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สรุปการบรรยาย 


เร่ือง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 


บรรยายโดย : นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบราชการ 


          สํานักงาน ก.พ.ร 


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายโชคชัย เช่ียวชาญ  
    


 
 โดยที่หลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรท่ีมีความประสงคใหขาราชการซึ่งโดยเฉพาะนักกฎหมายไดมี


ความรูในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมายดวยเพ่ือจักไดปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางมีประสิทธิภาพ 


จึงไดบรรจุเร่ือง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 


๒๕๔๖ ไวดวย ซึ่งความจริงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็คือกฎหมายฉบับหนึ่งนั่นเอง ท้ังนี้ก็เพ่ือจะไดมี


การเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานตามยุคโลกาภิวัฒน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๕ ไดวางหลักการ


พ้ืนฐานไวดังนี้ “รัฐตองจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรม อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ... 


จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของ


ประชาชน” และ “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ


หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดาํเนนิการใหเปนไป


ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน” ดังนั้น


เปาหมายของการบริหารประเทศตองอยูท่ีความผาสุกของประชาชนอยูท่ีความกาวหนาของประเทศท่ี


สําคัญตองเปนวิธีการที่มีประชาชนเปนศนูยกลาง 


 คุณลักษณะของขาราชการท่ีพึงประสงค 


๑. เปนขาราชการมืออาชีพ 


๒. มีเปาหมายในการทํางานเพือ่ชาติประชาชน 


๓. ปฏิบัติงานดวยความฉลาด เต็มกําลังความสามารถ 


๔. ประสานงานทํางานระหวางหนวยงาน 


๕. ใชดุลยพินิจใหเกิดประสิทธผิลไมยึดติดกฎระเบียบ 


๖. ทํางานแบบมีสวนรวม 


๗. ทํางานเชิงรุก 


๘. เลิกประเพณีว่ิงเตน 


๙. พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 







 ๒


การบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management)  


โดยที่กระแสหลักของการปฏิรูปราชการทั่วโลก เพ่ือ 


๑. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 


๒. คํานึงถึงความตองการของประชาชน 


๓. รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทําไดด ี


๔. ลดการควบคมุจากสวนกลาง เพ่ิมอิสระแกหนวยงาน 


๕. ระบบการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
๖. มีระบบสนบัสนุนท้ังดานบุคลากรและเทคโนโลยี 


๗. เนนการแขงขันระหวางหนวยงานรัฐและ/กับเอกชน 
ดังนั้น เพ่ือสรางความพรอมใหแกองคกร รวมถึงมุงสูความเปนเลิศขององคกร จึงไดกําหนด


แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ (ตามมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี ๑๙ 


พฤษภาคม ๒๕๔๖) 
โดยมีเปาหมายหลักดังนี ้


๑. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนท่ีดข้ึีน 


๒. ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม 


๓. ยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานใหอยูในระดบัสูงและเทียบเทาเกณฑสากล 


๔. ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และโดยกาํหนดใหมี ๗ ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตร ๑ : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
ยุทธศาสตร ๒ : การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตร ๓ : การปรับร้ือระบบการเงินและการงบประมาณ 
ยุทธศาสตร ๔ : การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 
ยุทธศาสตร ๕ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ 
ยุทธศาสตร ๖ : การเสริมสรางความทันสมัย (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) 
ยุทธศาสตร ๗ : การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทาํงาน 


เคร่ืองมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ


๑. การตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ   
บานเมืองท่ีด ี


๒. การสรางแรงจูงใจใหกับสวนราชการและขาราชการ 
 - เปนตัวเงิน 
 - ไมเปนตัวเงิน 
๓. การสรางกระแสแรงกดดนัจากบุคคลภายนอก 
๔. การติดตามและประเมินผล 







 ๓


โดยที่พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย


พระราชบัญญตัิฯ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กําหนดวา “การบริหารราชการตาม
พระราชบัญญตัินีต้องเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี


ประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน


ท่ีไมจําเปนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตดัสินใจ การอํานวย


ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนีโ้ดยมีผูรับผดิชอบตอผลของงาน ... 


ในการปฏิบัตหินาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงให


คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การตดิตาม 


ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” จึงไดมีการตรา


พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ึนซึ่งมี


สาระสําคัญดังนี้ 


หมวด ๑ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  


เปาหมายการบริหารราชการมีดังนี ้


๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 


๒. ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 


๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 


๔. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจาํเปน 


๕. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
๖. ประชาชนไดรับความสะดวกตอบสนองความตองการ 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 


หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  


การปฏิบัติราชการมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุก และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 


ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ (มาตรา ๗) โดย 


๑. การกําหนดภารกิจตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคตาม มาตรา ๗/ นโยบายแหงรัฐ / 


นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
๒. ปฏิบัตภิารกิจโดยซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได เกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังใน


ระดับประเทศและทองถิ่น 
๓. ศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบทุกดาน มีข้ันตอนการดําเนนิงานท่ีโปรงใส มีกลไก


การตรวจสอบ รับฟงความคดิเห็น/ช้ีแจงทาํความเขาใจกับประชาชน 
๔. คอยรับฟงความคดิเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ


เพ่ือปรับปรุงวิธีปฏิบตัิราชการใหเหมาะสม 
๕. แกไขปญหาและอุปสรรคจากการดาํเนนิการภายในหนวยงานโดยเร็ว หรือแจงใหสวน


ราชการท่ีเก่ียวของทราบเพื่อดําเนนิการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว 
 
 







 ๔


หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 


โดยตองเปนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (มาตรา ๑๐) โดยมีองคการแหงการเรียนรู 


(มาตรา ๑๑) ยึดรัฐธรรมนูญ มีแผนการบริหารราชการแผนดนิ (๔ ป) แผนปฏิบตัิราชการ (๔ ป) 


แผนปฏิบัติราชการประจําป เปนตน 


หมวด ๔ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 


แผนการปฏิบตัิงานนั้น มีการคํานวณตนทุนคาใชจายและประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ


ภารกิจของรัฐ เปนตน 


หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  


ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน จดัตั้งศูนยบริการรวม 


และใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 


หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 


ใหสวนราชการมีการทบทวนความจาํเปนความคุมคาภารกิจ การปรับโครงสรางอตัรากําลังให


เหมาะสมและการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหเหมาะสม 


หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 


มีการกําหนดมาตรฐานการบริการประชาชน การตอบสนองและการดแูลแกไขคาํรองเรียน


เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลสารสนเทศใหแกประชาชน และ


การเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดาํเนินงานใหประชาชนรับทราบ 


หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 


 มีการจัดทําความตกลงการปฏิบัติราชการ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน และ


การใหรางวัลตอบแทน 


หมวด ๙ บทเบ็ดเตล็ด 


มีการกําหนดเง่ือนไขและมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือการลดความซ้ําซอนของการปฏิบัตติาม


เง่ือนไขและมาตรการตางๆ เปนตน 
ตามทีไ่ดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 


พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ึนก็เพ่ือจะใหมีประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คณุภาพ ความพรอมรับผิด การ


มีสวนรวม โปรงใส ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจในระบบราชการหรือตองการใหเกิด  


 “ธรรมาภบิาลในระบบราชการ” นัน่เอง 
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คัฒทะจันทร 


    
 


 การทํางานเปนทีมนั้น องคการสหประชาชาติไดทําการวิจัยแลวพบวา การทํางานเปนทีม


จะมีบทบาทตอการบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนเปนอยางย่ิง  โดยมุงเนนการบรรลุ


วัตถุประสงคและผลสําเร็จของงานโดยอาศัยผูอ่ืนท่ีเรียกวา “ทีมงาน” เปนเคร่ืองมือในการทํางาน
เปนสําคัญ 


เม่ือกลาวถึงการทํางานเปนทีมนั้นคงแยกไมออกกับการบริหาร ซึ่งการบริหาร คือ การ


ทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยผูอ่ืนและปจจัยการบริหาร การอาศัยผูอ่ืนทํางานก็เรียกไดวา


การทํางานเปนทีมนั้นเอง ดังคํากลาววา  “งานนอยใหญจะทําสําเร็จไดตองอาศัยทีมงาน”  


การบริหาร 


ตามท่ีไดกลาวขางตนไววา การบริหาร คือ การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค โดย


อาศัยผูอ่ืนและปจจัยการบริหาร  ดังนั้น  หลักในการบริหารท่ีจะทําใหเกิดเปนทีมงานไดนั้น 


จะตองประกอบไปดวย ๓  ประการ   ดังนี้คือ  


๑. วัตถุประสงคในการบริหาร (Objective)  กลาวคือ  เปาหมายหรือวัตถุประสงค
ตองมีความชัดเจน  เขาใจงายและทาทายควรแก  ท้ังนี้และท้ังนั้นคําวา “ทายทายควรแก” นั้น 


จะตองมีความพอดีหรือ บวก-ลบไมเกิน ๑๕% ของเปาหมาย เนื่องจากถาหากประสบความสําเร็จ


ในการทํางานเปนทีมในคร้ังแรกแลวจะเปนผลทําใหทีมงานเกิดมีกําลังใจหรือมีมูลเหตุจูงใจท่ี


อยากจะทํางานเปนทีมในคร้ังตอไป 


๒ วิธีการบริหาร (Method) กลาวคือ วิธีการที่จะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคจน


ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวซึ่งในปจจุบันวิธีการบริหารนั้นมีหลายวิธี ดังนั้น 


ผูบริหารจึงตองเลือกวิธีท่ีจะนํามาใชใหเหมาะสม เชน การบริหารองคกรเล็กๆ ก็เพียงบริหาร


รวมกับทีมงาน (Walk Around) หรือหากเปนโครงการใหญๆ ก็อาจใชการบริหารงานเชิงกลยุทธ 


(Strategy Management) เปนตน  







 ๒ 


๓. ทรัพยากรหรือปจจัย (Resource) ซึ่งในความหมายของการทํางานเปนทีมนั้น ก็คือ 


เงินงบประมาณ (Money) บุคลากร (Human) และ วัสดุ (Material) นั่นเอง 


ขอคิด เก่ียวกับการบริหารงาน หากเราสังเกตจะพบวาการบริหารงานเปนระดับมีความ


ยากงายแตกตางกันในการจัดทําแผนดังนี้ การบริหารงานระดับตน จะบริหารเกี่ยวกับ


ผูปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานในระดับใหบริการ ดังนั้น การวางแผนในการทํางานจึงเปนแผน


ประเภท Action Plan การบริหารระดับกลาง จะเปนการบริหารที่แปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
ดังนั้น การบริหารระดับนี้จะใหความสําคัญกับการคิดแปลงยุทธศาสตรและการประเมินผล


ยุทธศาสตรเพ่ือนําสูการปฏิบัติ (Operation Plan)  สําหรับผูบริหารระดับสูง นั้นจัดเปนผูท่ีตอง
ขับเคล่ือนองคกรเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การทํางานจึงเปนลักษณะงานท่ีตองคิดถึงแผนแมบท 


(Master Plan) เพ่ือท่ีจะสงมอบตอผูปฏิบัติงานในระดับลางตอไป 


ทีม (Team) 


ทีม (Team) ไดมีการใหความหมายไววา คือ กลุมของบุคคลท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือ


บรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยสมาชิกตองเสียสละความเปนสวนตัวเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุ


วัตถุประสงค ดังกลาว หรืออีกความหมายหนึ่ง  หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันรับผิดชอบท่ี


จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สมาชิกในทีมเปนผูซึ่งทํางานรวมกันไดเปนอยางดีและ


สนุกสนานเพลิดเพลินท่ีจะทําอยางนั้น และเปนผูผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูง  


   สําหรับสัดสวนการบริหารเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จนั้น จะเห็นไดวา ผูบริหารระดับสูงมักจะ


คิดมากกวาทํา เชน อาจจะนั่งหลับตาเคลิ้มในหองทํางานหรือเดินไปเดินมาเปนประจํา เปนตน 


สวนระดับลางมักจะทํามากกวาคิด   ดังสัดสวนตัวอยางดังตอไปนี้ 


 ระดับสูง - คิด - คน 


 ระดับกลาง - คิด - คน - งาน 


 ระดับลาง - คน - งาน 


จากสัดสวนของแผนภูมิดังกลาวขางตน  ทําใหเห็นไดวา  การทํางานในระดับตนนั้น  


จะตองเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญและรูจริงในงานท่ีทํา  สวนผูบริหารระดับสูงนั้นจะเห็นไดวา  การ


ปฏิบัติงานจะนอยลง แตจะไปเนนการใชความคิด  การใชคนอ่ืนและการวางแผนเปนหลักใหญ  


สวนเปาหมายของการทํางานเปนทีมในเชิงบริหารนั้น  ตองประกอบไปดวย  ๓P  คือ  


๑.   P ๑  คือเพ่ือกอใหเกิดผลผลิต (Product)  ท่ีชัดเจน  โดยภาคเอกชนมักจะมุงเนน
ผลผลิตเพ่ือกําไรเปนหลัก  แตสําหรับสวนราชการนั้นจะมุงเนนการใหบริการตอประชาชนเพ่ือ


