
การบริหารจดัการบา้นเมือง 

และสงัคมที่ดี 
ศาสตราจารยว์ุฒิสาร  ตนัไชย 

เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 

11/7/2018 W.Tanchai 1 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง” รุ่นที่ 1 

วนัพุธที่ 3 ตลุาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น ต  าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 



หวัขอ้การบรรยาย 

■ ภาพรวมฉากทศันใ์หม่และการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงานภาครฐัไทย 

■ 4 การเปลี่ยนแปลงใหญภ่ายในภาครฐัไทย  
– Sustainable Development Goals และกระแสสากลการบรหิารงาน

ภาครฐัไทย 

– ยุทธศาสตรช์าตแิละการปฏิรูปประเทศ และการปรบัตวัภายในของการ
บรหิารงานภาครฐัไทย 

– Digital Transformation และพลวตัรทางเทคโนโลยีของภาครฐัไทย 

– Area-Based Management และการประสานงานของภาครฐัไทย 

■ หนทางและความไดเ้ปรียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ่การพฒันา 
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ภาพรวมฉากทศันใ์หม่และการเปลี่ยนแปลง

ของระบบการบรหิารงานภาครฐัไทย 
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Thailand Scenario:  
ฉากทศันใ์หม่ประเทศไทย 

New 
Normal 

Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

การปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรช์าติ  

ประเทศไทย 4.0 

ประชารฐั        

Area-Based 
Management 

รฐัธรรมนูญ 2560 

Global Digital 
Transformation 

Infrastructure Change 

Demographic Change 

Aging Society  
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เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาต ิ

■ ประเทศไทยมีพนัธกิจในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ SDG 17 ดา้น ตามเอกสารที่ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติมีฉนัทามติที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในปี 2030 (Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) 
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การปฏิรูปและ 

ยุทธศาสตรช์าติ 
■ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทยพ.ศ.2560 ไดว้างทิศ

ทางการปฏิรปูประเทศใน 2 

ดา้น ไดแ้ก่ 
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การปฏิรูปประเทศ (ตามหมวด 

16 การปฏิรูปประเทศ) 

พระราชบญัญตัแิผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตรช์าต ิ(มาตรา 

65, 275) 

พระราชบญัญตักิารจดัท ายุทธศาสตรช์าต ิ

พ.ศ.2560  



การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรข์องประเทศและบริบทโลก 
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ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนปฏิรปู 11 ด้าน แผนพฒันาฯ ฉบบัที 12 หน้าทีของรฐั 

Social 
- Aging 
- Emerging Middle Class 
- Talent Mobility 
- Cultural Diversity 

Technology 
- Accelerating 
Technological Change 
(Industry 4.0) 

Economics 
- Circular Economy 
- Gig Economy 
-Sharing Economy 
- Alternative Energy 

Environment 
- Extreme weather and climate 
events 
- Increasing Participation in 
International Climate Change 
Agreements 

Politics 
- Economic Influence 
- Political Influence 
- International Conflict 
- Security Community 

Global Trends 

National Strategy 

1. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมนัคง 
2. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั 
3. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์
4. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
5. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการ

เตบิโตบนคณุภาพชวีติทเีป็นมติรต่อ

สงิแวดลอ้ม 
6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุ

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั 

1. ดา้นการเมือง 
2. ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ดา้นกฎหมาย 
4. ดา้นกระบวนการยุติธรรม 
5. ดา้นเศรษฐกิจ 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดลอ้ม 
7. ดา้นสาธารณสขุ 
8. ดา้นสอืสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
9. ดา้นสงัคม 
10. ดา้นพลงังาน 
11. ดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติและประพฤตผิดิมชิอบ 
  

1. การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
2. การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าใน

สงัคม 
3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้

อย่างยัง่ยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 
5. การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันา

ประเทศ สู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน 
6. การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 
7. การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
8. การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม 
9. การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 

