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สรุปการบรรยาย 


เร่ือง วิธีคิดแบบใหม 


บรรยายโดย :ดร. ชลธิศ  ธีระฐิติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นางสาวนิติพร  ตันวิไลย 
 


    
 
 การบรรยายวันนี้มีปญหา ๓ ประการ คือ (๑) ปญหาของการคิดนั้นเปนเร่ืองท่ีบรรยายไมได


และการมานั่งฟงเฉยๆ ก็ไมได ถาทําไดแลวการอานหนังสือวาทําอยางไรถึงจะรวยก็รวยไดโดยไมตอง


ทําอะไร เชนเดียวกับการคิดเพียงแคฟงวาคิดอยางไรก็ไมไดทําใหคิดแบบใหมได (๒) กลุมผูเขารับ


การอบรมมีจํานวนมาก ทําใหการแบงกลุมเพ่ือชวยกันคิดทําไดคอนขางยาก (๓) หัวขอการคิดแบบ


ใหมจะยากมาก ตัวผูบรรยายเองก็ไมทราบวาการคิดแบบใหมเปนอยางไร แตเปนวิสัยทัศนของ


สํานักงาน ก.พ. ผูบรรยายรูสึกประหลาดใจกับการใหขาราชการมารูจักวิธีคิดแบบตางๆ เพราะปกติ


ภาครัฐจะไมมีการอบรมวิธีคิดแบบใหมกัน 
 คําถามแรกคือ การคิดแบบใดเปนการคิดแบบใหม 
 - การคิดอยางเปนระบบ 
 - การคิดแบบท่ัวถึงรอบดาน 
 - การคิดแบบเจาะลึกถึงรากเจาของปญหา เปนการคิดแบบใหมหรือไม 
 - การคิดเชิงระบบ 
 - การคิดนอกระบบ 
 คําตอบคือ ท้ังหมดนี้ยังไมใชวิธีการคิดแบบใหม แตการท่ีจะเปนการคิดแบบใหมไดจะตอง


ผานการคิดเหลานี้มากอน  กลาวคือ อยูดีๆ จะใหมนุษยใชวิธีคิดแบบใหมโดยไมรูจักวิธีคิดแบบเกา 


ยอมเปนไปไมได และการคิดแบบเกามิใชเปนส่ิงท่ีไมดี การคิดแบบเกาเปนส่ิงท่ีดีอยูแลว ลองมาดู


ตัวอยางของการคิดแบบเกาเพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยใหดูวาการคิดแบบเกาเปนอยางไร 


 กรณีศึกษา “เหตุเกิดเม่ือเวลาหาทุม” ณ ตําบลเล็กๆ แหงหนึ่งใกลเมือง Warwick ประเทศ


อังกฤษ เม่ือคืนวันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ บริเวณถนนใกลทางแยกแหงหนึ่ง เวลา ๒๓.๐๐ น. 


มีรถยนตคันหนึ่งแลนมาดวยความเร็วสูงตรงมาท่ีส่ีแยกแลวเล้ียวซาย (ขณะนั้นมีรถยนตจอดอยู


ทางซาย) ไปสะกิดรถยนตท่ีจอดอยู ทําใหรถหมุนพลิกควํ่าไปสองตลบเปนเหตุใหคนขับสลบและติด


อยูในตัวรถ ศีรษะคนขับเอียงไปทางท่ีนั่งดานขาง เทาช้ีออกนอกหนาตาง 
 บริเวณหัวมุมของส่ีแยกมีรานเคร่ืองใชไฟฟา รานตัดผม ผับท่ีขายเคร่ืองดื่ม (ชา-กาแฟ-


แอลกอฮอร) ดานหลังเปนรานอาหาร หลังเกิดเหตุหนึ่งนาที มีตํารวจ ๒ นายมาตรวจท่ีเกิดเหตุ  ถาม


วามีผูใดเห็นเหตุการณบาง คนในผับว่ิงออกมาดูโดยไมมีใครแตะตองคนหรือรถยนตเพียงแต นําเส้ือ


กันหนาวมาคลุมและปลดลอคเขมขัดนิรภัยให อีกหนึ่งนาทีตอมามีรถพยาบาลพรอมเจาหนาท่ี ๒ คน 


พยาบาลเปดประตูรถเพ่ือนําคนเจ็บออกมาไมไดตองรออีกสามนาที จึงมีรถพรอมเจาหนาท่ีดับเพลิง







 ๒


 กรณีศึกษาน้ีใหอานระหวางบรรทัด แลวตีความวาไดเห็นอะไรบาง พวกเขาคิดอะไรกัน มีวิธีคิด


อยางไรจึงเกิดผลลัพธนี้ (ซึ่งเปนวิธีการคิดแบบเกาท้ังนั้น) จะเห็นไดวา ตลอดเวลา สิบหานาทีเจาหนาท่ี


ทุกฝายตางปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยไมตองพูดคุยกันเลย คือ วิธีคิดแบบเกา 


 วิธีคิดแบบเกา 


 ๑. การคิดเชิงปริมาณ วัดระยะเวลากันไดเลยวาควรใหความชวยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุได


ภายในเวลาเทาใด เพราะการใหความชวยเหลือควรไปใหเร็วท่ีสุด 
 ๒. การคิดเชิงปริมาณและระยะเวลา หากรถพยาบาลไปถึงท่ีเกิดเหตุเกินหานาที ถือวาผูบริหาร


ของโรงพยาบาลนั้นบกพรอง ผูบริหารตองรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเปนวิธีคิดเชิงกระบวนการ  กลาวคือ 


ถาเกิดเหตุการณนี้ควรมีวิธีการปฏิบัติอยางไร 
 ตัวอยางนี้เปนการคิดเชิงกระบวนการปฏิบัติการวา รถพยาบาลควรอยูใกลจุดท่ีจะเกิดปญหามาก


ท่ีสุด เพราะในคืนวันศุกรและวันเสารประชาชนจะออกมาพักผอนและมีกิจกรรมทําใหจํานวนประชาชน


หนาแนน รถพยาบาลและรถดับเพลิงจะไปจอดใกลส่ีแยกสําคัญๆ หรือปมน้ํามัน (โดยไมรบกวนพื้นท่ี


การจราจร) ถาเกิดเหตุจะไปชวยเหลือไดทันที คือ คิดในวิธีการกระบวนการวาจะทํางานอยางไร (เคยตั้ง


คําถามหรือไมวาเพราะเหตุใดรถพยาบาลในประเทศไทยจึงตองจอดเฉพาะในโรงพยาบาล) 
 ๓. การคิดในเชิงผลลัพธ ตองตอบคําถามใหไดวาถาเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนแลว ประชาชน


ควรไดรับการดูแลอยางไร เชน ไดรับการชวยเหลือทันทีภายในหานาทีและมีการปฏิบัติอยางถูกตอง 


(พยาบาลมีการฝกปฏิบัติใหบริการไดทันที) และตองคิดในเชิงประสิทธิผลวาประชาชนควรไดรับบริการ


โดยผลเปนอยางไร ซึ่งเปนวิธีคิดแบบเกา วิธีคิดแบบเกาเปนวิธีคิดท่ีดีและจะไดผลลัพธแบบนี้ 
 ในประเทศไทย เม่ือเกิดอุบัติเหตุมัวแตรีรอวาเหตุเกิดในเขตอํานาจของหนวยงานใด ตองใหมี


การสั่งการจึงเร่ิมปฏิบัติแตกตางกับตางประเทศท่ีผูปฏิบัติจะลงมือทําทันที 


 วิธีคิดกลางเกากลางใหม 


 ผูบรรยายใหระดมสมองนึกถึง “ขยะในชุมชน” วาจะนึกถึงอะไรไดบาง ใหคิดไปดวยกัน (ในเวลา 


สองนาที) โดยผูบรรยายใหเขียนคําวา “รถขยะ” “เช้ือโรค” “ส่ิงแวดลอม” และ “เจาหนาท่ีเก็บขยะ” 
 ๑. เพ่ือวิเคราะหและจับใสกลุมสาขายอยของ “ปญหาขยะในชุมชน” โดยจับคําท่ีเหมือนกันมาอยู
ในหมวดเดียวกัน แบงใหได ๔-๕ หมวด คือ วิธีคิดเชิงวิเคราะห (แบงกลอง) 
 ๒. ทํา mind map 


รถขยะ 
 
 


         ส่ิงแวดลอม         ขยะในชุมชน          เจาหนาท่ีเก็บขยะ 
 
 


เช้ือโรค 







 ๓


 Mind map เปนการจัดหมวดหมู กระจายไป ไมมีความเปนเหตุเปนผล แตสามารถหาเหตุผล


ภายหลังจากสมองกระจายความคิดไปกอน และ mind map เปนการสะทอนธรรมชาติของมนุษยมากท่ีสุด 


เพราะไมมีการฝนความคิดของสมองมนุษยตามธรรมชาติ ในธรรมชาตินั้นไมมีเสนตรงในตนไม เสนตรง


จึงเปนเร่ืองของมนุษย 
 ๓. ทําไมถึงมีขยะในชุมชน/เพราะมีคนท้ิงขยะ/ทําไมคนถึงท้ิงขยะ (โดยใหกระจายคําถามแตก


ออกมาอีก ๓ ขอ) 
 = ทําไม ......?...... ?...... ? เพราะคนมักงาย/ทําไมคนถึงมักงาย (แลวกระจายคําถามแตกออกมา
อีก ๓ ขอ) 
 = ทําไม (๓) ......?...... ?...... ?/ ...... แลวใหขยายตอไป ......ทําไม...... ? รอบท่ี ๕ ดวย 
 เม่ือทําได ๕ รอบแลว ไดผลวามีการวนไปวนมา การจัดทําถังความคิดแบบนี้จะชวยกระตุนและ


เจาะลึกความคิดไปแบบอื่นๆ ได 
 จะพบวาปญหาเร้ือรังท่ีแกไขยากจะมี “วงจรของปญหา” วนไปวนมา ปญหาท่ีเร้ือรังวันนี้ เกิดจาก
การแกไขปญหาเม่ือวันกอนและการแกไขปญหาไมตรงจุดอาจจะสรางปญหาใหมข้ึนมา 
 ตัวอยางเชน ปญหา ๓ จังหวัดภาคใต การโถมกําลังพลเขาไปในทองท่ีอาจแกไขปญหาไมตรงจุด 


บางคนเห็นวารากเงาของปญหาคือการศึกษา จึงใหทุมงบประมาณเร่ืองการศึกษา และบางคร้ังการทุมเท


เพ่ือแกไขปญหาอยางหนัก อาจทําใหปญหายายจุดไปสรางปญหาใหม เชน หนูในนาขาวเยอะแกไขโดยนํา


งูมาจัดการหนู เกิดปญหาใหมคือ งูมีมากไป หรือการเลิกสูบบุหร่ี อาจเลิกไดทันทีแตเกิดปญหาทางจิตใจ 


