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	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน”	เป็นหนังสือ
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ระบบการบริหารงานภาครฐัของประเทศตา่งๆ	ในอาเซยีน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ	นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน	และทีน่่าจะเปน็ประโยชน์ในการเรยีนรูร้ะบบราชการของ
ประเทศเหล่านี้คือ	เน้ือหาในส่วนของยุทธศาสตร์	และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง	ระบบการพัฒนาข้าราชการ	ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำาคัญที่ควรรู้	และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง											
น่าสนใจ
	 หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง	10	นี้	อาจมี
เนื้อหาแตกต่างกันไปบ้าง	เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ															
บางประเทศได้ด้วยข้อจำากัดด้านภาษา	และบางประเทศยังไม่มีการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง	ทางคณะผู้จัดทำาหนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมสีว่นในการตดิอาวธุองค์ความรูภ้าครฐัให้กบัขา้ราชการไทย
ไมม่ากกน็อ้ย		สดุทา้ยตอ้งขอขอบคณุเจา้ของรปูภาพ	และเว็บไซตท์ีเ่ผยแพร่
ให้เข้าใจอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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ประวัติ และข้อมูลประเทศ
และรัฐบาลโดยย่อ

1
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 ประเทศไทยเปน็หนึง่ในประเทศทีก่อ่ตัง้อาเชยีน จึงเปน็กำาลังสำาคญัใน
การผลกัดนัพนัธกจิรว่มกนัท่ีจะทำาให้ประชาคมมีความมัน่คงทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ สังคม และรวมทั้งสร้างความเป็นเอกภาพที่ยั่งยืน ประเทศไทย
จึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ และน่าศึกษาดังต่อไปนี้

1.1 ประวัติ และข้อมูลประเทศโดยย่อ

 1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ช่ือประเทศอย่างเป็นทางการ	 ราชอาณาจักรไทย
	 	 (Kingdom	of		Thailand)	
เมืองหลวง	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok)	มีช่ือเต็มว่า

“กรุงเทพมหานคร	อมรรัตนโกสินทร์				
มหนิทรายธุยา	มหาดลิกภพ	นพรัตนราช
ธานีบูรีรมย์	อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน	
อมรพมิานอวตารสถติ	สกักะทตัตยิวษิณุ
กรรมประสทิธิ”์	นบัเปน็เมอืงหลวงทีม่ช่ืีอ
ยาวที่สุดในโลก	

พ้ืนท่ี	 513,120		ตารางกิโลเมตร	(2555)	
เป็นพ้ืนดิน	510,890	ตารางกิโลเมตร	
เป็นพื้นนำ้า	2,230	ตารางกิโลเมตร												
มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ	51	ของโลก[66]		
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เขตแดน	 มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศ
สปป.ลาวและประเทศกมัพูชา	ทิศใต้ติด
ประเทศมาเลเซีย	ทศิตะวนัตกตดิประเทศ
เมียนมาร์	และทิศเหนือติดกับประเทศ
เมียนมาร์	และประเทศ	สปป.ลาว		

ประชากร	 66.4	ล้านคน	(2555)[83]

วันชาติ	 วันท่ี	5	ธันวาคม	(เร่ิมใช้ต้ังแต่	พ.ศ.	2503)	
ภาษาราชการ	 ภาษาไทย
ระบบการปกครอง	 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุข	
ธงชาติ เป็นธงไตรรงค์มีสามสี	สีแดงหมายถึงชาติ

สีขาวหมายถึงศาสนา	และสีนำ้าเงิน									
หมายถึงพระมหากษัตริย์[40]

ตราแผ่นดิน	 ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์	ใช้เป็น
สัญลักษณ์ของพระราชอำานาจแห่ง									
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ	
และเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์	
ตามแนวคิดสมมุติเทพ	โดยเร่ิมใช้มาต้ังแต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	ต้ังแต่	พ.ศ.	2436	
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ดอกไม้ประจำาชาติ	 ดอกราชพฤกษ์	(Ratchaphruek)	หรือ
ดอกคูน	ท่ีเบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม	เม่ือเบง่บาน
เต็มท่ีแล้ว	ก็ผลัดใบออกจนหมดต้น											
สีเหลืองเป็นสีที่ ให้ความรู้สึกอบอุ่น									
เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา	และความ
รุง่โรจน	์ดอกราชพฤกษ์ไดร้บัการแนะนำา
จากกรมป่าไม้	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2494											
พร้อมกบัเสนอใหเ้ปน็ดอกไม้ประจำาชาติ

วันท่ีเข้าเป็นสมาชิกอาเชียน	 8	สิงหาคม	2510
สกุลเงินตรา	 บาท	(THB)
อัตราแลกเปล่ียน	 1	ดอลล่าห์สหรัฐ	≈	31-34	บาท[35]

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ (GDP) 365.6	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	(2555)[82]

รายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GDP per Capita) 9,618	ดอลล่าร์สหรัฐ	(2555)[82]

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ	6.4	(2555)[82]
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 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ
	 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณพื้นที่
ท่ีเรยีกวา่	“คาบสมทุรอินโดจนี”	ซึง่หมายถงึดนิแดนทีเ่ชือ่มระหวา่งกลาง
ของสองดินแดนใหญ่	คือ	อินเดียทางตะวันตกและจีนทางตะวันออก
ประเทศไทยอยู่ริมทวีปโดยติดกับทะเลถึง	2	ด้าน	คือ	ด้านอ่าวไทยและ
ด้านทะเลอันดามัน	และถ้าพิจารณาเกี่ยวกับทำาเลท่ีต้ังของประเทศไทย
จะพบวา่ประเทศไทยตัง้อยูใ่นวงลอ้มของภูเขารปูเกอืกม้า	ซึง่เปน็ธรรมชาติ
ทีช่ว่ยปอ้งกนัประเทศพอสมควร	สว่นรปูรา่งของประเทศไทย	มีลกัษณะ
คล้ายภาพสามภาพด้วยกัน	คือ	เป็นรูปกระบวยตักนำ้า	รูปขวานโบราณ
และรูปหัวช้างมีงวงทอดลงไปในทะเลใต้[74]

ลักษณะภูมิอากาศ
	 อากาศประเทศไทยเป็นอากาศแบบเขตร้อน	อากาศรอ้นทีส่ดุในเดอืน
เมษายน	-	พฤษภาคมเป็นฤดูร้อน	โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม	-	เดือนตุลาคมเป็น
ฤดฝูน	ส่วนในเดอืนพฤศจกิายน-กลางเดือนมนีาคม	อากาศแหง้และหนาว
เยน็จากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นฤดูหนาว	ประเทศไทยโดยทัว่ๆ	
ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ฤดู	คือ	1)	ฤดูร้อน	2)	ฤดูฝน	3)	ฤดูหนาว
ยกเวน้ภาคใตท้ีม่อีากาศรอ้นชืน้ตลอดทัง้ปจีงึมแีค่สองฤดู	คือ	ฤดูรอ้นกบั
ฤดูฝน[1]
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 1.1.3  ประวัติศาสตร์

	 ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีอารยธรรมของตัวเองกว่าแปดร้อยปี												
จึงเป็นประเทศท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมาต้ังแต่กรุงสุโขทัย	กรุงศรีอยุธยา	
กรุงธนบุรี	และกรุงรัตนโกสินทร์	โดยเฉพาะในระหว่างพุทธศตวรรษที่	
24	และ	25	ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่	4	และ	5	ประเทศในแถบ
เอเชยีตอนใตต้กเปน็เมอืงขึน้ของชาตติะวนัตกเกอืบทัง้หมด	มีประเทศไทย
เพียงประเทศเดียวที่ดำารงความเป็นเอกราชมาได้	เนื่องด้วยพระปรีชา
สามารถในการดำาเนินวิเทโศบายด้านการเมืองและการต่างประเทศของ
พระมหากษัตริย์ไทย	โดยทรงเจริญสัมพันธไมตรีและดำาเนินการด้าน							
การค้าและสัญญาตา่งๆ	กบัประเทศมหาอำานาจตะวนัตก	ซึง่บางครัง้ตอ้ง
ยอมสูญเสียดินแดนหรือผลประโยชน์ของประเทศบางส่วน	เพื่อรักษาไว้
ซึง่เอกราชของชาต	ิในชว่งเวลานีเ้องทีแ่นวคดิทางการเมอืงการปกครอง
แบบใหม่ๆ 	ไดห้ล่ังไหลมาสูป่ระเทศไทยมากขึน้	ภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที่	1	เศรษฐกิจของโลกตกตำ่าเป็นเวลานาน	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
เปน็อนัมาก	และทำาให้เกิดความไม่พอใจต่อผูม้อีำานาจปกครอง	ซ่ึงถกูมอง
วา่มกีารหาประโยชนใ์สต่นและพวกพอ้ง	ทัง้ท่ีประชาชนตกอยูใ่นสภาวะ
ยากแคน้	ในทีส่ดุมคีณะบคุคลทีเ่รยีกตวัเองวา่	“คณะราษฎร”	ได้ทำาการ
ปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข														
ในวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2475	ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ								
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	7	และได้มีการใช้รัฐธรรมนูญอีกหลาย
ฉบับตามวาระที่มีการเลือกตั้งสลับกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร										
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 1.1.4  ลักษณะประชากร

จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่	พ.ศ.	2475																					
หรือกว่า	82	ปีแล้วนั้นที่มีปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ	ท่ีได้รับการพัฒนา
ตามลำาดบั	ประชาชนมคีวามพรอ้มต่อการใช้อำานาจอธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน	
แต่ปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไข	คือ	จริยธรรม	ความรับผิดชอบ	และความ
ซื่อสัตย์สุจริต	จึงยังคงเกิดวังวนและมีเง่ือนไขในการเปลี่ยนหรือล้มเลิก
กฎหมายรัฐธรรมนูญเสมอมา	และนบัต้ังแต่หลังเปลีย่นแปลงการปกครอง
จากระบอบบูรณาญาสทิธริาชยม์าเปน็ระบอบประชาธปิไตย	ประเทศไทย
จึงมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง	19	รัฐบาล	มีการยุบสภา	13	ครั้งและ
รัฐบาลจากการทำารัฐประหารถึง	13	ครั้ง

ลักษณะประชากร
	 จากลกัษณะสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	ทำาใหเ้กดิการ
แต่งงานข้ามชนเผ่าและชนชาติ	ปัจจุบันจำานวนประชากรไทยถ้าจำาแนก
โดยเชื้อชาติแล้วเป็น	ไทย	ร้อยละ	75		จีน	ร้อยละ	14		อื่นๆ	ร้อยละ	11	
ส่วนอื่นๆ	นี้ยังมีชาวไทยมุสลิม	และชนเผ่า	24	ชนเผ่าพื้นเมืองดังนี้																
1)	ปวาเกอญอ	(กะเหรี่ยง)	2)	ม้ง	3)	ลาหู่	หรือมูเซอ		4)	ลีซู	หรือลีซอ								
5)	อาข่า	อีก้อ	หรือข่าก้อ	6)	เมี่ยน	หรือเย้า	7)	ลัวะ	8)	ดาราอ้ัง	หรือ											
ปะหล่อง	9)	ขมุ	10)	คะฉิ่น	เรียกตนเองว่า	“จิงปอ”	หรือ	“จิ่งเผาะ”				
11)	บีซู	12)	มลาบรี	13)	ไทยทรงดำา	14)	มอญ	15)	ชอง	16)	ญัฮกุร										
17)	โส้	18)	กูย	19)	แสก	20)	ภูไท	21)	มอแกน	22)	มอแกลน																							
23)	อุรักละโว้ย	24)	ไตหรือไทยใหญ่[74]	และจำาแนกโดยศาสนาได้ดังนี้	
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 1.1.5  ข้อมูลเศรษฐกิจ

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท	ร้อยละ	95		ศาสนาอิสลาม	ร้อยละ	4		ศาสนา
คริสต์และศาสนาอื่นๆ	ร้อยละ	1

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์	มีพื้นท่ีติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยท่ีเช่ือม
กับมหาสมุทรแปซิฟิค	และด้านตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย	มี												
ท่าอากาศยานดอนเมือง	สุวรรณภูมิ	เชียงใหม่	ภูเก็ต	หาดใหญ่	ฯลฯ	ที่
รองรับนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน	ในปี	พ.ศ.	2555	มีอัตรารายได้
มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	365.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	มีรายได้
รวมต่อหัวประชากร	9,618	ดอลลาร์สหรัฐ	มีอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ	 (Real	GDP	Growth)	 ร้อยละ	 6.4	มีอัตราเงินเฟ้อ																		
(Consumer	Price	Inflation)	ร้อยละ	3.0	มีอัตราการว่างงาน	
(Unemployment	Rate)	ร้อยละ	0.7	และมีจำานวนแรงงาน	(Labor	
Force)	39.41	ล้านคน[82]

สินค้านำาเข้าที่สำาคัญ
	 เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	นำ้ามันดิบ	เคมีภัณฑ์	
ก๊าซธรรมชาต	ิแผงวงจรไฟฟา้	เครือ่งจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ		สนิแร่
โลหะ	นำ้ามันสำาเร็จรูป	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	ยานพาหนะและ
อุปกรณ์	สินแร่โลหะอื่นๆ	อัญมณี	เงินแท่งและทองคำา
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สินค้าส่งออกที่สำาคัญ 
	 นำ้ามันสำาเร็จรูป	แผงวงจรไฟฟ้า	เคมีภัณฑ์	ยางพารา	ผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	รวมทั้งสินค้าด้านเกษตร	เช่น	
ข้าว	กุ้ง	และไก่	ฯลฯ

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง

	 ประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบบรูณาญาสทิธริาชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข																							
ในปี	พ.ศ.	2475	มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศมาทั้งสิ้น	18	ฉบับ	และในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗
	 ประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐเดียวที่ไม่สามารถแยกได้	และมี
การแบ่งอำานาจออกเป็น	3	ส่วน	คือ	
	 1.	อำานาจบรหิาร	คอื	อำานาจในการนำากฎหมายไปบงัคับใชห้รอืบรหิาร
	 	 ประเทศโดยรัฐบาล	ซึ่งเป็นอำานาจและหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
	 	 และคณะรัฐมนตรี
	 2.	อำานาจตุลาการ	คือ	อำานาจในทางกฎหมายของศาลท่ีใช้ในการ
	 	 ตัดสินคดี	ซึ่งศาลแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ	ศาลชั้นต้น	ศาลอุทธรณ์
	 	 และศาลฎีกา
	 3.	อำานาจนิติบัญญัติ	คือ	อำานาจในการออกกฎหมายและตรวจสอบ
	 	 การทำางานของรัฐบาล	
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การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 	แบ่งเป็น		3	ส่วน	ดังนี้	
	 1.	การบริหารราชการส่วนกลาง	ประกอบด้วย	สำานักนายกรัฐมนตรี
	 	 กระทรวง	และกรม
	 2.	การบริหารราชการสว่นภมูภิาค	ประกอบดว้ย	จงัหวดั	และอำาเภอ
	 3.	การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	ประกอบด้วย	กรุงเทพมหานคร
	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนตำาบล	เทศบาล
	 	 และเมืองพัทยา	

 1.1.7  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

	 สงัคมไทยเปน็สงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม	มีโครงสร้าง
แบบหลวมๆ	มีความหลากหลายในเรือ่งชาตพินัธุ	์ศาสนา	และวฒันธรรม	
แตส่ามารถผสมผสานกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื	จนเปน็สงัคมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	
รักอิสระ	ยึดมั่นในสถาบันศาสนา	พระมหากษัตริย์	มีขนบธรรมเนียม
ประเพณทีีด่งีาม	มเีอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง	ยอมรับในระบบอาวโุสและ
ระบบอุปถัมภ์	ไม่นิยมความรุนแรง	ชอบการประนีประนอม	และใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย	ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในโลก									
โลกาภิวัตน์	ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	การคมนาคม												
สะดวกสบาย	และมีการเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค	ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีการดำาเนินชีวิตบางประการทั้งในเมืองและชนบท	
	 สังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ	เคารพผู้ที่รักและนับถือ	
รวมกลุ่มกนัอย่างเหนยีวแนน่	โดยเฉพาะในสงัคมชนบททีร่ว่มใจกนัทำาบญุ
ตามเทศกาล	เชน่	การทำาบุญวันสงกรานต์เพือ่อทุศิสว่นกศุลใหบ้รรพบรุษุ



20

ผูล้ว่งลบัไปแล้ว	การนำาของขวญัและนำา้อบไปรดนำา้ขอพรจากบดิา	มารดา	
และญาติผู้ใหญ่	เป็นการฝึกฝนคนให้มีความกตัญญู	การทำาบุญวันเข้า
พรรษา	การทอดกฐิน	ฯลฯ	ล้วนแต่เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม	มีความสามัคคี	และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน[50]

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี	ทำาให้มีภูมิเศรษฐกิจที่
ดีตามไปด้วย	ประเทศไทยมีท่ีตั้งอยู่เกือบกลางภูมิภาคแถบนี้	จึงทำาให้
ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการคมนาคมทางบกระหว่างประเทศ	จะเหน็
ได้จากทางหลวงสายเอเชีย	(Asia	Highways)	ซึ่งปัจจุบัน	มี	2	สาย	คือ	
สายเอเชยี	1	จากเตหะรานถงึเวยีดนาม	และสายเอเชยี	2	เริม่จากเตหะราน
ถึงสิงคโปร์	ซึ่งประเทศต่างๆ	ได้พยายามสร้างให้ติดต่อกันเพื่อประโยชน์
ในการคมนาคมและขนส่ง[67]

	 ระบบการคมนาคม	แยกเป็นการคมนาคมทางบก	ทางเรือ	และทาง
อากาศ	โดยทางบกยังแยกเป็นการเดินทางโดยถนนและโดยรถไฟ	ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
 การคมนาคมทางบก	แยกออกเป็นสองส่วนคือ
 การเดินทางโดยถนน ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนนยาว
มากกวา่	390,026	กโิลเมตร	โดยในจำานวนนีเ้ปน็ถนนคอนกรตีหรอืถนน
ลาดยางระยะทาง	384,176	กโิลเมตร	หรือร้อยละ	98.5	ของถนนทัง้หมด	
นอกจากนีม้ถีนนยาว	66,266	กโิลเมตร	เปน็โครงข่ายทางหลวงแหง่ชาติ	
ซึ่งเช่ือมต่อภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศเข้าด้วยกัน	(ข้อมูลปี	2555)	และ
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มีแผนพฒันาสำาหรบัทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง	(ระหวา่งป	ี2555-2559)	
มีระยะทางทั้งสิ้น	707	กิโลเมตร

การเดินทางโดยทางรถไฟ 
	 มีระบบทางเดียว	3,763	กิโลเมตร	มีระบบทางคู่ขนานและทางสาม	
280	กิโลเมตร	และยังได้เปิดเส้นทางรถไฟฟ้าจำานวน	1	เส้นทาง															
ระยะทาง	28.6	กิโลเมตร

การคมนาคมทางนำ้า
 ปัจจุบันไทยมีท่าเรือท่ีเปิดใช้งานอยู่	8	แห่ง	และมีท่าเรือส่วนบุคคล
อีก	4	แห่ง	ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสินค้าในตู้สินค้า	ได้แก่	ท่าเรือกระบี่	
ท่าเรือกรุงเทพ	(คลองเตย)	ท่าเรือคลองใหญ่	ท่าเรือเชียงของ	ท่าเรือ
เชียงแสน	ท่าเรือระนอง	ท่าเรือกันตัง	ท่าเรือเกาะสีชัง	ท่าเรือศรีราชา	
ท่าเรือมาบตาพุด	ท่าเรือภูเก็ต	ท่าเรือสงขลา	และท่าเรือแหลมฉบัง

การคมนาคมทางอากาศ
 ทา่อากาศยานพาณชิยข์องไทยในปัจจบัุนมทีัง้หมด	35	แหง่	ประกอบ
ด้วย	ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ	6	แห่ง	และท่าอากาศยานภายใน
ประเทศ	29	แห่ง

ระบบสาธารณูปโภค
	 ระบบสาธารณูปโภค	ปี	2555	ประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีนำ้าประปา
ใช้แล้ว	18.5	ล้านครวัเรอืน	หรอืรอ้ยละ	82	สว่นพลงังานไฟฟ้าในปี	2554	
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ภาคครัวเรือนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.97
	 ด้านการสื่อสาร	ปี	2555	ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
ประมาณ	6.4	ล้านเลขหมาย	โทรศัพท์เคลื่อนที่	77.6	ล้านเลขหมาย							
มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ	13.8	ล้านคน[34]	

 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 ประเทศไทยได้กำาหนดให้การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง	
ซึง่บัญญตัใินรฐัธรรมนญู	2550	ทีก่ำาหนดใหเ้ปน็สทิธพิืน้ฐานของประชาชน	
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำาไปเป็นนโยบายในการดำาเนินการจัดทำา
ระบบบริการสุขภาพต้ังแต่ระดับจังหวัด	ระดับอำาเภอ	และระดับตำาบล	
สว่นในจงัหวดัใหญ่ๆ 	จะมโีรงพยาบาลทีท่นัสมยัมากขึน้และมคีวามชำานาญ
เฉพาะทาง	เช่น	โรคหัวใจ	โรคผิวหนัง	โรคจิตประสาท	เป็นต้น		นอกจาก
นี้	ในระดับหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ดำาเนินการโดย
การมสีว่นรว่มของประชาชนในระบบของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา
หมู่บ้าน	(อสม.)	จึงมีผลทำาให้สามารถสร้างงานด้านส่งเสริมสุขภาพ										
รวมทั้งการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ด้านการรักษาพยาบาลตัง้แตม่รีะบบประกนัสขุภาพ	ทำาใหป้ระชาชน	
ได้รับหลักประกันเมื่อเจ็บป่วยครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ	ซ่ึง
ประเทศไทย	ได้แบ่งกลุ่มการประกันสุขภาพเป็นสามกลุ่ม	ได้แก่
	 1)	กลุ่มข้าราชการ	
	 2)	กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	และ	
	 3)	กลุ่มประชาชนทั่วไป	
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	 อยา่งไรกต็าม	การสาธารณสขุไทยในปจัจบุนัยงัคงการเนน้การรกัษา
พยาบาลเปน็หลกั	และยงัไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญัในด้านการสง่เสริมสขุภาพ	
และการป้องกันโรค	จึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่รอการแก้ไขเสมอมา[30]

 1.1.10 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาไทย
	 ระบบการศกึษาไทยปัจจบัุนตามท่ีได้กำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มีการ
จัดระบบการศึกษาชั้นประถมศึกษา	6	ปี	(6	ระดับชั้น)	การศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	3	ปี	(3	ระดับชั้น)	และการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	3	ปี	(3	ระดับชั้น)	หรือระบบ	6-3-3	และในมาตรา	15		ตาม	
พ.ร.บ.	นี้	เปิดแนวทางใหม่ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้	3	รูป
แบบ	ที่จัดให้มีระบบเทียบโอนผลการเรียนกันได้	คือ[53]

	 (1)	การศึกษาในระบบ	เป็นการศึกษาที่กำาหนดจุดมุ่งหมาย	วิธีการ
ศกึษาหลักสตูร	ระยะเวลาของการศกึษา	การวดัและการประเมนิ
ผล	ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษาที่แน่นอน

	 (2)	การศึกษานอกระบบ	เปน็การศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการกำาหนด
จุดมุง่หมาย	รปูแบบวธีิการจดัการศกึษา		ระยะเวลาของการศึกษา		
การวัดและประเมินผล		ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการสำาเร็จการ
ศกึษา		โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม	
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	 (3)	การศึกษาตามอัธยาศัย	เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ	ศักยภาพ	ความพร้อม	และโอกาส																
โดยศึกษาจากบุคคล	ประสบการณ์	สังคม	สภาพแวดล้อม	หรือ
แหล่งความรู้อื่นๆ	

	 การศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นปีการศึกษาภาคบังคับจำานวน								
เก้าปี	โดยให้เด็กซึ่งมีอายุ	7	ปี	เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรืออายุ	16	ปี
	 ส่วนการศึกษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยปกติใช้เวลา
เรียนสามปี	แบ่งเป็นสองประเภท	ดังนี้
	 1)	 ประเภทสามญัศกึษา	เป็นการจดัการศกึษาเพือ่เปน็พืน้ฐานในการ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
	 2)	 ประเภทอาชวีศกึษา	เปน็การจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะในการประกอบอาชีพ	หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูง
ต่อไป	

	 นอกจากนียั้งมกีารศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีจ่ดัแบง่เปน็สองระดับ	คือ	
ระดบัตำา่กวา่ปรญิญาและระดบัปรญิญา	การใชค้ำาวา่	“อดุมศึกษา”	แทน
คำาว่า	“การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย”	ก็เพื่อจะให้ครอบคลุมการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา			
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 1.1.11 ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทย
	 ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย	เริม่ตน้เมือ่ประเทศสยามได้มีการปฏิรูป
ประเทศในสมัยรัชกาลท่ี	4	และรัชกาลท่ี	5	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	และ
ปรบัปรงุระบบกฎหมายใหทั้นสมยั	โดยอาศยัแบบอย่างจากตะวนัตก	โดย
เฉพาะในสมัยรัชกาลที่	5	ได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
ใหม่	ตั้งกระทรวงยุติธรรม	ตั้งโรงเรียนกฎหมาย	และจัดให้มีการร่าง
ประมวลกฎหมายขึ้น	ตามระบบกฎหมายของประเทศทางภาคพื้นยุโรป
ทีเ่รยีกว่า	ระบบกฎหมายแบบลายลกัษณอั์กษร	(Civil	Law)	ซ่ึงมตีวัอยา่ง
เช่น	ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์ประมวลกฎหมายอาญา	ฯลฯ	ที่
ใช้ในปจัจบุนั	นบัเปน็การพฒันาระบบกฎหมายของไทยใหท้นัสมยัไปอกี
ก้าวหนึ่ง	แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็ยังมีการใช้กฎหมายระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี	(Common	Law)	ใช้ควบคู่ไปด้วยกัน	

 1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมอาเซียน

	 ประเทศไทยมบีทบาทสำาคญัเปน็หนึง่ในหา้ของสมาชกิผูไ้ดร้ว่มลงนาม
ในเอกสารก่อตั้งอาเซียนที่ เรียกว่า	ปฏิญญากรุงเทพ	(Bangkok	
Declaration)	ป	ีพ.ศ.	2510	(ค.ศ.	1967)	ท่ีกรงุเทพฯ	และยงัคงมบีทบาท
ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	โดยไทยมีบทบาทในหลายด้าน	
เช่น	[29]
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	 -		เร่ืองกฎบัตรอาเซียน	ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำา
กฎบตัรอาเซยีน	โดยไดผ้ลกัดนัประเดน็ตา่งๆ	ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประชาคม
อาเซียนระหว่างการยกร่างจนปรากฎอยู่ในกฎบัตรอาเซียน	เช่น	
 1.	การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
	 2.	การให้อำานาจเลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานการปฏิบัติ
	 	 ตามความตกลงของรัฐสมาชิก
	 3.	การจัดตั้งกลไกสำาหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ	ระหว่าง
	 	 ประเทศสมาชิก
	 4.	การระบุให้ ผู้นำาเป็นผู้ ตัดสินว่าจะดำาเนินการอย่างไรต่อรัฐ
	 	 ผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง
	 5.	การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจ	หากไม่มีฉันทามติ
	 6.	การใหค้วามสำาคญักบัการสง่เสริม	การปรึกษาหารือระหวา่งประเทศ

สมาชกิ	เพ่ือแกไ้ขปญัหาทีก่ระทบผลประโยชนร์ว่ม	ซ่ึงทำาให้มกีาร
ตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในที่อาเซียนยึดมั่นอยู่
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

	 7.	การเพิม่บทบาทของประธานอาเซยีน	เพือ่ใหอ้าเซยีนสามารถตอบ
	 	 สนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
	 8.	การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
	 	 ภาคประชาสังคมมากขึ้น
	 9.	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น

