ�กำกำ�รระบ่

ปัญห�ท่�ทำ�ให้ระบบร�ชิกำ�รไม่สั�ม�รถทำ�ง�นได็้อย่�ง
ม่ประสัิทธิภ�พ บ�งครั�งปัญห�เกิำด็จ�กำท่�ภ�ครัฐรับรู้ใน
สัิ�งท่�ไม่ถูกำติ้องหร่อไม่รู้ว่�ติ้องทำ�อะไร ซึ�งในคว�มจริง
ระบบร�ชิกำ�รอ�จไม่รู้อะไรเยอะม�กำ แลัะปัญห�ยังเกิำด็
จ�กำเม่�อระบบร�ชิกำ�รรู้แลัว้ม่กำ�รด็ำ�เนนิกำ�รติอ่ไปอย�่งไร
บ้�ง แลัะกำ�รแกำ้ไขโด็ยปรับเปลั่�ยนวัฒนธรรมกำ�รทำ�ง�น 
(Mindset) อ�จทำ�ได็ย้�กำเน่�องจ�กำติอ้งใชิร้ะยะเวลั� คว�ม
ย่ง่ย�กำยังเกิำด็จ�กำกำ�รยึด็ติดิ็กัำบกำฎระเบ่ยบ กำ�รท่�ภ�ครัฐ
ถูกำออกำแบบให้เป็น Functional-based อ�จไม่สั�ม�รถ
ติอบโจทย์กำับประเด็็นปัญห�ติ่�งๆ ท่�เป็นลัักำษณะ Agen-
da-based แลัะ Area-based กำ�รทำ�ง�นร่วมกำนัของหนว่ย
ร�ชิกำ�รจงึประสับปญัห� แลัะเม่�อม่กำ�รด็ำ�เนินง�น ระบบ
ร�ชิกำ�รกำ็ไม่ม่ระบบติิด็ติ�มท่�ม่ประสัิทธิภ�พ ติลัอด็จนม่
กำ�รกำำ�หนด็ติวัชิ่�วดั็ (KPI แลัะ OKR) แบบผิด็คว�มหม�ย
แลัะไมเ่กำดิ็คว�มรบัผดิ็รบัชิอบติอ่ผลัท่�เกำดิ็ขึ�น กำ�รท่�จะให้
ภ�คสั่วนต่ิ�งๆ เช่ิ�อใจในระบบร�ชิกำ�รจนเกิำด็คว�มร่วม
ม่อในกำ�รทำ�ง�นจึงเป็นไปได็้ย�กำ 

เม่�อประเทศติ้องเผชิิญกัำบปัญห�แลัะสัภ�พ
แวด็ล้ัอมท่�ทก่ำอย่�งเปล่ั�ยนแปลังอย่�งพร้อมกัำน (Disrup-
tion) ระบบร�ชิกำ�รกำ็อ�จไม่ม่คว�มพร้อมในกำ�รจัด็กำ�ร
แลัะไม่สั�ม�รถด็ำ�เนินกำ�รได้็อย่�งทันท่วงท่ บ�งครั�ง
อ�จติอ้งพจิ�รณ�เร่�องทบ่ระบบร�ชิกำ�รม�กำกำว�่กำ�รปรบั
เปลั่�ยนระบบ อย่�งไรก็ำติ�ม กำ�รทบ่ระบบก็ำไม่ได้็หม�ยถึง
กำ�รทำ�ใหท้ก่ำอย่�งห�ยไป แต่ิเปน็กำ�รเปล่ั�ยนรปูแปลังร่�ง
ระบบร�ชิกำ�รแลัะสัร้�งใหม่

งบบุคลากรภาครัฐและอุติสาหกรรม Outsource  
อาจัม่ข�อจัำากัดด�านประสิที่ธิิภาพ 
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล

ติัวอย่�งของปัญห�ท่�เกิำด็ขึ�นในระบบร�ชิกำ�ร 
“ข้อเท็จจริงเกำ่�ยวกำับระบบร�ชิกำ�รไทยชิ่วง 10 ปีท่�ผ่�น
ม� พบว่� งบบ่คลั�กำรภ�ครัฐเพิ�มสัูงขึ�น กำำ�ลัังคนภ�ครัฐ
กำ็ม่จำ�นวนม�กำขึ�น แติ่กำ�รทำ�ง�นไม่ค่อยม่ประสัิทธิภ�พ
ม�กำนักำ” เม่�อพิจ�รณ�ในสัภ�พปัจจ่บัน แม้จะเป็นแค่
ผ่�นม�ไม่กำ่�ปี แติ่กำ�รพัฒน�ระบบร�ชิกำ�รไม่ม่อะไร
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เปลั่�ยนแปลังอย่�งม่นัยสัำ�คัญ แม้ว่�บ่คลั�กำรภ�ครัฐจะ
เติิบโติไม่เร็วม�กำ (ประม�ณ 1%) แติ่ค่�ใชิ้จ่�ยบ่คลั�กำร
เติิบโติอย่�งรวด็เร็ว อ�ทิ เงินเด็่อน บำ�เหน็จบำ�น�ญ ค่�
รกัำษ�พย�บ�ลั ซึ�งเติบิโติรวมกัำนประม�ณ 6% นอกำจ�กำน่�
สััด็สัว่นงบบ่คลั�กำรติอ่งบประม�ณทั�งหมด็กำม่็สัดั็สัว่นท่�สังู 
(ม�กำกำว่� 1 ใน 3 ของงบประม�ณรวม) ถ้�งบประม�ณ 1 
ใน 3 เป็นกำ�รใชิ้จ่�ยบ่คลั�กำรกำ็ทำ�ให้สั่วนท่�จะสั�ม�รถนำ�
ไปใชิ้ประโยชิน์อย่�งอ่�นม่ไม่ม�กำ