(ความเช่ือม่ัน) 
 หา “วงจร” ของปญหาเพราะการแกไขปญหาเร้ือรังนั้นไมงาย เหตุและผลไมไดอยูในระนาบของ
สถานท่ีและเวลาเดียวกัน เชน การหิวขาว แกปญหาโดยไปทานขาว อยูในระนาบเดียวกัน ระดับเวลา


ตอเนื่องกัน สถานท่ีเดียวกัน จึงแกปญหาไดเพราะเหตุคือ “หิว” และแกปญหาคือ “อ่ิม” (ไมใชปญหา
เร้ือรัง) 
 ปญหาเร้ือรัง คือ มีประวัติศาสตรความเปนมาในอดีตแตสงผลถึงปจจุบัน เชน ประชุมกันท่ี


กรุงเทพฯ เพ่ือแกไขปญหาในภาคใต ณ วันนี้ เวลานี้ อาจแกปญหาไดดีในชวง ๒ วันแรก (เพราะปญหา


คนละระนาบ) แตปญหาอาจ “ยายจุด” หรือย่ิงหนักข้ึนในท่ีอ่ืน ความยากของปญหาเร้ือรังคือ เหตุและผล


ไมไดตอเนื่องกันไปแบบตรงไปตรงมา  ดังนั้น ๑+๑ จึงไมเทากับ ๒ 
 หากการคิดเหตุและผลในระนาบเดียวกันก็จะพบสาเหตุของ “ปญหาขยะชุมชน” เพราะคนท้ิงขยะ
ทําใหขยะเกล่ือนเมือง 
 แตถามีคนท้ิงขยะ มีคนเก็บขยะโดยรณรงค (มิติเวลาและสถานท่ีเดียวกัน) เหตุไปสูผล 


ตรงไปตรงมา คิดแบบนี้จะตรงเกินไป ลักษณะของปญหาจึงไมงายเหมือนกับ ๑+๑ = ๒ สรุปคือ การคิด


เชิงระนาบเดียวกันจะแกไขปญหาเร้ือรังไมได จึงตองทราบ “วงจร” ของปญหากอนจึงจะแกไขปญหาได 
 ตัวอยาง ๓ จังหวัดภาคใต มีปญหาตางๆ ดังนี้ 
 ๑. พวกคาของเถ่ือนชายแดนจะชอบอํานาจรัฐท่ีออนแอ 
 ๒. เม่ือการศึกษาใน ๓ จังหวัดดังกลาวเรียนเฉพาะศาสนาแลวเทียบเทาประถมปท่ี ๔ โดยไมมี


หลักสูตรวิชาชีพ 







 ๔


 ๓. การทหาร รัฐบาลมีนโยบายถอนกําลังทหารออกจากพ้ืนท่ีทําใหการขาวกรองออนแอ และ


สายการบังคับบัญชาไมชัดเจน 
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ GDP รวมกัน ๑% ของผลผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ จึงไมมีผูใดให


ความสนใจ ท้ังท่ีภาคใตอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรราชาติ ทําใหเกิดปญหาเร้ือรังทางเศรษฐกิจ 
 ๕. ทัศนคติภาครัฐ คนในพ้ืนท่ีคิดวาตนเปนคนไทยแตภาครัฐไมไดคํานึงถึง ระบบ T.V ไปไมถึง 


จึงจําเปนตองดู T.V ของมาเลเซียแทน 
 ๖. ปญหาการเมืองระหวางประเทศเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีมีการแทรกซึมเขามาในพ้ืนท่ี 
 ๗. คนในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดภาคใต ตองการเปนขาราชการเพราะเรียนจบปริญญาโท ปริญญาเอก


จากประเทศตะวันออกกลาง (บรูไน) แตนําวุฒิการศึกษาสมัครเขารับราชการในประเทศไมได จึงถูกจัด


เขารวมกระบวนการโดยมีการจัดคนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
 ๘. เห็นใจขาราชการในพื้นท่ี การหวังใหขาราชการทุมเททํางานเต็มท่ีนั้น ขาราชการไดทุมเท


ทํางานอยูแลว ผูพิพากษายังตองใสเส้ือเกราะ ลูกขาราชการออกไปเลนในสนามไมได วันหยุดตองออก


นอกพ้ืนท่ี ขาราชการเครียดมาก ๑ ปก็ไมไหวแลว 
 ๙. นโยบายรัฐไมชัดเจน ไมมีเอกภาพในนโยบายการแกไขปญหา 
 ๑๐. พรรคการเมืองทุกพรรคนําเร่ืองปญหา ๓ จังหวัดภาคใตมาเลนเกมการเมือง และ


ส่ือสารมวลชนเสนอขาวแบบ “เอามัน” ไมสนใจวาจะมีผลอยางไรเกิดข้ึน 
 การแกไขปญหา เชน การทุมงบประมาณเร่ืองการศึกษาไมไดแกปญหาเพราะการแทรกซึม


ของฝายตรงขาม (ตรงไป-ตรงมา) ปญหามีหลายระนาบและจะพบรายละเอียดของปญหาเม่ือมีการจัดทํา


วงจรของปญหาข้ึนมา พยายามทําวงจรเล็กๆ หลายๆ วงจรโดยเร่ิมทําจากวงจรเล็กๆ แตละวงกอน แลว


หาจุดวาเช่ือมโยงกันหรือไม และตองอธิบายใหไดวาวนกลับมาอยางไร 
 การคิดเชิงระบบ ทําใหเห็นวงจรของประเด็นปญหาซึ่งแตละจุดเล็กๆ จะแตกออกไปทําใหเห็น


ปญหาท่ีสลับซับซอนหรือปญหาเร้ือรัง การคิดทุกประเภทจะใชรวมกันเพราะจะเห็นเหตุไปสูผล 
 
การคิดวิเคราะหเจาะลึกของปญหา (แตมิใชการคิดแบบใหม) 


 ปญหาการรับบุคคลเขาสูระบบราชการ สมัครสอบ ๓ แสนคน รับ ๒ พันคน การสอบตองใชหลัก


ความเสมอภาคจึงกําหนดขอสอบแบบ “เจาะจง” ไมได ทําใหไมไดคนเกง-ภาครัฐจึงออนแอ สงผลให


ประเทศชาติพัฒนาไมดี มีปญหาคนวางงาน และเม่ือมีปญหาการทุจริตไมโปรงใสในการสอบหนวยงาน


ตางๆ จึงมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดสอบ สํานักงาน ก.พ. ก็ตองจัดสอบแบบเหวี่ยงแหทํา


ใหไดคนท่ีมีความสามารถไมมากและมีปญหาตอไป 
 หา “จุด” และ/หรือ “วงจร” เพ่ือการแกปญหาแตละ 
 - จุด 
 - วงจร 
 - ใหน้ําหนัก แตทําพรอมกัน 
 ท้ังหมดคือ การคิดแบบท่ัวไป แบบเกา ไมไดคิดแบบใหมมาก 
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การคิดแบบใหม  


 ตองคิดวา ขยะ ไมใช ขยะ คือ ตองคิดวาเปนส่ิงอ่ืนท่ีไมใชขยะใหได ดังนี้ 
 ขยะ = ขยะ 
 A   =  A 
 ขยะ = ไมใช – ขยะ 
 A    =  ไมใช – A 
คือ ขยะ = อะไร (ท่ีไมใชขยะ แตมันเปนขยะ) 
 ตัวอยางท่ีประเทศญี่ปุน มีการแยกขยะเปน ๒ ถัง คือ ขยะท่ีเผาได (เศษอาหาร) และขยะท่ีเผา


ไมได (พลาสติก) โดยมีการรณรงคใหมีถังขยะพิเศษอยูท่ัวไป คือ  
 ถังท่ี ๑ เปนโฟม และพลาสติก 
 ถังท่ี ๒ เปนกระปองอาหาร 
 ถังท่ี ๓ เปนขวดแกว 
 ถังท่ี ๔ เปนกลองกระดาษ 


นอกจากนี้ส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจะท้ิงแตใสถังขยะไมได เชน โทรทัศน ตูเย็น เกาอ้ี โตะ ตูไม ส่ิงของ


พวกนี้เม่ือจะท้ิงขยะจะตองไปท่ีไปรษณียซื้อสติกเกอรแปะติดกับขยะท่ีจะท้ิง ไมเชนนั้นรถขยะจะไมเก็บ


ขยะขนาดใหญผูเขารับการอบรมไดบทเรียนจากตัวอยางนี้บางหรือไม ตองสกัดใหไดวาญี่ปุนมีวิธีคิด


แบบใหมอยางไร (ใหเวลาคิด) 
ขอสังเกตุจากตัวอยาง 
๑. ญี่ปุนจะแกไขปญหาทุกเร่ือง ทุกจุดไปพรอมๆ กันตามลักษณะของน้ําหนักไมวาจะเปนเร่ือง


การศึกษาหรือเร่ืองอ่ืนๆ 
๒. มองขยะ คืออะไร และกรรมสิทธิ์ในขยะหลุดไปจากเจาของขยะเม่ือใด 
๓. ขยะดังกลาวนําไปทําอะไรไดบาง Recycle ไดหรือไม 


การคิดแบบใหม คือ วิธีคิดท่ีไมยึดติดกับความมี ความเปนเจาของส่ิงท้ังหลาย กลาวคือ มิใชคดิ


วา A = A  


สรุป วิธีคิดแบบเกาและวิธีคิดแบบใหม ท้ัง ๒ วิธีคิดจะตองนําไปดวยกัน คือ คิดอยางเปนระบบ 


วิธีคิด ปฏิบัติ ผลลัพธ มีประสิทธิผล ระดมสมอง และนําผังความคิดเพ่ือคนหารากเงาของปญหา การจะ


ไดฐานความคิดท่ีแนนนั้น ตองคิดแบบ A = A และใหลองคิดวา A ไมเทากับ A เพ่ือจะไดวิธีคิดแบบ


ใหม 


 


 


     
 
 
 
 


 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง  สัมมนารัฐธรรมนูญ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับการมีสวนรวมทางการเมือง 
บรรยายโดย : นายโคทม อารียา และคณะ 
วันที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 
 


     
 


 
วิทยากรผูบรรยาย ๓ ทาน คือ 


- ดร.โคทม อารียา 


- ดร.จันทจิรา เอ่ียมมยุรา 


- อาจารยลัดดาวัลย ตันถิวิทยาพิทักษ 
 
ทําไมประชาชนตองมีสวนรวมในการบริหารงานปกครอง 


- ทุกวันนี้ก็เปนประชาธิปไตยอยูแลว 


- ทุกวันนี้ก็มีพรรคการเมืองอยูแลว 


- ทุกวันนี้ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลว 


- ทุกวันนี้มีการเลือกตั้งในระดบัทองถ่ินอยูแลว 


- ทุกวันนี้การปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชนอยูแลว 
 
สาเหตุที่ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม 


 ปจจุบนัรัฐสมัยใหมมีภาระหนาท่ีหลายประการ บทบาทของรัฐเขามามีสวนเก่ียวของกับ


ประชาชนในทุกดาน 
 รัฐเขามามีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันทุก ๆ ดาน (Ommipresent) รัฐจัดทําภารกิจท่ี
กวางขวางครอบคลุมชีวิตประชาชนทุกระดับ 
 ในเยอรมันมีการวิจัยพบวา กฎหมายท่ีผานรัฐสภา ๘๙% เปนเร่ืองท่ีรัฐบาลเสนอ เพียง ๑๑% 