ใหม้กีารประชมุสดุยอดอาเซยีนปลีะ	2	ครัง้	จัดต้ังคณะมนตรีเพ่ือ
ประสานความรว่มมอืในแต่ละเสาหลกั	และการมคีณะผูแ้ทนถาวร
ประจำาอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา	เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของอาเซียน
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	 กฎบัตรอาเซยีนไดเ้ร่ิมมีผลใชบ้งัคับแลว้ตัง้แตว่นัที	่15	ธนัวาคม	2551	
ซึง่เป็นช่วงเวลาเดยีวกบัทีป่ระเทศไทยไดเ้ข้าดำารงตำาแหนง่ประธานอาเซยีน	
และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี	14	ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ์	2552	ได้รับรองปฏิญญาชะอำา-หัวหินว่าด้วยแผนงาน
สำาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง	3	เสาหลัก	คือ	ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง	ประชาคมเศรษฐกิจ	และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม	เพื่อดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนภายในปี	2558
	 -		เร่ืองความม่ันคง	ประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการร่วม
สนับสนุนให้มีการประกาศปฏิญญากำาหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ	เสรีภาพ	และความเป็นกลาง	(Zone	of	
Peace,	Freedom	and	Neutrality	หรือ	ZOPFAN)
	 -		เร่ืองเศรษฐกิจ	ไทยร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง							
พื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Infrastructure	Fund-AIF)	ทั้งมี	
เปา้หมายจะออกพนัธบตัรทีธ่นาคารกลางสามารถถือเพ่ือเป็นทุนสำารอง
ระหวา่งประเทศได	้และในระหวา่งชว่งการประชุมประจำาปีสภาผูว่้าการ	
ธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่	15	โดยไทยจะลงทุนในกองทุน	AIF	จำานวน											
15	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	450	ล้านบาท)	โดยจะแบ่งเป็น	3	งวด	
งวดละ	5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	150	ล้านบาท)	ซึ่งจะเบิกจ่าย
จากงบประมาณ	และจะต้องจ่ายเงินงวดแรกภายในไตรมาสที	่2	ของปี	
2555	(ไตรมาสที	่3	ของปงีบประมาณ	2555)	และงวดที	่2	และ	3	ภายใน
ไตรมาสที่	2	ของปี	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2557	ตามลำาดับ
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	 นอกจากเร่ืองต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	ประเทศไทยยังมีบทบาทในการ												
จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	(ASEAN	University	Network	
หรือ	AUN)	ในปี	พ.ศ.	2538	โดยจัดต้ังศูนย์การทำางานที่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	และมีส่วนผลกัดนัมตสิำาคญั	อยา่งการจัดทำาวสิยัทศันอ์าเซียน	
(ASEAN	Vision)	ใหค้รอบคลมุความรว่มมอืดา้นการเมืองและสงัคมของ
อาเซียน	และได้เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิอาเซียน	(ASEAN	Foundation)	
ขึ้น	เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา	และการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของอาเซียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539	ฯลฯ

 1.2  ประวัติ และข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศปกครองแบบรัฐเด่ียว	ซ่ึงบรรจุอยู่ในราย
ละเอยีดของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัช่ัวคราว)		พุทธศักราช	
๒๕๕๗	มีการแบ่งแยกอำานาจออกเป็น	3	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายนิติบัญญัติ													
ฝ่ายบริหาร	และฝ่ายตุลาการ	

ฝ่ายนิติบัญญัติ
	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	มาตรา	6	
ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำานวนไม่เกิน	220	คน
ซึง่ได้รบัการแตง่ตัง้โดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต	ิและไดม้บีทบญัญติั
ใหจ้ดัตัง้สภาปฏริปูแห่งชาตติามมาตรา	28	ซึง่ประกอบด้วยสมาชิก	250	
คนที่มาจากการสรรหา	
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ฝ่ายบริหาร
	 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	ในมาตรา	19	
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนตามมติของสภา
นติบัิญญัตแิห่งชาตแิละรฐัมนตรอีืน่อีกจำานวนไมเ่กนิสามสบิหา้คนตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคำาแนะนำา		ซ่ึงคณะรัฐมนตรี	32	คนมีหน้าที่																		
รบัผดิชอบในการบรหิารราชการแผน่ดนิ	วา่การกระทรวงในประเทศไทย
ทั้ง	20	กระทรวง	และสำานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	

ฝ่ายตุลาการ
	 ศาลไทยเปน็องคก์รทีใ่ชอ้ำานาจตลุาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู	
ผู้พิพากษาทุกระดับจำาต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์	ศาล
ปฏบัิตกิารในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ	์ศาลไทยม	ี4	ประเภท	ไดแ้ก	่
ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และศาลทหาร
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์

2
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2.1 วิสัยทัศน์
 

 2.1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

      และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

	 หลังจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ										

มา	10	ฉบับ	สังคมไทยก้าวรดุหนา้ไปทา่มกลางความผนัผวนของเศรษฐกจิ

การเมอืงโลก	และเพือ่ใหก้ารกา้วเดนิไปขา้งหนา้ด้วยความมัน่คง	จึงต้อง

เดินอย่างมีแผนการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ																	

ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้[64]

วิสัยทัศน์

	 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม		

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

	 1.	สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ	ทุกคนมีความ									

มั่นคงในชีวิต	ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ							

เท่าเทียม	มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง												

เสมอภาค	ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนา	ภายใต้ระบบบริหารจดัการภาครัฐทีโ่ปร่งใสเปน็ธรรม
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	 2.	พัฒนาคุณภาพชาวไทยให้มีคุณธรรม	มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มี

ทักษะ	และการดำารงชวีติอยา่งเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั	สถาบนัทางสงัคม

และชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง	สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลง

	 3.	พัฒนาฐานการผลิต	และบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐาน

ความรู	้ความคดิสรา้งสรรค	์และภมูปิญัญา	สรา้งความมัน่คงด้านอาหาร

และพลังงาน	ปรับโครงสร้างการผลิต	และการบริโภคให้เป็นมิตรกับ									

สิ่งแวดล้อม	พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค	เพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

	 4.	สร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน	รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับ														

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ	และภัยพิบตัทิางธรรมชาติ

2.2 เป้าหมาย

 2.2.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนา

  เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

วัตถุประสงค์

	 1)	เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข	

	 2)	เพ่ือพัฒนาชาวไทยทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเป็นองค์รวม	ทั้งทางกาย	
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ใจ	สตปิญัญา	อารมณ	์คณุธรรม	จรยิธรรม	และสถาบนัทางสงัคมมบีทบาท
หลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	
	 3)	เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	คุณภาพ	และ
ยั่งยืน	มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน
ปัญญา	นวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน	มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน	การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ											
สิ่งแวดล้อม	นำาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า
	 4)	เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้พียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ	

เป้าหมายหลัก 
	 1)	ความอยู่เย็นเปน็สขุ	และความสงบสขุของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน	ความ
เหลือ่มลำา้ในสงัคมลดลง	สดัสว่นผูอ้ยูใ่ตเ้สน้ความยากจนลดลง	และดชันี
ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ตำ่ากว่า	5	คะแนน	
	 2)	คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	มีสุขภาวะดีขึ้น	มีคุณธรรม	
จริยธรรม	และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น	
	 3)	เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ								
ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	3	ต่อปี	เพ่ิม						
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ	เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศให้มีไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	40	



35ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

	 4)	คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก	รวมทัง้เพิม่พืน้ทีป่า่ไมเ้พือ่รกัษาสมดลุของ

ระบบนิเวศ[63]

2.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

	 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ได้กำาหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม	โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน

ปจัจยัเสีย่ง	และเสรมิรากฐานของประเทศด้านต่างๆ	ใหเ้ข้มแข็งควบคู่ไป

กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ	มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร

และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม	

รวมท้ังสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิด้วยฐานความรู	้และความคดิสรา้งสรรค์

บนพืน้ฐานการผลติและการบรโิภคทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม	นำาไปสูก่าร

พฒันาประเทศทีม่ั่นคงและย่ังยืน	โดยสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาทีส่ำาคัญ	

ในระยะแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	มีดังนี้	[64]
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 2.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

	 1.1	การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคม

ไทย	ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการจดัการความ

เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง	

	 2.2	การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	เน้นการ

สร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก	และสร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ	

	 1.3	การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้

ชวีติในสงัคม	และมีสว่นร่วมในเชงิเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมอืง

ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี	

	 1.4	การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและ

ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม	และเสริมสร้างการบริหาร

ราชการแผน่ดินท่ีมปีระสทิธิภาพ	โปร่งใส	มรีะบบตรวจสอบ	และ

การรับผิดชอบที่รัดกุม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

 ยั่งยืน 

	 2.1	การปรับโครงสร้าง	และการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม	

	 2.2	การพัฒนาคุณภาพชาวไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง	

	 2.3	การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม	

	 2.4	การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

	 2.5	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

3.  ยทุธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และ

 พลังงาน 

	 3.1	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร

	 	 ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	

	 3.2	การเพิ่มประสิทธิภาพ	และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	

	 3.3	การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต	

	 3.4	การสร้างความมั่นคงในอาชีพ	และรายได้ให้แก่เกษตรกร	

	 3.5	การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	และพัฒนาพลังงานชีวภาพ

	 	 ในระดับครัวเรือนและชุมชน	

	 3.6	การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพ	เพื่อสนับสนุนการ								

	 	 พัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร	

	 3.7	การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

	 	 ด้านอาหารและพลังงาน	
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4.  ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ

 และยั่งยืน 

	 4.1	การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน	

	 4.2	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	

	 4.3	การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 เท่าเทียมและเป็นธรรม	

	 4.4	การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ	

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ

 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

	 5.1	การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์

	 	 ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ	

	 5.2	การพัฒนาฐานลงทุน	โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

	 	 ระดับอนุภูมิภาค	

	 5.3	การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 5.4	การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค

	 	 ภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดำาเนินนโยบาย

	 	 ระหว่างประเทศในเวทีโลก	



39ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

	 5.5	 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การเคล่ือนย้ายแรงงาน	และการ

ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ	

	 5.6	 การมีส่วนร่วมอย่างสำาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติ

ทีม่คีณุภาพชวิีต	ป้องกันภยัจากการก่อการรา้ยและอาชญากรรม	

ยาเสพติด	ภัยพิบัติ	และการแพร่ระบาดของโรคภัย	

	 5.7	 การเสรมิสรา้งความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งประเทศในการสนบัสนนุ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม	และไม่ส่ง																

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	พร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือกับ									

องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำาไร	

	 5.8	 การเร่งรดัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ตกลงการค้าเสรทีีม่ผีลบงัคับ

	 	 ใช้แล้ว	

	 5.9	 การสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเปน็ฐานการลงทุน	และการประกอบ

	 	 ธุรกจิในเอเชยี	รวมทัง้เปน็ฐานความรว่มมอืในการพัฒนาภูมภิาค	

	 5.10	 การปรับปรุง	และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา

	 	 ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น	
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6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

 ยั่งยืน 

	 6.1	การอนรัุกษ	์ฟืน้ฟ	ูและสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 6.2	การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา	และขับเคลื่อนประเทศ

เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตำ่า

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 6.3	การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ	และปรับตัวต่อการ

	 	 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน	

	 6.4	การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

	 6.5	การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม	และ

	 	 วิกฤตการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ	

	 6.6	การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้อง

กับกรอบความตกลง	และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ	

	 6.7	การควบคุม	และลดมลพิษ	

	 6.8	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และ

	 	 สิ่งแวดล้อม	ให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมอย่าง

	 	 บูรณาการ
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 2.3.2 สรุปสาระสำาคัญของยุทธศาสตร์ประเทศ 

        (Country Strategy)

	 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	และภายนอกประเทศ	

สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ	(2556)	

ไดก้ำาหนดยทุธศาสตรป์ระเทศ	(Country	Strategy)	ปงีบประมาณ	พ.ศ.	

2556	–	2561	ภายใต้กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง	และยั่งยืน											

(New	Growth	Model)	โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำาเนินงานที่

สำาคัญ	ดังนี้	

วิสัยทัศน์

	 “ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน	คนไทยอยู่ดีกินดี																					

มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์

	 ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม	สร้างรายได้จากโอกาสใหม่	เพื่อความ

สมดุล	และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

	 -	รากฐานรายได้เดิม	และสร้างรายได้ไหม่

	 -	เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต	(ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่า

ปัจจุบัน)
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	 -	ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ	(ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

ยุทธศาสตร์หลัก 4 ข้อ

 1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เพ่ือหลดุพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง	“Middle	Income	Trap”	(Growth	and	

Competitiveness)

เป้าหมาย

	 -	รายไดต้อ่หวัเพิม่ขึน้เปน็	12,400	ดอลลารส์หรัฐต่อปี	วัดโดยรายได้

ต่อบุคคล	(GNI:	Gross	National	Income	per	capita)

	 -	อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	

อยู่ที่ร้อยละ	5-6	ต่อปี	ในช่วง	15	ปีข้างหน้า

แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง	และสร้างภูมิคุ้มกัน

ตอ่ความผันผวนภายนอก	ดว้ยการใชน้วตักรรม	ความคิดสรา้งสรรค์	และ

เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา	(R	&	D)	ให้มากกว่าร้อยละ	1	ต่อ	

GDP	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและบริการ	โดย

	 -	สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กส่นิคา้เกษตร	และสรา้งความมัน่คงทางอาหาร

	 -	กำาหนดอุตสาหกรรมอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการโลกและ

ภายในประเทศ
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	 -	เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการ

	 -	การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ	และเช่ือมโยงการ

ขนส่งทั้งในและต่างประเทศ	รวมท้ังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย

การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด	และให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ

	 -	การพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อน	เพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ	(National	Competitiveness)	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

	 -	การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค	เพื่อขยายโอกาสการค้าและการ

ลงทุน	โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

   ทางสังคม การลดความเหลื่อมลำ้า (Inclusive Growth)

 

เป้าหมาย

	 -	เพิ่มสัดส่วน	SMEs	ต่อ	GDP	ให้มากกว่าร้อยละ	40	ต่อ	GDP

	 -	ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่	15	ปี	และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่

ร้อยละ	100

	 -	 ค่าสัมประสิทธ์ิของความไม่เสมอภาค	(GINI	coefficient)	

ปรับลดลงเหลือ	0.40	หรือน้อยกว่า	เพื่อยกระดับฐานะของคนทุก

กลุ่มให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการดำารงชีวิตให้มีคุณภาพ
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	 ท้ังนี้	มีเป้าหมายการขยายฐานชนชั้นกลางระดับล่าง	โดยการลดคน					

กลุ่มที่มิใช่ชนชั้นกลาง

แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 -	การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน	และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ มี

	 	 รายได้น้อย	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	สตรี	และ	SMEs

	 -	การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	และการลงทุน

	 	 ทางสังคม	(Social	Enterprises)

	 -	การพัฒนาคุณภาพ	และมาตรฐานด้านการศึกษาและบริการ

	 	 สาธารณสุข	รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพ

การผลิตของแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุ

	 -	การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง	ต่อต้านการคอรัปช่ัน	และ

	 	 สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

	 -	การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ	เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม

	 	 และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งใน

	 	 ดา้นอตุสาหกรรม	การทอ่งเทีย่วและบรกิาร	การลงทนุ	และการคา้

	 	 ชายแดน
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 3) ยทุธศาสตรก์ารเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

   (Green Growth) 

เป้าหมาย

	 -	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Green	House	Gas:	GHG)	

	 	 ในภาคพลังงานให้ตำ่ากว่า	4	ตัน/คน/ปี

	 -	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ	40	ของพื้นที่ทั้งหมด	(128	ล้านไร่)

แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 -	 การพัฒนาเทคโนโลยี	และนวัตกรรมสีเขียว	(R	&	D)

	 -	 การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในทกุภาคสว่นและตลอดหว่งโซ่

การผลิต	การประหยดัพลงังาน	การปรบักฎระเบยีบเรือ่งการสรา้ง

อาคาร	(Building	Code)

	 -	 นโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม	ระบบภาษีสิง่แวดลอ้ม	การอุดหนนุ

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต	การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ	(Green	

Procurement)

	 -	 การสร้างอาชีพสีเขียว	(Green	Jobs)	ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้

มคีวามรูค้วามสามารถ	ให้สอดคล้องกบัทศิทางเศรษฐกจิและสงัคม

สีเขียว	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 -	 การรณรงค์	และสร้างจิตสำานึกของประชาชน

	 -	 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม	และการบริหาร

	 	 จัดการนำ้า	(Mitigation	and	Adaptation)
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 4) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ

   ภาครัฐ (Internal Process)

เป้าหมาย

	 -	ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

	 -	เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	

แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 -	 การปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถดำาเนินการบูรณาการ

แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานหลัก

และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค

	 -	 การพัฒนาและบรหิารกำาลงัคน	เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบราชการ	

เพื่อให้มีกำาลังคนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงาน	ให้

สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างระบบราชการ

	 -	การเร่งปรับปรุง	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบต่างๆ	ทางเศรษฐกิจ	สังคม	

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 -	การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม[20]
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ภาพที่	1		ยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง

	 	 						และยั่งยืน	(New	Growth	Model)

ที่มา:			สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2556

COUNTRY STRATEGY
NEW GROWTH GODEL สรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

คน / คุณภาพชีวิต / ความรู / ยุติธรรม โครงสรางพื้นฐาน / ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

Inclusive Growth Green Growth

Growth & Competitiveness

กฎระเบียบ

หลุดพนจาก
ประเทศ
รายได

ปานกลาง

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ลดความ
เหลื่อมลํ้า

ระบบงาน / กำลังคนภาครัฐ / งบประมาณ
ปรับ

Internal
Process
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ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ

3
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 3.1 ระบบราชการยุคก่อนปฏิรูป
 
 3.1.1 ความเป็นมาของระบบราชการไทย
 
	 ระบบราชการไทยไดม้กีารปฏริปูสำาคญัๆ	มาหลายครัง้	ตัง้แตย่คุรชักาล
ที	่5	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว	ทรงปฏรูิประบบราชการ
แผ่นดินอีกครั้งในปี	พ.ศ.	2435	โดยได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ	
และจัดระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิข้ึนใหม	่ซึง่ประกอบดว้ยสว่นสำาคญั	
3	ส่วน	คือ[47]

	 1)	 การปฏรูิปการบรหิารราชการสว่นกลาง	เชน่	การยกเลกิจตุสดมภ์
	 	 และการจัดการปกครองแบบมณฑล
	 2)	 การปฏริปูการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค	เช่น	การจัดการปกครอง
	 	 แบบมณฑล
	 3)	 การปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	เช่น	การจัดการ
	 	 ปกครองแบบเทศาภิบาล	(เทศบาล)
	 ยุครัชกาลที่	7	แม้การปกครองประเทศจะมีความพลิกผันมากมาย	
และเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	แต่ก็ได้มีการนำาระบบคุณธรรม	
(Merit	System)	ซึ่งประกอบด้วย	หลักความสามารถ	(Competence)	
หลักความเสมอภาค	(Equity)	หลักความมั่นคง	(Security)	หลักความ
เปน็กลางทางการเมือง	(Political	Neutrality)	เขา้มาเปน็กรอบแนวทาง
การวางระบบขา้ราชการพลเรอืนสมยัใหมใ่นระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	
พ.ศ.	2471	
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	 จากยุค	พ.ศ.	2475	จนถึง	พ.ศ.	2540	มีการพูดถึงการปฏิรูปหลาย
ครั้ง	แต่ในทางปฏิบัติยังติดอยู่ในกรอบดังนี้
	 1.	เน้นการแบ่งส่วนราชการ	และการจัดอัตรากำาลังข้าราชการ	
	 2.	ปฏิรูประบบราชการด้วยการปรับปรุงการให้บริการประชาชน	
	 3.	ส่งเสริมการมอบอำานาจ	และแบ่งอำานาจการบริหารราชการไปยัง
ส่วนภูมิภาค
	 4.	การกำาหนดชื่อ	และความหมายของหน่วยงานระดับต่างๆ																		
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น	เช่น	สำานัก	สำานักงาน										
สำานักเลขาธิการ	สถาบัน	ศูนย์	ศูนย์บริการ	สถานี	สถานีทดลอง	เป็นต้น	
เพื่อให้กระทรวง	กรมต่างๆ	ถือเป็นแบบปฏิบัติเดียวกัน		
	 5.	มีการตั้งหน่วยงานใหม่	เช่น	การจัดตั้งศาลปกครอง	
	 6.	การเสนอกฎหมายใหม่	และการปรับปรุงกฎหมาย	เช่น	กฎหมาย
วา่ดว้ยขอ้มลูและขา่วสารของทางราชการ	การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	
ระเบียบสำานักรัฐมนตรวีา่ด้วยการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและ
ภาคเอกชนเพือ่แก้ปญัหาทางเศรษฐกจิ	การพฒันาการบรกิารสาธารณะ	
การปรับปรุงประสิทธิภาพกรมตำารวจ	การปรับปรุงโครงสร้างคณะ
กรรมการข้าราชการอัยการ	ฯลฯ
	 ใน	พ.ศ.	2540	มีการออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ปฏริปูระบบราชการเปน็ครัง้แรก	มกีารจดัทำาแผนแมบ่ทการปฏิรูปราชการ	
(พ.ศ.	2540-2544)	ซึง่นบัว่าเป็นแผนแม่บทการปฏริปูระบบราชการฉบบั
แรก	โดยกำาหนดหลักการ	2	หลักการ	คือ	
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 หลักการที่ 1		การปรับบทบาท	ภารกิจ	และขนาดของหน่วยงานรัฐ	
 หลักการที่ 2	การปรับปรุงระบบการทำางานของหน่วยงานรัฐ		
 
	 ส่วนในด้านการปฏิบัติที่ตามมามีดังนี้
	 1.	 การจัดกลุ่มภารกิจงานต่างๆ	การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มภารกิจ	
	 2.	 การมอบอำานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 3.	 การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน	
	 4.	 การลดขนาดกำาลงัของหนว่ยงานรัฐ	โดยปิดหรอืยบุรวมสำานกังาน
ในต่างประเทศของกระทรวง	ทบวง	กรม	และยุบเลิกลูกจ้างประจำาบาง
ตำาแหน่ง	
	 5.	 การส่งเสริม	สนบัสนนุการใหร้างวลัหนว่ยงานดเีดน่	และเจา้หนา้ที่
ดีเด่นของหน่วยงานรัฐ	
	 6.	 การจัดตั้ง	 และกำาหนดภารกิจองค์การมหาชน	 (Public	
Organization)	เพือ่ให้การบริหารภาครัฐมีความคลอ่งตวัและมอิีสระมาก
ขึ้น	โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542
	 7.	 การออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี	พ.ศ.	2542	
	 8.	 การออกระเบียบสำานักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ	พ.ศ.	2543	
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3.2 การปฏิรูประบบราชการ

 3.2.1 การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

	 การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้ทำาให้โลกก้าว
สูย่คุโลกาภวัิตน์	ซึง่ทำาใหป้ระเทศต่างๆ	ได้รบัผลกระทบจากกระแสสำาคญั	
เช่น	เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน	(Global	Market	Economy)	สังคมบน
ฐานแหง่ความรู	้(Knowledge-based	Society)	และกระแสประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล	(Democratic	Governance)	ประเทศที่เรียนรู้และ
ปรับตัวได้ทันโลก	ก็จะอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน	
สว่นประเทศทีไ่มส่ามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัใหทั้นกบัโลกยคุโลกาภิวัตน์
นี้ได้	ก็จะประสบปัญหาต่างๆ	มากมาย	อย่างประเทศไทยเมื่อครั้งที่ได้
เชือ่มตอ่เศรษฐกจิของไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกในการเปดิเสรทีางการเงนิ
ด้วย	Bangkok	International	Banking	Facilities	(BIBF)	ในเวลา											
ไม่นานธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยก็ล้มละลายต้องขายกิจการกันอย่าง
มโหฬาร	ซึ่งความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนั้น	ภาครัฐไม่อาจปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได้	ประกอบกับการเรียกร้องของประชาชนทำาให้เกิด	
กระแสปฏิรูปใหม่	และมีการเสนอรัฐธรรมนูญปี	พ.ศ.	2540	
	 การปฏริปูระบบราชการไทยไดมี้การนำาเคร่ืองมือทางการบริหารใหม่ๆ	
มาใช้อย่างแพร่หลาย	และปรากฏเป็นรูปธรรมเม่ือมีการประกาศใช้										
พระราชบัญญัติและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อเดือน																					
ตุลาคม	2545	ซึ่งทำาให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่							
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จาก	14	กระทรวง	1	ทบวง	มาเป็น	20	กระทรวง	และได้กำาหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	โดยให้เป็นหน่วยงาน											
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ	การปฏิรูประบบราชการในยุคนี้																	
จึงเรียกว่า	“การพัฒนาระบบราชการ”	เครื่องมือที่สำาคัญคือ
	 1.	แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2546	–	2550)
	 2.	พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบริหารกจิการบา้น
เมอืงทีดี่	พ.ศ.	2546	ซึง่ออกตามมาตรา	3/1	และมาตรา	71/10	(5)	แหง่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	ซ่ึงแก้ไข							
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	
พ.ศ.	2545
	 3.	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำานาจ	พ.ศ.	2546
	 4.	โครงการพัฒนาผูน้ำาการบรหิารการเปลีย่นแปลง	ซึง่เปน็การจดัการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ	(Action	Learning	Program)	เพ่ือพัฒนาผู้ว่า
ราชการจังหวัด	และผู้บริหารของกระทรวงนำาร่องในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง	ตามหลักการ	และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ

	 *ปัจจุบันดำาเนินการภายใต้		“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ			
ราชการไทย	(พ.ศ.	2556-2561)”	
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 3.2.2 ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการ

	 ใน	พ.ศ.	2545	รัฐบาลในขณะนั้นทำาการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่ง
เน้นการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ท่ียึดหลัก	Agenda	Based	ให้
เกิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์	สร้างระบบการประเมินผลโดยใช้คำา
รับรองการปฏิบัติงาน	ปรับการบริหารงานในภูมิภาคให้เป็นระบบการ
บริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ	การออกพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกั
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	พ.ศ.	2546	เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	รวมทั้ง
การนำาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารภาครัฐ	การพัฒนา
ระบบราชการไปสู	่	e-Government	การใชร้ะบบ	GFMIS	มาชว่ยพฒันา
ระบบการเงินการคลังของรัฐ	และการปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วย
การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ	หรือการจัดศูนย์บริการร่วมเพื่อให้
บริการประชาชน	ซึ่งในช่วงนี้การเมืองในประเทศไทยมีเสถียรภาพมาก	
ส่งผลให้การปฏิรูประบบราชการไทยดำาเนินการเป็นรูปธรรมมาก																	
ยิ่งขึ้น[8]	ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้
	 1)	มีการปรับบทบาท	ภารกิจ	และโครงสร้างส่วนราชการ	โดยการ

ทบทวนภารกิจของภาครัฐ	และเน้นให้ภาครัฐทำาเฉพาะภารกิจ							
ที่จำาเป็นและทำาได้ดีเท่านั้น	เน้นการกระจายอำานาจ	และสร้าง
ความร่วมมือกับประชาชน	องค์กรเอกชน	ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ	
เพื่อแก้ไขปัญหา	และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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	 2)	การปรับปรุงแบบ	และวิธีการบริหารงานใหม่	มุ่งเน้นการปฏิรูป
ระบบบริหารภายในสว่นราชการให้เกดิประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	
การบริการมีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและ
ประชาชน

	 3)	การปฏิรูปวิธีการบริหารงบประมาณ	เพื่อให้ระบบ	และวิธีการ
บริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารที่สอดคล้องกับ
นโยบาย	และยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ	สง่ผลใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง	และเป็นระบบงบประมาณที่เน้น
ผลลัพธ์	(Result-based	Budgeting)	ในการปรบังบประมาณครัง้
นี	้กระทรวง	ทบวง	กรม	จะมบีทบาทในการตัดสนิใจมากขึน้	พรอ้ม
ทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคมุตรวจสอบทีม่ปีระสทิธิภาพและโปร่งใส

	 4)	การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร	ให้มีการจัดระบบการบริหาร
บุคลากรใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการและยุติธรรม	ระบบค่า
ตอบแทนทดัเทยีมกบัราคาตลาด	มรีะบบนักบริหารระดับสงู	การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

	 5)	การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม	และค่านิยมของข้าราชการ	และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ให้มีความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการ
ทำางานแนวใหม่	ที่เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	เน้น
การมีจริยธรรม	คุณธรรม	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อให้ข้าราชการมีศักดิ์ศรี	และเป็นที่
เชื่อถือของประชาชน
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 3.2.3 วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย

		 “การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ	สามารถรองรับกับ
การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน”	[34a]

	 ข้อความข้างต้นเป็น	วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย	
ของสำานกังาน	ก.พ.ร.	ทีไ่ดม้กีารยกระดบัจากคำาขวัญสูก่ารปฏิบัติ		มีการ
ยกระดบัสูก่ารเป็นรฐัทีม่ธีรรมาภบิาล	มคีวามรบัผดิชอบและมขีดีสมรรถนะ
ทีน่ำาไปสูค่วามเปน็เลศิอยา่งบรูณาการและเพิม่ประสทิธิภาพงานภาครัฐ	
ท่ีระบบราชการไทยตอ้งใหค้ณุคา่	ความสำาคญัและยดึมัน่ในปรัชญา	หลกั
การ	แนวทางและนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังนี้

