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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภาพรวมของกระบวนการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงระบบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่นใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศในที่นี้
คณะผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการศึกษาโดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก เปนการศึกษาทบทวนขอบเขตและประเภทภารกิจภาครัฐ รวมถึงวิเคราะหสภาพ
เงื่อนไข ขอจํากัด และอุปสรรคในระบบการบริหารจัดการภาคสาธารณะของไทยในปจจุบัน ควบคูไปกับ
การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาคสาธารณะในตางประเทศ โดย
กระบวนการศึกษาในขั้นตอนนี้ อาศัยวิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น หลั ก ผลการศึ ก ษาในขั้ น แรกนี้ จ ะนํ า ไปสู ก ารวางกรอบในเชิ ง ทฤษฎี (Theoretical
framework) สําหรับการศึกษาแนวทางการสรางกลไกการจัดระบบความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาค
สวนอื่นอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่สอง เปนการศึกษาสภาพการบริหารภารกิจของหนวยราชการภายใตสภาพเงื่อนไขและ
ขอจํากัดในสภาพความเปนจริงของการทํางานในพื้นที่ ตลอดจนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยกระบวนการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้อาศัย
การศึกษาในเชิงประจักษ โดยการลงพื้นที่จัดประชุมกลุมยอย (Focus group seminar) เพื่อเก็บขอมูลจาก
บุคลากรในภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานทั้งสวนภูมิภาคและสวนกลาง รวมถึงตัวแทนหนวยงาน/องคกรในภาคสวน
อื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารภารกิจของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ผลการศึกษาในขั้นนี้จะ
นําไปสูการวิเคราะหสภาพความจําเปนและความเป นไปไดในการสรางกลไกทางการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อันมีลักษณะเชื่อมโยงกันหลายสวนราชการ รวมถึงการเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ
ขั้นตอนที่สาม การวิเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบเครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย เพื่อสราง
กลไกการประสานความรวมมือในการบริหารงานของรัฐโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของภารกิจเปนหลัก โดย
กระบวนการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการนําขอมูลสภาพเงื่อนไขและความจําเปนของการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐในบริบทของไทย มาวิเคราะหเทียบเคียงกับกรณีศึกษาตางประเทศ ซึ่งมีการนํา
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เครื่องมือทางการบริหารรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของภาครัฐ ตลอดจนเสริมสรางการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในภาครัฐดวยกันเองและ
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอยางไดผล ผลจากการศึกษาในขั้นนี้จะ
นําไปสูการสังเคราะหตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารที่ตั้งอยูบนหลักการประสานเชื่อมโยงบทบาทและ
ความรวมมือของทุกภาคสวนในการรวมขับเคลื่อนภารกิจของรัฐใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ขั้นตอนที่สี่ การนําเสนอตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารอันเปนผลการศึกษาวิจัยในเบื้องตนแกผูมี
สวนเกี่ยวของ นับตั้งแตตัวแทนสวนราชการในกํากับของฝายบริหาร ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตัวแทนองคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมตลอดจนผูทรงคุณวุฒิในดานการบริหารงาน
ภาครัฐและผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย โดยเปนการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายจํานวน
100 คน ผลการศึกษาในขั้นนี้จะนําไปสูการทบทวนและปรับปรุงขอเสนอการวิจัยใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยในปจจุบันมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงคของการประชุมกลุมยอย
จากภาพรวมของกระบวนการศึกษาวิจัยดังไดกลาวไปขางตน จะเห็นไดวาการประชุมกลุมยอย
(Focus group seminar) เปนหนึ่งในขั้นตอนสําคัญของกระบวนการศึกษาวิจัย สําหรับเปาหมายของการ
ประชุมกลุมยอยนั้น นอกเหนือจากการเก็บรวมบรวบขอมูลในเชิงประจักษจากบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในกระบวนการบริหารจัดการภารกิจบริการสาธารณะของรัฐแลว ยังเปนการเปดพื้นที่ใหตัวแทน
หนว ยงาน และองค ก รในภาคสว นต า ง ๆ ได มี สว นรว มกํ า หนดกรอบการสรา งแนวทางและกลไกการ
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและเงื่อนไขทั้งในเชิงโครงสรางสถาบัน
และสภาพการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่อีกดวย
กลาวโดยสรุป การประชุ ม กลุ มยอยเพื่อระดมสมองรวมกันระหว างภาครัฐและภาคสว นอื่น ที่
เกี่ยวของในที่นี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการ ทั้งในสวนกลาง
สวนภู มิ ภาค และส วนท องถิ่ นในที่ นี้ ตั้ งอยู บนฐานของการวิ เคราะห ข อมู ล ข อเท็ จจริ ง ข อคิ ดเห็ น และ
ขอเสนอแนะจากมุมมองอันหลากหลายของผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนอยางรอบดาน
ประการที่สอง เพื่อใหการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐในการ
วิจัยครั้งนี้ มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการบริหารกิจการสาธารณะในระดับพื้นที่ในปจจุบัน
มากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สภาพเงื่ อ นไขความจํ า เป น ในการสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น รวมถึงแนวโนมการทวีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นขององคกรภาค
ประชาสังคมและองคกรชุมชนในการรวมบริหารกิจการสาธารณะในระดับชุมชน
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แผนภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการศึกษาวิจยั
โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ

การศึกษาวิจัยจากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส

การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารจัดการภาค
สาธารณะในตางประเทศ

การศึกษาวิเคราะหสภาพเงื่อนไข
ขอจํากัด และอุปสรรคในการบริหาร
จัดการภาคสาธารณะในประเทศไทย

การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหนวยงาน/องคกรในภาคสวนตาง ๆ ไดแก
หนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคธุรกิจเอกชน และองคกรภาคประชาสังคม ทั้ง
ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 25 คน

การสังเคราะหตัวแบบการบริหารจัดการภาคสาธารณะแบบประสานความ
รวมมือระหวางหลายภาคสวน (Collaborative governance) ซึ่งเหมาะสม
กับสภาพเงื่อนไขและบริบทแวดลอมของสังคมไทย

การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนหนวยงาน/องคกรที่มีสวนเกี่ยวของ
ในทุกภาคสวน จํานวน 100 คน

การปรับปรุงแกไขขอเสนอตัวแบบการบริหารงานภาคสาธารณะแบบ
ประสานความรวมมือที่เหมาะสมกับระบบบริหารงานภาครัฐในปจจุบัน

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
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1.3 กลุมเปาหมายของการประชุมกลุมยอย
คณะผู วิ จั ย ได อ อกแบบกระบวนการประชุ ม กลุ ม ย อ ย โดยมี ก ลุ ม เป า หมายจํ า นวน 100 คน
ประกอบดวย ตัวแทนองคกรในภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
ของรัฐ อันประกอบดวย
(1) ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ไดแก หนวยราชการสวนกลาง หนวยราชการสวนภูมิภาค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
(2) ตัวแทนองคกรในภาคธุรกิจเอกชน
(3) ตัวแทนภาคประชาสังคม อันประกอบดวย องคกรอาสาสมัคร องคกรที่ไมแสวงผลกําไร และ
องคกรชุมชน
โดยแบงการประชุมกลุมยอยออกเปน 4 ครั้ง ประกอบดวย การจัดประชุมในพื้นที่ตางจังหวัด 3 ครั้ง
ไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชลบุรี และการประชุมกลุมยอยในกรุงเทพมหานครอีก 1
ครั้ง สําหรับการประชุมกลุมยอยในพื้นที่ตางจังหวัดนั้น มุงเนนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายซึ่งเปน
บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรในระดับชุมชนเปนหลัก
ในขณะที่การประชุมกลุมยอยในกรุงเทพมหานคร มุงเนนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายซึ่งเปนบุคลากร
ในหนวยราชการสวนกลาง รวมถึงตัวแทนองคกรภาคธุรกิจเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมที่ตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ (รายชื่อตัวแทนหนวยงาน/องคกรที่เขารวมในการประชุมกลุมยอยแตละ
ครั้งโปรดดู ภาคผนวก ก)
สําหรับองคประกอบและจํานวนของผูเขารวมการประชุมกลุมยอยทั้ง 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 104 คน
สามารถสรุปจําแนกตามประเภทของหนวยงานไดดังนี้
ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย ตัวแทนสวนราชการ จํานวน 52 คน ตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 23 คน
ตัวแทนองคกรในภาคธุรกิจเอกชน ประกอบดวย ตัวแทนหอการคา ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม
ตัวแทนสมาคมธุรกิจ และตัวแทนวิชาชีพ จํานวน 15 คน
ตัวแทนองคกรในภาคประชาสังคม ประกอบดวย ตัวแทนองคกรอาสาสมัคร และตัวแทนองคกร
ชุมชน จํานวน 14 คน

1.4 รูปแบบและวิธีดําเนินการประชุมกลุมยอย
รูปแบบการประชุมกลุมยอยแตละครั้งดําเนินไปในลักษณะการเปดใหผูเขารวมประชุมไดอภิปราย
ในประเด็นคําถามการวิจัยซึ่งคณะผูวิจัยไดยกมา การจัดสนทนากลุมโดยเจาะจงประเด็นคําถามในการ
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อภิปรายในลักษณะนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลเชิงลึกในประเด็นซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โจทยในการศึกษาวิจัย และเพื่อใหผูอภิปรายนําเสนอขอมูลไดตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษามากที่สุด
นั่นก็คือ การแสวงหาแนวทางในการสรางเครื่องมือเพื่อจัดระบบความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคสวนอื่น ๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดสมดุล
รวมถึงการสรางเครื่องมือหรือวิธีการสนับสนุนใหกลไกหรือภาคสวนอื่นในสังคมสามารถเขามาดําเนินการ
แทนภาครัฐ
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดวางกรอบประเด็นคําถามโดยมุงเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนความจําเปนและความเปนไปไดในการสรางเครื่องมือทางการ
บริหารอันนําไปสูการพัฒนารูปแบบการทํางานรวมกันทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐ
กั บ ภาคส ว นอื่ น ในสั ง คมเพื่อขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของรั ฐ ให บรรลุเ ปา หมายสูง สุด บนพื้ น ฐานของการจั ด
โครงสรางและระบบบริหารงานภาครัฐที่เปนอยูในปจจุบัน โดยคณะผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถามสําหรับการ
สนทนา (Guideline) ในการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองในที่นี้ ครอบคลุม 3 ประเด็นคําถามหลัก ไดแก
1) ปจจุบัน นอกเหนือจากการดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบแลว หนวยงาน/องคกรของทาน มี
การดําเนินงานหรือกิจกรรม “แทนหนวยงานอื่น” หรือไม อยางไร ?
2) ในการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบ หนวยงาน/องคกรของทาน มีการทํางาน
“รวมกับหนวยงานอื่น” หรือไม อยางไร ?
3) หนวยงาน/องคกรของทาน มีการดําเนินภารกิจ/กิจกรรม ในลักษณะ “คูขนาน” ไปกับภารกิจ/
กิจกรรมของหนวยงานภาครัฐหรือไม อยางไร ?
ขอมู ลที่ ได จ ากการประชุ ม กลุ ม ย อ ยเพื่ อ ระดมสมองรว มกัน ระหว า งตัว แทนหน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ภายใตกรอบคําถามหลัก ดังกลา ว จะนําไปสูการวิ เคราะหรูปแบบ
ความสัมพันธและการแสดงบทบาทคาบเกี่ยวหรือเชื่อมโยงกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ ในกระบวนการ
บริหารงานภาคสาธารณะ ไมวาจะเปนการบูรณาการภายในหนวยราชการตาง ๆ และระหวางหนวยราชการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมไปถึงบทบาทขององคกรในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งเขามามี
สวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐใหบรรลุผลในหลายกรณี
ผลจากการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแสดงในภาคสวนตาง ๆ ในกระบวนการ
บริหารงานภาคสาธารณะ รวมทั้งสภาพเงื่อนไข ขอจํากัด และความจําเปนในประการตาง ๆ ซึ่งสงผลให
จําเปนตองมีการสรางกลไกการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม ควบคูไปกับ
การลดระดับการรวมศูนยบทบาทการบริหารภารกิจบริการสาธารณะของภาครัฐลง จะนําไปสูการสังเคราะห
ตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารเพื่อสรางกลไกสําหรับปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยแบงออกเปนตัวแบบเครื่องมือ 3 ชุด ไดแก
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(1) เครื่องมือสําหรับเสริมสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในกระบวนการบริหารภารกิจ
ซึ่งจํากัดภายใตบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
(2) เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ เสริ ม สร า งการประสานความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ร ว ม
ขับเคลื่อนภารกิจของรัฐใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด (Collaborative governance) นับตั้งแตการประสานความ
รวมมือระหวางสวนราชการตางสังกัด ระหวางสวนราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(3) เครื่องมือสําหรับเสริมสรางการประสานความรวมมือ และการเปดใหภาคสวนอื่น ๆ ไดเขามามี
บทบาทในการดําเนินงานบริการสาธารณะแทนรัฐ (Contestability) โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในภารกิจของรัฐสูงสุด
แผนภาพที่ 1.2 แสดงรูปแบบความสัมพันธและการแสดงบทบาทคาบเกี่ยวกันระหวางตัวแสดงใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสังคม
และชุมชน

สวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 2
ผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 จังหวัดลําปาง

2.1 สรุปรายละเอียดการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นที่
เกี่ยวของ อันไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2552
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองเวียงคํา ชั้นลอย โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมี
จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบดวย ตัวแทนสวนราชการ 10 คน ตัวแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 5 คน ตัวแทนภาคเอกชน 3 คน และตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมและชุมชน 7 คน (โปรดดู
รายชื่อผูเขารวมการประชุมใน ภาคผนวก ก)

2.2 สรุปประเด็นการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
เมื่อคณะผูวิจัยไดชี้แจงและอธิบายประเด็นคําถามหลักในการประชุมระดมสมอง (โปรดดูเอกสาร
ประกอบการประชุมในภาคผนวก ข) ผลปรากฏวา ผูรวมประชุมไดอภิปรายตอบคําถามและนําเสนอขอมูล
ในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบของหนวยงาน/องคกรของตน
หลากหลายแงมุม ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนแตละหนวยงาน
ไดดังตอไปนี้
(1) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปางมี
การทําภารกิจแทนสวนราชการในสังกัดกรมอื่น คือ การทําแทนกรมคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติฟนฟูผู
ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในกรณีที่ตองมีการควบคุมตัวผูตองหาซึ่งเปนเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ
นําตัวเด็กและเยาวชนกลุมนี้มาฝากใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปางดูแลจัดการ
ความเปนอยูในทุกเรื่อง สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทําหนาที่เปนสถานที่ควบคุมตัวและตรวจ
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พิสูจนเยาวชนผูกระทําความผิดระหวางรอศาลเรียก ในการดําเนินภารกิจดังกลาว กรมคุมประพฤติจะมี
การโอนงบประมาณตาง ๆ มาใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนผูเบิกจายแทน นอกจากนี้ยัง
ดูแลคาใชจายสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนาที่ตามพระราชบัญญัติฟนฟูผูติดยาเสพติด และทําการ
ประเมินผลการดําเนินภารกิจแทนกรมคุมประพฤติดวย
การมอบหมายงานดังกลาวดําเนินการโดยอาศัยการทําขอตกลงระหวางกรมคุมประพฤติกับกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีการลงนามหนังสือขอตกลงอยางเปนทางการ ขอตกลงดังกลาวระบุ
ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน นับตั้งแตการรับดูแลเด็กที่รับฝาก
ควบคุมดูแล รายงานเกี่ยวกับสภาพของเด็กที่มาบําบัดฟนฟูในสถานพินิจฯ ทุกเจ็ดวัน เพื่อระบุอาการผิดปกติ
ทางรางกายและอาการทางจิต จากนั้นจึงรายงานไปยังกรมคุมประพฤติ เพื่อใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
เชน แจงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดเพื่อใหอนุมัติสงตัวเด็กไปบําบัดยังโรงพยาบาลโรค
จิตหรือหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง
เนื่องจากเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งกรมคุมประพฤตินําตัวมาฝากใหสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดูแลนี้ เปนผูตองหาเด็กในคดี อาญาทั่ว ไป จึง ไมถือวา เปน เด็กและ
เยาวชนในอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ดังนั้น เมื่อสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน รับตัวเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดเขามาดูแลจึงไมมีการขึ้นทะเบียนและมี
เลขประจําตัวดังเชนกรณีของเด็กในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน วิธีการ
ลงทะเบียนที่สถานพินิจฯ นํามาใชกับเด็กและเยาวชนซึ่งกรมคุมประพฤตินํามาฝากใหดูแล จึงอาศัยการ
ลงทะเบียนดวยเลขลําดับการรับเขาในแตละป เชน 1/2552 เปนตน ซึ่งสะดวกตอการจัดการ เนื่องจากเด็ก
กลุมนี้จะมีการหมุนเวียนเขาออกอยูตลอดโดยเฉลี่ย 10 รายตอเดือน แตละรายจะอยูในสถานพินิจฯ ไมนาน
นัก โดยเฉลี่ยรายละ 3-5 วัน เพราะจะไดรับการประกันตัวตามที่มีผูปกครองมายื่นคํารอง
ปญหาหลักในการปฏิบัติภารกิจดูแลเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดแทนกรมคุมประพฤติใน
ลักษณะดังกลาว ก็คือ ปญหาเรื่องงบประมาณสําหรับการจัดการภายในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะในชวงไตรมาสสุดทายของทุกป กรมคุมประพฤติมักจะไมมีงบใหหรือมีงบใหไมเพียงพอ
ในขณะที่งบประมาณสําหรับดูแลภารกิจของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็เหลืออยูจํากัดเชนกัน
จึงทําใหติดขัดในเรื่องการจัดการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้ออาหารและนม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชสําหรับ
เด็กในสถานพินิจฯ และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มภาระงานใหแกบุคลากรของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน เนื่องจากปจจุบันมีเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติฟนฟูผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพียง 2 คน ทําใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตองเกลี่ยบุคลากรในฝาย
อื่น ๆ ใหมาดูแลเด็กกลุมนี้นอกเหนือจากภารกิจหนาที่ดูแลเด็กของสถานพินิจฯ ดวย
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นอกจากนี้ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง ยังมีการประสานความรวมมือ
ไปยังองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่ตั้งอยูในชุมชน เพื่อใหชวยติดตามสอดสองและดูแลเด็กที่พนจากสถาน
พินิจฯ กลับไปสูชุมชนดวย เชน กรณีความผิดเล็กนอยที่อัยการมีความเห็นวาไมตองสั่งฟอง สถานพินิจฯ
จะขอความรวมมือไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อใหรับตัวเด็กไปทํางานบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม เชน การทํางานในโรงเรียน สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล ตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดตามระดับ
ความผิด จากนั้นสถานพินิจฯ จะนําผลการบําเพ็ญประโยชนมาเสนอตอพนักงานอัยการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติคําสั่งไมฟองสูศาล
ปจจุ บัน กรมพิ นิจ และคุม ครองเด็ ก และเยาวชนมี ก ารทํา บัน ทึก ขอ ตกลงความร ว มมื อ (MOU)
รวมกับหลายหนวยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการรับใหการศึกษาเรียนรูแกเด็กที่กระทําผิดและถูกคุมตัวใน
สถานพินิจฯ กระทรวงสาธารณสุขรับนําตัวเด็กไปเขารับการบําบัด กระทรวงแรงงานรับเด็กที่กระทําผิดไป
เขารับการฝกทักษะอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ใหความชวยเหลือในการจัดบานพักและสถานสงเคราะหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาง ๆ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ยังมีการทํางานรวมกับหนวยงานในกระทรวงเดียวกันซึ่ง
ตั้งอยูในพื้นที่อีกดวย ไดแก กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี ซึ่งกรมราชทัณฑประกอบดวย 3
หนวยงานยอย คือ เรือนจํากลางลําปาง ทัณฑสถานบําบัดเขตลําปาง สถานกักขังจังหวัดลําปาง โดยทุก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะมีการบูรณาการในเชิงรุกรวมกับจังหวัด เชน การใหความรูดาน
กฎหมายเบื้องตนแกสวนราชการตาง ๆ การประสานความรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคอื่น ๆ ใน
การรวมเปนสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และเจาพนักงานของรัฐ ทําหนาที่
จัดเวรตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก สอบสวนเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวาดวยคดีอาญา
เกี่ยวกับเด็กและผูเสียหาย คดีกระทําชําเรา คดีทํารายรางกาย เปนตน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง มีการทํางานรวมกับศาลในการดูแลคดี
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยมีการทําหนังสือบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานพินิจฯ ศาล
และอั ย การจั ง หวั ด โดยเป ด ให ศ าลสามารถเข า มาเยี่ย มดู แ ลเด็ ก และเยาวชนภายในสถานพิ นิจ ฯ ได
ตลอดเวลาตามที่ศาลตองการ สําหรับการทํางานรวมกับอัยการ จะมีการจัดประชุมระหวางสถานพินิจฯ
และอัยการเพื่อพิจารณาเลือกคดีที่เยาวชนกระทําความผิดเล็กนอย ซึ่งระวางโทษไมเกิน 5 ป เพื่อสั่งไมฟอง
แตใหมีการทํางานบําเพ็ญประโยชนชดเชยความผิดตอสังคมแทน โดยทั้งสองฝายตางไดรับประโยชน
รวมกันจากกรณีนี้ นั่นคือ อัยการสามารถเพิ่มจํานวนผลงานการสั่งไมฟอง เปนการลดจํานวนคดีที่ขึ้นสูศาล
และลดงบประมาณที่จะดําเนินกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดผล
งานจากการเพิ่มจํานวนผูกระทําผิดที่ไดรับการบําบัดเยียวยากลับคืนสูสังคม นอกจากนี้ สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง ยังประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนิน
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ภารกิจดานการบําบัดและดูแลเด็กในสถานพินิจฯ เชน การเชิญผูที่มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู
ในโครงการอบรมระยะสั้นแกเด็กในสถานพินิจฯ เปนตน
สําหรับการทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่น ไดแก การทํางานคูขนานกับการดําเนินกิจกรรมของศาล
กลาวคือ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีการดําเนินโครงการประชาสัมพันธดานกระบวนการ
ยุติธรรมแกโรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อยูเสมอ ในขณะที่ศาลก็มีโครงการในลักษณะ
เดียวกันดวย อีกกรณีหนึ่งคือ การทําสํานวนคดีเยาวชนควบคูกันไประหวางสถานพินิจฯ กับตํารวจ โดย
ตํารวจทําสํานวนคดีเพื่อสงใหพนักงานอัยการเปนผูสงฟอง ในขณะที่สถานพินิจฯ ทําสํานวนคดีอีกชุดหนึ่ง
ใหแกศาล โดยเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา จากนั้นศาลจะพิจารณาน้ําหนักของสํานวนเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยตัดสินใหเหมาะสมกรณีความผิดของเด็กแตละราย
ปญหาและอุปสรรคของการทํางานแทนกัน คือ เมื่อสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนรับ
ดําเนินภารกิจแทนหนวยงานอื่น มักจะประสบกับปญหาบุคลากรและงบประมาณไมเพียงพอ โดยเฉพาะใน
กรณีการทํางานรวมกันตามบันทึกขอตกลง มักจะประสบปญหาการเบิกจายงบประมาณลาชา อีกปญหาหนึ่ง
คือ การทํางานในภารกิจของสถานพินิจฯ ควบคูไปกับภารกิจอื่น ๆ ที่สั่งการมาจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เปนผลใหในแตละเดือนสถานพินิจฯ ตองรับผิดชอบหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และทําใหบุคลากรมีภาระ
งานเพิ่มขึ้นเพราะตองทํางานประจําของหนวยงานและงานของหนวยงานอื่น ๆ ในกระทรวง
สําหรับหนวยงานในพื้นที่ซึ่งมีการปฏิบัติในลักษณะคูขนานกันนั้น ตัวแทนสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง เสนอวาหากเปนไปไดควรมีการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานเหลานัน้
เพื่อรวมกันทําภารกิจในพื้นที่ ตัวอยางเชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งมี
ภารกิจเรื่องเด็กที่ตองทํางานเชิงรุกในพื้นที่ ควรจะมีการหารือรวมกับสถานพินิจฯ เพื่อรวมกันวางเปาหมาย
รวมสําหรับปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อันจะนําไปสูการแกปญหาที่ตรงจุด ไมวาจะเปนการทําโครงการใน
โรงเรียน ทําโครงการรวมกับองคการบริหารสวนตําบล หรือชุมชนตาง ๆ ทั้งการทํางานรวมกันนอกจากจะเปน
การประหยัดงบประมาณแลว ยังชวยสรางความสามัคคีระหวางหนวยงานในพื้นที่ดวย นอกจากนี้หลังจาก
ทํางานรวมกันแลว ควรจะมีการสรางระบบติดตามประเมินผลโครงการ หรือบุคคลกลุมเปาหมายที่ไดรับ
การอบรมหรือเขารวมโครงการ เพื่อชี้วัดวากลุมเปาหมายไดนําความรูไปปรับใชอยางไร หรือมีกระทํา
ความผิดซ้ําหรือไม
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดลําปาง รับผิดชอบกํากับดูแลสถานศึกษาในเขตอําเภอ
เมืองลําปาง อําเภอหางฉัตร อําเภอแมเมาะ อําเภองาว โดยขึ้นตรงตอกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิบัติ
หนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 มีการทํางานแทนหนวยงานอื่นเปนปกติ โดยสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาเขต 1 จะมีหนาที่รับผิดชอบดูแลภารกิจบางเรื่องในเขตจังหวัดแทนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 2 และเขต 3 ดวย นั่นคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ทําหนาที่เหมือนเปนตัวแทนของ
จังหวัด นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีการมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 รับ
เปนเจาภาพดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาและสถานศึกษาของทองถิ่นดวย เชน งานกีฬาประจําป
งานประเพณีประจําป เปนตน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เปนแมงาน มีการดึงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมกันจัดงาน
สํา หรั บ การมอบหมายภารกิ จ จากหนว ยงานอื่น มาใหสํา นัก งานเขตพื้น ที่การศึ ก ษาเขต 1 รับ
ดําเนินการแทนนั้น สวนใหญเปนการมอบหมายภารกิจใหทําแทนอยางเปนทางการ เชน มีหนังสือสั่งการให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ดูแลรับผิดชอบภารกิจในจังหวัดโดยเฉพาะ หรือบางโครงการเปนการ
สั่งการจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง สวนการมอบใหหนวยงานอื่นทําแทน เปน
การมอบใหหนวยงานในสังกัดไปทําหนาที่แทน เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 มอบหมายโรงเรียน
ภายใตสังกัดไปทําหนาที่ตาง ๆ เชน การเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการ และสงตัวแทนนักเรียนไปประกวด
ความสามารถดานตาง ๆ โดยไปในนามเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 หรือในนามจังหวัด
(3) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง รับผิดชอบดูแลแรงงานทั้งหมดในจังหวัด
ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ดังนั้น หนวยงานใดที่มีภารกิจซึ่งเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายที่
เปนแรงงานในจังหวัด จึงมักจะประสานความรวมมือหรือมีการมอบหมายงานใหสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดลําปางชวยรับผิดชอบดําเนินการแทนอยูเสมอ เชน ภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ฝมือแรงงานและการสงเสริมการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) การรณรงคใหความรูเรื่อง
การปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในกลุมแรงงาน การมอบหมายภารกิจจากสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินฯ ใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง รับประชาสัมพันธโครงการจัดสรรที่ดิน
เกษตรกรรมใหกับผูวางงานที่ประสงคจะทําการเกษตร โดยมอบหมายใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดลําปางเปนจุดรับสมัครผูวางงานที่ตองการเขารวมโครงการ เปนตน
สาเหตุที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปางไดรับฝากงานที่มีกลุมเปาหมาย
เปนแรงงานในสถานประกอบการอยูเสมอ ทั้งจากหนวยงานอื่น ๆ และหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
เนื่องจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนหนวยงานเดียวที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใน
การเขาไปปฏิบัติภารกิจหนาที่ภายในสถานประกอบการของเอกชนไดอยางถูกตอง มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของลูกจาง ดังนั้น ไมวาจะมีโครงการระดับกระทรวงหรือ
โครงการตามนโยบายระดั บชาติ โครงการเหลา นั้ น จึง มัก จะถูก ส ง ผ า นมายังสํ า นัก งานสวัสดิการและ
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คุมครองแรงงานจังหวัด เชน โครงการตนกลาอาชีพ และการดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเลิกจาง เปนตน
จากสภาพการทํางานแทนหนวยงานอื่นซึ่งสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง
ดํ า เนิ น การอยู ใ นป จ จุ บั น พบว า ยั ง มี ป ญ หาอุ ป สรรคอยู พ อสมควร โดยเฉพาะป ญ หาเรื่ อ งความรู
ความสามารถและความถนัดของบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกรณีการทําภารกิจแทนหนวยงานอื่นทํา
ใหเจาหนาที่ของสํานักงานตองปฏิบัติงานซึ่งตนไมมีความรูหรือไมมีความถนัด เชน การสอบปากคําหรือสอบ
ขอเท็จจริงจากนายจางและลูกจาง ซึ่งเปนงานของเจาหนาที่ในตําแหนงพนักงานสอบแรงงาน เมื่อบุคลากร
ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตองปฏิบัติงานดังกลาว จึงเปนการทํางานที่ไมมีทักษะ
ที่ถนัด และเปนการทําหนาที่โดยไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายรองรับดวย เนื่องจากภารกิจหลักของ
หนวยงานคือการกํากับบังคับใชกฎหมาย และการรับเรื่องรองทุกขและวินิจฉัยคํารองในเรื่องซึ่งเกี่ยวของกับ
สิทธิประโยชนของนายจางลูกจางเทานั้น
ตัวอยางการไดรับมอบหมายงานจากหนวยงานอื่นในกรณีอื่น ๆ ไดแก กรณีที่สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง ออกปฏิบัติงานตามแผนงานอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
แกแรงงานนอกระบบในชุมชน โดยมีการประสานความรวมมือกับกํานันและองคการบริหารสวนตําบลใน
พื้นที่เปาหมาย ปรากฏวาสํานักงานประกันภัยมีการประสานขอฝากเจาหนาที่ของกรมการประกันภัยหนึ่ง
คนเดินทางไปรวมการบรรยายใหความรูแกประชาชนเรื่องธุรกิจประกั นภัยในโครงการของสํ านัก งาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปางดวย เนื่องจากสํานักงานประกันภัยมีภารกิจดานการสงเสริม
ความรูความเขาใจและเผยแพรความรูเรื่องการประกันภัยแกประชาชนในพื้นที่แตไมมีงบประมาณและ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการในพื้นที่จึงตองขอติดตามไปกับคณะทํางานของสํานักงานดวย โดย
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปางเปนผูรับผิดชอบงบประมาณการจัดฝกอบรม คา
วิทยากร คาจัดเลี้ยงอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมอบรม
อีกกรณีหนึ่งคือ การมอบหมายใหเจาหนาที่ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ลําปางรับทําหนาที่ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน กรณีการใชสารเคมีฉีดพนไล
แมลงในไร ขา วโพดแทนเจ า หนา ที่ข องศู น ยค วามปลอดภัย ในการทํ า งานพื้ น ที่ 10 เนื่ อ งจากศู น ย ไม มี
งบประมาณและบุคลากรลงปฏิบัติงานในชุมชน สงผลใหบุคลากรของสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดลําปางตองปฏิบัติงานซึ่งไมมีทักษะความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอ แตตองรับผิดชอบ
ดําเนินการแทนหนวยงานอื่นเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ การรับฝากงานของ
หนวยงานอื่นยังสงผลใหบุคลากรที่มีอยูจํากัดมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมสงไปยังหนวยงานเจาของภารกิจซึ่งมีกําหนดใหสงไมเกินทุกวันที่ 5 ของเดือน เมื่อตอง
ทํางานอื่นที่มิใชภารกิจหลักจึงสงผลกระทบตอเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงานประจําอยางเลี่ยงไมได
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สํ า หรั บ การมอบหมายภารกิ จ ให ห น ว ยงานอื่ น รั บ ดํ า เนิ น การแทนนั้ น ในกรณี ข องสํ า นั ก งาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง ไมปรากฏชัดเจน โดยสวนใหญการประสานกับหนวยงานอื่น
มักเปนไปในลักษณะการทํางานรวมกันเปนหลัก เชน การสงตัวแทนหนวยงานเขารวมปฏิบัติหนาที่กับ
เครือขายความปลอดภัยในการทํางาน เครือขายแรงงานสัมพันธ ออกตรวจสถานประกอบการรวมกับ
เจ า หน า ที่ ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน หรือเขา รว มเปน คณะกรรมการสวั สดิก าร ตามกฎหมายซึ่ง มี
กฎหมายกําหนดไวชัดเจน สวนการทํางานดานแรงงานนอกระบบ จะอาศัยการประสานความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งใกลชิดกับชุมชนมากกวา เปนตัวประสานและขับเคลื่อนกิจกรรม
(4) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง เปนหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
มีขาราชการทั้งหมด 25 คน แตเนื่องภารกิจดานวัฒนธรรมมีขอบขายงานกวางขวางมาก จึงเปนผลให
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางตองทํางานแทนกรมทั้งหมดในกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําภารกิจในพื้นที่แทนกรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และกรมศิลปากร
อยางไรก็ตาม แมวาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางจะมีบุคลากรเพียง 25 คน แตการรับดําเนินภารกิจ
ดานศาสนาและวัฒนธรรมแทนหนวยงานอื่นในกระทรวง กลับไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการ
ทํางานในพื้นที่เทาใดนัก เนื่องจากบุคลากรสวนใหญในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เปนบุคลากรในสาย
วิชาการซึ่งโอนมาจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรที่มีการตัดโอนมานี้จึงเพียง
แคเปลี่ยนจากตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมศึกษามาเปนนักวิชาการวัฒนธรรม ดังนั้น จึงสามารถรองรับงาน
เหลานั้นไดโดยไมมีปญหาเรื่องทักษะความรูและความเชี่ยวชาญ
หากพิจารณาปริมาณงานที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางดําเนินการอยูในขณะนี้ พบวา งาน
สวนใหญที่ดําเนินการอยูในขณะนี้เปนงานในภารกิจความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ โดยบุคลากรตองทํางานดังกลาวควบคูไปกับงานประจําของสํานักงานปลัดกระทรวง ตัวอยางงานทํา
แทนที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางรับผิดชอบดําเนินการแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ ไดแก งานเฝาระวังวัฒนธรรม และงานศิลปนรวมสมัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติมอบหมายใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับนําโครงการไปปฏิบัติในพื้นที่ และมอบหมายให
ติดตามดูแลตลอดโครงการ แมจะมีการโอนงบประมาณมาใหดําเนินโครงการ แตในทางปฏิบัติกลับพบวา
งบประมาณที่ใหมานั้น ไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่ ทําใหตองอาศัย
ทรัพยากรและงบประมาณบางสวนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นอกจากปญหาเรื่องงบประมาณแลว การปฏิบัติภารกิจแทนหนวยงานอื่นประสบกับปญหาดาน
บุคลากรผูปฏิบัติงานในพื้นที่อีกดวย เนื่องจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง มีเจาหนาที่เพียง 25 คน
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เมื่อตองดูแลภารกิจดานวัฒนธรรมทั้งจังหวัด อีกทั้งยังตองรับผิดชอบภารกิจแทนกรมอื่น ๆ ในกระทรวงอีก
จึงทําใหบุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางมีภาระงานเกินกําลังบุคลากร โดยเฉพาะการลง
พื้นที่ปฏิบัติงานในระดับอําเภอนั้น สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางมีเจาหนาที่ปฏิบัติการไดเพียงแค
อําเภอละ 1 คนเทานั้น ทางออกหนึ่งที่ชวยในการแบงเบาภาระของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางไดบาง
ก็คือ การประสานความรวมมือในการทํางานดานวัฒนธรรมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขาย
วัฒนธรรมในระดับชุมชน และสภาวัฒนธรรมระดับอําเภอ
สําหรับการมอบหมายภารกิจในความรับผิดชอบใหหนวยงานอื่นรับดําเนินการแทน ไดแก การ
มอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับดําเนินโครงการ “ครูพระสอนศีลธรรม” ซึ่งเปนการมอบหมาย
อยางเปนทางการจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มีการโอนงบประมาณโครงการไปให
โรงเรียนที่รับดําเนินโครงการดังกลาวสามารถเบิกจายไดโดยตรง สวนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางมี
หนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการในพื้นที่เทานั้น
(5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาพิเศษนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกคนพิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต และจัดฝกอบรมอาสาสมัคร
ผูดูแลคนพิการ ใหบริการสนับสนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือ
อื่น ๆ แกคนพิการ นอกจากการดําเนินภารกิจหลักดังกลาวแลว ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง ยัง
รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่แทนหนวยงานอื่นดวย ไดแก ภารกิจการดูแลคนพิการในชุมชนและลงพื้นที่ดูแลเด็ก
พิการที่เคยเขาศึกษาในระบบแลว แตเมื่อประสบปญหาเจ็บปวยจนพิการจึงตองอยูที่บาน เจาหนาที่ใน
ตําแหนงครูศูนยการศึกษาพิเศษจึงตองลงพื้นที่ไปดูแลใหการศึกษาเด็กกลุมนี้ในชุมชน แตปญหาก็คือ ครู
การศึกษาพิเศษเหลานั้นมีหนาที่ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผูพิการ จึงไมมีความรูทางวิชาการ
เฉพาะดาน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย เปนตน ประกอบกับโรงเรียนก็มิไดมีระบบใหบริการ
การศึกษารองรับเด็กพิการที่ไมสามารถกลับเขาไปเรียนในโรงเรียนกลุมนี้ได สงผลใหเด็กพิการในชุมชนขาด
โอกาสที่จะจบการศึกษาภาคบังคับไปโดยปริยาย นอกจากนี้ อุปสรรคสําคัญก็คือ เรื่องงบประมาณสําหรับ
ดูแลการศึกษาเด็กพิการกลุมนี้ ซึ่งศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางไมสามารถเบิกไดเนื่องจาก
สวนกลางไดจัดสรรเงินไปใหโรงเรียนที่เด็กมีชื่อเขาเรียนอยูกอนแลว
ภารกิจหนาที่อีกประการหนึ่งที่บุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางตองดูแล
รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งที่มิใชภารกิจหลักของหนวยงาน ก็คือ การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ซึ่งเจาหนาที่ใน
ตําแหนงครูการศึกษาพิเศษที่ลงปฏิบัติงานในชุมชน นอกจากจะตองใหความรูทั่วไปแลว ยังตองทําหนาที่
ในการทํากิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูพิการที่มีความพิการรุนแรงดวย ซึ่งถือเปนการทําหนาที่แทนบุคลากร
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ทางการแพทยและพยาบาลที่มีภารกิจดานการบริการสุขภาพแกคนในชุมชน ปญหาที่พบก็ คือ แมวา
บุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง จะเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในโครงการฝกอบรมระยะสั้นมาในระดับหนึ่ง แตในทางปฏิบัติก็ยังไมมีความรูความเชี่ยวชาญ
เทียบเทาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณะ ยิ่งกวานั้น หากพิจารณาตามหลักกฎหมายแลวเจาหนาที่
ครูการศึกษาพิเศษก็ไมมีอํานาจหนาที่ในการทํางานดังกลาวแตอยางใด แตเมื่อตองใหความรูแกผูพิการแลว
ก็จําเปนตองใหความรูเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพรางกายอยางเลี่ยงไมได
ปญหาดานบุคลากรจึงเปนอุปสรรคสําคัญในการทํางานดานการดูแลคนพิการในพื้นที่ เนื่องจาก
ปจจุบันศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง มีเจาหนาที่ 17 คน แตตองรับผิดชอบดูแลผูพิการในชุมชน
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ ซึ่งมีเด็กพิการที่ตองอยูกับบานไมสามารถกลับเขาสูการศึกษาในระบบไดจํานวน
ประมาณ 3,000 กวาคน ดวยเหตุนี้ ในปจจุบันศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางจึงสามารถออก
ปฏิบัติงานใหบริการแกกลุมเปาหมายเหลานั้นไดเพียง 114 คน เพราะเจาหนาที่ทั้งหมดสามารถลงพื้นที่ไป
ใหบริการเด็กพิการไดเพียง 3-4 รายตอวัน นอกจากนี้ ครูการศึกษาพิเศษก็ตองมีภาระหนาที่ดานการ
บริหารงานทั่วไปของศูนยฯ ควบคูไปดวย ไมวาจะเปนงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหาร
บุคคล ซึ่งจําเปนตองมีบุคลากรสวนหนึ่งอยูประจําที่ศูนยฯ โดยสรุปจึงมีเจาหนาที่ที่สามารถออกปฏิบัติงาน
พื้นที่ไดทั้งหมด 5 คน
ตัวแทนศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เห็นวาทางออกหนึ่งที่จะทําใหภารกิจการดูแล
และใหบริการการศึกษาแกเด็กพิการสามารถเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพได ก็คือ การทํางาน
รวมกันระหวางศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดซึ่งมีอยูในทุกจังหวัด กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจหนาที่
รับผิดชอบดูแลการศึกษาแกผูพิการดวย แตปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังไมมีการบรรจุ
ภารกิจดานการศึกษาพิเศษและการดูแลผูพิการเขาไปเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งหาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้นจะชวยใหการขับเคลื่อนภารกิจดานการดูแลผู
พิการบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได
(6) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เปนหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มีภารกิจหลักคือ การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แต
เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตอํานาจหนาที่หลากหลาย และเกี่ยวของกับ
หนว ยงานต าง ๆ จํ า นวนมาก ดั ง นั้น ภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรงจึ ง มีประมาณค อนขา งมาก ภารกิจที่
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตองรับผิดชอบดูแลแทนหนวยงานอื่น ไดแก การนําภารกิจ
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ตามโยบายตาง ๆ ลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เชน งานจากกระทรวงมหาดไทย งานที่เกี่ยวของ
กับสํานักนายกรัฐมนตรี งานเกี่ยวกับถายโอนภารกิจ ซึ่งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเปน
หนว ยงานหลัก ที่ตอ งปฏิบัติห น า ที่ช ว ยขับเคลื่อนใหการถ า ยโอนภารกิ จของกระทรวงตา ง ๆ บรรลุผล
นอกจากนั้น หลังจากมีการถายโอนแลว ก็จําเปนที่จะตองชวยสํานักนายกรัฐมนตรีในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติภารกิจซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนอีกดวย
นอกจากนี้ ยังมีภารกิจที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับสวน
ราชการในระดับกรมอื่น ๆ ภายในกระทรวงมหาดไทย และในกระทรวงอื่น ๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจึงตองมีหนาที่ประสานงานระหวางหนวยราชการตาง ๆ ที่ทํา
ขอ ตกลงกั บ กรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ่น กั บ องคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ในพื้ น ที่ เพื่ อ ใหมี ก ารนํ า
โครงการภายใตขอตกลงดังกลาวไปปฏิบัติตอไป
(7) เทศบาลตําบลเกาะคา
เทศบาลตําบลเกาะคา นอกจากจะปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่รับผิดชอบแลว ยังไดรับการประสาน
ใหดําเนินภารกิจอื่น ๆ ที่มาจากหนวยราชการบริหารสวนกลาง หนวยงานในระดับจังหวัด และระดับอําเภออีก
ดวย โดยรูปแบบการประสานใหเทศบาลดําเนินภารกิจของหนวยราชการนั้น มีทั้งที่เปนการประสานขอ
ความร ว มมื อ อย า งไม เ ป น ทางการและกรณี ที่ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การมาโดยตรง เช น เทศบาลได รั บ หนั ง สื อ
ประสานงานจากกรมคุมประพฤติ แจงวาจะมีการสงเจาหนาที่ผูตรวจความประพฤติเขามาปฏิบัติงานในเขต
ชุมชน หรือแจงวาจะมีผูกระทําความผิดที่อยูในการคุมประพฤติเขามาอาศัยในพื้นที่ ขอใหเทศบาลชวย
สอดสองดูแลและดําเนินการตามที่เห็นสมควร หรือการไดรับแจงจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ใหชวยรับเยาวชนที่พนจากสถานพินิจฯ เขาทํางานบริการสังคมในเทศบาล เปนตน
ปญหาอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติภารกิจแทนหนวยงานอื่น ไดแก ปญหาดานความรูความเขาใจ
ของบุคลากรของเทศบาล ซึ่งหลายกรณีผูปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญ ความรู ความชํานาญเฉพาะดานใน
งานของกระทรวงตาง ๆ ที่มอบหมายภารกิจใหดําเนินการแทน ตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณีการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทน
กระทรวงศึกษาธิการ จากการปฏิบัติงานที่ผานมาพบวา กรณีการจัดซื้ออาหารเสริมนมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องความไมโปรงใส สวนหนึ่งมิใชปญหาที่เกิดจากการทุจริต แตเปนเรื่อง
ของการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจาง อันเนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจ
ในวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองของบุคลากรทองถิ่น ทําใหเกิดชองโหวที่ภาคเอกชนสามารถอาศัย
ประโยชนจากจุดออนดานขีดความสามารถของบุคลากรทองถิ่นในการแสดงหากําไรได
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การทํางานแทนหนวยงานอื่นอีกกรณีหนึ่ง คือ การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่ง
เปนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน แตไดมีการมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการแทน เพราะกรมการพัฒนา
ชุมชนไมมีงบประมาณในการลงพื้นที่เก็บขอมูลในชุมชน และเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ใกลชิดกับชุมชน จึงมอบหมายใหดําเนินการแทน โดยเทศบาลรับผิดชอบงบประมาณสําหรับการจัดประชุม
การเลี้ยงรับรอง การจัดเอกสาร การใหเบี้ยเลี้ยงแกบุคลากรที่ออกเก็บขอมูล จปฐ. ทั้งหมด อยางไรก็ตาม
ปจจุบันเทศบาลไดอาศัยการประสานความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนใหชวยทําหนาที่ใน
การเก็บขอมูลดังกลาวแทน โดยเทศบาลออกคาใชจายใหทั้งหมด เนื่องจากเปนบุคคลที่อยูในชุมชนทําให
ไดรับความไววางใจและสามารถเขาถึงขอมูลไดงายกวาการสงเจาหนาที่ของเทศบาลลงไปเก็บขอมูลครัวเรือน
(8) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลําปาง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลางสังกัดกระทรวงแรงงานซึง่ ตัง้ อยูใ น
สวนภูมิภาค มีภารกิจคือ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยใหการศึกษาเพื่อตอยอดความรูและพัฒนาทักษะ
การทํางาน การฝกอบรมทักษะอาชีพใหแกแรงงานที่วางงาน แรงงานที่ถูกเลิกจาง รวมถึงการสรางอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลัก สําหรับภารกิจที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ ไดแก การพัฒนาศักยภาพแรงงานที่
ทํางานในสถานประกอบการ เพื่อใหมีศักยภาพตรงกับความตองการของผูประกอบการ รวมตลอดจนการ
สงเสริมมาตรฐานแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดดําเนินการจัดทดสอบฝมือแรงงานในสถาน
ประกอบการในพื้นที่
การมอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนินภารกิจแทน ถือไดวาเปนสวนหนึ่งในการทํางานตามอํานาจ
หนาที่ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน นั่นคือ การทําหนาที่สงเสริมใหแรงงานไดรับการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานใหสูงขึ้น โดยผานการสงเสริมใหสถานประกอบการไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานของตนเอง แทนที่จะใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานรับผิดชอบทั้งหมด ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต
100 คนขึ้นไป จะตองดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานของตนเอง ไมวาจะโดยการฝกอบรมหรือการจัดการ
เรี ย นรู ใ นรู ป แบบต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนด ในกรณี ที่ ส ถานประกอบการไม มี ศั ก ยภาพในการ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามหลักเกณฑดังกลาวได จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
สําหรับใหสถาบั นพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการจัดการฝ กอบรมพัฒนาฝ มือแรงงานแทน นอกจากนี้
กองทุนดังกลาวยังเปดใหสถานประกอบการกูยืมไปดําเนินการพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการของ
ตนเองไดดวย สวนการทํางานแทนหนวยงานอื่นนั้น ไดแก การรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะ
อาชีพแกผูประกันตนในกรณีวางงาน ซึ่งเปนความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคม
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สําหรับการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นนั้น สวนใหญเปนการประสานความรวมมือกันอยางเปน
ทางการในการดําเนินภารกิจซึ่งมีเปาหมายรวมกัน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับหนวยงานในกระทรวงตาง ๆ ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานกับกระทรวงกลาโหม โดยใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดรวมกับทางมณฑลทหารบกหรือ
ทหารเรือ หรือหนวยงานทหาร ดําเนินโครงการฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหแกทหารปลดประจําการกอน
เพื่อใหทหารเหลานั้นมีศักยภาพในการประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการ รวมถึงการฝกอาชีพเสริมแก
ครอบครัวทหารประจําการดวย ในการจัดการฝกอบรมอาชีพแกทหารนี้ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเปน
ผูรับผิดชอบงบประมาณดําเนินการหลัก ยกเวนในกรณีที่งบประมาณไมเพียงพอจึงจะขอใหหนวยงานทหาร
ชวยสมทบ สวนหนวยทหารจะรับผิดชอบดานอุปกรณและสถานที่ฝกอบรม แตก็มีบางกรณีที่ตองอาศัย
สถานที่ฝกทักษะเฉพาะของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
นอกจากนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสวนราชการระดับ
กรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เชน กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน เพื่อใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในจังหวัดตาง ๆ มีการประสานการทํางานรวมกับเรือนจําและ
สถานบําบัดผูกระทําผิดที่ตั้งอยูในพื้นที่ตาง ๆ ในรูปของการจัดโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพแกผูตองขังใน
เรือนจําที่ใกลจะพนโทษ เพื่อใหคนเหลานั้นมีทักษะอาชีพติดตัวหลังพนโทษออกไปในสังคม ในขณะที่
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดก็จะสงผูตองหาที่เปนเยาวชนที่ใกลจะพนโทษหรือที่พน
โทษแลวหรืออยูในระหวางคุมประพฤติ เขามารับการฝกอบรมทักษะอาชีพในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
หรือในบางกรณีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานก็มีการสงเจาหนาที่ไปจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหในพื้นที่
ผูตองคุมประพฤติอาศัยอยูดวย
สําหรับกรณีที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางมีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นในพื้นที่โดยตรง ไดแก การประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในพื้นที่
เดียวกันเพื่อจัดโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพแกนักศึกษา เชน การรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา
ในการจั ดโครงการฝ ก อบรมทั กษะอาชี พให แก นั กศึ กษาก อนจบการศึ กษาเพื่ อให มี ศั กยภาพตรงตาม
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการรวมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในการจัดโครงการ
ฝกอบรมทักษะอาชีพดานหัตถกรรมงานไมแกนักศึกษา โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูอํานวยความ
สะดวกดานสถานที่และวิทยากร สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะรับผิดชอบงบประมาณคาวัสดุฝกอบรม
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางยังมีการรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการขับเคลื่อน
ภารกิ จดานการพั ฒนาฝ มือแรงงานภาคอุตสาหกรรมในพื้น ที่อีกดวย โดยสถาบันพั ฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดลําปางจะมีการสํารวจความตองการดานแรงงานของสถานประกอบกิจการ และเชิญตัวแทนสภา
อุตสาหกรรมและหอการคาจังหวัดเปนที่ปรึกษาการพัฒนาฝมือแรงงานของสถาบันดวย โดยมีการจัด
ประชุมรวมกับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ปละ 2-3 ครั้ง เพื่อสํารวจความตองการดานแรงงาน
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ของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในแตละชวง เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมายก็เพื่อใหผูที่เขารับการฝกอบรมในสถาบันไดรับการฝกทักษะ
อาชีพที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากที่สุด
สําหรับการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น กอนที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
ลําปางจะดําเนินการจัดทําแผนงานในแตละป จะมีการสอบถามความตองการดานทักษะอาชีพและความ
จําเปนในการพัฒนาฝมือแรงงานในชุมชนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางทั่วถึง เพื่อจัดทําแผนการ
จัดโครงการฝกทักษะอาชีพใหตรงตามความตองการของประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ก็จะมีการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนอยูเสมอ
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธโครงการจัดฝกทักษะอาชีพแกประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ นั้น สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดลําปางจะอาศัยการประสานขอความรวมมือไปยังเครือขายอาสาสมัครแรงงานซึ่ง
กระจายอยูในชุมชนตาง ๆ
การทํางานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางสวนหนึ่งตองอาศัยความรวมมือและการ
สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ดวย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยี และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา เนื่องจากบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางมีขอจํากัดทั้งในดานอัตรากําลัง
และขอบเขตความรูความสามารถ ดังนั้นจึงตองอาศัยการดึงความรวมมือจากสถาบันการศึกษาซึ่งมีบุคลากร
ครูอาจารยที่มีความรูในระดับสูงเขามารวมในการดําเนินโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพดานตาง ๆ แก
ประชาชน รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การแขงขันดานฝมือแรงงาน การทดสอบฝมือแรงงาน ซึ่งตอง
อาศัยอนุกรรมการหรือกรรมการสอบจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ในประเด็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นนั้น ตัวแทนสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางใหความเห็นวา ในกรณีการรวมมืออยางเปนทางการในรูปการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางกรมนั้น คอนขางมีความชัดเจนในขอบเขตความรวมมือและการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงในระดับกรมนั้น สวนใหญกําหนดไวชัดเจนวาการจัดฝกอบรม
พัฒนาฝมือแรงงานรวมกับหนวยงานอื่น ทางกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะเปนฝายรับผิดชอบงบประมาณ
การจัดฝกอบรมและวิทยากรเปนหลัก แตในกรณีที่เปนการประสานความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดลําปางกับหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่โดยตรงนั้น แนวทางการจัดการทรัพยากรในการจัด
กิ จ กรรมร ว มกั น โดยส ว นใหญ จ ะเป น การตกลงกั น ในแต ล ะกรณี ไ ป เช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รับผิดชอบงบประมาณวัสดุอุปกรณการฝกอบรม สวนสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานรับผิดชอบคาวิทยากร ซึ่ง
มีลักษณะเปนการบูรณาการการทํางานระหวางกันเปนหลัก
อยางไรก็ตาม ในฐานะที่เปนผูปฏิบัติ ผูแทนสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางเสนอวา ใน
การตัดสินใจจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในเรื่องตาง ๆ นั้น ควรเปดโอกาสใหทางหนวยงานในระดับ
ปฏิบัติในพื้นที่ไดมีอํานาจตัดสินใจกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ไดดวยตนเอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในระดับ
- 21 -