ท่ีประชาชนเสนอ 
 ในประเทศไทย กฎหมายท่ีฝายบริหารใชฝายรัฐสภา ๙๓% เปนกฎหมายทางฝายนิติบญัญตัิ 


๗% ซึ่งช้ีใหเห็นวา กฎหมายท่ีฝายรัฐบาลมาใชบังคบักับประชาชนเปนกฎหมายท่ีมาจากรัฐบาลเสนอ 
 กฎหมายโดยแทจริง มาจากฝายบริหาร +ฝายปกครอง จึงแสดงใหเห็นวาในรัฐปจจุบัน 


กฎหมายมาจากราชการเปนสวนใหญ ดังนั้น ความเปนประชาธิปไตยของเราจึงเปนประชาธิปไตยใน


เชิงรูปแบบ ไมใชประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหา 
 จึงเปนคําถามวา ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการปกครองในการท่ีจะเขามาสวนใชอํานาจ


โดยแทจริงอยางไร 
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แนวคิดทฤษฎีใหม 


 นําแนวคิดทฤษฎีใหม มาเปนแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งหลักของทฤษฎีใหม 


เรียกอีกอยางหนึ่งวา “นพลักษณของทฤษฎีใหม ซึ่งจะมีหลักตาง ๆ คอื 


- หลากหลาย (Multiple Diverure) ทําใหเกิดการพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหม 


- รวมนํา (Co-exishing) 


- คิด-ทํา (Thinking-Doing) 


- เรียบงาย (Simple) 


- ผสานทุกอยาง (Integrating) 


- ควรแกสถานการณ (Timely) 


- องครวมรอบดาน (Holistie) 


- บันดาลใจ (Inspiring) 


- ไมใฝอุดมการณเปนการสากล (universal) 
 
ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 


 ระดับที่ ๑ ระดับการใหขอเท็จจริง (to inform) มีเปาหมายเพ่ือใหขอมูลหลายดานอยาง


เท่ียงตรงแกประชาชนเพ่ือชวยใหเขาใจปญหา ทางเลือก และทางออก เชน เอกราชการแสดง


ขอเท็จจริง เว็บไซด การเปดสํานักงานใหเย่ียมชม 


 ระดับที่ ๒ ระดับการปรึกษาหารือ (to consult) เปนการรับฟงเสียงสะทอนจากสาธารณะท้ัง


การวิเคราะห การเสนอทางเลือก และหรือการตัดสินใจ เชน การแสดงความเห็นสาธารณะ การ


ประชุมกลุมผูเก่ียวของ การสํารวจ การประชุมสาธารณะ 


 ระดับที่ ๓ ระดับการเขาไปเกี่ยวของ (to involve) เปนการทํางานโดยตรงกับประชาชน 


ตลอดกระบวนการเพ่ือใหม่ันใจไดวาประเด็นและขอหวงใยของประชาชนจะไดรับความเขาใจอยาง


สมํ่าเสมอและไดรับการพิจารณา เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับรองความคดิเห็นเชิงอภิปราย 


 ระดับที่ ๔ ระดับการรวมคิดรวมตัดสินใจ (to Collaborate) เปนเพ่ือนคูคดิกับประชาชนใน


การตัดสินใจทกุ ๆ ดาน ตลอดท้ังการพัฒนาทางเลือกใหม ๆ และคดัสรรทางเลือกท่ีพึงประสงค เชน 


การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายพลเมือง การสรางฉันทมติ การตัดสินใจอยางมีสวนรวม 


 ระดับที่ ๕ ระดับการมอบอํานาจตดัสินใจ (to empower) เปนการมอบการตดัสินใจในข้ัน


สุดทายใหแกประชาชน เชน การลงคะแนนลับ การมอบการตดัสินใจ 
 
การสรางระบบงานเพ่ือรองรับการมีสวนรวมทางการเมือง (Public Hearing) 


- คําส่ังการตดัสินใจเร่ืองอะไรท่ีตองทําประชาพิจารณ  


- ใครมีอํานาจส่ังใหรับฟงความคิดเห็น 


- ทําประชาพิจารณในชวงเวลาใด 


- ใครสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็น 


- กระบวนการกอนการประชุมรับฟงความคดิเห็น 
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- การประชุมรับฟงความคิดเห็น 


- ผลทางกฎหมายของรายงาน และความเห็นของผูทําประชาพิจารณ 
 


กิจกรรม/การดําเนินงานอะไรที่ตองทําประชาพิจารณ 


- เปนโครงการดําเนนิงานของรัฐ โดยอาศัยอํานาจรัฐตามกฎหมายตาง ๆ  


- เปนโครงการดําเนนิงานซึ่งรัฐจัดทําเองหรือใหสัมปทานคนอ่ืนจัดทํา 


- เปนโครงการดําเนนิการท่ีฝายปกครองเปนผูจดัทํา 


- โครงการดาํเนนิงานนั้น ทําใหมีผูเดือดรอนเสียหาย ถูกระทบสิทธิ หนาท่ีหรือประโยชนท่ี


พึงมีพึงไดอยูแตเดิม (โดยเฉพาะอยางย่ิงดานคุณภาพสิง่แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 


สุขอนามัย คณุภาพชีวิต ของตนเองหรือของชุมชนทองถ่ิน 
 
ใครมีอํานาจสั่งใหรับฟงความคิดเห็น 


- รัฐมนตรีเจาสังกัด 


- ผูวาราชการจังหวัด 


- หนวยงานของรัฐ เจาของโครงการ/กิจกรรม เปนผูดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็น 


ขอสังเกต 


- เปนอํานาจดุลพินิจ แตประชาชนรองขอใหเปดการประชุมได 


- ประชาคมเปนกลางหรือมีผลประโยชนทับซอนของผูฟง 


- ปญหากฎหมายตอเนื่องของผูรับฟง 
 


ทําประชาพิจารณในชวงเวลาใด 


- ทํา “กอน” ท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจจะตัดสินใจทําโครงการ กิจกรรม 


ขอสังเกต 


- โครงการวางทอกาซธรรมชาติ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม


ชายฝงทะเลภาคใต 


- โครงการกอสรางสนามบนิแหงชาติแหงใหม (สุวรรณภูมิ) 


- การสถาปนา “มหานครสุวรรณภูมิ” ฯลฯ 
 


ใครสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็น 


- ผูมีสวนไดเสีย หลักเกณฑการกําหนดตัวบคุคลในการแสดงความคดิเห็น 


- ตองไมแคบเกินไป ผูเสียหายโดยตรง 


- ตองไมกวางเกินไป เชน ผูสนใจท่ัวไป 


- พิจารณาจากเนื้อหาของเร่ือง (Nature of things) 


- เปนผูเสียหายหรือจะเสียหาย จากโครงการนั้น และรวมถึงทายาทตามกฎหมาย 
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- นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิ


- กลุมผลประโยชน องคกรประชาชน (NGO) สมาคม มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ) 
 
ผูมีสิทธิแสดงความคิดเห็นที่ลงทะเบียนและเปน “ผูทรงสิทธ”ิ 


- ผูทรงสิทธิ มีสถานะทางกฎหมาย 


- มีสิทธิไดรับเอกสารขอมูล ขอเท็จจริง จากหนวยงานของรัฐเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะทําประชา


พิจารณ 


- มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง และนําพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุฝายตนมาแสดง


ตอผูรับฟง 


- มีสิทธินําทนายความ ท่ีปรึกษาเขามาในท่ีประชุม และแสดงความคดิเห็นแทนตน 


- มีสิทธินําคดีข้ึนสูศาล 
 
กระบวนการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็น 


- ข้ันตอนการเผยแพรขอมูล 


- เหตุผลความจําเปนและการรับฟง 


- การปดประกาศ เว็บไซด 


- แจงหนังสือนดัหมาย 


- ปดประกาศรายช่ือ ผูทรงสิทธ ิ


- สงจดหมาย 


- ใหประชาชนเตรียมตัวในการแสดงความคดิเห็น 
 
 


 
    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน ๒ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือการถายโอนภารกิจ 
       และบุคลากร 


บรรยายโดย นายประทีป  บริบูรณรัตน 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายโชคชัย  เชี่ยวชาญ 
     


  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.)ไดจัดตั้งข้ึนใหมในฐานะสวนราชการในสังกัด


กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนผลจากการปฏิรูประบบราชการของไทยใน


ชวงเวลาดังกลาว จนถึงปจจบุัน ตั้งอยูท่ีวังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 


โดยมีภารกิจหลักในอันท่ีจะสงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอบดานเพ่ือใหองคกร


ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี


ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 


 
ภารกิจหลัก 
 ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๑. ดาํเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางของ อปท. 
 ๒. สงเสริมและสนับสนนุในการจัดทําประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถ่ินและวาง


ระบบในการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓. ดําเนินการจัดทํา แกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ อปท. รวมทั้งให


คาํปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. 
 ๔. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของ อปท. 


รวมท้ังวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. 
 ๕. สงเสริม สนับสนนุ และประสานการดาํเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ 


การพัสดุการจดัเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยของ อปท. รวมท้ังวางระบบตรวจสอบ


ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. 
 ๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี


กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปนตน 


 
 ภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย  
 การสงเสริม สนับสนนุ อปท. โดยการพัฒนาและใหคาํปรึกษาแนะนาํองคกรปกครองสวน


ทองถ่ินในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบคุคล การเงิน การคลัง และการ


บริหารจัดการเพ่ือให อปท. มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
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 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนองคกรหลักในการสงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขมแข็ง
เพ่ือสรางความม่ันคง และม่ันคั่งของประชาชนอยางย่ังยืน” 


 พันธกิจ (Mission) 


 ๑. พัฒนาระบบบริหารจดัการของกรมใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 ๒. พัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. พัฒนาระบบ และจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกํากับดูแล อปท. ให


เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และ 
 ๔. พัฒนาความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะของ อปท. 


ภายใตหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนตน 


 บทบาทและหนาท่ีของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) ใชหลัก “หนึ่งกรม สอง


ระบบ” ดังนี ้
 ๑. หนวยดาํเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดนิ 
 ๒.การพัฒนากระบวนการทํางานของ อปท. ตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของกฎหมายจัดตั้ง


และตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
 
 การปรับปรุงระบบงานเพ่ือการถายโอนภารกิจ และบุคลากร 
 บทบาทในฐานะท่ีเปนหนวยดําเนนิการ ไดดาํเนินการดงันี้ 
 ๑. สรางขีดความสามารถของ อปท. ในการแกไขปญหาความยากจน และขยายโอกาสเขา


สูทุน เชน 
 - โครงการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน 
 - การตั้งกรรมการเวทีประชาคมเก่ียวกับหนาท่ีสาธารณะ  
 ๒. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการท่ีด ี
 - การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญตัิ องคการบริหารสวนจังหวัด,พระราชบัญญตัิเทศบาล 


และพระราชบญัญัต ิองคการบริหารสวนตาํบล 
 - การฝกอบรมบุคลากรของ สถ. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและทักษะทางกฎหมาย 
 - การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการศึกษาท้ังในระดบัปริญญาตรี-โท โดยรวมมือกับ


สถาบันการศกึษาเครือขาย 
 - การพัฒนาบคุลากรของ สถ. ใหมีประสิทธภิาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 การดําเนินการถายโอนบุคลากรสูองคกรปกครองทองถิ่น 
 ๑. ประสานกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กกถ.) 