อ่ติสั�หกำรรม Outsource ถ่อเป็นเร่�องท่�ด็่ซึ�งชิ่วย
เพิ�มประสิัทธิภ�พกำ�รจัด็กำ�รบริกำ�รสั�ธ�รณะ แต่ิกำ็ม่สิั�ง
ท่�น่�กำังวลั ค่อ กำ�ร Outsource ในง�นท่�ไม่ควรทำ� เชิ่น 
ง�นธ่รกำ�ร ง�นภ�รโรง นอกำจ�กำน่�กำ�ร Outsource ยังม่
ปัญห�ติ่�ง ๆ  เกำิด็ขึ�น เชิ่น กำ�รให้ค่�แรงติำ��กำว่�เกำณฑ์์ขั�น
ติำ�� กำ�รไม่ม่สัวัสัดิ็กำ�รหร่อประกำันสัังคม ซึ�งในปัจจ่บันม่
ข้อร้องเร่ยนลัักำษณะด็ังกำลั่�วเข้�ม�เป็นจำ�นวนม�กำโด็ย
เฉพ�ะจ�กำลูักำจ้�งเหม�บริกำ�รภ�ครัฐ ปญัห�ท่�เจอในช่ิวง
เวลั�น่� ค่อ กำ�รปรับเปล่ั�ยนสััญญ�กำ�รจ้�งง�นซึ�งสั่งผลั 
กำระทบต่ิอคว�มมั�นคงในกำ�รทำ�ง�น เปร่ยบเสัม่อน
เป็นกำ�รเปลั่�ยนแปลังแบบถด็ถอย แม้จะม่กำ�รจ้�งง�น
เพิ�มขึ�นแติ่กำ็เป็นกำ�รเพิ�มแบบด็้อยค่ณภ�พ

การที่่�จัะพฒันาระบบราชการ ติ�องแฮกที่ัง้ชดุคำาสัง่และ
การพัฒนาบุคลากร 
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กำ�รด็ูแลัประเทศเป็นหน้�ท่�ของท่กำคนรวมถึง
ภ�คร�ชิกำ�ร แม้ว่�ร�ชิกำ�รจะด็ูแลัได็้ไม่ด็่นักำกำ็ติ้องอ�ศัย
คว�มร่วมม่อจ�กำท่กำฝุ่��ย นอกำจ�กำน่�กำ�รท่�ระเบ่ยบข้อ
กำฎหม�ยท่�ผูกำติิด็กำับระบบร�ชิกำ�รไม่ได็้ปรับเปลั่�ยนม�
เป็นระยะเวลั�น�น จึงทำ�ให้ไม่สั�ม�รถติอบสันองติ่อ
ปัญห�ติ่�งๆ ได็้ม�กำนักำ อย่�งไรกำ็ติ�มยังม่คว�มหวังใน
ระบบร�ชิกำ�ร ระบบร�ชิกำ�รม่กำ�รเปล่ั�ยนแปลังท่�ด่็ขึ�น 
เห็นได็้จ�กำสัำ�นักำง�น กำ.พ.ร. ได็้ตัิ�งคณะอน่กำรรมกำ�ร
ขึ�นม�ด็ูแลักำ�รพัฒน�ระบบร�ชิกำ�ร ติลัอด็จนกำ�รสัร้�ง
โครงกำ�ร Sandbox แติ่กำ็ยังติอบโจทย์คว�มค�ด็หวังของ
ท่กำภ�คส่ัวนไม่ทัน สัิ�งสัำ�คัญในช่ิวงเวลั�น่�ค่อทำ�อย่�งไร

ให้ระบบร�ชิกำ�รทำ�ติ�มคว�มค�ด็หวังของประชิ�ชินได็้
ห�กำจะแฮกำระบบร�ชิกำ�ร สัิ�งท่�ติ้องแกำ้ไขลัำ�ดั็บ

ติ้นๆ ค่อ “ชิ่ด็คำ�สัั�ง” ท่�ประกำอบด็้วยนโยบ�ย แผนระด็ับ
ชิ�ติิ แลัะย่ทธศ�สัติร์ชิ�ติิ ติลัอด็จนระเบ่ยบข้อกำฎหม�ย 
ห�กำชิ่ด็คำ�สัั�งม่ปัญห� ข้�ร�ชิกำ�รกำ็ไม่สั�ม�รถด็ำ�เนิน
ง�นได้็อย่�งม่ประสิัทธิภ�พ นอกำจ�กำน่�ยังม่ประเด็็นท่�
ติ้องคำ�นึง ค่อ “ทรัพย�กำร” ทั�งทรัพย�กำรท่�ไม่ม่จิติใจ 
(งบประม�ณ วัสัด่็ เทคโนโลัย่) แลัะทรัพย�กำรท่�ม่จิติใจ 
(บ่คลั�กำร) ซึ�งสิั�งท่�ย�กำในกำ�รจัด็กำ�ร ค่อ ทรัพย�กำรท่�ม่
จิติใจ กำ�รจัด็กำ�รกำับบ่คลั�กำรภ�ครัฐติ้องใชิ้เวลั�น�นแติ่
กำ็เป็นเร่�องท่�ติ้องทำ� แลัะติ้องทำ�ควบคู่กัำบกำ�รเปลั่�ยนแป
ลังใหญ่ๆ ในกำ�รปฏิิรูประบบร�ชิกำ�ร ด็ังนั�นห�กำจะแฮกำ 
ระบบร�ชิกำ�รกำ็ติ้องพิจ�รณ�ทั�งชิ่ด็คำ�สัั�งแลัะคน