1.	ระบบราชการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ผลักดันให้หน่วย
งานของรัฐกำาหนดทิศทางการทำางาน	โดยคำานึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชน	เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม	และรับฟังความคิดเห็น	
เพื่อนำาไปปรับปรุงบริการ	ท้ังวางระบบแก้ไขปัญหาจากการ												
ร้องเรียน	และความเดือดร้อนของประชาชน	รวมทั้งมีระบบ										
การบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต

2.	การลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ	โดยลดความซำ้าซ้อน	ปรับปรุง
พฒันารูปแบบการบรหิารกระบวนการทำางานใหม	่เพิม่ขดีสมรรถนะ

3.	การสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์าร	ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาสนับสนุนการทำางานด้วยความรวดเร็ว	และพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง
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4.	การบูรณาการทำางานของภาครัฐ	และในระดับต่างๆ	ให้มีความ
สอดคล้อง	เชื่อมโยงกัน	เพื่อรองรับการดำาเนินงานนโยบายสำาคัญ
ของประเทศ	และระดมสรรพกำาลงับคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
แต่ละสาขาเพื่อผลักดันการนำานโยบายสู่การปฏิบัติ	โดยร่วมงาน
กับภาคส่วนอื่นๆ	

5.	การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ให้เป็น
ศนูยก์ลางความเจริญในระดับภมิูภาคเชือ่มโยงอาเซียน	เพ่ือใหเ้กดิ
ความร่วมมือในการทำางาน	การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ			
คุ้มค่าไปในทิศทางเดียวกัน

6.	การลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ	อุปสรรค	หรือความยุ่งยาก
ต่อการประกอบกิจการ	หรือการดำาเนินชีวิตของประชาชน	สร้าง
ความโปร่งใส	และความเชื่อมั่นศรัทธา	เป็นที่พึ่งของประชาชน	
และรว่มมอืกบัภาคสว่นอืน่ๆ	ในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติ							
มิชอบ

7.		การพัฒนา	และสรรหาผู้ท่ีมีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ	
สร้างผู้นำาการเปลีย่นแปลงในทุกระดับ	เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่	ีสรา้ง
คุณธรรม	จริยธรรม	พัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดสวัสดิการ	ทบทวน
ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม

8.	การสร้างความพร้อม	และขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	และเวทีโลก	

 3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

	 การพฒันาระบบราชการไทยในระยะตอ่ไป	จะเนน้การดำาเนนิงาน	ที่
สอดรบักบัยุทธศาสตรป์ระเทศ	(Country	Strategy)	พ.ศ.	2556	–	2561	
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ซึง่รฐับาลไดก้ำาหนดเป้าหมายร่วมกนักบัทุกภาคสว่น	โดยมเีปา้หมายหลกั
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อการลดความ	
เหลื่อมลำ้าที่เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม	การเติบโตที่เป็นมิตร							
กับสิ่งแวดล้อม	และในการจะขับเคลื่อนนโยบายแนวทางดังกล่าวให้							
เกิดประสิทธิผล	และเป็นรูปธรรมได้นั้น	ต้องสร้างความสมดุล	และ										
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ	(Internal	Process)	ให้มี
ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการ	สร้าง	และ
ใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานขับเคลือ่น	โดยใหป้ระชาชนในระดบั
พื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	ความต้องการ	อันจะเป็นการ
ผนึกกำาลังเพื่อการพัฒนาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ระดับประเทศ														
ระดับกระทรวง	และระดับพื้นที่ตามที่กำาหนดไว้	จึงมีการเสนอการ								
ดำาเนินการตามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะ										
ปี	พ.ศ.	2556-2561	สามารถแยกออกได้เป็น	3	หัวข้อ	รวม	7	ประเด็น	
คือ

 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ
	 1.	การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
	 		 (Service	Excellence)
	 2.	การพัฒนาองคก์ารใหม้ขีดีความสรรถนะสงูและทนัสมยั	บคุลากร
	 		 มีความเป็นมืออาชีพ	(High	Performance	Organization)
	 3.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
	 		 ประโยชน์สูงสุด		(Public	Values)
	 4.	การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ	(Integration)
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 พัฒนาอย่างยั่งยืน
	 5.	การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
	 		 ระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	(Collaboration)
	 6.	การยกระดับความโปร่งใส	และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
	 		 บริหารราชการแผ่นดิน	(Integrity)

 ก้าวสู่สากล
	 7.	การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย	เพื่อเข้าสู่การเป็น
	 		 ประชาคมอาเซียน	(Readiness	for	ASEAN	2558)

ภาพท่ี	2		สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2556-2561)

ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2556
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ภาพรวมของระบบราชการ

4
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
   ประชาคมอาเซียน
 
	 ใน	พ.ศ.	2554	รัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย	และการบริหารราชการ
แผ่นดิน	โดยมีจุดมุ่งหมาย	“เพื่อนำาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	อย่างสมบูรณ์	โดยสร้างความพร้อม	และความ
เขม้แขง็ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	การเมอืงและความมัน่คง”	
[35]

	 สำาหรับนโยบายการต่างประเทศ	และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่
ปรากฏในคำาแถลงนโยบายของรัฐบาล	มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังต่อไปนี้	

หัวข้อ
(ตามคำาแถลงนโยบายของรัฐบาล)

รายละเอียด

เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน

สง่เสริมความร่วมมอืท้ังภาครฐั	เอกชน	
ประชาชน	 และสื่อมวลชน	 เพื่อ											
เสรมิสรา้งความเข้าใจอันดี	และความ
ใกล้ชิดระหว่างกัน	การส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่ว	การขยายการคมนาคมขนสง่	
และความร่วมมือด้านอื่นๆ	ภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่ง
เสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
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หัวข้อ
(ตามคำาแถลงนโยบายของรัฐบาล)

รายละเอียด

สรา้งความสามคัค	ีและ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
อาเซียน

ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก										
โครงขา่ยคมนาคมขนสง่
ในภมูภิาคอาเซยีน	และ
อนุภูมิภาค

เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการจัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียน	และส่งเสริมความ
รว่มมือกบัประเทศอืน่ๆ	ในเอเชยีภาย
ใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ	และ
เตรยีมความพรอ้มทุกภาคสว่นในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซียนในป	ีพ.ศ.	2558	
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรม	และความมั่นคง	ร่วมมือ
อนุภูมิภาค	เพ่ือส่งเสริมความเป็น	
เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

เพือ่ให้เป็นประโยชนต์อ่การขยายฐาน
เศรษฐกิจทั้งการผลิต	และการลงทุน	
โดยให้ความสำาคญัในการพฒันาจงัหวดั
และกลุม่จงัหวดัทีอ่ยูต่ามแนวระเบยีง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน
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	 นอกจากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาแล้ว	ภาครัฐยังได้ให้ความ
สำาคัญกับการดำาเนินงานของอาเซียน	โดยใช้	ASEAN	First	Policy	หรือ
นโยบายอาเซียนตอ้งมากอ่น	ในฐานะทีอ่าเซยีนเปน็กลุม่ภมูภิาคทีม่คีวาม
ใกล้ชดิ	ทัง้ในดา้นการเมือง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ASEAN	First	
Policy	ชว่ยสง่เสรมิยทุธศาสตรก์ารสรา้งพนัธมติรในระดับภูมภิาค	สรา้ง
โอกาสและลู่ทางในด้านการค้าและการลงทุน	ควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพรอ้มใหก้บัผูป้ระกอบการในประเทศให้สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ	

 4.1.1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
	 การเตรียมความพร้อม	และใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 วัฒนธรรม	การเมือง	และความมั่นคงของอาเซียน	และ																										
การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค	ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กฎระเบียบ	และ
ประชาชน	จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ	ยกระดับคุณภาพชีวิต	และสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น	รวม
ท้ังสรา้งความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาความขัดแยง้	และความมัน่คงใน
รูปแบบต่างๆ	เป็นหลักการสำาคัญที่นำามาซึ่งการกำาหนดยุทธศาสตร์										
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี	2558	ภายใต้แนวทางการพัฒนา																							
8	ยุทธศาสตร์	[47]

วิสัยทัศน์ 
	 “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง	และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนอาเซียนร่วมกัน”
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 ยทุธศาสตรท์ี ่1	การเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของสนิค้า	
บริการ	การค้า	และการลงทุน	มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพภาค
การผลิต	บริการ	การค้า	และการลงทุน	เพื่อรองรับการเปิดโอกาสจาก
การเป็นตลาด	และฐานการผลิตเดียว
 ยทุธศาสตรท์ี ่2	การพฒันาคณุภาพชวีติ	และการคุม้ครองทางสงัคม	
มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม	และประชาชน										
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง	มีสภาพแวดล้อม	
ความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย

ภาพที่	3			ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี	2558
ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ,	2556



67ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และโลจิสติกส์																			
มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง	และมีขีด
ความสามารถในการรองรบั	พรอ้มทัง้มกีฎระเบยีบทีอ่ำานวยความสะดวก
ทั้งการค้าและการลงทุน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มีเป้าหมายในการ								
พัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน	รวมทั้งทักษะการฝีมือ	และภาษา								
กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญ	ได้แก่	การศึกษาแรงงาน	ผู้ประกอบการ	และ								
เจ้าหน้าที่รัฐ
 ยุทธศาสตร์ที่ 6	การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และความตระหนัก							
ถึงความสำาคัญของอาเซียน	มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจ														
และตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน	โดยมี														
กลุ่มเป้าหมายทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่ภาคประชาชน	ภาคแรงงาน	ผูป้ระกอบการ	
และภาครัฐ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7	การเสริมสร้างความมั่นคง	มีเป้าหมายในการสร้าง
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง	เพ่ือนำาไปสู่ภูมิภาคที่มี
บรรทัดฐาน	เอกภาพ	และสันติภาพร่วมกัน
 ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การเพิม่ศกัยภาพของเมอืง	เพือ่เชือ่มโยงโอกาสจาก
อาเซียน	มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน	ท้ังในด้านอุตสาหกรรม	การทอ่งเทีย่ว	การบรกิาร	
การลงทุน	และการค้าชายแดน
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4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวง พร้อมที่ติดต่อ

	 กระทรวงของประเทศไทยมีทั้งหมด	20	กระทรวง	ประกอบด้วย

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง

ทำาเนียบรัฐบาล	ถนนพิษณุโลก	
ดุสิต	กทม.	10300
โทรศัพท์	0	2282	4000
โทรสาร		0	2282	5131
เว็บไซต์		www.thaigov.go.th

ถนนสนามไชย	กทม.	10200
โทรศัพท์	0	225	8260
โทรสาร		0	225	8261
เว็บไซต์		www.mod.go.th

ถนนพระรามที่	6	แขวงสามเสนใน	
พญาไท	กทม.	10400
โทรศัพท์	0	2273	9021	
โทรสาร		0	2273	9397
เว็บไซต์		www.mof.go.th

1.	สำานักนายกรัฐมนตรี

2.	กระทรวงกลาโหม

3.	กระทรวงการคลัง	
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ถนนศรีอยุธยา	เขตราชเทวี	
กทม.	10400
โทรศัพท์	0	2203	5000	
โทรสาร		0	2643	5272
เว็บไซต์		www.mfa.go.th

ถนนราชดำาเนินนอก	
กทม.	10100
โทรศัพท์	0	2283	1500
โทรสาร		0	2356	0683	
เว็บไซต์		www.mots.go.th

1034	ถนนกรงุเกษม	แขวงมหานาค	
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	กทม.	10100
โทรศัพท์	0	2659	6399	
โทรสาร	0	2356	0539
เว็บไซต์	www.m-society.go.th	

4.	กระทรวงการต่างประเทศ

5.	 กระทรวงการท่องเที่ยว
	 และกีฬา

6.	 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง
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3	ถนนราชดำาเนินนอก	
เขตพระนคร	กทม.	10200
โทรศัพท์	0	2281	5955	
ศูนย์บริการข้อมูล	1170	
เว็บไซต์		www.moac.go.th

38	ถนนราชดำาเนินนอก	
แขวงโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กทม.	10100
โทรศัพท์	0	2283	3000	
โทรสาร		0	2281	3959
เว็บไซต์		www.mot.go.th

อาคารกรมควบคุมมลพิษ	92		
ถนนพหลโยธิน	7	แขวงสามเสนใน	
พญาไท	กทม.	10400
โทรศัพท์	0	2278	8500	
โทรสาร		0	2298	5735
เว็บไซต์		www.mnre.go.th	

7.	 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

8.	กระทรวงคมนาคม

9.	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง
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3	ถนนราชดำาเนินนอก	
เขตพระนคร	กทม.	10200
โทรศัพท์	0	2281	5955	
ศูนย์บริการข้อมูล	1170	
เว็บไซต์		www.moac.go.th

120	หมู	่3	ช้ัน	6–9	(โซนทศิเหนอื)	
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	
อาคาร	B	ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่	กทม.	10210
โทรศัพท์	0	2141	6747	
โทรสาร		0	2143	8046
เว็บไซต์		www.mict.go.th	

555/2	ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ	์
อาคารบี	ถนนวิภาวดีรังสิต	
เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	0	2140	6000	
โทรสาร		0	2140	6228
เว็บไซต์		www.energy.go.th

10.	กระทรวงอุตสาหกรรม

11.	กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร

12.	กระทรวงพลังงาน

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง



72

44/100	หมู่	1	ถนนนนทบุรี	1
อำาเภอเมือง	นนทบุรี	11000
โทรศัพท์	0	2507	7000
โทรสาร		0	2547	5210	
เว็บไซต์		www.moc.go.th

ถนนอัษฎางค์	แขวงราชบพิธ	
พระนคร	กทม.	10200
โทรศัพท์	0	2222	1141-55	
โทรสาร		0	2223	3029
เว็บไซต์		www.moi.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่
กทม.	10210
โทรศัพท์	0	2141	6435	
โทรสาร		0	2143	9883
เว็บไซต์		www.moj.go.th

13.	กระทรวงพาณิชย์

14.	กระทรวงมหาดไทย

15.	กระทรวงยุติธรรม

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง
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ถนนมิตรไมตรี	เขตดินแดง	
กทม.	10400
โทรศัพท์	0	2245	5801	
โทรสาร		0	2643	4457
เว็บไซต์		www.mol.go.th	

666	ถนนบรมราชชนนี	
เขตบางพลัด	กทม.	10700
โทรศัพท์	0	2422	8888	
ศูนย์บริการข้อมูล	1765
เวบ็ไซต	์	www.m-culture.go.th

ถนนพระรามที่	6	ราชเทวี	
กทม.	10400
โทรศัพท์	0	2333	3700	
โทรสาร		0	2333	3833
เว็บไซต์		www.most.go.th	

16.	กระทรวงแรงงาน

17.	กระทรวงวัฒนธรรม

18.	กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง
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319	วังจันทร์เกษม	
ถนนราชดำาเนินนอก	เขตดุสิต	
กทม.	10300
โทรศัพท์	ระบบเครือข่ายกด	824
เว็บไซต์		www.moe.go.th	

ถนนติวานนท์	อำาเภอเมือง	
นนทบุรี	11000
โทรศัพท์	0	2590	1000
โทรสาร		0	2591	5816
เว็บไซต์		www.moph.go.th	

19.	กระทรวงศึกษาธิการ

20.	กระทรวงสาธารณสุข

ที่ติดต่อรายชื่อกระทรวง
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4.3 จำานวนขา้ราชการทัว่ประเทศ พรอ้มคณุลกัษณะหลกั
 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 4.3.1 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ 
 
	 กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน	(ไม่รวมข้าราชการทหาร)	ประกอบ
ด้วย	ข้าราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	การบริหาร
ราชการทั้ง	3	ส่วน	รองรับโดยบุคลากรภาครัฐ	ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการ
พลเรือนสังกัดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	และสังกัดอื่นๆ	
ข้าราชการตำารวจ	ข้าราชการครู	เป็นต้น	
	 จำานวนตำาแหนง่ขา้ราชการพลเรอืนในประเทศไทย	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2555	มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	1,424,267	ตำาแหน่ง[79]	แยกเป็น

1,136,872

391,135

466,536

34,252

3,004

214,804

3,361

7,349

16,431

สวนกลางและสวนภูมิภาค

-ขาราชการพลเรือนสามัญ

-ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-ขาราชการรัฐสภาสามัญ

-ขาราชการตำรวจ

-ขาราชการอัยการ

-ขาราชการตุลาการ

-ขาราชการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ประเภทขาราชการ จำนวน

ประเภทขาราชการ จำนวน
สวนทองถิ่น

-ขาราชการกรุงเทพมหานคร

-ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

-พนักงานสวนตำบล

-พนักงานเทศบาล

รวม

287,395

37,893

16,388

101,849

131,265

1,424,267
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 4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ 

	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ได้กำาหนดนิยาม
ของสมรรถนะ	คือ	“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้	
ทักษะ/ความสามารถ	และคุณลักษณะอ่ืนๆ	ที่ทำาให้บุคคลสามารถ								
สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น”
	 โมเดลสมรรถนะ	 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างแบบสมรรถนะ	
(Competency)	ให้ภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะสำาหรับใช้ในการ
บริหาร	และประเมินผลงาน	ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว		
ประกอบด้วยสมรรถนะ		2	ส่วน	คือ[43]

	 1.	สมรรถนะหลัก	(Core	Competency)			
	 2.	สมรรถนะเฉพาะงาน	(Functional	Competency)			

1,136,872

391,135

466,536

34,252

3,004

214,804

3,361

7,349

16,431

สวนกลางและสวนภูมิภาค

-ขาราชการพลเรือนสามัญ

-ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-ขาราชการรัฐสภาสามัญ

-ขาราชการตำรวจ

-ขาราชการอัยการ

-ขาราชการตุลาการ

-ขาราชการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ประเภทขาราชการ จำนวน

ประเภทขาราชการ จำนวน
สวนทองถิ่น

-ขาราชการกรุงเทพมหานคร

-ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

-พนักงานสวนตำบล

-พนักงานเทศบาล

รวม

287,395

37,893

16,388

101,849

131,265

1,424,267
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สมรรถนะหลัก 
	 คือ	คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อ																	
หล่อหลอม	ค่านิยม	และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน	ประกอบด้วย		
5		สมรรถนะ	คือ
	 1.	การมุ่งผลสัมฤทธิ์		(Achievement	Motivation)
	 2.	การบริการที่ดี		(Service	Mind)
	 3.	การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ		(Expertise)
	 4.	จริยธรรม		(Integrity)
	 5.	ความร่วมแรงร่วมใจ		(Teamwork)

สมรรถนะประจำากลุ่มงาน หรืองานเฉพาะ 
	 คือ	สมรรถนะที่กำาหนดเฉพาะสำาหรับกลุ่มงาน	เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
	 สำาหรับสมรรถนะประจำากลุ่มงานมีท้ังหมด	20	ด้าน	ประกอบด้วย[31a]

	 1)	การคิดวิเคราะห์	(Analytical	Thinking)	
	 2)	การมองภาพองค์รวม	(Conceptual	Thinking)	
	 3)	การพัฒนาศักยภาพคน	(Caring	and	Developing)		
	 4)	การสั่งการตามอำานาจหน้าที่	(Holding	People	Accountable)
	 5)	การสืบเสาะหาข้อมูล	(Information	Seeking)
	 6)	ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ	(Organizational	Awareness)
	 7)	การดำาเนินการเชิงรุก	(Proactiveness)	
	 8)	ความถูกต้องของงาน	(Concern	for	Order)	
	 9)	ความมั่นใจในตนเอง	(Self	Confidence)
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	 10)	ความยืดหยุ่นผ่อนปรน	(Flexibility)	
	 11)	สภาวะผู้นำา	(Leadership)	
	 12)	สุนทรียภาพทางศิลปะ	(Aesthetic	Quality)
	 13)	ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม	(Cultural	Sensitivity)
	 14)	ความเข้าใจผู้อื่น	(Interpersonal	Understanding)
	 15)	ศิลปะการสื่อสารจูงใจ	(Communication	and	Influencing)
	 16)	วิสัยทัศน์	(Visioning)	
	 17)	การวางกลยุทธ์ภาครัฐ	(Strategic	Orientation)
	 18)	ศักยภาพเพื่อนำาการเปลี่ยนแปลง	(Change	Leadership)
	 19)	การควบคุมตนเอง	(Self-Control)
	 20)	การให้อำานาจแก่ผู้อื่น	(Empowering	Others)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า 
	 ควรประกอบด้วย	3	คุณลักษณะสำาคัญ	ดังนี้
 l	คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ	(Professionalism)
 l	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ	(Public	Ethos)
 l	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม	(Ethics)
	 คุณลักษณะหลักสำาคัญท้ัง	3	ประการดังกล่าว	มีทั้งคุณลักษณะที่
ข้าราชการไทยจำาเป็นต้องมี	ไม่ว่าจะอยู่ในภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้
มากที่สุด	หรือภาพอนาคตด้านบวก	หรือภาพอนาคตด้านลบ	และ
คณุลกัษณะยอ่ย	ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัไปเฉพาะภาพอนาคตท่ีนา่จะเปน็
ไปได้มากที่สุด	แต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ดังภาพที่	4
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ภาพที่	4	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทย

	 โดยคุณลักษณะหรือภาพอนาคตทางบวก	หรือภาพอนาคตทางลบ	
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
	 1)	คณุลกัษณะท่ีข้าราชการไทยจำาเป็นต้องมี	สำาหรบัทัง้	2	ภาพอนาคต
	 	 ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด	ภาพอนาคตด้านบวกและภาพอนาคต
	 	 ด้านลบ	ได้แก่
  n	คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพที่ข้าราชการไทย

จำาเป็นต้องมี	เช่น	ความสามารถแบบมืออาชีพ	ความรู้
ด้านการบริหารคน	ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร	ความรู้
เก่ียวกับยุทธศาสตร์	ทิศทางการพัฒนาประเทศ	ความรู้
ภาษาต่างประเทศ	ทักษะการทำางานเป็นทีม	ทักษะ										
การคิดวิเคราะห์และสงัเคราะหเ์ชือ่มโยงอยา่งเปน็ระบบ	
ฯลฯ

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ของขาราชการ

ไทย

มีจ
ิตส

าธ
าร
ณ
ะ

มีจริยธรรม
มีความเปน

มืออาชีพ
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  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ	ข้าราชการ
ไทยจำาเป็นต้องมีค่านิยม	และพฤติกรรมในการรักษาผล
ประโยชน์ของแผ่นดิน	(รักษาและปกป้องทรัพย์สมบัติ
และผลประโยชน์ของชาติ)	เป็นผู้ที่มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน	ฯลฯ

  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม	ข้าราชการไทย
จำาเป็นต้องมีจริยธรรม	คุณธรรม	(ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในศีลธรรม	ไม่ใช้อำานาจ	และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใน
ทางมชิอบ)	มคีวามโปรง่ใส	(มกีารปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเปดิเผย	
สามารถติดตามตรวจสอบได้)	มีความซื่อสัตย์	ซ่ือตรง	
(การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม)	ฯลฯ

	 2)	คณุลกัษณะของขา้ราชการทีพ่งึประสงคต์ามภาพอนาคตท่ีเปน็ไป
	 	 ได้มากที่สุด	ได้แก่
  n	คณุลกัษณะของขา้ราชการมอือาชพี	ขา้ราชการไทยจำาเป็น

ต้องมีการทำางานอย่างมีคุณภาพ	มีความสามารถในการ
จัดการกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย	มีความพร้อมต่อการ
ทำางานภายใต้ภัยวิกฤตฉุกเฉิน	มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในงานสูง	มีความรู้ทั่วไปดี	และพร้อมที่จะ
เรียนรูก้ารเปลีย่นแปลงใหม่ๆ 	ตลอดเวลา	เนน้ผลสมัฤทธ์ิ
ในงาน	และสามารถส่งมอบผลงานได้	มีความแม่นยำาใน
ขอ้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการทำางาน	และมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในกระบวนการทางกฎหมาย	มคีวามคลอ่งตวั	ฉบัไว
ในการทำางาน	ฯลฯ
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  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ	ข้าราชการ
ไทยจำาเป็นต้องมีจิตบริการ	เน้นการให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ	ให้ความสำาคัญแก่ผู้เสียเปรียบ	ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม	พร้อมต่อการถูกตรวจสอบจากทุกฝ่าย	
รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย	ฯลฯ

  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม	ข้าราชการไทย
จำาเป็นต้องมีความเคารพในความแตกต่างที่หลากหลาย	
มีความเป็นธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	ตรงไปตรงมา	มีมโน
สุจริต	(Integrity)	ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	และมี
มาตรฐานเดียวกนั	เปน็แบบอยา่งของความดงีามในสงัคม	
และดูแลป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนที่ไม่ดีที่มาจาก
เทคโนโลยีและความทันสมัยภายนอก	(Cultural	
Surveillance)

	 3)	คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ตามภาพอนาคต
	 	 ด้านบวก	ได้แก่
  n	คณุลกัษณะของขา้ราชการมอือาชพี	ขา้ราชการไทยจำาเป็น

ตอ้งมคีวามสามารถในการมองภาพรวมเชงินโยบาย	เปน็
ผู้ท่ีมีความคดิสร้างสรรค	์เป็นข้าราชการทีม่	ี“ความชำานาญ
การเฉพาะด้าน”	(Specialist)	สูง	สามารถทำางานแบบ	
“เฉพาะกิจ”	(Ad	hoc)	มีค่านิยมเน้นการทำางานอย่างมี
คุณภาพ	มีความคล่องตัวสูง	(Mobile	Ability)	มีความ	
สามารถในการทำางานเปน็ทมี	มทัีกษะในการประเมนิผล
สัมฤทธิ์โครงการ	ยึดถือ/ซื่อตรงต่อหลักการและหลัก
วิชาการ	มีทักษะการประสานงาน	และประสานความ
ร่วมมือสร้างเครือข่ายการทำางาน	ฯลฯ
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  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ	ข้าราชการ
ไทยจำาเป็นต้องมีมีจิตบริการ	(Service	Mind)	สามารถ
ทำางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	และมีทักษะแบบผู้อำานวย
ความสะดวก	(Facilitator)

  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม	ข้าราชการไทย
จำาเป็นต้องมีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	เป็นผู้กำาหนด	
ควบคุม	กำากับดูแลกติกา	(Regulator)	ที่ดี	มีความ											
เป็นธรรม	และไม่เลือกปฏิบัติ

	 4)	คณุลกัษณะของขา้ราชการทพีงึประสงคต์ามภาพอนาคตด้านลบ
	 	 ได้แก่
  n	คณุลกัษณะของขา้ราชการมอือาชพี	ขา้ราชการไทยจำาเป็น

ต้องมีความสามารถเรียนรู้	และปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง	เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน	(สามารถให้ความรู้
แกฝ่่ายการเมอืงเพื่อตัดสินใจได้ถกูตอ้ง)	รู้จักการบรหิาร
ความเสี่ยง	เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี	และมีทักษะการบริหารเวลา

  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ	ข้าราชการ
ไทยจำาเป็นต้องมีหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือให้การทำางาน
ของราษฎรให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น	มีจิตใจบริการ
มากขึน้	ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่
ที่จะเป็นผู้ควบคุม	และมี	“จิตวิญญาณ”	ของความเป็น
ข้าราชการ
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  n	คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม	ข้าราชการไทย
จำาเปน็ตอ้งเป็นแบบอยา่งของคณุธรรม	จรยิธรรมในสงัคม	
ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็กลางตามหลกัการ	
ไม่โอนเอน	อ่อนไหว	หรือหวั่นเกรงอำานาจฝ่ายการเมือง	
รักษาความถูกต้อง	และยึดหลักการ[55]

   4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม
       อาเซียน

4.3.3.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
 อาเซียน 
	 เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด	ปัจจัยสำาคัญคือตัวข้าราชการ
เองจะต้องตระหนักถึงความสำาคัญ	และภาคราชการจะต้องสร้าง																	
การรับรู้ให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน		ดังนั้น	สำานักงาน	ก.พ.	จึงกำาหนดแนวทางการสร้าง
ความพร้อมให้ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสามารถสรุป
เนื้อหาได้ดังนี้	[47]

	 n	 เนน้การสรา้งความตระหนกัรูท้ีเ่กีย่วกับประชาคมอาเซียนในกลุม่
	 	 ผู้บริหารระดับกลางและข้าราชการระดับปฏิบัติการ
	 n	 การจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่สรา้งความพรอ้มใหก้บับคุลากร	ประกอบ
	 	 ด้วย	ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลประเทศ	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาคม
	 	 อาเซียนในเชิงลึก	และข้อมูลประเทศไทยในประชาคมอาเซียน