สาธารณะเปนสําคัญ 


๒.   P ๒  คือเพ่ือใหเกิดกําไร (Profit)  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การลดข้ันตอนการทํางาน 







 ๓ 


๓.  P ๓  คือเพ่ือกอใหเกิดประโยชน ตอประชาชน (People)   


การทํางานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ ๓P  ขางตนนี้  จะตองอาศัยปจจัยจาก ๓ C  คือ 


   ๑.  C ๑  คือ กระบวนการสื่อสารภายในทีม (Communication) ความสําเร็จจะเกิดข้ึนได
ตองสรางความเขาใจดวยการสื่อสารกับเพ่ือนรวมทีมใหชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี


กําหนด 


   ๒.C ๒  คือ การประสานงานภายในและภายนอก (co-operation / co-ordination) 
เพ่ือความสะดวกและงายในการทํางาน 


   ๓ .C ๓   คือ  การสร างพันธะแหงความรับผิดชอบตอกันในการดํ า เนินงาน 


(Commitment) กลาวคือ การทํางานตองมีความมุงม่ันและรับผิดชอบจึงจะประสบความสําเร็จ  


จะเห็นไดวา  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการทํางานเปนทีม ก็คือ ประชาชน (People)  ฉะนั้น   


ผูบริหารที่ดีจึงตองคํานึงถึงปจจัยในการสรางความสมดุลระหวาง คน (Human Oriented) กับงาน 


(Task Oriented) ใหเหมาะสม เนื่องจากการสรางทีมจะเกิดข้ึนมาไดโดยธรรมชาติไมได ดังนั้น การ


สรางทีมจะเกิดข้ึนไดก็โดยการรวมกลุมหรือสรางกลุมเปนสําคัญเทานั้น 


เม่ือเราใหความสําคัญกับทีมงาน ซึ่งการจะเปนทีมงานท่ีดีและประสบความสําเร็จไดนั้น
จะตองมีการสรางและพัฒนาเปนระดับช้ัน และนีคือธรรมชาติของทีมงาน เราแบงระยะ


ความกาวหนาของทีมไดเปน ๓ ระดับ คือ 


๑. ระยะเขากลุม (Fist Stated) มีลักษณะที่พึงสังเกตไดจากการเขามาเปนสมาชิก
ใหม หรือการกอทีมใหม ลักษณะการปฏิสัมพันธนั้นอยูระหวางการสรางสัมพันธภาพระหวาง


สมาชิก ดังนั้น ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจะเปนความรูสึกท่ีข้ึนอยูกับสมาชิกผูอ่ืน ผูเขารวมทีมจึงมักมี


ความกังวลและมีคําถามในใจหลายประการ เชน  เราจะไดรับการยอมรับหรือไม เราเหมาะสมกับ
กลุมหรือไม  เราเหมาะสมจะอยูตรงไหน คนเหลานี้เปนใคร เราจะเขาเปนสมาชิกดีหรือไม ของ


เขตของสมาชิกมีแคไหน จะแสดงบทบาทเชนไรจึงจะเปนท่ียอมรับและกลุมมีอะไรเปนส่ิงท่ีทาทาย


บาง โดยผูเขารวมกลุมจะแสดงพฤติกรรมท่ีพอจะสังเกตไดดังนี้ คือพูดมาก แสดงออกมาก ใน


บางคร้ังก็ถดถอย การการตรวจสอบวาใครมีความสามารถอยางไร การสนทนามักเปนเร่ืองท่ีไม


กอใหเกิดการโตแยง  ตรวจสอบผูนํา บางคร้ัง ก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเปาหมายของกลุม 


๒. ระยะควบคุม (Control Stated) ในระยะนี้สมาชิกในกลุมจะถามหาผูรับผิดชอบ 


ลักษณะพฤติกรรม เปนแบบเผชิญหนา แตละคนเปนอิสระ และมีคําถามหรือความกังวล เชน เรา
มีความสามารถเพียงพอหรือไมหรือใครเปนผูนําหรือผูนํามีอิทธิพลมากนอยแคไหนหรือเราตอง


รับผิดชอบมากนอยเพียงใด หรือผูนําจะมีความคิดสอดคลองกับความตองการของตนหรือไมหรือ


ผูนํามีความสามารถเปนท่ียอมรับของเราหรือไม เปนตน  ซึ่งพฤติกรรมในระยะนี้สมาชิกจะ


แสดงออกในลักษณะเปนการตอสูเพ่ือเปนผูนําหรือบางคนก็ปฏิเสธท่ีจะเปนผูนํา  มีการโออวด







 ๔ 


๓. ระยะเปดใจ (Open Mind Stated) หากกลุมไดผานระยะท่ีไดกลาวมาขางตน
แลว ก็จะเขาสูระยะเปดใจซึ่งจุดเดนท่ีพบก็คือ สมาชิกในทีมจะมีความใกลชิดทางอารมณกันมาก


ข้ึน ปฏิสัมพันธของสมาชิกจะมีอารมณใกลชิดกันหวงใยกัน มีความรูสึกท่ีดีตอกันและกันมากข้ึน


และมีคําถามหรือความกังวลใจท่ีตองการทราบ เชน สมาชิกในกลุมจะชอบเราหรือไม ใกลชิด


เพียงใดจึงจะเปนท่ียอมรับ จะแสดงอารมณไดมากนอยเพียงใด สมาชิกจะซ่ือสัตยตอกันหรือไม 


เปดเผยไดมากนอยเพียงใด เราจะไดรับความอบอุนหรือไม พฤติกรรมที่จะสังเกตเห็น เชน มีการ


รวมกันคิด กลาแสดงความคิดเห็นท้ังแงบวกและแงลบ  รูสึกม่ันคง จับคูโดยไมเปนท่ีหวาดระแวง 


อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันไดอยางอิสระเสรี และรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 


ลักษณะของทีมและการทํางานของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีการจัดระบบภายใน ๔ 


ดานกลาวคือ  


๑. การตั้งเปาหมาย  โดยสมาชิกในทีมมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและเขาใจใน


เปาหมาย   


๒. บทบาทของสมาชิกในทีมตองแบงหนาท่ีใหชัดเจน ไมซ้ําซอน ทุกคนเขาใจบทบาท


หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน  ทุกคนมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะทํางานรวมกันกับคนอ่ืน  


๓. กระบวนการและวิธีการทํางาน  การตัดสินใจกระทําโดยเสียงสวนใหญโดยเห็นพอง


ตองกัน มีการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและไดผลงาน ทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความเห็นในท่ี