พื้นที่ในแตละแหงนั้นมีความแตกตางกัน การทําบันทึกขอตกลงที่กําหนดเงื่อนไขจากสวนกลางจึงมักจะ
สรางความลําบากใหแกผูปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีการทําบันทึกขอตกลงกับกรมราชทัณฑ ในเรื่อง
การจัดฝกอบรมทักษะอาชีพแกผูตองขังในเรือนจํานั้น โดยสวนใหญทางสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
ลําปางตองรับผิดชอบงบประมาณคาใชจายทั้งหมด ทั้งที่กลุมเปาหมายของภารกิจในพื้นที่มิไดมีเพียงแค
กลุมผูตองการขังเทานั้น ในขณะที่งบประมาณของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปางก็มีอยูจํากัด
แตเมื่อขอใหทางราชทัณฑชวยเหลือสมทบงบประมาณ กลับไดรับการปฏิเสธโดยใหเหตุผลวาตองยึด
เงื่อนไขตามบันทึกขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางกรมพัฒนาฝมือแรงงานกับกรมราชทัณฑ เปนตน
กรณีการทํางานดานการฝกทักษะอาชีพในลักษณะคูขนานไปกับบทบาทของสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดลําปางนั้น พบวา ภารกิจหลักดานการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ยังมีหนวยงานอื่น ๆ ดําเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกันดวย นั่นคือ การฝกทักษะอาชีพในโครงการตนกลาอาชีพ ซึ่งเปนภารกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยสํานักนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมใหความรูและพัฒนาอาชีพรับดําเนินโครงการ ในกรณีนี้จึงมีหนวยงานของกรมในกระทรวงตางๆ
และหนวยฝกอาชีพตาง ๆ ในระดับชุมชนเขามามีบทบาทจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพในพื้นที่ดวย
(9) สมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง
ปญหาอุปสรรคในการประสานความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
สวนใหญมักจะมีตนเหตุจากหนวยงานภาครัฐ ตัวอยางเชน ปจจุบันภาคเอกชนไดรับมอบหมายใหเขารับ
ดูแลบริหารจัดการศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและสินคาหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งสรางขึ้นดวย
งบประมาณของจังหวัดกวาสองรอยลานบาท แตเมื่อสรางเสร็จแลวเปนเวลากวา 3 ปภาครัฐยังไมสามารถ
เปดดําเนินการได จึงตองปดรางอยูจนถึงตอนนี้ เมื่อภาคเอกชนจะเขามาบริหารจัดการก็พบวาติดปญหา
เรื่องตนทุนคาเชาราน ซึ่งหากคิดคํานวณตนทุนคาเชาที่ดินกรมธนารักษซึ่งเปนเจาของพื้นที่จัดสรางศูนยฯ
ดังกลาวแลว พบวาในแตละวันทางศูนยฯ ตองจายคาเชาเปนเงินวันละไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาท มิพักตอง
กลาวถึงคาบริหารจัดการศูนย ซึ่งทั้งหมดนี้ยอมเปนตนทุนที่ผูประกอบการรายยอยที่เขามาเชารานจําหนาย
สินคาในศูนยฯ ตองแบกรับ และในความเปนจริงแลวตองถือวาเปนตนทุนที่สูงเกินกวาผูประกอบการราย
ยอยจะแบกรับได ดังนั้น แมวาโดยศักยภาพแลวภาคเอกชนพรอมที่จะเขามารับดูแลบริหารจัดการศูนยฯ
ดังกลาวแทนจังหวัด แตหากยังมีขอติดขัดที่ภาครัฐไมสามารถหาขอตกลงระหวางกันได ภาคเอกชนก็ยอม
ไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได
ปญหาอีกประการหนึ่งในการทํางานรวมกับภาครัฐ ก็คือ ความไมแนนอนในเชิงนโยบายของหนวย
ราชการ ดังจะเห็นไดจากกรณีการประสานความรวมมือระหวางจังหวัดกับภาคเอกชนในการจัดมหกรรม
เซรามิกแฟร ซึ่งภาคเอกชนนําโดยสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปางไดรวมกับผูวาราชการจังหวัดในการ
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จัดงานดังกลาว โดยผูวาราชการจังหวัดตกลงวาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการ
แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการจังหวัดคนใหม กลับมีการยกเลิกขอตกลงในการจัดสรรเงินสนับสนุน
การจัดงานดังกลาวไป โดยใหเหตุผลวาจังหวัดจําเปนตองนํางบประมาณไปใชจายในสวนอื่นซึ่งมีความจํา
เปนมากกวา เปนตน
สภาพปญหาความไมแนนอนของผูบริหารงานภาครัฐในกรณีดังกลาว สงผลใหภาคเอกชนไมมี
ความเชื่อมั่นและไววางใจในการทํางานรวมกับภาครัฐ แมวาในการทํางานหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ภาคเอกชนพรอมที่จะทําแทนหรือสงเสริมบทบาทของภาครัฐ ดังนั้น สิ่งที่ภาคเอกชน
ตองการ ก็คือ การสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง ตัวอยางเชน การจัดงานเซรามิกแฟรนั้น ไมอาจสัมฤทธิ์
ผลไดโดยบทบาทของภาคเอกชนเพียงลําพัง หากจังหวัดไมเขามารวมสนับสนุนก็จะทําใหการขับเคลื่อน
งานมีปญหาไปดวย เชนเดียวกับการดูแลศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ซึ่ง
ภาครัฐไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ แตในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไมสามารถดําเนินการไดหาก
ไมไดรับการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐ
(10) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง เปนหนวยงานเอกชนซึ่งไดรับการยอมรับจากภาครัฐเปนอยางดี
เชนเดียวกับหอการคาจังหวัด สมาคมทองเที่ยว และสมาคมเครื่องปนดินเผา ที่ผานมาสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดลําปางใหความรวมมือในการดําเนินงานรวมกับภาครัฐเปนอยางดีเสมอ เพราะเชื่อวาทางองคกร
ภาคเอกชนจะเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมของทางภาครัฐดําเนินไปดวยอยางราบรื่นและ
เกิดประโยชนตอการพัฒนาจังหวัด สําหรับภารกิจลาสุดที่มีการรวมกับภาครัฐในการดําเนินการ ก็คือ การทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางกับสํานักงานแรงงานจังหวัด ใน
การดําเนินโครงการชะลอการเลิกจางตามนโยบายบรรเทาปญหาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล โดย
การทําบันทึกขอตกลงดังกลาวดําเนินการในสองระดับ ไดแก ระดับแรกเปนการทําบันทึกขอตกลงระหวาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนการตกลงในเชิงนโยบาย และอีกระดับหนึ่ง
คือ การทําบันทึกขอตกลงในระดับจังหวัด ซึ่งเปนการกําหนดเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องความ
รับผิดชอบและการบริหารจัดการดานงบประมาณในการดําเนินโครงการ
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางรวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดในการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร สวนการทํางานรวมกับสวนราชการ ไดแก การสงตัวแทนของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดและหอการคาเขาไปรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ในระดับจังหวัด โดยมีการประสาน
ความรวมมือผานสํานักงานจังหวัดลําปาง บทบาทโดยสวนใหญของภาคเอกชนในการทํางานรวมกับ
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ภาครัฐผานการเขาไปรวมเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ทั้งโครงการของจังหวัดและโครงการ
ของกระทรวงตาง ๆ มักจะเปนการทําหนาที่ใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนแกภาครัฐ
กรณีที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางทํางานแทนหนวยงานภาครัฐ ไดแก การไดรับมอบหมาย
จากจังหวัดใหองคกรภาคเอกชนตาง ๆ เขามารวมกันบริหารจัดการศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งจัดสรางโดยงบประมาณของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมบนพื้นที่ของกรมธนารักษ
จึงมอบหมายใหกรมธนารักษเปนผูดูแลผลประโยชน แตเมื่อสรางเสร็จแลวภาครัฐไมสามารถเปดดําเนินการ
ได เนื่องจากติดปญหาเรื่องตนทุนคาเชาที่สูงเกินกวาผูประกอบการรายยอยจะแบกรับได ดังนั้น กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมและสํานักงานจังหวัดลําปาง จึงเสนอใหภาคเอกชนเขาไปดูแลบริหารจัดการทั้งหมด โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งจะไมมีขาราชการเขามาเปนกรรมการ โดยภาคเอกชน
มีเงื่อนไขวาการบริหารจัดการศูนยฯ จะตองดําเนินการภายใตกรอบขอตกลงที่วาภาครัฐจะตองชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอยที่ประสบความเดือดรอนเรื่องตนทุนคาเชา สวนภาครัฐจะมีหนาที่ในการกํากับดูแลใน
เชิงนโยบายและการจัดการผลประโยชนจากทรัพยสินของรัฐเทานั้น
การทํางานแทนหนวยงานภาครัฐอีกกรณีหนึ่งคือ การรับรองแหลงกําเนิดสินคาแกผูผลิตและสงออก
สินคาอุตสาหกรรม ซึ่งแตเดิมเปนงานของกรมการคาตางประเทศ แตใหมอบหมายใหสภาอุตสาหกรรมและ
หอการคาจังหวัดรับดําเนินการใหบริการแกผูประกอบการในพื้นที่แทน เพื่ออํานวยความสะดวกในการที่
ผูประกอบการจะตองเดินทางมาขอจดทะเบียนรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่กรมการคาตางประเทศแตเพียง
แหงเดียว
สําหรับงานที่ตัวแทนสภาอุตสากรรมจังหวัดลําปางคิดวาสามารถจะรับดําเนินการแทนหนวยราชการ
ไดอีก ก็คือ การเปดจุดรับเรื่องจดทะเบียนกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันผูประกอบการอุตสาหกรรม
ตองเดินทางไปยื่นจดทะเบียนที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเทานั้น หากมีการมอบหมายภารกิจดังกลาวให
สภาอุตสาหกรรมรับดําเนินการแทนจะเปนผลดีตอการสงเสริมความเขมแข็งของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ไดมาก โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะตองระบุเงื่อนไขวาผูประกอบการที่ตองการแจงความประสงค
จดทะเบียนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะตองผานการสมัครเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเสียกอน
ในทํานองเดียวกับกรณีของสภาการเหมืองแรซึ่งมีการกําหนดวาผูประกอบการที่จะยื่นเรื่องขอดําเนินการ
ทําเหมืองแรในจังหวัดจะตองสมัครเปนสมาชิกสภาการเหมืองแรเสียกอน ทั้งนี้แนวทางดังกลาวจะทําให
สภาอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งมากขึ้น เพราะปจจุบันในพื้นที่จังหวัดลําปางมีโรงงานทั้งหมด 800 กวา
โรงงาน แตเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเพียง 90 โรงงานเทานั้น
กลาวโดยสรุป ผูแทนสภาอุตสาหกรรมเห็นวาการสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนนั้นเปนสิ่งที่ดีตอการพัฒนาจังหวัด แตการทํางานรวมกันดังกลาว ภาครัฐควรคํานึงดวยวา
ภาคเอกชนซึ่งตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ จําเปนตองอาศัยความแนนอนในการตัดสินใจ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนนั้น จําเปนที่
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ภาครัฐตองยึดมั่นและปฏิบัติตามขอตกลงในฐานะของหนวยงาน มิใชปลอยใหขอตกลงหมดสภาพไปทันที
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการ
(11) หอการคาจังหวัดลําปาง
ผูแทนหอการคาจังหวัดลําปางใหความเห็นวา ปญหาการบริหารงานระหวางภาคเอกชน มีสาเหตุ
หนึ่ ง มาจากการแทรกแซงของฝ า ยการเมื อ งในการบริ ห ารงานของจั ง หวั ด โดยเฉพาะบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งหลายกรณีทําใหการประสานการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดมี
ความยุงยากมากขึ้น สําหรับการทํางานของภาคเอกชนและชุมชนกับภาครัฐนั้น ในหลายเรื่องบทบาทของ
ภาคเอกชนและชุมชนสามารถชวยเหลืองานของภาครัฐไดเปนอยางดี แตปญหาอุปสรรคที่มักจะพบก็คือ
การไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
ตัวอยางเชน หอการคาจังหวัดดําเนินโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสที่เปนโรคตอกระจกตาให
ไดรับการรักษา โดยมีการประสานขอความรวมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตสาธารณสุข
จังหวัดสงเรื่องตอไปใหโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งก็ไมมีความคืบหนาใด ๆ ทางหอการคาจังหวัดจึงประสานไปยัง
นายกสภากาชาด และมีการสงเรื่องผานลงมายังกิ่งกาชาด และสงตอมายังเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนในพื้นที่ จากนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขจึงลงพื้นที่เก็บขอมูลผูดอยโอกาสที่มีปญหาโรคตอกระจกตา
ในพื้นที่ 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง และพบวามีผูปวยดวยโรคดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 3,000 กวาราย เฉพาะ
ในพื้นที่อําเภอเมืองมีผูปวยถึง 187 ราย แตเมื่อไปตรวจดูขอมูลคนไขโรคตอกระจกของโรงพยาบาลจังหวัด
พบวามีเพียง 45 ราย ที่ไดรับการรักษาจากจักษุแพทย อยางไรก็ตาม ภาคเอกชนไมสามารถใหการชวยเหลือ
คนปวยเหลานั้นไดทั้งหมด สามารถดูแลไดเฉพาะผูดอยโอกาสมากที่สุดจํานวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้น หาก
หนวยงานภาครัฐไมใหความรวมมือในโครงการดังกลาว ก็จะทําใหผูปวยขาดโอกาสที่จะไดรับการรักษา
ดวงตาไป
สําหรับการใหความรวมมือในการทํางานกับภาครัฐนั้น หอการคาและสภาอุตสาหกรรมมีการสง
ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของจังหวัดรวมแลวกวา 80 ชุด เนื่องจากทุก
ครั้งที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการตาง ๆ ของหนวยราชการ มักจะมีการแตงตั้งตัวแทนภาคเอกชน
เขาไปรวมดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการทุกชุด สําหรับหอการคาจังหวัดลําปางอาศัยวิธีการแบงงานใหรองประธานหอการคาซึ่งมี
ทั้งหมด 7 คน โดยแบงกันรับผิดชอบหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของจังหวัด เชน ลาสุดมี
การแตงตั้งตัวแทนภาคเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เปนตน
ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการทํางานรวมกับภาครัฐ ไดแก การที่ภาครัฐมักจะขอความรวมมือ
จากภาคเอกชนผานทางหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องปนดินเผา สมาคมธนาคาร และสมาคม
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การทองเที่ยว ในกรณีที่จังหวัดตองการจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ องคกรภาคเอกชนเหลานั้นมักจะตก
เปนกลุมเปาหมายในการขอความรวมมือและขอใหชวยสนับสนุนภาครัฐโดยตลอด ในขณะที่องคกรเหลานั้น
ตองแบกรับภาระการบริหารจัดการและการระดมทุนในการดําเนินงานดวยตนเองโดยไมไดรับสนับสนุน
สงเสริมจากภาครัฐเทาที่ควร ที่ผานมาจึงเห็นวาการทํางานรวมกันเปนการใหความรวมมือของภาคเอกชน
ฝายเดียวเสียเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม หากมีการฟนฟูกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน
(กรอ.) ในระดับจังหวัดขึ้นมา ก็นาจะชวยใหการทํางานและการวางแผนการพัฒนาจังหวัดรวมกันระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนมีความยั่งยืนและเปนระบบมากขึ้น
ผูแทนหอการคาจังหวัดลําปางมีขอเสนอใหภาครัฐหันมาใหความสําคัญและสนับสนุนบทบาทของ
องคกรในภาคเอกชนซึ่งไมแสวงหาผลกําไร เพื่อใหมีบทบาทรวมพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น โดยยกตัวอยางบทบาทขององคกรสาธารณะกุศลในภาคเอกชน ไดแก สมาคมโรตารี
สากล และสมาคมไลออนส ตัวอยางการแสดงบทบาทคูขนานไปกับภาครัฐที่สําคัญ คือ การที่โรตารีสากล
ไดทําสัญญากับองคการอนามัยโลกในการดําเนินโครงการขจัดโปลิโอใหหมดจากโลกภายในสิบป โดย
สมาคมโรตารีสากลไดจัดสรรงบประมาณจัดหาวัคซีนโปลิโอสําหรับหยอดใหเด็กในพื้นที่ชนบททั่วโลก ปละ
สองครั้ง โดยใชงบประมาณกวาสองลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งงบประมาณดังกลาวมีที่มาจากการรับบริจาค
ทั้งสิ้น โดยทางสมาคมโรตารีจังหวัดลําปางก็ไดดําเนินการหยอดวัคซีนแกเด็กในจังหวัดลําปางดวย และ
เมื่อไมนานมานี้สมาคมโรตารีจังหวัดลําปาง ไดมีโครงการบริจาครถเข็นแกคนพิการผานทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดจํานวน 30 คัน และไดบริจาคเครื่องกรองน้ําใหแกโรงเรียนทั่วจังหวัดลําปาง ใช
งบประมาณลานกวาบาท ซึ่งถือเปนการทํางานบริการทางสังคมควบคูไปกับบทบาทของหนวยราชการในพืน้ ที่
(12) สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับกองทัพภาคที่สาม ในการรวมกันดําเนินโครงการรัก
ภาษาไทย ซึ่งเปนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ โดยสถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือจะจัดสงครูในสังกัดทั้งหมดในภาคเหนือจํานวน 1,600 คน เพื่อรวมกับ
หนวยงานของกองทัพในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แมฮองสอน และเชียงใหม เพื่อจัดการศึกษาใหความรูดาน
การใชภาษาไทยแกครูชาวเขากลุมตาง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งปจจุบันมีจํานวน 48,000 คน ซึ่งเปนครู
ชาวเขาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประจําอยูในพื้นที่ โดยสถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยดูแลดานการพัฒนาบุคลากรครูผูออกไปปฏิบัติหนาที่ใหความรู สวนกองทัพ
ภาคที่ 3 รับผิดชอบงบประมาณดําเนินโครงการ
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(13) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีภารกิจสงเสริมพัฒนาสังคมสงเคราะหกลุมเปาหมาย
ทั้งที่เปนเรื่องที่ตองดําเนินการดวยตนเองและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ลักษณะงานที่ทําแทน
หนวยงานตาง ๆ เปนลักษณะการทํางานแทนกรมอื่น ๆ ในกระทรวงเดียวกันเปนหลัก นอกจากนั้น ยังเปน
การทํางานแทนหนวยงานภายนอกกระทรวง ซึ่งมีทั้งสวนราชการ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน และ
องคกรเครือขายในภาคประชาสังคม เชน องคกรมูลนิธิ สภาสตรีแหงชาติ สภาสังคมสงเคราะห เปนตน
สําหรับภารกิจที่ตองมอบใหผูอื่นทําแทน อาจแบงไดเปนสองระดับ คือ หนึ่ง ในเรื่องของเครือขาย
ภายในกระทรวง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจะมีการมอบหมายงานให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกันในระดับจังหวัด ซึ่งมีอยู 6 หนวยงานรับดําเนินภารกิจบางอยางแทน
เชน สถานสงเคราะหตาง ๆ ศูนยพัฒนาสังคม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการประสานขอใหองคกรเครือขาย
ในพื้นที่ ไดแก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ชวยขับเคลื่อนภารกิจในการดูแล
กลุมเปาหมายในระดับหมูบาน ในระดับตําบล และระดับอําเภอแทนเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
การมอบหมายภารกิจในอีกระดับหนึ่ง คือ การมอบหมายงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับ
ดําเนินการแทน โดยสวนใหญมักจะเปนการมอบหมายโครงการซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ไดรับการสั่งการมาจากกระทรวงใหคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่สําหรับ
ดําเนินโครงการนํารองในเรื่องตาง ๆ กรณีนี้จึงมีลักษณะเปนการขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตาง ๆ ชวยจัดกิจกรรมตามกรอบที่ไดรับมาจากกระทรวง ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะมีการ
สนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการประสานการทํางานในพื้นที่รวมกับองคกรอื่น ๆ ก็คือ ในกรณีของ
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดมอบหมายให
องคกรอื่นทําแทน โดยเฉพาะกรณีของสวนราชการระดับอําเภอนั้น มักจะมีการสะทอนกลับมาวา เปนการ
เพิ่มภาระใหหนวยงานอื่น ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไมมี
หนวยงานในระดับอําเภอ จึงตองมอบหมายงานในระดับอําเภอแทบทั้งหมดใหสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ชวยรับไปดําเนินการแทน จึงถือเปนการเพิ่มภาระใหหนวยงานอื่น สวนการทํางานกับเครือขายองคกรเอกชน
และภาคประชาสังคมตาง ๆ ไมพบวามีปญหาอุปสรรคแตอยางใด เนื่องจากองคกรเหลานั้นมีเปาหมายในการ
ดําเนินภารกิจรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สวนกรณีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น มีทั้งในเรื่องขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ทั้ง
หนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน และหนวยงานภายนอก รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนจาก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือนั้นเปนการทําขอตกลงความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินภารกิจการกํากับการบังคับใชกฎหมาย เชน การทํางานงานใน
นามสหวิชาชีพตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตามกฎหมายการคามนุษย ซึ่งเปนการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โรงพยาบาล และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน
(14) อนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดลําปาง ผูแทนสมาคมชีวิตที่ดีจังหวัด
ลําปาง
สมาคมชีวิตที่ดีจังหวัดลําปาง เปนองคกรอาสาสมัคร โดยเปดศูนยรับเรื่องรองเรียนในกิจการ
โทรคมนาคมของผูบริโ ภคสิน คาและบริการเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ และเปนศูนยประสานงานการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมในภาพรวม ในการดําเนินงานของสมาคมนั้น เปนการทํางานโดยสมัครใจของสมาชิกที่
ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลําปาง ในบางกรณีอาจมีการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐในการทํากิจกรรมบาง แตโดยสวนใหญแลวกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นจากจิตอาสาของสมาชิก
สมาคม
ตัวอยางการดําเนินงานที่ผานมา ไดแก โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริมให
ชาวบานในพื้นที่ตาง ๆ ไดดูแลรักษาปา ดูแลรักษาแมน้ํา อนุรักษพันธุปลา และรูจักใชประโยชนจากพืช
สมุนไพร รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ ซึ่งบางกิจกรรมมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของบาง เชน
การเขามาใหความรู เปนตน อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกับภาครัฐนั้นเปนเรื่องที่ดี แตปญหามักจะเกิดขึ้น
จากตัวบุคคลในหนวยราชการในระดับพื้นที่ซึ่งมักจะไมเห็นความสําคัญขององคกรภาคประชาสังคม หรือมิ
เชนนั้นก็มักจะมีการเลือกใหการสนับสนุนพื้นที่หรือองคกรอาสาสมัครบางองคกรที่มีแนวทางการทํางาน
สอดคลองกับแนวคิดของหนวยราชการเทานั้น สําหรับกรณีของหนวยราชการที่มีการเปดใหภาคประชาสังคม
ไดเขามามีสวนรวมอยางเปดกวางและเปนธรรม ก็คือ การแตงตั้งอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด
ซึ่ง เป นกลไกที่ใหบ ทบาทการตัดสิ น ใจแก คณะกรรมการที่ม าจากตัว แทนภาคประชาสั ง คมและชุม ชน
โดยตรง
จากประสบการณการทํางานสาธารณะในชุมชนในลักษณะคูขนานไปกับหนวยงานของรัฐ พบวา
ปญหาขอติดขัดที่สําคัญในการทํางานของขาราชการในพื้นที่ มีสาเหตุมาจากการติดอยูในกรอบระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งกําหนดมาจากหนวยงานระดับบนจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพปญหา
ความเปนจริงในพื้นที่ ตัวอยางที่ชัดเจน คือ การดูแลปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม ซึ่งลําพังเจาหนาที่
ของหนวยราชการยอมไมสามารถดูแลปาไดอยางทั่วถึง แตเมื่อชาวบานมีการจัดองคกรดูแลปาชุมชน มีการ
ออกตรวจตราการตัดไม มีการสรางแนวกันไฟรอบปาชุมชนและลาดตระเวนสอดสองไฟปาในฤดูแลง กลับถูก
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ขาราชการตั้งขอหาวากระทําการดังกลาวเปนการกระทําโดยไมมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งที่เมื่อมีไฟปา
เกิดขึ้น ขาราชการเหลานั้นกลับขอใหชาวบานระดมกําลังชวยกันเขาไปดับไฟปากอนที่หนวยดับไฟปาจะ
มาถึงพื้นที่ เปนตน
(15) ผูสูงอายุอําเภอเมืองลําปาง
ปจจุบันไดรับแตงตั้งจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดใหรวมเปน
อนุกรรมการกองทุนพัฒนาสังคมจังหวัด ซึ่งถือเปนตัวอยางที่ดีของการดึงตัวแทนชาวบานในระดับชุมชนให
เขามามีบทบาททํางานรวมกับหนวยราชการในพื้นที่ เพราะชวยใหตัวแทนประชาชนมีสวนตัดสินใจในการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาสังคมเพื่อจัดสรรประโยชนใหทั่วถึงแกประชาชนทุกกลุม
สําหรับปญหาของการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ตัวแทนผูสูงอายุมองวา มีตนเหตุอยูที่
กลไกราชการซึ่งเปนแขนขาในพื้นที่ไมทํางานไดบรรลุผลตามนโยบายหรือเปาหมายที่ไดกําหนดลงมา
ยกตัวอยาง เชน แมแตโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ขาราชการในพื้นที่จํานวนหนึ่งก็ยังไมมีความรู
ความเขาใจวาหมายถึงอะไร เปนตน นอกจากนี้ การทํางานของขาราชการในพื้นที่ยังมีปญหาเรื่องการขาด
เอกภาพระหวางเจาหนาที่ในพื้นที่ดวยกันเอง เชน เจาหนาที่ปกครองกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งมีการทํางานที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบงแยกกัน ขัดแยงกัน สงผลใหเกิดการแบงฝกฝายใน
ชุมชน
สําหรับการทํางานขององคกรภาคประชาสังคมในชุมชน มีอุปสรรคสําคัญคือ การไมไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ที่ผานมาหนวยราชการยังไมยอมรับบทบาทของเอ็นจีโอดังจะเห็นไดวา
ภาพลักษณของเอ็นจีโอในสายตาของภาครัฐนั้น เปนกลุมคนที่ไมนาเชื่อถือ ไมนาไววางใจ เปนพวกตอตานรัฐ
ผลก็คือ หนวยราชการยังคงเนนการสั่งการและไมเปดใหชุมชนมีสวนรวม ทําใหการบริหารราชการไมไดตั้งอยู
บนความตองการของคนในชุมชน ดังนั้น สําหรับองคกรภาคประชาสังคมนั้นจึงอยากใหขาราชการทุก
หนวยงานเปดรับฟงชาวบานมากขึ้น ใหความไววางใจชาวบาน รวมถึงรับฟงซึ่งกันและกันใหมากขึ้น
(16) ประธานศูนยการเรียนรูเพื่อครอบครัวเขมแข็ง อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค
นคร
ศูนยการเรียนรูเพื่อสรางครอบครัวเขมแข็งจังหวัดลําปาง มีเปาหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมสราง
กระบวนการเรียนรูเรื่องครอบครัวแกประชาชนทั่วไป โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยทํางานในพื้นที่จังหวัดลําปางและใกลเคียง จุดเริ่มตนของการกอตั้งศูนยฯ นี้
มีที่มาจากการรวมกลุมของคนที่ตระหนักถึงสภาพปญหาสังคม และอยากทํางานเพื่อสังคมดวยความ
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สมัครใจ แมวางานเรื่องครอบครัวในพื้นที่จะมีหนวยราชการเปนเจาของงาน คือ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ซึ่งมีการทํางานตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบอยูแลว แตกลุมอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นก็มุงหวัง
วาจะชวยทํางานเสริมกันได ปจจุบันศูนยการเรียนรูเพื่อครอบครัวเขมแข็งจังหวัดลําปาง ไดรับการคัดเลือกให
เปนตัวแบบขององคกรภาคประชาสังคมที่ทํางานดานครอบครัวระดับประเทศและเปนสถานที่ถายทอด
ความรูแกผูมาศึกษาดูงานควบคูไปดวย
การดําเนินกิจกรรมของศูนยการเรียนรูเพื่อครอบครัวเขมแข็งจะมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยราชการในพื้นที่ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่อยูเสมอ โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม จากการทํางานดานครอบครัวที่ผานมาพบวา งานเรื่องครอบครัวเปนงานที่มีขอบเขต
กวางขวาง ลําพังบุคลากรในภาคราชการยอมไมเพียงพอที่จะทําไดอยางทั่วถึง จึงตองพัฒนาศักยภาพของ
ภาคประชาสังคมใหทํางานแทนรัฐได ทั้งนี้การมอบหมายใหองคกรชุมชนทํางานดานครอบครัวนั้น ไมควร
เปนการมอบใหทํากิจกรรมตามวาระโอกาสเปนครั้งคราว แตหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีนโยบายดานการ
สงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการดูแลเรื่องครอบครัวใหชัดเจน มีงบประมาณ และมีการบริหารที่
เปนระบบ แนวทางหนึ่งคือ การผลักดันนโยบายเรื่องครอบครัวใหเปนวาระแหงชาติและเปนนโยบายหลัก
ในระดับจังหวัดดวย
ในฐานะประธานสภาเทศบาล มองวา ปญหาอุปสรรคในการทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับหนวยงานอื่นในพื้นที่ มีตนเหตุมาจากขอติดขัดเรื่องระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีการ
อุดหนุนทรัพยากรดานการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย
กํา หนดใหอ งค กรปกครองสวนทอ งถิ่ น สามารถสนับสนุ น งบประมาณดา นการจัดการศึกษาไดเ ฉพาะ
โรงเรียนที่อยูในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น แตในสภาพขอเท็จจริงปรากฏวาในพื้นที่
เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีโรงเรียนตั้งอยูทั้งหมด 20 กวาแหง หลายโรงเรียนมีปญหาขาดแคลนอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอน สภาพอาคารและสถานที่ชํารุด และมีการขอความชวยเหลือมายังเทศบาล แตเทศบาล
กลับไมสามารถจัดสรรเงินชวยเหลือไดเต็มที่ เนื่องจากระเบียบกําหนดใหการอุดหนุนงบประมาณสามารถ
กระทําไดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหรือโรงเรียนที่โอนยายมาสังกัดเทศบาลแลวเทานั้น
(17) ผูประสานงานกลุมบานสามขา และเลขาเครือขายลุมน้ําจาง
เครือขายลุมน้ําจาง เปนองคกรชุมชนที่ทํางานสรางความเขาใจเรื่องการจัดการทรัพยากรในชุมชน
โดยเฉพาะปาชุมชนซึ่งมีพื้นที่หนึ่งแสนหาหมื่นไร เครือขายสามารถจัดระบบการดูแลเฝาระวังไฟปาไดกวา
90 เปอรเซ็นตของพื้นที่ มีการตั้งศูนยประสานงานการดับไฟปาของเครือขายชาวบานเองกวา 10 พื้นที่
กระจายโดยรอบ โดยไมมีเจาหนาที่รัฐเขามารวมเลย นอกจากนี้เครือขายยังขับเคลื่อนการแกปญหาหมอก
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ควันในภาคเหนือในระดับพื้นที่อีกดวย งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสวนใหญมาจากการจัดผาปาใน
ชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกบางสวน
การทํางานเกี่ยวกับการจัดการไฟปาและการดูแลรักษาตนน้ํา โดยสวนใหญเปนการเขาไปทํางาน
กันเองโดยไมไดขอนุญาตจากกรมปาไม ซึ่งสงผลใหมักจะถูกเจาหนาที่รัฐตั้งขอกลาวหาวาเขาไปดูแล
จัดการปาโดยไมไดขออนุญาต อยางไรก็ดี การทํางานของเครือขายลุมน้ําจางกลับไดรับการประสานความ
รวมมือและการสนับสนุนดวยดีจากองคกรธุรกิจเอกชนในพื้นที่ นั่นคือ บริษัทปูนซิเมนตไทยลําปาง ซึ่งไดนํา
ทุนของตนเองมารวมกับชุมชนในการปลูกปาตนน้ํา สรางฝายชะลอน้ํา สรางแนวกันไฟปา รวมถึงสนับสนุน
ใหชาวบานสรางแกนนําและตั้งกลุมอาสาสมัครในชุมชนเขามาทําหนาที่รวมกันดูแลรักษาปา สวนการดําเนิน
กิจการในบางเรื่องที่เกินศักยภาพของชุมชน เครือขายก็มีการขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบาง
จากการทํางานคูขนานไปกับหนวยงานภาครัฐที่ผานมาพบวา ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการทํางาน
ขององคกรภาคประชาสังคม อยูที่จุดยืนและทัศนคติของขาราชการที่ไมมีความไวใจชาวบาน ไมเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของชุมชน โดยเฉพาะในบางภารกิจที่ชาวบานจัดการไดดีกวาภาคราชการ แตภาคราชการกลับมอง
วากลุมชาวบานเปนพวกเอ็นจีโอ เปนพวกที่ไมสนใจกฎหมาย ตัวอยางที่ชัดเจน เชน เมื่อชาวบานแบงเขตกัน
ดูแลจัดการปาชุมชน กลับถูกขาราชการตอตานและมองวาไมถูกตอง โดยตั้งขอกลาวหาวาชาวบานขีดพื้นที่
ปากันเองโดยไมมีกฎหมายรองรับ เปนตน
(18) ประธานกลุมกองทุนสวัสดิการ กลุมออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย เปนกองทุนที่เกิดจากการออมเงินวันละหนึ่งบาทของสมาชิก
ในชุมชน ปจจุบันกองทุนมีเงินกวา 5 ลานบาท เริ่มระดมเงินออมจากชาวบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2545 มีการ
จัดสรรดอกผลจากกองทุน โดยนํามาจัดสวัสดิการสังคม การเริ่มตนกอตั้งกองทุนเปนการดําเนินการโดยชุมชน
เพียงลําพัง เปนการลองผิดลองถูก ดวยแนวคิดที่วาชุมชนไมสามารถรอพึ่งพาความชวยเหลือจากรัฐได จึง
ตองชวยเหลือกันเอง การเริ่มตนจัดตั้งกองทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ จึงมีที่มาจากเงินชาวบานทั้งหมด
ปจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัยทําหนา ที่เปนตนแบบขยายเครือขายการจัดตั้งกองทุนใน
ลักษณะเดียวกันอีกใน 25 ตําบล โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
อยางไรก็ตาม ในชวงเริ่มตนการทํางาน ชาวบานมักจะประสบปญหาที่สําคัญคือ หนวยราชการใน
พื้นที่มองวาชาวบานทํางานซ้ําซอนหรือเอางานของขาราชการไปทํา แตชาวบานเองคิดวากิจกรรมที่ทําใน
ชุมชนนั้นไมใชการทํางานซ้ําซอน แตคิดวาเปนการทํากิจกรรมในสิ่งที่เปนความพึงพอใจของชาวบานมาก
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ที่สุด ซึ่งหนวยราชการไมสามารถตอบสนองแกชาวบานได ปจจุบันกองทุนมีการจัดระบบการจั ดสรร
ผลประโยชน ซึ่งสรางความพึงพอใจแกสมาชิกเปนอยางมาก ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการกองทุนใน
ชุมชนจะเห็นไดจากการเพิ่มจํานวนของสมาชิกกองทุนจาก 200 คน มาเปน 3,000 คนในปจจุบัน
การประสานความร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ผ า นมายั ง ไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ
เทาที่ควร เนื่องจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมคิดวาบทบาทการทํางานของชาวบานเปนเรื่องที่
นาสนับสนุน เพราะมองวากิจการที่ชาวบานทําเปนเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังจะเห็นไดจากในระยะแรกกอตั้งกองทุนชุมชน มักมีการมองวากองทุนชุมชนเปน “องคกรเถื่อน” กระทั่ง
ภายหลังมีการรับรองสถานะขององคกรสวัสดิการชุมชนจากหนวยงานตาง ๆ อยางเปนทางการ จึงทําให
องคกรชุมชนไดรับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากไดรับการรับรองสถานะ “องคกรสวัสดิการชุมชน”
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อป พ.ศ. 2550 ก็ทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชน
สามารถเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการจากองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของได
บทเรียนสําคัญของการจัดการกองทุนชุมชน พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชนควรเกิดขึ้นจากความ
ตองการและความสมัครใจของสมาชิกในชุมชนเอง มิใชกองทุนหมูบานที่จัดตั้งจากเงินที่รัฐโยนลงมาใน
ชุมชนโดยตรง เพราะเมื่อเห็นวาเงินดังกลาวไมใชเงินของตนเอง ชาวบานก็จะไมชวยกันรักษาผลประโยชน
แตหากกองทุนหมูบานเริ่มจากจิตอาสาเปนลําดับแรก ชาวบานจะรักษาผลประโยชนรวมกัน บางเรื่องที่
สมาชิกชวยกันลงแรงรวมกันไดก็ไมจําเปนตองใชงบประมาณ เชน การอาสาเปนคณะกรรมการกองทุนแม
จะไมไดรับคาตอบแทน เปนตน แตหากเริ่มตนจากการมองวาแตละคนจะไดรับประโยชนจากเงินของชุมชน
อยางไรแลว ก็จะทําใหกองทุนชุมชนไมมีความยั่งยืน
ตัวแทนกองทุนสวั สดิการชุมชนบานนาดอนมองวา หากชาวบานมีศักยภาพในการจั ดกิจการ
สาธารณะในชุมชน ภาครัฐที่เกี่ยวของควรเปดชองใหชาวบานไดมีสวนรวมดําเนินการเองได เชน ในภารกิจ
ใดที่องคกรชุมชนทําไดดีกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําเอง ก็ควรใหองคกรชุมชนทําแทน โดยอาจ
มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนด
ขอบเขตและเงื่อนไขความรับผิดชอบอยางชัดเจน ปจจุบันนอกจากชาวบานระดมทุนกันจัดสวัสดิการสังคม
ไดเองแลว ยังมีการจัดเขตพัฒนาชุมชนกันเอง มีการตั้งหัวหนาพัฒนาเขต ระดมทุนดําเนินโครงการพัฒนา
ภายในชุมชนเอง ซึ่งเปนโครงการที่ไมอยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น ภารกิจใน
เรื่องใดที่ชาวบานมีศักยภาพที่จะดําเนินการเองได องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสงเสริมใหชาวบานไดทํา
คูขนานหรือเสริมบทบาทซึ่งกันและกันไป
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(19) เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลํ า ปางก็ ให ค วามสํา คั ญกับ การส ง เสริม บทบาทของชุม ชนในการจัด การกองทุ น
สวัสดิการชุมชนเปนอยางมาก ปจจุบันมีการสงเสริมใหชุมชนไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนหลายแหง
แตปญหาคือ ขณะนี้ไมมีกฎหมายหรือนโยบายใด หรือหนังสือสั่งการใดที่ใหอํานาจหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถเขาไปดูแลและสงเสริมสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการชุมชนไดชัดเจน ซึ่งแตกตาง
จากกองทุน หลั กประกัน สุขภาพที่ มีก ฎหมายกํ า หนดชัด เจนวา ใหองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น เขาไปมี
บทบาทไดในระดับใด
สําหรับเทศบาลนครลําปาง ไดมีการตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นของเทศบาลขึ้นมาใน
ลักษณะกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุนงบประมาณใหแกสมาชิกกองทุน
รายละ 30 บาท ในขณะที่เทศบาลอุดหนุนไปอีก 17 บาท โดยเทศบาลเปดใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
บริหารจัดการกองทุนโดยอุดหนุนเงินสมทบเขากองทุนอีกชองทางหนึ่ง แตกองทุนสวัสดิการสังคมในระดับ
ชุมชนซึ่งมีเทศบาลเปนตัวขับเคลื่อนนี้ยังไมมีระเบียบกฎหมายรองรับชัดเจน เพราะฉะนั้น จึงเกรงวาจะเกิด
เปนปญหาขึ้นมาได ดังนั้น จึงเห็นวาหากภารกิจใดที่ชุมชนสามารถทําได หนวยงานภาครัฐควรจะมีการโอน
ภารกิจลงไป หรือนาจะมีการออกระเบียบหรือกฎหมายใด ระบุใหชัดเจนวาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือใหชาวบานสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
สําหรับการทําแทนหนวยงานอื่น เทศบาลนครลําปางมีการดําเนินภารกิจที่ไดรับนโยบายของรัฐบาล
เชน โครงการชุมชนพอเพียง โครงการตนกลาอาชีพ ภารกิจการจายเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ ซึ่งมีประมาณ 7,800
ราย ภารกิจดังกลาวนี้เทศบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ภารกิจที่ทําแทน
หนวยงานอื่นบางสวนเปนการทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาที่พบจากการทําภารกิจแทนหนวยงานอื่น คือ ปญหาเรื่องความ
สมดุลระหวางบุคลากรกับภารกิจ ซึ่งบางภารกิจบุคลากรของเทศบาลสามารถทําไดแตผลงานที่ออกมา
กลับไมมีคุณภาพ
สิ่งที่ตองการใหภาครัฐมีการผลักดัน ไดแก อันดับแรก การถายโอนภารกิจที่ตองโอนภายใน 10 ป
ควรมีการทบทวนแตละภารกิจเพื่อวิเคราะหหาทางแกปญหาวา บางภารกิจที่ยังไมสามารถดําเนินการถาย
โอนไดนั้น มีสาเหตุหรือขอติดขัดอะไร อีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมคุณภาพของผูนําและผูบริหารทองถิ่น
โดยรัฐบาลควรกําหนดใหผูที่จะเขามาบริหารทองถิ่นตองไดรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนสอนผูนํา โดย
อาจจะทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบันวิชาการตาง ๆ
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(20) ผูพิพากษาศาลสมทบ ศาลจังหวัดลําปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ผูพิพากษาศาลสมทบ ศาลจังหวัดลําปาง เห็นวา การทํางานดานเด็กและเยาวชน ตองอาศัยการ
ประสานความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน นับตั้งแตการจับกุมเด็กที่กระทําความผิด การควบคุมตัวใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน การพิจารณาของอัยการในการสั่งฟอง ในกระบวนการนี้ ผูพิพากษา
ศาลสมทบ แผนกคดี เยาวชน และครอบครั ว จะมี ส วนร วมกั บผู พิ พากษาศาลในการพิ จารณาคดี ต าม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ
(21) ปลัดเทศบาลตําบลเกาะคา
ปญหาที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรชุมชนไมสามารถประสานการทํางานรวมกัน
ไดอยางราบรื่น มีสาเหตุหลักจากขอติดขัดเรื่องระเบียบราชการเปนสําคัญ เนื่องจากภารกิจหนาที่ตาง ๆ ที่
สวนราชการสั่งการมอบหมายมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระจายลงไปยังชุมชนนั้ น อยูภายใต
ระเบียบปฏิบัติเฉพาะของแตละกระทรวงซึ่งเปนเจาของเรื่อง สงผลใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางคลองตัว เชน เมื่อจะนํางบประมาณไปจัดซื้อเมล็ดพันธุเพื่อแจกจาย
เกษตรกร ก็ตองไปดูระเบียบของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเปนเจาของโครงการ ทําใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมกลาทํางาน หรือทํางานไดลาชา เพราะกลัวติดปญหาระเบียบ สงผลชุมชนมองวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเต็มใจชวยเหลือ หรือไมสงเสริมใหชุมชนทํางานโครงการของรัฐ