การสร�างเป้าหมายร่วมกัน กลไกสำาคัญส้่การพัฒนา
ระบบราชการ 
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

ห�กำพิจ�รณ�กำ�รจัด็กำ�ร ค่อ ฝุ่��ยนโยบ�ย กำ�ร
เปลั่�ยนแปลังในระบบร�ชิกำ�รหลั�ยเร่�องไม่สัำ�เร็จเพร�ะ
ฝุ่��ยนโยบ�ยไม่พย�ย�มสัร้�งคว�มเข้�ใจกัำบคนปฏิิบัติิ
ง�นแลัะไม่ได็้สั่�อสั�รเป้�หม�ยร่วมกำันเท่�ท่�ควร ด็ังนั�น 
คว�มเข�้ใจซึ�งทำ�ใหเ้กำดิ็กำ�รสัร�้งเป�้หม�ยรว่มกำนัจงึเปน็
สัิ�งสัำ�คัญแลัะติ้องม่กำ�รสั่�อสั�รให้ชิัด็เจน

เม่�อภ�คส่ัวนติ�่งๆ ทั�งภ�คร�ชิกำ�ร ฝุ่��ยนโยบ�ย 
แลัะประชิ�ชินติ่�งกำ็ม่คว�มค�ด็หวังติ่อกำัน กำ�รจัด็กำ�รท่�
เหม�ะสัมก็ำติอ้งทำ�ให้ทก่ำฝุ่��ยม่เป้�หม�ยร่วมกัำน แม้ว่�จะ
ม่วิธ่กำ�รท่�แติกำติ่�งกำันกำ็สั�ม�รถสัร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกำัน
ได็้ แติ่ห�กำเป้�หม�ยไม่ติรงกำันติั�งแติ่แรกำกำ็อ�จกำ่อให้เกำิด็
ปญัห� เหน็ได็จ้�กำคว�มขดั็แยง้ท�งสัังคมในชิว่งท่�ผ�่นม� 
ไม่ว่�จะในสัังคมเลั็กำหร่อใหญ่ คว�มขัด็แย้งลั้วนเกำิด็จ�กำ
กำ�รท่�ไมม่่กำ�รพดู็ค่ยถงึเป�้หม�ยรว่มกำนั ระบบร�ชิกำ�รจงึ
ติ้องด็ำ�เนินกำ�รในรูปแบบท่�เปร่ยบเสัม่อนติัวกำลั�งท่�ติอบ
สันองกำับคว�มติ้องกำ�รทั�ง 2 ภ�คสั่วน ค่อ ประชิ�ชินแลัะ
นโยบ�ยของพรรคกำ�รเม่อง
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ขีดเส�นอย่างไร เรื�องบางเรื�องระบบราชการควรที่ำา  
บางเรื�องอย่าหาที่ำา 
โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช

ภ�ครัฐไม่ม่คว�มสั�ม�รถในกำ�รยอมรบัว�่อะไรท่�
ตินเองทำ�ได้็ด่็หร่อไม่ด่็ ปญัห�ไม่ใช่ิกำ�รนำ�เกำณฑ์์อะไรม�
วดั็ว�่สัิ�งใด็ควรหร่อไมค่วรทำ� แต่ิอยูท่่�คว�มซ่�อสัตัิยต์ิอ่สัิ�ง
ท่�ควรทำ�ว�่ด็ำ�เนินกำ�รสิั�งใด็แลัว้กำอ่ใหเ้กิำด็ประโยชิน ์คนท่�
รับบริกำ�รสั�ธ�รณะค่อประชิ�ชิน กำ�รด็ำ�เนินง�นจึงติ้อง
ติั�งอยูบ่นหลักัำกำ�รท่�ว่�จะติอบสันองในสัิ�งท่�เร�ติอ้งรว่มใชิ้
ด็ว้ย เป้�หม�ยสัำ�คญัของกำ�รบริกำ�รภ�ครัฐจึงเหม่อนกัำน 
ค่อ กำ�รติอบสันองติ่อประชิ�ชิน