และคณะอนุกรรมการดานการถายโอนบุคลากร และอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรบุคลากรถายโอน


ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
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 ๒. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ ตอสํานกังบประมาณ (สงป.) เพ่ือเปนคาใชจายดาน


เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
 ๓. ประสานการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัด 
 ๔. ใหคําปรึกษา และสนบัสนุนดานการบริหารงานบุคคลใหแกองคกรปกครองสวน


ทองถ่ินและเสนอใหมีมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรถายโอน 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ใหกระทรวงศึกษาถายโอนสถานศกึษา


ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมและความสมัครใจโดย


องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับโอน และสถานศึกษาท่ีผานการประเมินความพรอมและความ


สมัครใจ ป ๒๕๔๙ มีจํานวน ๓๗๘ โรงเรียน 
 
ปญหาอุปสรรค 
 ๑. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมมีการเตรียมความพรอมและใหความรูแกบคุลากรที่ถูกถายโอน 
 ๒. ดานเงินเดอืน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ รวมท้ังสิทธิการเปน


สมาชิก กบข. 
 ๓. หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินแตกตางจากของหนวยงานท่ีสังกัดอยูเดมิ 
 
การดําเนินการแกไข 
 ๑. การเตรียมความพรอม 
     - องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานรับโอนในระยะแรก 
     - ปฐมนิเทศเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     - ตดิตามและประเมินผล 
 ๒. ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ 
     - เงินคาตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) 
     - การจดัทําโครงการเปล่ียนอาชีพ 
     - การกาํหนดสิทธิการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ 
 
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของทองถิ่น 
 ๑. การแตงตัง้ 
 ๑.๑ กําหนดตาํแหนงไว ใหเสนอกรรมการจังหวัดเห็นชอบแตงตั้งภายใน ๑๕ วัน 
 ๑.๒ ไมไดกําหนดตําแหนงไว ใหเสนอกรรมการจังหวัดขอกําหนดตําแหนงท่ีตรงตาม


คุณวุฒิ และขอความเห็นชอบในการแตงตัง้ 
 ๑.๓ มีระดับสูงกวากรอบอัตรากําลัง หรือหัวหนาสวนราชการใหเสนอขอแตงตั้งในสาย 


ว./วช./ชช. 
 ๑.๔ ตําแหนงท่ียังมิไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตาํแหนงไว ใหเสนอกรรมการจังหวัด 


โดยนาํมาตรฐานกําหนดตาํแหนงของ ก.พ. มาใชโดยอนุโลม 
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 ๒. ความกาวหนา 
 ๒.๑ การนับระยะเวลา 
         - การดาํรงตําแหนง (๒ ป) สามารถนําระยะเวลาในระดบัในสายงานเดิม (กอน


โอน) มานบัรวมกับระยะเวลาการดาํรงตําแหนงในสายงานใหม (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 


เพ่ือเล่ือนระดบั 
       - ข้ันต่าํ (กอนโอน) สามารถนาํระยะเวลาการดาํรงตําแหนงในสายงานเดิม มานับ


รวมกับสายงานใหม (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ไดในสายงาน 
 ๒.๒ การประเมินผลงาน นาํผลงานในขณะดํารงตาํแหนงในสายงานเดมิ (กอนโอน) มา


ประกอบการประเมินในตําแหนงใหมได (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ๒.๓ นําผลการสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานจากหนวยงานเดิมจากตําแหนงสายงาน


เร่ิมตนระดบั ๑ เปนสายงานเร่ิมตนระดบั ๓ มาใชในการเปล่ียนสายงานใน องคการบริหารสวน


จังหวัด ได 
 ๒.๔ พนักงานสวนทองถ่ินตัง้แตระดบั ๖ ข้ึนไป มีสิทธิสอบคัดเลือกเพ่ือเปนผูบริหารของ


องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 ขอคิดเห็นตอการถายโอน 


๑. นโยบายของรัฐในการถายโอน ควรจูงใจและมีสภาพบังคับ 
๒. ตองยึดหลัก “งานไป เงินไป คนไป” 
๓. สภาพบังคบัทางกฎหมายในการถายโอนท้ังหนวยงาน /บคุลากร ควรเปนระบบการจูงใจใหไป 
๔. ประชาสัมพันธใหรู เขาใจอยางถูกตอง และม่ันใจ 
๕. แกไขกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถ่ินท่ีประกันความเปนธรรม ความกาวหนา การบรรจ ุ
    แตงตั้ง และการโยกยาย 
๖. สรางทองถ่ินท่ีนาอยูเทียบเคียง/สูงกวาระบบขาราชการพลเรือน 
๗. ก.พ. ควรวิเคราะหภารกิจ ตาํแหนงท่ีตองไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิใชให 
    หนวยงานเปนผูวิเคราะห 
๘. มีความพรอมของผูบริหารทองถ่ินในการรับภารกิจถายโอน 
๙. แผนอัตรากําลังถายโอนตองสอดคลองกับระบบงบประมาณ (๒ ป) 


 


    
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง สัมมนาเคร่ืองมือสมัยใหมในการบริหาร 


บรรยายโดย : นางสาววนิดา นวลบุญเรือง และนายสมโภชน นพคุณ 


วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 


    
 
 
ประเด็นทาทายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 


๑. ความนิยมในอาชีพราชการเปล่ียนไป 
 ในปจจบุันผูท่ีไดเขารับราชการในรุนใหมนีมี้แนวคดิเปล่ียนไปในความตั้งใจท่ีจะรับราชการ


ตลอดไป มีสาเหตุในเร่ืองตางๆ เชน ระบบราชการท่ีไมทาทาย คาตอบแทนนอย ไมมีแรงจูงใจ แมแต


ในเร่ืองผูท่ีสมัครเขาสอบรับทุนจากราชการเพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศในขณะนี้ผูท่ีมีความสามารถ


จะสมัครขอรับทุนนอยลง เนื่องจากระบบราชการมีเง่ือนไขมากในการใหทุน แตกตางจากบริษัทท่ีให


ทุนจะมีเง่ือนไขนอยกวา 
 
๒. ชองวางในระหวางผูรับราชการแตกตางกันมากข้ึน 
 ในปจจบุันอายุเฉล่ียของผูท่ีรับราชการ อายุ ๔๑ ป ในแนวโนมอีก ๕ ป ผูท่ีรับราชการจะมี


อายุเฉล่ีย ๔๗ ป การที่อายุแตกตางกัน เปนเหตใุหตองวางแผนการออกแบบในเร่ืองโครงสรางของ


บุคคล เชน การเรียนรูในเร่ืองเทคโนโลยีใหมๆ เม่ือจะบริหารจัดการในเร่ืองอะไร จะตองดใูนเร่ือง


ขอมูลประกอบไปดวย 
 
๓. บุคลากรมีความหลายหลายเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะประเด็นทางดานศาสนา ประเดน็เร่ืองของเพศ 
 ประเด็นในเร่ืองของเพศ จะเห็นไดวา ผูท่ีเปนผูบริหารจะเปนผูชายมากกวาผูหญงิ แต


ผูปฏิบตัิงานในระบบราชการจะมีเพศหญงิมากกวาเพศชาย ดังนัน้ในเร่ืองการบริหารขององคกรแตละ


แหงจะตองดูขอมูลในเร่ืองเพศ เชน การมีหองน้ํา และอาจตองมีหองน้ําเพศท่ี ๓ ดวย 
 
๔. ความคาดหวังของประชาชนสังคมเพ่ิมข้ึน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ในการปฏิบัตงิานบคุลากรภาครัฐตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและตองพรอมรับการ


ตรวจสอบ มีหลักท่ีควรคํานึง คือ 
 ๑. ตองคดิเปนและรูจักคดิ ผูท่ีคิดเปนตองเปนผูท่ีมีขอมูลประกอบการในการคิด ตองเปนผู


ท่ีมีความรู ตองรูหลายมิติ และตองเปนคนท่ีมีประสบการณ 
 ๒. ตองเปนผูมีคุณธรรม 
 ๓. ตองเปนคนดีและเปนท่ียอมรับ ผูท่ีเปนขาราชการตองเปนผูใหมากกวาผูรับ ตองเปนผูท่ีมี


คุณธรรม จริยธรรม 
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๕. รัฐไทยกาวสูความเปนนติิรัฐ ท่ีมีระบบตรวจสอบถวงดุลยท่ีเขมงวด 
 การปฏิบัติงานในปจจุบนั ตองเปนเร่ืองของลายลักษณอักษรจึงจะเกิดความชัดเจนในการ


ตรวจสอบ 
 
๖. อํานาจในการจัดการดูแลบุคลากรถูกถายโอนไปสูหนวยปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 ในการบริหารใหมอํานาจจะถูกผองถายจากองคกรกลางไปสูกระทรวง กรม ผูปฏิบตัจิะตอง


แมนยําในองคความรูตางๆ เปนผูท่ีจะสามารถตัดสินใจในภารกิจท่ีรับผิดชอบได 
 
๗. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IeT) ถูกนํามาใชในการบริหารจัดการ 
 ปจจุบนัเง่ือนไขในการแตงตัง้การทํางานสูระดับท่ีสูงข้ึน ตองใหความสําคัญในเร่ืองนีมี้ผลตอ


การเปล่ียนแปลงในระดบัรุนคนเกา และรุนคนใหม 
 
๘. กระแสสิทธิมนุษยชน กระแสประชาธปิไตยกอตัวเพ่ิมข้ึนในการบริหารงาน 
 ปจจุบนัมีการเรียกรองสิทธิในเร่ืองตางๆ มากข้ึนอันเกิดข้ึนจากกระแสสิทธิมนุษยชน กระแส


ประชาธิปไตย ตัวอยาง เชน การกอสรางตกึจะตองมีทางเดินสําหรับผูมีปญหา ทุนสําหรับการศึกษา


จะตองมีสําหรับผูมีปญหา 
 
๙. ความคาดหวังให HR เปนตัวขับเคล่ือนยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 
 
การเปนผูปฏิบัติงาน จะทําอยางไรใหสําเร็จผลในการทํางาน 


 จะตองเปนผูท่ีคิดนอกกรอบ (Break out of the Box) ซึ่งจะมี ๑๐ ข้ันตอนเพื่อการคิดเพ่ือ