****************************************
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บทที่ 3
ผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

3.1 สรุปรายละเอียดการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2
การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นที่
เกี่ยวของ อันไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองเอมเมอรัล ชั้น 3 โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจํานวนผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 26 คน ประกอบดวย ตัวแทนสวนราชการ 13 คน
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 คน ตัวแทนองคกรภาคเอกชน 2 คน และตัวแทนองคกรภาคประชาสังคม
และชุมชน 3 คน (โปรดดูรายชื่อผูเขารวมการประชุมใน ภาคผนวก ก)

3.2 สรุปประเด็นการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2
เมื่อคณะผูวิจัยไดชี้แจงและอธิบายประเด็นคําถามหลักในการประชุมระดมสมอง (โปรดดูเอกสาร
ประกอบการประชุมในภาคผนวก ข) ผลปรากฏวา ผูรวมประชุมไดอภิปรายตอบคําถามและนําเสนอขอมูล
ในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบของหนวยงาน/องคกรของตน
หลากหลายแง มุ ม ซึ่ ง สามารถสรุ ป รายละเอี ย ดข อ มู ล ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของตั ว แทนแต ล ะ
หนวยงานไดดังตอไปนี้
(1) สํานักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี ไดถายโอนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หลังจาก
นั้น กรมชลประทานจะมีบทบาทหนาที่สนับสนุนและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการอํานวยการสูบน้ําดวยไฟฟา
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนออกแบบ ประมาณการคาซอมบํารุงรักษา การตรวจสอบระบบ
สูบน้ําวามีสภาพสมบูรณหรือไม อยางไร กรณีดังกลาวอาจถือไดวาเปนการทํางานบางสวนที่เกี่ยวของกับ
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การสูบน้ําใหกับเกษตรกรแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งยังไมมีศักยภาพและความพรอมในการดูแล
ภารกิจทั้งหมดดวยตนเอง
สําหรับการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก กรณีที่สํานักชลประทานที่ 13 ทํางานรวมกับการไฟฟา
ฝายผลิตในการบริหารจัดการอางเก็บน้ํา 2 อาวตอนบน คือ อางศรีนครินทรและอางวชิราลงกรณ โดยสํานัก
ชลประทานที่ 13 จะมีการประสานงานกับการไฟฟาฝายผลิตเพื่อใหจัดตารางเวลาสําหรับปลอยปริมาณน้ํา
จากอางเก็บน้ําลงมายังพื้นที่ชลประทานตามชวงเวลาที่สอดคลองกับการใชน้ําของกลุมเปาหมายในพื้นที่
อีกกรณีหนึ่งคือ การทําแผนงานตาง ๆ ในการพัฒนาลุมน้ํารวมกับหนวยงานอื่น โดยสํานักชลประทานที่ 13
ไดสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการลุมน้ําแมกลอง ซึ่งมีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ
สวนการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะงานพัฒนาแหลงน้ําชลประทาน
ขนาดเล็กนั้น สํานักชลประทานที่ 13 ไดมีการถายโอนบางสวนใหกับทองถิ่น แตมีบางกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทําเรื่องรองขอความรวมมือใหสํานักชลประทานชวยสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับถายโอน
ซึ่งสํานักชลประทานที่ 13 จะพิจารณาใหการสนับสนุนเฉพาะกรณีขององคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก
เนื่องจากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่ยังมีศักยภาพไมพอ แตในบางกรณีซึ่งขอบเขตงานเกิน
กวาที่สํานักชลประทานจะชวยเหลือสนับสนุนไดก็จําเปนตองปฏิเสธไป
การทํางานรวมกับหนวยราชการดวยกันนั้น สวนใหญมักเปนผลมาจากลักษณะภารกิจดานการ
จัดการน้ําซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน โดยภารกิจของกรมชลประทานจะ
แบงเปนพื้นที่ในเขตชลประทานกับพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรณีของพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งอยูเหนือ
เขื่อนแมกลองขึ้นไปนั้น มักจะเปนพื้นที่ที่ทับซอนกับภารกิจอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา ในขณะที่การ
จัดการดูแลและพัฒนาแหลงน้ําและคลองสงน้ําก็จะเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
อีกดวย ดังนั้น หนวยงานระดับปฏิบัติการในพื้นที่จึงมีการตกลงแบงแยกภารกิจอยางชัดเจนระหวางการ
จัดการน้ําของกรมชลประทานกับการจัดการน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา ในลักษณะการทํางานคูขนานกัน
สําหรับการทํางานแทนหนวยงานอื่น สวนใหญมักเปนการทํางานแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีการรองขอมาก เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอใหสํานักชลประทานที่ 13 ชวยทําภารกิจ
เกี่ยวกับการสํารวจและออกแบบการกอสรางแหลงน้ําหรือคลองชลประทาน เพื่อที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดนําแบบกอสรางดังกลาวไปใชในการดําเนินการกอสราง สํานักชลประทานที่ 13 ก็ใหความ
รวมมือในการรับดําเนินภารกิจดังกลาวแทน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายใน
การดําเนินการ
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(2) ประธานหอการคา
ประธานหอการคาใหความเห็นวา การพัฒนาจังหวัดจําเปนตองอาศัยบทบาทของภาคเอกชนเขามา
รวม แตปญหาก็คือหนวยงานภาครัฐยังไมมีการอํานวยความสะดวกแกภาคเอกชนเทาที่ควร ตัวอยางเชนการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดสําคัญของจังหวัดนั้น ภาคเอกชนไมสามารถเขาไปดําเนินการไดอยาง
เต็มที่ เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวของเมืองกาญจนบุรีกวา 90% เปนสถานที่ของราชการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุม
ทั้งน้ําตก ภูเขา อุทยาน รวมถึงสะพานขามแมน้ําแคว เปนตน ภาคเอกชนเห็นวาภาครัฐควรมีบทบาทหลักใน
การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้น และทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานตาง ๆ ในขณะที่ภาคเอกชนจะมี
บทบาทในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดการทองเที่ยว โดยรัฐตองดูแลเรื่องการจัดสาธารณูปโภคใหพรอม
กวาที่เปนอยูในปจจุบัน ดังเห็นไดวา สะพานขามแมน้ําแควซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญกลับมีคนเดินพลัด
ตกลงน้ําทุกป ภาคเอกชนเคยรองเรียนไปที่การรถไฟหลายครั้ง แตจนถึงวันนี้ก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ปญหาหลักของการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีมีตนเหตุมาจากประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
ไมสามารถจัดการการใชประโยชนไดอยางเหมาะสม กลาวคือ จังหวัดกาญจนบุรีมีประชากร 8 แสนคน มีพื้นที่
12 ลานไร แตในจํานวนดังกลาวเปนพื้นที่ของราชการ 10 ลานไรเศษ ดังนั้น จึงมักเกิดปญหาการบุกรุกปาเพื่อ
ทํากินกันในหลายพื้นที่ แตปญหาที่นาเปนหวงที่สุดคือ กรณีบานสามหลังในพื้นที่ปาสงวนซึ่งเปนปญหาที่
เกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ของขาราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีกรณีการจัดสรรที่ดินใหประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนกวา 8,600 ไร แตปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการจัดสรรไดเนื่องจากมี
ปญหาขอติดขัดในหนวยงานภาครัฐ ทั้งที่พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ทองเที่ยวที่เหมาะสมที่สุด และสามารถ
พัฒนาเพื่อแขงขันกับแหลงทองเที่ยวระดับโลกได
ปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกับภาครัฐที่สําคัญ คือ เรื่องการสื่อสารและการมีฐานขอมูล
ไมตรงกัน สงผลใหการคิดและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน สาเหตุเนื่องจากที่ผานมา
ภาครัฐไมมีการเก็บฐานขอมูลที่จําเปนอยางเปนระบบและสอดคลองกับความเปนจริง แลวนําขอมูลนั้นมา
วิเคราะหประกอบการดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงเสียงจากภาคประชาชนที่
เปนประโยชนตอการทํางานของภาครัฐในหลายเรื่อง
(3) โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวแทนโครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรีเห็นวา โดยสวนใหญแลวราชการไมมีปญหาในการ
เขาไปทํางานรวมกับเอกชน ตัวอยาง กรณีการซอมแซมพื้นไมทางรถไฟบนสะพานขามแมน้ําแควนั้น คิดวา
นาจะติดขัดในเรื่องอํานาจหนาที่รับผิดชอบระหวางหลายหนวยงาน เชน การรถไฟ และกรมทางหลวงชนบท
หรือหนวยราชการอื่น ๆ การที่เอกชนตองการเขาไปซอมแซมแตกระทําไมไดนั้น เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับ
- 37 -