อย่�งไรกำ็ติ�ม เป้�หม�ยมักำจะอยู่กำับนโยบ�ยท่�
ไม่ม่อำ�น�จในกำ�รบังคับใชิ้ ติลัอด็จนไม่ม่คว�มรับผิด็รับ
ชิอบท่�ร่นแรงเหม่อนกำฎหม�ย ระบบร�ชิกำ�รจึงติิด็อยู่
ท่�ระเบ่ยบท่�เป็นกำฎหม�ยม�กำกำว่�เป้�หม�ย ห�กำระบบ
ร�ชิกำ�รจะทำ�นโยบ�ยให้ม่ประสัิทธิภ�พ หน่วยง�นขับ
เคลั่�อนกำ็ติ้องทำ�ง�นให้เป็นหน่วยขับเคลั่�อนท่�แท้จริง 
กำลั่�วค่อ ติ้องพร้อมท่�จะเป็นพ่�เลั่�ยงให้หน่วยง�นอ่�น แลัะ
ติ้องสัร้�งกำ�รรับผิด็รับชิอบบนฐ�นคว�มรับผิด็ชิอบติ่อ
หน้�ท่� สั่วนกำ�รด็ำ�เนินง�นในลัักำษณะ Sandbox กำ็ม่ข้อ
เสันอให้ลัองศึกำษ�วิจัยท่�ทำ�เสัร็จแลั้วว่�ม่ข้อผิด็พลั�ด็
อะไรบ้�งเพ่�อจะได้็รู้ว่�ท�งเลั่อกำนั�นไม่ติ้องทำ�อ่กำใน
อน�คติ ห�กำเริ�มได้็จ�กำแนวท�งน่�กำอ็�จม่แสังสัว่�งกัำบกำ�ร
พัฒน�ระบบร�ชิกำ�รได็้

ด�านที่่�ด่ของระบบราชการว่าประสบความสำาเร็จัได�
อย่างไร 
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กำ�รด็ำ�เนินกำ�รของระบบร�ชิกำ�รในชิ่วงกำ�รแพร่
ระบ�ด็ของ COVID-19 เป็นตัิวอย่�งท่�ด่็ซึ�งแสัด็งให้เหน็ถงึ
กำ�รทำ�ง�นรูปแบบใหม่ท่�ในบ�งครั�งภ�ครัฐก็ำรู้ว่�ตินเองไม่
สั�ม�รถด็ำ�เนินง�นในเร่�องบ�งอย่�งได็้ จึงติ้องเปิด็พ่�นท่�
ให้ภ�คประชิ�ชินแลัะภ�คสั่วนอ่�นๆ เข้�ม�ม่สั่วนร่วม

ระบบร�ชิกำ�รม่ข้อด่็หร่อประสับคว�มสัำ�เร็จใน
ด็้�นใด็พิจ�รณ�ได็้จ�กำผลักำ�รประเมินขององค์กำรติ่�งๆ 

ซึ�งลัว้นแสัด็งใหเ้หน็ว�่ระบบร�ชิกำ�รม่กำ�รเปลั่�ยนแปลังไป
ในทิศท�งท่�ด็่ขึ�น เชิ่น ด็ัชิน่คว�มย�กำง่�ยในกำ�รประกำอบ
ธ่รกิำจ (Ease of Doing Business) ปรับติัวด่็ขึ�นจ�กำ
อันด็ับท่� 27 ในปี 2562 เป็นอันด็ับท่� 21 ในปี 2563 ด็ัชิน่
รัฐบ�ลัอิเล็ักำทรอนิกำส์ั (E-Government Development 
Index: EGDI) ของ United Nations กำ็ปรับติัวด็่ขึ�นจ�กำ
อันด็ับท่� 77 ในปี 2559 เป็นอันด็ับท่� 73 ในปี 2561 หร่อ
แม้กำระทั�งติัวชิ่�วัด็ของสัำ�นักำง�น กำ.พ.ร. ท่�ประเมินคว�ม
พึงพอใจของประชิ�ชินต่ิอกำ�รให้บริกำ�รของภ�ครัฐติ�ม 
พ.ร.บ. อำ�นวยคว�มสัะด็วกำ คะแนนก็ำปรับตัิวด่็ขึ�นจ�กำ 
79 คะแนนในปี 2560 เป็น 85 คะแนนในปี 2562 สัิ�งน่�
สัะท้อนว่�ประชิ�ชินม่คว�มพึงพอใจม�กำขึ�นแติ่กำ็ยังไม่
สั�ม�รถติอบโจทยไ์ด็เ้ติ็มท่� ข้อท�้ท�ยของภ�ครฐัจึงติ้อง
คดิ็ติอ่ว�่จะปรับติวัอย่�งไรให้ใกำล้ัเค่ยงคว�มค�ด็หวังของ
ประชิ�ชินให้ม�กำท่�สั่ด็

ข�อที่�าที่ายเพื�อติอบโจัที่ย์การพัฒนาระบบข�าราชการ
ให�ม่ขีดความสามารถมากขึ้น 
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล

ผลัจ�กำกำ�รด็ำ�เนินวิธ่งบประม�ณแบบใหม่หร่อ
แผนง�นบูรณ�กำ�ร เช่ิน กำ�รสั่งเสัริมกำิจกำ�รวิสั�หกิำจ
ขน�ด็กำลั�งแลัะขน�ด็ย่อม (SMEs) ในอด่็ติม่หน่วย
ง�นภ�ครัฐเข้�ม�ร่วมด็ำ�เนินกำ�รในลัักำษณะต่ิ�งคนต่ิ�ง
ทำ�เป็นจำ�นวนม�กำ แติ่เม่�อม่กำ�รเปลั่�ยนแปลังจ�กำกำ�ร
ด็ำ�เนินแผนง�นบูรณ�กำ�รสัำ�หรับกำ�รพัฒน�ผู้ประกำอบ
กำ�รวิสั�หกำิจขน�ด็กำลั�งแลัะขน�ด็ย่อม ง�นท่�ม่ลัักำษณะ
กำระจัด็กำระจ�ยกำ็เริ�มถูกำจัด็ลัำ�ด็ับคว�มสัำ�คัญในระยะ
ติ่�งๆ (ระยะเริ�มติ้น ระยะท่�กำำ�ลัังเจริญเติิบโติ แลัะระยะ
ท่�พัฒน�โด็ยกำ�รขย�ยออกำสัู่ติ่�งประเทศ)