84

	 n	 พฒันาทกัษะทีจ่ำาเปน็ของบคุลากรภาครฐัใน	3	ด้าน	ได้แก	่ทักษะ
	 	 ด้านการสื่อสาร	ทักษะด้านกฎหมาย	และทักษะการกำาหนด
	 	 มาตรฐานและการสร้างเครื่องมือทางข้อตกลงระหว่างประเทศ
	 n	 สร้างทัศนคติที่จำาเป็นของบุคลากรภาครัฐ		
	 n	 สร้างสมรรถนะที่จำาเป็นของบุคลากรภาครัฐ

4.3.3.2 ทัศนคติที่จำาเป็นของบุคลากรภาครัฐ 2 ด้าน

 1) ทัศนคตินานาชาติ   
	 เป็นการปรับทัศนคติ	รวมถึงพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐในฐานะ
ผู้แทนของประเทศ	ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก	เนื่องจาก
ประเทศไทยไมไ่ดเ้ป็นประเทศศาสนาอสิลามเหมอืนมาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	
และบรูไน	ในขณะเดยีวกนั	สปป.ลาว	เวยีดนาม	ยงัมอีดุมคติแบบสงัคมนยิม	
ดงันัน้ความคดิตา่งกนัจึงเป็นรายละเอยีดทีต่อ้งทำาความเขา้ใจแบบยอมรับ
ความตา่งทีอ่ยูร่ว่มกนัได้	และการปรับทัศนคติเชงิบวกตอ่ประเทศสมาชิก
และประชาคมอาเซยีนของกนัและกนั	ทัง้การเสรมิสรา้งอตัลกัษณอ์าเซยีน
ที่มีความกลมเกลียวต่อกัน

 2) ทัศนคติการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียว
	 เนื่องจากบุคลากรภาครัฐยังเห็นว่างานในส่วนอาเซียน	คือ	ภารกิจที่
นอกเหนือภารกิจหลักของตนเอง	รูส้กึเปน็ภาระทีเ่พิม่ขึน้จากงานประจำา	
ทำาใหม้าตรฐานการบรกิารของภาครัฐมคีวามแตกตา่งกนั	มหีลายมาตรฐาน
ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ให้บริการ	ดังนั้น	จึงควรมีการปรับทัศนคติในการให้
บริการที่เป็นมาตรฐาน
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4.3.3.3 คณุลกัษณะของบคุลากรภาครฐัในการเตรยีมความพรอ้มเขา้
 สูป่ระชาคมอาเซยีน (สมรรถนะทีจ่ำาเปน็ของบคุลากรภาครฐั
 7 ด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)

 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
	 คือ	การทำางานที่เน้นเป้าหมายแบบบูรณาการ	มีทั้งบทบาทในเชิงรุก
และเชิงรับ	โดยมียุทธศาสตร์ร่วมของทุกหน่วยงาน	และคงไว้ซึ่งผล
ประโยชน์ของภูมิภาคเช่นกัน

 2) การทำางานเป็นทีม
	 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีการทำางานแยกส่วน	และทำางานเฉพาะตาม
โครงสร้างของระบบราชการ	ไม่ก้าวก่ายกัน	ทำาให้ขาดการทำางานแบบ
บูรณาการ	ดังน้ันการทำางานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ินั้น	จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การประสานงานระหว่างกระทรวง	การรายงาน
สถานการณ์ให้ทราบระหว่างกระทรวง	และการกำาหนดยุทธศาสตร์ร่วม
กันสามารถทำาได้อย่างสมบูรณ์	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีอาเซียนได้

 3) การมีองค์ความรู้
	 คือ	มีองค์ความรู้ในเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
ประเทศสมาชิกในแง่ของโครงสร้างองค์การยุทธศาสตร์	ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของประเทศสมาชิก	วัฒนธรรม	สิ่งท่ีควรทำาและไม่ควรทำาในวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบา้น	การมอีงคค์วามรูเ้ชงิลกึในแงย่ทุธศาสตรข์องชาต	ิ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท่ีจะได้รับผลกระทบจากนโยบายอาเซยีนเชงิลกึ	นอกจาก
นี้ต้องมีความรู้ในด้านการเจรจา	การประชุม	รวมถึงข้อกฎหมาย
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 4) การมีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการทำางาน 
	 อีกทัง้เขา้ใจและสามารถปรบัใช้วธิกีารทำางานในรปูแบบทีเ่ปน็มาตรฐาน
สากลระดับภูมิภาคได้จริง
 
 5) ความเป็นนานาชาติ 
	 บุคลากรมีความเปิดกว้างทางความคิด	มีทักษะที่ยืดหยุ่น	และคล่อง
ตัวในบริบทนานาชาติ

 6) ความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) 
	 ไดแ้ก	่บคุลากรทีม่สีมรรถนะเปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกใหก้บัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีจากข้อตกลงประชาคมอาเซยีน	ทัง้ในและต่างประเทศอยา่งรู้
เท่าทัน

 7) การมีภาวะผู้นำาเชิงรุก 
	 คือ	การที่บุคลากรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำาภาคส่วนอื่นของ
สงัคมให้เกดิความตระหนกั	และเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซยีน
อยา่งเทา่เทียมกัน	เพือ่ให้ภาครัฐสามารถมีบทบาทเชิงรกุในการสนบัสนนุ
ใหท้กุภาคสว่นไดร้บัผลประโยชนส์งูสดุ	และเพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	(Competitive	Advantage)	ของประเทศได้[48]
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4.3.3.4 การเตรียมความพร้อมกำาลังคนภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
 โดยใชผ้ลการศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นแนวทาง
 ในการพัฒนากำาลังคนภาครัฐ  

 คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน
 n		มีความเป็นนานาชาติ
 n		มีความเป็นมืออาชีพ
 n		มีความเป็นผู้สนับสนุน

มีความเป็นนานาชาติ
	-	มีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียน	และประชาคมอาเซียน
-	มีทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะ	“ภูมิภาคนิยม”	มองว่า	
“คนในประชาคมอาเซียนคือ	พลเมืองของภูมิภาค	มีความ																						
เท่าเทียมกัน	และต้องพึ่งพากัน”

-	มีความรู้	และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ						
ในประชาคมอาเซียน	

-	มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับการสนทนา	เจรจาต่อรอง													
การเขียนข้อกฎหมาย	การจัดทำาข้อเสนอโครงการ	การเข้าใจ																										
คำาศัพท์เฉพาะการเข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก	โดยเฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน

-	มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์	รู้เป้าหมายในการเจรจา	รู้
ขอ้มลูเชงิลึกของคูเ่จรจา	รูเ้ทคนคิการเจรจา	และเข้าใจสถานการณ์

-	มีทักษะด้านการประชุมนานาชาติระดับสากล	(ประเด็น	เป้าหมาย	
ภาษา	และการจัดทำาบันทึกการประชุม)
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-	มีทักษะในการอ่าน	และเข้าใจข้อตกลง	กฎหมายระหว่างประเทศ	
กฎหมายของประเทศสมาชกิ	รวมทัง้การปรบัใช้กบับริบทของไทย

มีความเป็นมืออาชีพ
-	ทำางานมุ่งผลสัมฤทธิ์	โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน
-	มีการสั่งสมความรู้	ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
อาเซียน	และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญนั้นๆ	ให้แก่
เพื่อนร่วมงาน

-	มีข้ันตอนการทำางานท่ีโปร่งใส	ได้มาตรฐาน	มีความเป็นธรรมต่อ							
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

-	มีจิตสำานึกของการทำางานเป็นทีม	มีการสร้างเครือข่ายกับทุก												
ภาคส่วนและประเทศสมาชิก

-	มคีวามเข้าใจ	และสามารถกำาหนดมาตรฐานการทำางานท่ีเปน็สากล

มีความเป็นผู้สนับสนุน
-	มีภาวะผู้นำาเชิงรุก	โดยมียุทธศาสตร์ในการนำาภาคส่วนต่างๆ	ของ
สังคมให้ตระหนัก	และเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน	
เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำาเนินบทบาทเชิงรุกในการนำาประเทศเข้า	
สู่ประชาคมอาเซียน	และการแข่งขันได้ตามพันธะกรณี

-	เขา้ใจความตอ้งการของภาคเอกชนและประชาชน	พรอ้มทีจ่ะอำานวย
ความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซยีน	สามารถใหบ้รกิารได้อยา่งมมีาตรฐานระดบัสากล	โปรง่ใส	
คล่องตัว	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล[62]
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของแต่ละกระทรวง และหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN

5
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง

	 ยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวงกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย	3	เสาหลัก	(Pillars)	ได้แก่
	 1)	ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน
	 2)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
	 3)	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

	 ในแต่ละยุทธศาสตร์น้ัน	กระทรวงต่างๆ	มีภารกิจท่ีจำาเป็นต้องปฏิบัติ
ต้ังแต่แผนงาน	จนถึงการปฏิบัติการให้ลุล่วง	เพ่ือตอบประเด็นยุทธศาสตร์
น้ันๆ

 5.1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมือง
  และความม่ันคงอาเซียน
 
กระทรวงการต่างประเทศ 
	 กระทรวงการต่างประเทศ	ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
เป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและเป็นประธานคณะกรรมการ
ดำาเนินการเพ่ือจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	โดย
กระทรวงต่างประเทศได้ต้ังให้มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมอาเซียน	ซ่ึง
กรมอาเซียนมียุทธศาสตร์ดังนี[้3]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1	ดำาเนินการเชิงรับและรุกในมิติต่างๆ	เพ่ือรักษาและ
ผลักดันบทบาท/จุดแข็งของไทยในเวทีอาเซียนท้ังในกลุ่มประเทศสมาชิก



91ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

อาเซียน	10	ประเทศ	กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	5	ประเทศ	และ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	4	ประเทศ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2	ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศไทย	เพ่ิมบทบาท
ยุทธศาสตร์ของไทยในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	
เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	อาทิ	ประชาธิปไตย	
สิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาลการลดช่องว่างเพ่ือการพัฒนา	การเช่ือมโยง
ระหว่างกัน	รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของอาเซียน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3	สนับสนุนและส่งเสริมการเช่ือมโยงท่ีครบวงจร	ระหว่าง
ท้ัง	3	ประชาคมอาเซียน	และในกรอบเวทีต่าง	ๆท้ังอาเซียน	อาเซียนบวก
หน่ึงกับประเทศคู่เจรจาเป็นรายประเทศ	อาเซียนบวกสาม	และเวทีเอเชีย
ตะวันออก	เป็นต้นเพ่ือสนับสนุนกระบวนการรวมตัวในอาเซียน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4	ผลักดันวาระของประชาชนในอาเซียน	อาทิ	การ
บริหารจัดการภัยพิบัติ	ประเด็นท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย์	ปัญหา
ข้ามชาติ	และผลกระทบท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5	ผลักดันแนวทางดำาเนินงานภายในประเทศเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ	ในประเทศไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน	รวมท้ังส่งเสริมการตระหนักรู้เก่ียวกับประชาคม
อาเซียนแก่สาธารณชน

สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
	 สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	(สมช.)	เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดำาเนินการเพ่ือรองรับประชาคมการเมือง
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และความม่ันคงอาเซียนในระดับนโยบายของไทย	ได้จัดทำาร่างยุทธศาสตร์
ในการดำาเนินการด้านการเมืองและความม่ันคง	เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	ประกอบด้วย	6	
ยุทธศาสตร์[80]	คือ
	 1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
	 2.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือด้านความ									
ม่ันคงในภูมิภาค
	 3.	ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีลักษณะ														
ข้ามชาติ
	 4.	ยุทธศาสตร์การจัดการกับภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบรุนแรง
	 5.	ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค
	 6.	ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับมหาอำานาจ
	 ท้ังน้ีในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว	จะกำาหนดมาตรการในการดำาเนินการ	
แต่ละยุทธศาสตร์	ซ่ึงปรากฏอยู่ในร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติของสำานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ	

กระทรวงกลาโหม
	 กระทรวงกลาโหมได้ใช้กลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	
(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting	:	ADMM)	[41]		เป็นส่วนเสริม
สร้างเพ่ือนำาไปสู่การจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	ซ่ึง
จากผลของการประชุม	ADMM	ท่ีผ่านมา	ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีกิจกรรม
ความร่วมมือท่ีสำาคัญ	คือ
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	 -	ความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมใน
ด้านความม่ันคงรูปแบบใหม่
	 -	การใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
	 -	ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียน
	 นอกจากน้ีกระทรวงกลาโหมได้มีการจัดต้ังกองอาเซียน	สำานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์สำานักนโยบายและแผนกลาโหม[4]	เม่ือเดือน	
ตุลาคม	พ.ศ.	2553	โดยได้ปรับอัตราภายในของสำานักนโยบายและ										
แผนกลาโหมเพ่ือรองรับงานดังกล่าว	โดยมีอัตรา	คือ	
  1. แผนกอาเซียน 1 รับผิดชอบงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน	และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ
คู่เจรจา	และการดำาเนินการอ่ืน	ๆ 	ในกรอบของเสาหลักประชาคมการเมือง
และความม่ันคง		
 2. แผนกอาเซียน 2	รับผิดชอบงานในกรอบของการประชุม	ASEAN	
Regional	Forum	และการดำาเนินการอ่ืน	ๆ 	ในกรอบของเสาหลักประชาคม
เศรษฐกิจและเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม	สำาหรับแผนกกิจการชายแดน	
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกับการดำาเนินการด้านความม่ันคงชายแดน	เช่น	การ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป	ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน	และการ
ดำาเนินการอ่ืน	ๆ	ภายใต้กรอบการประชุมดังกล่าว	เพ่ือให้หน่วยข้ึนตรง
กระทรวงกลาโหม	มีแนวทางในการดำาเนินการรองรับการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	และจะได้นำาแนวทางดังกล่าว	ไปปรับปรุงการ
ดำาเนินการด้านกำาลังพล	การงบประมาณ	และการบริหารจัดการต่าง	ๆ	
ให้สอดคล้องต่อไป
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กระทรวงยุติธรรม
	 กระทรวงยุติธรรมได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยได้จัดทำายุทธศาสตร์[21]และเตรียมการปฏิบัติดังน้ี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ขับเคล่ือนการพัฒนากฎหมาย	เพ่ือสนับสนุน
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	 โดยปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพท้ังทางแพ่ง-พาณิชย์	และอาญา	สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไทยแก่ชาวต่างประเทศ	รวมท้ัง
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการให้บริการประชาชนด้านกฎหมายจาก	
ทุกภาคส่วน	(Probono)	และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา																
องค์ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ	
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :	พัฒนากลไก	และสร้างเสริมความเช่ือมโยง
ในระบบและกระบวนการยุติธรรม	โดยเสริมสร้างความร่วมมือ	เช่ือมต่อ	
ประสานการทำางานร่วมกัน	มีการทบทวน	และจัดทำาฐานข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรมให้ตอบสนองต่อคดีใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	และส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงานด้านกระบวนการยุติธรรมใน
ทุกประเทศอาเซียน	(ทูตยุติธรรม)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :	การยกระดับ	และพัฒนาระบบบริการด้าน
กระบวนการยุติธรรม	เพ่ือสร้างความเสมอภาค	และเป็นธรรม	โดยส่งเสริม
ให้มีล่ามด้านกฎหมายในภาษาท่ีสำาคัญของชาติอาเซียนในกระทรวงยุติธรรม		
ท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เข้าถึงได้ง่ายและเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกับประชาชนในการให้บริการ	และรับเร่ืองร้องเรียน	อีกท้ัง
เปิดศูนย์ให้บริการ	รูปแบบ	one	stop	service	ในทุกภูมิภาคของประเทศ	
รวมท้ังพัฒนาแนวทางปฏิบัติกลาง	(Guidelines)	ในการให้บริการแก่
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ประชาชนและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายท่ีรอรับการจ่ายค่า
เยียวยา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :	เสริมสร้างความเช่ือม่ันในระบบยุติธรรม
ไทย	โดยส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจหลักนิติรัฐ-นิติธรรม	และสิทธิ
มนุษยชนให้กับประชาชน	ท้ังจัดทำาดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ	และดัชนีความ
เช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม	รวมท้ังการผลักดันให้กระทรวงยุติธรรม
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	
ท่ีจะส่งผลและผลักดันให้ประทศไทยเป็นผู้นำาในการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม	และหลักนิติธรรมในภูมิภาคอาเซียน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 :	ยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร	และ
บุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	ให้มีความรู้เข้าใจถึงองค์ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย	การใช้ภาษา	และระบบงานยุติธรรมของประเทศอาเซียน																		
รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ	ท้ังสนับสนุนบุคลากร	
ได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน

 5.1.2 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
     อาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ 
	 กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้า		
ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ	และได้รับมอบหมายตามมติ																		
คณะรัฐมนตรีเม่ือปี	2554	ให้เป็นเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุสู่การเป็นประชาคมในปี	2558	จึงได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์หลักในการใช้อาเซียนเป็นฐานในการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
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โลกภายใต้โลกาภิวัตน์ท่ีเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเช่ือมโยงกัน
มากข้ึน	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสร้างการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว	รวมท้ังการแข่งขันท่ีรุนแรงย่ิงข้ึน	ซ่ึงในการดำาเนิน
ภารกิจสำาคัญน้ี	กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์และจัดทำาพิมพ์เขียวในการดำาเนินการ	(Blueprint)	เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่	AEC	โดยมีเป้าหมาย	และแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ท้ังในส่วนกลาง	ภูมิภาค	(76	
จังหวัด)	และในต่างประเทศ	(66	แห่งใน	44	ประเทศทุกภูมิภาคของโลก)	
รวมท้ังบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	
ในลักษณะท่ีสร้างความเป็นพันธมิตรร่วมกัน	(Public-Private	Partnership	
:	PPP)
	 ในการเตรียมความพร้อมของไทยเพ่ือเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	2558		กระทรวงพาณิชย์ได้กำาหนดพิมพ์เขียวเป็นกรอบการ
ดำาเนินการรองรับ	AEC	ไว้	โดยมี	8	ยุทธศาสตร์	ดังต่อไปน้ี[19]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ขับเคล่ือนการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจของอาเซียน
และเวทีเศรษฐกิจการค้าอ่ืน	เช่น	WTO	APEC	ตลอดจนเวทีเจรจาทวิภาคี	
(Joint	Trade	Committees)	ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ	รวมท้ังต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  : พัฒนาฐานองค์ความรู้เก่ียวกับ	AEC		โดยกระทรวง
พาณิชย์จะจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	Learning	
Center)	เพ่ือเป็นศูนย์กลางการนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับ	AEC	อย่างครบ
วงจร	และบูรณาการแผนการจัดฝึกอบรม	และสัมมนาของหน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์		ให้เข้มแข็ง	เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังในภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเน่ือง
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์
แก่ภาคเอกชน	เพ่ืออำานวยความสะดวกทางการค้า	โดยการพัฒนาระบบ
การให้บริการของกระทรวงอย่างครบวงจร	และสร้างระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว	(Single	Gateway)	ตลอดจนให้บริการ
ข้อมูลและคำาปรึกษาทางธุรกิจผ่านศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	Business	Support	Centers)	รวม		
ท้ังส้ิน	87	ศูนย์	ในกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง	สำานักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด	
และสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	(ในอาเซียนและจีนตอนใต้)	
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Export	Service	Center)	
ณ	หน่วยงานสาขาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ถนนรัชดาภิเษก	
และศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้า	(Trade	Dispute	Solution	
Center)	ณ	กระทรวงพาณิชย์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าของไทย	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจ
การค้ายุคใหม่	(Trade	Infrastructure)	เช่น	ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค้าและบริการของไทย	การพัฒนาธุรกิจ	e-Commerce	และ
การพัฒนาห่วงโซ่ด้านโลจิสติกส์การค้า		เช่น	คลังสินค้า	ศูนย์กระจายสินค้า	
ด่านศุลกากร	และการปรับประสานกฎระเบียบในการขนส่งและพิธีการ
ศุลกากร	เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและการค้าชายแดน
รองรับ	AEC	โดยกระทรวงพาณิชย์มุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัดต่างๆ	
ในทุกภูมิภาคของประเทศ	เพ่ือใช้โอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุน			
ท่ีเพ่ิมขยายให้เต็มศักยภาพและรับมือกับการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน	ซ่ึงจะ
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เป็นการสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ	ของไทยก้าวไปสู่การเป็นนครแห่งอาเซียน	
(AEC	Cities)	โดยมีเป้าหมายในปี	2557-2558	ท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อม	
ให้แก่จังหวัดขอนแก่น	เชียงราย	และสงขลา	นอกจากน้ี	กระทรวงพาณิชย์
ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านและการค้า
ชายแดน	และมีแผนดำาเนินการเพ่ืออำานวยความสะดวกทางการค้า																	
ณ	จุดผ่านแดน		ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าแถบชายแดนและในประเทศ
เพ่ือนบ้าน	และมุ่งดำาเนินการให้เอกชน	ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ในอนุภูมิภาคต่างๆ	อย่างเต็มท่ี	เช่น	GMS	และ	ACMECS	เป็นต้น	
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาและขยายเพ่ิมสัดส่วนการตลาดของไทย
ใน	AEC	โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนไทยปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์มาให้ความ
สำาคัญอย่างจริงจังแก่ตลาดอาเซียน	และตระหนักว่าอาเซียน	10	ประเทศ
เป็นตลาดท่ีเช่ือมโยงเป็นผืนเดียวกันเสมือนกับเป็นตลาดภายในของไทย
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย	
และสอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้	AEC	(กระทรวงพาณิชย์มีกฎหมาย		
ภายใต้การกำากับดูแล	จำานวน	31	ฉบับ)	
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์และหน่วย
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในภาครัฐและภาคเอกชน	โดยการยกระดับสถาบันกรม
พระจันทบุรีนฤนาถของกระทรวงพาณิชย์	เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการดำาเนิน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ความเป็นสากล	และการจัดหลักสูตร
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการแบบบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	
เช่น	โครงการ	Young	AEC	Traders	โครงการ	OTOP	Traders	และ
โครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ	เป็นต้น
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กระทรวงการคลัง
	 จากการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง	คร้ังท่ี	
1/2557	เม่ือวันท่ี	21	สิงหาคม	2557		ในการประชุมคร้ังน้ี	ท่ีประชุมได้มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน	เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักของกระทรวงการคลังในการ
ดำาเนินการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ซ่ึงยุทธศาสตร์กระทรวง
การคลังจัดทำาข้ึนภายใต้วิสัยทัศน์	คือ	“มีความเป็นเลิศด้านการเงินการ
คลัง	เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน”	พร้อม
ท้ังจัดทำาแผนงานโดยคำานึงถึงความเก่ียวข้องกับ	แผนการจัดต้ังประชาคม
อาเซียน	(ASEAN	Blueprint)	ท้ัง	3	ฉบับ	ยุทธศาสตร์ประเทศ	พ.ศ.	2556-
2561	และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังประจำาปีงบประมาณ	2556-2559	
โดยมาตรการด้านการเงินการคลังภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี	ได้รับการจัดกลุ่ม
เป็น	4	ยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
ได้แก่[5] 

	 (1)	 เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
	 	 (Single	Market	and	Production	Base)	
	 (2)	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
	 	 (Competitive	Economic	Region)	
	 (3)	 พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
	 	 (Equitable	Economic	Development)	และ	
	 (4)	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	
	 	 (Integration	into	the	Global	Economy)	
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	 จาก	4	ยุทธศาสตร์ข้างต้น	สามารถจัดกลุ่มย่อยออกเป็น	13	กลยุทธ์	
34	มาตรการ	โดยให้สำานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ประสานงาน	และ												
ให้ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ																				
ผู้อำานวยการสำานักงานการเงินการคลังอาเซียนอีกตำาแหน่งหน่ึง[6]

กระทรวงมหาดไทย
	 กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสำาคัญท่ีจะขับเคล่ือนกลไกการ
ปกครอง	กลไกเศรษฐกิจจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถ่ิน	แผนยุทธศาสตร์ซ่ึง
เป็นเคร่ืองบอกทิศทางของกระทรวงมหาดไทย	ได้มีการลงนามให้ความ
เห็นชอบเม่ือวันท่ี	2	สิงหาคม	พ.ศ.	2557	ท่ีผ่านมา[29]	โดยเรียกว่า
	 “แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยใน
การเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนปี	พ.ศ.	2558”	รวมท้ังใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ซ่ึงแผนดังกล่าว
ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์หลักดังน้ี	[29]

	 1.	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือเช่ือมโยงโอกาส
จากการรวมตัว	กระทรวงฯ	รับหน้าท่ีหลักในการขจัดความยากจนท้ังใน
ระดับประเทศและระดับความร่วมมืออาเซียน	จึงต้องสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน	ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน	เช่น	การ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	และการตลาดสินค้าหน่ึงตำาบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์	สู่สากล	และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำาคัญ
กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท้ังเร่ืองการสร้างมาตรฐานบริการท่ีดี	การหา	
จุดเด่นเร่ืองการท่องเท่ียว	รวมท้ังการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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	 2.	เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง	บรรเทาปัญหา														
ภัยพิบัติ	กระทรวงฯ	ได้ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมการ
จัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	ท้ังในประเทศและระดับความร่วมมือ
อาเซียน	ซ่ึงเป็นความม่ันคงรูปแบบใหม่
	 3.	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน	ได้มอบหมายให้
นายอำาเภอ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีด้วยภาษาง่าย	ๆ	โดยจังหวัดท่ีต้องให้ความสำาคัญเป็น
พิเศษคือ	31	จังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน	นอกจากน้ี
จังหวัดใกล้เคียงท่ีเป็นหัวเมืองใหญ่ก็ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้วย	
สำาหรับภาพรวมของจังหวัดท่ีโดดเด่นเร่ืองการสร้างความตระหนักรู้อาเซียน
ได้แก่	มหาสารคามและนครพนม	ท้ังสองจังหวัดมีศูนย์อาเซียนศึกษาให้
ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน
	 4.	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ	กระทรวงฯ	
ต้องการให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะท่ีเหมาะสม	
และมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน	โดย
จัดโครงการเรียนรู้ทางไกลแบบ	E-Learning	เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษ
	 5.	การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน	กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผู้นำาของทีมงานจังหวัดอ่ืน	ๆ 	ท่ัวประเทศ	76	จังหวัด	จึงต้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโลจิสติกส์	สถานีขนส่ง	การเปิดจุดผ่านแดน

กระทรวงคมนาคม
	 จากแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน	(Master	
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Plan	on	ASEAN	Connectivity	:	MPAC)	ท่ีเน้นการเช่ือมโยง	3	ด้านหลัก	
ได้แก่		การเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ	
และความเช่ือมโยงระหว่างประชาชน	ซ่ึงได้รับการขยายผลโดยท่ีประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน	คร้ังท่ี	16	ได้รับรองแผนปฏิบัติการบรูไน	2555-
2558	(Brunei	Action	Plan	2011-2015)[12]	ซ่ึงเป็นแผนการดำาเนินงาน
ด้านการขนส่งของอาเซียนระยะ	5	ปี		ท่ีมีการเช่ือมโยงกัน	ท้ังด้านการค้า	
การบริการ	และการไปมาหาสู่กันของประชาชน	ท้ังน้ี	กระทรวงคมนาคม
ได้ปฏิบัติการท่ีครอบคลุม	5	ด้านคือ[13]

 ด้านการขนส่งทางถนน
	 ด้านการขนส่งทางถนน	ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางหลวงระหว่าง
ประเทศ	5	โครงการ	แล้วเสร็จ	1	โครงการ	ได้แก่	สายอำาเภอพิบูลมังสาหาร–
ช่องเม็ก(ส่วนท่ี	1)		และอยู่ระหว่างดำาเนินการอีก	4	สาย	ได้แก่	สายคอน
สะตอ–วังปะจัน	จังหวัดสตูล	สายสุไหงโกลก–อำาเภอแว้ง–บ้านบูเก๊ะตา	
จังหวัดนราธิวาส	สายอำาเภอพิบูลมังสาหาร–ช่องเม็ก(ส่วนท่ี	2)	เชิงเขา
ตะนาวศรี–กอกะเร็ก	พร้อมปรับปรุงทางเดิมสายเมียวดี–เชิงเขาตะนาวศรี	
นอกจากน้ียังได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานทางหลวง	ป้ายจราจร	ส่ิงอำานวย
ความสะดวกในการขนส่ง	เร่งรัดการจัดทำามาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนนและการควบคุมมลพิษ	จัดทำาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ	
(Intelligent	Transportation	System:	ITS)	และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการขนส่ง
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 ด้านการขนส่งทางรถไฟ 
	 ด้านการขนส่งทางรถไฟ	ได้เร่งพัฒนาการเช่ือมโยงทางรถไฟสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านใน	3	เส้นทาง	ได้แก่	เส้นทางเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ	เช่ือม
โยงกับเส้นทางการค้า	R3E	เส้นทางบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–
มุกดาหาร–นครพนม	ในเส้นทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือมโยง
กับ	สปป.ลาว	และเส้นทางโครงข่ายช่วงท่ีขาด	(Missing	Link)	ช่วงสถานี
อรัญประเทศ–คลองลึก	เช่ือมโยงประเทศกัมพูชา	