การขออนุญาตกระทําการในพื้นที่สิทธิของการรถไฟ ดังนั้น หากภาคเอกชนมีการเขียนแบบกอสรางขอ
อนุญาตตาง ๆ ตามระเบียบก็ไมนาจะมีปญหา เชื่อวานาจะมีการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนได
(4) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ภารกิจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีดําเนินการแทนหนวยงานอื่น โดยสวนใหญจะเปนภารกิจ
ที่มิใชภารกิจหลักของหนวยงานแตเปนงานตามนโยบายของสวนกลาง เชน กระทรวงมอบหมายใหวิทยาลัย
จัดบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะวิชาชีพในโครงการตนกลาอาชีพของรัฐบาล หรือการเปดรับกลุม
เยาวชนกลุมเสี่ยงจากจังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมโครงการศึกษาอาชีพตามยุทธศาสตรความมั่นคงของ
ชาติเพื่อแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน งานเหลานี้แมจะมิใชภารกิจหลักประจําวันของวิทยาลัย
แตก็ตองดําเนินการเนื่องจากเปนนโยบายที่สั่งการลงมา
ภารกิจหลักของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี คือ การใหบริการการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนดาน
แรงงานในจังหวัด การทํางานรวมกับหนวยงานอื่นโดยสวนใหญจะเปนการประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เชน วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีไดรับการประสานขอความรวมมือใหจัดการฝกอบรม
อาชีพแกกลุมเปาหมายของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประสานขอความรวมมือใหทํางาน
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในชุมชน สําหรับการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ
รูปแบบแรก เปนการทํางานตามที่มีหนังสือสั่งการจากรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีการสั่งการผาน
กระทรวงลงมา อีกรูปแบบหนึ่ง เปนการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด เชน การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจน เปนตน
ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบการทํางานของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะการแกไขปญหาการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ โดยตองการใหมีองคการมหาชนอิสระทํา
หนาที่ดูแลเรื่องการประเมินผลของหนวยราชการ เพื่อปองกันมิใหผูที่ทําหนาที่ประเมินผลกับผูที่ถูกประเมิน
มีความรูจักหรือสัมพันธกันในเชิงอุปถัมภ โดยอาจมีระบบการตรวจสอบแบบคูขนานขึ้น เชน มีองคกร
ตรวจสอบการประเมินของหนวยงานประเมินผลอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหการทํางานของภาครัฐมีธรรมาภิบาล
มากขึ้น
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(5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี มีภารกิจหลัก คือ การสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชน
และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน แตในขณะเดียวกันก็มีภารกิจที่เปนงานฝากจากหนวยงาน
อื่นใหดําเนินการแทน เชน เรื่องกองทุนหมูบาน ซึ่งเปนงานที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนรับดําเนินการในพื้นที่แทน โดยมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดใหสํานักงานพัฒนาชุมชนในระดับอําเภอดูแลรับผิดชอบ และมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบ
งานในระดับตําบล มีภารกิจในการสั่งการ ใหการสนับสนุนดูแลชวยเหลือ และตรวจสอบการจัดการกองทุน
หมูบาน ซึ่งหากพิจารณาในเชิงกฎหมายแลว เจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนมิไดมีอํานาจหนาที่ในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ยังมีโครงการตนกลาอาชีพ ซึ่งเจาหนาที่พัฒนาชุมชนก็ตองทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพในชุมชนดวยเชนกัน
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก การทํางานรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ซึ่งหลายหนวยงานในกระทรวงดังกลาวไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงอาศัยการประสานงานกับอธิบดีเพื่อสั่งการใหพัฒนาชุมชนอําเภอ
ทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในเรื่องการพัฒนาสตรี
ในระดับชุมชน ซึ่งหากพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลว ถือวางานเปนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย สวนงานที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนจํากัดเฉพาะเรื่อง
การพัฒนาผูนําในชุมชน แตเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ไมวาจะพัฒนาสตรีหรือพัฒนาผูนําชุมชนซึ่ง
เปนสตรีนั้นไมอาจแบงแยกกันได ทั้งสองหนวยงานจึงตองอาศัยการทํางานรวมกัน
(6) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
หนวยราชการวา ที่ผานมาการกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ มักเปนการกําหนดบนฐานทางวิชาการ โดยไม
สอดคลองกับพื้นฐานของความจริงของลักษณะการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น ทุกครั้งที่กําหนดภารกิจลงมา
สูหนวยงานปฏิบัติจึงมักจะทําไมคอยได ยิ่งกวานั้น ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดขึ้นก็มีความซ้ําซอนและ
สงผลใหปฏิบัติงานไมได โดยเฉพาะกรณีที่มีหลายหนวยงานมีอํานาจหนาที่ในเรื่องเดียวกัน สงผลใหการ
ทํางานของหนวยงานหนึ่งมีผลกระทบตอเขตอํานาจของอีกหนวยงานอื่น ซึ่งสุดทายแลวทําใหงานดังกลาว
ไมสามารถบรรลุผลได
สําหรับการทํางานแทนหนวยงานอื่นนั้น พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบดําเนินภารกิจ
จัดบริการรับจดทะเบียนพาณิชยแทนกระทรวงพาณิชย โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบในการรับ
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จดทะเบียนพาณิชยแกผูประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด แตปญหาที่พบคือ องคการบริหารสวน
จังหวัดไมมีบุคลากรลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับอําเภอและตําบล ดังนั้น ประชาชนในตางอําเภอหรือตําบล
หางไกลจําเปนตองเดินทางมาที่องคการบริหารสวนจังหวัดเทานั้น ซึ่งทําใหประชาชนประสบความลําบากและ
เสียคาใชจายในการเดินทาง ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาในอนาคตควรจะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเปน
จุดรับจดทะเบียนพาณิชยในพื้นที่ตําบลได แตยังคงติดปญหาเรื่องกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
การมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดทํางานแทนหนวยงานอื่นอีกกรณีหนึ่ง คือ การจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งกรมสรรพสามิตไดมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดเก็บภาษีเฉพาะบางประเภทในพื้นที่ เชน ภาษี
น้ํามัน และภาษียาสูบ เปนตน แตในทางปฏิบัติองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถมีอํานาจหนาที่กํากับ
บังคับใชกฎหมายในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิผล ดังเห็นไดวาปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัด
สามารถเก็บภาษีน้ํามันจากผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันไดเพียง 4 ราย ทั้งที่ในจังหวัดมีปมน้ํามันถึงรอย
กวาแหง สาเหตุที่ปมที่เหลือไมยอมจายภาษี และองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการอะไรไดนั้น
เปนเพราะมีการผูกโยงกับอํานาจทางการเมือง
ภารกิจที่องคการบริหารสวนจังหวัดมักไดรับการประสานขอความรวมมืออยูเสมอก็คือ ภารกิจเรื่อง
เรื่องยาเสพติด และการปองกันอุบัติภัยตาง ๆ แมภารกิจเหลานี้จะมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว แต
เมื่อใดที่หนวยงานเหลานั้นมีปญหาเรื่องงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม ก็จะประสานขอความ
ชวยเหลือมาที่องคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะการขอเงินอุดหนุนคาดําเนินการตาง ๆ เชน คาวิทยากร
คาจัดสัมมนา คาอาหารวาง และคาวัสดุอุปกรณ เปนตน ในหลายกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดจําเปนตอง
ใหการสนับสนุนตามกรอบนโยบาย แตในขณะเดียวกันก็มักไดรับการทวงติงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินวาการใชจายงบประมาณดังกลาวมิไดเปนไปเพื่อภารกิจในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดจึงไมสามารถทําได ยกเวนจะเปนการดําเนินการเองโดยตรง
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดกาญจบุรี ไดแก ปญหา
ความซ้ําซอนในอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยราชการ ซึ่งในหลายภารกิจไมมี
ความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบ เชน ภารกิจการกอสรางทางน้ําคูคลองและแหลงน้ําขององคการ
บริหารสวนจังหวัดมีความซ้ําซอนกับบทบาทของหนวยงานของกรมชลประทานในพื้นที่ การกอสรางถนนของ
ทองถิ่นซ้ําซอนกับบทบาทหนาที่ของแขวงการทางและกรมทางหลวงชนบท ในบางกรณีมีปญหาในลักษณะที่
สองหนวยงานของบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนเสนเดียวกัน เมื่อพบวาเปนการตั้งงบประมาณซ้ําซอนจึงตอง
เสียเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหม เปนตน
ภารกิจหนาที่ที่ควรมีการทบทวนและจัดการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาภาพ
หลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดแก เรื่องการศึกษา การพัฒนาอาชีพในระดับชุมชน เนื่องจากปจจุบันภารกิจ
เหลานี้มีหลายหนวยงานเขามาทําไปพรอม ๆ กันแตไมมีการประสานเชื่อมโยงกัน เชน การพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน มีทั้งโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงาน
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ทหาร เปนตน การมีหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่เปนเรื่องที่ดี แตไมควรเปนการทํางานแบบ
ซ้ําซอนหรือตางคนตางทํา แตควรมีการประสานงานบูรณาการความรวมมือกันใหเปนเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายเดียวกัน บนฐานของทรัพยากรและความรวมมือของหลายหนวยงาน และอีกปญหา
หนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ ปญหาเรื่องขอกฎหมายในกรณีที่
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระบุใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอิสระที่จะทํา
กิจการพาณิชยได แตเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กลับมีการระบุวาสิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําตองไมไปแขงกับเอกชน เชน องคการบริหารสวนจังหวัดมีโครงการจะทําสถานีบริการน้ํามันของทองถิ่น
ที่มิไดมุงคาขายเพื่อกําไรทางธุรกิจ แตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับตีความวาทองถิ่นทําไมได อีก
ทั้งยังหามมิใหขายน้ํามันราคาถูกใหกับประชาชนในพื้นที่ดวย เปนตน
สําหรั บปญหาอุ ปสรรคในการทํางานของภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการท องเที่ยวในจั งหวั ด
กาญจนบุรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเห็นวา ปญหาหลักคือการที่ภาคเอกชนไมสามารถ
รวมตัวกันได สงผลใหการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการทองเที่ยวไมมีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน ที่ผานมา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีไดหารือกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และทางกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดจะรับหนาที่เปนเจาภาพหลัก เชน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอําเภอสังขละบุรี
ซึ่งมีเขื่อนวชิราลงกรณอยู มีแหลงทองเที่ยวทางน้ําและเกาะแกงสวยงามจํานวนมาก แตปจจุบันสถานที่
ดังกลาวไมมีสิ่งดึงดูดผูประกอบการทองเที่ยวเลย โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจึงพรอมที่จะเปนเจาภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
เปดแหลงทองเที่ยวใหมนี้ สําหรับงานดานการทองเที่ยวที่องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการอยู
ขณะนี้ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อทําหนาที่นําเที่ยวในแตละทองถิ่น โดยจัดไป
แลว 4 รุน การประสานกับทีโอทีในการจัดใหมีจุดปลอยสัญญาณอินเทอรเน็ตในพื้นที่แหลงทองเที่ยวตาง ๆ
จํานวน 50 จุด
สําหรับโครงการพัฒนางานดานการบริหารงานทองถิ่นที่กําลังจะดําเนินการตอไป ไดแก การตั้ง
องคการบริหารสวนจังหวัดสาขาในทุกอําเภอ และจัดบริการตาง ๆ ในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดแกประชาชนทุกเรื่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมายังตัวจังหวัด รวมถึงเปนหนวยในการ
ประสานการจัดทําแผนอําเภอเพื่อนํามาเปนฐานในการจัดทําแผนงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
นอกจากนี้ยังมีอีกโครงการหนึ่งคือ การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
ผานการตั้งองคกรความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปน
แกนหลักในการดึงองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกรความรวมมือ
มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน เชน ในการทํางานดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดจะเปนผูอํานวยความสะดวกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กประสานขอเชาเครือ่ งจักรไปใชใน
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การทํางานในพื้นที่ของตนได โดยมีระบบการจัดการตนทุนอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ยังมีโครงการความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมกันดวย
โดยมุงเนนการสนับสนุนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่มีความใกลชิดกับชุมชนและ
องคกรภาคเอกชนและองคกรชุมชน
องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับวิทยาลัยสารพัดชาง
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพดานการทองเที่ยวใหแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด โดยใหมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพดานการทองเที่ยวแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
เมื่อจบการศึกษา นักเรียนจะไดรับทั้งวุฒิการศึกษาสายสามัญและวุฒิการศึกษาปริญญาบัตรวิชาชีพไป
พรอมกัน นอกจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดยังมีการทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรวมกันจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนดวย สําหรับการรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก การประสานความรวมมือ
ใหภาคเอกชนเขามารับจัดการขยะในพื้นที่บางสวน
(7) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
ตัวแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ใหความเห็นวา ภารกิจดานการทองเที่ยว
ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความซ้ําซอนเปนอยางมาก สภาพปจจุบันคือ การทํางานดานการทองเที่ยวเปนไป
ในลักษณะตางคนตางทํา ไมมีหนวยงานเจาภาพหลัก และขาดการประสานงานกัน ดังจะเห็นไดวาหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนตางมีการดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยวของตนเองเปน
เอกเทศ
ในสวนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในอดีตมีภารกิจที่ทําทุกอยางเกี่ยวกับการทองเที่ยว ไม
วาจะเปนการพัฒนาแหลงการทองเที่ยว การบริหาร การตลาด และการรักษามาตรฐานดานการทองเที่ยว
แตภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีบทบาทจํากัดดูแล
เฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว โดยรั ก ษามาตรฐานการท อ งเที่ ย วและดู แ ลการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ แตในทางปฏิบัติกลับพบวาการทองเที่ยวไมสามารถบริหารภารกิจดังกลาวใหเกิดเอกภาพ
ได เนื่องจากทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยราชการอื่น ๆ ตางก็เขามาทํางานดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไปในเวลาเดียวกัน แตเปนไปในลักษณะกระจัดกระจายไมมีทิศทางตรงกัน
สําหรับการทํางานรวมกับภาครัฐนั้น ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ
วา ภาครัฐควรมีแรงจูงใจที่ทําใหภาคเอกชนเห็นวาจะไดรับประโยชนจากความรวมมือดวย มิใชการขอ
ความรวมมือจากภาคเอกชนเพื่อประโยชนในการทํางานของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว
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(8) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนราชการสวนภูมิภาคขึ้นตรงตอผูวาราชการ
จังหวัด การทํางานสวนใหญจะเปนการทําภารกิจแทนกรมหรือหนวยงานระดับกรมที่ขึ้นอยูกับกระทรวง
เดียวกันแตไมมีหนวยงานปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิภาค เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในจังหวัด ซึ่งเปนภารกิจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุญาตตั้งโรงคาไม ตั้งโรงงานไมแปรรูป หรืออุตสาหกรรมไม รวมถึงการอนุญาตไมตาง ๆ ซึ่งเปน
ภารกิจของกรมปาไม นอกจากนี้ ยังมีการทํางานแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในการอนุญาตขุดเจาะใชน้ํา
บาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
กาญจนบุรีเปนผูดําเนินการใชอํานาจหนาที่แทน
ในสวนของการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น พบวา ในปจจุบันสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี มีการทํางานรวมกับกรมปาไมเรื่องการออกพื้นที่ตรวจสอบการตั้งโรงงาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม โดยกรมปาไมจะมีหนังสือประสานงานขอใหมีผูแทนหนวยงานของกรมปาไมที่อยูใน
พื้นที่มารวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
ดวยทุกครั้ง เชนเดียวกับการทํางานเรื่องการขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มีกรมปาไมเปนหนวยงานหลัก แตไมมีหนวยงานอื่นในระดับพื้นที่ จึงมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีทําหนาที่ประสานงานกับหนวยราชการอื่น ๆ ในกรณีที่มีการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ซึ่งคาบเกี่ยวเอกสารสิทธิ์ที่ดินของหนวยงานอื่นหรือของเอกชน ก็จะตองมีสํานักงานที่ดิน
จังหวัดและที่ดินอําเภอเขามามีสวนรวมดวย นอกจากนี้ ยังมีการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในการรวมเปน
คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไมระดับจังหวัด
สําหรับการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นนั้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานของกองทัพบกในการ
ปองกันและปราบปรามการบุกรุกและทําลายปา โดยเปนการประสานความรวมมือระหวางกรมตาง ๆ ใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยทหาร โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีเปนศูนยกลางการประสานงานในจังหวัด
กรณีการทํางานในลักษณะคูขนานกับหนวยงานอื่น ไดแก การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน
การทํางานคูขนานระหวางกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมีการแบงเขตปา
กันระหวางปาไมธรรมดากับปาสงวน อีกทั้งยังมีการสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนในการทําหนาที่ดูแล
รักษาและฟนฟูปาคูขนานไปกับการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งบุคลากรของราชการ
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มีไมเพียงพอตอการดูแลปาไดอยางทั่วถึง โดยในจังหวัดกาญจนบุรีมีการสนับสนุนเครือขายปาชุมชนและ
เครือขายโครงการราษฎรอาสาพิทักษปา ซึ่งมีบทบาทหลักในการทํางานดูแลปาในระดับชุมชน
ตัวอยางองคกรจัดการปาชุมชนที่โดดเดน คือ บานหวยสะพานสามัคคี ซึ่งมีการรวมตัวกันฟนฟู
พื้นที่ปาที่เคยถูกทําลายไปใหกลับคืนมาสมบูรณอีกครั้ง โดยชาวบานแตละชุมชนไดแบงเขตพื้นที่ดูแลฟนฟู
ปาประมาณหนึ่งพันกวาไร โดยอาศัยความสามัคคี ความเปนพี่เปนนองของคนในชุมชนเปนฐานสําคัญ
จากกิจกรรมการดูแลรักษาปาไดมีการขยายผลมาสูการจัดระบบกองทุนเพื่อการออมและสวัสดิการของชุมชน
อีกดวย กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาคประชาชนและชุมชนมีสวนสําคัญตอการดําเนินภารกิจของหนวย
ราชการในพื้นที่ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ได
(9) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 จังหวัดราชบุรี
สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาค 8 เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ภารกิจหลักของ
สํานักงานแบงได 3 ดาน คือ หนึ่ง ดานการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งก็จะเปนงานของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม สอง ดานงานการควบคุมมลพิษ ซึ่งเปนของกรมควบคุมมลพิษ และสาม การจัดทํา
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การทํางานภายใตอํานาจหนาที่รับผิดชอบของทั้ง 3 กรมดังกลาว จะมีการโอนงบประมาณ
ลงมาสําหรับดําเนินโครงการในพื้นที่
การทํางานในรูปการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ไดแก การเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย
ตัวแทนของหลายหนวยงาน เชน สํานักงานขนสงทางน้ํา ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลการกอสรางในพื้นที่ที่ติด
ชายทะเล สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
เปนเลขานุการ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 มีการประสานงานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด เพื่อใหชวยเขามารวมทํางานในดานที่บุคลากรของสํานักงานสิ่งแวดลอมฯ ทําไมไดหรือไมมีความรู
ความเชี่ยวชาญ เชน เรื่องปาไม ซึ่งบุคลากรของสํานักงานไมมีความรู เพราะเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่อง
สิ่งแวดลอมโดยตรง แตในการจัดทําแผนสิ่งแวดลอมหรือการควบคุมมลพิษที่เกี่ยวของกับเรื่องพื้นที่ปาจึง
จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูของกรมปาไม เปนตน
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(10) ผูจัดการสมาคมศูนยประสานงานองคการเอกชนประจําจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมศูนยประสานงานองคการเอกชนประจําจังหวัดกาญจนบุรี เปนองคกรอาสาสมัคร ทํางานใน
เรื่องสวัสดิการสังคมเปนสวนใหญ ในการทํางานอาจมีหนวยงานภาครัฐเขามาเกี่ยวของ คือ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นอกจากการทํางานดานสวัสดิการสังคมของชุมชนแลว สมาคมศูนย
ประสานงานองคการเอกชนประจําจังหวัดกาญจนบุรี ยังเขาไปมีบทบาทรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนใน
การสงตัวแทนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการระดับจังหวัดแทบทุกชุด และมีการสงตัวแทนเขาไปรวมเปน
คณะกรรมการลุมน้ําแมกลองดวย
สําหรับงานที่สมาคมดําเนินการโดยลําพัง ไดแก การจัดตั้งศูนยสงเสริมการใหและการอาสาเพื่อ
ชวยเหลือสังคม มีเปาหมายเพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยและมีปญหาความเดือดรอนในดานตาง ๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีการดําเนินโครงการรวมใจปนให 1 บาท ซึ่งสามารถจัดตั้งกองทุนไดประมาณ 50,000
กวาบาท มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรธรรมชาติ นอกจากนี้ สมาคมศูนยประสานงานองคการเอกชนประจํา
จังหวัดกาญจนบุรียังมีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐในหลายกรณีดวย เชน การสง
ตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบการดําเนินโครงการในชุมชนกับกรมการพัฒนาชุมชน การ
ตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับ ซึ่งแมจะไมใชภารกิจของภาคประชาชน แตสมาคมถือวาเปนการทํางาน
เพื่อสังคมดวยจิตอาสา
(11) ที่ปรึกษาสมาคมชาวเรือชาวแพ
สมาคมชาวเรือชาวแพเห็นวา การทํางานของภาครัฐมีปญหาหลักอยูที่ความซ้ําซอนในบทบาทหนาที่
และไมมีการแบงแยกขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน โดยเฉพาะการแบงแยกระหวางฝายผลิต (Production)
ฝายสนับสนุน (Promotion) และฝายจัดการ (Administration) อีกทั้งยังไมมีการกําหนดเปาหมายของภารกิจ
ใหชัดเจนและมีการจัดลําดับความสําคัญ จึงสงผลใหการทํางานของภาครัฐไมมีทิศทางที่แนนอนและวัดผล
ไมได ตัวอยางเชน การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐควรกําหนดเปาหมายภารกิจตามลําดับ ไดแก การ
ทําใหบานเมืองสงบสุข การสรางความเจริญของเมือง และการสรางรายไดใหประชาชน จากนั้นก็ควรมีการ
กําหนดภารกิจหนาที่ใหชัดเจนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายในแตละดาน
สําหรับการใหเอกชนและภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการทํางานของภาครัฐนั้น สามารถ
ดําเนินการไดหลายลักษณะ แตปญหาในปจจุบันคือ ภาคเอกชนและประชาชนไมรูวามีวิธีใดบางที่จะสามารถ
เขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวภารกิจหลายอยางภาคเอกชนมีศักยภาพในการทํางาน
แทนรัฐไดเปนอยางดี เชน การวิเคราะหและวางแผนกลยุทธดานการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดซึ่งตอง
อาศัยทักษะดานการตลาดเปนสําคัญ เชน การวิจัยตลาด การสรางแบรนด และการสรางภาพลักษณ เปนตน
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ปจจุบันภาคเอกชนสามารถเขารวมทําภารกิจแทนภาครัฐไดโดยผานการประมูลทําสัญญาจางตาง ๆ แต
ปญหาคือ ภาครัฐมักจะบีบราคาเอกชน ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงระบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชนใหมีความเปนธรรม มีความดึงดูด และตั้งอยูบนฐานการวิเคราะหตนทุนการทํางานที่เปนจริง
(12) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จังหวัดราชบุรี
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 เปนหนวยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 4 ลุมน้ํา
คือ ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเพชรบุรี และลุมน้ําประจวบคีรีขันธ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด การ
ทํางานของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 มุงเนนเรื่องการจัดทําแผนบูรณาการเรื่องลุมน้ํา โดยเปนตัวกลาง
ในการประสานบทบาทและความรวมมือขององคกรและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจาก
พื้นที่ลุมน้ํา
อยางไรก็ดี ที่ผานมาประสบปญหาสําคัญ คือ แมวาจะมีการตั้งคณะกรรมการลุมน้ํา ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากทั้งสวนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร ภาคอุสาหกรรมมา เพื่อทํางานรวมกัน แต
คณะกรรมการลุมน้ํากลับไมสามารถจัดการแกไขปญหาใด ๆ ไดอยางเปนรูปธรรม เพราะไมมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย คณะกรรมการดังกลาวจึงเปนเพียงองคกรที่ทําหนาที่ในเชิงการประชุมหารือและรวมกัน
วางแผนเทานั้น แตไมมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ แตอยางใด เพราะ
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา ยังคงกระจัด
กระจายอยูที่สวนราชการแตละหนวยงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการลุมน้ํายังไมมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ
อนุญาตการขอใชประโยชนจากแหลงน้ํา หรือการกํากับควบคุมการใชประโยชนจากแมน้ําได ปจจุบันการ
ทํางานของคณะกรรมการดําเนินไปไดดวยบารมีของผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนประธานคณะกรรมการเปน
สําคัญ
(13) สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ปญหาหลักที่สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีพบจากการทํางานในพื้นที่ คือ การไดรับการสั่งงาน
ซ้ําซอน เนื่องจากสํานักงานที่ดินอยูภายใตการสั่งการบังคับบัญชาทั้งจากอธิบดีกรมที่ดินและผูวาราชการ
จังหวัด จึงมีหลายครั้งที่คําสั่งเปนเรื่องเดียวกันแตมาจากสองทาง สงผลใหผูปฏิบัติตองทํางานเดียวกันนั้น
ซ้ําซอนกัน และตองรายงานผลไปยังสองหนวยงาน กรณีปญหาดังกลาวถือเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้ง
ทางดานทรัพยากรบุคคลและเวลาในการทํางาน เพราะผูปฏิบัติงานตองทํางานหนักขึ้น
ในสวนของการจัดโครงสรางการบริหารของสํานักงานที่ดินจังหวัด พบวา ปญหาหลักคือการที่
อัตรากําลังสวนใหญกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ในขณะที่ตัวภารกิจและผลงานกลับไปอยูที่สวนภูมิภาค
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มากกวา ดังนั้น ผูแทนสํานักงานที่ดินจังหวัดจึงเสนอแนะวา ควรมีการลดอัตรากําลังและงบประมาณใน
สวนกลางลง แลวกระจายมาสูภูมิภาคใหมากขึ้น รวมถึงการมอบหมายอํานาจในการสั่งการตาง ๆ ใหกับ
หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนภูมิภาคมากขึ้นดวย
กรณีที่สํานักงานที่ดินทํางานแทนหนวยงานอื่น คือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีเกี่ยวกับการ
ทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดทําหนาที่เก็บคาธรรมเนียมและภาษีดังกลาวแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะจัดสรรใหกับทองถิ่นประมาณ 50% สํานักงานที่ดินจังหวัดนําสงใหกรม
ศุลกากร 45% สวนที่เหลืออีก 5% นําเขาคลังจังหวัดเปนงบประมาณสําหรับพัฒนาจังหวัด
สําหรับภารกิจที่สํานักงานที่ดินจังหวัดตองทํารวมกับหนวยงานอื่น คือ การออกเอกสารสิทธิ์ในเขต
ทหาร ในกรณีที่ตองออกโฉนดที่ดินใหแกชาวบาน สํานักงานที่ดินจังหวัดจะตองออกไปรังวัด และนําเรื่อง
เขาสูคณะกรรมการปองกันบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) ซึ่งมีหลายหนวยงานรวมพิจารณา เชน สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ธนารักษพื้นที่ อัยการจังหวัด และหนวยงานอื่น ๆ ประมาณ 10 หนวยงาน
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่นโดยการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ไดแก การทํา
บันทึกขอตกลงรวมกับหลายสวนราชการที่เกี่ยวของกับกระบวนการรังวัดที่ดิน การกําหนดเขตที่ดิน การ
การออกเอกสารสิทธิ์ การแบงแยกโฉนด โดยจะมีการขอความรวมมือจากหนวยงานที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ขางเคียงเขตที่ดินของเอกชน เชน กรมธนารักษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทางหลวง
เพื่อใหสงตัวแทนรวมในกระบวนการรังวัดที่ดินดังกลาว เปนการปองกันปญหาการกระทบสิทธิในเขตพื้นที่
ของรัฐ
สําหรับการทํางานคูขนาน ไดแก การที่กรมที่ดินเปดใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการทํางาน
แทนกรมที่ ดิ น ในเรื่ อ งการรั ง วั ด ที่ ดิ น โดยมี ก ฎหมายกํ า หนดให ผู ป ระกอบการเอกชนสามารถจั ด ตั้ ง
สํานักงานรังวัดเอกชน เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชนที่ตองการสอบเขตและ
แยกเขตในที่ดินที่มีโฉนดอยูแลว เปนทางเลือกนอกเหนือจากการอาศัยเจาหนาที่รังวัดที่ดินของกรมที่ดิน
แตเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ยังคงเปนอํานาจหนาที่ของกรมที่ดิน โดยสํานักงานรังวัดเอกชนจะมีตัวแทน
ประจําที่สํานักงานที่ดิน ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคําขอรังวัดที่ดินผานสํานักงานรังวัดเอกชนไดโดยตรง เมื่อมี
การรังวัดเรียบรอยแลว สํานักงานรังวัดเอกชนจะสงเรื่องเขาสูการตรวจสอบตามระเบียบของสํานักงานที่ดิน
(14) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ตัว แทนสํ านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เห็น ดวยที่จะมีการปรับปรุ ง
รูปแบบการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมถึงภาคสังคมและ
ภาคเอกชน โดยตองการใหมุงเนนวิธีการสรางความเติบโตของภาคเอกชน และสรางความเขมแข็งใหแก
ประชาสังคมดวย ดังกรณีขององคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย ซึ่งเปนตัวอยางความสําเร็จที่โดด
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เดนของจังหวัดกาญจนบุรี ในกรณีที่ชุมชนมีตนทุนทางสังคมเขมแข็ง และเมื่อกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดทําโครงการนํารองรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ก็สงผลใหโครงการตาง ๆ พัฒนาไปไดเปนอยางดี
ผลสําเร็จในกรณีดังกลาว เกิดขึ้นจากการมีชุมชนเปนแกนหลัก ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
เพียงแคกําลังเสริมในเรื่องที่ชุมชนตองการ มิใชการสั่งการใหชุมชนทําตามโครงการที่ภาครัฐตัดสินใจ
(15) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีการทํางานแทนหนวยงานอื่น เชน การบริหารจัดการสถานีขนสงซึ่งไดรับ
ถายโอนจากกรมการขนสงทางบก สําหรับการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นมีทั้งความรวมมือกับภาคเอกชน
และภาครัฐ ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง 4 แหง
ประกอบดวย เทศบาลเมืองปากแพรก องคการบริหารสวนตําบลทามะขาม และเกาะสําโรง เพื่อจัดตั้งศูนย
ความรวมมือในการดําเนินงานดานการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการการใชทรัพยากร
เครื่องมือ เครื่องใช บุคลากร และงบประมาณรวมกัน
งานที่เทศบาลทําคูขนานไปกับหนวยราชการอื่น ๆ ไดแก ภารกิจการจัดศูนยดูแลเด็ก การจัดการ
ศึกษา การใหบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข รวมทั้งศูนยสวัสดิการสังคมตาง ๆ
ซึ่งใหการดูแลสงเคราะหทั้งคนชราและคนพิการในพื้นที่รับผิดชอบ สําหรับงานที่เทศบาลทํารวมกับเอกชน
มักเปนการมอบหมายงานบางอยางที่เอกชนทําไดดีกวา เชน การดูแลการรักษาความสะอาด การกวาดถนน
ซึ่งเทศบาลวาจางใหภาคเอกชนทําแทน รวมถึงงานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ซึ่งในบางขั้นตอนผูประกอบการ
จัดสวนในภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญมากกวาบุคลากรของเทศบาล ขอดีของการเปดใหภาคเอกชนเขามา
ทํางานแทนรัฐ ก็คือ การชวยลดงบประมาณที่เทศบาลตองจายเปนตนทุนคาจางบุคลากรและสวัสดิการ
ชวยใหมีการใชทรัพยากรไดคุมคามากกวา การทํางานของเอกชนทําไดคลองตัวเพราะไมติดขอจํากัดเรื่อง
กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของราชการ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของชุมชน
****************************************
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บทที่ 4
ผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี

4.1 สรุปรายละเอียดการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3
การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นที่
เกี่ยวของ อันไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2552
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองดุสิต 6-7 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีจํานวนผูเขารวมการประชุม
ทั้งสิ้น 23 คน ประกอบดวย ตัวแทนสวนราชการ 4 คน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9 คน ตัวแทน
องคกรภาคเอกชน 6 คน และตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมและชุมชน 4 คน (โปรดดูรายชื่อผูเขารวมการ
ประชุมใน ภาคผนวก ก)