การก าหนดในรฐัธรรมนูญพ.ศ.2560 

หมวด 5 หนา้ที่ของรฐั (มาตรา 51-

63) เช่น 

1. รฐัตอ้งดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามและ

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดั 

2. รฐัตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดร้บั

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อน

วยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่าง

มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

3. รฐัตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บั

บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

อย่างทัว่ถึง 

4. รฐัตอ้งรกัษาวินัยการเงินการคลงั

อย่างเคร่งครดัเพื่อใหฐ้านะทางการเงิน

การคลงัของรฐัมีเสถียรภาพและมัน่คง

อย่างยัง่ยืน 

ฯลฯ 



ประเทศไทย 4.0 และกลไกขบัเคลื่อน 

■ Thailand 4.0 คือ ยุคที่ประเทศเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
และหลุดพน้จาก 1) กบัดกัความเหลื่อล ้า 2) กบัดกัความไมส่มดุลระหวา่งมนุษยก์บัสิ่งแวดลอ้ม และ

3) กบัดกัรายไดป้านกลาง 
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แกก้บัดกัความเหลื่อมล ้า แกก้บัดกัความไม่สมดลุ แกก้บัดกัรายไดป้านกลาง 

Green 
Growth 
Engine 

• ความยัง่ยืน 

Inclusive 
Growth 
Engine 

• ความมัน่คง 

Competitive 
Growth Engine 

• ความมัง่คัง่ 



ประชารฐั 

■ การผนึกก าลงัของ 3 ภาคส่วน เพื่อ“การร่วมรงัสรรค”์ (Co-Creation) ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Co-Creation) และทางสงัคม (Social Co-Creation) 

■ เน้นการเสริมสรา้ง ‘อ านาจแนวนอน’ (Horizontal Power) และให ้‘สงัคมควบคุมรฐั’ 

■ ยกระดบัศกัยภาพเชิงพื้ นที่ 
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รฐั 

ประชาสงัคม เอกชน 

ศกัยภาพของ

พื้นที่ 

สินคา้และบริการ

ในพื้นที่ 

ภมูิปัญญาใน

พื้นที่ 

บูรณา

การ 

ผนึก

ก าลงั 

ประชารฐัสู่การ

ยกระดบัศกัยภาพ

เชิงพื้นที่ 



New Normal in Thailand 

■ นายอานันท ์ปันยารชุน ปาฐกถาสู่บริบทใหมข่องประเทศดว้ยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย 

(Democratic Governance – A New Normal to Strive For) 

■ บรรทดัฐานใหม ่(New Normal) ของเสน้ทางการพฒันาประเทศไทย 
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ป
ระ
ก
าร
แ
รก

 

New Normal 
ของประเทศไทยตอ้ง

ตั้งอยูบ่นพื้ นฐานของ

ความกา้วหนา้ทาง

เศรษฐกิจที่ยัง่ยนื

และทัว่ถึง 

ป
ระ
ก
าร
ท่ี
ส
อ
ง การเปลี่ยนแปลง

ตอ้งน าไปสู่สงัคมที่

เปิดและมีส่วนรว่ม

ของคนในสงัคม ป
ระ
ก
าร
ท่ี
ส
าม

 

การท าใหส้งัคมไทย

เป็นสงัคมที่ปกครอง

โดยหลกันิตธิรรม 

ไม่ใชค่ านึงถึงแต่ตวั

บทกฎหมาย แต่ตอ้ง

ค านึงถึงเจตนารมณ์

แหง่กฎหมายและ

ความเป็นธรรม 

ป
ระ
ก
าร
ท่ี
ส่ี
 

การปรบัสมดลุใน

โครงสรา้งเชิง

อ านาจระหว่าง

ภาครฐักบัภาค

ประชาชน (หวัใจ

อยูท่ี่การกระจาย

อ านาจ) 



สถานการณธ์รรมาภิบาลในประเทศไทย 
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คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

Country Score 2017 

(Rank) 

Score 2016 

(Rank) 

Score 2015 

(Rank) 

Score 2014 

(Rank) 

Score 2013 

(Rank) 

Score 2012 

(Rank) 

Thailand 37 

(96/180) 

35 

(101/176) 

38 

(76/168) 

38 

(85/175) 

35 

(102/177) 

37 

(88/176) 



403,718,855
,502 

115,104,819
,313 

136,085,684 
0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

400,000,000,000

450,000,000,000

สว่นราชการ 

(41 กรณี) 

สว่นรฐัวิสากิจ 

(26 กรณี) 

สว่นทอ้งถิ่น 

(70 กรณี) 

มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

มลูค่าความเสียหาย 

การทุจริตในภาครฐัและขา้ราชการ:  
การปราบปรามสอบสวนการทุจริตและมูลค่าความเสียหาย 

■ การด าเนินงานปราบปรามสอบสวนการทุจริตมีเรื่องคา้งสะสมจ านวนมาก 

■ สถิติการด าเนินงานปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2550-2558 (รอบ 9 