 ด้านการขนส่งทางนำา้
	 ด้านการขนส่งทางนำา้	ได้ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางลำานำา้โขง	โดยเปิด
ใช้ท่าเทียบเรือเชียงแสน	2	และบูรณาการให้เกิดมาตรฐานในการขนส่ง
ทางทะเลร่วมกัน	เช่น	จัดทำาโครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรืออาเซียน	รวม
ท้ังยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
ในการเดินเรือ	พัฒนามาตรฐานบุคลากรร่วมกัน	โดยการฝึกซ้อมร่วมใน
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย	รวมถึงพัฒนาการ
ขนส่งทางลำานำา้อย่างย่ังยืน

 ด้านการขนส่งทางอากาศ
	 ด้านการขนส่งทางอากาศ	ได้เพ่ิมประสิทธิภาพ	โดยการขยายขีดความ
สามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี	2	และท่าอากาศยานภูเก็ตให้
เปิดใช้บริการทางอากาศเต็มขีดความสามารถและทำาความร่วมมือ	ทำาความ
ตกลงด้านการบินกับประเทศคู่เจรจา	เช่น	จีน	เกาหลีใต้และอินเดีย	ฯลฯ
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 ด้านการอำานวยความสะดวกในการขนส่ง 
	 ด้านการอำานวยความสะดวกในการขนส่ง	ได้มีการเร่งรัดจัดทำากรอบ
ความตกลงด้านการขนส่งของอาเซียน	3	ฉบับ	ให้มีผลในทางปฏิบัติ	ประกอบ
ด้วย	กรอบความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน	กรอบความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามแดนและกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ		
รวมท้ังจัดทำาความตกลงการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ		พัฒนาเส้น
ทางใหม่ในการขนส่ง	และเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ	ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ	และกฎหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งข้ามพรมแดน
	 นอกจากน้ี	การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการ
เช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน	ยังได้ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ด้วยวงเงินการลงทุนรวม	2.27	ล้านล้านบาท	ซ่ึงได้จัดเตรียมแผนการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการขนส่งทุกๆด้าน	และมีโครงการสำาคัญ	
ได้แก่	การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	(Motorway)	การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง	4	สาย	การพัฒนาทางคู่และทางรถไฟสายใหม่	9	
สายทาง	การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี	2	และการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง	เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	และเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการเตรียม							
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้	 8	 ยุทธศาสตร์																															
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เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันเม่ือเปิด	AEC	โดยยุทธศาสตร์							
ท้ัง	8	ประกอบด้วย[10]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1		การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำาหรับสินค้าเกษตร
ท่ีสำาคัญ	หรือ	Zoning	วิเคราะห์ความเหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิด	
และสร้างความสมดุลในเร่ืองของปริมาณการผลิตและการใช้สินค้าเกษตร
เป็นรายชนิดสินค้า	ท้ังน้ี	เพ่ือปรับให้อุปสงค์กับอุปทานมีความสมดุล											
ซ่ึงจะสร้างให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากข้ึน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2	การพัฒนาเกษตรกรสู่	Smart	Farmer	(เกษตรกร
ปราดเปร่ือง)	มีจุดประสงค์เพ่ือต้องการให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการ
ทำาการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 	การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่การผลิต	เก่ียวข้องกับโครงการอาหารปลอดภัย	(Food	Safety)	
การรับรองมาตรฐานสินค้า	(สัญลักษณ์	Q)	ท้ังในเร่ืองของตัวสินค้าและ
ปัจจัยการผลิต	การกำาหนด	พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4	การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธ์ุพืช	Asean	Seed	Hub		
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5	การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว	(Green	City)	คือการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 	การจัดการดินและนำ้า	คือต้องการขยายพ้ืนท่ี
ชลประทานให้เพ่ิมข้ึน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7		การเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือ
รองรับ	AEC	ซ่ึงด่านตรวจสินค้าเป็นหัวใจท่ีสำาคัญ	เพราะประเทศไทยมี
ด่านชายแดนติดกับประเทศต่าง	ๆ 	จำานวนมาก	จำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
การทำางานของด่านท้ังอุปกรณ์	และบุคลากร
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 8		การพัฒนาศูนย์เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร	ให้เป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน	เน่ืองจากในอนาคตแรงงานภาคเกษตรจะขาดแคลน
อย่างมาก	จำาเป็นต้องเป็นศูนย์รวมเคร่ืองจักรกลการเกษตร	
	 จาก	8	ยุทธศาสตร์ได้พัฒนาเป็นโครงการสำาคัญ	(Flagship	Project)		
ซ่ึงได้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นำาเสนอถึงความก้าวหน้าโครงการสำาคัญ	(Flagship	Project)	
เม่ือวันท่ี	25	ก.พ.	2557	ท่ีผ่านมา[11]

กระทรวงแรงงาน
	 กระทรวงแรงงานแผนพัฒนากำาลังคนในระดับประเทศ	พ.ศ.	2555	
–	2559	ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน	โดยได้กำาหนดยุทธศาสตร์และการเตรียมการปฏิบัติ
ดังน้ี[22]      
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1	การผลิตและพัฒนาศักยภาพกำาลังคนทุกระดับ												
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต
	 โดยสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทางการ	ศึกษาเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต	ท้ังร่วมมือกับหน่วยงาน							
ทางด้านการศึกษาเพ่ือเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ										
(ภาษาอังกฤษ		จีน	และภาษาเพ่ือนบ้าน)		ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน								
ด้านกำาลังคนทุกภาคส่วน	
	 โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ	Work	Integrated	
Learning	(WIL)	มากข้ึนในทุกระดับ	เพ่ือพัฒนาทักษะในการทำางานจริง		
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เพ่ิมความพร้อมให้กับคนในวัยแรงงาน	ให้มีโอกาสเพ่ิมเติมทักษะฝีมือ
แรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ	ICT		และจัดเตรียมกำาลังคนในบาง
สาขาท่ีขาดแคลนท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ	โดยผลักดันให้พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3	การพัฒนากำาลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถ
ในระดับสากล
	 โดยเตรียมความพร้อมกำาลังคนเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้า
และบริการอันเน่ืองมาจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน	ท้ังส่งเสริมและ
พัฒนากำาลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถ		ทักษะฝีมือ		ทักษะ
ใหม่	ๆ	(ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี)	และทักษะด้านภาษาเพ่ิมข้ึน	เพ่ือ
รองรับการย้ายฐานการผลิตท่ีจะเข้ามาในประเทศ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4	การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากำาลังคน
	 โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำาลังคนอย่างเป็น											
รูปธรรม	มีการจัดระบบการวางแผนพัฒนากำาลังคนเพ่ือรองรับการ											
ขยายตัวของเศรษฐกิจ	มีการเสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมให้กับทุกภาคส่วน	ท้ังส่งเสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายภาคีด้านกำาลังคน	และพัฒนาด้านการขยาย
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5	การสนับสนุนให้กำาลังคนมีความม่ันคงและหลักประกัน
ในชีวิต
	 โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพ่ือ
ให้แรงงานมีหลักประกันท่ีม่ันคง/คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่แรงงานท้ังในระบบ
และนอกระบบ	ท้ังสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเก่ียวกับนายจ้าง
และลูกจ้าง
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 6	การสนับสนุนให้กำาลังคนมีคุณธรรม
	 โดยพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังด้านสติปัญญา	อารมณ์	
คุณธรรม	และจริยธรรม	เพ่ือให้เกิดจิตสำานึกของในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีความศรัทธาในศาสนา	ท่ีส่งเสริมศีลธรรม	และสร้างความเป็น
ปึกแผ่นในสังคม
	 เม่ือเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2557	 กระทรวงแรงงานได้จัดต้ัง																														
“กองอาเซียน”[23]	ให้มีหน้าท่ีในการจัดทำายุทธศาสตร์	นโยบายและ														
ข้อเสนอแนะ	แนวทางการดำาเนินงานด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	และ
ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีอ่ืนๆ	รวมท้ังดำาเนินการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
และในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2557	กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมยกร่างตราสารอาเซียน	เพ่ือร่วมกันร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวระดับล่าง	ซ่ึงจะช่วยให้ท้ังแรงงานต่างด้าวท่ีมาทำางานในไทยได้รับ
การคุ้มครอง	ขณะเดียวกันแรงงานไทยท่ีไปทำางานในต่างประเทศก็จะได้
รับการคุ้มครองเช่นกัน

กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา
	 กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา	ได้ทำาความร่วมมือกับกระทรวง
การท่องเท่ียวของรัฐสมาชิกอาเซียน	ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ											
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน(ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	on	Tourism	Professionals:	MRA)	โดยกำาหนดให้มี
กรรมการ	3	ชุด	ดังน้ี[7]
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	 1.คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ	(National	Tourism	
Professional	Board	:	NTPB)
	 ประกอบด้วย	ผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมท้ังนักวิชาการ	และ
ผู้มีส่วนร่วมด้านการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้อง	โดยองค์การท่องเท่ียวแห่งชาติ
ของแต่ละรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นผู้คัดเลือก
	 2.	คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ		Tourism	
Professional	Certification	Board:	TPCB)	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับมอบอำานาจจากรัฐบาลของแต่ละ							
รัฐสมาชิกอาเซียน
	 3.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน		
(ASEAN	Tourism	Professional	Monitoring	Committee:	ATPMC	
ประกอบด้วย	องค์การท่องเท่ียวแห่งชาติ	(รัฐสมาชิกอาเซียน)	และผู้แทนท่ี
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ

กระทรวงพลังงาน
	 จากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนคร้ังท่ี	31	ท่ีอินโดนีเซียเม่ือ
วันท่ี	25-26	กันยายน	พ.ศ.	2556	กระทรวงพลังงานได้ผลักดันความร่วม
มือท่ีสำาคัญในอีก	2	ด้าน	คือ	โครงการด้านการสร้างการรวมตัวของตลาด
พลังงานอาเซียน	(ASEAN	Energy	Market	Integration:	AEMI)	ซ่ึงจะ
ช่วยให้สมาชิกอาเซียนสามารถเช่ือมโยงแหล่งพลังงานในอาเซียนเข้ากับ
แหล่งท่ีมีความต้องการการใช้พลังงานในอาเซียนผ่านการเช่ือมโยงโครงสร้าง
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พ้ืนฐานด้านต่างๆ	และนำาไปสู่การลดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ
และการจัดหาพลังงานในอาเซียน	รวมท้ังโครงการสร้างความตระหนักรู้
ด้านพลังงานในอาเซียน	(ASEAN	Energy	Literacy	Cooperation	
Initiative:	AELCI)	เพ่ือให้ประชากรของประชาคมอาเซียนมีข้อมูลและมี
เหตุผลเพียงพอต่อการตัดสินใจในด้านพลังงาน	ซ่ึงจะส่งผลต่อการดำาเนิน
ชีวิตต้ังแต่ระดับของครัวเรือน	ประเทศชาติ	และภูมิภาคโดยรวม	ประเทศไทย
ได้ริเร่ิมในการจัดประชุมเร่ือง	“ความตระหนักรู้ด้านพลังงานของอาเซียน
(AELCI)”	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2557	ท่ีผ่านมา[18]

กระทรวงอุตสาหกรรม
	 กระทรวงอุตสาหกรรม	มีหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุน							
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังน้ี	
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
	 ได้เข้าร่วมในการเจรจา/เสนอแนะท่าทีเพ่ือกำาหนดระยะเวลาในการ
ลดภาษี	และกฎว่าด้วยถ่ินกำาเนิดสินค้าท่ีเหมาะสมในการเปิดเสรีสินค้า
อุตสาหกรรม	รวมท้ัง	เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินโครงการความ							
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน	(ASEAN	Industrial	Copperation	
Scheme)	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน	
และสนับสนุนการแบ่งผลิตและการใช้วัตถุดิบในภูมิภาค
 สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
	 เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย	ซ่ึงรับผิดชอบในการอำานวยความสะดวก
ด้านการค้า	ลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	(Technical	Barriers	to	
Trade:	TBT)	ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
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 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
	 รับผิดชอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน
 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
	 เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมกำาหนดแผนงานความร่วมมือ	และดำาเนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน
	 ส่วน	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักฝ่ายไทยท่ีรับผิดชอบเร่ืองการเปิดเสรีสาขาการลงทุน															
ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงอุตสาหกรรม	ไปสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 5.1.3 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมสังคม  
      และวัฒนธรรมอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
	 ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี[8]ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ของไทย	ในการประสานการดำาเนินงานตามแผนงานการจัดต้ังประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio	Cultural	Community:	
ASCC)	ซ่ึงในการเตรียมความพร้อมการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน	ได้มีการประชุมและประสานการดำาเนินงานเป็นระยะๆ	ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้การทำางานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง	6	ด้าน	ได้แก่	
	 (1)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 (2)	การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม	
	 (3)	สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
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 (4)	ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม
	 (5)	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	
	 (6)	การลดช่องว่างการพัฒนา
	 โดยผ่านมาคณะกรรมการขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน	ได้ใช้้กองอาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ไว้ประสานงานและติดตามภารกิจของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนท้ังในและต่างประเทศ[9]	

กระทรวงศึกษาธิการ
	 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ดำาเนินการภายใน	ปี	พ.ศ.	2555	-	2558	เพ่ือรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน	ดังน้ี[28]

	 1.	การให้ความสำาคัญกับการศึกษา	โดยรณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่าน
ออกเขียนได้	ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ	เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม																					
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทางไกลการ
ศึกษานอกระบบ	การเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชน	(Community	Learning	
Centres	-	CLCs)	ท้ังน้ีประเทศไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่าเป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนผ่าน	CLCs	รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับศูนย์การเรียน
ชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนด้วยและยังให้ความสำาคัญกับการจัด
ทำาหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน	(ASEAN	Curriculum)	สำาหรับช่วงช้ัน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา	อีกท้ังประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค	เพ่ือจัดทำารายละเอียดหลักสูตรอาเซียน
ในเดือนกันยายน	พ.ศ.2555
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 2.	การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยส่งเสริมการสอนภาษา
อังกฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน	โดยจัดหลักสูตร	Preparation	
for	the	ASEAN	Community	in	2015	แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	
จำานวน	35,000	คน	เพ่ือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
	 3.	การส่งเสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสม	โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา	เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ	
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เพ่ือเป็นกลไกและเคร่ืองมือในการพัฒนากำาลัง
คนท่ีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสถาบัน					
เฉพาะทาง
	 4.	การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพ่ือการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์	ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับช้ัน
ต่างๆท้ังในรูปแบบ	on-line	และ	off-line	กำาหนดสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้าน	ICT	ในแต่ละระดับการศึกษา	พัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาให้มี
ความสามารถเฉพาะทางด้าน	ICT	เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน	ICT	ให้มีทักษะ
ความเช่ียวชาญสูง	สร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในการ																		
เข้าฝึกอบรม	และสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน	ICT	ท่ีมีการกำาหนดไว้ใน	
ระดับสากล	พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ือง
	 5.การอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
ประยุกต์	โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู	คณาจารย์								
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม															
รวมท้ังสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
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กระทรวงสาธารณสุข
	 ในด้านสาธารณสุข	ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน(ASEAN	HEALTH	MINISTERS’	MEETING:	
AHMM)ระหว่างปี	พ.ศ.2555	-	2557	และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	
AHMM	คร้ังท่ี	11	และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่การประชุม	
AHMM+3	และ	AHMM+จีน	รวมท้ัง	การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขท่ีผ่านมา	มีบทบาทนำาในการผลักดันความร่วม
มือด้านสาธารณสุขของอาเซียนในหลายด้านเช่น	ด้านการเตรียมพร้อม
และรับมือโรคระบาด	ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยทำาหน้าท่ีประธานและ	
“Coordinating	Office”	ของ	“เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาค
สนาม	(Field	Epidemiology	Training	Network:	FETN)	ในกรอบความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ	จีน		ญ่ีปุ่น	และเกาหลีใต้	(ASEAN+3)		ด้าน
สุขภาพจิต	ประเทศไทยได้ริเร่ิมให้มีการจัดประชุมคณะทำางานสุขภาพจิต
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในอาเซียนและได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะ
ทำางานสุขภาพจิตอาเซียน	ASEAN	Task	Force	on	Mental	Health	
(AMT)	และดำารงตำาแหน่งประธานอยู่	ในปัจจุบันจนถึงส้ินปี	พ.ศ.		2557[31]
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กระทรวงวัฒนธรรม
	 บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	ปี	พ.ศ.	2558	ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานซ่ึงทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนการ
สร้างอัตลักษณ์บนพ้ืนฐานผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก											
เฉียงใต้	โดยมีความเป็นตัวตนร่วมกันในเร่ืองของจารีต	ค่านิยม	ความเช่ือ	
และวัฒนธรรม	ท่ามกลางความแตกต่างของทุกระดับทางสังคม	ดังน้ัน								
จึงทำายุทธศาสตร์	3	ข้อในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนดังน้ี[24]

	 1.	 ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เก่ียวกับอาเซียน	และความรู้สึกของ
ประชาคมอาเซียน
	 2.	การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน			
	 3.	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม	และส่งเสริมความร่วมมือกัน
ในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ผู้นำาในการกำาหนดทิศทางและแผนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ท่ีมีเอกภาพของอาเซียน	 โดยริเร่ิมและจัดทำา	 “ข้อริเร่ิมกระบ่ี																															
(Krabi	Initiative)”	เม่ือเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2553		ซ่ึงข้อริเร่ิมกระบ่ีน้ี	ได้
รับฉันทามติเห็นชอบจากรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้ัง	10	
ประเทศ	และปัจจุบันถือเป็น	blueprint	ท่ีสำาคัญท่ีทุกประเทศสมาชิก
ยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ	เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน	และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย[25]	
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	 นอกจากน้ี	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้จัดต้ัง																		
“ศูนย์เช่ียวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน”	(ASEAN	
Center	for	Expertise	in	Food	Contact	Materials)	ซ่ึงศูนย์น้ีเป็นห้อง
ปฏิบัติการกลางด้านวัสดุสัมผัสอาหารระดับชาติ	เป็นแหล่งอ้างอิงและ
รับรองทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารแก่ผู้ประกอบการส่งออกอาหาร
ไทยสู่ตลาดโลก[26]		ท้ังจัดงาน	“120	ปี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ																		
แหล่งรวมความเช่ียวชาญ	ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน”	เพ่ือแสดงให้เห็น
พัฒนาการ	ผลงาน	และความก้าวหน้าของงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีพร้อมให้บริการ	และส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีกำาลังก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน[27]	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
	 จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน	2015	
(ASEAN	ICT	Master	Plan	2015)	เพ่ือลดความเหล่ือมลำ้าทางดิจิทัล				
ภายในอาเซียน		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT)[16]

ได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(International	
Telecommunication	Union:	ITU)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน	(ASEAN-ITU	Seminar	on	ICT	Accessibility	
and	Assistive	Technologies	for		Equity	in	Society)	เพ่ือส่งเสริม
การใช้	ICT	และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน	ICT	ในอาเซียน	โดยเฉพาะกลุ่ม
สตรี	เด็ก	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ		ระหว่างวันท่ี	25	–	26	สิงหาคม	พ.ศ.
2557		ท่ีผ่านมา		นอกจากน้ี		จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การส่ือสารของอาเซียนปี	2015	(AIM	2015)	ได้กำาหนด	ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการอำานวยความสะดวกด้าน
การลงทุน	ในภูมิภาคอาเซียน	และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน	เพ่ือรองรับการเติบโตและการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้
กำาหนด	3	ยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงเครือข่ายและลดช่องว่าง
ของการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแต่ละประเทศยังมีระดับเทคโนโลยี
และมาตรฐานท่ีต่างกัน	เพ่ือสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของอาเซียน		ซ่ึงมียุทธศาสตร์
โดยรวมดังน้ี[17]

	 1.	 กำาหนดแผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	 2.	 พัฒนาองค์ประกอบบริการออนไลน์	ให้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึง	
บริการภาครัฐ
	 3.	การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน	ICT		ให้เข้มแข็ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
	 ประเทศไทย	โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการ								
คร้ังท่ี	12	(12	th	ASEAN	Ministerial	Meeting	on	the	Environment:	
12th	AMME)	เม่ือวันท่ี	26	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2555	ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะ
บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน	คือ	“Clean	and	Green	ASEAN”	ความสำาเร็จ
ท่ีทำาให้ม่ันใจว่าจะปกป้องส่ิงแวดล้อม	ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ											
ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาค[14]	
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	 และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ	
คร้ังท่ี	14	(14	th	ASEAN	Ministerial	Meeting	on	the	Environment:	
12th	AMME)	ท่ีประเทศอินโดนีเซียเม่ือวันท่ี	25	กันยายน	พ.ศ.2556	ยืนยัน
ว่า		การดำาเนินการเร่ืองการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนเป็นเป้าหมาย
สำาคัญเพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน	ท้ังรับทราบการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน	พ.ศ.	2555		(Rio+20)	ท่ีได้ให้การรับรองกรอบ
การดำาเนินงาน	10	ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนตามมติท่ี	203	
ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	ซ่ึงรัฐมนตรีอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม
ได้ออกแถลงการร่วมให้การรับรองในมติน้ีด้วย[15]	  
 
5.2 หนว่ยงานหลกัทีรั่บผิดชอบงานทีเ่กีย่วกบั ASEAN 
  (กลไกระดับประเทศ) 

	 ภารกิจงานท่ีเก่ียวกับอาเซียนท่ีเป็นกลไกระดับประเทศ	รัฐบาลได้
กำาหนดให้มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ	ในการผลักดันและสนับสนุน	ให้การ
ดำาเนินงานสำาเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ดังน้ี

 5.2.1 สำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National
      Secretariats)

	 รัฐบาลได้จัดต้ังสำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ	(ASEAN	National	
Secretariats)	ตามกฎบัตรอาเซียน	ข้อท่ี	13	เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
หลักระดับประเทศในการประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดำาเนิน
งานให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถดำาเนินงานในกรอบความร่วมมือ
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อาเซียนในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	สำานักเลขาธิการอาเซียนแห่ง
ชาติเป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สมาชิก	สำาหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	คือ	กรมอาเซียน	
กระทรวงการต่างประเทศ[2]		ซ่ึงกรมอาเซียนมีภารกิจเก่ียวกับการดำาเนิน
งานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในฐานะสำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ	
เพ่ือดำาเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำาเร็จและบรรลุผลตามมติท่ี
ประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดต้ังอาเซียน	ตลอดจนกฎบัตร
อาเซียน	และเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ	ตลอดจนเพ่ิมอำานาจต่อรองของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	โดยให้มีอำานาจหน้าท่ี
ดังต่อไปน้ี[3]

	 (1)		ดำาเนินงานในฐานะสำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ	โดยมีอำานาจ
หน้าท่ีดังต่อไปน้ี
	 	 (ก)	 เป็นผู้ประสานงานกลาง
	 	 (ข)	 เป็นหน่วยงานระดับชาติซ่ึงเก็บรักษาข้อสนเทศในเร่ืองท้ังปวง
	 	 	 เก่ียวกับอาเซียน
	 	 (ค)	 เป็นผู้ประสานงานระดับชาติเก่ียวกับการอนุวัติข้อตัดสินใจ
	 	 	 ของอาเซียน
	 	 (ง)	 เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติ
	 	 	 ของการประชุมอาเซียน
	 	 (จ)	 ส่งเสริมอัตลักษณ์และความสำานึกเก่ียวกับอาเซียนใน
	 	 	 ระดับชาติ
	 	 (ฉ)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
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	 (2)		ดำาเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน	และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กร									
ระหว่างประเทศ	ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้															
กรอบความร่วมมือของอาเซียน
	 (3)		ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ี
ของกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย			

 5.2.2 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

	 กฎบัตรอาเซียนยังระบุให้รัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ
ของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน	ซ่ึงมีหน้าท่ีสำาคัญประการหน่ึง	คือ	
การประสานประเด็นท่ีคาบเก่ียวกัน	(Cross-cutting	Issues)	กระทรวง
การต่างประเทศจึงได้เสนอให้มีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกฎบัตรอาเซียนท่ีต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความร่วมมือระหว่างกันในระดับนโยบาย	รวมท้ังเพ่ือให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	โดยเฉพาะในการประสาน	นโยบายระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ	ภายในประเทศ	การประสานงานระดับชาติ	เก่ียวกับข้อ
ตัดสินใจของอาเซียน	และการดำาเนินงานตามแผนงานสำาหรับการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนในฐานะคณะมนตรีประสานงานอาเซียนให้เข้ากับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และแผนงานของหน่วยงาน	ต่างๆ	ท่ี
เก่ียวข้องของไทย		ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี	24	สิงหาคม	
2553	เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวง			
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การต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวง									
ทุกกระทรวง	ผู้แทนระดับสูง	และผู้แทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องร่วมกันเป็น
กรรมการ	และมีอธิบดีกรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการ	
โดยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ีในการกำาหนดหรือเสนอ
แนะนโยบาย	แนวทางและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ
อาเซียน	ประสานนโยบายและท่าทีในการดำาเนินการต่างๆ	ในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน		และเพ่ือความสำาเร็จของการนำานโยบายสู่การปฏิบัติ	จึง
ได้มีการจัดต้ังกลไกการดำาเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
อีก	5	คณะ	ดังน้ี
	 1)	คณะกรรมการดำาเนินการเพ่ือจัดต้ังประชาคมการเมืองและ													
ความม่ันคงอาเซียน
	 ดำาเนินการกำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะการดำาเนิน
การเพ่ือจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน	และกำาหนดแนวทางในการประสานงานกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ	และสำานักเลขาธิการอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
	 2)	คณะอนุกรรมการดำาเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน		
	 ดำาเนินการขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามแผนงานการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	Blueprint)	และเตรียมการรองรับผลกระทบ									
ท่ีจะเกิดข้ึนในการดำาเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		
รวมท้ังพิจารณาผลกระทบด้านกฎหมายและด้านเศรษฐกิจของการปฏิบัติ
ตาม	AEC	Blueprint	ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการรับรู้	และการให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับการจัด
ทำาแผนการดำาเนินงานของไทยเพ่ือบรรลุการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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	 3)	คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
	 ดำาเนินการสร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน	สร้างสภาพความเป็น
อยู่ท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน	เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน	รวมท้ังส่งเสริม	อัตลักษณ์
ของอาเซียน
	 4)	คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ดำาเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ให้										
มีการดำาเนินการไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน	(Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity)	และเสนอแนะ			
แนวทางและท่าทีไทยในการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน	
	 5)	คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
	 	 ดำาเนินการประสานนโยบายการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน															
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน	เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่สาธารณะ	จัดทำาแผนและดำาเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน	และรายงานผลการดำาเนินภารกิจต่อ							
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

 5.2.3 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 เพ่ือการดำาเนินภารกิจด้านอาเซียนอย่างต่อเน่ือง	คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	(คสช.)	ได้จัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
พล.อ.ธนะศักด์ิ	ปฏิมาประกร	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	และรองหัวหน้า	
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คสช.	ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ฯ	ได้ออกคำาส่ังแต่งต้ังให้ปลัดกระทรวง
กลาโหมและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธานร่วมกันในคณะ
อนุกรรมการด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	ส่วนด้าน
เศรษฐกิจมี	พล.อ.อ.ประจิน	จ่ันตอง	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ	ด้านสังคมและวัฒนธรรม	มี	พล.ร.อ.ณรงค์	พิพัฒนาศัย										
ผู้บัญชาการทหารเรือ	เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
	 คณะอนุกรรมการศูนย์อำานวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย										
ในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนน้ี	ประกอบด้วย	
	 กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงกลาโหม	สภาความม่ันคงแห่งชาติ	
และหน่วยงานอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงได้ให้ความสำาคัญต่อการเตรียมความ
พร้อมภายในประเทศ	โดยมีการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์	ประกอบ
ด้วย	5	ประเด็น	คือ	
	 1.	การสร้างเอกภาพของอาเซียน	และสร้างดุลยภาคทางอำานาจกับ
มหาอำานาจ	
	 2.	การสร้างความพร้อมภายใน	เพ่ือรับมือการติดต่อเช่ือมโยงในอาเซียน
	 3.	การร่วมมือกับอาเซียนเพ่ือรับมือกับการติดต่อเช่ือมโยงในอาเซียน	
	 4.	การปรับตัวอย่างสมดุลเพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ		
	 5.	การสร้างความตระหนักรู้	และทัศนคติท่ีเหมาะสมต่ออาเซียน
	 นอกจากน้ียังมีความเร่งด่วนกับการปฏิบัติตามแผนบูรณาการใน															
5	ประเด็นหลัก	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการชายแดน	การสร้างความ
ม่ันคงทางทะเล	การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	การสร้างความ											
ไว้เน้ือเช่ือใจ	และการทูตเชิงป้องกัน	รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน	สำาหรับแผนในระยะยาว	ต้ังแต่
เดือนมกราคม	2559	เป็นต้นไป[52]