ประเด็็นกำ�รติอบโจทย์ภ�คประชิ�ชินแลัะฝุ่��ย
กำ�รเม่อง พบว�่ ระบบร�ชิกำ�รไมไ่ด็ต้ิอบโจทยท์ั�งสัองส่ัวน
ม�กำนักำ แลัะฝุ่��ยนโยบ�ยกำ็ไม่สั�ม�รถด็ำ�เนินง�นติ�ม
นโยบ�ยท่�ห�เสั่ยงได็้ โด็ยเฉพ�ะชิ่วง 2 ปีงบประม�ณท่�
ผ่�นม� แม้ว่�กำ�รชิ่วยเหล่ัอด็้�นติ่�งๆ เริ�มม่ทิศท�งท่�ด่็
ขึ�น แติก่ำย็งัม่อก่ำหลั�ยนโยบ�ยท่�ไมส่ั�ม�รถเกำดิ็ขึ�นได็จ้รงิ
เน่�องจ�กำปญัห�ของระบบร�ชิกำ�รท่�ม่คว�มติงึติวัแลัะม่ขอ้
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จำ�กำดั็จ�กำกำ�รจดั็ทำ�งบประม�ณ เหน็ได็ช้ิดั็เจนในชิว่งกำ�ร
แพร่ระบ�ด็ของ COVID-19 กำ�รจดั็ทำ�งบประม�ณปี พ.ศ. 
2564 ไม่ได็้สัะท้อนว่�ประเทศอยู่ในชิ่วงวิกำฤติิ เชิ่น กำรม
กำ�รจดั็ห�ง�น กำระทรวงแรงง�น ม่โครงกำ�รชิว่ยเหล่ัอกำ�ร
จ�้งง�นคนท่�ประสับกัำบปัญห�เศรษฐกิำจติกำติำ�� แต่ิติวัชิ่�วดั็
โครงกำ�รไมไ่ด้็ติอบสันองกำบัวกิำฤติมิ�กำนกัำ เจ�้หน�้ท่�รฐัได้็
อธบิ�ยสั�เหต่ิท่�งบประม�ณไม่ติอบสันองปัญห�เน่�องจ�กำ
เป็นกำ�รจัด็ทำ�งบประม�ณติั�งแต่ิชิ่วงต้ินปีทำ�ให้ปรับ
เปลั่�ยนไม่ทันต่ิอสัถ�นกำ�รณ์ ฝุ่��ยกำ�รเม่องกำ็ไม่ม่คว�ม
ชิัด็เจนว่�จะด็ำ�เนินกำ�รอย่�งไรกัำบระบบร�ชิกำ�ร กำ�ร 
แฮกำระบบร�ชิกำ�รจึงติ้องติั�งเป้�ให้ม่ประชิ�ชินเป็น
ศูนย์กำลั�ง แติ่จะทำ�อย่�งไรให้กำ�รรับผิด็รับชิอบถูกำติัด็
ให้สัั�นลังแลัะสั�ม�รถติอบสันองกัำบคว�มติ้องกำ�รของ
ประชิ�ชินได้็ม�กำขึ�นซึ�งจะทำ�ใหร้ะบบร�ชิกำ�รคลั�ยคว�ม
ติงึติวัได็ ้นอกำจ�กำน่�กำ�รจดั็แบง่กำรม กำอง ในหลั�ยๆ ครั�งกำ็
สัะท้อนกำ�รด็ำ�เนนิกำ�รท่�เปน็ไปเพ่�อให้สัว่นร�ชิกำ�รทำ�ง�น
ได็้สัะด็วกำ แติ่ไม่ได็้ทำ�ให้ประชิ�ชินได็้รับบริกำ�รง่�ยขึ�น

การปฏิิร้ประบบราชการ ติ�องที่ำาอะไรอ่ก หรือได� 
บที่เรียนอะไรจัากอด่ติ 
โดย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