4.2 สรุปประเด็นการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3
เมื่อคณะผูวิจัยไดชี้แจงและอธิบายประเด็นคําถามหลักในการประชุมระดมสมอง (โปรดดูเอกสาร
ประกอบการประชุมในภาคผนวก ข) ผลปรากฏวา ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายตอบคําถามและนําเสนอ
ขอมูลในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบของหนวยงาน/องคกร
ของตนหลากหลายแงมุม ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนแตละ
หนวยงานไดดังตอไปนี้
(1) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีงานที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่รับผิดชอบทําแทนหนวยงานอื่น คือ การจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด กลาวคือ ในกรณีที่มีการเก็บภาษีธรรมดาหรือ
ภาษีเฉพาะ สํานักงานสรรพากรพื้นที่จะเก็บภาษีดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 10 เพื่อสงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกสงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคิดเปนรอยละ 7 และสวน
ที่สองที่เปนคาดําเนินการของสํานักงานสรรพากรคิดเปนรอยละ 3 หากเปนกรณีการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
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เชน ภาษีที่ดิน สํานักงานสรรพากรจะมีการเก็บภาษีที่ดิน 3 อัตรา คือ รอยละ 3 รอยละ 2.5 และรอยละ 0.1
เมื่อคํานวณภาษีเรียบรอยแลว จึงสงเงินภาษีใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการคํานวณจัดสรรเปน
รายไดสงกลับคืนมาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว การรับเก็บภาษีแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในกรณีดังกลาว เปนการปฏิบัติงานตามที่มีกฎหมายมอบหมายใหทํา โดยกรมสรรพากรไดรับ
คาตอบแทนการดําเนินการคิดเปนรอยละ 3 ของภาษีที่เก็บได ซึ่งจะนําเขาไปเปนเงินนอกงบประมาณของ
กรมสรรพากร
ในทํานองเดียวกัน กรมสรรพากรมีการมอบหมายภารกิจการจัดเก็บภาษีใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
แทนดวยเชนกัน กลาวคือ กรมสรรพากรมอบหมายใหกรมที่ดินชวยจัดเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่มีการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่แทนสํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือการฝากใหกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ชวย
จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรในกรณีที่มีสินคาบางอยางที่ตองเสียทั้งอากรขาเขา และอากรมูลคาเพิ่ม รวมทั้ง
ภาษีสรรพสามิต โดยทุกครั้งที่เอกชนไปเสียภาษี ณ จุดนําเขา กรมศุลกากรก็จะรับดําเนินการจัดเก็บภาษี
อากรแทนกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตไปพรอมกันดวย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูเสียภาษี
สามารถจายภาษีตาง ๆ ในจุดเดียว โดยกรมศุลากรจะมีการหักรายไดสวนหนึ่งเปนคาตอบแทนการดําเนินการ
นอกจากนี้ ยังมีกรณีของการเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย ซึ่งกฎหมายกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ
ภาคเอกชนและภาครัฐบาลตองเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร
การมอบหมายหรือฝากใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนในกรณีของกรมสรรพากรนี้ ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและสอดคลองกันของลักษณะภารกิจเปนสําคัญ นั่นคือ หนวยงานเจาของภารกิจและหนวยงาน
ที่รับดําเนินภารกิจแทนจะตองมีลักษณะการทํางานในรูปแบบเดียวกัน เชน กรณีของกรมที่ดิน ซึ่งมีนาย
ทะเบียนในการจัดทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและมีการเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ อยูแลว กรมสรรพากรจึง
สามารถฝากใหจุดบริการดังกลาวของกรมที่ดินชวยเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีรายไดนิติบุคคล
รวมทั้งภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพยแทนได เชนเดียวกันกรณีสินคานําเขา ซึ่งกรมศุลกากรก็มีหนาที่จัดเก็บอากร
ขาเขาอยูแลว กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตก็สามารถฝากใหกรมศุลกากรชวยเก็บภาษีที่เกี่ยวของไดใน
ขั้นตอนเดียว การฝากใหทําภารกิจแทนดังกลาวจึงไมถือเปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานที่รับฝาก เพราะเปน
งานในกระบวนการเดียวกัน อีกทั้งยังมีการคิดคาดําเนินการแทนดวย
(2) เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีภารกิจที่มอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน คือ กรณีที่กรมที่ดิน
รับดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินแทน โดยในการปฏิบัติงานดังกลาว ทางกรมที่ดินไดทําเรื่อง
ขอการสนับสนุนจากเทศบาล โดยใหเทศบาลจัดจางบุคลากรไปชวยเจาหนาที่จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ของสํานักงานที่ดิน ซึ่งเทศบาลก็ไดจัดสงพนักงานของเทศบาลไปชวยเหลือ สําหรับภาษีที่ดินดังกลาว เมื่อ
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กรมที่ดินจัดสงใหกระทรวงมหาดไทยแลวจึงจะมีการจัดสรรคืนมายังเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง สําหรับภารกิจที่
เทศบาลเมืองพนัสนิคมไดรับมอบหมายจากหนวยงานอื่นใหทําแทน ไดแก การจดทะเบียนแรงงานตางดาว
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหงานทะเบียนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําแทน โดยไมมีคาใชจายใน
การดําเนินการ
การทํางานคูขนานของเทศบาล ไดแก การจัดการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตมีภาคเอกชนตั้งมูลนิธิตาง ๆ ทําหนาที่ฝกอบรมและออกปฏิบัติหนาที่คูขนานไปกับ
เทศบาล เทศบาลสนับสนุนเงินคาจัดฝกอบรมอาสาสมัครไดบาง แตในบางเรื่องไมมีระเบียบรองรับก็ให
นายกเทศมนตรีจัดสรรเงินสวนตัวใหตามที่มีการรองขอมา
(3) เมืองพัทยา
สมาชิกสภาเมืองพัทยาเสนอวา ภารกิจที่ควรมีการจัดแบงขอบเขตอํานาจหนาที่ใหชัดเจนก็คือ
ภารกิจดานการจัดบริการจราจร กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ในการจัดการจราจร
แตในทางปฏิบัติเมืองพัทยากลับทําไดแคการตีเสน ทําสัญญาณ แตไมสามารถสั่งการหรือจับกุมผูกระทํา
ความผิดทางจราจรได เทศกิจจึงมีหนาที่เพียงงานดานการบริการ แตเนื่องจากปญหาจราจรเพิ่มขึ้นมาก จึงมี
การเพิ่มจํานวนเทศกิจใหบริการจัดการจราจรตามหนาโรงเรียนและสถานที่ราชการจํานวนมากกวา 50 คน
ดังนั้น เมืองพัทยาจึงอยากใหมีการมอบอํานาจหนาที่ดานกิจการจราจรใหเจาหนาที่เทศกิจของเมืองพัทยา
ไดบาง โดยเฉพาะเรื่องการบริการจราจร ซึ่งไมเกี่ยวกับภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อใหเมือง
พัทยาสามารถจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจดานการบริการจราจรได เพราะในปจจุบันตํารวจไมสามารถ
บริการประชาชนไดเพียงพอ ในทางปฏิบัติจึงปรากฏวา เจาหนาที่เทศกิจเปนกําลังหลักในการทําหนาที่บริการ
ในพื้นที่ทั้งหมด ยิ่งกวานั้น ตํารวจจราจรยังมีการขอเงินอุดหนุนจากเมืองพัทยาใหชวยจัดพิมพใบสั่งจราจร
ใหอีกดวย
กรณีที่เมืองพัทยาทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก การรวมมือระหวางเมืองพัทยากับทหารเรือใน
การวางแผนดําเนินโครงการปรับปรุงสนามบินอูตะเภาเพื่อใหเปนสนามบินในเชิงพาณิชย ซึ่งในขณะนี้ได
รวมกันตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจาก “สนามบินอูตะเภา” เปน “สนามบินอูตะเภาพัทยา” เพื่ออาศัยชื่อของเมือง
พัทยาเปนจุดขาย โครงการที่จะรวมกันดําเนินการในขั้นตอนไปคือ การเขาไปปรับปรุงทางเขาสนามบินโดย
อาศัยงบประมาณของเมืองพัทยา และทางทหารเรือจะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสนามบินทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2553 อีกทั้งยังมีการตกลงกันวา จะมีการแตงตั้งนายกเมืองพัทยาใหเขารวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสนามบินรวมอีกหนึ่งตําแหนง อยางไรก็ดี การดําเนินการยังติดปญหาเรื่องพื้นที่ของสนามบินซึ่งพื้นที่
ครึ่งหนึ่งอยูในจังหวัดระยอง และอีกครึ่งหนึ่งอยูในจังหวัดชลบุรี จึงอาจตองประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นเพิ่มขึ้น
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การทํางานรวมกับหนวยงานอื่นอีกกรณีหนึ่ง คือ โครงการกอสรางถนนเลียบทางรถไฟเพื่อลด
ปญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาประสานขอเชาพื้นที่การรถไฟสําหรับสรางถนน ทํา
สัญญา 5 ป จายคาเชาปละ 2 ลานบาท และเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ทุกป เมืองพัทยาลงทุนกอสรางทั้งหมด หาก
ตองรื้อบานพักเจาหนาที่รถไฟก็ตองสรางใหใหม สําหรับการรวมงานกับภาคเอกชน ไดแก การจัดการขยะใน
พื้นที่เมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาทําสัญญาจางเอกชนใหรับจัดการขยะในพื้นที่ ระยะเวลาสัญญา 6 ป โดย
แบงสัดสวนการจัดเก็บ ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเองรอยละ 10 จํากัดเฉพาะขยะในพื้นที่สาธารณะและเอกชน
จัดเก็บรอยละ 90
อยางไรก็ตาม การทําสัญญาจางภาคเอกชนจัดเก็บขยะตองประสบปญหาขอติดขัดอันเนื่องมาจาก
การที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกป จากเดิมที่มีการทําสัญญานั้นเมืองพัทยามีขยะเพียง 280 ตันตอวัน แตเมื่อ
เวลาผานไป 5 ปมีขยะเพิ่มขึ้นเปน 350 ตันตอวัน สงผลใหศักยภาพในการรองรับของภาคเอกชนไมเพียงพอ
และทําใหภาคเอกชนตองมีตนทุนดําเนินการเพิ่มขึ้น ผลก็คือ ตองแกไขขอตกลงกันใหม โดยเมืองพัทยาเพิ่ม
ปริมาณการจัดเก็บเปนรอยละ 30 และภาคเอกชนลดปริมาณการจัดเก็บเหลือรอยละ 70 สําหรับผลการ
ทํางานของภาคเอกชนจัดวาอยูในเกณฑดี ไมมีการรองเรียนจากประชาชน เรื่องน้ําหยดหรือขยะสงกลิ่น
รบกวนชุมชน
(4) เทศบาลเมืองชลบุรี
ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีใหความเห็นวา ภารกิจของเทศบาลเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่นับตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้น ไมวารัฐบาล จังหวัด อําเภอ มีนโยบายเรื่องใดก็มักจะขอความรวมมือให
เทศบาลดําเนินการแทน หรือบางเรื่องก็เปนการสั่งใหเทศบาลดําเนินการโดยตรง สงผลใหปจจุบันเทศบาล
ทํางานในทุกเรื่องกวางขวางมากจนไมแนใจวางานที่ทําอยูนั้นเปนภารกิจของเทศบาลเองหรือไม
สําหรับงานดานการจัดเก็บภาษี มีทั้งที่เทศบาลจัดเก็บเอง เชน ภาษีบํารุงทองที่ โรงเรือนที่ดิน ภาษี
ปาย และการจัดเก็บธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมขยะ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ออกเปนเทศบัญญัติ
และภาษีที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให เชน ภาษีสถานประกอบการ ภาษีสุรา ภาษีเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งยังไมไดอยูใน
อํานาจหนาที่ของทองถิ่นปจจุบัน การเก็บภาษีแทนโดยสํานักงานสรรพากรจึงเปนไปโดยกฎหมาย
งานดานการจราจรและการรักษาความสงบเรียบรอย เทศบาลไดสนับสนุนงานของตํารวจในพื้นที่
ไดแก การฝกอบรมตํารวจอาสา อาสาสมัครเฝาระวังปองกันยาเสพติด การอบรมจราจร โดยตํารวจมีการ
ของบประมาณจากทองถิ่นไปดําเนินการในงานนั้น จึงไมแนใจวางานนั้นเปนของทองถิ่นแลวใหคนอื่นทําแทน
จึงตองอุดหนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมให หรือเปนงานของหนวยงานอื่นแลวเทศบาลฝากใหทําแทน
เพราะตามหลักการแลวการอุดหนุนตองเปนการอุดหนุนเพื่องานของเทศบาลเอง ไมใชไปอุดหนุนงานคนอื่น
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เทศบาลเมืองชลบุรีมีการทํางานรวมกันทั้งในระหวางสวนราชการดวยกัน และระหวางเทศบาลกับ
ภาคเอกชน สําหรับการรวมมือระหวางเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
จะมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) อยางชัดเจน ดังเชนการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือใน
การกําจัดขยะและการบําบัดน้ําเสียของจังหวัดชลบุรี โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนแกนหลักในการ
ดําเนินการ มีการตกลงกันวาในเรื่องการกําจัดขยะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกจะตองนําขยะ
ในพื้นที่ตนมากําจัดที่แหลงกําจัดขยะขององคการบริหารสวนจังหวัด แตดําเนินการมาไดระยะหนึ่งก็มี
ปญหา เนื่องจากประชาชนประทวงตอตานไมใหทองถิ่นอื่นนําขยะจากนอกพื้นที่เขาไปกําจัดในเขตของ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะปญหารถขนขยะจากพื้นที่อื่นมีน้ําหยดและกลิ่นรบกวนชุมชน
จากปญหาการตอตานของประชาชน ประกอบกับเครื่องจักรมีความเสียหายไมสามารถดําเนินการ
ได สงผลใหการทําความรวมมือดังกลาวตองสิ้นสุดลง ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ จึงตองไป
หาสถานที่ทิ้งขยะของตนเอง ซึ่งในบางพื้นที่จะไมมีพื้นที่สําหรับกําจัดขยะ หลายแหงตองเอาไปทิ้งในที่ซึ่ง
ไมถูกสุขลักษณะ ในขณะที่พื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะก็มักจะเปนของเอกชนและอยูหางไกลมาก บางแหงมี
ระยะทางไปกลับกวารอยกวากิโลเมตร สงผลใหมีปญหาในเรื่องตนทุนคาน้ํามัน คาบํารุงรักษา เรื่องคา
อุบัติเหตุตาง ๆ ยิ่งกวานั้น การกําจัดขยะไมถูกสุขลักษณะยังกอใหเกิดปญหามลภาวะกับพื้นที่ขางเคียง
สวนการทํางานรวมกันแบบไมเปนทางการ สวนใหญจะเปนการทํางานรวมกันระหวางเทศบาลกับ
หนวยงานของสวนกลางหรือสวนภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข เชน การรักษาพยาบาล การปองกัน
โรคตาง ๆ ซึ่งเปนงานที่สวนกลางมอบใหทองถิ่นเปนคนดําเนินการ เชน เรื่องไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2009 หรือภารกิจดานการปองกันยาเสพติด เปนดําเนินการรวมกันโดยไมมีการลงนามบันทึกขอตกลงแต
อยางใด
(5) สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี
กรณีที่สํานักชลประทานที่ 9 ทํางานแทนหนวยงานอื่น ไดแก กรณีการเก็บคาน้ําชลประทาน ซึ่ง
สํานักชลประทานจะทําหนาที่เก็บภาษีมูลคาเพิ่มอีกรอยละ 7 เพื่อนําสงสรรพากร แตเดิมไมมีการเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มน้ําชลประทาน เนื่องจากกรมชลประทานถือวาเปนสาธารณูปโภคของรัฐ แตกรมสรรพากร
ชี้แจงวาหากเปนการขายน้ําในฐานะสินคา ไมวาผูประกอบการจะเปนรัฐหรือเอกชน ถาธุรกรรมนั้นเปนการ
ขายสินคาและบริการก็ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการแลวเก็บภาษีมูลคาเพิ่มดวย
อีกกรณีหนึ่ง คือ งานขุดลอกคูคลองชลประทาน ซึ่งแตเดิมเปนงานของกรมชลประทาน แตภายหลัง
จากกรมชลประทานถายโอนใหทองถิ่น กลับพบวาในทางปฏิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีศักยภาพใน
การดูแลภารกิจดังกลาว เพราะเปนเรื่องทางเทคนิคขั้นสูง จึงทําเรื่องขอใหกรมชลประทานชวยทํางานดูแล
จัดการคลองชลประทานแทน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นโอนงบประมาณในภารกิจดังกลาวมาใหกรม
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ชลประทาน โดยทําเรื่องมอบหมายผานผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหมอบหมายมายังสํานักชลประทานใน
พื้นที่อีกทอด เปนการทําเรื่องมอบหมายเปนกรณี ๆ ไป ผูวาราชการจังหวัดในฐานะหนวยบริหารราชการ
สวนภูมิภาคจะเปนผูจัดสรรเงินใหหนวยงานชลประทานในจังหวัด
งานที่ทํารวมกับหนวยงานอื่น เปนการทํางานรวมกันโดยสภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากมี
ปญหาขอบเขตภารกิจที่ไมชัดเจนระหวางกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ํา ปญหาที่พบคือ กรมทรัพยากร
น้ําซึ่งดูแลพื้นที่ลุมน้ํา มีการแจกน้ําแกชุมชนที่ประสบปญหาภัยแลงในชวงเชา แตหลังจากนั้นในชวงบายกรม
ชลประทานไปแจกซ้ํา สาเหตุเนื่องจากภารกิจระหวางกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ํา มีงานบางงาน
แยกกันชัดเจนได แตบางงานไมสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นจึงตองมีการประสานการทํางานรวมกับ
ระหวางหนวยงานปฏิบัติการในพื้นที่อยางใกลชิด
การทํางานรวมกับชุมชน ไดแก กรณีที่กรมชลประทานมีโครงการสงเสริมใหชาวบานตั้งกลุมผูใชน้ํา
ขึ้น เพื่อดูแลบริหารจัดการการสงน้ํา กลุมผูใชน้ําในพื้นที่ตาง ๆ จัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของกรม โดยกรม
ชลประทานมี ห น า ที่ จั ด สรรน้ํ า ในเขตชลประทานแก ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า แต ล ะกลุ ม ในภาคส ว นต า ง ๆ ได แ ก
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ผูบริโภค เปนตน กลุมผูใชน้ํามีหนาที่ดูแลคลองซอย ดูแลเรื่องการจัดสรรน้ํา
ในพื้น ที่แกสมาชิกผูใชน้ํ า และทําหนา ที่แทนเจ าหนาที่กรมชลประทาน เชน การจัดเวรไปตรวจคลอง
ชลประทาน การเปดปดคลองสงน้ํา กระจายน้ําแกสมาชิกในกลุมตามขอตกลง
ตัวอยางกลุมผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม เชน การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําทายคลอง โดยสํานักชลประทาน
เป ด ใหก ลุ ม ผู ใ ช น้ํา ส ง แผนจั ดการพื้ น ที่ เ พาะปลู ก เข า มาเพื่อ ขอใชน้ํ า โดยแผนดัง กลา วจะระบุ ว า กลุ ม
เกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใดบางในชวงเวลาไดจํานวนรวมทั้งหมดกี่ไร จากนั้นกรมชลประทานจะคํานวณ
ปริมาณน้ําที่จะใชในพื้นที่นั้น แลวจึงจัดสรรน้ําตามนั้นไปใหกลุมผูใชน้ํา เชน สองลานลูกบาศกเมตรในหนึ่ง
ฤดูกาล หลังจากนั้นจึงมอบหมายใหกลุมผูใชน้ําเปนผูรวมกันบริหารจัดการการจัดสรรน้ําจํานวนดังกลาว
นั้นเองบนหลักการที่วาเกษตรกรเปนเจาของน้ํา ไมใชกรมชลประทานเปนเจาของน้ํา ดังนั้น เกษตรกรตอง
เปนผูจัดสรรน้ําใหแกสมาชิกกลุมอยางทั่วถึงดวยตัวเอง โดยมีกรมชลประทานเปนเพียงพี่เลี้ยง ซึ่งเปนแนวคิด
แบบเดียวกับการตั้งกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน จึงอาจกลาวไดวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของกลุมผูใชน้ําและกรมชลประทานมีเปาหมายเพื่อสรางอาสาสมัครชลประทาน ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร อันเนื่องมาจากการจํากัดกรอบขาราชการสวนภูมิภาค ซึ่งปจจุบันขาราชการกรม
ชลประทานในจังหวัดชลบุรีมีเพียง 14 คน ดังนั้น ผลไดทางออมจากกรณีดังกลาวคือ ประชาชนไดใชน้ํา
ทั่วถึงกันอยางแทจริง อันเกิดจากการบริหารจัดการโดยประชาชนเอง
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนดังกลาว เปนตัวแบบของญี่ปุน กลาวคือ เกษตรกรที่มีการ
รวมกลุมกัน สามารถรองขอแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมไปยังผูวาราชการจังหวัดได จากนั้นผูวาราชการ
จังหวัดจะรองขอกรมชลประทานใหดําเนินการสรางแหลงน้ําในพื้นที่ที่มีการรองขอ งบประมาณในการ
จัดสรางแหลงน้ํามีที่มาจากรัฐบาลรอยละ 50 กรมชลประทานรอยละ 30 และกลุมเกษตรกรรอยละ 20
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ทั้งนี้ กลุมเกษตรกรสามารถกูเงินลงทุนดังกลาวจากรัฐได เมื่อกอสรางแหลงน้ําแลว รัฐจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
การจัดการประโยชนจากแหลงน้ํานั้น มาใหกลุมเกษตรกรบริหารจัดการและเก็บคาบริการเพื่อเปนรายได
ของกลุมเอง เชน กลุมแมน้ําโทเน กรุงโตเกียว ขายน้ําใหเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมดวย เมื่อมีรายไดแลว
กลุมเกษตรกรจึงสงคืนเงินกูใหรัฐบาล
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีการทํางานรวมกับภาคเอกชนในการจัดการน้ําในพื้นที่อีกดวย นั่นคือ
บริษัท อีส วอเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากศักยภาพของแหลงน้ําดิบของภาครัฐในจังหวัดชลบุรี
มีไมเพียงพอตอการจัดสรรน้ําในพื้นที่ ในชวงป พ.ศ. 2535 รัฐบาลจึงไดจัดตั้งบริษัท อีส วอเตอร จํากัด
(มหาชน) ขึ้น เปนบริษัทเอกชน แตมีการประปาสวนภูมิภาคถือหุนอยู 51% และเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย
มีหนาที่ขนสงน้ําจากอางเก็บน้ําของกรมชลประทานไปจายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบการ
ทํางานรวมกัน คือ กรมชลประทานเปนผูกําหนดนโยบายการจัดการน้ํา เพื่อใหภาคเอกชนดําเนินการนําน้ําไป
แจกจายตามกรอบที่ไดจัดสรรไว วัตถุประสงคก็เพื่อลดภาระของรัฐ
ในสวนของการจัดหาแหลงน้ําในปจจุบันในเขตชลบุรี มีเอกชนเขามาจัดหาแหลงน้ําและขนสงน้ํา
ทําคูขนานกับกรมชลประทาน ไดแก บริษัท อีส วอเตอร บริษัทแหลงน้ําสยาม และอินดัสเทรียล วอเตอร
ซึ่งลงทุนจัดซื้อดินที่มีการขุดหนาดินไปถมสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทําเปนแหลงน้ํา และผลิตเปนน้ําประปา
จากนั้นจึงขนสงน้ําไปขายใหภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งบทบาทของ
ภาคเอกชนดังกลาวชวยแบงเบาภาระของกรมชลประทานไปได อีกทั้งยังชวยใหหนวยราชการไมตองลงทุน
จัดหาแหลงน้ําเพิ่ม และคุณภาพการบริการของภาคเอกชนก็จัดอยูในเกณฑที่ดี
ปจจัยที่ทําใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในการจัดหาแหลงน้ําและผลิตน้ําประปาเพื่อนําไปขายใหผใู ช
น้ําในภาคการผลิตตาง ๆ นั้น เปนผลมาจากลักษณะของการจัดทําน้ําประปาสําหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น
เปนบริการที่เอกชนมีศักยภาพในการดําเนินการได และที่สําคัญคือเปนการดําเนินการที่มีกําไร เชน บริษัท
อีส วอเตอร รับซื้อน้ําจากแหลงน้ําของกรมชลประทานในราคาหนวยละ 7 บาท บริษัทแหลงน้ําสยามรับซื้อน้ํา
จากแหลงน้ําดวยตนทุน 6 บาท เมื่อนํามาผลิตเปนน้ําดิบสําหรับชุมชนสามารถขายไดในราคาหนวยละ 10
บาท แตหากขายใหภาคอุตสากรรมหรือโรงแรมก็สามารถขายไดในราคาที่สูงกวา ขอดีของการมีบริษัทเอกชน
เขามาทําหนาที่จัดการน้ํา ก็คือ ชวยใหการบริหารภารกิจของกรมชลประทานมีความคลองตัว และสามารถ
ใหบริการตอบสนองความตองการผูใชน้ําไดรวดเร็ว เพราะการที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งใหมจะทําเรื่องขอ
ใชน้ําจากกรมชลประทานนั้น มีขั้นตอนซับซอนและตองใชเวลายาวนาน ดังนั้น การมีบริษัทมารับซื้อน้ําจาก
ชลประทานไปหนึ่งกอนแลวไปจัดสรรจําหนายแกโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนทางออกที่ดีกวา
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(6) กลุมผูใชน้ําบางพระ
กลุมผูใชน้ําบางพระ มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ํา แต
กลุมไมมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมจัดการแหลงน้ํา เชน เมื่อมีปญหาการแยงน้ําเมื่อน้ําไมพอ และประชาชน
ในบริเวณตนน้ําและปลายน้ํามีการแยงน้ํากัน ความขัดแยงจึงเกิดขึ้น แตกลุมผูใชน้ําไมมีกลไกการแกไขจึง
เปนภาระของผูจัดการกลุม จึงทําใหที่ผานมาไมมีคนอยากเปนหัวหนากลุม สงผลใหการบริหารกิจการไมมี
ประสิทธิภาพ
ในสภาพปจจุบัน กลุมผูใชน้ําเห็นวา ภารกิจการจัดการน้ํา หากใหกลุมชาวบานไปติดตอขอความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จะชวยใหทํางานรวมกันไดอยางใกลชิด แตถาใหกลุม
ชาวบานไปติดตอกับสวนราชการอื่น ๆ ก็จะหางไกล ไมมีประสิทธิภาพพอ ดังนั้น กรมชลประทานจึงควรดึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามาเปนฝายที่สามดวย เชน ชวยเปนตัวกลางจัดการปญหาความขัดแยงใน
พื้นที่ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีการตั้งกองทุนกลุมผูใชน้ําจะตองอาศัยการมีระบบบริหารจัดการที่รัดกุม
และมีกลไกการชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ํากันเองดวย
ปญหาอื่น ๆ ที่พบคือ กลุมผูใชน้ํามีเพียงบทบาทในการบริหารจัดการน้ําในกลุม แตไมมีอํานาจการ
ตัดสินใจที่ผูกพันหรือมีผลในเชิงบังคับใหองคกรอื่นทําตาม เชน เมื่อสํานักชลประทานปลอยน้ําลงคลองให
กลุมผูใชน้ําแลว กลับมีเอกชนมาลักลอบจอดรถสูบน้ําบริเวณตนน้ํากอนจะไปถึงพื้นที่ชุมชน แตกลุมชาวบาน
ไมสามารถกระทําการอยางใดได ทั้งที่เห็นการกระทํานั้นซึ่งหนา ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรื่องอํานาจหนาที่ของ
กลุมดวย
(7) ทาเรือแหลมฉบัง
ทาเรือแหลมฉบังมอบหมายใหเอกชนเขามาประกอบกิจการทาเรือแทนการทาเรือทั้งระบบ โดย
การทาเรือมีบทบาทกํากับดูแลเทานั้น การมอบหมายภารกิจเปนการทําสัญญาใหเอกชนบริหารจัดการแทน
เปนเวลา 30 ป การกํากับดูแลใชสัญญาและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งมีขอกําหนดขนาด
ของเรือที่ทาเรือจะรับได ทั้งนี้แตละทาเรือที่มีการทําสัญญากับเอกชนจะมีการออกระเบียบขอกําหนด
เฉพาะรายไป ปจจุบันการทาเรือทําสัญญากับเอกชน 13 แหง จึงมีการใชกฎระเบียบ 13 ชุดสําหรับทาเรือ
13 ทา ผูประกอบการ 13 สัญญา โดยรวมบุคลากรของบริษัทตาง ๆ ที่ทํางานในทาเรือแหลมฉบังมีมากกวา
300 คน
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น เชน การขออนุญาตหนวยราชการตาง ๆ ในกิจการของทาเรือ ที่
ตองมีการติดตอกับเทศบาล ติดตอกับกรมศุลกากร โดยบริษัทเอกชนที่รับงานแทน จะขอใหการทาเรือรับหนา
ที่อํานวยความสะดวกในการติดตอขออนุญาตกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการประสานงานจัดการ
- 56 -

ขอพิพาทกับองคกรของรัฐ เชน เอกชนสงเรื่องขอใหการทาเรือไปประชุมหารือหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทกับ
เทศบาลเรื่องการจายภาษี เปนตน
การทาเรือทํางานรวมกับกรมเจาทาในการนํารองเรือเขามาในทา การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําตามกฎหมายของกรมเจาทา โดยกรมเจาทาเปนผูมีอํานาจหนาที่อนุมัติอนุญาต แตมอบให
เทศบาลเก็บคาธรรมเนียมนั้นแทน เพราะทาเรือนั้นอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาคือ
เจาหนาที่ของเทศบาลไมมีความรูเพียงพอในการตัดสินใจเรื่องเทคนิคเจาทา เชน ขนาดของเรือ ขอบเขต
การลวงล้ํา ดังนั้นจึงเห็นวางานนี้ควรทําโดยเจาทา
ปญหาที่เกี่ยวกับเอกชนผูจัดการทาเรือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมเจาทา คือ กรณี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งลวงล้ําลําน้ํา มีการเก็บซ้ําซอนกับการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตเนื่องจาก
กฎหมายสิ่ ง ล ว งล้ํา ลํา น้ํ า เป น กฎหมายที่ออกมาภายหลัง เทศบาลจึง เก็บคาธรรมเนีย มจากทรัพ ยสิน
เดียวกันแยกสวนสองทาง เปนประเด็นที่ภาคเอกชนมีขอติดขัดกับเทศบาลมาก เกิดการพิพาทรองเรียนซึ่ง
การทาเรือตองเปนตัวกลางไปประสานเจรจาไกลเกลี่ย
(8) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนหนวยงานภูมิภาค ประกอบดวย
(1) สวนงานสิ่งแวดลอม ดูแลงานในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล อม สํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม โดยสํ านั กงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจัดทําแผนสิ่งแวดลอมในจังหวัดแทน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อมจั งหวั ดตั้ งคณะทํ างานจั ดประชุ มการวิ เคราะห ผลกระทบสิ่ งแวดล อม โดยมี การแบ งความ
รับผิดชอบกันวาขอบเขตสิ่งกอสรางขนาดเล็กในพื้นที่ทางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรับผิดชอบทําเอง
แตงานกอสรางขนาดใหญกลับใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดดําเนินการ
(2) สวนงานทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลงานของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติฯ ไดแก งาน
อนุญาตดานไม การใชประโยชนปา อนุญาตการเลื่อยไม อุทยานแหงชาติ
(3) สวนงานทรัพยากรน้ํา ดูแลงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา ไดแก เรื่องน้ํา
บาดาล น้ําผิวดิน ดูแลการสัมปทานจัดบริการน้ําประปา แตในสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไมมีบุคลากรที่สามารถดูแลงานดานทรัพยากรน้ําโดยตรงเลย
กรณีการทํางานแทนกรมอื่นไมมีงบประมาณใหเฉพาะ เพราะเปนการทํางานตามคําสั่งในฐานะ
ตัวแทนของกระทรวง บางเรื่องสงเรื่องมาเปนโครงการ เชน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการมอบให
แตงตั้งคณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด
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(4) ส ว นการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ภาคเอกชนจ า งที่ ป รึ ก ษาทํ า รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทําหนาที่อานตรวจและวิเคราะหประเมิน
รายงานนั้น ทั้งที่เจาหนาที่ไมมีความรูในการวิเคราะหประเมิน ใชความรูทางกฎหมายควบคุมอาคาร ที่ดิน
มีเรื่องสิ่งแวดลอมกายภาพ และชีวภาพ เปนเทคนิคเฉพาะ อาจตองอาศัยการจางที่ปรึกษาผูชํานาญการมา
ดูแทน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ในพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี กําลังจะขยายขอบเขตระดับการควบคุม ทําใหเกณฑการ
ทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลดลงมาเหลือ เชน โรงแรม 70 หองก็ตองทําดวย เดิมกําหนดไว
100 หอง เปนตน
(9) เทศบาลเมืองหนองปรือ
รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ แสดงความเห็นดวยการเปดใหภาคเอกชนเขามาดําเนินภารกิจ
บางอยางแทนภาครัฐ แตเงื่อนไขที่สําคัญก็คือ องคกรวิชาชีพที่คอยกํากับดูแลการทํางานของภาคเอกชน
จะตองมีบทบาทสําคัญและเขมแข็ง ตองมีบทลงโทษที่จริงจัง เปนองคกรวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพราะถาองคกร
วิชาชีพไมสามารถตรวจสอบและกํากับการทํางานของเอกชนใหถูกตองตามกฎหมาย ก็จะสงผลเสียตอ
ประโยชนของสาธารณะ อยางไรก็ตาม การมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทนบางเรื่อง ก็ตองคํานึงถึงมิติ
เรื่องความมั่นคงดวย เชน เรื่องบริการทําบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง บางสวนเกี่ยวของกับเรื่องของ
ความมั่นคง ความปลอดภัย ซึ่งอาจจะตองมีความระมัดระวังเรื่องขอมูลสวนบุคคลดวย
ภาครัฐควรเปดใหภาคสวนอื่นเขามาทํางานบางอยางคูขนานกันไปดวย งานที่ภาครัฐทําไดดีก็ทํา
ตอไปไมจําเปนตองยกเลิกทั้งหมด ตัวอยาง กรณีโรงพยาบาล เปนตัวอยางที่ชัดเจนวาเอกชนก็ทําไดดี แตก็
เปนการทําคูขนานไปกับโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนอาจจะบริการดวยคาใชจายที่สูง ขณะที่ภาครัฐบริการ
ดวยคาใชจายที่ถูก คุณภาพมาตรฐานการแพทยไมตางกัน อาจตางกันที่ความสะดวกสบาย แตจําเปนตอง
เดินไปดวยกัน ทั้งนี้ การเปดใหภาคเอกชนเขาดําเนินภารกิจของรัฐจําเปนตองมีหนวยงานกํากับดูแล
มาตรฐานคุณภาพ ดังเชนกรณีธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานกลางของรัฐในการกํากับดูแล
ธนาคารตาง ๆ ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน มีการกํากับดูแลอัตราดอกเบี้ย จึงทําใหภาครัฐและ
ภาคเอกชนทํางานคูขนานไปดวยกันได ส วนของโรงพยาบาล จึงควรมีห นวยงานที่ กํากั บดูแลเรื่องคา
รักษาพยาบาลที่เปนธรรม มีจริยธรรมทางการแพทย กรณีของโรงเรียนกวดวิชาก็เชนเดียวกัน ภาคเอกชน
สามารถจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตภาครัฐควรจะมีหนวยงาน
กํากับในเรื่องมาตรฐาน เรื่องความคุมทุน เรื่องของราคา
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(10) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทํางานเรื่องการพัฒนาองคกรชุมชน เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ๆ
จํานวนมาก เปนตัวกลางประสานระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ เชน โครงการบานมั่นคง ในกรณีที่
ประชาชนไมสามารถเขาโครงการการเคหะแหงชาติได สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจะทําหนาที่เปนตัวกลาง
ประสานจัดหาสถานที่อยูอาศัยถาวรใหโดยอาศัยที่ดินของรัฐ โดยประสานกับหนวยงานเจาของที่ดิน อาทิ
กรมธนารักษ กรมที่ดิน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และทําหนาที่เปนตัวแทนในการทําสัญญา
เชาระยะยาว มีการทําขอตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่
โครงการ และสนับสนุนชุมชนตั้งองคกรชุมชนสหกรณเพื่อเปนองคกรบริหารจัดการโครงการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมีการทํางานรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
การรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล ตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรชายฝงรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชนชาวประมงชายฝง โดยมีสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเปนแกนกลาง นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมองคกรชุมชนใหรวมตัวกันทําระบบสวัสดิการ เปนการ
ทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ ภายใต ก ระทรวงเดี ย วกั น โดยสถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชนจะเป น ตั ว
ขับเคลื่อนรวมประสานหนวยราชการตาง ๆ รวมถึงเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุน
การจัดระบบสวัสดิการขององคกรชุมชนในพื้นที่
(11) อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานจะบรรลุผลไดเพียงใด ขึ้นอยูกับประโยชนที่ทั้งสองฝายจะ
ไดรับจากความรวมมือนั้น ตัวอยางเชน กรณีการจัดการขยะรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
จําเปนตองพิจารณาถึงระดับของผูมีสวนไดสวนเสียวาไดประโยชนมากนอยแคไหนจากโครงการความ
รวมมือนั้น ดังนั้น ตองสรางความรูความเขาใจและสรางแรงจูงใจใหทุกฝายเห็นวาการรวมมือกันจะนําไปสู
ผลดีตอสังคมโดยสวนรวมอยางไร
(12) บริษัท อมตะ ซิตี้ จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งโดยบริษัทเอกชนรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ถือวาเปน
การรวมกันทํางานอยางหนึ่ง โดยบริษัทเอกชนมีความประสงคที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ก็ไดรวมกับการ
นิคมฯ เพื่อที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมา ในเรื่องความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ นั้น นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จะเปนผูประสานงานการขออนุญาตตาง ๆ ใหกับผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และมีการ
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ทํางานรวมกับกรมศุลกากรในการจัดตั้งเขตฟรีโซน มีดานศุลกากรตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการ
ทํางานรวมกันเพื่อใหอุตสาหกรรมสามารถเปดดําเนินการสงสินคา ผลิตสินคา หรือขายสงสินคาตอได
การตั้งเขตปลอดภาษีอากร ดําเนินการโดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครยื่นเรื่องขออนุญาตจาก
กรมศุลกากร เพื่อที่จะจัดตั้งเขตฟรีโซน โดยกรมศุลกากรจะสงเจาหนาที่เขามาประจําในเขตพื้นที่ฟรีโซน
โดยจุดดังกลาวจะมีการตรวจสอบสินคานําเขาและสงออกในขั้นตอนเดียว เมื่อผานการตรวจตามขั้นตอน
ศุลกากรในจุดนี้แลวจะไมตองผานการตรวจที่ทาเรืออีก ดังนั้น เมื่อสินคาขนสงไปถึงทาเรือก็สามารถนําสินคา
ลงเรือสงออกตางประเทศไดเลย
เจาหนาที่ของกรมศุลกากรที่ประจําอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปจจุบันมี 4 คน ทํางานทุกวัน
และมีเจาหนาที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเขามาประจําอีก 2 คน เจาหนาที่ดังกลาวจะทํา
หนาที่ในการออกใบอนุญาตตาง ๆ การตรวจการเปดโรงงาน การขออนุญาตเริ่มกอสราง เปนตน โดยนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครมีการอํานวยความสะดวกแกภาครัฐโดยจัดหาอุปกรณสํานักงาน การจัดหารถรับสง
และที่พัก เพื่อที่จะใหเจาหนาที่เขามาทํางานในนิคมไดอยางสะดวก ในขณะที่กรมศุลกากรจะนําเครื่องมือ
สํานักงานที่เปน Checking post สําหรับจุดปลอยของ รับของ การชั่ง การรับน้ําหนักสินคาตาง ๆ ที่จะสง
เขามาในนิคมตามขั้นตอนในกระบวนการปกติ
สําหรับการจัดการเรื่องขยะในภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไดทําสัญญาจาง
บริษัทเอกชนใหเขามาจัดเก็บดูแลในภาพรวม และแตละโรงงานสามารถจะหาบริษัทจัดเก็บขยะไดเองดวย
แตกระบวนการการนําขยะออกจากนิคมอุตสาหกรรมไปทิ้ง จะตองแจงผานการนิคมอุตสาหกรรมในการ
นําเอาขยะออก เพื่อตรวจสอบวาเปนขยะประเภทใดบาง ตองรายงานวาจะไปทิ้งที่ไหน แตสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร มีการเก็บขยะที่อมตะนครโดยรถของบริษัทที่เปนบริษัทลูกของบริษัทอมตะซิตี้
ดําเนินการจัดเก็บขยะในนิคมทั้งหมด และก็มีการคัดแยก รีไซเคิล และกําจัดในโรงเผาขยะ
(13) ชมรมผูประกอบการรานอาหาร
ตัวแทนชมรมผูประกอบการรานอาหาร อธิบายวา ภาคประชาชนมีการรวมกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชนดําเนินโครงการแกปญหาเรื่องที่ทํากินและที่อยูอาศัย รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับชุมชน โดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางองคกรชุมชนกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชนเพื่อใหองคกรชุมชนสามารถเสนอโครงการขึ้นไปยังหนวยงานภาครัฐตาง ๆ โดยสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนจะเปนตัวกลางประสานของบประมาณดําเนินโครงการในเรื่องที่ดินทํากิน และที่อยู
อาศัย รวมถึงการพัฒนาอาชีพในชุมชนสําหรับคนจนทั้งในเขตเมืองและชนบท
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(14) ผูใหญบานหมู 10 ตําบลบางสําเหร อําเภอสัตหีบ
ภารกิจบริการสาธารณะที่องคกรชุมชนทําคูขนานไปกับภาครัฐ ก็คือ การจัดตั้งกองทุนสัจจะออม
ทรัพยในชุมชน ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี นําไปสูการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนได เพราะเปนกองทุนที่มี
การคัดเลือกคนในหมูบานเขารวมโดยสามารถคัดกรองไดวาบุคคลไดมีศักยภาพในการหารายไดและการใช
หนี้คืนกองทุน จึงทําใหไมมีปญหาหนี้เสีย ที่สําคัญคือ กองทุนสามารถจัดเก็บเงินออมไดทุกเดือน ซึ่งมี
ผลลัพธที่ดีกวากองทุนหมูบานของรัฐบาลซึ่งปจจุบันเริ่มประสบปญหา ดังนั้น ทั้งหนวยงานภาครัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะรวมตรวจสอบการดําเนินงานในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะโครงการที่
กําหนดใหชุมชนดําเนินการตามนโยบาย
(15) บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จํากัด
ภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการสงออกมีการดําเนินการคูขนานไปกับรัฐ คือ กรณีการไปแสดง
สินคาที่ตางประเทศ โดยเฉพาะกรณีของผูประกอบการการสงออกงานหัตถกรรม จําเปนตองมีการนําเสนอ
สินคาในศูนยแสดงสินคาที่ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนศูนยกลางการขายสินคา เชน เยอรมนี
อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน แตเดิมการนําสินคาไปจัดแสดงตางประเทศ ผูประกอบการจะไปกันเปนคณะ โดย
อาศัยกรมสงเสริมการสงออกเปนแกนหลัก เพราะเอกชนยังไมมีประสบการณและเอกชนยังไมเขมแข็ง ยัง
ไมรูความตองการหรือลักษณะของตลาด แตภายหลังเมื่อผูประกอบการมีความพรอมและเขมแข็งแลวก็
สามารถไปจัดศูนยแสดงสินคาถาวรดวยตัวเอง ดังนั้น การติดตอประสานงานการนําสินคาไปจัดแสดงที่
ตางประเทศในปจจุบัน จึงมีลักษณะเปนการทํางานคูขนานกับกรมสงเสริมการสงออก สวนหนึ่งเพราะ
ขอจํากัดของภาครัฐในการรูขอมูลและความตองการของตลาดในแตละประเทศดวย
(16) เทศบาลตําบลเสม็ด
รองปลัดเทศบาลตําบลเสม็ดใหความเห็นวา การมอบหมายใหหนวยงานอื่น ๆ เชน ภาคเอกชนหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําภารกิจคูขนานไปกับรัฐไดนั้น หากพิจารณาจากภารกิจทั่ว ๆ ไป จะเห็น
ไดวามีภารกิจอีกหลายอยางที่ภาครัฐสามารถใหภาคสวนอื่นเขามาทําแทนได แตถาพิจารณามิติดานความ
มั่นคงเปนหลักก็อาจจะมองไดวารัฐสวนกลางตองทําทุกอยาง ในฐานะที่เปนรองปลัดเทศบาล ซึ่งตองทํางาน
เรื่องการกํากับดูแลงานบรรเทาและปองกันสาธารณภัย พบวา ในภารกิจสวนนี้ นอกจากจะดําเนินการโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ยังมีหนวยงานสวนกลางซึ่งก็คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทําหนาที่
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ควบคูไปดวย โดยสวนใหญทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหการฝกอบรมดานวิชาการแกบุคลากรของทองถิ่นตาม
หลักการถายโอน
แตขณะเดีย วกัน กรมปอ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย ก็ มีการจัดซื้ ออุปกรณปฏิบัติก ารสํ า หรับ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกป ทั้งที่โดยภารกิจหลักนาจะเปนหนวยสนับสนุนทางวิชาการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสรางศักยภาพใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดมีความเชี่ยวชาญและพรอม
ตอการรับมือภัยตาง ๆ ในพื้นที่ เพราะงานดับเพลิงหรือปองกันภัยในพื้นที่นั้น บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมทําไดดีกวา หากมีเหตุดับเพลิง เจาหนาที่ของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูมีพิมพเขียวสิ่งกอสราง ผังเมือง ชุมชน และเสนทางลัดตาง ๆ อันจะชวยใหเขาไปถึงจุดเพลิงไหมได
ทันทวงที ในขณะที่เจาหนาที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมมีขอมูลในพื้นที่ ดังนั้น จึงเสนอวากรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจะลดบทบาทดังกลาวลง และมุงสนับสนุนความรูและเครื่องมือแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก
(17) องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีชี้วา ปญหาจากการทํางานแทนหนวยงานอื่นที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดตองประสบอยูในปจจุบันก็คือ การจดทะเบียนพาณิชยตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
จากกระทรวงพาณิ ช ย ซึ่ ง กํ า หนดให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เป น จุ ด รั บ จดทะเบี ย นพาณิ ช ย แ ทน
สํานักงานพาณิชยจังหวัด พบวา ในทางปฏิบัติกอใหเกิดปญหาแกประชาชนที่ตองเดินทางมาจากนอก
อําเภอเมือง ซึ่งทําใหประชาชนตองเสียคาใชจายมากขึ้น เชน อําเภอไกลที่สุดอยูหางจากตัวเมือง 200
กิโลเมตร เปนตน ดังนั้น จึงควรหาทางแกไขปญหาดังกลาวโดยมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นอําเภอเปดจุดรับจดทะเบียนพาณิชยแทน โดยใหหักคาธรรมเนียมเปนรายไดสําหรับดําเนินการแทนได
หรือมิเชนนั้นก็ควรมอบหมายใหเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลรับดําเนินการแทนได
สําหรับงานที่องคการบริหารสวนจังหวัดทํารวมกับหนวยงานอื่น ไดแก โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
แพทย ซึ่งเปนความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปดรับ
สมัครนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสามขึ้นไป เขารวมกิจกรรมกวดวิชาเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นที่
โรงเรียนจุฬาภรณ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดเชิญติวเตอรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในวิชาตาง ๆ เขา
มารวมใหความรูแกนักเรียน และรับผิดชอบงบประมาณคาใชจายตาง ๆ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทําหนาที่ประสานงานรับสมัครนักเรียนและจัดการอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ ผลจากการจัดโครงการ
กวดวิชา 2 รุนที่ผานมา พบวา ผูปกครองพอใจมาก เพราะนักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตรไดเกินครึ่ง ซึ่งมีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร และแพทยศาสตร
*********************************
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บทที่ 5
ผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