ปีงบประมาณ) 
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รวมรบั

เรื่อง

ด าเนินการ 

10,776 

เรื่อง 

คงเหลือที่

ด  าเนินการ

ไม่แลว้

เสร็จ 

10,063 

เรื่อง 

ด าเนินการ

เสร็จ 

713 เรื่อง 

4.03 แสน
ลา้นบาท 

1.15 แสน
ลา้นบาท 

136 ลา้น
บาท 



4 การเปลี่ยนแปลงใหญภ่ายในภาครฐัไทย  
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4 การเปลี่ยนแปลงใหญภ่ายในภาครฐัไทย  

4 การเปลี่ยน 
แปลง 

Sustainable Development 
Goals และกระแสสากลการ

บริหารงานภาครฐัไทย 

ยุทธศาสตรช์าติ การปฏิรปูประเทศ 
และหน้าที่ของรฐั และการปรบัตวั

ภายในของการบริหารงานภาครฐัไทย 

Digital Transformation และ
พลวตัรทางเทคโนโลยขีองภาครฐัไทย 

Area-Based Management 
และการประสานงานของภาครฐัไทย 
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Sustainable Development Goals 
และกระแสสากลการบริหารงานภาครฐัไทย 

 ■ Sustainable Development Goals (SDGs) มีสาระบางส่วนที่เกี่ยวกบัการ
บริหารงานภาครฐั 
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เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน ใหทุ้กคนเขา้ถึง

ความยุติธรรมและสรา้งสถาบนัที่มีประสิทธิผลรบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดบั 

(Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels) 

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟสูภาพ

หุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกส าหรบัการพฒันาที่ยัง่ยืน (Strengthen the 
means of implementation and revitalize the global 

partnership for sustainable development) 



ยุทธศาสตรช์าติ การปฏิรูปประเทศ และหนา้ที่ของรฐั 

และการปรบัตวัภายในของการบริหารงานภาครฐัไทย 
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ก าหนด หนา้ที่ของรฐั 

ก าหนด 
การก าหนด

ยุทธศาสตรช์าติ 

ก าหนด 
การปฏิรูป

ประเทศ 

พระราชบญัญตัิ

การจดัท า

ยุทธศาสตรช์าติ 

พ.ศ.2560 

หมวด 5 หนา้ที่

ของรฐั (มาตรา 

51-63) 

พระราชบญัญตัิ

แผนและขั้นตอน

การด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ.2560 



แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน  
■ กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนแผนการปฏิรปูประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงในภาครฐัอยา่งเป็นรปูธรรม ประกอบดว้ย “6 เรื่อง - 24 กลยุทธ ์- 56 แผนงาน” 
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1. 
• บริการภาครฐั สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยช์ีวิตประชาชน 

2. 
• ระบบขอ้มูลภาครฐัมีมาตรฐาน ทนัสมยั และเชื่อมโยงกนั กา้วสู่รฐับาลดิจิทลั 

3. 
• โครงสรา้งภาครฐักะทดัรดั ปรบัตวัไดเ้ร็วและระบบงานมีผลสมัฤทธิ์สูง 

4. 
• ก าลงัคนภาครฐัมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอ้มขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 

5. 
• ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดดู สรา้ง และรกัษาคนดี คนเก่งไวใ้นภาครฐั 

6. 
• การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั คล่องตวั โปรง่ใส และมีกลไกป้องกนัการทุจริตทุกขั้นตอน 



ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดลุและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

■ ยดึหลกั “ภาครฐัของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์ว่นรวม”  
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เป้าหมาย 

๒.๑ ภาครฐัมีวฒันธรรมการทางานที่มุง่ผลสมัฤทธิ์และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๒.๒ ภาครฐัมีขนาดที่เล็กลง พรอ้มปรบัตวัใหท้นั

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒.๓ ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์

ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตวัชี้ วดั 

๓.๑ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของภาครฐั 

๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครฐั 

๓.๓ ระดบัความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ 

๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 



ประเด็นยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
๔.๑ 

• ภาครฐัที่ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และใหบ้ริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

๔.๒ 
• ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรช์าตเิป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุก

ภารกิจ และทุกพื้นที่ 

๔.๓ 
• ภาครฐัมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ ส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 

๔.๔ 
• ภาครฐัมีความทนัสมยั 

๔.๕ 
• บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจติส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ 