การทํานอกกรอบ (BOX) ดังนี ้
 
 ๑. Unlock your ability  
     ปลดปลอยศักยภาพตนเอง ใชความสามารถใหเต็มท่ี  
      ผูท่ีบริหารงานเกง ตัวผูบริหารเองจะตองเปนคนเกงกอน จะตองเอาความสามารถใน


ตัวเองปฏิบัติงานใหเต็มท่ีถามวาปจจุบนัผูท่ีทําราชการนัน้ ไดทําอยางเต็มท่ีหรือไม 
  
 ๒. Set Standards  
     เปนการกําหนดมาตรฐานการทํางานใหชัดเจนแนนอนในงานตางๆ เพ่ือเปนเปาหมาย


แนวทางปฏิบตัิ สูความสําเร็จตามท่ีหวังท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     การตั้งมาตรฐานตองท้ังมาตรฐานทุกวัน วันนีต้องดีกวาเม่ือวาน พรุงนี้ตองดีกวาวันนี ้
 
 ๓. Manage yourself and others  
      บริหารจัดการตนเองใหพรอมและสามารถบริหารบคุคลอ่ืนๆ ได โดยสรางบรรยากาศการ


ทํางานที่ “สนุกกับงานตลอดเวลา” เม่ือตัง้เปาหมายเร่ืองใด จะตองมีความพรอมในตัวเองตองทํางาน


กับผูรวมงานใหมีความสนุกกับงาน 
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     เคร่ืองมือท่ีวัดการบริหารงาน คือ ความสนุกกับงาน เปนส่ิงท่ีวัดสัมฤทธผิลในการทํางานได 
 
 ๔. Establish a ercative climate  
     สรางบรรยากาศทํางานท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคแทจริง 
     ตองชวยกันคิดในการทํางาน 
 
 ๕. Understand Self-Motivation  
     เขาใจและเสริมสรางแรงจูงใจแกตนเองตลอดเวลา 
     จะตองสรางแรงจูงใจในการทํางานตลอดเวลา ตองหาใหไดวาอะไรเปนแรงจูงใจ 
 
 ๖. Pursue the art of mastery  
     มุงม่ันทํางานสูความเปนเลิศตลอดเวลา ท้ังความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม ปฏิบัติ รูแจง รู


จริงในเร่ืองตางๆ  
 
 ๗. Achieve long-term constructive goals 
      มุงหวังผลงานท่ีสรางสรรคมากกวาดีกวาในอนาคต (ระยะยาว) 
 
 ๘. Create a participatory environment สรางสภาวะแวดลอมการทํางานแบบมีสวนรวม 


      ตองสรางบรรยากาศการทํางานใหมีสวนรวมท้ังกระบวนการ 
 
 ๙. Cultivate multual respect in dealing with others 
      ใหความสําคัญและเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกันในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน 
      ตองใหเกียรติผูใตบังคบับญัชา โดยการแสดงออกซึง่ความคิด ใหกลาคิด กลาทํา ผูท่ีเปน


หัวหนาอยาใหผูใตบังคบับญัชาคิดแบบเดยีวกับผูท่ีเปนหัวหนา แตในข้ันท่ีสุดผูบริหารตองสามารถ


ประสานความคิดตางๆ ใหเขากันได 
 
 ๑๐. Tune up your values 
        ทําความเขาใจในหลักการ ความเช่ือ ทัศนคติของตนเอง และใชหรือปรับใหสงเสริมการ


ประพฤติปฏิบตัิของตนใหเหตุผลสําเร็จย่ิงข้ึนไปอีก 
 
 
 
 


    
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง นโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 


การบรรยายโดย : ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ 


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


สรุปการบรรยายโดย นางศศิธร  ศรีเลิศชัยพานิช 
 


    
 
โครงสรางเศรษฐกิจไทย  


 โครงสรางเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยจะเปนอยางไร และจําเปน


จะตองปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม ก็ตองพิจารณาไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดังนั้น 


จะกลาวถึงภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ท่ีผานมาใหทราบ ดังนี ้
 ในชวงแรกคือ แผน ๑-๗ ไทยมุงพัฒนาเศรษฐกิจเปนตัวนํา สังคมและสิ่งแวดลอมเปนตัว


ตาม โดยในชวงแผน ๑-๒ สินคาสงออกสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑทางการเกษตร อันไดแก ขาว 


ยางพารา ดีบุก เปนตน แผน ๓-๔ ไดหันมาพัฒนาดานสังคมมากข้ึน แตก็ยังเปนดานการพัฒนา


เศรษฐกิจอยู เนื่องจากในแผน ๑-๒ นั้น เม่ือมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ถึงแม


รายไดประชาชาติโดยรวม (GDP) อยูในเกณฑเจริญเติบโตอยางตอเนื่องก็ตาม แตการกระจายรายได


ไปสูประชาชนยังไมท่ัวถึง กอใหเกิดชองวางระหวางคนรวย-คนจนมากข้ึน เกิดปญหาทางสังคม


ตามมา ปญหาคนวางงานมีมากข้ึน คุณภาพชีวิตคนต่ําลง การเพ่ิมจํานวนประชากรมีมากข้ึน เกิด


ปญหายาเสพติด ส่ิงแวดลอมไมดีตามมา ตอมาแผน ๗ ไดเร่ิมวางกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากข้ึน 


มุงเนนการพัฒนาท่ีสมดุล ๓ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตยังใหความสําคัญใน


การพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
 ในชวงหลังคือ แผน ๘-๙ (๒๕๔๐-๒๕๔๙) การพัฒนามุงใหความสมดุลทุกมิติ ไมวาจะเปน


ดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึง “คน” เปนศูนยกลางทางการพัฒนา  
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล กอใหเกิดปญหา 
 ๑. เศรษฐกิจมีการขยายตัว แตไมมีเสถียรภาพ เพราะไมมีการกระจายรายได เกิดชองวางคน


จน-คนรวยมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 ๒. ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ถูกทําลายอยางรวดเร็ว เกิดมลพิษ ขาดจิตสํานึก 
 ๓. ทางดานสังคม เกิดชองวางคนจน-คนรวย มากข้ึน ประชาชนสวนใหญขาดจิตสํานึก เนน


วัตถุนิยม 
 ดังนั้น ในปจจุบันรัฐไดเร่ิมจัดทําแผน ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๕) จึงมีแนวคิดดังนี ้
 ๑. วางทิศทางการปรับตัวของประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ป 
 ๒. ตองนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัต ิ
 ๓. ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  
 ๔. เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา 
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ดานนโยบายของรัฐ 


 นโยบายของรัฐใชการพัฒนาเศรษฐกิจ ในลักษณะพัฒนาไปพรอมท้ัง ๒ ทาง คือ ในเร่ือง


เศรษฐกิจโลก สงเสริมการสงออกใหทันกระแสการแขงขันการคาของโลกใน ขณะเดียวกันก็พัฒนา


เศรษฐกิจของชุมชนและรากหญาใหเขมแข็งข้ึน โดยออกนโยบายตาง ๆ ดังนี ้๑) สงเสริมสินคา otop 


๒) กองทุนหมูบาน ๓) จดัตั้ง Bank SMES ๔) แปลงสินทรัพยเปนทุน ๕) โครงการบานเอ้ืออาทร 


๖) สงเสริมใหซื้อ Computer ในราคาถูก ๗) โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ๘) ประกันชีวิตใหกับ 


ผูมีรายไดนอย 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 


 ดานเศรษฐกิจ จะมีลักษณะเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากข้ึน โครงสรางฐานการผลิต เปน


การบริการ และการเกษตรมากข้ึน ระดบัการออมมากข้ึน ลดชองวางรายได ระบบเศรษฐกิจมีการ


ขยายตัวอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ มีการกระจายประโยชนอยางเปนธรรม 
 การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจโดยรวมตองพัฒนาดานการเงิน การคลัง สงเสริมการออม 


เพ่ิมทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ สงเสริมการลงทุน สราง


ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับโครงสรางการผลิตภาค


เกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ พัฒนาปจจัย สนับสนนุโดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 


โลจิสติกส เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือสนบัสนุนการบริหาร


เศรษฐกิจสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ปรับแผนการหลักและการบริโภค 
 
ดานสังคม 


 ในยุคตอไปจะมีผูสูงอายุมากขึ้น จะตองคํานึงถึงดานการพัฒนาสาธารณสุข สงเสริมการออม


ใหมากข้ึน ผลิตผลจะลดลง เนื่องจากชวงวัยหนุมสาวจะลดลง 
 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 


 ภาครัฐ ปรับบทบาทจากผูควบคุมและส่ังการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 


เพ่ือสรางกลไกการมีสวนรวมและเช่ือมโยงภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมเขาดวยกัน 


 ภาคเอกชน สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดาน


นวัตกรรมและการตลาด และตองจริยธรรม ความรับผดิชอบตอส่ิงแวดลอม มีความยุติธรรมในการ


แบงผลประโยชน 


 ภาควิชาการ มีสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนา ใหการศึกษาเพ่ือสรางองคความรู และ


ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 


 องคการพัฒนาเอกชน มีบทบาทในการถายทอดองคความรูไปสูชุมชน และเปนพ่ีเล้ียงใน


การสรางความเขมแข็งของชุมชน 


 ภาคองคกรชุมชนและประชาชน ตองมีความเขาใจถึงผลประโยชนท่ีย่ังยืนของความ


หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา 







 ๓


 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคการเมือง สรางองคความรู เพ่ิมบทบาทการจัดการ


ทรัพยากรฯ ใหมากข้ึน และสนับสนนุการกระจายผลประโยชน 


 สื่อมวลชน ผลิตส่ือท่ีสรางสรรค เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การสื่อสารในองคการ 


บรรยายโดย มล.พัชรภากร เทวกุล 


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน  


สรุปการบรรยายโดย นายประเสริฐ  สุขสบาย 
 


    
 
ความหมาย 


 การสื่อสาร มีความหมาย ดงันี้ 
 ๑. เปนการพัฒนาทักษะท่ัวไป ซึ่งไดแก การพูด การเขียน และการฟง 
 ๒. เปนการส่ือสารตามสถานการณ เชน การสื่อสารกับส่ือมวลชน การส่ือสารกับสถานการณ


วิกฤต การสื่อสารกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 
การสื่อสารที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในจะมีบทบาทตาง ๆ คือ 


 ๑. การเปนโฆษก (Spokesperson) เชน ในบทบาทของนักการตลาด บทบาทของผูฟงท่ีดี 


บทบาทของตวัแทนภาพลักษณ และบทบาทของผูแทนการเจรจา 
 ๒. การเปนมักคุเทศนนําทาง (Direction Setter) ซึ่งจะมีบทบาทในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางและเสนทาง การเปนผูช้ีชวนช้ีนาํ การตอบคําถามและขอสงสัย 
 ๓. การเปนผูฝกสอน เชน การเปนพ่ีเล้ียง ผูอํานวยการกลุม แบบอยางผูใหกําลังใจ 
 ๔. การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง การสรางการยอมรับ มีสวนรวม การจัดเตรียมทรัพยากร 