124



125ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

6
ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
 
 6.1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 

	 เม่ือศึกษาการพัฒนาประเทศท่ีเจริญแล้วทุกประเทศ	จะเห็นได้ว่าหัวใจ
แห่งการพัฒนาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ															
การให้การศึกษา	ให้การอบรม	ให้โอกาสในการพัฒนาต่างเป็นวิถีในการ
ปฏิบัติของภาครัฐ	โดยเฉพาะรัฐบาลมีหน้าท่ีหรือสร้างนโยบายการ											
พัฒนาคน	เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง	และท่ีสำาคัญทรัพยากรมนุษย์						
ในภาครัฐ	หรือบุคลากรท่ีทำางานในภาครัฐน้ัน	เป็นกลไกในการขับเคล่ือน
การทำางานให้กับประเทศชาติสู่เป้าหมาย	ตามนโยบายท่ีวางไว้		
	 ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรืออาจเรียกว่า	กำาลังคนภาครัฐในปัจจุบัน
มีจำานวนรวมถึง	2,714,335	คน[56]	โดยแยกประเภทได้ดังน้ี
	 ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา	451,324	คน	(ร้อยละ	27.36)
	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ		358,735	คน	(ร้อยละ	21.75%)
	 ข้าราชการทหาร		377,529	คน		(ร้อยละ	21.75%)	
	 ข้าราชการตำารวจ		209,275	คน		(ร้อยละ	12.69%)		
	 ข้าราชการประเภทอ่ืนๆ	(ร้อยละ	16.45%)	ซ่ึงรวมถึง	ข้าราชการ	กทม.
ร้อยละ	2.22			ข้าราชการองค์กร	อิสระร้อยละ	0.83		ข้าราชการตุลาการ
ร้อยละ		0.26			ข้าราชการอัยการร้อยละ		0.19		ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยละ	0.51		พนักงานเทศบาล.ร้อยละ	5.00	พนักงาน.									
ส่วนตำาบลร้อยละ	3.93	
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	 เม่ือมองในแง่เศรษฐกิจมหภาคจากตัวเลขกำาลังคนภาครัฐรวมทุก
ประเภทมีจำานวนถึง			2,714,335	คนน้ัน	คิดเป็นร้อยละ	7.89	ของกำาลัง
แรงงาน	หรือมีบุคลากรภาครัฐ	1	คน	ต่อประชากร	25	คน	ซ่ึงตัวเลขน้ีจะ
มีผลต่อการแปรเปล่ียนเศรษฐกิจระดับใหญ่มาก	หรือคิดคำานวณง่ายๆว่า	
จำานวนกำาลังคนภาครัฐไทยมีมากเป็นส่ีเท่าของประชากรประเทศเพ่ือน
บ้านอย่างบรูไน	การจ้างงานหรือการจ่ายเงินเดือน	จึงถือว่า	“ภาครัฐเป็น
ผู้จ้างงานรายใหญ่ของประเทศ”
	 ในขณะท่ีภาพใหญ่ของคำาว่า	“ภาครัฐ”	ถูกมองในมุมมองท่ีเป็นมหภาค	
แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ยังมีมิติท่ีเป็นแบบจุลภาค		การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐของไทยก็เช่นกันท่ีสามารถแบ่งได้	2	ระดับคือ	ระดับ
มหภาคและระดับจุลภาคโดยมีภารกิจท่ีดำาเนินการอย่างแน่นอน	ซ่ึงใน
ระดับมหภาคเป็นการขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับประเทศ	ส่วนระดับจุลภาคเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
กระทรวง	และกรม	โดยอาศัยกระบวนการในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจลงมาตามโครงสร้างการบริหาร	เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถกำาหนด
กรอบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	โดยมีสำานักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน	หรือ	สำานักงาน	ก.พ.	เป็นส่วนราชการระดับ
กรมในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา	ควบคุม	
ดูแล	โดยการนำาแผนแม่บทต่างๆ	ในการพัฒนาประเทศมาเป็นกรอบใน
การจัดทำาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงานราชการ	
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	 นอกจากน้ี		เพ่ือให้มีความทันสมัยตามองค์ความรู้ท่ีเกิดในยุคโลกาภิวัฒน์			
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง		มีความยุติธรรมในภาครัฐ		จึงได้นำาการ
ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล	(Human	Resource	
Scorecard)	ท่ีมีความแพร่หลายท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐของต่าง
ประเทศมาประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือน	และเพ่ือให้ส่วนราชการทราบ
ถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง	สำานักงาน	ก.พ.				
จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการจัดทำาแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมาต้ังแต่									
ปี	2547	ท้ังจัดทำากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน																			
ปี	พ.ศ.	2552	–	2556	ไว้ท้ังหมด	4	ด้าน	คือ
	 1.	การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
สมรรถนะ
	 2.	การพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี	มีความซ่ือสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม
จริยธรรม	มีวินัย	และเข้าถึงประชาชน
	 3.	พัฒนาผู้นำาการเปล่ียนแปลงทุกระดับในองค์การ	โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	ให้สามารถเป็นผู้นำาตนเอง	ผู้นำาทีม	ผู้นำาองค์การ	และ
ผู้นำาเครือข่าย
	 4.	การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคนทุกระดับ
ให้มีพลังกายท่ีเข้มแข็งและพลังใจท่ีพร้อมอุทิศเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน
	 แม้ว่ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ปี	พ.ศ.	2552	
–	2556	จะจบส้ินลงแล้ว	แต่หากพิจารณาให้ดี	จะเห็นถึงคุณค่าท่ีสามารถ
ดัดแปลงมาใช้ได้ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน	และยังคงสามารถตอบรับนโยบาย
ใหม่ของประเทศ	เช่น	
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	 1.	 ยุทธศาสตร์ประเทศ	(Country	Strategy)	พ.ศ.	2556-	2561
	 2.	มาตรการบริหารกำาลังคนภาครัฐ		(พ.ศ.	2557-2561)
	 3.	 แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ	พ.ศ.	2556-
	 	 2558	
	 จากพันธกิจของสำานักงาน	ก.พ.	ท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	จะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นความท้าทายท่ีต้อง
พิสูจน์ให้เห็นถึงผลท่ีจะยกระดับสมรรถนะของข้าราชการระดับประเทศ	
และสามารถตอบสนอง	ยุทธศาสตร์ประเทศให้สำาเร็จ

 6.1.2 ระบบการพัฒนาข้าราชการ 

	 แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของไทยเร่ิมต้นจาก																
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซ่ึงเป็นกรอบการพัฒนาของชาติ	
ไล่เลียงลงมาถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเป็นกรอบการทำางานของ
คณะรัฐมนตรี	ต่อลงมาถึงแผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	ในทุกส่วนราชการ									
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง	หรือกรม	ได้แบ่งย่อยออกเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจำาปีท่ีทุกส่วนในกรม	กอง	และสำานักใช้เป็นกรอบในการกำาหนด
แผนการปฏิบัติงาน
	 ปัจจุบันการจัดทำาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงาน
ราชการของไทย	จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกรอบ																	
ท้ัง	3	ด้าน	คือ[48]
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1.	แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	
2.	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	ในทุกส่วนราชการ	(กระทรวง	กรม								

แบ่งย่อยออกเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำาปีท่ีทุกส่วนในกรม	
กอง	และสำานักใช้เป็นกรอบในการกำาหนดแผนการปฏิบัติงาน)

3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนท่ีกำาหนดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 แต่ละกระทรวงจะดึงกรอบการบริหารงานน้ีไปใช้ตามความรับผิดชอบ	
ท่ีได้รับมอบหมาย	หรือตามบทบาทของกระทรวงท่ีจะสามารถตอบสนอง
นโยบายด้านต่างๆ	ของรัฐบาลได้		และนำากรอบนโยบายน้ันมากำาหนด
เป็นวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เพ่ือจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำาปี	เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	ในกระทรวงใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำาแผนดำาเนินงาน	ซ่ึงรวมถึงแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ของตนด้วย
	 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	จัดทำาโดยคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2555-
2558	ประกอบด้วยสาระสำาคัญ	4	ส่วน	ได้แก่	
	 1.	แนวคิด	และทิศทางการบริหารประเทศ
	 2.	แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน	
	 3.	กลไกการนำาแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ	
	 4.	แผนงาน	หรือโครงการท่ีมีลำาดับความสำาคัญตามนโยบายรัฐบาล
						ซ่ึงท้ัง	4	ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจน	และกำาหนดทิศทางการดำาเนิน
งานของส่วนราชการต่างๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เกิดความสามัคคี
ปรองดอง	ความสมานฉันท์	ความผาสุก	ความเป็นอยู่ท่ีดี	ความสงบ	และ
ปลอดภัยของประชาชนและสังคมส่วนรวม		
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ภาพท่ี	5		ระบบการพัฒนาข้าราชการไทย

ท่ีมา:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ,	2556

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

แผนปฏิบัติราชกาประจำปยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ.

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รัฐบาล (คณะรัฐมนตรี)

แผนนิติบัญญัติ

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละหนวยงานราชการ

แนวทางพัฒนาบนหลักแนวคิดการ
พึ่งตนเองเพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน
โดยใชหลักความพอประมาณ การ
คำนึงถึงความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว

คือ แผนการเสนอกฎหมายที่จำเปน
ตอการผลักดันใหนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ
ตางๆ ที่กำหนดไวในแผนการ
บริหารราชการแผนดินประสบ
ความสำเร็จ จัดทำโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

		 โดยมีภาพรวมการบริหาร	คือ	เม่ือคณะรัฐมนตรีได้จัดทำาแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แต่ละกระทรวงจะดึงกรอบการ
บริหารงานน้ีไปใช้ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	หรือตามบทบาท
ของกระทรวงท่ีจะสามารถตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ	ของรัฐบาลได้		
และนำากรอบนโยบายน้ันมากำาหนดเป็นวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เพ่ือจัดทำาแผน
ปฏิบัติราชการ	4	ปี	และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	
ในกระทรวงใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนดำาเนินงาน	ซ่ึงรวมถึงแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของตนด้วยเป็นลำาดับต่อไป	
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 6.1.3 วิธีการพัฒนาข้าราชการ 

การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
	 สำานักงาน	ก.พ.	ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง	(High	
Performance	and	Potential	System)	หรือ	HiPPS	ข้ึน	เพ่ือสร้างความ
พร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ	โดยเน้นท่ีการเรียน
รู้ผ่านการปฏิบัติจริง	(Workplace	Learning)	และเสริมด้วยกลไกการ					
สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน	การสอนงาน	และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม	
เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	ซ่ึงถ้า
เปรียบกับภาคเอกชนแล้วก็เหมือนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ								
คนเก่ง	(Talent	Management)	ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความ
ก้าวหน้าในอาชีพ	(Career	Development)	[58]

	 การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	
	 (1)	 	การพัฒนาตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล	(Individual	
Experience	Accumulation	Framework:	I-EAF)		
	 (2)	 	การอบรมพัฒนา	(Training	&	Development)	

 6.1.4 ประเด็นการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบัน 

	 ในความก้าวหน้าและการพัฒนาท่ีไม่หยุดย้ัง	หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
อย่างสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ยังคงดำาเนินตามนโยบาย
รัฐบาลท่ีได้มีการวางแผนงานหลัก	ซ่ึงประเด็นการพัฒนาข้าราชการใน
ปัจจุบันจึงอยู่ในบริบทดังน้ี
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 1.พัฒนาข้าราชการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) พ.ศ. 2556- 2561	ท่ีให้ความสำาคัญ	4	ด้าน	แต่ด้านท่ีเก่ียว
พันกับสำานักงาน	ก.พ.	โดยตรงคือ	ยุทธศาสตร์ท่ี	4	การสร้างความสมดุล
และปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ	(Internal	Process)		ยุทธศาสตร์น้ี	
มีเป้าหมายชัดเจนว่า	ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ	และต้องให้	เกิดความผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ	ซ่ึงหน่วย
งานท่ีต้องทำาหน้าท่ีน้ีคือ		“การพัฒนากำาลังคนภาครัฐ”	ซ่ึงในบริบทใหญ่
ท่ียุทธศาสตร์หลัก	ต้องการคือ	
				1)		บริหารกำาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน										
และเตรียมพร้อม	สำาหรับอนาคตโดย		

ก.	การวางแผนและบริหารกำาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
(Strategic	Workforce	Planning	Management)

ข.	การพัฒนากำาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์	(Develop	
Workforce	Strategic	Readiness)

ค.	การดึงดูดและรักษากำาลังคนคุณภาพในภาครัฐ	(Attract	and	
Retain	Competent	Workforce	)	เพ่ือการบริหารกำาลังคน
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สำาหรับอนาคต

				2)	พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำาลังคนภาครัฐ	และเตรียม														
ความพร้อมบุคลากร	ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียนโดย

ก.	การพัฒนาทักษะศักยภาพของกำาลังคนภาครัฐ
ข.	การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
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 2. พัฒนาข้าราชการตามแนวทางยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
ภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558	ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือในเชิงบูรณาการของ
ทุกหน่วยงาน	เพ่ือการทำางานได้ไปในทิศทางเดียวกัน	โดยเน้นการดำาเนิน
การใน	2	มิติคือ

ก.	มิติเชิงปริมาณ		ได้แก่	การพัฒนาและยกระดับขีดความสมรรถนะ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐในส่วนท่ี
เหลือให้ครบภายในปี	พ.ศ.2558[59]

ข.	มิติเชิงคุณภาพ	ได้แก่	การพัฒนาและยกระดับขีดความสมรรถนะ
ของบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ		ภารกิจในปัจจุบัน
และการเปล่ียนแปลงในอนาคต	โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีคาดหวัง

	 นอกจากน้ี	เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา	จึงได้วางแนวทางยก
ระดับบุคลากรในส่ีด้านดังน้ี

 1.เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ดังน้ี
	 1)		มีการต่ืนตัวในการรับรู้เก่ียวกับอาเซียนท้ังในวงกว้างและในเชิงลึก
	 2)	สามารถคิด		ริเร่ิมและมีความพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับความ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ
	 3)	ยอมรับในการเปล่ียนแปลงและสามารถทำาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ	ในการ
ปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึน	เพ่ือหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเส่ียง
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 2. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)	โดยมีสมรรถนะดังน้ี
	 1)	มุ่งผลสัมฤทธ์ิ	เน้นการทำางานแบบบูรณาการ	โดยทำางานท้ังเชิงรับ
และเชิงรุก	โดยจัดทำายุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน	รักษาสมดุล	รักษา
ประโยชน์ภูมิภาค
	 2)	ทำางานเป็นทีม	เน้นการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	แลกเปล่ียน
ข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์ของ	หน่วยงานตลอดเวลา
	 3)	มีความรู้เชิงลึกในภารกิจท่ีตนเองปฏิบัติ	รู้เขา	รู้เรา	ในประชาคม
อาเซียน	รวมไปถึง	ส่ิงท่ีควรทำา	ไม่ควรทำาในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือน
บ้าน	รู้ในแง่ยุทธศาสตร์องค์กร	ผลกระทบจากนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
อาเซียน	และรู้ทักษะต่างๆ	เช่น	การเจรจา	การประชุมต่างๆ	และมีความ
โปร่งใส	มีมาตรฐานในการทำางาน	เข้าใจและปรับใช้วิธีการทำางาน																				
ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค	

 3. มีความเป็นนานาชาติ (International)	ซ่ึงมีองค์ประกอบดังน้ี
	 1)	มีความเป็นกว้างทางความคิด	คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ	
ตัวอย่างคือ	การเห็นประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี	รู้หลักสากลนิยม
มากพอท่ีจะสามารถสร้างสมดุล	ระหว่างผลประโยชน์ของประเทศ	และ
ผลประโยชน์ภูมิภาค
	 2)	มีความคิดเชิงบวก	เห็นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	
สร้างสมดุลในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก	และประเทศ
มหาอำานาจ	เคารพในความแตกต่าง	และความหลากหลายของประชาคม
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	 3)		มีทักษะในการทำางานในบริบทสากล	พูด	เขียน	อ่าน	ภาษาอังกฤษ	
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน	เข้าใจวัฒนธรรม	ธรรมเนียม	การเจรจากับ
ประเทศสมาชิก	มีความยืนหยัดในผลประโยชน์ของประเทศ	ขณะเดียวกัน
ก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 4. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) ซ่ึงมีองค์ประกอบดังน้ี
	 1)		มีภาวะผู้นำาเชิงรุก	มียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการนำาภาคส่วนอ่ืนๆ	
ของสังคม	ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง
เท่าเทียม	เพ่ือให้	ทุกภาคส่วนทำางานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของประเทศ	
และเพ่ิมขีดความสามารถของไทยในการแข่งขัน
	 2)			การบริการท่ีเป็นเลิศ	มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐาน
สากล	โปร่งใส	ลดอุปสรรค	เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ 
	 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการของไทย	สามารถศึกษาได้จากยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรือน		พ.ศ.	2552	–	2556		ในเวลาต่อมา	สำานักงาน	
ก.พ.	ในฐานะองค์กรกลางด้านการพัฒนาบุคคลภาครัฐได้สนองนโยบาย
หรือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ	(Country	Strategy)	พ.ศ.	2556-2561	
ด้วย	2	มาตรการคือ	มาตรการบริหารกำาลังคนภาครัฐ	พ.ศ.	2557-2561	
และแนวทางยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ	พ.ศ.	2556-2558	
ซ่ึงได้เสนอในหัวข้อ	6.1.4	ประเด็นการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันไปแล้ว
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 6.2.1 กลยุทธ์บนการพัฒนาตามมาตรการบริหารกำาลังคน
  ภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561

	 การวางกลยุทธ์ในกรอบของมาตรการบริหารกำาลังคนภาครัฐ																	
พ.ศ.	2557-2561	น้ี		เป็นการทำางานอย่างต่อเน่ืองท่ีรัฐบาลต้องการเห็น
การพัฒนาท่ีดีข้ึน	ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี[77]

 1.  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง (Strategic Competencies)	โดยมีแนวทางดำาเนินการ
ดังต่อไปน้ี

ก.	พัฒนาทักษะ	และขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	ภาษา
เพ่ือนบ้านและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีโลก

ข.	พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤติ(Leading	in		Crisis	and	
Turbulent	Time)

ค.		พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ตระหนักถึงการบริหารและการปฏิบัติ
งานในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง	(Risk	Smart	Workforce)

ง.		ปรับเปล่ียนทักษะและสมรรถนะให้เหมาะกับภารกิจ	นโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาประเทศ	(Workforce	Renewal)	
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 2. เตรียมกำาลังคน เพ่ือรองรับการสูญเสียจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างอายุและการบริหารความหลากหลาย (Intergeneration 
and Diversity Management)	โดยมีแนวทางดำาเนินการดังต่อไปน้ี	

ก.		วางแผนสร้างความต่อเน่ืองในการดำารงตำาแหน่ง	ท่ีมีความ
สำาคัญทางกลยุทธ์(Succession	Planning)

ข.	 วางระบบจัดการความรู้	(Knowledge	Management)													
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีองค์ความรู้ท้ังประเภทท่ีชัดแจ้งและ								
โดยนัย	(Tacit	and	Explicit	Knowledge)	ท่ีพร้อมสำาหรับ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	ไม่ขาดช่วง

ค.		วางระบบการขยายหรือปรับเปล่ียนอายุเกษียณและพัฒนา			
รูปแบบการจ้างงานหลังเกษียณอายุ	(ในตำาแหน่งหรือสายงาน
ท่ีจำาเป็นหรือขาดแคลน)

ง.	 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารกลุ่มคนต่าง
ข่วงอายุและมีความหลากหลาย	เพ่ือให้เกิด	ความราบร่ืนและ
พลังร่วมในการปฏิบัติงาน(Intergeneration	Management)

 3. การพัฒนากำาลังคนกลุ่มคุณภาพ (Talent Management)         
เพ่ือให้มีจำานวนเพียงพอสำาหรับการเป็นกลุ่มผู้นำาการเปล่ียนแปลงใน									
ภาครัฐ	(Talent	Pool)	โดยมีแนวทางดำาเนินการดังต่อไปน้ี

ก.	ปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พัฒนา	รักษา	และ
จูงใจกำาลังคนคุณภาพภาครัฐ

ข.	บูรณาการการบริหารกำาลังคนคุณภาพกลุ่มต่างๆ	ในภาครัฐ	
(ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง	นักเรียนทุนรัฐบาล	ฯลฯ)
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ค.	 พัฒนาระบบการเคล่ือนย้ายกำาลังคนคุณภาพภายในภาครัฐ
และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืนเช่น	การแลกเปล่ียนบุคลากร	
(Exchange	 Program)	 หรือการไปฝึกงานเพ่ือส่ังสม		
ประสบการณ์	(Secondment)	เพ่ือให้คนภาครัฐรู้สึกและ											
รู้รอบ	(Well-Rounded)	

ง.	ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนา								
กำาลังคน	ว่าสามารถขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ									
ได้มากน้อยเพียงใด	(Talent	Contribution)

 4. พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ (Career Planning and Development) โดยมีแนวทาง
ดำาเนินการดังต่อไปน้ี

ก.	ส่งเสริมการจัดทำาเส้นทางและวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับบุคลากรภาครัฐ

ข.	ส่งเสริมการทำาแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	
Plan-	IDP)	ท่ีสอดคล้องกับความจำาเป็น	เน้นการพัฒนาผลงาน	
สมรรถนะ		ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม

ค.		วางระบบติดตามและประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า							
ของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ(Return	on	
Investment	-ROI)



140

 5. พัฒนาผู้บริหารส่วนราชการและนักทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Professionalism) 
โดยมีแนวทางดำาเนินการดังต่อไปน้ี

ก.	พัฒนาสมรรถนะของผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารและ								
อำานวยการทุกระดับ	ให้มีความสามารถในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล	รวมท้ังกำาหนดกลไกในการประเมิน
และพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารคนของบุคลากร									
กลุ่มน้ีอย่างต่อเน่ือง

ข.		เร่งรัดในการจัดทำามาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ	โดยมีสำานักงาน	ก.พ.เป็นศูนย์กลางในกำาหนด	
รับรองและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	จรรยาบรรณ	ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	(HR	Accreditation	and	
Development	Center)

 6.2.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเพ่ือเตรียม
  ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
  โดยสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 มติคณะรัฐมนตรี	30	กรกฎาคม	2555	เร่ือง	ผลการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ปี	2558	มอบหมายให้
	 •	 กระทรวงแรงงาน
	 •	 กระทรวงศึกษาธิการ
	 •	 สำานักงาน	ก.พ.
	 เป็นหน่วยงานหลักในเร่ือง	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยวางแผน
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กำาลังคนท้ังระบบ	ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ท้ังในภาครัฐ	และภาคการ
ผลิตและบริการ	ท้ังในส่วนของจำานวนความต้องการการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน	และทักษะด้านภาษา
	 โดยสำานักงาน	ก.พ.	รับผิดชอบด้านการบริหารกำาลังคนภาครัฐให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน	และเตรียมความพร้อมสำาหรับ
อนาคต	และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำาลังคนภาครัฐ	และศึกษา
วิเคราะห์เชิงลึกเร่ืองอัตรากำาลังคนภาครัฐ	เพ่ือวางแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ	และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	รวมท้ัง												
การเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในการโอนย้ายบุคลากรให้มีความ
เหมาะสม
	 มติคณะรัฐมนตรี	เม่ือ	2	พฤศจิกายน	2555	รับทราบการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ	(Country	Strategy)	และยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ปี	2558
	 กรอบความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐภายใต้แผนงานการ
จัดต้ังประชาคมสังคม	และวัฒนธรรมอาเซียน	Blueprint	for	the	Socio-
Cultural	ASEAN	Community	(ASCC	2009	–	2015)	ข้อ	A	การพัฒนา
มนุษย์	(Human	Development)	A7	พัฒนาขีดความสามารถของราชการ
พลเรือน	(Building	Civil	Service	Capacity)	ได้วางเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์	สร้างระบบราชการพลเรือนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
มีความโปร่งใส	มีความรับผิดชอบสูง	และเช่ือถือได้ด้วย
	 •	 การเพ่ิมขีดความสามารถ	และการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ในภาคราชการพลเรือนของ	ASEAN	และ
	 •	 การเพ่ิมความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก	ASEAN
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การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 •	 บุคลากรภาครัฐ	และระบบการบริหารภาครัฐต้องปรับตัว	เพ่ือให้
สอดรับกับการปฏิบัติงานในลักษณะข้ามวัฒนธรรม	(Cross	Cultural)
	 •	 สมรรถนะท่ัวไปของบุคลากรภาครัฐต้องปรับปรุงให้เหมาะกับการ
ปฏิบัติราชการแนวใหม่	โดยเฉพาะทักษะในการส่ือสาร	การใช้ภาษาอังกฤษ	
และภาษาท้องถ่ินอาเซียน
	 •	 ภาครัฐต้องบริหารการเปล่ียนแปลงในเชิงรุกมากข้ึน	รวมท้ังปฏิรูป
ภาครัฐ	เพ่ือแก้ไขปัญหาความซำ้าซ้อน	การขาดความชัดเจนของทิศทาง
แผนในทุกระดับ	การขาดความยืดหยุ่นคล่องตัว	กฎ	ระเบียบท่ีไม่ทันสมัย

ส่ิงท้าทายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 •	 อาจเกิดความเส่ียงในการขาดแคลนกำาลังคนคุณภาพในทุกระดับ	
ทุกประเภท	โดยเฉพาะจากข้อตกลงด้านการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ								
ซ่ึงกันและกัน	(สาขาแพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	วิศวกร	สถาปนิก														
นักสำารวจ	และนักบัญชี)	อาจทำาให้เปิดโอกาสการเคล่ือนย้ายกำาลังคน
คุณภาพไปสู่ภาคส่วนในภูมิภาคอ่ืน
	 •	ภาครัฐต้องสร้างมาตรฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน	
ท้ังในเร่ืองโครงสร้าง	ระบบการสรรหา	ระบบการพัฒนา	ระบบค่าตอบแทน
และส่ิงจูงใจ	และเง่ือนไขการจ้างงานในภาคราชการ	ให้คล่องตัว	ยืดหยุ่น	
สามารถดึงดูด	และรักษาบุคลากรคุณภาพในระดับภูมิภาคมากข้ึน	อาทิ	
Lateral	Entry	Talent	Management	ระบบจูงใจ	ค่าตอบแทน	และ
สวัสดิการ
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
	 1.	ให้มีการจัดสรรงบประมาณ	เพ่ือการพัฒนาในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	1.5	ของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงาน	ในระยะ
เวลา	3	ปี
	 2.	ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกหน่วยงานในภาครัฐ	
บนฐานของสมรรถนะท่ีสำาคัญ	และจำาเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
อาทิ	ปรับปรุงระบบการจัดสอบ	การประเมินเพ่ือวัดระดับสมรรถนะใน
การบรรจุบุคคลเข้าทำางาน	การแต่งต้ัง	โยกย้าย	เล่ือนระดับ	เล่ือนตำาแหน่ง	
การกำาหนดค่าตอบแทนพิเศษ	ฯลฯ
	 3.	เสริมสร้างเครือข่าย	และบูรณาการความร่วมมือภายในภาครัฐ	
ระหว่างภาครัฐ	และภาคส่วนอ่ืนๆ	ท้ังในและต่างประเทศ	[72]

ส่ิงท่ีสำานักงาน ก.พ. ได้ดำาเนินการ
	 •	 เสนอแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	เพ่ือเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน	ซ่ึงได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ	และ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2558	
	 •	คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	และสำานักงาน	ก.พ.	ให้ความ													
เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
	 •	จัดทำาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และกระทรวงการ
ต่างประเทศ	จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้	พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน	
พัฒนาระดับบริหารภาครัฐและเอกชน	ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค	ต้ังแต่ปี	
2554	-	2558	ปีละ	10	-	12	หลักสูตร	(รวม	e-Learning)	
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	 •	ดำาเนินการในมิติต่างๆ	ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	เช่น	
เครือข่ายกับสำานักงาน	ก.พ.	อาเซียน	ฯลฯ	และเตรียมการดำาเนินการใน
เร่ืองอ่ืนๆ	เช่น	ระบบการสรรหา	ระบบค่าตอบแทน	การสนับสนุนตำาแหน่ง
ท่ีเก่ียวข้อง	ฯลฯ