บทเรย่นท่�เกำ่�ยวขอ้งกำบักำ�รปฏิิรปูระบบร�ชิกำ�รม่
อยูม่�กำม�ย เชิน่ กำ�รบรูณ�กำ�รกำ�รทำ�ง�น ซึ�งนอกำจ�กำจะ
ม่ปญัห�ระหว�่งหนว่ยง�นในกำ�รบรูณ�กำ�ร อก่ำประเด็็นท่�
เป็นปัญห�ติ่อกำ�รด็ำ�เนินง�น ค่อ กำ�รถอด็นโยบ�ยม�สัู่
กำ�รปฏิิบัติิ กำ�รติิด็ติ�ม แลัะกำ�รให้ผลัย้อนกำลัับ (Feed-
back) ระบบร�ชิกำ�รยังม่ปัญห�ในกำ�รส่ังติ่อนโยบ�ย 
แลัะหน่วยปฏิิบัติิกำ�รยังไม่ค่อยเข้�ใจกำ�รส่ังติ่อข้อมูลั
ม�กำนักำ ทำ�ให้กำ�รติ่โจทย์นโยบ�ยไม่ม่ประสัิทธิภ�พ จึง
ควรม่หนว่ยง�นท่�สังัเคร�ะหน์โยบ�ยออกำม�สัูก่ำ�รปฏิิบตัิิ
จริง ระบบร�ชิกำ�รต้ิองสั�ม�รถถอด็นโยบ�ยออกำม�สัูก่ำ�ร
ปฏิิบัติิให้ได็้กำ่อนจะนำ�ไปสัู่กำ�รติิด็ติ�ม (Monitoring) แลัะ
ประเมินผลั (Evaluation)

กำ�รปฏิิรูปในอด่็ติท่�ไม่สั�ม�รถแกำ้ปัญห�ได็้หร่อ
ปัญห�บ�งอย่�งเกิำด็อยู่ซำ��ๆ ทำ�ให้ภ�ครัฐติ้องคิด็ใหม่ว่�
ติอ้งด็ำ�เนนิกำ�รอย่�งไร ปญัห�อ�จเกิำด็จ�กำสัภ�พแวด็ล้ัอม

ท่�เปล่ั�ยนแปลังไปจนติ�มไม่ทนัแลัะกำ�รแก้ำปญัห�ไม่ถกูำจด่็ 
กำ�รแก้ำไม่ถูกำจ่ด็เน่�องจ�กำภ�ครัฐไม่ม่กำระบวนกำ�รเร่ยนรู้ 
(Lesson learned) แลัะบ�งครั�งชิ่ด็คำ�สัั�งกำ็ม่ปัญห�ในกำ�ร
ติ่โจทย์แลัะใช้ิวิธ่กำ�รท่�ผิด็ อย่�งไรก็ำติ�มก็ำยังม่ตัิวอย่�ง
กำ�รแกำป้ญัห�ของระบบร�ชิกำ�ร อ�ท ิโครงกำ�รพฒัน�นกัำ
บริห�รกำ�รเปลั่�ยนแปลังร่่นใหม่ (นปร.) ท่�เป็นกำ�รพัฒน�
เด็็กำร่น่ใหมใ่นระบบร�ชิกำ�ร เด็็กำกำล่่ัมน่�จะถูกำฝุ่กึำใหค้ดิ็ใหม่
ทำ�ใหม่แลัะม่ไฟในกำ�รสัร้�งกำ�รเปลั่�ยนแปลังท่�ด็่ อย่�งไร
กำ็ติ�มเม่�อถูกำสั่งไปอยู่ติ�มกำระทรวง กำรม หร่อหน่วยง�น
ติ�่งๆ กำต็ิอ้งเผชิญิกัำบวฒันธรรมร�ชิกำ�รแบบเก่ำ�ๆ ทำ�ให้
เกำิด็กำ�รใช้ิง�นไม่เติ็มท่�ม�กำนักำ แนวท�งกำ�รด็ำ�เนินง�น
ขั�นติอ่ไปของ กำ.พ.ร. ค่อ กำ�รปรับวธิก่ำ�รทำ�ง�นแลัะสัร้�ง
ระบบในกำ�รด็แูลัเพ่�อใหเ้ด็็กำกำล่่ัมน่�ได็รั้บกำ�รพฒัน�แลัะถกูำ
เอ�ไปใชิไ้ด็ต้ิรงจด่็ เชิน่ ทำ�ง�นเชิงิแผนแลัะย่ทธศ�สัติรใ์ห้
กำับหน่วยง�นติ่�งๆ

บที่เรียนในช่วงที่่�ประ เที่ศม่ภัยพิบัติิหรือวิกฤติิ   
การปฏิิร้ปที่่�ผู้่านมาติอบโจัที่ย์หรือไม่ 
โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช

ชิ่วงท่�เกิำด็วิกำฤติ ระบบร�ชิกำ�รปรับตัิวไม่ทัน
กำับปัญห�ท่�เกิำด็ขึ�นเน่�องจ�กำม่ข้อจำ�กำัด็ด้็�นกำฎระเบ่ยบ 
แลัะกำ�รออกำแบบกำระบวนกำ�รทำ�ง�นในอด่็ติเป็นกำ�ร
ออกำแบบในช่ิวงเวลั�ปกำติิทำ�ให้ไม่สั�ม�รถติอบสันอง
ได็้ทันท่วงท่ จึงควรม่กำ�รออกำแบบกำ�รด็ำ�เนินง�นสัมัย
ใหม่ท่�ม่คว�มคลั่องติัวแลัะม่คว�มย่ด็หย่่นในกำ�รติัด็สิัน
ใจ นอกำจ�กำน่�กำ�รทำ�ท่ลัะประเด็็นอ�จไม่เพ่ยงพอติ่อกำ�ร
รับม่อ ระบบร�ชิกำ�รจึงติ้องติั�งคำ�ถ�มใหม่ ลัองเปิด็พ่�นท่� 
Sandbox (พ่�นท่�ท่�เปดิ็ใหม่ติอ้งทำ�ท่กำอย่�งท่�สันบัสันน่กำ�ร
ด็ำ�เนินง�นทั�งกำ�รจัด็สัรรงบประม�ณ กำฎระเบ่ยบ หร่อ
ระบบรปูแบบใหม)่ แลัะสัร�้งกำ�รลัองผดิ็ลัองถูกำเพ่�อทำ�ให้
เห็นสัิ�งท่�ทำ�ได็้แลัะติรงกำับใจประชิ�ชิน นอกำจ�กำน่�ระบบ
ร�ชิกำ�รติ้องปรับโครงสัร้�งใหม่ เชิ่น เปลั่�ยนโครงสัร้�ง
ด็้วยประเด็็นเชิิงย่ทธศ�สัติร์แลัะติ้องพัฒน�บ่คลั�กำรให้
สั�ม�รถถ่�ยทอด็ประเด็็นสัู่พ่�นท่�ปฏิิบัติิได้็จริง แลัะห�กำ
จะม่กำ�รย้�ยบ่คลั�กำรก็ำควรย้�ยด้็วยผลักำ�รปฏิิบัติิง�นท่�
เกำิด็ขึ�น 
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ประเด็็นสั่ด็ท้�ย ค่อ “ข้อมูลั” ระบบร�ชิกำ�รม่
คนอย�กำทำ�ง�นอยู่ม�กำแติ่ห�ข้อมูลัไม่ได้็แลัะข้อมูลัท่�
ม่ก็ำไม่ม่ค่ณภ�พม�กำพอท่�จะนำ�ม�ใชิ้ในกำ�รติัด็สิันใจ 
อย่�งไรกำ็ติ�มชิ่วง COVID-19 ทำ�ให้เกำิด็กำ�รปรับติัวแลัะ
เปลั่�ยนแปลังของระบบฐ�นข้อมูลัภ�ครัฐ นอกำจ�กำน่�กำ�ร
แพร่ระบ�ด็ของ COVID-19 กำ็สัะท้อนว่�คนท่�อยู่ในระบบ
ร�ชิกำ�รจะม่คว�มมั�นคงม�กำกำว่�แลัะเด่็อด็ร้อนน้อยกำว่�
ภ�คสั่วนอ่�น จึงเป็นโอกำ�สัด่็ท่�จะด็ึงด็ูด็คนร่่นใหม่เข้�ม�
รว่มง�น อย่�งไรก็ำติ�มเด็็กำร่่นใหม่ยงัรู้สึักำว�่ระบบร�ชิกำ�ร
เป็นสัิ�งท่�เชิย จึงติ้องปรับภ�พลัักำษณ์แลัะวิธ่กำ�รทำ�ง�น 
แนวคิด็หนึ�งท่�น่�สันใจ ค่อ กำ�รพัฒน�สัำ�นักำกำ�รฝุ่ึกำง�น
ท่�เป็นเร่�องร�วเพ่�อท่�จะด็ึงด็ูด็คนร่่นใหม่

ถ�าการเมืองด่ ระบบราชการจัะด่ขึ้นหรือไม่ 
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล

กำ�รด็ำ�เนินง�นบ�งอย่�งติ้องอ�ศัย Political 
view ท่�เหม�ะสัม แม้ว่�ผู้ปฏิิบัติิกำ�รติ้องกำ�รทำ�สัิ�งติ่�งๆ 
แติ่ห�กำผู้บริห�รไม่เห็นด้็วยก็ำไม่สั�ม�รถด็ำ�เนินกำ�รได้็
อย่�งเต็ิมท่� ถ้�กำ�รเม่องด่็อ�จจะทำ�ให้กำ�รปฏิิรูประบบ
ร�ชิกำ�รสั�ม�รถบรรล่ัผลัได้็จริง อย่�งไรกำ็ติ�มกำ�รเม่อง
ท่�ด่็ไม่ใชิ่เพ่ยงแค่กำ�รเม่องเข้มแข็งหร่อม่พรรคกำ�รเม่อง
ใหญ่เพ่ยงพรรคเด่็ยว แต่ิติ้องสัร้�งคว�มเป็นอันหนึ�งอัน
เด่็ยวกำนัระหว�่งภ�คนโยบ�ยแลัะกำ�รด็ำ�เนนิง�นท่�ติอ้งม่
กำ�รพูด็ค่ยเพ่�อให้ติกำผลัึกำม�กำขึ�น ระบบร�ชิกำ�รแลัะภ�ค
กำ�รเม่องจึงติ้องห�สัมด็่ลัระหว่�งกำัน

โครงกำ�รลัักำษณะ Sandbox อ�จทำ�ให้เห็นปัจจัย
ท่�สั่งผลัติ่อกำ�รประสับคว�มสัำ�เร็จ (key success factor) 
แติ่กำระบวนกำ�รแกำ้ปัญห�ทั�งหมด็ติ้องอ�ศัยภ�พใหญ่ 
กำ�รแฮกำระบบร�ชิกำ�รอ�จเป็นกำระบวนกำ�รระยะสัั�น แติ่
ห�กำจะเปลั่�ยนแปลังในประเด็็นใหญ่ต้ิองพูด็ถึงกำ�รกำระ
จ�ยอำ�น�จ กำ�รพัฒน�ระบบประเมินผลัซึ�งสัิ�งเหล่ั�น่�จะ
เกำดิ็ขึ�นจริงได้็ต้ิองอ�ศยั Political view อย�่งมห�ศ�ลั ถ�้
กำ�รเม่องด็่ ม่ระบบกำ�รเม่องท่�เข้มแข็ง ม่รัฐบ�ลัท่�ม่คว�ม
ชิอบธรรม หร่อม่ติลั�ด็นโยบ�ยท่�เกำิด็จ�กำเสั่ยงประชิ�ชิน
จริงๆ อ�จจะทำ�ให้กำ�รปฏิิรูประบบร�ชิกำ�รประสับคว�ม
สัำ�เร็จได็้