การแกปญหาความขัดแยง 
 
“การสื่อสาร” ในบริบทของการเปล่ียนแปลง 


 บริบทการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงในระบบราชการไทยในปจจุบนัไดมีผลตอบทบาทของการ


ส่ือสารเปนอยางมาก ความแตกตางในเร่ืองอายุเฉล่ียของขาราชการ ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยอายุ


เฉล่ียขาราชการ ๔๐ ป  อายุเฉล่ียผูบริหารระดับกลางอยูในชวง ๕๑-๕๕ ป อายุเฉล่ียขาราชการที่อยู


ในตาํแหนงระดับตน (ระดับ ๔-๕) กวารอยละ ๖๐ มีอายุมากกวา ๓๕ ปข้ึนไป ในเหตุผลของการ


กระจายของชวงอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลในเร่ืองการสื่อสารภายใน


องคการของขาราชการเปนอยางมาก 
 นอกจากนั้น กระบวนทัศนการสื่อสาร ท่ีแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง มีผลตอการ


ส่ือภายในองคการ 
 ในสวนท่ีเก่ียวกับ ส่ิงทาทายภายในการบริหารราชการปจจุบันคือ การที่สถานการณตาง ๆ 


เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สภาพปญหาและสถานการณมีความซับซอนข้ึน สภาพแวดลอมการทํางาน


ท่ีมีความกดดนัในเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหคนทํางานในภาครัฐตองเพ่ิมศักยภาพในการ







ประสานงาน การสื่อสารและการบริหารจดัการ ซึ่งมีผลและเปนปจจัยท่ีมีความแตกตางกันในดานการ


ส่ือสาร 
 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ 


 ในการสื่อสารเชิงกลยุทธจะมีวิธีการการเอาชนะใจพนักงานดานการสื่อสารเชิงกลยุทธ โดยมี


วิธีการดังนี ้
 ๑. การสรางความรูสึกวาองคการยกยองและเห็นคุณคาพนักงาน 
 ๒. การปฏิบตัติอพนักงานแบบ “คนวงใน” 
 ๓. การสรางการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
 ๔. การเพ่ิมชองทางการส่ือสารสองทาง 
 ๕. การลงทุนกับชองทาง/กิจกรรมการส่ือสาร 
 ๖. การใสใจกับเครือขายการส่ือสารอยางไมเปนทางการ 
 
การสื่อสารภายใตสภาวะวิกฤต 


 ความเสียหายรายแรงที่เกิดข้ึน ท้ังจากภัยธรรมชาติท่ีไมอาจควบคุมไดและความผดิพลาดท่ี


มนุษยกอข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนไดท้ังแบบท่ีเห็นและจบัตองได เชน ความเสียหายทางรางกาย


หรือส่ิงของ หรือแบบท่ีไมเห็นไดดวยตา เชน ความเสียหายตอช่ือเสียงและภาพลักษณ 
 ลักษณะท่ีทําใหยากตอการสือ่สารเชิงกลยุทธ ไดแก องคประกอบท่ีไมคาดคิด และอยู


นอกเหนือการควบคุม ขอมูลไมมี หรือมีไมเพียงพอ การตอบสนองท่ีไมทันกาลหรือชากวาผูอ่ืน  


ความไมพรอมท่ีจะใหตรวจสอบช้ีแจงใหขาว 
 
การเตรียมการเพ่ือการสื่อสารในสภาวะวิกฤต 


 ในสภาวะวิกฤตจะมีการเตรียมการเพ่ือการสื่อสาร โดยมีวิธีการคือ 
 ๑. มีการสํารวจ ประเมินความเส่ียงขององคการ มีการระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได มีการ


ระบุผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ๒. มีการกําหนดเปาหมายการสื่อสาร สําหรับความเสียหายในแตละกรณี โดยจัดทําแผนใน


การดําเนินการ 
 ๓. มีการเตรียมการมอบหมายความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 ๔. มีการเตรียมการบริหารศนูยอํานาจการตัดสินใจ 
 
แนวทางการส่ือสารเชิงรุกเพ่ือรับสภาวะวิกฤต 


 ในการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือรับสภาวะวิกฤต มีวิธีการ ดังนี ้
 ๑. การพูดภาษาเดียวกัน มีแบบแผนปฏิบัติเดียวกันท้ังองคการ มีการเตรียมแผนการรับมือ


กับสภาวะวิกฤตไวลวงหนา 
 ๒. อยาเช่ือกับแนวคดิท่ีวา “จะขอใหการในช้ันศาล” 
 ๓. ผูบริหารระดับสูงตองออกหนา 







 ๔. อยารอท่ีจะดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดลวงหนา 
 ๕. มีการฝกอบรมเตรียมความพรอมลวงหนา 
 
ขอมูลที่ตองสือ่สารในแผนการสื่อสารในสภาวะวิกฤต 


 ในแผนการส่ือสารในสภาวะวิกฤตมีขอมูลท่ีตองส่ือสาร คือ 
 ๑. จะตองแจงใหผูมีสวนเก่ียวของใดบาง เม่ือเกิดสภาวะวิกฤต 
 ๒. จะมีการปฏิบัติในการใหขาวตอส่ือมวลชนอยางไร 
 ๓. จะแจงใหพนักงานทราบเปนการภายในไดอยางไร 
 ๔. จะตดิตอกับศูนยอํานาจตัดสินใจไดในทางใด 
 ๕. จะตองมีขออธิบายในการปฏิบัติแตละข้ันตอนของแผนบริการจัดการในสภาวะวิกฤต เชน 


ส่ิงท่ีตองตัดสินใจดําเนนิการทันที ส่ิงท่ีตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง ข้ันตอนการตดิตามประเมิน


สถานการณ ข้ันตอนการบริหารการส่ือสารภายในและภายนอกองคการในสภาวะวิกฤต และ


ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา 


 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การสัมมนารัฐธรรมนูญ ๑ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 


บรรยายโดย : พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ 


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


     
 
 การบรรยายหัวขอนี้เปนการนําเร่ืองรัฐธรรมนูญ ระบบงาน การบริหารงานบุคคล และ 


สิทธิมนุษยชนมารวมกันเปนการบูรณาการในบริบทนวันตกรรมใหม เนื่องจากผูเขารับการอบรม 


ตามหลักสูตรนี้เปนขาราชการในระดับท่ีเปนกําลังสําคัญอยางย่ิง และตองทําความเขาใจกับคําวา  
“นิติรัฐ” คําวา “นิติธรรม” หรือ The rule of law 
 วัตถุประสงคของหัวขอนี้ คือ การสัมมนาเพราะการเปนนักกฎหมายจะตองมีความรอบรู


รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและการทํางาน 
 มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญ เปนเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 


(ทุกคนรวมชาวตางชาติ) ยอมไดรับความคุมครอง 
 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยท้ังหมดตองอยูในความคุมครองของรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพราะ 


เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน 
 มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว เชน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 


ยอมไดรับความคุมครองและใชบังคับได ผูกพันองคกรอ่ืนในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย 


และการตีความกฎหมาย สวนเสรีภาพในทางวิชาการสามารถใหความเห็นท่ีแตกตางได 
 มาตรา ๒๘ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กระทําไดเทาท่ี 


ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว โดยหลักแลวกระทํา


มิได ยกเวนมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดในกรณีจําเปนแตจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ


และเสรีภาพนั้นมิได 
 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ถือวาเปนหัวใจของสิทธิมนุษยชนและ 


การบริหารงานบุคคล คือ หลักความเสมอภาค แตการเลือกปฏิบัติท่ีรับฟงได เชน เห็นสมควรเล่ือน


นาย ก. ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ขณะท่ี นาย ข. ไมไดเล่ือน หนวยงานนั้นตองมีคําตอบท่ีมีเหตุผลรับ


ฟงไดจึงจะเปนการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 ในการทํางานนั้นถาไมมีความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาท่ีแลว ผลการทํางานคงเขาลักษณะ


เชาชาม-เย็นชาม  
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 มาตรา ๓๙ นักกฎหมายตองมีเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็น หากผูบังคับบัญชา


สามารถส่ังฟนธงในการเสนอความเห็นได การบริหารกิจการบานเมืองจะไมมีการพัฒนา  อยางไรก็ตาม 


การทํางานท่ีจะเจริญกาวหนาตองถูกตองและถูกใจผูบังคับบัญชา ถาการทํางานไมถูกใจผูบังคับบัญชา


แลวสงผลกระทบกับความดีความชอบท่ีสมควรไดรับ แสดงวาระบบคุณธรรมในท่ีทํางานไมมี


ประสิทธิภาพ 
 การเปนผูแทนของหนวยงานก็ตองมีเสรีภาพทางวิชาการ และไมอาจบอกที่ประชุมวาเปน


ความเห็นสวนตัว เนื่องจากเปนความเห็นท่ีผูกพันหนวยงานท่ีสงไปเปนผูแทน 
 มาตรา ๖๔ มีขอสังเกตวา สิทธิและเสรีภาพของขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐถูกจํากัดสิทธิ


ตามกฎหมายเฉพาะ เชน ทหาร ตํารวจ ตองถูกจํากัดสิทธิโดยวินัยทหาร วินัยตํารวจ เจาหนาท่ีของรัฐ


จึงมีเสรีภาพแตกตางจากประชาชนบางประการ 
 มาตรา ๗๐ หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจะตองวางตนเปนกลางทางการเมือง ในขณะเดียวกัน 


ขาราชการตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ท้ังท่ีมติดังกลาวแปรนโยบายของพรรคการเมืองมาเปนมติ


คณะรัฐมนตรี หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และขาราชการตองปฏิบัติตามมติหรือระเบียบ


ดังกลาวไมวาจะชอบหรือไม 
 มาตรา ๗๕ พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีฯ เนนเร่ืองการใหประชาชนเปน


ศูนยกลาง มีขอสังเกตวา การสอบสวนวินัยเจาหนาท่ีในหนวยงานจะถือวาผูถูกสอบสวนเปนประชาชน


ดวยหรือไม มีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติตอผูถูกสอบสวนโดยใหถือวาเปนประชาชนอยางไรบาง 
 มาตรา ๗๖ การมีสวนรวมของประชาชน มีขอสังเกตวา การตั้งเมือง “สุวรรณภูมิมหานคร”  


ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือไม 
 มาตรา ๗๗ การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 


เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนการนํา


แนวความคิดการปฏิรูประบบราชการมาปรับปรุงใหอยูในรูปแบบของกฎหมาย โดยมาตรา ๓/๑ ได


กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือประโยชนแกราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมีเจตนารมณใหนักกฎหมายภาครัฐเปนนัก


กฎหมายท่ีดี โดยกําหนดรายละเอียดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือประโยชนสุขของ


ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมี


ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 


ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก ประเมินผลสม่ําเสมอ มีขอสังเกตวา การใหบริการแก


ประชาชนในปจจุบันมากเกินไปหรือไม นาทําการศึกษาวาหลักการใหประชาชนเปนศูนยกลางนี้นํามา


จากประเทศใด และในทางกลับกันประชาชนไดคํานึงถึงภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐหรือไม 
 รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... มีการแยกเร่ืองจรรยาบรรณออกจาก