6.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	หรือการบริหารข้าราชการ	และ
พนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ	ซ่ึงถือว่าเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ของชาติให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติให้ไปในทิศทางเดียวกันได้น้ัน	จึงต้องมีหน่วยงาน												
รับผิดชอบ	ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี	

 6.3.1 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	หรือเรียกโดยย่อว่า	
สำานักงาน	ก.พ.	เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	
มีหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน	
โดยการบริหารงานของ	“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน”	ซ่ึงมีหน้าท่ี
ในการกำากับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน	ตาม										
“พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน”	ภายใต้ระบบคุณธรรม	ทำาหน้าท่ี		
ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ให้มีคุณภาพชีวิต	และ
การทำางานท่ีดี	และพัฒนาระบบการบริหารกำาลังคนในราชการให้เป็น
กลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	
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วิสัยทัศน์
	 เป็นผู้นำาเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐบนหลักของระบบคุณธรรม	เพ่ือประสิทธิผลของ
ราชการ	

พันธกิจ  
	 พัฒนา	และวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือน
การบริหารกำาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	สร้าง	และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ	และให้บริการประชาชน
	 2.	พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน	เสริมสร้างมโนสุจริต	และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
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บทบาท และหน้าท่ีในการพัฒนาข้าราชการ
	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	กำาหนด
ให้สำานักงาน	ก.พ.	มีอำานาจหน้าท่ีในการเสนอ	และให้คำาปรึกษาคณะ
รัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย	และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ	ด้านมาตรฐานค่าตอบแทน	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
การวางแผนกำาลังคน	และด้านอ่ืนๆ	เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางใน
การดำาเนินการ	ให้ส่วนราชการต่างๆ	มีหน้าท่ีดำาเนินการให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ	และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน	เพ่ือให้มี
คุณภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	คุณภาพชีวิต	มีขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สำานักงาน	ก.พ.	กำาหนด	และเพ่ือเป็นการประหยัด	สำานักงาน	ก.พ.														
จะดำาเนินการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ	และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ		
ท้ังทำาหน้าท่ีดูแลให้การดำาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในกระทรวง	และกรมต่างๆ		ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	ต้ังแต่การกำาหนดตำาแหน่ง	และอัตราเงินเดือน																
การสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	การแต่งต้ังโยกย้าย	การเล่ือน
ตำาแหน่ง	และอัตราเงินเดือน	ไปจนถึงการดำาเนินการทางวินัย	การออก
จากราชการ	และเร่ืองอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	
	 ในปัจจุบันสำานักงาน	ก.พ.	มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการ	โดยยึดหลัก
สมรรถนะ	(Competency)	และการพัฒนาขีดความสามารถ	(Capability)	
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีทรงความรู้	(Knowledge	Worker)	
สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	และระบบ
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บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลง	สามารถพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองสมำา่เสมอ	โดยการ
พัฒนาท่ีเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
	 โดยท่ีสำานักงาน	ก.พ.	มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ	กำากับ	ดูแล	และให้
คำาปรึกษาแก่ส่วนราชการในการดำาเนินงานฝึกอบรมและพัฒนา	สำานักงาน	
ก.พ.	จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนข้ึน																								
ขณะเดียวกันก็ได้จัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย	
เช่น	การจัดหลักสูตรในห้องเรียน	การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล	การ
ฝึกอบรมด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ	โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก	ได้แก่	
ข้าราชการรุ่นใหม่		ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง		ผู้บริหารระดับกลาง																
ผู้บริหารระดับสูง		ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล		ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
	 นอกจากหน้าท่ีในการพัฒนา	ฝึกอบรม	และการให้ทุนทางการศึกษา
แก่ประชาชนและข้าราชการแล้ว	สำานักงาน	ก.พ.	ยังมีอีกหน่ึงหน้าท่ีท่ี
สำาคัญ	คือ	การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ	โดย
มีด้วยกัน	3	กรณี	คือ	กรณีท่ี	1	การสอบแข่งขัน	กรณีท่ี	2	รับสมัครจาก
บุคคลท่ัวไป	หรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกล่ันกรองเบ้ืองต้นแล้ว	ในบาง
ตำาแหน่ง	อาจเป็นกรณีท่ี	3	กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำาเป็นต้องดำาเนินการ
สอบแข่งขัน	เช่น	กรณีคุณวุฒิท่ีหาผู้สำาเร็จการศึกษาได้ยาก	หรือได้รับทุน
รัฐบาล	เป็นต้น		ท้ัง	3	กรณีน้ัน	สำานักงาน	ก.พ.	อาจเป็นผู้ดำาเนินการเอง
หรือให้ส่วนราชการดำาเนินการก็ได้		
	 สำานักงาน	ก.พ.	จะเป็นผู้เปิดการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป	
(ภาค	ก)		สำาหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	เม่ือผู้สมัครสามารถ
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สอบภาค	ก	ได้แล้ว	จึงจะสามารถขอสมัครเพ่ือบรรจุข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐกับส่วนราชการ	เพ่ือขอสอบความสามารถเฉพาะตำาแหน่ง	(ภาค	ข)	
และการสอบสัมภาษณ์เพ่ือหาความเหมาะสมกับตำาแหน่ง	(ภาค	ค)		ตาม
ลำาดับ
 สรุปได้ว่าสำานักงาน	ก.พ.	มีบทบาท	และหน้าท่ีเปรียบเสมือนกับฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการบริหาร	และพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เป็น
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงท่ีให้ประสิทธิผลในการทำางานสูงสุด	ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนด้านการพัฒนา	และฝึกอบรมท้ังในสำานักงาน	ก.พ.	เอง									
และการไปศึกษาต่อท้ังในประเทศและต่างประเทศ	อีกท้ังรักษาขวัญ										
และส่งเสริมกำาลังใจในการทำางานของข้าราชการในส่วนรวม

บทบาทของสำานักงาน ก.พ. ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 สำานักงาน	ก.พ.	ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการพลเรือนของประเทศไทย	มีบทบาทโดยตรงในเสาสังคมและ
วัฒนธรรม	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	-	ASCC)	ซ่ึงเป็นหน่ึง
ใน	3	เสาหลักตามแผน	Roadmap	สู่ประชาคมอาเซียน
	 หน้าท่ีหลัก	2	ประการของ	ASCC	คือ	การพัฒนามนุษย์	(Human	
Development)	และการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการ
ให้บริการประชาชน	(Building	Civil	Service	Capability)	โดยมี																		
จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	และยกระดับมาตรฐาน	การทำางานของ
ระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ	และ
การให้บริการประชาชน	ตลอดจนปรับบทบาท	และภารกิจของระบบ
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก	และให้มีการ												
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ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนระหว่างข้าราชการของ
กลุ่มประเทศอาเซียน	เพ่ือให้กำาลังคนภาครัฐของภูมิภาคอาเซียน																						
มีความรู้	ความสามารถ	และมีวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล	ตลอดจนเป็นผู้ท่ีมีความ
สามารถต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม

สำานักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน
	 สำานักงาน	ก.พ.	มีความตระหนักในการสร้าง	และเตรียมความพร้อม
ข้าราชการไทย	เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยได้เสนอแนวทาง
การเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนใน
การประชุม	ก.พ.	คร้ังท่ี	1/2554	เม่ือวันท่ี	20	มกราคม	2554	โดยท่ีประชุม								
มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการ	ดังน้ี
	 ปี	2554	ระยะการประเมิน	และสร้างความตระหนักให้มีแนวทางดำาเนิน
การสร้างความตระหนัก	ต่ืนตัว	และสร้างเครือข่าย	โดยรวมถึงการจัดทำา
หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ	
การปรับปรุงเคร่ืองมือส่ือสารการพัฒนา	เช่น	การเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Learning)	หลักสูตรภาษาอังกฤษ	และหลักสูตรสำาหรับ
ผู้บริหาร	การส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปล่ียนบุคลากรระยะส้ันระหว่าง
ข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน	ท้ังน้ี	การให้ความรู้	และพัฒนา
ข้าราชการในระยะน้ี	จะเน้นความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และแผนแม่บทของแต่ละด้าน	โดยให้ความ
สำาคัญกับกลุ่มผู้บริหาร	และกลุ่มข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	ท้ังส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาคเป็นลำาดับต้น
	 ปี	2555-2556	ระยะการพัฒนา	และปรับใช้	เป็นการขยายการพัฒนา
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และสร้างความพร้อมท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึก	โดยส่งเสริมให้มีการ												
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ										
อีกท้ังการพัฒนาบุคลากรภาคราชการ	จะต้องคำานึงถึงความจำาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละเสาหลักมากข้ึน	ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม													
มากย่ิงข้ึนไปอีก	นอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
	 ปี	2557-2558		ระยะเร่ง	และเพ่ิม	ให้มีการพัฒนาความรู้	ทักษะ											
และสมรรถนะท่ีเข้มข้นในทุกระดับ	และครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
บุคลากรของทุกเสาหลัก	รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนมุมมอง	และ
ประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการท่ีรับผิดชอบในต่างเสาหลักระหว่างกัน
ให้มากย่ิงข้ึนด้วย

 6.3.2 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

	 ทำาหน้าท่ีในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทยดำาเนินไป
อย่างต่อเน่ืองและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม		โดยทำางานวิจัยนโยบาย	
ตดิตามและประเมนิผลการปฏรูิปของแต่ละกระทรวง	กรม		ใหค้ำาปรกึษา
แนะนำา	และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ	ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการ	และวิธีการบรหิารราชการ	รวมถงึการสรา้งความเข้าใจ	เผย
แพร่	และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	โดยการฝึกอบรมและ
สัมมนา	และเพ่ือเป็นการให้บริการแก่ทุกหน่วยงานในกระทรวง	กรม	
สำานักงาน	ก.พ.ร.	จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำาโต๊ะ	(Desk	Office)	ดูแล
ครอบคลุมทั้ง	20	กระทรวง
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 นอกจากน้ี	สำานักงาน		ก.พ.ร.	ได้จัดทำา	โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	(	นปร.)	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้[40a] 
	 1)	เพือ่เปน็ชอ่งทางใหมใ่นการดงึดดูบคุคล	ผูมี้ความรู้	ความสามารถ
สูง	เข้าสู่ระบบราชการ	
	 2)	เพือ่พฒันาผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ	ให้เปน็ข้าราชการท่ีเกง่และดี	และ
เปน็นกับริหารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม	่ทีม่สีมรรถนะครบครนั	ทัง้ในด้าน
การเป็นนกัคดิทีม่วีสิยัทศัน	์(Visionary	Thinker)	นกัพัฒนาและวางแผน	
(Developer	&	Planner)	และนักปฏิบัติ	(Operator)	อย่างสมดุล	รวม
ท้ังมคีวามพรอ้มในการรเิริม่และขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเชงิยทุธศาสตร์
ในการบริหารภาครัฐต่อไป	
	 3)	เพื่อให้มี เวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร	วิทยากร
ผูท้รงคณุวฒุ	ิและนกับริหารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม	่เพ่ือใหม้กีารบริหาร
องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ท้ังความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว	(Tacit	
Knowledge)	และความรู้ท่ีเปิดเผย	(Explicit	Knowledge)	เพื่อเสริม
สร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
	 สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	
(นปร.)	ประกอบด้วย	
	 1)	กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำาเร็จการศึกษา
	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ	จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง	อายุไม่
เกิน	30	ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร		และหากสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก	ต้องมีอายุไม่เกิน	35	ปีบริบูรณ์	ในวันปิดรับสมัคร
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	 2)	กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน	หน่วยงาน	หรือ	องค์การ
ระหว่างประเทศ
	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ	จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง	อายุไม่
เกิน	30	ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร	และหากสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก	ต้องมีอายุไม่เกิน	35	ปีบริบูรณ์	ในวันปิดรับสมัคร	และมี
ประสบการณก์ารทำางานจากภาคเอกชน	หนว่ยงาน	หรอื	องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ
	 3)	กลุ่มข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ
	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ	จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง	อายุไม่
เกิน	30	ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร	และหากสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก	ต้องมีอายุไม่เกิน	35	ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร	กรณีเป็น
ขา้ราชการตอ้งไดร้บัคำายนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชา	(หวัหนา้สว่นราชการ)	
ให้เข้าร่วมโครงการฯ	ได้	โดยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามคำายินยอมในใบ
สมัครฯ
	 จากการดำาเนินการของสำานักงาน	ก.พ.ร.	มาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2548	
เปน็ตน้มาจนถงึปจัจบัุน		มผีูเ้ข้าร่วมโครงการมาแลว้	7	รุน่	จำานวนทัง้หมด		
284		คน	ซึ่งจากการสำารวจของรุ่นที่	1	ถึง	4	จำานวน	160	คนลาออก	
จำานวน	8	คน	คิดเป็นรอ้ยละ	5	ซึง่จากการสอบถามเหตผุลในการลาออก
มหีลายปจัจยั	ไดแ้ก	่ครอบครวัอยากให้ไปชว่ยกจิการของทีบ่า้น	ไปศึกษา
ตอ่ต่างประเทศ	คา่ตอบแทนของภาคราชการไมเ่พยีงพอตอ่การดำารงชวีติ	
และ	ระบบราชการไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง	ฯลฯ[62]
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7
กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้
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 7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551[38]	เกิดจาก

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	

2535	ในหลายประเด็น	ซ่ึงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์	โดยมีบทบัญญัติ

ลักษณะ	1-3	อันประกอบด้วยลักษณะท่ี	1	ว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน	ลักษณะท่ี	2	คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	ลักษณะท่ี	3	

บทท่ัวไป	ส่วนในลักษณะท่ี	4	ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ	และ			

ลักษณะท่ี	5	ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในพระองค์	ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือ	

23	มกราคม	2551	มีการจัดตำาแหน่งข้าราชการพลเรือนเข้าประเภท										

ตำาแหน่ง	สายงานระดับตำาแหน่งตามมาตรฐานตำาแหน่ง

 

 ในส่วนของลักษณะท่ี 1 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	มีองค์ประกอบตาม	ก.พ.	มาตรา	6	

ซ่ึงประกอบด้วย	คณะกรรมการโดยตำาแหน่ง	5	คน	และคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ด้านการบริหารและการ

จัดการและด้านกฎหมาย	จำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	7	คน												

องค์ประกอบของ	ก.พ.	จึงมีจำานวนกรรมการอย่างน้อยสิบคน	แต่ไม่เกิน															

สิบสองคน	และอยู่ในวาระไม่เกิน	3	ปี	โดยมีหน้าท่ี	ดังน้ี
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	 1.	อำานาจหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบาย	และออกกฎระเบียบ

	 2.	อำานาจหน้าท่ีในการติดตาม	กำากับดูแล	และตีความกฎหมาย

	 3.	อำานาจหน้าท่ีในการเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี

	 ในมาตรา	10	ของ	ก.พ.ได้มีการวางมาตรฐานกลางการบริหารทรัพยากร

บุคคล	เป็นหลักการใหม่ท่ีเพ่ิงจะมีบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	เป็นคร้ังแรก	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทน	ก.พ.	ผู้แทน	ก.พ.ร.	กับผู้แทนองค์กร

กลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ	ท้ังยังมี

บทบัญญัติในมาตรา	11	ให้	ก.พ.มีอำานาจแต่งต้ัง	อนุกรรมการวิสามัญ	

เรียกโดยย่อว่า	อ.ก.พ.	เพ่ือกระทำาการใดแทนได้	และในมาตราท่ี	14										

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	กำาหนด															

ให้มีอนุกรรมการสามัญ		เรียกโดยย่อว่า	“อ.ก.พ.สามัญ”	เพ่ือเป็น														

องค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ	ได้แก่	(1)	อ.ก.พ.					

กระทรวง	(2)		อ.ก.พ.กรม	(3)	อ.ก.พ.จังหวัด	และ	(4)	อ.ก.พ.	ประจำา							

ส่วนราชการอ่ืนนอกจากส่วนราชการตาม	(1)	(2)	และ	(3)
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 ในส่วนของลักษณะท่ี 2

 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	ท่ีมีช่ือเรียกโดยย่อว่า	“ก.พ.ค.”	

โดยมีกรรมการจำานวน	7	คน	ตามองค์ประกอบในมาตรา	24	และมี

เลขาธิการ	ก.พ.	เป็นเลขานุการของ	ก.พ.ค.	แต่ไม่มีสถานะเป็นกรรมการ	

ก.พ.ค.	คณะกรรมการชุดน้ีมาจากการสมัคร	โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา	25	ท่ีกำาหนดว่ามีคุณสมบัติพ้ืนฐาน	2	ประการ	คือ	(1)	มีสัญชาติ

ไทย	และ	(2)	อายุไม่ตำ่ากว่าส่ีสิบห้าปี	และในส่วนคุณสมบัติอ่ืนๆ																					

ยังแยกตามประเภท	ตามท่ีมาของข้าราชการประเภทต่างๆ	ได้ดังน้ี

1.	เป็น	หรือเคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ข้าราชการประเภทต่างๆ

2.	เป็น	หรือเคยเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.	รับราชการ	หรือเคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ตำา่กว่าผู้พิพากษาศาล

อุทธรณ์หรือเทียบเท่า	หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง											

ช้ันต้น

4.	รับราชการ	หรือเคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าอัยการพิเศษ

ประจำาเขตหรือเทียบเท่า

5.	รับราชการ	หรือเคยรับราชการในตำาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับ

สูงหรือเทียบเท่าตามท่ี	ก.พ.	กำาหนด

6.	เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนในวิชานิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตร์	

เศรษฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการ
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แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา	และดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารง											

ตำาแหน่งไม่ตำา่กว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

	 คณะกรรมการ	ก.พ.ค.	น้ีจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกตาม

มาตรา	6	ท่ีประกอบด้วย	กรรมการ	4	คนท่ีมีประธานศาลปกครองสูงสุด

เป็นประธาน	รองประธารศาลฎีกาท่ีได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา

หน่ึงคน	กรรมการ	ก.พ.	ผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน	ซ่ึงได้รับเลือกโดย	ก.พ.	และ

ให้เลขาธิการ	ก.พ.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ในมาตรา	31	กำาหนดให้	ก.พ.ค.	มีอำานาจหน้าท่ี	6	ประการ	ดังน้ี

1.	เสนอแนะต่อ	ก.พ.	หรือองค์กรกลางบริหารบุคคลอ่ืน	เพ่ือให้	ก.พ.	

หรือองค์กรกลางบริหารบุคคลอ่ืน	ดำาเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม

2.	พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	ตามมาตรา	114

3.	พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์	ตามมาตรา	123

4.	พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองระบบคุณธรรม	ตามมาตรา	126

5.	ออกกฎ	ก.พ.ค.	ระเบียบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการเพ่ือการปฏิบัติตาม	

พระราชบัญญัติน้ี

6.	แต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้าม	เพ่ือเป็น

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	

	 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมน้ี	มีอายุในการดำารงตำาแหน่ง	

คราวละ	6	ปี	และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
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 ในส่วนของลักษณะท่ี 3

 บทท่ัวไป	เป็นบทบัญญัติท่ีแปลกใหม่	และไม่เคยปรากฏใน	“บทท่ัวไป”	

ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใดมาก่อน	ซ่ึงอาจมี

ลักษณะเป็นการ	“ประกาศเจตนารมณ์”	ในการจัดระเบียบราชการพลเรือน

ไว้ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร	ซ่ึงไม่มีนัยสำาคัญในทางกฎหมาย	ใน

บทบัญญัติน้ีแบ่งข้าราชการพลเรือนเป็นสองประเภท	คือ	ข้าราชการ

พลเรือนสามัญ	และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

	 นอกจากน้ี	ในส่วนท่ีมีลักษณะท่ีเป็นกฎหมายใหม่ดังปรากฏในมาตรา	

36	ว่าด้วยคุณสมบัติท่ัวไป	และลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน	

ได้มีการวางหลักการใหม่	และมีสาระสำาคัญว่า	“ไม่มีบทบัญญัติว่าผู้มีกาย

ทุพพลภาพต้องห้ามท่ีเข้ารับราชการอีกต่อไป”

 ในลักษณะท่ี 4

 ท่ีว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญน้ีก็เป็นบทบัญญัติท่ีเพ่ิงปรากฏเป็น	

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นคร้ังแรก	โดยแยกหมวด

ย่อยดังน้ี[10]
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 หมวดท่ี 1 

 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ	ได้บรรจุหลักการแห่งระบบ

คุณธรรมในมาตรา	42	โดยจัดการ	ดังน้ี

1.	การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ	และแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง	

ต้องคำานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล	ความเสมอภาค	ความ

เป็นธรรม	และประโยชน์ของทางราชการ

2.	การบริหารทรัพยากรบุคคล	 ต้องคำานึงถึงผลสัมฤทธ์ิ	และ

ประสิทธิภาพขององค์กร	และลักษณะของงาน	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม

3.	การพิจารณาความดีความชอบ	การเล่ือนตำาแหน่ง	และการใช้

ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ	ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณา

จากผลงาน	ศักยภาพ	ความประพฤติ	และจะนำาความคิดเห็นทาง	

การเมือง	และการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณา

มิได้

4.	การดำาเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม	และโดย

ปราศจากอคติ

5.	การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
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 หมวดท่ี 2 

 การกำาหนดตำาแหน่ง	และการให้ได้รับเงินเดือน	และเงินประจำาตำาแหน่ง	
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	ได้ทำาให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในสาระสำาคัญของการจัดระบบตำาแหน่ง	และการกระจาย	
อำานาจในการกำาหนดตำาแหน่ง	ท้ังในเร่ืองของจำานวน	ประเภทของตำาแหน่ง	
สายงานและระดับ	ซ่ึงแต่เดิมเป็นอำานาจของ	ก.พ.	อำานาจน้ีได้กระจายไป
ยัง	อ.ก.พ.	กระทรวงท่ีจะเป็นผู้กำาหนด	และบริหารให้เกิดความคล่องตัว		
ท้ังมีการเปล่ียนแปลงระบบ	“ซี”	หรือระบบ	“ระดับ”	ท่ีมีอยู่	11	ระดับ
ตามระบบจำาแนกตำาแหน่ง	(Position	Classification)	หรือ	P.C.	ท่ีใช้มา
ต้ังแต่วันท่ี	9	กันยายน	พ.ศ.	2518	เป็นเวลากว่า	32	ปี	มาเป็นกลุ่ม	
“ตำาแหน่ง”	โดยจำาแนกออกเป็น	4	ประเภท	ดังน้ี

	1.	 ตำาแหน่งประเภทบริหาร	ได้แก่	ตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและ
รองหัวหน้าส่วนราชการกระดับกระทรวงและระดับกรม	และ
ตำาแหน่งอ่ืนท่ี	ก.พ.	กำาหนดเป็นตำาแหน่งประเภทบริหาร

2.	 ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ	ได้แก่	ตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีตำา่กว่าระดับกรม	และตำาแหน่งอ่ืนท่ี	ก.พ.	กำาหนดเป็นตำาแหน่ง
ประเภทอำานวยการ

3.	 ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ได้แก่	ตำาแหน่งท่ีจำาเป็นต้องใช้ผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตามท่ี	ก.พ.	กำาหนด

4.	 ตำาแหน่งประเภทท่ัวไป	ได้แก่	ตำาแหน่งท่ีไม่ใช่สามตำาแหน่ง
		 ข้างต้น	เม่ือมีการกำาหนดตำาแหน่งแล้ว	ในมาตราท่ี	46	ได้มีบทบัญญัติ

กำาหนดระดับข้าราชการพลเรือนสามัญ	ดังน้ี
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1.	ตำาแหน่งประเภทบริหาร	มี	2	ระดับ	คือ

			ก.ระดับต้น

	 ข.ระดับสูง

2.	ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ	มี	2	ระดับ	คือ

			ก.ระดับต้น

	 ข.ระดับสูง

3.	ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	มี	5	ระดับ	คือ

			ก.	ระดับปฏิบัติการ

			ข.	ระดับชำานาญการ

			ค.	ระดับชำานาญการพิเศษ

			 ง.	ระดับเช่ียวชาญ

			จ.	ระดับทรงคุณวุฒิ

4.	ตำาแหน่งประเภทท่ัวไป	มี	4	ระดับ	คือ

			ก.	ระดับปฏิบัติงาน

			ข.	ระดับชำานาญงาน

			ค.	ระดับอาวุโส

			ง.	ระดับทักษะพิเศษ

	 นอกจากน้ี	ยังมีรายละเอียดเร่ืองการกำาหนดตำาแหน่ง	การจัดทำา

มาตรฐานตำาแหน่ง	การมอบอำานาจการบังคับบัญชา	การปรับเงินเดือน

และเงินประจำาตำาแหน่ง	เป็นต้น
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 หมวดท่ี 3

	 การสรรหา	การบรรจุ	และการแต่งต้ัง		เร่ิมด้วยมาตรา	52	ว่าด้วยหลัก

การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งต้องเป็นไปตาม

วาระ	คุณธรรม	ในมาตราท่ี	53	ว่าด้วยการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

ใด	ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้เข้าสอบแข่งขันเท่าน้ัน	ในมาตรา	56	เป็น

บทบัญญัติในกรณีท่ีกระทรวงหรือกรม	มีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างย่ิง

จะบรรจุบุคคลท่ีมีความรู้	ความสามารถ	และความชำานาญงานสูง	เข้ารับ

ราชการได้		ส่วนในมาตราอ่ืนก็ยังคงสาระสำาคัญท่ีเคยบัญญัติใน	

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	เช่น	มาตรา	57	ว่าด้วยผู้มี

อำานาจส่ังบรรจุ	และแต่งต้ัง	เป็นต้น

 หมวดท่ี 4

	 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ	

ก็ยังคงตรงกับหมวดท่ี	3	ใน	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	

มาตรา	71	ถึง	มาตรา	79	ต้ังแต่การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ	และเสริมสร้าง

แรงจูงใจ	การปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา	การเล่ือนเงินเดือน	และให้

บำาเหน็จความชอบ	เป็นต้น

 หมวดท่ี 5

	 การรักษาจรรยาข้าราชการ		ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีมุ่งประสงค์ให้ข้าราชการ

ท่ีดี	มีเกียรติ	และศักด์ิศรี	โดยเฉพาะเร่ืองต่อไปน้ี
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	 1.	การยึดม่ัน	และยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง

	 2.	ความซ่ือสัตย์สุจริต	และความรับผิดชอบ

	 3.	การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

	 4.	การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

	 5.	การมุ่งความสัมฤทธ์ิของงาน

 หมวดท่ี 6

	 วินัย	และการรักษาวินัย	ยังคงรักษา	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	2535	แต่ได้เพ่ิมอีกสองมาตรา	คือ	มาตรา	80	วรรค	2	ท่ีว่าด้วย								

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการใน					

ต่างประเทศ	และมาตรา	83	(9)	ว่าด้วยข้อห้ามกระทำาการอันเป็นการล่วง

ละเมิด	หรือคุกคามทางเพศ

 หมวดท่ี 7

	 การดำาเนินการทางวินัย	เป็นมาตรการท่ีสำาคัญในระบบคุณธรรม	ซ่ึง

จะใช้ในกรณีท่ีข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่าทำาผิดวินัย	มีการสืบสวน	

และครอบคลุมไปถึงบทลงโทษต้ังแต่ตักเตือน	จนถึงไล่ออกจากราชการ
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 หมวดท่ี 8

	 การออกจากราชการ	ในมาตราน้ียังคงรักษาตาม	พ.ร.บ.ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	แต่ใน	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการพลเรือน																

พ.ศ.	2551	ในมาตรา	108	ได้บัญญัติการให้ข้าราชการท่ีมีอายุครบ	60	ปี	

บริบูรณ์รับราชการต่อไป	ท่ีเป็นความต้องการของราชการ	เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี

ทางวิชาการ	หรือหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว	ในตำาแหน่งประเภท

วิชาการ	ระดับเช่ียวชาญตาม	มาตรา46	(3)	(ง)	หรือระดับทรงคุณวุฒิ	

มาตรา	46	(3)	(จ)	และตำาแหน่งประเภทท่ัวไป	ระดับอาวุโสในมาตรา	46	

(4)	(ค)	หรือระดับทักษะพิเศษ	มาตรา	46	(4)	(ง)

 หมวดท่ี 9

	 การอุทธรณ์	ตาม	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	ได้

มอบหน้าท่ีให้กับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	ในการจัดการท้ังหมด

และในมาตรา	120	ว่าด้วยอำานาจการวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ี	ก.พ.ค.	มีอำานาจ

ดังน้ี

1.	ไม่รับอุทธรณ์

2.	ยกอุทธรณ์

3.	มีคำาวินิจฉัยให้แก้ไข	หรือยกเลิกคำาส่ังลงโทษ	และให้เยียวยาความ

เสียหายให้ผู้อุทธรณ์

4.	ดำาเนินการอ่ืนใด	เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม	ตามท่ี	ก.พ.ค.	