๔.๖ 
• ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

๔.๗ 
• กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ  าเป็น 

๔.๘ 
• กระบวนการยุตธิรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิตอ่ประชาชนโดยเสมอภาค 
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หนา้ที่ของรฐั 

■ หมวด 5 หนา้ที่ของรฐั (มาตรา 51-63) 

– มาตรา 51 การใดทีรฐัธรรมนูญบัญญตัิใหเ้ป็นหน้าทีของรฐัตามหมวดนี 

ถา้การนนัเป็นการทาํเพือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนโดยตรง ย่อม

เป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนทีจะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ

ดาํเนินการ รวมตลอดทังฟ้องรอ้งหน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้งเพือจดัให้

ประชาชนหรือชุมชนไดร้ับประโยชน์นันตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที

กฎหมายบญัญตัิ 
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หนา้ที่ของรฐั 
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มาตรา 52 
• รฐัตอ้งพิทกัษ์รกัษาไวซ้ึ่งสถาบนัพระมหากษัตริย ์เอกราช อธิปไตย บรูณภาพ

แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 

มาตรา 53 • รฐัตอ้งดแูลใหม้ีการปฏบิตัิตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครดั 

มาตรา 54 
• รฐัตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดร้บัการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวยั

เรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

มาตรา 55 
• รฐัตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บับริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยา่ง

ทัว่ถึง 

มาตรา 56 
• รฐัตอ้งจดัหรือด าเนินการใหม้ีสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวติของประชาชนอยา่งทัว่ถึงตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

มาตรา 57 รฐัตอ้ง 

• (1) อนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูและส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่นและของชาติ 

• (2) อนุรกัษ์ คุม้ครอง บ ารุงรกัษา ฟื้นฟ ูบริหารจดัการ และใชห้รือจดัใหม้ีการ

ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 



หนา้ที่ของรฐั 
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มาตรา 58 

• การด าเนินการใดของรฐัหรือที่รฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอื่นใด

ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอ้มอยา่งรุนแรง  

• รฐัตอ้งด าเนินการใหม้ีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชน และ จดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนที่

เกี่ยวขอ้งก่อนเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

มาตรา 59 

• รฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรฐัที่มิใชข่อ้มลูเกี่ยวกบั

ความมัน่คงของรฐัหรือเป็นความลบัของทางราชการตามที่กฎหมายบญัญตัิ และตอ้งจดัให้

ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูหรือขา่วสารดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก 

มาตรา 60 
• รฐัตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียมอนัเป็นสมบตัิของชาติ เพื่อใช ้

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

มาตรา 61 
• รฐัตอ้งจดัใหม้ีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิของผูบ้ริโภคดา้น

ต่าง ๆ 

มาตรา 62 

• รฐัตอ้งรกัษาวินัยการเงินการคลงัอยา่งเคร่งครดัเพื่อใหฐ้านะทางการเงินการคลงัของรฐัมี

เสถียรภาพและมัน่คงอยา่งยัง่ยนืตามกฎหมายวา่ดว้ยวินัยการเงินการคลงัของรฐั และจดัระบบภาษี

ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่สงัคม 

มาตรา 63 
• รฐัตอ้งส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอนัตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน 



Digital Transformation และพล
วตัรทางเทคโนโลยขีองภาครฐัไทย 

■ Industrial 4.0 and Digital Transformation 
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• ระบบที่มีการน าการ

ติดต่อสื่อสารของ

ขอ้มลูมาประยุกตใ์ช ้ 
• cyber-physical 

system 
•  Internet of 

things 
• cloud 

computing 
 

Industrial 4.0 

• ระบบที่มีการน าระบบ

อตัโนมตัิ ทั้งหุน่ยนต์

และแขนกลเขา้มาใช้

ตามโรงงาน 

Industrial 3.0 

• ระบบอุตสาหกรรมที่

มีการผลิตสินคา้เป็น

จ านวนมากตาม

โรงงาน 

Industrial 2.0 

• ระบบอุตสาหกรรม

หนักของงานที่ใช ้

พลงังานไอน ้า หรือ

พลงังานน ้า 

Industrial 1.0 



Digital 4.0  Transformation 
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Digital 4.0  Transformation 
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• การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยา่งเขา้สู่โลกอินเทอรเ์น็ต ท าใหม้นุษยส์ามารถสัง่การ ควบคุมใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ

ผ่านทางเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ต 

Internet of Things (IoT) 

• การรวบรวมขอ้มลูทั้ง Structured (พวกที่เก็บในโครงสรา้งตารางขอ้มลู) และ Unstructured (พวกที่เป็น text 
ยาวๆ รปูภาพ และ วิดีโอต่าง ๆ) มาท าการประมวลวิเคราะหข์อ้มลูและน าไปใชป้ระโยชน์ 

• ขอ้มลูมกัจะมี Volume (ขอ้มลูขนาดใหญ่) Velocity (ขอ้มลูที่เกิดและไหลเขา้สู่การจดัเก็บดว้ยความเร็วสงู) 
Variety (ขอ้มลูที่มีความหลากหลายในรปูแบบ) Veracity (ขอ้มลูที่มีระดบัคุณภาพปะปนกนัไป) 

Big Data 

•  คือการจ าลองกระบวนการลอกเลียนแบบมนุษย ์โดยใชโ้ปรแกรม หรือกลไกของเครื่อง และระบบคอมพิวเตอร ์
• AI มีการเรียนรู ้(การไดม้าซึ่งขอ้มลู และหลกัเกณฑใ์นการใชข้อ้มลูต่าง ๆ) มีความเป็นเหตุเป็นผล (ใชเ้พื่อใหไ้ดข้อ้สรุป

คร่าวๆ หรือขอ้สรุปที่แน่นอน) และมี Self-Correction (เป็นการแกไ้ขตนเอง) 

Artificial Intelligence (AI) 



สถานะการพฒันารฐับาลดิจทิลัของไทย: 

ผลการจดัอนัดบัของ United Nations 
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Area-Based Management และ
การประสานงานของภาครฐัไทย 
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การพฒันาเชิงพื้นที่

ตามกลุ่มจงัหวดั (18 

กลุ่ม) 

การจดัการเชิงพื้นที่

ตามภาค (6 ภาค) 

การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตระดบัพื้นที่ 

โครงการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก (EEC) 

การพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ  

(Special Economic 

Zone: SEZs) 

การบริหารเชิงพื้ นที่

ช่วยตอบโจทย ์ 
Position ของ
พื้ นที่ วา่จะเป็น 

“พื้นที่แบบใด” 
ช่วยในการวาง  
Strategies 

พื้นที่ไดช้ดัเจนขึ้น 



Area-Based Management และ
การประสานงานของภาครฐัไทย 

■ ประเทศไทยเริม่พยายามใชก้ารบรหิารจดัการเชิงพื้นที่ (Area-Based Management) เช่น 

■ การจดัการเชิงพื้นที่ตามกลุ่มจงัหวดั (18 กลุ่ม) - คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

– พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการพ.ศ.2551 (18 กลุม่จงัหวดั) 

■ การจดัการเชิงพื้นที่ตามภาค (6 ภาค) - คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) 

– ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานเชิงพืนทีแบบบรูณาการ พ.ศ.2560 

■ การพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัพื้นที่ -คณะกรรมการนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัพื้นที่ และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

– ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัพืนที พ.ศ. 2561 

■ การจดัการเชิงพื้นที่แบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) 

– การตงัคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  

– เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จงัหวัด (เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด) 

■ โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) 

– พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 
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หนทางและความไดเ้ปรียบขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ่การพฒันา 
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ท าไมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความ

ไดเ้ปรียบในการพฒันา 

ทอ้งถิ่นมีขนาดเล็กทั้ง

ดา้นประชากรและ

พื้ นที่ 

มีความสามารถในการ

สรา้งเอกภาพในพื้ นที่ 

มีความเป็นอิระในการ

บรหิารงานและการ

จดัการงบประมาณ 

มีความใกลช้ิดกบั

ประชาชน 

ประชาชนรูส้ึกผกูพนั

และเป็นเจา้ของ 

(Ownership) 

ทอ้งถิ่นเขา้ใจภูมิสงัคม

ในพื้ นที่ 
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ทอ้งถิ่นมีความไดเ้ปรียบเพื่อ “สรา้งบา้น แปงเมือง” แต.่... 