ประชุม เปนผูฟงท่ีดี มีขอมูลปอนกลับอยูเสมอ สมาชิกทุกคนไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหวของ


สมาชิกในทีม และมีกําหนดการตาง ๆ เปนท่ีทราบกันดี และมีขอตกลงกัน   


๔  ความสัมพันธระหวางสมาชิก ตองมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความอดทนอด


กล้ันตอความขัดแยงและสรางความเขาใจในประเด็นตาง ๆ  โดยสมาชิกทุกคนตองใหการ


สนับสนุนดวย 


คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของทีมงาน 


๑. Company Worker (CW)  คุณลักษณะเดน คือ  เปนผูมีความสามารถดานการ
จัดการ มีสามัญสํานึก ท่ีดี  ขยัน  มีวินัยแต เปนผูท่ีขาดความยืดหยุน 


๒. Chairman (CH) คุณลักษณะเดน คือ เปนผูรับฟงความเห็นของผูอ่ืน และคิด


พิจารณาโดยปราศจากอคติ (Practical)   จุดเดน เปนผูมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิด


สรางสรรคไมเหนือกวาผูอ่ืน 
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๓. Shaper (SH) คุณลักษณะเดน คือ เปนผูมีพลังพรอมจะตอสูกับความเฉ่ือยชา
และความไมมีประสิทธิภาพ จุดเดน โกรธงาย ขาดความอดทน 


๔. Plant (PL) คุณลักษณะเดน คือ เปนผูเฉลียวฉลาด รอบรู มีภูมิปญญา จุดเดน ไม


คอยคํานึงวาส่ิงท่ีตนคิดจะปฏิบัติไดหรือไม 


๕. Resource Investigator (RI) คุณลักษณะเดน คือ เปนผูท่ีมีความสามารถติดตอ
ประสานสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี สนใจส่ิงใหม ๆ ชอบความทาทาย จุดเดน ความสนใจเร่ืองใดเร่ือง


หนึ่งจะส้ินสุดลงในเวลาอันรวดเร็ว  


๖. Monitor  Evaluator (ME) คุณลักษณะเดน คือ เปนผูมีวิจารณญาณในการ


ตัดสินใจและสามารถตัดสินใจไดอยาง ตรงไปตรงมา  จุดเดน ขาดความสามารถในการจูงใจผูอ่ืน 


๗. Team worker (TW) คุณลักษณะเดน คือ จะสนใจบุคคลและเหตุการณตาง ๆ 


สรางเสริมการรวมกลุม จุดเดน ไมสามารถตัดสินใจในสถานการณท่ีวิกฤติได 


๘. Completer Finisher (CF) คุณลักษณะเดน คือ จะชอบความสมบูรณแบบ 


จุดเดน มักจะกังวลในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ไมคอยปลอยใหอะไรผานไปงาย ๆ 


สําหรับผูท่ีตองการทราบวาตนเองมีลักษณะเชนใด สมารถประเมินไดโดยการทํา


แบบทดสอบแนบทายเอกสารนี้ 


การบริหารทีมงาน ปจจัยของความสําเร็จ 


การบริหารทีมงานใหประสบความสําเร็จนั้นมีปจจัยภายในทีม และ ปจจัยภายนอก  


ดังนี้  


๑. ปจจัยภายในทีม   ประกอบดวย 


๑.๑ What  คือ อะไรท่ีเปนความตองการ อะไรคือวัตถุประสงคท่ีตองการ 


๑.๒ How คือวิธีการท่ีจะทํางานใหสําเร็จใหไดผลตามที่ตองการโดยเร่ิมตนตั้งแต
การวางแผนและการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการ (Plan & Strategy) 


๑.๓  Leadership คือภาวะผูนําของหัวหนาทีมท่ีจะโนมนาว ช้ีนํา กลาคิด กลาทํา 


กลารับผิดชอบ 


๒. ปจจัยภายนอก เปนกระแสแนวโนมของโลกอนาคตท่ีควรคํานึงถึงในการบริหาร
ทีมงานซึ่งประกอบไปดวย 


๒.๑  ดานเศรษฐกิจ กาวสูตลาดเดียว 


๒.๒   ดานศิลปะ ฟนฟูทางดานศิลปะ 
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๒.๓  ดานสังคม ปรากฏโฉมของ สังคมนิยมแบบตลาดเสรี 


๒.๔  การดําเนินชีวิตใหเขากับโลกและชาตินิยมดานวัฒนธรรม 


๒.๕ การแปรรูปงานของรัฐสวัสดิการไปใหเอกชนดําเนินการ 


๒.๖ การผงาดข้ึนของแปซิฟกริม 


๒.๗ ยุคการกาวมาเปนผูนําของสตรี 


๒.๘ ยุคของชีววิทยา นาโนเทคโนโลยี 


๒.๙ ยุคของการเฟองฟูของศาสนา 


๒.๑๐ ชัยชนะของปจเจกชน 


แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม 


การที่จะทราบไดวาทีมงานมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น มีตัวช้ีวัดอยู ๖ ประการท่ีเสนอเปน


แบบ Checklist  ดังนี้ 


 


องคประกอบ ทีมที่มีประสทิธิภาพ ทีมที่ไมมีประสิทธิภาพ 


๑. บรรยากาศภายในทีม เปดเผย เปนกันเอง มีความนั่นใจ  


ไมเปนทางการ 


 


มักจะเครียด ปกปองตัวเอง  เปน


ทางการมากกวา 


๒. การอภิปรายภายในทีม ทุกคนมีสวนรวม มีวินัยในการทํางาน


ท่ีด ี


 


บางคนเ งียบ  มีการพูดคุย ท่ีไร


จุดมุงหมาย 


๓. เปาหมายและหนาท่ี 


(Task) 


ชัด เจน เปน ท่ียอม รับของ ทุกคน 


อภิปรายกันอยางตอเนื่อง 


 


ไ ม ชั ด เ จ น  ก า ร อ ภิ ป ร า ย ไ ม


กวางขวางพอ 


๔. ความคิดเห็นและคานิยม 


(Values) 


มี ก า ร นํ า อ ภิ ป ร า ย ใ น ทุ ก แ ง มุ ม 


ทดสอบและเคารพ 


 


ความเห็นท่ีแตกตางจะถูกเมินเฉย


และจะไมมีการนํามาพิจารณา 


๕. วิธีการตกลง การตัดสินใจและความคิดเห็นท่ีแตก


ตางไดรับการพิจารณา 


 