ระบบราชการจัะปฏิิร้ปสำาเร็จัได�ติ�องม่ 3 ปัจัจััย “วิกฤติ 
เส่ยงเรียกร�องจัากสังคม และ Political view” ที่ำา
อย่างไรจัึงจัะที่ำาให�เกิดขึ้นได�จัริง 
โดย คุณศิริกัญญา ตันสกุล

ในคว�มเป็นจริง กำ�รท่�ระบบร�ชิกำ�รไม่กำลั้�ทำ�
อะไรหลั�ยอย่�งอ�จเพร�ะถูกำอำ�น�จกำด็ทับ กำลััวสูัญ
เสัย่คว�มมั�นคงในระบบร�ชิกำ�ร ด็ังนั�นห�กำจะทำ�ให้เกิำด็
ผลัจริงติ้องขจัด็คว�มกำลััวแลัะอำ�น�จกำด็ทับเพ่�อสัร้�ง
บรรย�กำ�ศในกำ�รทำ�ง�นแลัะกำ�รเปลั่�ยนแปลังท่�ด่็ขึ�น 
ติอ้งวิเคร�ะห์ฉ�กำทัศนท์่�ไม่ติอ้งกำ�รเพ่�อปรับกำระบวนกำ�ร
ทำ�ง�นไม่ให้เจอกัำบปัญห�ดั็งกำล่ั�ว โจทย์ใหญ่ ค่อ กำ�ร
ปรับเปลั่�ยนระบบทั�งประเทศแติ่เป็นสัิ�งท่�ด็ำ�เนินกำ�รได็้
ย�กำ จงึควรเปดิ็พ่�นท่�ใหเ้กำดิ็กำ�รลังม่อทำ�ท่�แสัด็งใหเ้หน็ว�่
สั�ม�รถเกำิด็ผลัสัำ�เร็จได็้จริง โครงกำ�ร Sandbox จะชิ่วย
แกำป้ญัห�ระยะสัั�น แต่ิระบบท่�ด่็ติอ้งว�งแผนเพ่�อแก้ำปญัห�
ในระยะย�ว ติอ้งทำ�ใหบ้ค่ลั�กำรภ�ครฐัปรบัทศันคติ ิMind-
set แลัะวัฒนธรรมให้คำ�นึงถึงผลัลััพธ์ม�กำกำว่�วิธ่กำ�ร

สัิ�งท่�สั�ม�รถด็ำ�เนินกำ�รได็้อ่กำ ค่อ ทำ�อย่�งไรให้
สั�ยรับผิด็รับชิอบในกำ�รด็ำ�เนินง�นสัั�นลัง ม่กำ�รกำระจ�ย 
อำ�น�จ ม่กำระบวนกำ�รลัองผิด็ลัองถูกำ แลัะกำ�รเล่ัอกำติั�ง
ท้องถิ�นเพ่�อเป็นติัวแทนท่�สัร้�งบริกำ�รสั�ธ�รณะเบ่�องติ้น 
องค์กำรปกำครองสั่วนท้องถิ�นสั�ม�รถเป็นพ่�นท่� Sandbox 
ท่�ด่็แลัะกำฎหม�ยกำใ็หอ้ำ�น�จไว้พอสัมควรสัำ�หรบักำ�รลัอง
ทำ�อะไรใหม่ๆ อ่กำหนึ�งประเด็็นท่�ทำ�ให้กำ�รปฏิิรูประบบ
ร�ชิกำ�รสัำ�เร็จ ค่อระบบประเมินผลั ติ้องม่ระบบติิด็ติ�ม
กำ�รใชิ้จ่�ยงบประม�ณแลัะระบบติรวจสัอบย้อนกำลัับ
กำ�รด็ำ�เนินง�นของภ�ครัฐ (Feedback loop) นอกำจ�กำน่�
ระบบติิด็ติ�มประเมินผลัอ�จนำ�รูปแบบกำ�รด็ำ�เนินง�น
ท่�ม่ไม้เร่ยวแลัะให้โบนัสัม�ปรับใชิ้อย่�งเหม�ะสัม (ระบบ 
Carrot and stick) เพ่�อให้เกำิด็คว�มค่้มค่�ทั�งกำ�รด็ำ�เนิน
ง�นแลัะกำ�รใชิจ้�่ยงบประม�ณ ซึ�งจะทำ�ใหร้ะบบร�ชิกำ�ร
สั�ม�รถเปล่ั�ยนแปลังได้็เบ่�องติ้นกำ่อนจะสัร้�งกำ�รเปล่ั�ยน
แปลังใหญ่ๆ ท่�ติ้องอ�ศัย Political view ในอน�คติติ่อไป 
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