ทองถิ่นกับความทาทายในปจจุบัน 

Demand 
Driven  

Legal Framework Mega - Trends 



ทองถิ่นจะตั้งรับอยางไร 

Digital Transformation 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

Infrastructure Change 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางพื้นฐาน 

Aging Society  
สังคมผูสูงอาย ุ

Disaster 
ภัยพิบัติ  

เร็ว 
แรง 



C R D 

ความตองการความตองการของประชาชน 

Responsiveness 
ความตองการที่
ตองการการ
ตอบสนองที่เร็วขึ้น 

Demand – 

driven 

ความตองการและ

ปญหาของ

ประชาชนเพิ่มขึ้น  

Complexity 

ความตองการ 
การตอบสนองที่

ซับซอนขึ้น 



รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2560  

โอกาสที่มากขึ้น  

(More Opportunities) 

การก ากับดูแลที่มากขึ้น 

(More Control) 

หนาที่เพิ่มขึ้น 

(More Mandate Duties) 



รัฐธรรมนูญใหโอกาสที่มากขึ้น  
(More Opportunities) 

• การ ‘ท าบริการสาธารณะ’ และ ‘กิจกรรมสาธารณะ’ 

• รัฐธรรมนูญขยายอ านาจหนาที่ของทองถิ่นในการท า ‘กิจกรรมสาธารณะ’ ที่เดิมไมสามารถท าได เชน 
กิจกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (งานประเพณีตาง ๆ) กิจกรรมการสงเสริมกีฬา เปนตน 

• มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอ านาจดูแลและจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ..... 

• การแขงขันกับเอกชน มาตรา 75 เกี่ยวกับการหามรัฐแขงขันกับเอกชนไดเพิ่ม 
“ขอยกเวน” ใหรัฐสามารถจัดท าบริการสาธารณะได 

• “รัฐตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณีที่มีความจ าเปนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือ
การจัดท าบริการสาธารณะ” 

• การเปดโอกาสใหมีการแขงขันในการจัดบริการสาธารณะ (Contestability)  

• มาตรา 250 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอ านาจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น...... องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได 

 

 



รัฐธรรมนูญใหหนาที่เพิ่มขึ้น (More Mandate Duties) 

ก าหนด หนาที่ของรัฐ และ

แนวนโยบายแหงรัฐ 

ก าหนด 
การก าหนด

ยุทธศาสตรชาติ 

ก าหนด การปฏิรูปประเทศ 

หมวด 5 หนาที่ของ

รัฐ (มาตรา 51-63) 

หมวด 6 

แนวนโยบายแหงรัฐ 

(มาตรา 64 - 78) 
พระราชบัญญัติการ

จัดท ายุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติแผน

และขั้นตอนการ

ด าเนินการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ.2560 



รัฐธรรมนูญมีการก ากับดูแลที่มากขึ้น (More Control) 

• การขัดกันแหงผลประโยชน 

• การถอดถอนผูด ารงต าแหนงทางการเมืองของทองถิ่นจากการทุจริต
และหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

• การด าเนินงานโดยค านึงถึงวินัยการเงินการคลัง 

• การด าเนินการใชจายงบประมาณดวยความโปรงใส 



ยุทธศาสตรช์าติ

และการปฏิรูป

ประเทศกบัการ

พฒันาทอ้งถิ่นและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ประชาชน 

 

• การปฏิรูป

ประเทศ 
• ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ทอ้งถิ่นตอ้ง

ท างานเพื่อตอบ

โจทยใ์หไ้ด ้

ทอ้งถิ่นตอ้งพฒันางานที่

ตวัเองเหมาะสมจะท า

เพื่อตอบโจทย ์

ทอ้งถิ่นตอ้งพฒันาวิธีการประเมิน 

(evaluation) ว่างานที่ตนท า
ไปมีคณุค่า สรา้งรูปธรรม และ

ตอบโจทยไ์ด ้

ยุทธศาสตรช์าตแิละการปฏิรูปคือการ  

Share Future Guidelines and Principals 
ของประเทศ 



ท าไมทอ้งถิ่นที่ใกลช้ิดกบัประชาชนถึงสามารถ

ท างานเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาได ้? 
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กฎหมาย Legal 
Accountability 

สงัคม Social 
Accountability 

การเมือง Political 
Accountability 



อะไรคือผลดีที่

ทอ้งถิ่นใกลช้ิด

กบัประชาชน ? 