เร่ืองวินัย  ขาราชการที่รักษาจรรยาบรรณจะไดรับรางวัล มีผลตอการเล่ือนข้ัน การแตงตั้งใหดํารง


ตําแหนงตาง ๆ สวนวินัยเปนขอหามมิใหขาราชการปฏิบัติผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษ 
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 ระบบคุณธรรม คือหลักการบริหารงานบุคคลท่ีเหมาะสม (พัฒนาดีกวาเดิม) ตรงกันขามกับ


ระบบอุปถัมภ เปนระบบท่ีไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูมีอํานาจท่ีจะกําหนด 


ถือความใกลชิดความพอใจเปนหลักซ่ึงประเทศไทยมีปญหามากในระบบอุปถัมภทําใหการบริหาร


ราชการไมมีประสิทธิภาพ 
 สิทธิ เปนอํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรองรับใหบุคคลกระทําการโดยอิสระ เปนสิทธิท่ี


เก่ียวของกับผูอ่ืน เชน สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ สิทธิเรียกรองใหบุคคลกระทําการ


เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
 เสรีภาพ เปนภาวการณของมนุษยท่ีปราศจากการหนวงเหนี่ยวขัดขวาง หรือปราศจากการครอบงํา 


เปนอํานาจท่ีจะกําหนดดวยตนเองไมเก่ียวกับผูอ่ืน เชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 ความเสมอภาค คือ การเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิตาง ๆ ท่ีเทาเทียมกัน เชน ขาราชการตอง


ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันในเร่ืองการเล่ือนตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ 
 รัฐจะตองใหความม่ันคงในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ ขาราชการที่มีความซ่ือสัตย สุจริต


จะตองไดรับการสนับสนุนและมีสิทธิในสวัสดิการตาง ๆ  
 หลักการของนักกฎหมายภาครัฐ คือ “กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง” สวนหลักในการ


บริหารงานบุคคล คือ “ตองอยูในระบบคุณธรรม” 
 นักกฎหมายท่ีตีความเอาใจผูบังคับบัญชาไมใช “นักกฎหมายท่ีดี มีคุณธรรมและมี


ประสิทธิภาพ” นักกฎหมายจะตองมีเสรีภาพในการใหความเห็นทางกฎหมาย ตองไมยอมใหผูใด


อาศัยชองวางของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนในทางไมชอบ นักกฎหมายท่ีทําหนาท่ีสอบสวน


จะตองทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของสุจริตชนในการสอบสวน 
 เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ การยอมรับสภาพของบุคคล เอาใจเขามาใสใจเรา ไมดูถูก


เหยียดหยามผูอ่ืน เจตนารมณของกฎหมายประสงคใหมีการตระหนักวา การปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย


ดวยกันจะปฏิบัติใหต่ํากวาหรือเย่ียงสัตวมิได เชน นักโทษยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ฉะนั้น การ


ถายรูปผูตองหาท่ีกระทําความผิด การสัมภาษณผูตองขังถือวาละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพราะ


เปนการประจานตอสาธารณะ 
 ความหมายของการถูกคุกคามทางเพศ คือ การกระทําทางกายภาพไมวาจะดวยวาจา หรือ


วิธีการอื่นทําใหผูถูกกระทํามีความรูสึกวาถูกละเมิดทางเพศ ในกรณีผูถูกกระทํายินยอม ไมถือวาเปน


การคุกคามทางเพศ 
 หัวขอตาง ๆ เหลานี้จะเปนหัวขอสัมมนาทางวิชาการภายใตสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 


เพ่ือหาขอยุติตอไป 
 


     
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง  สัมมนารัฐธรรมนูญ ๒ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับสวนรวมทางการเมือง 
บรรยายโดย : นายโคทม อารียา และคณะ 
วันที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายโชคชัย  เชี่ยวชาญ 
 
 


การเสวนา 


 เปนเคร่ืองมือหนึ่งเพ่ือลดปญหาดวยสันตวิิธี มิไดมุงเปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ่ืน และตองมี


กติกาเบื้องตน ดังนี ้
 ๑. ไมมีวาระซอนเรน 


๒. ปฏิสัมพันธกันอยางเทาเทียม  
 ๓. ท้ังสองฝายตางเปนผูใหและผูรับ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 
 ๔. มีจุดยืนชัดเจน กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 ๕. ไมดวนตดัสินใจในเร่ืองตาง ๆ  
 ๖. มีความใจกวาง กลาวิจารณ และรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
 ๗. ซื่อสัตยและจริงใจ 


 ๘. ไววางใจผูอ่ืน 
 ๙. ไมปะปนหลักการกับเร่ืองปฏิบัต ิ
 ๑๐. ไมคิดวาการเสวนาจะแกปญหาไดทุกเร่ือง 
 
ขั้นตอนการเสวนา 


 ๑. เตรียมความคิดและทาทีการเสวนา 
 ๒. รับทราบและยอมรับการเสวนา 
 ๓. เขาสูประเด็นการเสวนา 
 ๔. เขาสูการเสวนา โดยไมมุงเปล่ียนแปลงผูใด 
 ๕. หากมีการออกนอกกติกาตองทวงติงกันอยางสุภาพ เปนตน 
 
ประชาพิจารณ 


 ในสังคมไทย ประชาพิจารณหมายถึงการับฟงความคิดเห็น โดยจัดประชุมคูขัดแยงอยาง


เปดเผยในท่ีสาธารณะ 
 ความเช่ือผิด ๆ เก่ียวกับประชาพิจารณ คอื เช่ือวาคูกรณีจะยินดีรับฟงความเห็นซึ่งกันและกัน 


แตสวนใหญเปนการแสดงจดุยืนของตนและถลมจุดยืนของอีกฝาย หรือเช่ือวาท่ีประชุมควรออกเสียง


เพ่ือช้ีวาฝายใดมีความคิดเห็นท่ีดีกวา แตท่ีจริงใครระดมพลมาไดดกีวาจะทาใหใชวิธีนี ้
 
 







การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 


 การรับฟงความคิดเห็นไมมีแตเฉพาะการประชาพิจารณ ควรใชท้ังการรับฟงและการมีสวน


รวม การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมควรมุงผลท่ีเปนการแกไขความขัดแยง จึงไมควรเนน


จุดยืน ไมจาํเปนตองถกกันในท่ีสาธารณะเสมอไป หากควรเปดพ้ืนท่ีและแลกเปล่ียนความคดิเห็นกัน


อยางถอยทีถอยรับฟง 
 
ประชาสังคม 


 มีการใหความหมายแกประชาสังคมท่ีหลากหลาย อาทิ 


- เปนชุมชนเอ้ืออาทรท่ีถักทอความสัมพันธในแนวราบ แตไมปฏิเสธรัฐ 


- เปนชุมชนท่ีหลากหลายท่ีมีท้ังเกื้อกูลและขัดแยงกันอยางมีอารยะ แตไมยอมรับบทบาทที่


ศูนยกลางของรัฐ 


- เปนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเนนในเร่ืองสิทธิ รวมถึงสิทธิท่ีจะไมเช่ือฟงรัฐถาเห็นวารัฐ


ขาดความชอบธรรม เชน ไมนําพาตอสิทธมินุษยชน ลุแกอํานาจ 


- เปนเคร่ืองมือท่ีรัฐนํามาใชเพ่ือขยายบทบาท หรือเกณฑความรวมมือจากประชาชน โดย


ทําใหเช่ือวาเปนการลดบทบาทของรัฐ 
อยางไรก็ตาม ประชาสังคมมีบทบาทสําคญัในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 


 
ศักยภาพของชุมชนกับการมีสวนรวมทางการเมือง 


 “มนุษยจะตองมีปญญาพอที่รูวา “การอยู รวมกัน -Living Together” คือ เปาหมายสูงสุด


ไมใชกําไรสูงสุด และมีปญญาพอท่ีจะตอสูปองกันตัวเองจากปจจัยภายนอกท่ีจะทําใหเสียสมดุล” 
 
วิสาหกิจชุมชน 


 แผนแมบทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน ท่ีชุมชนรวมกันพัฒนาข้ึนมาโดย


กระบวนการเรียนรูท่ีทําใหเขาใจศักยภาพที่เปน “ทุน” ท่ีแทจริงของตนเอง และพบแนวทางในการ


พัฒนาทุนดังกลาวไปสูการพึ่งตนเอง 
 
ศักยภาพในทางการเมือง 


 แตกอนชุมชนมีการเลือกตั้งโดยสมาชิกคดักรองจากแตละหมูบานเขามากอน แลวเลือก


ประธาน เลือกคณะกรรมการกลุมตาง ๆ แตปจจุบนัเปนการเลือกโดยตรงจากชุมชน มีการใชเงินมาก 


แตเม่ือชุมชนจัดกระบวนการเปดเวทีพูดคยุ เชิญคนในชุมชนมารวมกันคุยวา ถาไดคนพัฒนา แตไมมี


เงิน กับคนมีเงิน แตไมมีใจพัฒนา ชุมชนตองการคนแบบไหน 
 เม่ือชุมชนมองเห็นความตองการรวมกันวา ตองการคนมีใจทํางาน แมจะไมมีเงินก็ตามจึงเกดิ


กระบวนการใชเวทีตัดสินเลือกกลุมคนข้ึนมาแขงขันกัน แตไมมีการโจมตีกลาวหากัน ผูสมัครพูดคุย


กันกอนวา ตองจับมือรวมกัน ใหความรวมมือหาเสียงไปดวยกัน และตองยอมรับมติจากประชาชน 







 ภายหลังการเลือกตั้ง ยังมีการจัดเวทีแถลงนโยบายท่ีเกิดจากการคิดรวมกันท้ังหมด รวมท้ัง


จาก อบต. กํานัน ผูใหญบาน องคกรท่ีอยูในทองถ่ิน โดยมีหลักคิดท่ีสําคัญวา ชุมชม รวมคิด รวมทํา 


รวมแกปญหา พัฒนาไปสูความย่ังยืน 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือการถายโอนภารกิจและบุคลากร 


บรรยายโดย นายวุฒิสาร ตันไชย นายบุญรอด สิงหวัฒนาศิริ และนายวสันต วรรณวโรทร 


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


สรุปการบรรยายโดยนายดํารง วงศสัตยนนท 


 
    


 
 การกระจายอํานาจใหกับองคองปกครองสวนทองถ่ินไดมีบทบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ


แหงราชอาณาจักรไทย  (มาตรา ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐) โดยมาตรา ๒๘๒ ไดวางหลักการของการ


กระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยการใหอิสระแกทองถ่ินในการปกครองตนเองตาม


เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและยังมีรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราวางหลักการปกครองตนเอง


ของทองถ่ินโดยประชาชนมีสวนรวมและกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังใหมี


กฎหมายในการกระจายอํานาจข้ึนมาโดยเฉพาะ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ


กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  


 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) 


 กกถ. จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร


ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหทําหนาท่ีในการกําหนดภารกิจ จัดสรรรายไดใหกับทองถ่ิน