5.1 สรุปรายละเอียดการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 4
การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองรวมกันระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นที่
เกี่ยวของ อันไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองวิมานทิพย 2 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมีจํานวนผูเขารวม
ทั้งสิ้น 29 คน ประกอบดวย ตัวแทนสวนราชการ 25 คน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน ตัวแทน
ภาคเอกชน 3 คน (โปรดดูรายชื่อผูเขารวมการประชุมใน ภาคผนวก ก)

5.2 สรุปประเด็นการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 4
เมื่อคณะผูวิจัยไดชี้แจงและอธิบายประเด็นคําถามหลักในการประชุมระดมสมอง (โปรดดูเอกสาร
ประกอบการประชุมในภาคผนวก ข) ผลปรากฏวา ผูรวมประชุมไดอภิปรายตอบคําถามและนําเสนอขอมูล
ในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบของหนวยงาน/องคกรของตน
หลากหลายแง มุ ม ซึ่ ง สามารถสรุ ป รายละเอีย ดข อ มู ล ข อ คิด เห็ น และขอ เสนอแนะของตั ว แทนแต ล ะ
หนวยงานไดดังตอไปนี้
(1) กรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา มีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามกฎหมาย ในเรื่อง
การรับคําขอจดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา โดยมีหนังสือมอบอํานาจจากอธิบดี
ระบุให ผูว าราชการจังหวัดสามารถดํ าเนิ นการแทนกรมทรั พยสินทางปญญาไดในกรณี การรับคํ าขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเทานั้น ไมใชการมอบอํานาจวินิจฉัยสั่งการ สาเหตุที่ตองมีการมอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูกํากับดูแลหัวหนาสวนราชการในจังหวัด เนื่องจากกรมทรัพยสินทางปญญา
ไมมีบุคลากรสวนภูมิภาค ในทางปฏิบัติหลังจากมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแลว ผูวาราชการจังหวัด
จะมอบหมายใหหนวยราชการสวนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชยในจังหวัดดําเนินการแทนอีกตอหนึ่ง โดย
- 63 -

มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดรับคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากประชาชนในจังหวัด
หลังจากพาณิชยจังหวัดรับคําขอแลวจึงจัดสงคําขอมาที่ที่สวนกลางเพื่อดําเนินการพิจารณาตรวจสอบและ
อนุมัติตอไป เงินชําระคาธรรมเนียมคําขอจะเปนรายไดเก็บเขาคลังจังหวัด อัตราคาธรรมเนียม คือ สิทธิบัตร
คําขอละ 500 บาท อนุสิทธิบัตร 250 บาท เครื่องหมายการคา ตามจํานวนสินคาที่ยื่น รายการละ 500 บาท
เนื่องจากการมอบอํานาจดังกลาวเปนการมอบอํานาจหนาที่เฉพาะกรณีการใหบริการรับคําขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หนวยงานในจังหวัดจึงไมมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยสั่งการหรือรับผิดชอบชี้แจง
ใด ๆ ดังนั้น กรณีกรมทรัพยสินทางปญญาปฏิเสธไมรับคําขอจดทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอรับทราบ
การปฏิเสธคําขอจดทะเบียนของกรมแลว จึงมักเกิดปญหาขึ้นเมื่อผูยื่นคําขอเดินทางไปขอคําชี้แจงเหตุผล
จากหนวยงานในจังหวัด แตก็ไมสามารถชี้แจงหรือแนะนําใด ๆ แกประชาชนได เพราะกรมทรัพยสินทาง
ป ญ ญาไมมี ก ารรายงานหรือชี้ แ จงเรื่ อ งผลการพิจ ารณาคํ า ขอที่ สง เข า มายั ง กรมกลั บ ไปยั ง จัง หวั ดอี ก
เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจใหทําภารกิจแทนกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ไดรับหนาที่เปนจุดรับคําขอเพียงอยางเดียว ไมมีหนาที่ตอบขอชี้แจงหรือใหคําแนะนําใด ๆ ได
ดังนั้น สํานักงานพาณิชยจังหวัดบางแหง จึงทวงติงวาการมอบอํานาจในลักษณะดังกลาวมีขอจํากั ด
จนเกินไป ทําใหหนวยงานในจังหวัดไมสามารถทํางานไดทุกกระบวนการ สงผลใหประชาชนไมไดรับความ
พึงพอใจจากการบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญามีการประสานความรวมมือโดยทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ที่มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสามารถตรวจคําขอแทนกรมได เปนการทําบันทึกขอตกลงใหทํางานแทน โดยมีการ
จายคาจางตอบแทนการตรวจแบบคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยคิดเปนรายชิ้น ผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่เฉพาะการตรวจคําขอ สวนอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนสิทธิบัตรยังคงเปน
อํานาจหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญา สาเหตุที่ตองมอบหมายใหมหาวิทยาลัยทําภารกิจขั้นตอน
ดังกลาวแทน เนื่องจากในแตละเดือนมีผูยื่นแบบคําขอจดสิทธิบัตรจํานวนมากเกินกวาบุคลากรของกรมจะ
สามารถตรวจไดทัน จึงตองสงใหมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญ รับทําหนาที่ตรวจสอบ
คัดกรองคําขอในขั้นแรก เมื่อผานการตรวจทางวิชาการแลว ทางเจาหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญาจึง
จะพิจารณาในขั้นอนุมัติคําขออีกครั้ง เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนตน ปญหาที่พบคือ คาจางตรวจแบบคําขอไมจูงใจ
นอกจากนั้น ยังเปนการทํางานอื่นที่มิใชภารกิจหลัก เชน ภารกิจตามนโยบายคณะรัฐมนตรี มีการ
แตงตั้งตัวแทนของกรมทรัพยสินทางปญญารวมเปนคณะกรรมการตามนโยบาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน มีตัวแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และตัวแทนเอกชนมารวมดวย สวนใหญเปนการทํางานตาม
วาระนโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยคณะกรรมการจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่เฉพาะใหกับ
แตละหนวยงาน แตปญหาคือ เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลการทํางานของคณะกรรมการตามนโยบายหรือคําสั่งของ
รัฐบาลก็จะเปลี่ยนไปหรือลมเลิกไป ในทํานองเดียวกับบันทึกขอตกลงทางปญญา สวนงานอื่น ๆ ที่มิใช
- 64 -

ภารกิจหลักแตตองดําเนินการ ไดแก การแกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ แมจะ
ไมใชงานในหนาที่แตตองทํา และไมสามารถของบประมาณในสวนนี้ได
(2) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
เนื่องจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไมมี
หนวยงานในภูมิภาค งานสวนใหญในระดับพื้นที่จึงตองมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบดําเนินการแทนแทบ
ทุกเรื่อง งบประมาณลงไปในพื้นที่ ไมวาจะเปนโครงการคาราวานสุขภาพเด็ก งานสรางเครือขาย ลวนจัดสรร
ลงไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทั้งสิ้น เพื่อใหจัดสรรลงไปยังกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่ วิธีการคือ กระทรวงมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทําหนาที่
เปนหนวยงานตัวแทนของกระทรวงในพื้นที่ รับดําเนินภารกิจแทนกรมตาง ๆ ภายในกระทรวงซึ่งไมมีหนวยงาน
ในสวนภูมิภาค
ปจจุบันสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุพยายาม
สรางเครือขาย เพื่ออาศัยเครือขายองคกรและหนวยงานตาง ๆ รวมขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ แตปญหา
ติดที่ระบบงบประมาณ ซึ่งตองจัดสรรผานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทุกกรณี ดังนั้น
ทางแก ไขจึ งอยู ที่ การแก ไขระบบงบประมาณ ให สํ านั กงานส งเสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ เด็ ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ สามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการตาง ๆ ในภารกิจความ
รับผิดชอบไปยังกลุมเปาหมายในพื้นที่ไดโดยตรง ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกลุมเครือขาย
ในพื้นที่ที่ทํางานดานสังคม อยางองคกรชุมชน และองคกรอาสาสมัครตาง ๆ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีการ
ทํางานรวมกับหนวยงานอื่น คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน โดยรวมกันเปนคณะทํางานแผนแมบทชุมชน
4 ภาค จัดทําแผนชุมชนเพื่อผลักดันกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเขาไปในแผนแมบทชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการทํางานรวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการทํางานเรื่องเด็ก และรวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เรื่องวาระเพื่อเด็กและเยาวชน โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ มีการของบประมาณและขอใชหองประชุมของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในการประชุมงานรวมกัน
กรณี ก ารทํ า งานคู ขนานกั บหน วยงานหรื อองค กรอื่ น ได แก การทํ างานของมู ลนิ ธิ และองค ก ร
อาสาสมัครที่ทํางานเรื่องเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการทําโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับประเทศแคนาดา สวีเดน อังกฤษ ในขณะที่สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ มีการทําโครงการเรือเยาวชน โครงการมิตรภาพเยาวชนลุมแมน้ําโขง
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(3) กรมปาไม
กรมปาไมเดิมมีปาไมจังหวัดและปาไมอําเภอ แตปจจุบันถูกยุบไป ดังนั้น สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จึงทําหนาที่เปนหนวยงานตัวแทนกระทรวงในสวนภูมิภาค รับทํางานใน
พื้นที่แทนสวนราชการระดับกรมที่ไมมีหนวยงานสวนภูมิภาค เชน กรมปาไม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากร
น้ํ า บาล เป น ต น ป ญ หาที่ พบในการทํ า งานแทนหน ว ยงานอื่ น คื อ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ตองรับภาระงานจํานวนมากเกินกําลังบุคลากร นอกจากนั้น ยังมีปญหาดานขอจํากัดเรื่อง
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องซึ่งเกี่ยวของกับงานของกรมอื่นที่ตองรับผิดชอบดูแลในพื้นที่ดวย
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการดานปาไม จึงมีขอเสนอใหมีการรื้อฟนสํานักงานปาไมจังหวัด
ขึ้นมาเชนเดิม เพื่อทําหนาที่ใหบริการดานการรับคํารองจดทะเบียนและอนุมัติอนุญาตกิจการที่เกี่ยวของกับ
การทําไม ในลักษณะศูนยบริการในจุดเดียว
ศูนยบริการปาไมดังกลาว จะมีเจาหนาที่ก รมปาไมใหบริ การรับคํารองและสามารถพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับไมในพื้นที่ไดทันทีโดยไมตองสงเรื่องเขามายังสวนกลาง แตในปจจุบันกรมปา
ไมตองมอบอํานาจในภารกิจเกี่ยวกับปาไมใหจังหวัด เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบดําเนินการแทน ทั้งที่ในบางเรื่องอาจตองอาศัยบุคลากรของ
กรมปาไมซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงมีขอเสนอแนะวา บางหนวยงานที่ยังจําเปนตองมีบุคลากร
เฉพาะของกรมภารกิจในพื้นที่ ควรมีการทบทวนใหมีการตั้งหนวยงานสวนภูมิภาคกลับคืนมา ดังเชนตัวอยาง
กรณีกรมปศุสัตว ซึ่งเดิมมีการยุบสํานักงานปศุสัตวอําเภอไปเมื่อป พ.ศ. 2545 แตเมื่อมีสถานการณไขหวัดนก
ระบาดจําเปนตองมีบุคลากรติดตามดูแลปญหาในพื้นที่อยางใกลชิด จึงมีการรื้อฟนสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
กลับคืนมา
กรณีที่กรมปาไมทํางานแทนหนวยงานอื่น ไดแก การรังวัดแนวเขตที่ดินที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของ
กรมปาไม เมื่อกรมที่ดินจะออกโฉนดในที่ดินคาบเกี่ยวดังกลาว กรมที่ดินมีการมอบหมายใหกรมปาไม
ดําเนินการรังวัดแนวเขตและปกแนวเขตแทนในพื้นที่สวนที่ติดกับของกรมปาไม โดยกรมที่ดินมีการโอน
งบประมาณในการดําเนินภารกิจนั้นมาใหกรมปาไมเบิกจายแทน อยางไรก็ตาม การทํางานแทนกรมปาไม
ในกรณีดังกลาว อาจติดปญหาขอกฎหมายได กลาวคือ ตามกฎหมายปาไมไดระบุใหพนักงานเจาหนาที่
ของกรมปาไมเปนผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการขีดเขตและปกเขตที่ดินของกรมปาไม แต
เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ไมใชเจาหนาที่ของกรมปาไมตามที่กฎหมาย
ระบุ ดังนั้น หากจะใหการทํางานแทนกันมีความถูกตอง จึงควรพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายดวย แต
ปญหาสําคัญคือ การทํางานแทนโดยเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนั้น เปน
การทํางานโดยบุคลากรที่ไมไดมีความรูครอบคลุมภารกิจทุกดาน
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(4) กรมคุมประพฤติ
การปรับปรุงโครงสรางกระทรวงยุติธรรมในป พ.ศ. 2545 มีการตั้งหนวยงานใหมจํานวนมาก โดย
หนวยงานระดับกรมกวา 10 หนวยงาน ไมมีหนวยงานตัวแทนในระดับจังหวัด ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมเองก็
ไมมีหนวยราชการสวนภูมิภาคที่เปนตัวแทนกระทรวงในจังหวัดดวย หนวยราชการสวนภูมิภาคในกระทรวงจะ
มีเฉพาะกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมบังคับคดี ดังนั้น
กระทรวงยุติธรรมจึงมีการหาวิธีการทํางานในภูมิภาค โดยตั้งทีมบริหารในจังหวัดในรูปแบบการบริหารแบบ
แมทริกซ เรียกวา “คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด” ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมในจังหวัดทั้ง 4 กรมดังกลาว มีการคัดเลือกกันเองเปนประธานวาระครั้งละ 2 ป สวนที่เหลือเปน
กรรมการ การทํางานของศูนยบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดเปนการระดมบุคลากรจากสวนราชการของแตละ
กรมเฉลี่ยกันเขามาเพื่อมาทํางานของสวนกลาง มีการจัดสรรงบประมาณจากแตละหนวยงานมาบริหาร
จัดการรวมกัน มีการจางบุคลากรภายนอกเพิ่ม เชน เจาหนาที่ฝกอบรม เปนตน ศูนยฯ ดังกลาวทําหนาที่รับ
นโยบายจากกระทรวงมาปฏิบัติในจังหวัด และรับทําภารกิจแทนสวนราชการอื่น ๆ ในสวนกลางที่จําเปนตองมี
การดําเนินภารกิจในพื้นที่
ที่ผานมามีปญหาอุปสรรค คือ การทํางานแบบรวมมือดังกลาวทําใหบุคลากรของแตละหนวยงาน
ในพื้นที่มีภาระความรับผิดชอบเพิ่มนอกเหนือจากภาระงานประจําของตน เชน มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานยุติธรรมจังหวัดทุกเดือน มีการนําโครงการตาง ๆ ที่มีการสงเขามายังหนวยบริหารงานกลางแบง
กันรับผิดชอบนําไปปฏิบัติผานแตละหนวยงาน ดังนั้น ในชวงหลังจึงมีการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังให
ชัดเจนสําหรับบุคลากรปฏิบัติงานแทนหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ขอดีคือ การตั้งหนวยงานรวมทําใหกระทรวง
ยุติธรรมสามารถมีหนวยงานตัวแทนกระทรวงขึ้นมาไดโดยไมตองกระทบเรื่องตําแหนงราชการและกรอบ
อัตรากําลังของกระทรวง
สําหรับการทํางานรวมกันในระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรณีกรมคุม
ประพฤติซึ่งมีภารกิจดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และกรมราชทัณฑซึ่งดูแลผูตองโทษในเรือนจํา ทํางาน
รวมกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งดูแลควบคุมเด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน โดยเมื่อมีผูกระทําผิดที่ศาลสั่งใหคุมประพฤติ กรมราชทัณฑจะสงตัวผูตองขังที่พนโทษกอนกําหนด
มาใหกรมคุมประพฤติดูแล เชนเดียวกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่มีการปลอยตัวเด็ก
ออกมาใหคุมประพฤติภายนอก รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลอยูในการคุมประพฤติโดยเฉพาะ ซึ่งกรม
คุมประพฤติจะตองนําเด็กและเยาวชนเหลานั้นไปทํางานบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
เนื่องจากกรมคุมประพฤติมีภารกิจในการบําบัดฟนฟูผูกระทําผิดที่ไมไดถูกควบคุมตัว ผูกระทําผิด
จึงยังคงดําเนินชีวิตอยูในชุมชนในสังคมปกติ กรมคุมประพฤติจึงมีงานที่ตองขอใหหนวยงานอื่นทําแทน นั่น
คือ การสอดสองดูแลผูกระทําผิดที่อยูภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติซึ่งเขาทํางานบริการสังคมในหนวยงาน
- 67 -