 

สามารถท างานใหด้ี

เพื่อตอบสนองคนใน

ทอ้งถิ่น 

ท าใหด้ีขึ้น 

(Betterment) 

โดยการวางแผน 

Planned Growth 
and Planned 

Change  

ท าใหค้รอบคลมุขึ้น 

(Coverage) 
Enlargement 

ท าใหล้ึกขึ้น 

(Deepening) 
Enrichment 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็นหน่วยที่ตดิกบั

พื้นที่และเขา้ใจภูมิสงัคมของแตล่ะพื้นที่เป็น

อยา่งดี 



ทอ้งถิ่นที่ใกลช้ิด คือ ทอ้งถิ่นที่ตอบสนอง

คุณภาพชีวิตและสงัคม 

■ ทอ้งถิ่นที่ใกลช้ิดกบัประชาชนจะช่วยสรา้งคุณภาพชีวติ (Quality of Life) และ คุณภาพ
สงัคม (Quality of Society) 
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คณุภาพชีวิต  

(Quality of Life) 

คณุภาพสงัคม  

(Quality of 
Society) 

ความมัน่คงทาง

สงัคมเศรษฐกิจ 

(Socio-
Economic 
Security) 

การหลอมรวมทุกคน

ในสงัคม /การไม่ทิ้ง

ใครไวข้า้งหลงั   

(Social 
Inclusion) 

การสรา้งความเป็น

ปึกแผ่นทางสงัคม 

(Social 
Cohesion) 

การเสรมิพลงัทาง

สงัคม  

(Social 
Empowerment) 



ท าใหลึกและกวางโดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง 
Inclusive Enrichment and Enlargement  

ภาพหองน้ าชายที ่Tamarokuto Science 

Center, Nishi-tokyo, Japan 

“Please hang your stick.” 



ท าใหลึกและกวางขึ้น: การขยายความสามารถของเมืองเพื่อทุกคน 
Enrichment and Enlargement: Expanding city capabilities for ALL 

ท าใหลึก 
(Enrichment) 

ท าบริการที่นอกเหนือจากมาตรฐานขั้น

ต่ า (minimum standard) และ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

จัดบริการแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสม

ส าหรับทุกคน (Tailor-Made 

Services) 

ท าใหกวาง 
(Enlargement) 

ตองขยายการบริการให

ครอบคลุมคนทุกประเภท 

โดยเฉพาะผูดอยโอกาสและ

คนยากจน 

การออกแบบบริการ

สาธารณะตองค านึงถึง

ความสามารถในการเขาถึง 

(Accessibility)  



มีแผนเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโต 

(Planned Growth)  

มีแผนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

(Planned Change)  

ยับยั้งความเสื่อม
โทรม (Restricted 
Deterioration)  

Planned Growth and Planned Change 



Planned Growth and Planned Change เพื่อการท างานที่ดีและ

ยิ่งใหญของทองถิ่น  

บูรณาการจาก

การท างานแยก

สวนสูการมี

ยุทธศาสตร 

• ตองขับเคลื่อนจากการ

ด าเนินงานที่แยกสวนสูการ

วางแผนเมืองเชิงยุทธศาสตร 
• ตองมี Platform ทางนโยบาย
ของเมืองที่ครอบคลมุ ซึ่งส าคัญ

มากส าหรับการเปลี่ยนแปลง

ของเมือง 

วิธีการวางแผน

ส าคัญและตอง

กระจายประโยชน

จากการพัฒนา 

• การพัฒนาเมืองขึ้นอยูกับ

วิธีการการวางแผนและการ

จัดการใหเมืองเติบโต 
• ขอบเขตของประโยชนที่ไดรับ

จากการพัฒนาเมืองจะตองถูก

กระจายอยางเทาเทียมกัน 

สรางพลัง

ขับเคลื่อนเชิงบวก 

• ชวยใหเมืองระบุการเติบโต การ

พัฒนา และโอกาสทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก WORLD CITIES REPORT 2016  



การพฒันารูปแบบและเครื่องมือการจดับริการ

สาธารณะของทอ้งถิ่นใหม่ๆ  

■ ภารกิจที่ท  าอยูเ่ดิม ที่ทอ้งถิ่นมีความถนัด ■ ภารกิจใหม่ที่ควรท าเพิ่มเติม 
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หนึ่ง การจดับริการ