กำาหนด
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 หมวดท่ี 10

	 การร้องทุกข์	เป็นกระบวนการรองรับสิทธ์ิของข้าราชการอีกประการ

หน่ึง	ท่ี	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	เปิดโอกาสให้ผู้รู้สึก

ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา

เหนือข้ึนไปตามลำาดับ

 หมวดท่ี 11

 การคุ้มครองระบบคุณธรรม	เป็นหลักการใหม่ท่ีเพ่ิงบัญญัติเป็น													

คร้ังแรกในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	โดยมาตรา	126							

ได้บัญญัติการให้อำานาจ	ก.พ.ค.	แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ	ระเบียบ

คำาส่ังแก้ไข	หรือยกเลิก

	 นอกจากน้ี	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	ยัง

มีสาระสำาคัญว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในพระองค์	รวมถึงมีบทบัญญัติท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการบริหารราชการท่ีเปล่ียนไป	โดยกำาหนด

ภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	และสำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม	เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาค

รัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ
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7.2 กฎหมายแรงงาน 

	 กฎหมายแรงงานของประเทศไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลาย

ฉบับ	แต่ท่ีภาคเอกชนให้ความสำาคัญ	และใส่ใจปฏิบัติมี	6	ฉบับ	ดังน้ี	

1.	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3	เอกเทศสัญญา

	 ลักษณะ	6	เร่ืองจ้างแรงงาน

2.	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	2518

3.	พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน														

พ.ศ.	2522

4.	พระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533

5.	พระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537

6.	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541

	 ในท่ีน้ี	จะได้กล่าวถึงเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ของไทยมีวัตถุประสงค์	

เพ่ือให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม	และมีความเหมาะสมกับ								

สภาพการณ์ในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป	เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่การใช้

แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่าการใช้แรงงานท่ัวไป	การห้ามมิให้นายจ้าง										

เลิกจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์	การให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กมี
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สิทธิลาเพ่ือการศึกษาอบรม	การให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาด												

รายได้ของลูกจ้างในกรณีท่ีนายจ้างหยุดประกอบกิจการ	การกำาหนดเง่ือนไข

ในการนำาหน้ีบางประเภทมาหักจากค่าตอบแทนการทำางานของลูกจ้าง	

การจัดต้ังกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้าง	หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง

ถึงแก่ความตาย	ตลอดจนอัตราโทษ

สาระสำาคัญ

1.	กำาหนดเวลาทำางานปกติในทุกประเภทงานไม่เกิน	8	ช่ัวโมง/วัน	และ

ไม่เกิน	48	ช่ัวโมง/สัปดาห์	(เดิมกำาหนดตามประเภทงาน)	เว้นแต่

งานท่ีอาจเป็นอันตรายไม่เกิน	7	ช่ัวโมง/วัน	และไม่เกิน	42	ช่ัวโมง/

สัปดาห์

2.	ให้จัดวันหยุดประจำาสัปดาห์ไม่น้อยกว่า	1	วัน/สัปดาห์	วันหยุดตาม

ประเพณีไม่น้อยกว่า	13	วัน/ปี	และวันหยุดพักผ่อนประจำาปีไม่น้อย

กว่า	6	วันทำาการ/ปี	วันหยุดตามประเพณีให้กำาหนดจากวันหยุด

ราชการประจำาปี	วันหยุดทางศาสนา	หรือขนบธรรมเนียมประเพณี

แห่งท้องถ่ิน	ในกรณีลักษณะงานไม่อาจหยุดตามประเพณีได้ให้ตกลง

กันหยุดในวันอ่ืนชดเชย	หรือจ่ายค่าทำางานในวันหยุดแทน
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3.	ให้สิทธิลากิจ	ลาเพ่ือทำาหมัน	และลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนา												

ความรู้ความสามารถเพ่ิมจากสิทธิลาป่วย	ลาเพ่ือคลอดบุตร	และ

ลาเพ่ือรับราชการทหาร

4.	กำาหนดพิกัดนำ้าหนักข้ันสูงท่ีให้ลูกจ้างยก	แบก	หาม	เพ่ือคุ้มครอง

ท้ังลูกจ้างชาย	หญิง	และเด็ก	และเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญา	

ILO	ฉบับท่ี	127

5.	ขยายการคุ้มครองแรงงานหญิง	โดยห้ามใช้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์	

ทำางานที่เป็นอันตรายต่อสภาวะการตั้งครรภ์	ห้ามเลิกจ้างหญิง

เพราะเหตุมีครรภ์

6.	ขยายอายุข้ันตำา่ของลูกจ้างเด็กจาก	13	ปี	เป็น	15	ปี	เพ่ือให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และอนุสัญญา	ILO

7.	การจ้างเด็กอายุตำา่กว่า	18	ปี	เป็นลูกจ้าง	ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจ

แรงงานภายใน	15	วัน	จัดทำาบันทึกสภาพการจ้างกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้	ณ	สถานประกอบกิจการ	และแจ้ง

การส้ินสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน	7	วัน	เพ่ือให้

ทราบความเคล่ือนไหวของเด็ก	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง

ดูแลแรงงานเด็กผู้ด้อยโอกาส
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8.	 ให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักไม่น้อยกว่า	1	ช่ัวโมง/วัน	หลังจากทำางาน

มาแล้วไม่เกิน	4	ช่ัวโมง	และใน	4	ช่ัวโมงน้ันให้มีเวลาพักตามท่ี

นายจ้างกำาหนด	เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อนเปล่ียนอิริยาบถ	

ขณะท่ีกำาหนดเวลาพักลูกจ้างท่ัวไปไม่น้อยกว่า	1	ช่ัวโมง/วัน	ซ่ึง

จะจัดเวลาพักคร้ังเดียว	หลังจากทำางานมาแล้วไม่เกิน	5	ช่ัวโมง

ก็ได้	หรือจัดเป็นช่วงๆ	ก็ได้	โดยรวมเวลาพักทุกช่วงแล้วต้องไม่

น้อยกว่า	1	ช่ัวโมง	เพ่ือให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติ

9.	 ห้ามใช้ลูกจ้างเด็กอายุตำา่กว่า	18	ปี	ทำางานในเวลาวิกาล	เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากอธิบดี	ห้ามทำางานล่วงเวลา	ทำางานในวันหยุด	

และงานบางประเภทท่ีเป็นผลร้ายต่อเด็ก	ขณะท่ีลูกจ้างท่ัวไป

นายจ้างให้ทำางานล่วงเวลา	หรือทำางานในวันหยุดได้	ถ้าลูกจ้าง

ยินยอม	โดยมีช่ัวโมงทำางานไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด													

เว้นงานบางประเภทท่ีนายจ้างส่ังให้ลูกจ้างทำางานได้เท่าท่ีจำาเป็น	

แต่ห้ามใช้ลูกจ้างทำางานล่วงเวลา	หรือในวันหยุดในงานท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ	และความปลอดภัยของลูกจ้าง

10.	 การคุ้มครองค่าตอบแทนในการทำางาน	ได้กำาหนดประเภทหน้ีท่ี

นำามาหักค่าตอบแทนในการทำางานได้	และกำาหนดเง่ือนไขการ

จ่ายเงินช่วยเหลือการดำารงชีพของลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	

ของค่าจ้างในกรณีนายจ้างหยุดกิจการช่ัวคราว
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11.	 ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการค่าจ้างให้มีขอบข่ายท่ีกว้างข้ึน

กว่าเดิม	และปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างข้ันตำ่าใหม่	โดยมี

อัตราค่าจ้างข้ันตำา่	2	ระดับ	คือ

11.1	อัตราค่าจ้างข้ันตำา่พ้ืนฐาน	ซ่ึงคณะกรรมการค่าจ้างกำาหนด

เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการกำาหนดอัตราค่าจ้างข้ันตำา่

11.2	อัตราค่าจ้างข้ันตำ่า	ซ่ึงคณะกรรมการค่าจ้างกำาหนดให้ใช้

เฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง	หรือทุกประเภท	

หรือในท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึงก็ได้	ซ่ึงมีอัตราไม่ตำา่กว่าอัตราค่า

จ้างข้ันตำา่พ้ืนฐาน	ถ้าไม่มีการกำาหนดอัตราค่าจ้างข้ันตำา่ใน

ท้องท่ีใด	ให้ถืออัตราค่าจ้าง	ข้ันตำา่พ้ืนฐานเป็นอัตราค่าจ้าง

ข้ันตำา่ของท้องท่ีน้ัน

12.	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ	ได้แก่	คณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน	ซ่ึงเป็นองค์กรระดับชาติ	เพ่ือกำาหนดนโยบาย

สวัสดิการระดับชาติ	และให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำา

สถานประกอบกิจการ	เพ่ือร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายจ้าง

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	และควบคุม



172

ดูแลการจัดสวัสดิการท่ีนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

13.	 ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยระดับชาติ	เพ่ือกำาหนดทิศทาง

บริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน															

การทำางาน	และให้มีองค์กรเอกชนให้บริการทางด้านวิชาการ	

และเทคนิคแก่สถานประกอบกิจการได้ภายใต้การควบคุมดูแล

ของรัฐ

14.	 กำาหนดห้ามนายจ้างส่ังพักงาน	เพ่ือสอบสวนความผิดของลูกจ้าง	

เว้นแต่มีข้อบังคับ	หรือข้อตกลงกำาหนดให้มีการพักงานได้															

แต่นายจ้างจะส่ังพักงานได้ไม่เกิน	7	วัน	และต้องจ่ายเงินในช่วง

พักงานตามอัตราท่ีกำาหนด	ซ่ึงไม่ตำา่กว่าร้อยละ	50	ของค่าจ้าง

15.	 กำาหนดอัตราค่าชดเชย	กรณีเลิกจ้างเป็น	5	อัตรา	คือ	

	 ทำางานครบ	120	วัน	แต่ไม่ครบ	1	ปี	ได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า

จ้างอัตราสุดท้าย	30	วัน

	 ทำางานครบ	1	ปี	แต่ไม่ครบ	3	ปี	ได้	90	วัน	

	 ทำางานครบ	3	ปี	แต่ไม่ครบ	6	ปี	ได้	180	วัน	

	 ทำางานครบ	6	ปี	แต่ไม่ครบ	10	ปี	ได้	240	วัน	

	 ทำางานครบ	10	ปี	ข้ึนไปได้	300	วัน	เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นให้ไม่

ต้องจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกำาหนด	ท้ังน้ี	เพ่ือให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างท่ีทำางานมานาน	ซ่ึงโอกาสท่ีจะหางานทำาใหม่เป็น
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ไปได้ยาก

16.	 กำาหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ	นอกเหนือจากค่าชดเชยปกติ	

กรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน	กระบวนการผลิต	

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี	โดยลูกจ้างต้องทำางานมา

ครบ	6	ปีข้ึนไป	และได้ค่าชดเชยพิเศษปีละไม่น้อยกว่า	15	วัน	

รวมแล้วไม่เกิน	360	วัน

17.	 ให้การคุ้มครองลูกจ้าง	กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ

ไปต้ังท้องท่ีอ่ืน	ซ่ึงมีผลกระทบสำาคัญต่อการดำารงชีพตามปกติ

ของลูกจ้างหรือครอบครัว	โดยให้นายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้า	และ

ให้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้ถ้าไม่ประสงค์จะย้ายตาม	โดยมี

สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเป็นเงินช่วยเหลือร้อยละ	50	ของ											

ค่าชดเชยปกติ

18.	 จัดต้ังกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	โดยให้นายจ้างท่ีไม่ได้จัดต้ังกองทุน

สำารองเล้ียงชีพส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเท่ากับจำานวน

เงินสะสมท่ีหักจากค่าจ้างของลูกจ้างนำาส่งเข้ากองทุน	เพ่ือจ่ายให้

แก่ลูกจ้างเม่ือส้ินสุดการจ้างเจตนารมณ์ในการจัดต้ังกองทุนน้ี	

เพ่ือสร้างหลักประกันในการทำางาน	ป้องกันมิให้มีการย้ายงาน
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บ่อยคร้ัง	และเป็นการส่งเสริมระบบการออมทรัพย์ของลูกจ้าง

19.	 ห้ามเรียกเงินประกันจากลูกจ้าง	เว้นแต่ลูกจ้างจะทำางาน															

เก่ียวกับการเงิน	และทรัพย์สิน	เพ่ือป้องกันมิให้นายจ้างแสวงหา

ประโยชน์จากลูกจ้างในทางมิชอบ

20.	 กำาหนดให้บรรดาเงินตาม	พ.ร.บ.	น้ี	ท่ีนายจ้างค้างจ่ายลูกจ้าง	

และเงินสะสม	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นหน้ีบุริมสิทธิ

ลำาดับเดียวกับภาษีอากร	เพ่ือคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการได้

รับชำาระหน้ี	มิให้ถูกเจ้าหน้ีในลำาดับอ่ืนขอรับไปหมด

21.	 การรับเหมาค่าแรง	ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ	และผู้รับ

เหมาค่าแรงต่างมีฐานะเป็นนายจ้างของลูกจ้างท่ีผู้รับเหมาค่าแรง															

จัดเหมา

22.	 ถ้ามีการเปล่ียนแปลงนายจ้าง	ให้นายจ้างใหม่รับไปท้ังสิทธิ															

และหน้าท่ีท่ีนายจ้างเดิมเคยมีต่อลูกจ้างทุกประการ	เพ่ือเป็นการ

รับรองสิทธิของลูกจ้างมิให้ถูกลดลง	เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
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ตัวนายจ้าง

23.	 กำาหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างตามบทบัญญัติ	ป.พ.พ.														

บรรพ	3	ลักษณะ	6	ว่าด้วยจ้างแรงงานด้วย	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

สามารถช่วยเหลือทางคดีแก่ลูกจ้างได้

24.	 กำาหนดเง่ือนไขการบอกกล่าวล่วงหน้า	เพ่ือเลิกสัญญาจ้างท่ีไม่มี

กำาหนดระยะเวลา	และถ้านายจ้างเป็นฝ่ายบอกกล่าวล่วงหน้าจะ

ต้องระบุเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย	ถ้าไม่ระบุไว้นายจ้าง

จะยกข้อยกเว้นข้ึนอ้างในภายหลังเพ่ือไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

ไม่ได้

25.	 กำาหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง	และชายโดยเท่าเทียม

กันในการจ้างงาน	เว้นแต่ลักษณะ	หรือสภาพของงานไม่อาจ

ปฏิบัติเช่นน้ันได้	เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ี

กำาหนดให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

26.	 ห้ามนายจ้าง	หัวหน้างาน	ผู้ควบคุมงาน	หรือผู้ตรวจงานกระทำา

การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิง	หรือเด็ก	เพ่ือเป็นการ

ป้องปรามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้อำานาจในทางไม่ชอบ	โดยการ

กล่าวถ้อยคำาหยาบคาย	วิพากษ์วิจารณ์ทางเพศ	ลวนลาม	ซ่ึง

พฤติการณ์บางอย่างไม่รุนแรงถึงข้ันอนาจาร	แต่ไม่เหมาะสมท่ีจะ
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ปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง	และเด็ก

27.	 ปรับปรุงบทกำาหนดโทษจากเดิมท่ีกำาหนดโทษอัตราเดียวเป็นการ

กำาหนดโทษตามความหนักเบาของความผิดท่ีได้กระทำา	โดยมี

อัตราโทษสูงสุดจำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	200,000	บาท	

หรือท้ังจำาท้ังปรับ	และโทษตำา่สุดปรับไม่เกิน	5,000	บาท	และให้

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัด	

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำานาจเปรียบเทียบ

ปรับการกระทำาความผิดตาม	พ.ร.บ.	น้ีได้ตามท่ีเห็นสมควร

7.3 กฎหมายเข้าเมือง 

	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวางมาตรการควบคุมคนต่างด้าวของไทย

มีกฎหมายหลัก	ได้แก่	กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	คือ	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	

พ.ศ.	2522	และกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เช่น

-	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	

-	พ.ร.บ.	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	

-	พ.ร.บ.	ปิโตรเลียม	พ.ศ.	2514

	 และกฎหมายระหว่างประเทศ	เช่น	สนธิสัญญาทวิภาคีท่ีเก่ียวกับ

การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ	(BITs)	นอกจาก

น้ีในการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองยังต้องคำานึงถึงกฎหมายอ่ืนท่ี
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เก่ียวข้อง	และมีความสัมพันธ์กันด้วย	เช่น	

-	พ.ร.บ.	การทำางานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2521

-	พ.ร.บ.	สัญชาติ	พ.ศ.	2508

-	พ.ร.บ.	การทะเบียนคนต่างด้าว	พ.ศ.	2493

-	พ.ร.บ.	ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551

-	พ.ร.บ.	โรคติดต่อ	พ.ศ.	2523

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 สาระสำาคัญ

	 พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	เป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมการเดิน

ทางของคนต่างด้าวท่ีเข้ามา	และออกนอกราชอาณาจักร	โดยให้สิทธิแก่

คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว	หรือเพ่ือให้สิทธิถ่ิน

ท่ีอยู่ในประเทศไทย	กฎหมาย	พ.ร.บ.	ฉบับน้ี	ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ

ของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง	การเข้า	และออกนอกราชอาณาจักร	

พาหนะ	การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว	การเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่

ราชอาณาจักร		การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	เบ็ดเตล็ด	

และบทกำาหนดโทษ	โดยกฎหมายคนเข้าเมืองมีแนวคิดในการควบคุมการ

เดินทางเข้าเมืองของคนต่างด้าวใน	4	ลำาดับข้ันตอนด้วยกัน	คือ

1.	ก่อนเข้าประเทศ	เช่น	การขอวีซ่า

2.	คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศ	
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3.	คนต่างด้าวพักอาศัยในประเทศ

4.	คนต่างด้าวเดินทางออกไปนอกประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	

7.4 กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีควรรู้
 

 7.4.1 ความสำาคัญ และประเภทของกฎหมาย 
	 กฎหมายท่ีใช้ในประเทศไทยมีมากมาย	แต่มีการจัดความสำาคัญโดย

จัดแบ่งลำาดับช้ันออกเป็น	7	ประเภท	ดังน้ี	

1.	รัฐธรรมนูญ	เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	กฎหมายใดขัดแย้งไม่

ได้	โดยจะมีเน้ือหาเก่ียวกับการใช้อำานาจอธิปไตย		ความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันการเมือง	สิทธิเสรีภาพของประชาชน

2.	พระราชบัญญัติ	ประมวลกฎหมาย	เป็นกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน

3.	พระราชกำาหนด		เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราข้ึนตาม

คำาแนะนำาของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	ใช้ใน

กรณีจำาเป็นเร่งด่วน	หรือเร่ืองท่ีจะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	

ความปลอดภัยของประเทศ	แต่ต้องเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็ว

4.	พระราชกฤษฎีกา	เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยพระมหากษัตริย์									

ตามคำาแนะนำาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำาหนดรายละเอียดตาม								
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พระราชบัญญัติท่ีกำาหนดไว้

5.	กฎกระทรวง	เป็นกฎหมายท่ีรัฐมนตรีตราข้ึนผ่านคณะรัฐมนตรี	เพ่ือ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ	หรือพระราชกำาหนด

6.	ข้อบังคับ	หรือข้อบัญญัติ	เป็นกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถ่ิน	

เช่น	เทศบาล	กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	เป็นต้น

7.	ประกาศคำาส่ัง	เป็นกฎหมายเฉพาะกิจ	เช่น	พระบรมราชโองการ	

ประกาศคณะปฎิวัติ		คำาส่ังหน่วยงานราชการ		เป็นต้น
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8
ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้



181ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

8.1 โครงสร้างข้าราชการไทย 

	 ปัจจุบันโครงสร้างข้าราชการไทยมีลักษณะซับซ้อน	แม้จะมีความ

พยายามในการลดจำานวนข้าราชการลงโดยวิธีการต่างๆ	เช่น	การเกษียณ

ก่อนอายุ	(Early	Retirement)	การยุบหน่วยงานบางหน่วยงานเข้าด้วย

กัน	(Work	Unit	Consolidation)	อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดจำานวน

ข้าราชการลงได้ตามจำานวนท่ีต้องการ	นอกจากน้ัน	โครงสร้างหน่วยงาน

กลับมีการขยายมากข้ึน	ทำาให้จำานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบราชการ

มีลักษณะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างมากข้ึน	จึงไม่สะท้อนภาพท่ีแท้จริง

ของโครงสร้างข้าราชการ

	 ด้านระบบการทำางาน	ปัจจุบันระบบราชการไทยเน้นการปฏิบัติหน้าท่ี

รับผิดชอบ	โดยจำาแนกบุคลากรตามโครงสร้างองค์กร	เพ่ือให้สามารถมอบ

หมายงานเฉพาะได้	ทำาให้ระบบการทำางานท่ีเป็นอยู่	ยึดติดกฎระเบียบ	

และสายการบังคับบัญชา	จึงไม่สอดคล้องกับสภาพลักษณะงานจริงท่ีต้อง

มีลักษณะเป็นพลวัต	ระบบราชการจึงไม่รองรับการเปล่ียนแปลงจากสภาพ

แวดล้อมภายนอกได้อย่างทันท่วงที[33]
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 8.2 การพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบัน 

	 การพัฒนาระบบราชการไทยปัจจุบันรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ	พ.ศ.	

2556	-	2561	และขยายผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน

ภาคราชการ	เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างย่ังยืนตามมติ												

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	24	เมษายน	2555	ท้ังน้ี	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2556	-	2561)	จะเป็นกรอบทิศทางท่ีจะกำาหนด

กลยุทธ์	และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคล่ือนประเทศ

ให้บรรลุเป้าหมาย	และดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

	 มีการปรับสมดุลในการทำางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างมีคุณภาพ												

มีการทำางานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนำา	มี

ภูมิคุ้มกันท่ีดี	สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก	

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ	สถานการณ์	โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ	“สร้างความเช่ือถือไว้วางใจ	พัฒนาสุข

ภาวะ	และมุ่งสู่ความย่ังยืน”	และได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไว้เป็น	3	หัวข้อ	รวม	7	ประเด็น	ดังน้ี	[60]



183ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

1.	การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

2.	การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง	และทันสมัย	บุคลากรมี

ความเป็นมืออาชีพ

3.	การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้																								

เกิดประโยชน์สูงสุด

4.	การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	

พัฒนาอย่างย่ังยืน

5.	การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน	

ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

6.	การยกระดับความโปร่งใส	และสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการ

บริหารราชการแผ่นดิน

ก้าวสู่สากล

7.	การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย	เพ่ือเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน
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8.3  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย 
     เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

	 ประเทศไทยเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย	เพ่ือรองรับการ

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	รวมท้ังประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

กัน	ในการส่งเสริม	และยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก

อาเซียนภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	

2556	–	2561)	ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	7	การสร้างความพร้อมของ								

ระบบราชการไทย	เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย	

1.	 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

	 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.1	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงาน	และเพ่ิมขีดสมรรถนะ

ของจังหวัด	และกลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโต	เพ่ือ

รองรับการเป็นเมืองสำาคัญ	หรือเป็นศูนย์กลางความเจริญในระดับ

พ้ืนท่ี	เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสกับอาเซียน	ท้ังในด้านอุตสาหกรรม	การ															

ท่องเท่ียวบริการ	การลงทุน	และการค้าชายแดน
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1.2	พัฒนา	และยกระดับขีดสมรรถนะของส่วนราชการอย่างเป็นระบบ	

ครอบคลุมในเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง	และกระบวน

งาน	บุคลากร	กฎ	ระเบียบ	และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											

ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียน	โดยอาจจัดต้ังศูนย์ขับเคล่ือนความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน	(ASEAN	Readiness	Center:	ARC)	เพ่ือให้คำาปรึกษา	

แนะนำา	ช่วยเหลือ	รวมท้ังศึกษาวิจัย	และพัฒนามาตรฐานการให้

บริการประชาชน	และการปฏิบัติงานของภาครัฐในประชาคม

อาเซียน

1.3	ส่งเสริมให้ส่วนราชการ	และหน่วยงานของรัฐเตรียมความพร้อม

ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	เพ่ือรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

โดยการให้ความรู้	ความเข้าใจ	ค้นหาแนวทางการเสริมสร้าง	ความ

พร้อมในการพัฒนาข้าราชการอย่างมีระบบ	เน้นความสำาคัญของ

ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เพ่ือเพ่ิมขีดความ

สามารถของข้าราชการ	และส่วนราชการให้มีความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง	รวมท้ังพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากล
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2.	เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ

	 ของประเทศสมาชิกอาเซียน

2.1	ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับธรรมาภิบาลในภาค

รัฐตามมาตรฐานสากล	และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

อันนำาไปสู่การพัฒนาประเทศให้บรรลุผลอย่างย่ังยืน	เกิดความ	

น่าเช่ือถือ	และภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศสมาชิกอาเซียน

2.2	จัดเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้	และประสบการณ์	(Knowledge	

Sharing)	ในการปฏิรูป	และพัฒนาระบบราชการระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน	พร้อมท้ังจัดทำาฐานข้อมูล	และรวบรวมแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีเลิศ	เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองในภูมิภาค

2.3	เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความ

แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน	ผ่านกลไกความร่วมมือ	เช่น	ความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการศึกษาวิจัย	การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการร่วมกัน	การศึกษาดูงานยังประเทศต้นแบบ	และ

การแลกเปล่ียนบุคลากรและผู้เช่ียวชาญระหว่างกัน	เป็นต้น										

รวมท้ังสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือไปยังองค์กรระหว่าง

ประเทศ	เพ่ือนำาองค์ความรู้	และแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมา												

ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางท่ีจะผลักดันให้สามารถดำาเนินการ											

ร่วมกันได้	[60]
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 8.4 วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

	 ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทำางานเพ่ือประชาชน	และรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี	ยกระดับขีดสรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ	บูรณาการ	

และเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ	ประสานการทำางานกับทุกภาคส่วน	

สร้างความโปร่งใส	ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ให้เป็นท่ี																		

น่าเช่ือม่ันศรัทธาของประชาชน	ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า											

ความสำาคัญ	และยึดม่ันในปรัชญา	หลักการ	และแนวทาง	ดังน้ี

•	 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกำาหนด

ทิศทางการทำางานระยะยาวให้ชัดเจน	สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล	คำานึงถึงประโยชน์ของประชาชน	เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือนำาไปปรับปรุงบริการ	เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน	อำานวยประโยชน์	วางระบบการ

จัดการข้อร้องเรียน	และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน							

ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน	เพ่ือเป็นท่ีพ่ึง

ของประชาชนในภาวะวิกฤต
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•	 ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ดำาเนินการเฉพาะส่วนท่ีเป็นภารกิจ

ท่ีรัฐควรดำาเนินการ	ลดความซำา้ซ้อน	ปรับปรุงข้ันตอนการทำางาน	

และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงาน	พัฒนารูปแบบการบริหาร

และกระบวนการทำางานใหม่	สร้างขีดสมรรถนะ	ค่านิยม	และ

วัฒนธรรมองค์การ	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาสนับสนุน	

การทำางานให้	ทำางานด้วยความรวดเร็ว	โปร่งใส	มีความพร้อม

เพรียงต่อการเปล่ียนแปลง

•	 บูรณาการการทำางานของภาครัฐ	และในระดับต่างๆ	พัฒนา													

รูปแบบการทำางานให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน	เพ่ือรองรับ

การดำาเนินงานนโยบายสำาคัญของประเทศ	และระดมสรรพกำาลัง

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา	เพ่ือผลักดันการนำา

นโยบายสู่การปฏิบัติ	รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคส่วนอ่ืนๆ														

ในสังคมท่ีมีความพร้อม	เช่น	ภาคประชาชน	ภาคประชาสังคม	

และภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำาเนินการ

•	 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์ความ

เจริญในระดับภูมิภาคเช่ือมโยงอาเซียน	เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ในการทำางาน	การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ	เกิดความคุ้มค่า	

เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก
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•	 ลดการควบคุมท่ีก่อให้เกิดภาระ	อุปสรรค	หรือความยุ่งยากต่อ

การประกอบกิจการ	หรือการดำาเนินชีวิตของประชาชน	สร้าง

ความโปร่งใส	และความเช่ือม่ันศรัทธา	เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน	

และร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

•	 พัฒนา	และสรรหาผู้ท่ีมีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ															

สร้างผู้นำาการเปล่ียนแปลงในทุกระดับ	เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี		

สร้างคุณธรรม	จริยธรรม	พัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดสวัสดิการ	ทบทวน

ระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

•	 สร้างความพร้อม	และขับเคล่ือนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	และเวทีโลก	[55]
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