ใชการออกเสียง(Vote) มีการ


ยินยอมท่ีผิวเผิน 


๖. การใหขอมูลยอนกลับ รวมกันเปดเผย สมํ่าเสมอเปนไป


ในทางเสริมสราง 


เปนไปไดอยางไมตั้งใจ ไมสมํ่าเสมอ 
วิกฤติ มิฉะนั้นไมมีเลย 
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องคประกอบ ทีมที่มีประสทิธิภาพ ทีมที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 


๗. ทัศนคติเก่ียวกับ


ความรูสึกตาง ๆ 
ไดรับการพิจารณาวาสําคัญสามารถ


แสดงออกไดอยางเปดเผย 


 


ตองไมแสดงออกอย างเปดเผย  


ถูกมองวาไมจําเปน 


บทสรุป 
 การทํางานเปนทีมจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น สมาชิกของทีมงานมีสวนสําคัญมากใน
การท่ีจะผลักดันใหงานประสบความสําเร็จหรือไม  ฉะนั้น สมาชิกจะตองมีความรูความสามารถท่ี


หลากหลาย มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีการสื่อสารถึงกันอยางสมํ่าเสมอ สมาชิกตองรับผิดชอบใน


หนาท่ีและใหความสําคัญกับสมาชิกในทีม การตรวจสอบทีมงานนั้นจะตองกระทําเปนระยะๆ เพ่ือ


ประเมินวาทีมงานอยูในระยะใด เพ่ือวางแผนในการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 


มุงเนนประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
 


    








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง โครงสรางและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจไทย 


บรรยายโดย ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม 


วันที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง  วงศสัตยนนท 
 


     
 
๑. โครงสรางการบริหารเศรษฐกิจไทย 


 ๑.๑ การวางแผนเศรษฐกิจ 


- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๐  แผน


ฯ เปนเคร่ืองมือสําหรับการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งเนื้อหาของแผนฯ  


จะเนนเร่ืองทางสังคมมากข้ึนและการวางแผนเปดโอกาสใหหนวยงานระดับลางเสนอความคิดเห็นมากข้ึน 


 ๑.๒ การกําหนดเปาหมาย 


๑.๒.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจมีเปาหมายดังตอไปนี ้
- การเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน 
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีท้ังเสถียรภาพภายนอก และ


เสถียรภาพภายใน (ภาวะเงินเฟอ ดุลการคาระหวางประเทศ) 
- การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 
- ภาวะการจางงาน (ไมมีการวางงาน) 
เปาหมายตาง ๆ ดังกลาวลวนมุงไปสูเปาหมายสุดทาย คือ การแกไขปญหา


ความยากจน 
๑.๒.๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวความคิดท่ีไดนํามาใชในการวางแผนพฒันา


เศรษฐกิจฯ ดวย ซึ่งปรัชญาดังกลาวมีลักษณะสําคัญ เชน การมุงแกไขปญหาความยากจน ปญหาการ


ทําลายธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมและเนนการอยูรวมกันของชุมชน 
๑.๒.๓ องคกรบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐ 


องคกรในระดับสูงสุด ไดแก คณะรัฐมนตรีซึ่งมีบทบาทในการสงเสริม กํากับ


ดูแลการลงทุนของภาคเอกชน และมีคณะกรรมการตาง ๆ อีกหลายคณะ เชน คณะกรรมการสงเสริม


การลงทุน คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้ยังมีกระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ


เศรษฐกิจ และรัฐวิสาหกิจ 
บทบาทของหนวยงานภาครัฐทางดานเศรษฐกิจ ควรมีบทบาทในการกําหนด


นโยบาย และกํากับดูแลเทานั้น สวนการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนของภาคเอกชน 


ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนหรือความโปรงใส ตัวอยางเชน การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ทําโดย 


กระทรวงการคลังกําหนดนโยบาย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีกํากับดแูล 


และการดําเนินธุรกิจเปนไปโดยบริษัทหลักทรัพย 
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๒. ระบบการบริหารเศรษฐกิจไทย 


 ระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตมาโดยลําดับ (อัตราเฉลี่ยรอยละ ๗ ตอป) จนกระท่ัง


เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนปญหามาจากอัตราแลกเปล่ียนโดยกําหนดอัตรา


แลกเปล่ียนเทียบกับเงินสหรัฐ หลังจากนั้นจึงไดปรับอัตราแลกเปล่ียนเปนแบบลอยตัว 


 ๒.๑ องคกรบริหารเศรษฐกิจมหภาคดานการเงินการคลัง ประกอบดวย สํานักงาน


คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ


ธนาคารแหงประเทศไทย 


 ๒.๒ นโยบายการคลัง 


- คําแถลงงบประมาณตอรัฐสภาของนายกรัฐมนตรีแสดงใหเห็นถึงนโยบายการใช
จายเงินภาครัฐในดานตาง ๆ รวมท้ังจํานวนเงินท่ีใชจาย โดยมีรายละเอียดอยูในพระราชบัญญัติ


งบประมาณประจําปฯ ปญหาของงบประมาณป ๒๕๕๐ ก็คือ ไมมีสภาจึงไมสามารถจัดทํา


พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ได ซึ่งตองใชพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ของปท่ีผานมา แตจะริเร่ิม


โครงการใหมไมได 


- รายจายงบประมาณแผนดิน ถือวาเปนเพียงแผนงานหรือกิจกรรมที่ใหอํานาจ


ดําเนินการ แตไมใชจํานวนเงินท่ีมีอยูจริง 


- ประมาณการรายได เปนเพียงการประมาณการรายไดเทานั้น แตจะเก็บจริงไดเทาไร


ข้ึนอยูกับกรมสรรพากร และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บรายไดดานตาง ๆ บางคร้ังเกิดปญหาเก็บเงิน


รายไดไมไดตามเปาหมาย ทําใหไมสมดุลระหวางรายรับกับรายจายได นอกจากนี้ ปญหาจะอยูท่ีการ


ใชจายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งปจจุบันมีเปนจํานวนมาก เชน เงินของธนาคารออมสิน หรือ ของ ธ.