ตาง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่กรมคุมประพฤติไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง เนื่องจากมีจํานวนประมาณแสน
กวารายทั่วประเทศ แตละรายทํางาน 20-50 ชั่วโมงขึ้นไป วิธีการคือ กรมคุมประพฤติจะสรางภาคีเครือขาย
กับหนวยงานในพื้นที่ใกลกับชุมชนของผูกระทําผิด เชน สถานีอนามัย องคการบริหารสวนตําบล มูลนิธิ วัด
เปนตน โดยจะมีการมอบหมายใหหนวยงานเหลานั้นชวยดูแลการคุมประพฤติของผูที่ทํางานบริการสังคม
ในแตละพื้นที่ เมื่อมีคําสั่งใหผูถูกคุมประพฤติตองปฏิบัติงานบริการสังคม กรมคุมประพฤติจะสงเรื่องไปยัง
หนวยงานในพื้นที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูถูกคุมประพฤติโดยตรง หนวยงานในพื้นที่จะดูแลทั้งกระบวนการ
จนครบตามเงื่อนไข และแจงผลมายังกรมคุมประพฤติ แตในกรณีที่เกิดปญหา กรมคุมประพฤติจะสง
เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปติดตามแกไข การฝากงานดังกลาว ไมมีการทําหนังสือบันทึกขอตกลง แตอาศัยการที่
สํานักงานคุมประพฤติลงไปประสานสรางเครือขาย และจัดประชุมรวมระหวางหนวยงานในพื้นที่ประจําทุกป
กรมคุมประพฤติมีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นคอนขางมาก เนื่องจากกรมคุมประพฤติมีงานที่
ตองทําในลักษณะภาคีเครือขาย ซึ่งเปนการทํางานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยกรมคุมประพฤติตองนําผูกระทําผิดที่ถูกตํารวจจับในขอหาเสพยาเสพติดเขาระบบการบังคับบําบัด
กลาวคือ เมื่อถูกจับและมีการฟองศาล ในระหวางนี้จะมีการตรวจสภาพการเสพติดยา หากพบวาเปนผูอยู
ในขั้นติดยาก็จะมีการนําตัวเขาสูการบําบัดฟนฟู โดยมีคณะกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดระดับจังหวัด
ประกอบดวยตัวแทนสวนราชการหลายหนวย เขามารวมกันพิจารณาโปรแกรมการฟนฟู จากนั้นจะสงตัวไป
ยังหนวยบําบัดฟนฟูที่มีอยูในพื้นที่ เชน โรงพยาบาล หนวยทหาร เปนตน กรมคุมประพฤติจะเปนตัวกลาง
ประสานระหวางคณะกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดในจังหวัดกับหนวยงานที่ทํางานดานการบําบัดฟนฟู
สําหรับการทํางานแบบคูขนาน ไดแก การทํางานดานการบําบัดผูติดยาเสพติด กลาวคือ การบําบัด
ผูติดยาเสพติดในประเทศไทยมี 3 ระบบ คือ ระบบบังคับบําบัด ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ ระบบการ
บําบัดโดยสมัครใจ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลผูสมัครใจเขามาบําบัด และระบบบําบัดแบบ
ตองโทษ รับผิดชอบโดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและกรมราชทัณฑ ซึ่งมีสถานบําบัดพิเศษ
สําหรับบําบัดผูติดยาเสพติดที่เปนผูกระทําผิดและตองโทษคุมขัง เปนการทํางานเดียวกันแบบคูขนาน ตางคน
ตางทํา แตจะมีการนําผลการบําบัดแตละระบบมาเปรียบเทียบกันในแตละป มีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขามาดูแลภาพรวมของระบบการบําบัด เพื่อประเมินจุดออนจุดแข็งของ
หนวยบําบัดแตละระบบ
จากที่ผานมาพบวา การทํางานแทนกันดําเนินไปได เพราะหนวยงานที่ทํางานแทนหนวยงานอื่น
ไดรับประโยชนรวมกันในการทํางานแทนนั้น เชน การสงผูถูกคุมประพฤติไปทํางานบริการสังคม หนวยงานที่
รับดําเนินการแทนไดประโยชนจากการมีแรงงานทํางานในหนวยงานเพิ่ม กรณีการบําบัดผูติดยาเสพติด
หนวยงานบําบัดฟนฟูสามารถนับผลสําเร็จของการบําบัดเปนผลงานของตนเองไดโดยตรง เชน กองบินทหาร
เมื่ อรั บผู ถู กบั งคั บให บํ าบั ดจากกรมคุ มประพฤติ เข าไปบํ าบั ด ก็ จะมี การนั บเป นผลงานการบํ าบั ดของ
หนวยงาน โดยไมมีการแบงแยกวากรณีดังกลาวเปนการรับบําบัดผูติดยาเสพติดในความรับผิดชอบของ
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กรมคุมประพฤติ นอกจากนี้การรับบําบัดแทนกรมคุมประพฤติยังสามารถเบิกงบประมาณจากตนสังกัดได
ดวย การมีผลไดรวมกันจากการทํางานแทนหนวยงานอื่นจึงทําใหการทํางานแทนกันยังคงดําเนินไปได
อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบจากกรณีการทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่นในรูปของการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ ก็คือ กรณีทําบันทึกขอตกลงกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหรับคนในคุมประพฤติ
เขารับการพัฒนาฝมือแรงงานในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่ แตไมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
เชนเดียวกับบันทึกขอตกลงกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สาเหตุที่การปฏิบัติในพื้นที่ไมดําเนินไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นในสวนกลาง เพราะความสัมพันธในระดับพื้นที่
อาจไมราบรื่น หรือเปนเพราะขอตกลงดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
(5) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน มีหนาที่การรังวัดและออกเอกสารสิทธิ์แกที่ดินเอกชนทั้งประเทศ สวนที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
มีหนาที่เพียงออกเอกสารหนังสือสําคัญให แตหนาที่ในการดูแลรั กษาที่ดินนั้นเป นความรับผิดชอบของ
หนวยงานรัฐที่เปนเจาของพื้นที่เอง เชน กรมปาไม กรมอุทยานฯ กรมธนารักษ การรถไฟ เปนตน สําหรับ
ภารกิจที่กรมที่ดินรวมกันทํากับกรมปาไมโดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ไดแก ขอตกลง
การรังวัดที่ดินของเอกชนที่ติดกับพื้นที่ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยทุก
ครั้งที่กรมที่ดินจะมีการรังวัดที่ดินในพื้นที่ติดกับที่ดินของรัฐในกรณีดังกลาว กรมที่ดินจะตองรับทราบแนวเขต
พื้นที่ ของกรมปาไมหรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพื ช อยางชัดเจนเสียกอน โดยในขั้นตอน
ดังกลาว มีขอตกลงกันวา กรมที่ดินจะสงแผนที่พื้นที่นั้นไปใหกรมปาไมดําเนินการขีดเขตพื้นที่ของตน กรม
ที่ดินมีการโอนงบประมาณสําหรับการขีดเขตใหกรมปาไม นอกจากนี้ กรมที่ดินยังมีการทําบันทึกขอตกลงใน
ลักษณะเดียวกันกับกรมอื่น ๆ ที่ดูแลที่ดินของรัฐ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมธนารักษ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนตน กรมที่ดินถือวาการทําบันทึกขอตกลงนี้เปนการทํางาน
รวมกันเพื่อใหงานของกรมที่ดินบรรลุผล
กรณีการทํางานแทนหนวยงานอื่น ไดแก กรณีกรมที่ดินดูแลที่สาธารณะตามกฎหมายลักษณะการ
ปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งระบุใหการดูแลที่สาธารณะเปนอํานาจของกรมการอําเภอ หรือนายอําเภอ
แต ในทางปฏิ บั ติ กรมที่ ดิ นเป นผู รั บผิ ดชอบในการดู แลที่ สาธารณะมาโดยตลอด เพราะรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายภารกิจใหกรมที่ดินดําเนินการ มีการหารือการถายโอนภารกิจนี้หลายครั้ง ใน
การกําหนดแนวทางการกระจายอํานาจก็มีการพูดถึงการแบงภารกิจนี้อยู แตในทางปฏิบัติยังไมสามารถทําได
เนื่องจากภารกิจการดูแลที่สาธารณะคาบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน กรมที่ดินเปนหนวยงานที่
มีกฎหมายระบุใหอํานาจหนาที่ดูแลที่ดินของรัฐในหลายกรณี เชน มาตรา 8 มาตรา 12 กําหนดใหกรมที่ดินมี
อํานาจขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ การขอใชประโยชนที่ดินของรัฐ การใหสัมปทาน เปนตน ยกเวนเรื่องการดูแลที่
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สาธารณะซึ่งกฎหมายเฉพาะระบุไวใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ปจจุบันกรมที่ดินใชอํานาจหนาที่
ตามที่อธิบดีมอบหมายไดดูแลเฉพาะกรณี
การจัดที่ดิน เปนภารกิจที่กรมที่ดินไดรับมอบหมายเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล กลาวคือ
ตามปกติแลวตามประมวลกฎหมายที่ดิน การจัดที่ดินเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการที่ดิน
แหงชาติ เดิมหนวยงานที่รับผิดชอบคือ กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ซึ่งในอดีตอยูใน
กรมที่ดิน แตปจจุบันไดโอนยายไปอยูกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายระบุวา
หนวยงานใดก็ตามที่จะมีการจัดที่ดินขนาดใหญของรัฐ ตองมีการนําเรื่องเขาคณะกรรมการที่ดินแหงชาติ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและลงมติ จากนั้นจึงสงเรื่องใหกรมที่ดินทําการรังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ตามมติการ
จัดที่ดินนั้น แตปจจุบันกฎหมายมาตราดังกลาวถูกระงับโดยมติคณะรัฐมนตรี เพราะติดปญหาเรื่องการหา
ที่ดินมาจัด เพราะตองเปนพื้นที่ขนาดใหญมากกวาหนึ่งพันไรขึ้นไป
ภารกิจที่กรมที่ดินที่ดําเนินการทั้งที่ไมใชภารกิจหลัก คือ การจัดที่ดินในพื้นที่ความมั่นคงชายแดน
การจัดที่ดินตามโครงการพระราชดําริ สวนภารกิจใหมที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล คือ การจัดการที่ดิน
สาธารณประโยชนของรัฐ ซึ่งประกอบดวยที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันกับที่ดินสาธารณประโยชนที่
มีการบุก รุกโดยเอกชน โดยกรมที่ดินจะนําที่ ดินสาธารณประโยชนที่มี การบุกรุกมาจัดสรรสิท ธิ์การใช
ประโยชน โดยออกเอกสารสิทธิ์ระบุแนวเขตสิทธิ์การใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะนั้น เพื่อเปนหลักฐาน
สําหรับการตอยอดนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน สวนที่ดินสาธารณประโยชนแตไมมีความจําเปนที่
ตองใชเปนที่สาธารณประโยชนแลว กรมที่ดินจะนําที่ดินผืนนั้นมาจัดสรรใหประชาชนเขาไปใชประโยชนได
ตามกฎหมาย หากพิจารณาตามกฎหมายแลวการทํางานทั้งหมดนี้เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ แต
ระดับนโยบายมีการมอบหมายใหกรมที่ดินทํา ซึ่งเปนการรับมอบภารกิจที่นอกเหนือกฎหมาย
กรณีการทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่น ไดแก การรังวัดที่ดินโดยเอกชน ตามพระราชบัญญัติชาง
รังวัดเอกชน ซึ่งระบุใหอํานาจหนาที่แกผูประกอบการเอกชนในการทํางานรังวัดที่ดินไดในกรณีการสอบเขต
การแบงแยก เฉพาะเอกสารสิทธิ์ที่เปนโฉนดที่ดิน เปนผลใหชางรังวัดเอกชน สามารถเขามารับภาระแทน
ช า งรัง วั ด ของกรมที่ ดิ น ได ห มดทั้ ง กระบวนการในระดั บ พื้น ที่ นั่น คื อ ได ผ ลผลิต เป น รู ป แผนที่ ก ารรั ง วั ด
หลักฐานการคํานวณ การคิดอัตราสวน เพื่อสงเขาสูกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและเขียนโฉนดของ
กรมที่ดินตอไป ที่ผานมาการทํางานของชางรังวัดเอกชนชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนและลดภาระ
ของเจาหนาที่รังวัดกรมที่ดินไดมาก แตหลังจากการปฏิรูประบบราชการป พ.ศ. 2545 เปนตนมา หนวยงาน
ภาครัฐมีการลดตนทุนการทํางานและการใหบริการ กรมที่ดินเองคิดคาบริการรังวัดที่ดินเพียงแปลงละ 800
บาท ซึ่งเปนราคาบริการที่ไมนับรวมตนทุนบุคลากรและทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณซึ่งเปนของรัฐ สงผลให
ผูประกอบการรังวัดที่ดินเอกชนหลายรายไมสามารถแขงขันตอไปได เพราะตองแบกรับตนทุนบุคลากรชาง
รังวัดและคาอุปกรณเทคโนโลยีราคาแพง ซึ่งทําตนทุนการรังวัดที่ดินของบริษัทเอกชนตกอยูระหวาง 3,0005,000 บาทตอแปลง ดังนั้น บทบาทการใหบริการรังวัดที่ดินเอกชนในปจจุบันจึงเริ่มถดถอยลง
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ภารกิจของกรมที่ดินตองอาศัยความรวมมือกับสวนราชการอื่นเปนจํานวนมาก เพราะการออก
เอกสารสิทธิ์จะกระทบประโยชนหรือเขตอํานาจของหลายหนวยงาน ดังนั้น ในกรณีที่จะทําการอันกระทบ
ตอเขตอํานาจและสิทธิ์ของหนวยราชการอื่น กรมที่ดินจะมีการทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานเหลานั้นไว
ซึ่งมีเปนจํานวนมาก เพื่อใหงานของกรมที่ดินสามารถบรรลุผลได อีกกรณีหนึ่งคือ การทําบันทึกขอตกลงกับ
กรมการปกครอง ในการขอใหกรมที่ดินสามารถเขาไปดึงขอมูลบุคคลมาใชประกอบการพิจารณาทําเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน นอกจากนั้น หนวยงานอื่น ๆ ก็มีการประสานขอทําบันทึกขอตกลงกับกรมที่ดินดวยเชนกัน เชน กรม
ชลประทาน กรมทางหลวง ในกรณีที่หนวยงานเหลานั้นจะตองมีการจัดรูปที่ดิน จะประสานขอใหกรมที่ดินสง
เจาหนาที่ที่ดินออกไปดําเนินงานให โดยกรมที่ดินจะจัดอัตรากําลังลงไปสนับสนุนในการทํางานนั้น ๆ เปนการ
ทํางานตามบันทึกขอตกลง ที่ผานมากรมที่ดินมีการสนับสนุนบุคลากรในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นทุก
ป ถามีแผนงานโครงการตามบันทึกขอตกลงเขามา กรมที่ดินก็จะมีการจัดสรรบุคลากรใหเสมอ เชน ฝาย
รังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน รังวัดที่ดินเพื่อการทางหลวง แยกเปนบุคลากรตางหากจากภารกิจหลักของ
กรมที่ดิน ปจจุบันกรมที่ดินไดยกระดับความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ เชน การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด
การอนุญาตใชประโยชนที่ดินของรัฐ มีการทําบันทึกขอตกลง มีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานรวมกัน
ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กลาวคือ
กรมที่ดินทําเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน นส.3 ก. ในขณะมีบางหนวยงานออกเอกสารสิทธิ์เชนกัน
เชน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ใชที่ดิน นค.3 เปนการทํางานเดียวกัน คือ
ออกเอกสารสิทธิ์ แตทํางานคนละกฎหมาย
(6) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยมี ก ารทํ า งานคู ข นานกั บ หน ว ยราชการ คื อ กรณี ที่ ส ภา
อุตสาหกรรมทําหนาที่ในการรับรองแหลงกําเนิดสินคาอุตสาหกรรมสําหรับผูประกอบการสงออก ซึ่งเปน
อํานาจของกรมการคาตางประเทศ แตในกรณีนี้เปนการอนุมัติรับรองสินคาโดยองคกรในภาคเอกชน
ดวยกันเองเฉพาะกรณีที่ไมใชสินคาภายใตเงื่อนไขการใชสิทธิ์ตามเขตการคาพิเศษ
กรณีที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยทํางานแทนหนวยงานอื่น ไดแก การที่สภาอุตสาหกรรม
เปนตัวกลางประสานงานขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการทํางานของรัฐบาลในการเจรจาเอฟทีเอ และกรณี
สภาอุตสาหกรรมรับจางจัดสัมมนาแทนหนวยราชการ เชน การใหขอมูลเชิงลึกในดานตาง ๆ แกผูประกอบการ
อุตสาหกรรม เพราะสภาอุตสาหกรรมมีสมาชิกบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแตละดาน โดยการทําภารกิจแทน
หนวยงานภาครัฐดังกลาวดําเนินการในรูปของสัญญามอบหมายใหทํางานแทน เนื่องจากสภาอุตสาหกรรม
เปนหนวยงานไมแสวงผลกําไร การทํางานตาง ๆ จึงตองยึดสัญญาเปนหลัก สวนบันทึกขอตกลงความ
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รวมมือเปนเรื่องคอนขางไมแนนอนรับประกันไมได นอกจากนี้ ยังมีการรับดําเนินโครงการในความรับผิดชอบ
ของหนวยราชการดวย เชน โครงการพี่เลี้ยงนอง โครงการบมเพาะผูประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการชะลอการเลิกจาง ซึ่งเปนการรับโครงการตอจากราชการมารับทําแทน
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก การทําหนาที่เปนศูนยประสานงานกับภาครัฐในการให
ขอมูลชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม และใหบริการขอมูลตาง ๆ แกสมาชิกควบคูไปกับการใหขอมูล
ของหนวยราชการ และรับเปนตัวกลางรับเรื่องรองเรียนตาง ๆ จากสมาชิกเพื่อสงตอไปยังหนวยราชการที่มี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เหตุผลที่สภาอุตสาหกรรมทํางานบางอยางแทนรัฐได เพราะมีศักยภาพใน
การเขาถึงขอมูลภาคเอกชนไดมากกวา ปจจุบันที่สภาอุตสาหกรรมทําอยูคือ Logistic Performance Index
ทํารวมกับสภาพัฒน และกรมสงเสริมการสงออก มีเปาหมายเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดรวมกัน เพื่อผลักดันโลจิสติกส
พื้นฐานของประเทศไทย เปนการวิจัยจากขอมูลผูรับบริการโลจิสติกส รวมถึงการประสานกับนักวิชาการ
สภาอุ ต สาหกรรมอาจมี บ ทบาทคู ข นานกั บ สภาหอการค า ในกรณี ก ารรั บ จดทะเบี ย นรั บ รอง
แหลงกําเนิดสิ นค า กล าวคื อ สภาหอการค าเปนหนวยงานเอกชนตั้งภายในเอกสิทธิ์ของผูประกอบการ
ภาคเอกชนในจังหวัด จึงมีเอกสิทธิ์ในการออกหนังสือรับรองตาง ๆ ในภาคเอกชนได แตสภาอุตสาหกรรมนั้น
เอกสิทธิ์ในการดําเนินการตาง ๆ ในนามองคกรอยูที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งเปนองคกรแกนกลาง
สวนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเหมือนสาขาในพื้นที่ ดังนั้น การดําเนินการรับรองแหลงกําเนิดสินคาหรือ
ดํ า เนิ น การใด ๆ อั น เป น เอกสิ ท ธิ์ ข องสภาอุ ต สาหกรรม จึ ง ต อ งมี ก ารจั ด ฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ข องสภา
อุ ต สาหกรรมในพื้น ที่ เ สีย กอน บางเรื่ อ งสภาอุตสาหกรรมจัง หวัดตอ งสง เรื่อ งเขา มายั ง สํ า นัก งานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนั้น การทํางาน เชน การรับรองแหลงกําเนิดสินคาของสภาหอการคาจังหวัด
จึงรวดเร็วไมซับซอนเหมือนสภาอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกับภาครัฐยังมีอุปสรรคปญหาขอติดขัอที่ภาคเอกชนประสบอยูใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปญหาในเชิงการจัดการ ตัวอยางเชน กรณีที่ภาครัฐจัดสรางศูนยแสดงสินคาที่หาดใหญ
แตบริหารจัดการเองไมได จึงเชิญตัวแทนสภาอุตสาหกรรมเขาไปบริหารศูนย แตสภาอุตสาหกรรมไมมีความ
มั่นใจในการทํางานดังกลาว เนื่องจากภาคเอกชนมองวาโครงการบางโครงการซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายผูวา
ราชการจังหวัดคนหนึ่ง แตเมื่อผูวาราชการจังหวัดอีกคนเขามา กลับลมเลิกโครงการนั้น เอกชนจึงมองวา
ความเปนผูวาซีอีโอของภาครัฐในบางมิติทําใหการทํางานรวมกับภาคเอกชนมีปญหา เพราะโครงการที่
ตัดสินใจไปแลวสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกไปได สิ่งที่ภาคเอกชนหวั่นเกรงคือการที่ภาครัฐไมยอมผูกมัด
กับสิ่งที่ไดตัดสินใจไปแลว จึงคิดวากลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชนระดับจังหวัดนาจะเปน
ทางออกหนึ่งที่ทําใหเอกชนมั่นใจในการทํางานรับภาครัฐไดมากขึ้น
นอกจากนี้ ปญหาอีกประการหนึ่งคือ อุปสรรคทางกฎหมายในการเปดใหภาคเอกชนเขามาทํางาน
แทนรัฐ ตัวอยางเชน กรณีการจัดการน้ําในภาคตะวันออก ซึ่งเปนการทํางานรวมกันตั้งแตกลุมผูใชน้ําตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา ปญหาที่พบคือ บริษัทน้ําตะวันออกซึ่งรับผลิตและจัดสงน้ําประปาเพื่ออุตสาหกรรม เปนการ
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ทํางานโดยไมมีกฎหมายใดระบุใหภาคเอกชนตองจายคาน้ําแกชุมชนภาคเกษตรกรรมซึ่งตองใชน้ําจาก
แหลงเดียวกันและอางความเปนเจาของน้ํา แตแมวาบริษัทเอกชนไดจายคาซื้อน้ําจากกรมชลประทานไป
แลว ในกรณีนี้ภาคเอกชนมองวา หากมีชองทางตามกฎหมายระบุใหเอกชนสามารถจายคาน้ําแกชุมชนได
ดวยก็ยินดีทํา แตปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับ จึงไมสามารถจายเงินใหชุมชนได สงผลกอใหเกิดเปนขอ
ขัดแยงกันระหวางเอกชนกับชุมชนในพื้นที่ หากไมมีการประสานการใชน้ําและการวางแผนทําความเขาใจใน
การทํางานรวมกันเปนระบบก็อาจเกิดปญหาตอภาคเอกชนได ขอที่ควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ภาครัฐแข งกับภาคเอกชน ก็คือ การทํ างานของหนวยราชการไม มี การคิดเงินเดือนบุคลากรเปนต นทุ น
ประกอบการ ดังนั้นตนทุนการใหบริการของหนวยราชการจึงถูกกวาเอกชน เพราะไมใชการคิดตนทุนที่เปนจริง
(7) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวของกับหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต สําหรับงานบริการสาธารณสุขในทองถิ่น ไดแก สถานีอนามัย 28 แหง ไดมีการถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรับไปบริหารจัดการ โดยกระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทมาเปนผูกํากับดูแลมาตรฐานและให
การสนับสนุนทางวิชาการ เปนพี่เลี้ยงใหกับทองถิ่นในชวงแรกของการถายโอนภารกิจ
กระทรวงสาธารณสุขมีงานที่ไดรับฝากจากหนวยงานอื่นจํานวนมาก เชน การเปนศูนยกลางประสาน
ขอมูลประชากร การเกิด การตาย และสถิติขอมูลประชากร แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขตอง
ดูแลเรื่องการบริการสุขภาพแกผูประกันตน การดูแลประเมินความพิการของผูประกันตน แทนสํานักงาน
ประกันสังคม แมจะมีศูนยผูพิการของกระทรวงแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม แตในทางปฏิบัติ การ
ประเมินความพิการยังคงอยูที่กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการดูแลคนพิการในกลุมรับผิดชอบของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดวย สําหรับงานดูแลบําบัดผูติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ยังคงมีบทบาทในการคนหาผูติดยาเสพติดในนโยบายตอตานยาเสพติด และรับเปนศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด
ดวย
งานที่กระทรวงสาธารณสุขรับทํารวมหนวยงานอื่น ไดแก การดูแลงานของ WHO ในการประสาน
เรื่องการควบคุมไขหวัด 2009 การกํากับดูแลมาตรฐานหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข เชน
องคการเภสัช การผลิตยาและวัคซีนตาง ๆ การประเมินผลกระทบสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ใน
ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพผูตองขังในความรับผิดชอบของ
กรมราชทัณฑ การทํางานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย ในการตรวจสิ่งปนเปอนและ
คุณภาพสินคา และการประสานความรวมมือทํางานกับทองถิ่น เชน สนับสนุนงานบริการสุขภาพตาง ๆ แก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
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กระทรวงสาธารณสุขทํางานคูขนานไปกับกระทรวงศึกษาธิการ ในดานการผลิตบุคลากรดานการ
สาธารณสุข โดยมีสถาบันบรมราชชนกรับผิดชอบผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขทุกสาขา ยกเวนแพทย ซึ่งการ
ผลิตบุคลากรแพทยจะมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย การทํางานคูขนานกับสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
การทํางานคูขนานดานการกํากับมาตรฐานเรื่องหลักสูตร ใบอนุญาต และมาตรฐานวิชาการในสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย ควบคูไปกับแพทยสภา ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล
(8) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงานไมมีการทํางานแทนหนวยงานอื่น เพราะกระทรวงแรงงานมีสวนราชการใน
จังหวัดครบแลว ยกเวนกรมพัฒนาฝมือแรงงานซึ่งมีเฉพาะราชการสวนกลาง ไมมีหนวยราชการสวนภูมิภาค
แตมีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 แหง ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 63 แหง เปนหนวยงานภายใน
กรม ไมมีอํานาจเทียบเทาหนวยราชการสวนภูมิภาค หนวยงานทั้งหมดจึงถือเปนสวนกลาง
กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นเปนหลัก เนื่องจากกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไมสามารถทําภารกิจไดครบทั่วทุกพื้นที่และครอบคลุมกลุมเปาหมายแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ จึง
ตองอาศัยการสรางเครือขายทํางานรวมกับสมาคมวิชาชีพทุกดานในการจัดฝกอบรมและพัฒนาฝมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองพัฒนาฝมือแรงงานตนเองอยางนอยรอยละ 50 หากทําไดไมครบตองจายเงินสมทบ
เขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะทํากิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานใหเพิ่มขึ้น
ตามปกติกรมพัฒนาฝมือแรงงานสามารถใหการฝกอบรมพัฒนาแกกลุมเปาหมายไดราว 2-3 แสนคนตอป แต
ถาสถานประกอบการมีการพัฒนาแรงงานของตนควบคูไปดวยจะทําไดราว 4 ลานคนตอป
การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีจํานวนมาก แตไมมีผลในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อยูภายใตบทบาทของหัวหนาสวนราชการในพื้นที่ กรณีที่หัวหนา
สวนราชการในพื้นที่ไมสนใจก็จะไมมีการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ทําใหไมเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ตัวอยางเชน กรณีการทําบันทึกขอตกลงกับกรมคุมประพฤติ ปญหาคือ เมื่อมีการประสานงานระหวาง
หนวยงานไมสอดคลองกัน เชน กรมคุมประพฤติขอใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานไปอบรมครึ่งวัน แตกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานเห็นวาการจัดอบรมครึ่งวันไมไดประโยชนจึงมีปญหาในการจัดกิจกรรม หรือบางกรณีทั้งสอง
หนวยงานในพื้นที่จัดเวลาในการทํางานรวมไมตรงกันและเลื่อนไมได บันทึกขอตกลงที่ทําในระดับกรม
สวนกลางจึงไมสามารถกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได
บางกรณีที่หนวยงานระดับปฏิบัติสามารถประสานงานและหาขอตกลงกันไดก็สามารถทํางานตาม
บันทึกขอตกลงไดราบรื่น เชน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีประสานการจัดกิจกรรมฝกอบรม
ทักษะอาชีพใหแกผูตองคุมประพฤติ โดยกําหนดเวลาครึ่งวัน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานก็เลือกกิจกรรมที่
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เหมาะสมไปจัดใหได กลาวโดยสรุป บันทึกขอตกลงของหนวยราชการมีการจัดทําขึ้นเปนจํานวนมาก แตที่
ประสบผลสําเร็จมีนอย ลาสุดมีการทําบันทึกขอตกลงกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย โดยกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานไปจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรใหพนักงานตลาดหลักทรัพย
ปญหาที่พบคือ กรมพัฒนาฝมือแรงงานในสวนกลางจะมุงเนนการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ
เพื่อทําบั นทึ กข อตกลงจั ดการฝ กอบรมทั กษะฝมือแรงงานดานต าง ๆ อยางต อเนื่อง เพื่อเปนการขยาย
กลุมเปาหมายผูรับบริการของกรม โดยเมื่อทําบันทึกขอตกลงกับกรมหรือหนวยงานอื่น ๆ แลว ก็จะสงเรื่องให
หนวยงานปฏิบัติการในพื้นที่ตาง ๆ รับไปจัดกิจกรรมภายใตขอตกลงนั้น ๆ ซึ่งหนวยงานปฏิบัติการสวนใหญ
อาจมองวาภารกิจภายใตบันทึกขอตกลงไมมีความสําคัญเทากับภารกิจหลักของหนวยงาน
การทํางานคูขนานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีการทํางานดานการพัฒนาฝมือแรงงานคูขนานกันไป
(9) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนหนวยงานสวนกลาง เนนการรวมงานกับหนวยงาน
อื่นในลักษณะการสงเสริมสนับสนุนภารกิจใหบรรลุผลใหดียิ่งขึ้น เชน การประสานความรวมมือรณรงคเรื่อง
การปลู กสร างจิ ตสํ านึ กธรรมาภิ บาลร วมกั บมู ลนิ ธิ ประเทศไทยใสสะอาด การเสริ มสร างประสิ ทธิ ภาพ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต และขอความรวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินโครงการพัฒนา
ขาราชการในพื้นที่ สําหรับการทําขอตกลงความรวมมือ ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย ในการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลใหกับหนวยงานในสวนภูมิภาค
เนนการลงพื้นที่ใหการฝกอบรม สวนเรื่องงบประมาณเปนการแบงกันรับผิดชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกัน
นอกจากนี้ ยังมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของทางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไปยังหนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาค เชน การประชาสัมพันธ
ขอมูลการสอบตาง ๆ ขอมูลการจาง การจัดฝกอบรม แตที่ผานมาบันทึกขอตกลงยังไมเกิดผลตามที่ตั้งเปาไว
โดยเฉพาะการรวมมือในการถายทอดองคความรูทางวิชาการ โดยการรวมกันจัดหลักสูตรฝกอบรมพัฒนา
ขาราชการระหวางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(10) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทํางานรวมกับหนวยงานอื่น โดยอาศัยหนวยงานในสวนภูมิภาค
ซึ่งมีอยูทุกจังหวัด โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการมอบหมายใหหนวยงานอื่น ๆ ทํางานแทน
เชน การตั้งดานตรวจความปลอดภัยบนทองถนนในชวงเทศกาล ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประสานขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับตํารวจในพื้นที่ จัดศูนยตรวจบนทองถนน โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเปนผูสนับสนุนงบประมาณเบี้ยเลี้ยง และใหมีการรายงานผลการตรวจจับมายัง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบรรเทาสาธารณภัย เปนการทําหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูบัญชาการเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ เชน โคลนถลม ไฟไหม นายกองคการบริหารสวนตําบล ตองเปนผูบัญชาการ
เบื้องตน รายงานขึ้นมายังหนวยงานอื่น ๆ ที่เขามาใหความชวยเหลือตามลําดับความรุนแรง
ส ว นการทํ า งานคู ข นาน ได แ ก การจั ด ฝ ก อบรมหน ว ยกู ชี พ กู ภั ย โดยกรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยทําการฝกอบรมควบคูไปกับการจัดฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตมีการประสาน
ขอความรวมมือใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดสงบุคลากรผูเชี่ยวชาญไปใหชวยเปนวิทยากร
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกันซอมแผนปองกันสาธารณภัย
ในพื้นที่ ตามที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดสั่งการใหทุกจังหวัดมีการซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเปนประจําทุกป ตามลักษณะการเสี่ยงภัยในพื้นที่ โดยจัดโครงการซอมตามขั้นตอนในระดับ
อําเภอ
(11) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต มีภารกิจหลัก 2 สวน คือ การจัดเก็บภาษี และการควบคุมและจํากัดการบริโภค
โดยการออกใบอนุญาต เชน การออกใบอนุญาตและจัดเก็บคาธรรมเนียมสุรา ตั้งแตขั้นตอนการผลิต การ
นําเขา การบริโภค การจําหนาย ไปจนถึงการขนสง ซึ่งผูประกอบการจะตองมายื่นขอใบอนุญาตจากกรม
สรรพสามิตในทุกขั้นตอนจึงจะดําเนินการในกระบวนการดังกลาวได โดยมีสํานักงานสรรพสามิตภาค
สรรพสามิตพื้นที่ในแตละจังหวัดใหบริการ สวนในเขตพื้นที่ใหญจะมีสํานักงานเขตพื้นที่สรรพสามิตสาขาใน
บางจังหวัด
ภารกิ จ ที่ ดํ า เนิ น การแทนหน ว ยงานอื่ น ได แ ก การจั ด เก็ บ เงิ น บํ า รุ ง องค ก ารแทนที วี ไ ทย ตาม
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให
เก็บคาธรรมเนียมสุราและยาสูบเพิ่มอีกรอยละ 1.5 เพื่อจัดเก็บเปนรายไดสําหรับทีวีไทย โดยกําหนดใหกรม
สรรพสามิตสามารถคิดคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไดรอยละ 1.5 ของเงินที่จัดเก็บได ซึ่งแตละปคิดเปน
เงินประมาณปละ 2 พันลานบาท นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังทําหนาที่จัดเก็บเงินแทนสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดเก็บเพิ่มจากคาธรรมเนียมสุราและยาสูบรอยละ 2 เปนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมแทนโดยไมมีคาใชจายสําหรับดําเนินการ อํานาจการจัดเก็บคาธรรมเนียมแทนดังกลาว
เปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ
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กรณีการทํางานแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การจัดเก็บภาษีน้ํามันและภาษียาสูบแทน
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งกําหนดใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดมอบอํานาจใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ํามันไดไมเกินลิตรละ 20 สตางค ปจจุบันสวนใหญ
องคการบริหารสวนจังหวัดจะออกขอบัญญัติใหสรรพสามิตจัดเก็บในสัดสวนที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับแตละพื้นที่
สวนการเก็บภาษียาสูบแทนองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทนไดมวนละ 9-30 สตางค
โดยในการจัดเก็บภาษีแทนนี้ กรมสรรพสามิตจะหักคาใชจายดําเนินการไวรอยละ 3 ของเงินที่เก็บได เหตุผลที่
ใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีแทนก็เพราะเปนหนวยงานที่มีความชํานาญดานการจัดเก็บภาษีอยูแลว แต
ตอมาองคการบริหารสวนจังหวัดประมาณ 5-6 แหงไดดึงบทบาทหนาที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
และยาสูบไปดําเนินการจัดเก็บเองและไดผลเปนอยางดี
ในทํานองเดียวกัน พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขายสุราและยาสูบในพื้นที่ไดเพิ่ม
10 สตางคตอหนึ่งใบอนุญาต แตปจจุบันกรมสรรพสามิตยังคงจัดเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขาย
สุราและยาสูบเพิ่มแทนองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง โดยมีคาใชจายในการจัดเก็บแทนรอยละ 2 ของ
เงินที่เก็บได ที่ผานมามีประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจกําหนดใหกรมสรรพสามิตถายโอน
อํานาจการจัดเก็บคาธรรมเนียมสุราและยาสูบไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง ปจจุบันขายสุรา
และยาสูบกําลังดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อถายโอนภารกิจดังกลาวไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง แตในอนาคตหากพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพก็อาจมอบอํานาจกลับมายังกรมสรรพสามิตใหชวยรับทําภารกิจเก็บรายไดแทนและใหหัก
คาใชจายไวไดเชนกัน
กรณีการทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่น ไดแก การจัดเก็บภาษีรถยนตดัดแปลง กลาวคือ ปกติการ
จัดเก็บภาษีรถยนตใหม สามารถจัดเก็บภาษีรถยนตไดจากจุดที่มีการผลิต แตเมื่อรถยนตออกมาสูตลาด
และมีการดัดแปลง และตองเสียภาษีรถยนตดัดแปลง แตกรมสรรพสามิตไมสามารถควบคุมติดตามการ
ดัดแปลงรถยนตทั้งหมดได จึงประสานความรวมมือกับกรมการขนสงทางบกซึ่งมีหนาที่ดูแลตรวจอนุญาต
การดัดแปลงสภาพรถ โดยขอใหกรมการขนสงทางบกระงับการจดทะเบียนให และแจงใหเจาของรถมา
ติดตอเสียภาษีการดัดแปลงรถยนตกับกรมสรรพสามิตกอนจึงจะสามารถจดทะเบียนได
สําหรับการทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่นมี 2 เรื่อง คือ การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ภาษี ซึ่งกรมสรรพสามิตมีเจาหนาที่ปราบปรามในการดูแลภารกิจตามกฎหมาย แตอํานาจอีกสวนหนึ่งที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจในการ
จับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดดวย จึงเปนการทํางานคูขนานกันในภารกิจเดียวกัน เปนการดําเนินการ
ภายใตกฎหมายของกรมสรรพสามิต ดังนั้นในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจตรวจจับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ภาษีแลว จะตองสงเรื่องมาใหกรมสรรพสามิตดําเนินการตอไป
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อี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ การควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ละการควบคุ ม การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑยาสูบ เปนการทํางานคูขนานไปกับกระทรวงสาธารณสุข เปนการควบคุมแบบตางคนตางทํา อาศัย
อํานาจตามกฎหมายตางฉบับกัน แตมีวัตถุประสงคเดียวกัน นั่นคือ การดูแลสังคมและควบคุมการบริโภค
กรมสรรพสามิตควบคุมโดยการออกใบอนุญาต เชน ควบคุมการตั้งสถานที่จําหนายสุราและยาสูบ ไมใหอยู
ใกลหรืออยูในสถานที่วัด โรงเรียน สถานีบริการน้ํามัน จะไมออกใบอนุญาตให สวนกระทรวงสาธารณสุขจะ
ทําหนาที่ตรวจดูวารานคาตาง ๆ ที่ตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาวไดรับใบอนุญาตจําหนายหรือไม หรือมีการเปด
ขายเกินเวลาหรือไม จะตองดําเนินการไปภายใตกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
(12) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นจํานวนมาก เพราะกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นตองเปนตัวกลางในการถายโอนอํานาจหนาที่จากกระทรวงตาง ๆ ลงไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน ภารกิจดานการสาธารณสุข การศึกษา โครงสรางพื้นฐาน เปนตน ลวนตองผานมากรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งจะทําหนาที่ประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีสมาคมและองคกรกลางของตนเอง แตปจจุบันองคกรดังกลาวยังไมมีความเขมแข็งมากนัก
กรมส ง เสริ ม การปกครองทองถิ่น จึ ง ตอ งเป น ตัว กลางประสานระหวา งหนว ยงานเจ า ของภารกิ จไปยั ง
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ เชน การถายโอนสถานีอนามัย เปนตน
การทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่น ไดแก กรณีที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทํางานคูขนาน
กับสวนราชการและสถาบันการศึกษาในการใหการฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่สวนทองถิ่น
โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหการอบรมในเชิงความรูพื้นฐานที่ควรไดรับในการนําไปปฏิบัติ สวน
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ จะชวยตอยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือกระทรวงสาธารณสุขจะมีการอบรมแก
บุคลากรในดานความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริการสาธารณสุข
(13) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน มีภารกิจหลักดานการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการน้ํา ในการบริหารภารกิจดาน
การจัดการแหลงน้ํา เมื่อดําเนินการจัดหาที่ดินโครงการพื้นที่ขนาดใหญแลว กรมชลประทานมีการประสาน
ความรวมมือไปยังกรมที่ดิน เพื่อใหชวยสงเจาหนาที่มาดําเนินการรังวัดที่ดิน แตในหลายกรณีตองประสบ
ปญหากับความลาชามาก ทําใหโครงการของกรมชลประทานลาชากระทบตอความเดือดรอนของประชาชนที่
ตองการแหลงน้ํา ดังนั้น จะเปนไปไดหรือไมที่กรมชลประทานจะใชบริการชางรังวัดที่ดินเอกชนในการ
ดําเนินการดังกลาวแทนที่จะตองรอคิวชางรังวัดของกรมที่ดิน
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เมื่อจัดหาที่ดินมาแลว โครงการจะดําเนินการ เชน โครงการขนาดเล็ก เมื่อกรมชลประทานสราง
แหลงน้ําแลวเสร็จ จะตองถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการดูแลการใชประโยชน แตในกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดยังไมมีความพรอมในเรื่องบุคลากรความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี กรม
ชลประทานก็พรอมที่จะใหการสนับสนุน เชน ออกไปเปนพี่เลี้ยงใหความรูทางวิชาการ ในระหวางที่มีการสง
มอบโครงการ ก็จะมีการใหรายละเอียดพิมพเขียวตาง ๆ ประกอบโครงการพรอมกันไปดวย เพื่อความสะดวก
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจางเอกชนมาดําเนินการดูแลจัดการการใชประโยชนแหลงน้ํานั้น หรือ
ในกรณีที่ยังไมพรอมดําเนินการเองก็สามารถขอใหกรมชลประทานเขามาดูแลจัดการใหแทนโดยผานการ
จางใหดําเนินการแทน
ภารกิจที่กรมชลประทานรับดําเนินการแทนหนวยงานอื่น คือ การบริหารจัดการโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา ซึ่งกรมชลประทานไดรับการถายโอนมาจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานเดิม กรมชลประทาน
ใหบริการประชาชนในการสูบน้ําในพื้นที่ โดยประชาชนจายเงินสมทบคาไฟฟาบางสวน จึงไมใชการใหบริการ
แบบใหเปลา เพราะรัฐไมไดเขาไปรับภาระในโครงการดังกลาวทั้งหมด
สําหรับการทํางานแบบคูขนาน ไดแก การจัดตั้งกลุมชลประทานอาสาขึ้นในพื้นที่กลุมผูใชน้ําเพื่อ
รวมกับดูแลการบริหารจัดการน้ําที่ไดรับจัดสรรจากชลประทาน เนื่องจากกรมชลประทานมีพื้นที่แหลงน้ํา
ตองดูแลจัดการการใชประโยชนกวางขวางมาก ในการปฏิบัติงานตองมีเจาหนาที่ฝายสงน้ําออกไปดูวาน้ํา
กอนหนึ่งที่ออกจากอางเก็บน้ําหรือเขื่อนไปในพื้นที่แลว จะมีการดูแลจัดการอยางไรใหเกษตรกรผูใชน้ํา
ไดรับน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม เมื่อบุคลากรของกรมไมสามารถลงไปดูแลการจัดการน้ําในพื้นที่ไดอยาง
ทั่วถึง จึงมีแนวทางตั้งกลุมผูใชน้ําขึ้นในแตละเขตพื้นที่ เพื่อดูแลการจัดสรรน้ําในพื้นที่ เชน กลุมผูใชน้ําใน
พื้นที่เกษตรกร ตองมีการดูแลเขตพื้นที่ใชน้ํา วางรอบเวรการสงน้ําระหวางผูรับตนน้ําและผูรับปลายน้ํา และ
วางแผนการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับลักษณะของพืชที่ปลูกในแตละพื้นที่
การทํางานรวมกับสวนราชการอื่น ไดแก การที่กรมชลประทานไดรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริซึ่งเปนโครงการใหญ นั่นคือ ศูนยศึกษาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษาภูพาน
ศูนยศึกษาปากพนัง เปนการทํางานบูรณาการหลายหนวยงานเขาไปรวมกันดําเนินการศึกษาวิจัยและขยาย
ผลสูเกษตรกรรอบพื้นที่และขยายออกไปใหเกิดประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีการทํา
บันทึกขอตกลงกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟาฝายผลิต โดยตกลงใหกรมชลประทานสามารถ
จัดสรรทรัพยากรน้ําใหหนวยงานนั้นสําหรับผลิตกระแสไฟฟาได โดยคิดเปนคาตอบแทนการนําน้ําจาก
แหลงน้ําของกรมชลประทานไปผลิตกระแสไฟฟา
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(14) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางมีสํานักงานคลังจังหวัดเปนหนวยงานตัวแทนในภูมิภาค แตเดิมคลังจังหวัดทํา
หนาที่ตรวจอนุมัติการรับจายเงินในจังหวัด เปนการตรวจเอกสารในลักษณะฎีกา ตอมาเมื่อมีการนําระบบ
GFMIS เขามาทําใหการทํางานควบคุมเปลี่ยนมาเปนการตรวจอนุมัติในระบบอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
คลังจังหวัดจึงเปลี่ยนบทบาทมาเปนการตรวจวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจการคลังในจังหวัด การจัดขอมูลทํา
ดานเศรษฐกิจ และการจัดทําจีพีพีจังหวัดของแตละจังหวัด ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกับสภาพัฒน ในการให
ขอมูล ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของสํานักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
ของจังหวัด การจัดเก็บขอมูล และการลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูล จัดทําจีพีพีของจังหวัด โดยสวนใหญเปนการ
ขอความรว มมื อ ในการจั ดวิ ท ยากรฝ กอบรมบุ คลากรสว นภูมิ ภ าคของกรมบั ญชีก ลาง เพื่ อรองรับ การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของคลังจังหวัดในการเปนที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลังแกผูวาราชการจังหวัด
(15) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
สํานักงานปลั ดกระทรวง กระทรวงพาณิชยมีสํานักงานพาณิชยจังหวั ดเปนตัวแทนกระทรวงใน
ภูมิภาค โดยทํางานแทนแทบทุกหนวยงานในกระทรวงพาณิชย อาทิ กรมทรัพยสินทางปญญา กรมการคา
ตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งถือเปนการทํางานแทนกันตามปกติ
ของกระทรวง สําหรับการทํางานแทนหนวยงานอื่นนอกกระทรวง เชน การที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายงาน
ดานการรับเรื่องรองเรียนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมาใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดรับ
ดําเนินการรับเรื่องในพื้นที่และสงเรื่องเขามายังสวนกลางแทน สวนการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ไดแก
การทํางานรวมกับกรมการคาภายในเพื่อแกปญหาสินคาเกษตรกร และการรวมเปนคณะทํางานรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดตามยุทธศาสตรดานตาง ๆ สวนการทํางานคูขนานกับหนวยงานอื่น คือ การทํางาน
ดานการจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจการคาในจังหวัด
(16) สภาวิศวกร
พระราชบัญญัติจัดตั้งสภาวิศวกร ไดกําหนดใหสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่ดูแลจรรยาบรรณของ
วิชาชีพวิศวกร สภาวิศวกรเปนองคกรที่ชวยเติมเต็มชองวางขอบเขตของสวนราชการได นอกเหนือจากงาน
ตามอํานาจหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรแลว สภาวิศวกรยังมีการทํางานเพื่อประโยชนสาธารณะ
อยางสม่ําเสมออีกดวย เชน โครงการชุมชนรวมใจความปลอดภัยทางถนน เปนการจัดประกวดชุมชนที่รวม
รณรงคความปลอดภัย โดยรวมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กองบังคับการตํารวจทางหลวง และมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพเขามาสนับสนุนงบประมาณรวมดวย โครงการมีเปาหมายเพื่อทําใหคนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการรวมกันแกไขปญหา ไมใชการมองวาเปนหนาที่ของราชการในการแกไขปญหา ในลําดับ
ตอไปจะขยายไปสูการทํางานดานสิ่งแวดลอม
(17) กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํามีปญหาในลักษณะเดียวกับกรมปาไม นั่นคือ การไมมีตัวแทนของกรมในสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ทําใหไมสามารถดูแลภารกิจดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําจึงมีแนวคิดในการทําโครงการ
วอเตอรแมนขึ้น เพื่อสรางบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนเจาหนาที่ทรัพยากรน้ําจังหวัด
สําหรับการปฏิบัติงานแทนหนวยงานอื่น ในกรณีของกรมทรัพยากรน้ํา ไดแก การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจจากกรมทรัพยากรน้ํา เชน การจัดการฝาย ระบบประปาหมูบาน เปน
ตน แตไมสามารถดูแลจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการรองขอใหกรมทรัพยากรน้ําชวยรับดูแลแทน
ในชวงระหวางการเริ่มตนเรียนรูเพื่อบริหารภารกิจดังกลาว อยางไรก็ตาม ในอนาคตกรมทรัพยากรน้ําจะ
เปลี่ยนบทบาทมาเปนผูใหการสนับสนุนฝกอบรมใหคําปรึกษาเปนหลัก แตปจจุบันยังตองใหการชวยเหลือ
สนับสนุน อย างใกล ชิดเพราะที่ผานมาเจาหนาที่ที่ลงไปตรวจพบวาคุณภาพน้ํ าประปาหมู บานยัง ไมมี
คุณภาพอยูมาก อาจเปนเพราะปญหาดานเทคนิคและความเชี่ยวชาญ
(18) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากทํางานในเชิงนโยบาย
สวนกลางแลว ยังมีการทํางานยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ดวย ภารกิจสวนใหญเปนงานตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
ตามสถานการณ เชน การพิจารณาเรื่องรถเชาเอ็นจีวี เปนตน สวนงานที่ตองรวมกับสวนราชการอื่น เชน
การเขาไปเปนฝายเลขานุการระดับชาติ การดูแลโครงการอีสเทิรนซีบอรด การทําหนาที่เปนฝายเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนการมุงทําแผนบูรณาการทุกหนวยงานให
เปนหมวดหมู จากนั้นจะหาเจาภาพหลักในแตละแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการตาม
แผนงานแตละดาน
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(19) กรมสรรพากร
กรมสรรพากรเปนหนวยงานขนาดใหญ มีเจาหนาที่จํานวนมาก และมีสํานักงานกระจายอยูทั่ว
ประเทศ ภารกิจหลักของกรมสรรพากรคือ การจัดเก็บภาษีจากประชาชนที่มีรายไดทั่วประเทศ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน กรมสรรพากรจึงมีแนวทางใหประชาชนทําหนาที่ประเมินการจายภาษีดวยตนเอง
แทนที่จะใหเจาหนาที่ลงไปประเมินเรียกเก็บภาษี ซึ่งถือเปนการปรับปรุงระบบบริหารงานของกรมสรรพากร
เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากรมีการมอบหมายภารกิจใหหนวยงานอื่นทําแทน คือ การใหกรมที่ดินจัดเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะให ซึ่งเปนการประสานงานรวมกัน สวนการทํางานคูขนาน ไดแก การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
การจัดเก็บภาษีของทองถิ่นดวยตนเอง และการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต อยางไรก็ดี ตัวแทนกรมสรรพากร
ใหขอคิดเห็นวา การทําเครื่องมือสําหรับเปดใหหนวยงานอื่นเขามาทําภารกิจแทนรัฐ ไมควรเปนการทํา
เครื่องมือแบบเหมารวม และไมควรคิดวาทุกภารกิจตองเปดใหคนอื่นมาทําแทนทั้งหมด เพราะภารกิจบางเรื่อง
เปนประโยชนสาธารณะ ดังนั้น ควรพิจารณาเปนรายภารกิจไปวางานชนิดใดควรอยูกับรัฐ งานชนิดใดควร
ถายโอนใหภาคสวนอื่นดําเนินการแทน