รวมท้ังการบริหารการดําเนินงานในการถายโอนอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น


อํานาจหนาท่ีขององคกรสวนทองถ่ินจึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย


อํานาจฯ ดวย 
 คณะกรรมการ กกถ. ประกอบดวย ตัวแทนจากสวนราชการ ตัวแทนขององคกรปกครอง 


สวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ เปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ


กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองดําเนินการถายโอนใน ๓ สวน 


ดังตอไปนี้ 
 ๑. การโอนภารกิจ พิจารณาดูวาภารกิจใดควรใหองคกรสวนทองถ่ินดําเนินการ โดยกฎหมาย


กําหนดใหถายโอนใหเสร็จภายใน ๔ ป (นับจากป พ.ศ. ๒๕๔๔) ยกเวนกรณีไมสามารถทําไดภายใน


กําหนดเวลา ก็ใหขยายเวลาเปนไมเกิน ๑๐ ป ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ (ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๓)  
 ๒. ใหจัดสรรรายไดใหกับองคกรสวนทองถ่ินใหไดไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดสุทธิของ


รัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหเพ่ิมเปนรอยละ ๓๕ ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ การเขียนกฎหมายในลักษณะ


ดังกลาวเพ่ือเปนมาตรการบังคับใหมีการถายโอน อยางไรก็ตามการถายโอนเงินรายไดตองสัมพันธกับ


การถายโอนภารกิจ 
 ๓. การถายโอนบุคลากร มีปญหาในขอกฎหมายซึ่งตองแกไขกฎหมาย 
 
 
 







 แผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ 


 มาตรา ๓๒ กําหนดใหคณะกรรมการฯ (กกถ.) จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ


กระจายอํานาจ ใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นจึงมี


การวางแผนใน ๒ สวน 


 ๑. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนแมบทในการ


กระจายอํานาจใหความสําคัญ ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ กรอบแนวความคิด หรือแนวทางในการกระจาย


อํานาจ กับสวนท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาประสิทฺธิภาพขององคกร เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 
 กรอบแนวคิดในการกระจายอํานาจประกอบดวย แนวคิด ๓ ประการ 
 ประการท่ี ๑ ความเปนอิสระ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหทองถ่ินมีอิสระในการตัดสินใจใน


การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการองคกร 
 ประการท่ี ๒ ระบบความสัมพันธระหวางบริหารราชการสวนตาง ๆ โดยราชการสวนภูมิภาค


ลดบทบาทในการเปนหนวยปฏิบัติเปล่ียนเปนบทบาทในการกํากับดูแล สนับสนุนทางวิชาการ 
 ประการท่ี ๓ ประสิทธิภาพของการบริหารองคกรสวนทองถ่ิน ถือวาเปนปจจัยสําคัญของการ


กระจายอํานาจ ซึ่งจะแตกตางจากราชการสวนกลางหรือภูมิภาค ซึ่งเนนเร่ืองเวลา ความคุมคา  


แตองคกรสวนทองถ่ินตองเนนเร่ืองประชาธิปไตย หรือการมีสวนรวมของประชาชน 


 ๒. แผนปฏิบัติการฯ นําแผนกระจายอํานาจมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสําคัญ


แบงไดเปน ๔ สวน คือ  
๒.๑ กําหนดอํานาจหนาท่ีการใหบริการสาธารณะขององคกรสวนทองถ่ิน โดยแบงแยก


ภารกิจระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น เพ่ือกําหนดวาภารกิจใดควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน


ดําเนินการ 
๒.๒ กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรใหเพียงพอตอการดําเนินการตาม


อํานาจหนาท่ีขององคกรสวนทองถ่ิน 
๒.๓ รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายท่ีจําเปนตอการกระจาย


อํานาจ 
๒.๔ จัดระบบบริหารงานบุคคลขององคกรสวนทองถ่ิน 


 การถายโอนภารกิจ จะพิจารณาจัดกลุมงานตาง ๆ ท่ีจะมีการถายโอน เพ่ือมิใหเกิดความ


ซ้ําซอน ซึ่งมีภารกิจอยู ๒๔๕ เร่ือง ตัวอยางเชน 


- กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐาน 


- กลุมงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (เชน งานสงเสริมอาชีพ, งานสวัสดิการสังคม, งานกีฬา, 


นันทนาการ, งานการศึกษา, งานสาธารณสุข) 
ขณะน้ีมีภารกิจท่ีมีการถายโอนไปแลวจํานวน ๑๘๐ ภารกิจ ซึ่งการถายโอนภารกิจจํานวนมาก


ยังไมอาจทําได มีปญหาดานตาง ๆ รวมท้ังดานกฎหมาย เชน การใหทองถ่ินเก็บคาธรรมเนียมไดเอง 


จะใชวิธีการมอบอํานาจจากราชการสวนกลางไมได เนื่องจากการเก็บเงินในลักษณะดังกลาวตองนํา


เงินสงเขาคลังเปนรายไดของรัฐตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังการใหทองถ่ินจัดเก็บคาธรรมเนียมได


เอง จึงตองแกไขกฎหมาย อยางไรก็ตาม การถายโอนภารกิจตาง ๆ เปนส่ิงท่ีตองมีการเร่ิมตนทํา และ







แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงจะทําใหทองถ่ินพัฒนากาวหนาไดตอไป ความพรอมของทองถ่ินจึงจะเกิดข้ึน


ไดจริงและความสําเร็จในการกระจายอํานาจการปกครอง อยูท่ีการทําใหองคกรสวนทองถ่ิน จัดการ


งานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 


รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดใหมีรายไดจาก ๓ ทาง คือ  


๑. ภาษีท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี อากรโรงฆาสัตว 


คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
๒. ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและแบงใหทองถ่ินบางสวน เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสุรา ภาษีลอเล่ือน 


เปนตน และยังมีภาษีท่ีรัฐใหอํานาจทองถิ่นออกกฎหมายหรือขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได เชน ภาษี


โรงแรม ภาษีน้ํามัน ภาษีบุหร่ี 
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐ จากงบประมาณแผนดินของรัฐบาล 
รายไดท่ีนํามาใชจายเปนเงินท่ีไดมาจากการจัดเก็บของทองถ่ินเองเปนสวนนอย (ประมาณ


รอยละ ๙ ของรายจาย) 


ปญหาของการเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 


๑. ท่ีมาของรายไดขององคกรสวนทองถ่ินมีฐานในการคํานวณรายไดหรือภาษีจาก ๓ ฐาน คอื 


๑) รายได ๒) ทรัพยสิน (Property) และ ๓) การบริโภค ฐานใหญไดแก ทรัพยสิน เชน ภาษี


โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อยางไรก็ตามฐานในการคํานวณภาษีจากทรัพยสินมิไดคํานวณจากมูลคา 


ท่ีแทจริง ตัวอยางเชน สนามกอลฟ มีการเรียกเก็บภาษีเปน ๒ สวน คือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  


คิดจากมูลคาหรือคาเชาของอาคาร (อัตรารอยละ ๑๒.๕) กับภาษีบํารุงทองท่ีคิดจากพ้ืนท่ีของสนาม 


ซึ่งไมใชมูลคาท่ีแทจริง ปญหาดังกลาวเปนปญหาเชิงโครงสรางของภาษีท่ีออน ทําใหเก็บภาษีไดไม


เต็มท่ี 
๒. กฎหมายในการจัดเก็บภาษีไมทันสมัย เชน ภาษีปาย กรณีปายท่ีติดตามยานพาหนะ


เคล่ือนท่ีไมตองเสียภาษีปาย 
๓. กฎหมายวาดวยแผนกละข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ กําหนดใหทองถ่ินมีรายไดอ่ืน ๆ 


เชน ภาษีการศึกษา ภาษีส่ิงแวดลอม แตกฎหมายหลักเร่ืองภาษีไมไดใหอํานาจไว องคกรสวนทองถ่ิน


ยังไมสามารถเก็บภาษีดังกลาวได 
นอกจากนี้การแบงสวนรายไดบางประเภทใหกับองคกรสวนทองถ่ินเปนอํานาจของ


คณะกรรมการ เชน คาธรรมเนียมการใชสนามบิน แตทางปฏิบัติยังไมมีการแบงใหกับองคกรสวนทองถ่ิน 


การถายโอนบุคลากร การถายโอนบุคลากร (ขาราชการและลูกจางประจํา) มีหลักการสําคัญ


บางประการ คือ บุคลากรท่ีจะถายโอนไปอยูองคกรสวนทองถ่ินตองสมัครใจ สิทธิประโยชนท่ีไดรับ


ตองไมนอยกวาเดิม การถายโอนคนสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ และยึดหลัก “งานไป เงินไป 


คนไป” ปญหาในการถายโอนบุคลากรมีดังตอไปนี้ 
๑. บุคลากรไมยอมถายโอนไปยังองคกรสวนทองถ่ิน 
๒. กรณีบุคลากรไดประเมินผลงานวิชาการเขาสูตําแหนงไวแลวท่ีหนวยงานเดิมแตยังไมไดรับ


การแตงตั้งเขาสูตําแหนงใหม เม่ือถายโอนไปยังองคกรสวนทองถ่ิน มีปญหาในการนําการประเมินผล







งานทางวิชาการในหนวยงานเดิมมาใช การแกไขตองใชมติคณะกรรมการ กกถ. และใหองคกรสวน


ทองถ่ินมีมติรับรองสิทธิการสอบและการประเมินดังกลาว 
๓. เดิมบุคลากรเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) ในขณะทํางานกับสวนราชการ 


เม่ือไปอยูกับองคกรสวนทองถิ่น ทําใหไมสามารถเปนสมาชิกกองทุนฯ ไดตอไป หรือกรณีเงินชวย


พิเศษสําหรับการทํางานบางลักษณะในสวนราชการ เม่ือโอนไปอยูองคกรสวนทองถิ่นไมมีเงินชวย


พิเศษ จําเปนตองแกไขกฎหมาย และใชมติคณะรัฐมนตรีแกไขปญหาระหวางรอแกไขกฎหมาย 


รวมท้ังแกไขเร่ืองการจายเงินยอนหลังในกรณีการจายเงินสะสมกองทุน กบข. 
๔. การฝกอบรมบุคลากรที่ถายโอนไป โดยเฉพาะเรื่องทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี 


ซึ่งแตกตางกัน ตัวอยาง องคกรสวนทองถ่ินจะเนนเร่ือง Outcome หรือผลท่ีเกิดข้ึนตอประชาชน 


มากกวาเนนเร่ือง Output หรือประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดตั้งศูนยฝกอบรมข้ึนมารับผิดชอบ 
สําหรับการถายโอนบุคลากรดานการศึกษาและสาธารณสุขจะทําไดตอเม่ือทองถ่ินมีความ


พรอม ตามเกณฑประเมินความพรอมขององคกรสวนทองถ่ิน หรือบางกรณีตองแกไขกฎหมาย จึง


เปนกรณีท่ีไมสามารถถายโอนไดทันที 
 
 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