ก.ส. ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณฯ คลอบคลุมไมถึง และกรณีการตั้งงบกลางไวมาก ซึ่งงบกลางไม


ระบุรายละเอียดทําใหไมสามารถตรวจสอบได 


นโยบายภาษี เปนนโยบายท่ีมักจะไมเปล่ียนแปลง เนื่องจากใหอํานาจการจัดเก็บไป


กับหนวยงานตาง ๆ แลว และมีกฎหมายรองรับอยู ทําใหเกิดขอเสียคือ ไมยืดหยุนตามภาวะ


เศรษฐกิจ 


 ๒.๓ นโยบายการเงิน  กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูดูแลคาของเงินใหมี


เสถียรภาพ ผูกํากับดูแลนโยบายการเงินควรทําโดยหนวยงานท่ีเปนองคกรอิสระ ซึ่งไมข้ึนกับรัฐบาล 


เพ่ือไมใหผลทางการเมืองเขามาเก่ียวของ เนื่องจากรัฐบาลจะคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารท่ีมี


ผลตอประชาชน และการใชจายเงินของรัฐบาล เพ่ือหวังผลทางคะแนนนิยมทางการเมือง ยังมีผลตอ


ภาวะเงินเฟอ 


 ๒.๔ นโยบายการคา เดิมรัฐจะมีอํานาจมาก โดยรัฐจะควบคุมโดยการออกใบอนุญาตสําหรับ


การนําเขาและสงออก กําหนดโควตาการนําเขาและสงออก และการเก็บภาษี ตอมาแนวความคิด


เก่ียวกับบทบาทภาครัฐไดเปล่ียนไป โดยเห็นวา รัฐไมควรเขามาเก่ียวของ พยายามใหรัฐลดบทบาทใน


การควบคุมใหนอยลง ในระยะหลังเกิดแนวความคิดในเร่ืองการคาเสรีข้ึน โดยมี FTA และ WTO 


เปนผูผลักดัน อยางไรก็ตาม นโยบายการคาเสรีจะเปนประโยชนกับแตละประเทศแตกตางกัน 


ประเทศท่ีผลักดันมักจะไดรับประโยชน เชน สหรัฐอเมริกา 
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ปจจุบันโครงสรางของกระบวนการผลิตจะซับซอนมากข้ึน กลาวคือ ในกระบวนการผลิต


ส่ิงของหนึ่งจะมีผูผลิตในหลายขั้นตอนจนถึงข้ันสุดทาย เชน อุตสาหกรรมเหล็ก ตั้งแตการผลิตเหล็ก 


การทําแผนเหล็ก และการนําเหล็กไปทําช้ินสวนในวัสดุส่ิงของตาง ๆ ซึ่งผูผลิตแตละข้ันตอนมีความ


ตองการในเร่ืองนโยบายภาษีแตกตางกัน การกําหนดนโยบายทางการคาและภาษีอาจตองพิจารณา


กลุมตาง ๆ และตัดสินใจในผลประโยชนสวนรวม 
การคุมครองผูบริโภค เปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งใหความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ ซึ่งอาจจะ


ขัดแยงกับผลประโยชนของผูผลิตหรือนโยบายสงเสริมการลงทุน แตเปนส่ิงสําคัญในการคุมครองสิทธิ


ของผูบริโภคและทําใหผูผลิตมีความรับผิดชอบในผลผลิตของตนดวย 
 


๓. การปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจภาครัฐ 


 ๓.๑ กิจการของรัฐ 


- แนวความคิดในบทบาทของภาครัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปล่ียนแปลงไป 


ปจจุบันถือวารัฐจะทําหนาท่ีเทาท่ีจําเปน เชน กิจการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาพยาบาล เปน


ตน เปดโอกาสใหเอกชนมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังเชน การเปดใหมีการใช


อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทแบบลอยตัว การปลอยใหราคาสินคาเปนไปตามกลไกตลาด อยางไรก็


ตาม การไมเขาควบคุมภาคเอกชนนั้น ตองเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันระหวางภาคเอกชนดวย โดย


ปองกันมิใหเกิดการรวมกลุมกําหนดราคา ซึ่งจะทําลายกลไกตลาด เปนหนาท่ีของรัฐตองควบคุมดูแล


ใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม นอกจากน้ี กิจการท่ีเปนของรัฐบางอยางอาจใหสัมปทาน


ภาคเอกชนไปดําเนินการ 
- คาใชจายส้ินเปลืองของภาครัฐ ถือวาเปนคาใชจายของสังคม จําเปนตองลดรายจาย


ภาครัฐดังกลาว โดยการทําใหหนวยงานภาครัฐเล็กลง 


 ๓.๒ รัฐบาลกับระบบราชการ ปญหาเก่ียวกับการบริหารงานยังมีอยูมากมาย เชน ภาระงาน


ประจําของคณะรัฐมนตรีมีมากเกินไป ไมมีเวลาใหกับงานนโยบาย เปนตน 


 ๓.๓ การปฏิรูประบบราชการ มีปญหาหลายประการท่ีจะตองแกไข เชน การยึดกฎระเบียบ


มากเกินไป คณะกรรมการตาง ๆ ทํางานไมมีประสิทธิภาพ เปนตน การปฏิรูประบบราชการได


ดําเนินการในหลายลักษณะ แตก็ยังมีปญหาทางปฏิบัติอยู เชน การจางบุคคลภายนอกเขามาเปนผู


บริการระดับสูง ซึ่งมีผูไมเห็นดวยและไมไววางใจในการใชระบบจางดังกลาว 


 ๓.๔ การกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น ตามกฎหมายบังคับใหจัดสรรเงินงบประมาณจํานวน


รอยละ ๓๕ ใหกับทองถ่ิน แตมีปญหาท่ีหนวยงานตาง ๆ ยังไมสามารถปฏิบัติได อางวามีเงินไมพอ 


กรณีผูวา CEO ซึ่งรวมอํานาจการตัดสินใจนาจะขัดแยงกับแนวทางกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 


 ๓.๕ การลดกฎระเบียบตาง ๆ ใหนอยลง และการนําระบบธรรมาภิบาลมาใช (Good 
Governance)  
 ๓.๖ ความโปรงใส เนนความโปรงใสจะใหเปนความลับไดในบางกรณีท่ีจําเปน แตตองมี


ความรับผิดขอบและระบบตรวจสอบ 


 ๓.๗ ประสิทธิภาพ ปจจุบันมีการแขงขันระหวางประเทศสูง ทําใหการบริหารตองหาทางลด


อุปสรรคตาง ๆ ของการประกอบการของภาคเอกชน เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการแขงขัน 
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 ๓.๘ การมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนควรมีสวนรับรู และสวนรวมในเร่ืองตาง ๆ เชน 


การเปดเผยขอมูล การรับฟงความคิดเห็นสาธารณ (Public Hearing) เปนตน 


 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง การวางแผนภาครัฐ 
บรรยายโดย นางสาวทัศนีย ธรรมสิทธิ์  
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. 
สรุปการบรรยายโดยนายดํารง  วงศสัตยนนท 


     
 