สาธารณะตามอ านาจ

หน้าที่ในกฎหมาย 

สอง การจดับริการ

สาธารณะผ่านโครงการ

พิเศษและโครงการขนาด

ใหญ่ 

สาม การจดับริการ

สาธารณะที่ส่งเสริม

คุณภาพสงัคม 

หนึ่ง การมุง่ด าเนินงาน

เชิงยุทธศาสตรแ์ละ

ทิศทางของเมืองอยา่งองค์

รวม 

สอง การท าภารกิจเพื่อ

ตอบสนองแผนต่าง ๆ 

(ยุทธศาสตรช์าติ การปฏิรปู

ประเทศ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 

12 SDG) 

สาม การท า

ภารกิจที่สามารถ

แข่งขนักบัเอกชน 

สี่ การท าภารกิจใน

การพฒันา

เศรษฐกิจ 



ตวัอยา่งการพฒันารูปแบบและเครื่องมือ

การจดับริการสาธารณะของทอ้งถิ่น 
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การคิดค่าธรรมเนียมส าหรบัการใหบ้ริการ (Fees) 

การว่าจา้ง (Out Sourcing) 

การร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private 
Partnership - PPPs) 

สหการ (Syndicate) 

กิจการพาณิชยแ์ละกิจการเพื่อสงัคม (Local Public Enterprise and 
Social Enterprise) 

Smart City 



Smart City  

■ Smart City คือ เมืองที่ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพฒันา
โครงสรา้งพื้ นฐานทางกายภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีระบบสนับสนุนการ

ท างานที่มัน่คง มีสภาพเศรษฐกิจสงัคมและการพฒันาทางวฒันธรรมที่สามารถเรียนรู ้

ตอบสนองและปรบัตวัต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซึ่งทั้งหมดวาง

อยูบ่นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

■ ปัจจยัที่ส่งผลใหเ้มืองนั้นเป็น Smart City 3 ประการ ไดแ้ก ่ 
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• การใชท้รพัยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุด  Efficient 
• สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังาน ลด

ตน้ทุนไดอ้ยา่งยัง่ยนื Sustainable 

• เป็นเมืองที่น่าอยูผู่อ้ยูอ่าศยัมีคุณภาพชีวติที่ดี Livable 



องคป์ระกอบของ Smart City  
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Smart 
Energy 

Smart 
Mobility  

Smart 
Water  

Smart 
Public 
Services  

Smart 
Building  

Smart 
Data 
Center  



การท าภารกิจในการพฒันาเศรษฐกิจ 

■ การพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิ่น (Local economic development: LED) เป็น
วธิีหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัทอ้งถิ่น อยา่งน้อย 4 ประการ 

 

11/7/2018 W.Tanchai 50 

(1) 

• การเสริมสรา้งความสามารถหรือศกัยภาพทางเศรษฐกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมทั้งการเพิ่มความ

หลากหลายทางเศรษฐกิจของทอ้งถิ่น,  

(2) 
• การสรา้งงานที่ดีและเพิ่มขึ้นเพื่อน าไปสู่การจา้งงานที่มากขึ้นและผลผลิตที่สงูขึ้น 

(3) 
• การเพิ่มความสามารถในการขยายฐานภาษีใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(4) 
• การพฒันาบริเวณต่างๆในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมและบริเวณที่เก่าแก่  

ทอ้งถิ่นตอ้งพยายามท าใหก้ารจดับริการสาธารณะของตนที่สนับสนุนใหเ้กิด “การขยายตวั

เศรษฐกิจ” และ “สรา้งมลูค่าเพิ่ม” 



เปาหมายในอนาคต 

ของ อปท. 

“ใหสังคมยอมรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเปน

สวนส าคัญที่ขาดไมไดของการขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศ เปนทองถิ่นที่มีธรรมาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพในการท างาน” 



การใหประชาชน

เปนศูนยกลาง 

(People Centric)  

การปรับวิธีการท างานใหสมดุลกับความ

เปลี่ยนแปลง (Internal Context) และ 

ภายนอก (External Context) 

- พอเพียง 

- พึ่งตนเอง 

- ยั่งยืน 

การยึดมั่นใน 

หลักธรรมาภิบาล 

อะไรคือวิธีการในการด าเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตอบโจทยการพัฒนา 



ทอ้งถิ่นจะปรบัตวัอยา่งไร ? 

 

TRANSPARENT  
เป็นองคก์รโปรง่ใส 

CONNECTED  
ทาํงานในลกัษณะเครอืขา่ย 

AGILE  
เป็นองคก์รกรทีย่ดืหยุน่ 

 INNOVATIVE   
การเป็นองคก์รนวตักรรม 

BE 
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