๑. ความหมายของการวางแผนภาครัฐ หมายถึงการวางแผนดานตาง ๆ คือ แผนการปฏิบัติ


ราชการ แผนงบประมาณ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งการวางแผนภาครัฐจะตองพิจารณาถึง


หลักการดังตอไปนี้ 
 ๑. หลักการบริหารราชการแผนดิน 
 ๒. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 ๓. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
๒. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม หลังจากเร่ิมการปฏิรูประบบราชการมีการนําการบริหาร


จัดการภาครัฐแนวใหมเขามาใชประกอบดวยหลักการหรือแนวความคิดในการบริหารงาน 


ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (ถือความตองการของประชาชนเปนสําคัญ) 
 ๒.๒ มีประสิทธิภาพ วัดผลได โปรงใส (มีตัวช้ีวัด) 
 ๒.๓ ทบทวนบทบาทภารกิจตอเนื่อง (เพ่ือพิจารณายกเลิก ปรับปรุงแกไข) 
 ๒.๔ องคกรกระทัดรัด 
 ๒.๕ รูปแบบใหมขององคกรของรัฐ มีการจัดองคกรในรูปแบบพิเศษ เชน S.D.U. 
 ๒.๖ E-government (การใชเคร่ืองมือสมัยใหมโดยเฉพาะ electronic) 
 ๒.๗ การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 ๒.๘ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสงเสริมคนเกงและคนดี 
 ๒.๙  วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ) 
๓. หลักการบริหารราชการแผนดิน ปรากฏตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร


ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหลักการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 ๓.๒ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ๓.๓ มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
 ๓.๕ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๓.๖ ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน 
 ๓.๗ กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน 
 ๓.๘ กระจายอํานาจการตัดสินใจ 
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 ๓.๙ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๓.๑๐ มีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลซ่ึงตองคํานึงถึงหลักการบริหารราชการ


แผนดินดังกลาว นอกจากน้ีในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการและขาราชการนั้นตองคํานึงถึง


วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ


บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม


ของประชาชน การเปดเผยขอมูล และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ซึ่งจะมีการนํามาใชใน ๑-๒ ปขางหนา เม่ือการ


แกไขกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินเสร็จเรียบรอย การบริหารทรัพยากรบุคคล


ภาครัฐแนวใหมประกอบดวยหลักการและวิธีการดังตอไปนี้ 
๔.๑  ระบบจําแนกตําแหนงใหม จําแนกตําแหนงโดยพิจารณาจากลักษณะงานโดยยกเลิก


ระดับข้ันของตําแหนงหรือระบบซี 
๔.๒  สมรรถนะ ไดแก กําหนดใหแตละตําแหนงตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ


อะไรบาง 
๔.๓  ผลงานและการพัฒนาผลงาน มีการประเมินผลงานเก็บไวในทะเบียนประวัติ เพ่ือ


นํามาใชในการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
๔.๔  กระจายความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวน


ราชการตาง ๆ โดยเฉพาะอธิบดี จะมีบทบาทในการบริหารมากข้ึนภายในหนวยงานของตน โดย


สํานักงาน ก.พ. มีฐานะผูใหคําปรึกษา ตรวจสอบและประเมิน 
๔.๕  สมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน  
๔.๖  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔.๗  ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก.พ. จะติดตามประเมินผลการ


บริหารงานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาง ๆ  
๔.๘  ระบบคุณธรรม ซึ่งจําแนกตามกลุมตําแหนงและกลุมอาชีพ 
๔.๙   ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน ขณะน้ีไดเสนอรางกฎหมายไปแลว 
๔.๑๐ เตรียมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและกฎหมายท่ีจะ


ออกมาใชบังคับ 
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก 
 ๕.๑ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๒ การแขงขันขามพรมแดนตามกระแสโลกาภิวัฒน ทําใหภาคเอกชนตองปรับตัวใหทัน


ตอการแขงขัน และภาครัฐตองปรับตามไปดวย 
 ๕.๓ การบริโภคนิยมตามอารยธรรมตะวันตก มีผลกระทบดานวัฒนธรรม รวมท้ังคา


ครองชีพ 
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๖. ความเช่ือมโยงของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของภาคราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการตาง ๆ จะตองระบุรายละเอียดตาง ๆ รวมท้ัง


ตัวช้ีวัดท่ีจะใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือจัดทําเสร็จจะตองจัดทําคํารับรองการ


ปฏิบัติราชการไวเปนหลักฐาน แผนปฏิบัติราชการประจําปตองกําหนดใหสอดคลองกับ


แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสวนราชการ โดยแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ก็ตองกําหนดให


สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 


ขณะท่ีแผนบริหารราชการแผนดิน ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
๗. การวางแผนอยางมียุทธศาสตร มีการดําเนินการตามลําดับตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน (โดย


พิจารณาความตองการของประชาชนและความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง) เปาประสงค 


ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงานหรือโครงการ และกิจกรรม 
 การวางแผนอยางมียุทธศาสตรตองคํานึงถึงภารกิจท่ีทําอยูในปจจุบัน ภารกิจและ


เปาหมายในอนาคต สภาพแวดลอม การจัดสรรทรัพยากร และวิธีท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม


วัตถุประสงค 
๘. การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ตองพิจารณาในมิติตาง ๆ ไดแก 
 ๘.๑ การวางแผนดานอุปสงค (ความตองการดานบุคลากรในดานปริมาณและคุณภาพ) 
 ๘.๒ การวางแผนดานอุปทาน (อัตรากําลังบุคลากรท่ีมีอยูจําแนกในดานตาง ๆ และ


วิธีการสรรหา) 
 ๘.๓ การวางแผนพัฒนา (การสอนงาน การฝกอบรม และพัฒนา) 
 ๘.๔ การวางแผนการใชและธํารงรักษา 
 ๘.๕ การติดตามประเมินผล (โดยใช HR Scorecard)  
๙. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ 


และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร ไดแก 


 ๙.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๙.๒ บริการที่ดี 
 ๙.๓ ส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 ๙.๔ จริยธรรม 
 ๙.๕ ความรวมแรงรวมใจ 
๑๐. การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล จะพิจารณามิติตาง ๆ ไดแก ความสอดคลองเชิง


ยุทธศาสตร ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร


บุคคล คุณภาพชีวิต (ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน)  และความพรอมรับผิดในดานการ


บริหารทรัพยากรบุคคล 
    


 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง สัมมนาปรับปรุงกฎหมายเพ่ือความเปล่ียนแปลง 


บรรยายโดย : อ.กิตติพงษ กิตยารักษ 


วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายณรงค  ศรีไพบูลย 
 


    
 


การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีมิติอะไรบางและเราจะผลักดันเพ่ือใหกฎหมาย


สามารถสรางหลักนิติธรรมใหแกประเทศไทยไดอยางไร 
 วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีสาเหตุใหญมาจากอะไร ซึ่งบางทานเห็นวาเกิดจาก


สังคมไทยบกพรองเพราะขาดหลักนิติธรรมมากท่ีสุด ซึ่งความเห็นนี้ตรงกับขอสรุปหลังเหตุการณ


วิกฤตการณเศรษฐกิจเม่ือป ๒๕๔๐ วาสังคมไทยขาดร้ัว low มากท่ีสุด เลยตองมีการปฏิรูปกฎหมาย 


พอปฏิรูปไปก็ไดขอสรุปวาขาดหลักนิติธรรมมากที่สุด 
 
การปฏิรูปกฎหมาย คือ 
 ๑. การปฏิรูปตัวกฎหมาย 
 ๒. การปฏิรูปกระบวนการจัดทํากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. การปฏิรูปการบังคับใชกฎหมายท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและไมละเมิดสิทธิของบุคคล


เกินสมควร 
 
หลักนิติธรรมมีสาระสําคัญอยู ๒ ขอ คือ 
 ๑. กฎหมายตองเปนใหญและตองใชกับทุกคนโดยเสมอภาค 
 ๒. ตัวกฎหมายตองดี 
 กฎหมายที่ดี คือ กฎหมายท่ีสรางสภาพที่เอ้ือใหคนสามารถพัฒนาตนเองและสรางใหสังคม


อยูรวมกันอยางมีความสุขตลอดจนจัดสรรประโยชนใหทุกฝายอยางเปนธรรม 
 
กฎหมายกับความเปนธรรม 
 กฎหมายกับความเปนธรรมเปนคนละเร่ืองกัน กฎหมายเปนเพียงเคร่ืองมือไปสูความเปน


ธรรม กฎหมายไมไดเปนความยุติธรรมหรือความเปนธรรมดวยตนเอง 
 ในสังคมท่ียึดถือหลักนิติธรรมจะตองตรวจสอบกฎหมายวา กฎหมายไดจัดสรรประโยชน


อยางเปนธรรมหรือไม มีการสรางสภาพท่ีเอ้ือใหบุคคลที่ดอยโอกาสไดมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเองโดย


เทาเทียมกันหรือไม 
 
 







 ๒


กระบวนการบังคับใชกฎหมาย มีหลักการที่สําคัญคือ 
 ๑. โปรงใส ตรวจสอบได 
 ๒. ไมเลือกปฏิบัติ 
 ๓. กระทบสิทธิบุคคลใหนอยท่ีสุด 
 
การผลิตบุคลากรทางกฎหมาย 
 ประเทศไทยพยายามปฏิรูป ซึ่งดูไดจากหลักสูตรกฎหมายในมหาวิทยาลัยตลอดจนวิชาชีพ


ตางๆ วาสามารถผลิตบุคลากรทางกฎหมายใหเปนประโยชนมากนอยเพียงใด ซึ่งในตางประเทศไมวา


จะเปนญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา มองในเร่ืองนี้วาวิชาชีพกฎหมาย เปนวิชาชีพท่ีสําคัญมากและคนท่ีจบ


กฎหมายจะตองมีกระบวนการอบรมพัฒนาเปนพิเศษ ท่ีสามารถใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการ


พัฒนาประเทศและทําใหวิชาชีพกฎหมายมีมาตรฐานท่ีดี 
 
การปฎิรูปกฎหมายจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับ 
 ๑. คนท่ีเก่ียวของและผูท่ีมีประสบการณในเรื่องนั้น 
 ๒. นักกฎหมาย 
 
สาเหตุการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยไมสําเร็จ 
 ๑. การปฏิรูปกฎหมายเปนเร่ืองใหญ 
 ๒. มีคนท่ีเก่ียวของหลายคนและกฎหมายเขามามีสวนเก่ียวของกับคน 
 ๓. บางเร่ืองท่ีปฏิรูปไมใชเร่ืองเทคนิคทางกฎหมายเพียงอยางเดียวและนักกฎหมายไมใชจะรู


หรือเขาใจทุกเร่ืองท้ังหมด 
 
ปญหาของกฎหมายไทย 
 ๑. ความไมสมดุลในการจัดสรรผลประโยชนในสังคม 
 ๒. มีชองวางของคนจนและคนรวย 
 ๓. การพัฒนาทางเศรษฐกิจรัฐเขามาควบคุมมากเกินไป แทนท่ีจะเปนการสงเสริม 
 ๔. ใหดุลยพินิจเจาหนาท่ีของรัฐมากเกินไป 
 ๕. กระบวนการจัดทํากฎหมายมีความลาชามีข้ันตอนมาก จึงไมทันบังคับใชกับสถานการณ 
 ๖. ผูท่ีรางกฎหมายไมเขาใจสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึน 
 ๗. ผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบกับกฎหมายนั้นไมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน


การรางกฎหมายนั้น 
 ๘. ขาดการศึกษาวิจัยวิเคราะหถึงความจําเปนในเชิงนโยบายและผลกระทบ 
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การปฏิรูปนักกฎหมาย 
 หลักเชิงทฤษฎี 
 สํานักกฎหมายฝายบานเมือง เห็นวา กฎหมายนั้นใชบังคับไดไมวาจะเปนธรรมหรือไม


เปนธรรม 
 สํานักกฎหมายฝายธรรมชาติ เห็นวา กฎหมายตองคํานึงถึงความเปนธรรมดวย ถากฎหมาย


ไมเปนธรรมก็ไมสามารถจะเปนกฎหมายได 
  
นักกฎหมายที่ดี 
 ๑. ตองมีความกลาหาญตอสูเพ่ือความเปนธรรม 
 ๒. เปนมืออาชีพปฏิบัติไดจริง 
 ๓. มีความเปนสากลและสมดุลกับทองถ่ิน 
 หากนักกฎหมายถูกสอนใหเปนนักกฎหมายไมใชถูกสอนใหเปนนักผดุงความยุติธรรม หรือ


คิดวาทําหนาท่ีไปเทานั้นเองก็จะกลายเปนเคร่ืองมือไปโดยไมรูตัว หรือมีความประสงครีบเรียนใหจบ


โดยไมเขาใจวากฎหมายและบทบาทของนักกฎหมายมีผลกระทบตอสังคมอยางไร ก็อาจจะไดนัก


กฎหมายท่ีไมพึงประสงค 
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