****************************************
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บทที่ 6
บทสรุป

จากขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยพบวา แมในเชิง
โครงสรางการบริหารงานภาครัฐของไทยจะตั้งอยูบนฐานการบริหารงานของสวนราชการระดับกรมเปน
หลัก แตในทางปฏิบัติกลับเห็นไดวาหนวยราชการตาง ๆ มีการสรางระบบการประสานความรวมมือในการ
ทํางานกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากภายใตสภาพเงื่อนไขและขอจํากัดในการบริหารงานภาครัฐใน
ปจจุบัน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของสวนราชการในหลายกรณีตองอาศัยความรวมมือ
จากหนวยราชการอื่นหรือองคกรในภาคสวนอื่น จึงจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จในพื้นที่ได
ยิ่งกวานั้น ในบางกรณียังพบวาภารกิจบริการสาธารณะบางประเภท นอกจากจะดําเนินการโดย
หนวยราชการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในภารกิจนั้นแลว ยังมีหนวยงานหรือองคกรในภาคสวนอื่นดําเนิน
ภารกิจเดียวกันคูขนานไปดวย อันแสดงใหเห็นวาในปจจุบัน สภาพการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ รวมถึงการที่องคกรหรือหนวยงานในภาคสวนอื่นเขามามีบทบาทในการทําภารกิจ
สาธารณะที่มีเปาหมายเดียวกับภาครัฐนั้นไดปรากฏใหเห็นในหลายกรณี ปรากฏการณดังกลาวจึงแสดงให
เห็นถึงความเปนไปไดในการพัฒนากลไกสําหรับเปดใหภาคสวนอื่นมีบทบาทเขามารวมดําเนินภารกิจกับ
ภาครัฐ หรือดําเนินภารกิจแทนหนวยงานภาครัฐอยางเปนระบบ มีฐานทางระเบียบและกฎหมายรองรับ
รวมถึงมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏในตางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุมประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย เปนตน
จากขอมูลสภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีของหนวยราชการที่มี
ภารกิจหลักดานการจัดบริการสาธารณะ สามารถวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางบทบาทของตัวแสดง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในกระบวนการบริหารจัดการภาคสาธารณะของไทยในปจจุบัน เพื่อ
เปนพื้นฐานสําหรับการออกแบบเครื่องมือสําหรับปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐและเครื่องมือสําหรับเปด
ใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินงานบริการสาธารณะไดดังตอไปนี้
1) การแสดงบทบาทหนาที่คาบเกี่ยวกันระหวางหนวยงานในภาครัฐ
จากขอมูลการวิจัยพบวา ภารกิจของรัฐบางอยางแมจะอยูภายใตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสวนราชการระดับกรมหนึ่ง ๆ แตในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวใหบรรลุผลตองอาศัย
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การประสานเชื่อมโยงกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งอยูตางสังกัดและตางระดับกัน การแสดง
บทบาทคาบเกี่ยวกันระหวางหนวยงานภาครัฐในการบริหารภารกิจในกรณีนี้สามารถจําแนกรูปแบบยอยได
ดังนี้
1.1 การแสดงบทบาทคาบเกี่ยวกันระหวางสวนราชการระดับกรมกับสวนราชการระดับกรม ซึ่ง
สวนใหญปรากฏในรูปของการที่หนวยราชการหนึ่งมีหนังสือสั่งการมอบหมายภารกิจของตนใหหนวยงาน
อื่นดําเนินการแทนในลักษณะเปนการฝากใหทําภารกิจแทน หากภารกิจดังกลาวมีลักษณะเปนการดําเนิน
โครงการตามแผนงาน หนวยงานเจาของภารกิจอาจมีการโอนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการไปให
หนวยงานที่รับฝากดวย แตหากเปนการมอบหมายเฉพาะกิจที่ไมสามารถคิดตนทุนไดก็มักเปนการฝากให
ทําภารกิจแทนโดยไมมีการจัดสรรงบประมาณดําเนินการให สวนอีกกรณีหนึ่ง ไดแก การทําบันทึกขอตกลง
ในการทําภารกิจบางอยางรวมกัน ซึ่งมักเปนกรณีที่ภารกิจดังกลาวเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไป และการดําเนินงานของหนวยงานหนึ่งมีผลกระทบตอเขตอํานาจหนาที่
ของอีกหนวยงานหนึ่ง
1.2 การแสดงบทบาทคาบเกี่ยวกันระหวางสวนราชการระดับกรมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยสวนใหญมักเปนกรณีการบริหารภารกิจดานการจัดบริการสาธารณะในความรับผิดชอบของสวนราชการ
ระดับกรม รูปแบบที่พบมาก ไดแก การที่สวนราชการระดับกรมประสานขอความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อนําโครงการลงไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ หรือการมอบหมายภารกิจบางอยางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรับดําเนินการแทน ในบางกรณียังพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทําเรื่องมอบหมาย
ภารกิจในอํานาจหนาที่ของตนไปใหสวนราชการในพื้นที่รับดําเนินการแทนดวยเชนกัน ซึ่งมักเปนกรณีภารกิจ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงานดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังพบวามีภารกิจ
จัดบริการสาธารณะบางประเภทที่ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการระดับกรมตางดําเนินการ
คูขนานกันไป
1.3 การแสดงบทบาทคาบเกี่ยวกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รูปแบบโดยสวนใหญมักเปนการประสานความรวมมือกันอยางไมเปนทางการระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดกัน สําหรับการประสานความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่
อยางเปนทางการนั้น ปรากฏในรูปของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งแต 2 แหงขึ้นไป ในบางกรณีพบวาการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวไดพัฒนาไปสูการจัดตั้ง
องคกรความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนองคกรกลางในการบริหารกิจการสาธารณะใน
พื้นที่รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก
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2) การแสดงบทบาทหนาที่คาบเกี่ยวกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
สําหรับรูปแบบการประสานเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การจัดบริการสาธารณะนั้น นอกเหนือจากรูปแบบการเปดใหเอกชนเขามารับสัมปทานจัดบริการสาธารณะ
จากหนวยงานภาครัฐแลว ยังมีบางกรณีที่ภาครัฐทําสัญญามอบหมายภารกิจบางอยางในความรับผิดชอบ
ใหเอกชนดําเนินการแทน รวมถึงการที่ภาครัฐเปดชองใหภาคเอกชนสามารถดําเนินกิจการจัดบริการ
บางอยางในอํานาจหนาที่รับผิดชอบของรัฐไดตามกฎหมาย เชน การเปดใหมีการประกอบกิจการชางรังวัด
ที่ดินเอกชน ซึ่งทําภารกิจในอํานาจหนาที่ของกรมที่ดิน เปนตน นอกจากนั้น ภาคเอกชนยังมีการประกอบ
กิจการบริการสาธารณะคูขนานไปกับการใหบริการของหนวยงานรัฐอีกดวย เชน การจัดทําบริการน้ําประปา
เอกชน เปนตน
3) การแสดงบทบาทหนาที่คาบเกี่ยวกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรใน
ภาคประชาสังคม
ในการบริหารภารกิจของภาครัฐบางประเภทซึ่งตองอาศัยบทบาทการมีสว นรวมของประชาชนในพืน้ ที่
ภาครัฐมักจะมีการประสานความรวมมือและสงเสริมบทบาทของกลุมองคกรในชุมชนใหเขามารวมขับเคลื่อน
ภารกิจดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การที่หนวยงานภาครัฐรวมกับชุมชนในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ เชน
การจัดหาที่อยูอาศัยแกผูยากไรในโครงการบานมั่นคง ซึ่งเปนการประสานระหวางสวนราชการหลากหลาย
หนวยงานกับองคกรชุมชน เปนตน นอกจากการรวมกันดําเนินโครงการสาธารณะแลว ในหลายกรณีพบวา
องคกรชุมชนมีการจัดบริการสาธารณะดวยตัวเองขึ้น เชน ระบบสวัสดิการสังคม ระบบการเรียนรูและสงเสริม
อาชีพในชุมชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรสวนรวมของชุมชน เปนตน ในกรณีนี้ยังรวมถึงการแสดงบทบาท
ขององคกรที่ไมแสวงผลกําไรซึ่งดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนดานตาง ๆ คูขนานไปกับการทํางานของ
ภาครัฐอีกดวย
สําหรับกรณีศึกษาซึ่งเปนตัวอยางของรูปแบบการแสดงบทบาทหนาที่ระหวางตัวแสดงภาครัฐดวย
กันเอง ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งที่ปรากฏในรูปของการทํางาน
แทนกัน การทํางานรวมกัน และการทํางานคูขนานกัน สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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สถานพินิจ
และคุมครอง
เด็กและ
เยาวชน
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําปางรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชนในการเชิญครูภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามาใหการศึกษาเรียนรู
ดานทักษะอาชีพแกเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ

สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําปางรวมเปน
ตัวแทนสหวิชาชีพกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสอบปากคําคดีที่เด็ก
และเยาวชนเปนผูเสียหาย

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

เยาวชนจังหวัดลําปางรวม
กระบวนการพิจารณาคดีเยาวชนโดย
ใหศาลสามารถเขามาดูแลเยี่ยมเด็ก
ที่ถูกควบคุมตัวไดตลอดเวลาตาม
ขอตกลง (MOU) โดยสถานพินิจและ

- สถานพินิจและคุมครองเด็กและ

กํากับใหเปนไป
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
ตามกฎหมาย อาทิ เยาวชนจังหวัดลําปาง รับคุมตัว
กฎหมายจัดตั้งศาล เยาวชนกระทําผิดคดียาเสพติดแทน
เด็กและเยาวชน
กรมคุมประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติ
กฎหมายฟนฟูผูติด โอนงบคาใชจายการควบคุมตัวให
ยาเสพติด
เบิกจายแทนตาม MOU
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําปาง ขอใหหนวยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ติดตามสอดสองความ
ประพฤติและการบําเพ็ญประโยชน
ของเยาวชนที่พนจากสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนกลับสูชุมชน

ภารกิจหลัก

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ตารางที่ 6.1 สรุปขอมูลการบริหารงานภาคสาธารณะจากการประชุมกลุมยอย (จังหวัดลําปาง กาญจนบุรี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร)
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สํานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาเขต
1 จังหวัด
ลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

สวนกลาง เชิงวิชาการ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
- กําหนดมาตรฐาน จังหวัดลําปาง ทําหนาที่เหมือนเปน
การศึกษา
ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การจัดหลักสูตร
ทั้งหมดในจังหวัด เชน สงตัวแทน
แกนกลาง
โรงเรียนไปแขงขันดานวิชาการ
ประเมินมาตรฐาน การจัดนิทรรศการ
และคุณภาพ
การศึกษา

สังกัด

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ลําปางจะทําสํานวนคดีเยาวชนที่ถูก
คุมตัวสงศาลควบคูไปกับการทํา
สํานวนคดีของอัยการ
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําปางรวมกับอัยการ
จังหวัดจัดใหมีการประชุมกลุม
ครอบครัวผูกระทําผิดและผูเสียหาย
เพื่อรวมกันหาทางออกในการเยียวยา
แกผูเสียหายและผูกระทําความผิด
โดยไมตองนําเรื่องใหอัยการสงฟอง
ตอศาล
ไมไดรับขอมูล

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

สวน
ภูมิภาค

สังกัด

รับเรื่องรองทุกข
และวินิจฉัยขอ
พิพาทรองเรียน
ตามกฎหมาย
แรงงาน

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ทําหนาที่เปนเจาภาพจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับจังหวัด
แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ทั้งหมด เชน การจัดงานกีฬา

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดลําปางเขาไป
ประชาสัมพันธและรับสมัครแรงงาน
ในสถานประกอบการเพื่อเขารวม
โครงการตนกลาอาชีพของรัฐบาล
เปนตน

แรงงานจังหวัดลําปางทํางานรวมกับ
เครือขายคุมครองแรงงาน เครือขาย
ความปลอดภัยในการทํางาน
เครือขายสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเปน
การสรางความรวมมือระหวางตัวแทน
สถานประกอบการและตัวแทนกลุม

- กรมพัฒนาฝมือแรงงานมอบหมายให - สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสั่งการใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขต 1 ทําหนาที่แทน
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งหมดในพื้นที่ตาม
นโยบายและโครงการเฉพาะกรณี

- ประจําป งานเทศกาลประเพณี เปนตน

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- กํากับติดตาม

ภารกิจหลัก

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

- กระทรวงสาธารณสุขขอใหเจาหนาที่ ลูกจางในการรวมกันดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ในระดับพื้นที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดลําปางทําหนาที่ดูแล - สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
ประสานงานปองกันหวัด 2009 กับ
แรงงานจังหวัดลําปางขอความ
กลุมลูกจางในสถานประกอบการใน
รวมมือกับเทศบาลในการจัดประชุม
พื้นที่
อบรมใหความรูแกแรงงานในชุมชน
ในเขตเทศบาลตามแผนงานของกรม
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
โดยเทศบาลเจาของพื้นที่สนับสนุน
เกษตรกรรมมอบหมายใหสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด สถานที่จัดประชุมและสนับสนุนเสื้อ
รวมถึงอุปกรณสื่อประกอบการอบรม
ลําปางทําหนาที่ประชาสัมพันธ
เปนตน
โครงการการจัดสรรที่ดินทํากินแก
ผูวางงาน โดยใหทําหนาที่เปนหนวย
รับจดทะเบียนผูใชแรงงานที่แจงความ
ประสงคขอรับการจัดสรรที่ดิน
การเกษตร

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวน - สนับสนุนวิชาการ
ภูมิภาค
(รับโอนนักวิชาการ
การศึกษางาน
สงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมจาก
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เดิม)

สังกัด

แหงชาติจะโอนงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการเฝาระวังทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่จังหวัดลําปางมาใหสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลําปางรับผิดชอบ
ดําเนินการแทน

- สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง ทํางานแทนกรมการศาสนา สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรม
ศิลปากร สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวม
สมัย ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรมที่
ไมมีหนวยงานในพื้นที่สวนภูมิภาค
มอบหมายงานโดยมีการสั่งการจาก
กระทรวงผานสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรมลงมายังสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด โดยหนวยงาน
เจาของภารกิจจะจัดสรรงบประมาณ
รายโครงการใหสําหรับดําเนินงานใน
พื้นที่ให

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
ดึงองคกรเครือขายอาสาสมัครใน
พื้นที่ ไดแก สภาวัฒนธรรมอําเภอ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขามารวม
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการเฝาระวังทางวัฒนธรรม
ในชุมชน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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ศูนยการศึกษา
พิเศษประจํา
จังหวัดลําปาง
(สํานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
สพฐ.)

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดย
ฝกอบรมเพิ่มพูน
ทักษะความรูแก
ผูเรียนที่มีความ
พิการ

-บริการการศึกษา

สวนกลาง - วิชาการ

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดลําปางรับดําเนิน “โครงการครู
พระสอนศีลธรรม” แทน โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรมมี
หนังสือสั่งการมอบหมายภารกิจพรอม
ตัดโอนงบประมาณดําเนินโครงการ
ดังกลาวลงไปสูโรงเรียนที่เขารวมทํา
กิจกรรมในโครงการโดยตรง

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมอบหมาย

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
ลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

สวน
ภูมิภาค

สังกัด

เชิงวิชาการ

- ลงพื้นที่ติดตาม
ดูแลเด็กพิการที่ไม
สามารถเขาเรียนใน
ระบบโรงเรียนได
ในพื้นที่ 13 อําเภอ
เด็กเปาหมาย
3,000 กวาคน แตมี
เจาหนาที่ปฏัติการ
5 คน

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

จังหวัดลําปางไดรับมอบหมายจาก
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหทําหนาที่เปน
หนวยขับเคลื่อนการถายโอนภารกิจ
ตลอดจนติดตามประเมินผลการถาย
โอนภารกิจในพื้นที่

ทองถิ่นจังหวัดลําปางไดรับการ
ประสานงานขอความรวมมือจาก
หนวยงานราชการสวนกลางใน
กระทรวงตาง ๆ เพื่อใหนําโครงการ
ตาง ๆ ตามวาระนโยบายของรัฐบาล
ผานไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น - สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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เทศบาลตําบล
เกาะคา
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวนทองถิ่น บริการสาธารณะ

สังกัด

มอบหมายใหทําภารกิจแทน เชน
เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง
ไดรับหนังสือแจงจากกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนใหชวย
สอดสองดูแลเยาวชนที่เขามา
ปฏิบัติงานสาธารณประโยชนในพื้นที่
เปนตน

- กระทรวงตาง ๆ มีหนังสือสั่งการ

- ภารกิจที่ไมไดอยูในแผนแตเปนงาน
ตามนโยบายของจังหวัด นโยบาย
ระดับอําเภอ
- สวนราชการกระทรวงตาง ๆ มีหนังสือ
สั่งการมอบหมายใหเทศบาลตําบล
เกาะคา จังหวัดลําปาง นําโครงการ
กระจายลงไปยังชุมชน เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณจัดสรรงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุเพื่อแจกจาย
เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบแทน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน
ภาค 10
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวนกลาง - เชิงวิชาการ (พัฒนา
มาตรฐานฝมือ
แรงงาน, พัฒนา
ระบบ รูปแบบการ
พัฒนาฝมือแรงงาน,
ทดสอบฝมือแรงงาน)
- บริการสาธารณะ
(จัดฝกทักษะฝมือ
แรงงาน)

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

- กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให
เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง
จัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ในพื้นที่แทน เนื่องจากกรมการ
พัฒนาชุมชนไมมีงบประมาณ
ดําเนินการลงพื้นที่เก็บขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ
กระทรวงกลาโหม โดยใหสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 จังหวัด
ลําปางรวมกับมณฑลทหารบกใน
พื้นที่จัดฝกอบรมทักษะอาชีพแก
ทหารที่กําลังจะปลดประจําการ
รวมถึงการเขาไปพัฒนาอาชีพแก
ครอบครัวทหารประจําการ โดยใช
งบประมาณและบุคลากรของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน สวนมณฑล
ทหารบกสนับสนุนสถานที่ฝกอบรม

- กรมพัฒนาฝมือแรงงงานทําบันทึก

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

- กํากับการบังคับใช
กฎหมาย
(พระราชบัญญัติ
สงเสริมฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545)

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

จังหวัดลําปางทําขอตกลงความ
รวมมือกับสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน และกรมคุม
ประพฤติ เพื่อรวมกันพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่ถูก
ควบคุมในสถานพินิจฯ โดยกรม
พัฒนาฝมือแรงงานจะสงบุคลากร
เขาไปฝกอาชีพแกผูที่อยูในการคุม
ประพฤติและใกลพนโทษ

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10

จังหวัดลําปาง ทําขอตกลงความ
รวมมือกับกรมราชทัณฑ โดยกรม
พัฒนาฝมือแรงงานจะสงบุคลากร
เขาไปจัดโครงการฝกทักษะอาชีพแก
ผูตองขังที่กําลังจะพนโทษภายใน
หกเดือนหรือหนึ่งป เพื่อใหผูตองขังมี
อาชีพกอนจะใหออกจากเรือนจํา

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

จังหวัดลําปาง รวมกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ นํานักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมดานงานไม มาเขารับการ
ฝกทักษะฝมือดานงานไมในสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน โดยมหาวิทยาลัย
เปนผูจายงบประมาณจัดฝกอบรม
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10
จังหวัดลําปาง ทําหนาที่เปนตัวเชื่อม
ระหวางสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบกิจการในพื้นที่ โดย
กรมพัฒนาฝมือแรงงานสํารวจขอมูล
ความตองการแรงงานจาก
ผูประกอบการ และประสานงานกับ
ประธานสภาอุตสาหกรรม รวมถึง

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10
จังหวัดลําปาง รวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล รวมกันจัด
โครงการฝกอบรมทักษะอาชีพแก
นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สภา
อุตสาหกรรม
สมาคม
เครื่องปนดินเผา
จังหวัดลําปาง
หอการคา
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

เอกชน

สังกัด

ประสานงาน
ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ภารกิจหลัก
สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
กําหนดกรอบหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10
จังหวัดลําปาง ประสานขอความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการแจงประชาสัมพันธ
โครงการฝกทักษะฝมือแรงงาน โดย
สถาบันจัดสงบุคลากรฝกอบรมให
ความรูในชุมชน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

จังหวัดลําปางไดรับมอบหมายจาก
หนวยราชการในจังหวัดใหชวยดูแล
บริหารจัดการศูนยแสดงสินคาเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ซึ่งสรางขึ้นดวยงบประมาณของจังหวัด
กวา 200 ลานบาทบนที่ดินของกรม
ธนารักษ

สมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัด
ลําปางและหอการคาจังหวัดลําปาง
สงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตาง ๆ ในหนวยราชการของจังหวัด
รวม 80 กวาชุด

- สภาอุตสาหกรรมและสมาคมหอการคา - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

หอการคาจังหวัดลําปางรวมทํางาน
ของสโมสรโรตารีสากล และสมาคม
ไลออนส ซึ่งเปนองคกรภาคเอกชนที่
ทํางานในระดับสากล และมีเครือขาย
สาขาปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ตัวอยางผลงานดานการจัดบริการ
สาธารณะที่โดดเดน คือ การดําเนิน

- สภาอุตสาหกรรมและสมาคม

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- สภาอุตสาหกรรมไดรับมอบหมายให - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางทํา

โครงการหยอดวัคซีนโปลิโอในทุก
ชุมชน สโมสรโรตารีลําปางเปนสวน
เปนตัวแทนขององคกรธุรกิจในพื้นที่
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
หนึ่งในการดําเนินโครงการหยอด
ไมวาจะเปนสมาคมทองเที่ยวจังหวัด กระทรวงแรงงาน เพื่อดําเนิน
วัคซีนโปลีโอในทุกชุมชนดวย
ลําปาง และสมาคมเครื่องปนดินเผา
มาตรการชะลอการเลิกจาง โดย
กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจากองคการ
- สภาอุตสาหกรรมและสมาคม
เซรามิกไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับ ในโครงการตนกลาอาชีพผานหนวย อนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีการ
บริจาครถเข็นสําหรับผูพิการ บริจาค
จดทะเบียนรับรองแหลงกําเนิดสินคา ราชการในจังหวัดเพื่อรวมกับสภา
อุตสาหกรรมดําเนินโครงการตาง ๆ เครื่องกรองน้ําใหแกโรงเรียนของรัฐ
ในจังหวัดลําปางแทนกรมการคา
ตางประเทศ
- สภาอุตสาหกรรมรวมกับสํานักงาน ซึ่งถือเปนการทํางานดาน
สาธารณสุขควบคูไปกับบทบาทของ
จังหวัด และองคการบริหารสวน
หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ดวย
จังหวัด ก็คือ การจัดงาน “ลําปาง
อุตสาหกรรมแฟร”

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สํานักงาน
สงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลําปาง ดําเนินโครงการตาง ๆ ในพื้นที่
แทนหนวยงานเจาของภารกิจตาม
นโยบายและการสั่งการ เชน ผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมายใหศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง
รับผิดชอบเปนเจาภาพจัดโครงการ
วาระแหงชาติวาดวยการสงเสริมการ
อานเนื่องในวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง ทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) กับกองทัพ
ภาคที่ 3 เพื่อดําเนินโครงการรักชาติ
รักภาษาไทย ตามรับสั่งของสมเด็จ
พระเทพฯ โดยใชงบของกองทัพ สวน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทั้งหมด
ในภาคเหนือจัดสงเจาหนาที่ของ
ศูนยฯ ลงพื้นที่จัดฝกอบรมใหความรู
เรื่องการสงเสริมการอานแกครู
ตัวแทนกลุมชาติพันธุในพื้นที่
รับผิดชอบ

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

สวน
ภูมิภาค

สังกัด
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
มอบหมายภารกิจใหพัฒนาชุมชน
อําเภอรับไปดําเนินการในพื้นที่แทน
เนื่องจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไมมี
สํานักงานอําเภอ โดยมีหนังสือ
มอบหมายภารกิจผานนายอําเภอ

- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

บริการสาธารณะ - สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง ทํางาน
ดานสังคมแทนหนวยงานอื่น ๆ ใน
สังกัดราชการสวนกลางอีก ไดแก
คณะรัฐมนตรี กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว สํานักงานสงเสริม
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ รวมไปถึงองคกรในภาค
สวนอื่น เชน สภาสังคมสงเคราะห
สภาสตรี และมูลนิธิตาง ๆ

ภารกิจหลัก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
ประสานความรวมมือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการคัดเลือก
พื้นที่ชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ
ของกระทรวงซึ่งจะมีการจัดสรร
งบประมาณโครงการผานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
ดําเนินโครงการในพื้นที่โดยประสาน
ความรวมมือกับองคกรเครือขายใน
ชุมชน อาทิ สถาบันสงเคราะห
ผูดอยโอกาส ศูนยพัฒนาสังคม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด และกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สมาคมชีวิตดี
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

ภาคประชา บริการสาธารณะ
สังคม
(บริการทางสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต)

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

การประสานจากหนวยราชการที่
เกี่ยวของในการขอเขามารวม
สงเสริมกิจกรรมของชุมชน
- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปาง สง
ตัวแทนเขารวมเปนอนุกรรมการ
กองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด
ลําปาง

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปางดําเนิน

โครงการเสริมสรางความรูเรื่อง
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพร
- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปาง เปด
ศูนยรับเรื่องรองเรียนในกิจการ
โทรคมนาคมของผูบริโภค

- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปางดําเนิน

โครงการรักษาปาในชุมชน

- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปางไดรับ - สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปางดําเนิน

มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
ประสานขอความรวมมือจาก
หนวยงานอื่นในพื้นที่ อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
เพื่อใหสงตัวแทนเขารวมเครือขาย
สหวิชาชีพในการทํางานเรื่องการคา
มนุษยในจังหวัด

- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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ศูนยเรียนรู
เพื่อสราง
ครอบครัว
เขมแข็ง
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

ภาคประชา บริการสาธารณะ
สังคม (ดานสังคม คุณภาพ
ชีวิต และการศึกษา
เรียนรู)

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

เขมแข็งจังหวัดลําปาง ประสาน
ความรวมมือกับหนวยราชการใน
พื้นที่ เชน สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ ในการดําเนินกิจกรรมดานการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ

- ศูนยเรียนรูเพื่อสรางครอบครัว

เขมแข็งจังหวัดลําปาง ไดรับเลือก
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให
เปนตัวแบบขององคกรภาคประชา
สังคมที่ทํางานดานครอบครัว
ระดับประเทศ และเปดเปนสถานที่
ถายทอดความรูแกผูมาศึกษาดูงาน

- ศูนยเรียนรูเพื่อสรางครอบครัว

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- ศูนยเรียนรูเพื่อสรางครอบครัว
เขมแข็งจังหวัดลําปางจัดกิจกรรม
สรางกระบวนการเรียนรูเรื่อง
ครอบครัวแกประชาชนทั่วไป โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สสส. ทํางานในพื้นที่จังหวัดลําปาง
และใกลเคียง

- สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปางเปด
ศูนยประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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ภาคประชา บริการสาธารณะ
สังคม

เครือขายลุมน้าํ
จาง
อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง

ภารกิจหลัก

สวนทองถิ่น บริการสาธารณะ

สังกัด

เทศบาลเมือง
เขลางคนคร
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร

ไมไดรับขอมูล

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- เครือขายลุมน้ําจาง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดรับการประสาน
ความรวมมือและสนับสนุนจาก
บริษัทปูนซิเมนตไทยลําปาง ซึ่งไดนํา
ทุนของตนเองมารวมกับชุมชนใน
การปลูกปาตนน้ํา สรางฝายชะลอน้ํา สรางแนวกันไฟปา รวมถึงสนับสนุน
ใหชาวบานสรางแกนนําและตั้งกลุม
อาสาสมัครในชุมชนเขามาทําหนาที่
รวมกันดูแลรักษาปา

ทรัพยากรดานการจัดการศึกษาแก
สถานศึกษาในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามที่มีการ
รองขอ

- เทศบาลเมืองเขลางคนครอุดหนุน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

เครือขายลุมน้ําจาง อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง จัดระบบการดูแลเฝา
ระวังไฟปาไดกวา 90 เปอรเซ็นตของ
พื้นที่ มีการตั้งศูนยประสานงานการ
ดับไฟปาของเครือขายชาวบานเอง
กวาสิบพื้นที่กระจายโดยรอบ

เครือขายลุมน้ําจาง อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง ทํางานสรางความ
เขาใจเรื่องการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน โดยเฉพาะปาตนน้ําของ
ชุมชนซึ่งมีพื้นที่หนึ่งแสนหาหมื่นไร

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนบาน
ดอนชัย
จังหวัดลําปาง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

ภาคประชา บริการสาธารณะ
สังคม

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

จังหวัดลําปาง ดําเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรมการปญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือในระดับพื้นที่ งบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรมสวนใหญมา
จากการจัดผาปาในชุมชนและไดรับ
การสนับสนุนจากองคกรภายนอก
บางสวน

- เครือขายลุมน้ําจาง อําเภอแมทะ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

จังหวัดลําปาง ประสานความรวมมือ
โดยเสนอโครงการเพื่อของบประสาน
สนับสนุนจากองคกรภาครัฐที่
เกี่ยวของในพื้นที่

- กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย

จังหวัดลําปาง ไดรับการประสาน
ความรวมมือจากสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดใหเปนตนแบบขยายเครือขาย
การจัดตั้งกองทุนในลักษณะเดียวกัน อีกใน 25 ตําบล

กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย
จังหวัดลําปาง จัดระบบสวัสดิการ
สังคมแกสมาชิกกวา 3,000 คน

จังหวัดลําปาง ตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่เกิดจากการออมเงินวันละ
บาทของสมาชิกในชุมชน ปจจุบัน
กองทุนมีเงินกวาหาลานบาท

- กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย - กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สํานัก
ชลประทานที่
13 จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก

กาญจนบุรี ถายโอนภารกิจการจัดสง
น้ําและดูแลสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
ที่อยูในเขตพื้นที่ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ดําเนินการ
แทน กรมชลประทานทําหนาที่ให
คําปรึกษา ออกแบบกอสราง
ประมาณการคาซอมบํารุง และ
ตรวจสอบเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา

- สํานักชลประทานที่ 13 จังหวัด

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

จังหวัดลําปาง จัดเขตพัฒนาชุมชน
กันเอง มีการตั้งหัวหนาพัฒนาเขต
ระดมทุนดําเนินโครงการพัฒนา
ภายในชุมชนเอง ซึ่งเปนโครงการ
ที่ไมอยูในแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- กองทุนสวัสดิการชุมชนบานดอนชัย

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สถาบัน
อาชีวศึกษา
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
กาญจนบุรีไดรับการประสานขอ
ความรวมมือใหจัดกิจกรรมตาม
นโยบายเรงดวนของหนวยงานใน
สวนกลาง เชน โครงการตนกลา
อาชีพ โครงการใหการศึกษาแกเด็ก
ในพื้นที่ชายแดน โครงการแกไข
ปญหาความยากจน โดยมีหนังสือ
สั่งการจากคณะรัฐมนตรี คําสั่งจาก
กระทรวง และทําบันทึกขอตกลงเปน
การทําขอตกลงระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัดดวยกันเอง

- สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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องคการ
บริหารสวน
จังหวัด
กาญจนบุรี

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก

สวนทองถิ่น บริการสาธารณะ

สวน
ภูมิภาค

สังกัด
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น
พัฒนาชุมชนมอบหมายใหสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงเจาหนาที่ลง
ไปพื้นที่เพื่อทําโครงการพัฒนาสตรี
รวมกับหนวยงานของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

รับผิดชอบจดทะเบียนพาณิชยในพื้นที่
ทั้งหมดของจังหวัดแทนกระทรวง
พาณิชย ผูประกอบการทุกอําเภอตอง
เขามาขอจดทะเบียนที่สํานักงาน อบจ.
- อบจ. รับผิดชอบภารกิจจัดเก็บภาษี
แทนกรมสรรพสามิต เชน ภาษีน้ํามัน
ภาษียาสูบ เปนตน

- องคการบริหารสวนจังหวัด

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

กาญจนบุรีกําลังจะทําโครงการเมือง กาญจนบุรีทําโครงการอบรม
ไอที โดยติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ มัคคุเทศกทองถิ่น โดยใชคนของ
อินเทอรเน็ตไรสาย ในบริเวณจุด
อบจ. ดูแลจัดการฝกอบรมให
ทองเที่ยวตาง ๆ โดยองคการบริหาร เยาวชนในจังหวัด
สวนจังหวัดเปนผูออกคาใชจาย
- องคการบริหารสวนจังหวัด
รวมกับ ทีโอที
กาญจนบุรีดําเนินงานดานการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
มีการตั้ง อบจ. สาขาในทุกอําเภอ เปน
โครงสรางภายในของ อบจ. เพื่อ

- องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี - องคการบริหารสวนจังหวัด

ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีทํางานแทนสํานักงาน
กองทุนหมูบาน โดยใหหัวหนา
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทํา
หนาที่ตรวจสอบกํากับงานกองทุน
หมูบาน และโครงการตนกลาอาชีพ
มีพัฒนาการอําเภอไปทํางานในพื้นที่
แทน

- มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมตรี มอบหมาย - มีหนังสือสั่งการจากอธิบดีกรมการ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

เพื่อประสานการทําแผน การจัด
ประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอและแผนพัฒนาของ
อบจ.

- อบจ.กาญจนบุรีกําลังจะดําเนิน
โครงการความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดย
อบจ. รวมกับเทศบาล และ อบต.
โดย อบจ. เปนศูนยใหภาคีสมาชิกขอ
ใชเครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงความ
รวมมือในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

รวมมือกับภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่

- อบจ.กาญจนบุรีประสานความ

กับสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัย
สารพัดชาง เพื่อใหจัดการศึกษาสาย
อาชีพคูขนานไปกับสายสามัญใน
โรงเรียนสังกัด อบจ. โดยเนนดานการ
บริหารการทองเที่ยว ดานการชาง
เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนจะไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพดวย

- อบจ.กาญจนบุรีทําบันทึกขอตกลง

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สํานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
กาญจนบุรี

สํานักงานการ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวน
ภูมิภาค

สนับสนุน

รัฐวิสาหกิจ บริการสาธารณะ
(ประชาสัมพันธ
และสรางตลาดการ
ทองเที่ยว)

สังกัด
ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

งานอนุรักษพื้นที่ปาในเขตจังหวัดมี
การดําเนินงานคูขนานกับไประหวาง
หลายหนวยงาน กลาวคือ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดกาญจนบุรีดูแลพื้นที่ปาไม
ธรรมดาซึ่งเปนอํานาจของกรมปาไม
สวนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ดูแลพื้นที่ปาสงวน

ไทยจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินงาน
ดานการสงเสริมและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเปนงานที่ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ราชการในจังหวัด ตางถือวาเปน
ภารกิจของตน จึงมีลักษณะตางคน
ตางทําไปตามนโยบายของแตละ
หนวยงาน

- สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติ สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีไดรับ
หนังสือประสานความรวมมือจาก
ภารกิจแทนหนวยงานระดับกรมใน
กรมปาไม ขอใหมีตัวแทนจาก
กระทรวง เชน ทําแผนปฏัติการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ซึ่ง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ในพื้นที่ไปรวม
เปนงานของ สผ. รับเรื่องการขอ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมและคาไม ตรวจสอบการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ไมกับเจาหนาที่ของกรมปาไม
แปรรรูป การอนุญาตไม ซึ่งเปนงาน
ของกรมปาไม

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ดูแลการจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่แทน

สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับ
ชุมชนในการสงเสริมการจัดตั้ง
เครือขายปาชุมชน อาสาสมัคร
รักษาปา

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับ
หนวยงานอื่นทําหนาที่อนุกรรมการ
ปองกันและปราบปราบการทําลาย
ปาไม ประกอบดวย ตํารวจ ทหาร
เจาหนาที่อุทยานฯ กรมปาไม และ
ตัวแทนประชาชน โดยมีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเปนศูนยกลางการ
ประสานงาน

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มอบหมาย - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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เอกชน

สวนกลาง

สํานักงาน
สิ่งแวดลอม
ภาค 8 จังหวัด
ราชบุรี

สังกัด

สมาคม
ผูประกอบการ
ธุรกิจ
ทองเที่ยว
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร

วิชาการ

ประกอบการธุรกิจ

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

ราชบุรี สงตัวแทนรวมเปน
ราชบุรี ทํางานดานการสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม แทนกรมสงเสริม คณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทํางานควบคุม
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ชะอําหัวหิน ซึ่ง
มลพิษแทนกรมควบคุมมลพิษ และ
งานดานแผนทรัพยากรธรรมชาติและ เปนคณะกรรมการระดับจังหวัด มี
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มี
สิ่งแวดลอม แทนสํานักงานนโยบาย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เปนเลขานุการ
สิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมีการจัดสรรงบพิเศษ - สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 จังหวัด
ราชบุรี รวมเปนกรรมการจังหวัดเรื่อง
สําหรับทํางานแทนสามกรมดังกลาว
การปฏิรูปที่ดิน

- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 จังหวัด - สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 จังหวัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินงานดาน
การวิเคราะหเศรษฐกิจการทองเที่ยว
ขอมูลการตลาด การประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวผานสื่อชองทางตาง ๆ
โดยผูประกอบการเอง

- สมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สมาคมศูนย
ประสานงาน
องคการเอกชน
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

ภาคประชา อาสาสมัคร
สังคม

สังกัด
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
- คณะกรรมการของสมาคมศูนย
ประสานงานองคการเอกชนจังหวัด
กาญจนบุรีไดรับแตงตั้งใหเขารวม
เปนกรรมการระดับจังหวัดเกือบทุก
ชุด
- สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับเชิญ
เปนวิทยากรกระบวนการในการจัด
โครงการพัฒนาตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรี รวมสง
ตัวแทนทําหนาที่ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. การลงประชามติ
รวมถึงการเลือกตั้งผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีรวมสง
ตัวแทนเปน กัลยาณมิตร ป.ป.ช.
และ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีทํางานดาน
สวัสดิการสังคมในภาคประชาสังคม
คูขนานไปกับงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
- สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีดําเนิน
โครงการทําดีถวายในหลวง
- สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีดําเนิน
โครงการสงเสริมการให
- สมาคมศูนยประสานงานองคการ
เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดระดม
กองทุนชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัด
กาญจนบุรี

- สมาคมศูนยประสานงานองคการ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานัก
ชลประทานที่
13 กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีสงเสริม
การตั้งศูนยเรียนรูเกษตรธรรมชาติ
ตําบลทามะขาม

- สมาคมศูนยประสานงานองคการ

เอกชนจังหวัดกาญจนบุรีดําเนิน
โครงการชาวกาญจนรวมใจปนให
หนึ่งบาท เปนกองทุนสําหรับงาน
อาสาสมัคร

- สมาคมศูนยประสานงานองคการ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- สํานักชลประทานที่ 13 กาญจนบุรี - สํานักชลประทานที่ 13 กาญจนบุรี - สํานักชลประทานที่ 13 กาญจนบุรี
ถายโอนงานพัฒนาแหลงน้ําบางสวน ทํางานรวมกับการไฟฟาฝายผลิตฯ
ดําเนินงานจัดการน้ําคูขนานกับกรม
ไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับ
จัดการน้ําในอางเก็บน้ําศรีนครินทร
ทรัพยากรน้ํา โดยมีการแบงเขต
ดําเนินการแทน
อางเก็บน้าํ จุฬาลงกรณ มีการ
รับผิดชอบกันชัดเจน
ประสานขอใหการไฟฟาปลอยน้ํา
ตามเวลารายสัปดาห
- สํานักชลประทานที่ 13 กาญจนบุรี
สงตัวแทนรวมเปนกรรมการลุมน้ํา
แมกลอง

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สํานักงานที่ดิน
จังหวัด
กาญจนบุรี

สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
ภาค 7 ราชบุรี

หนวยงาน /
องคกร

สวน
ภูมิภาค

สวนกลาง

สังกัด

อนุมัติ/อนุญาต

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก

- สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ทํางานดานการเก็บคาธรรมเนียมสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกรมสรรพากร

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ไมไดรับขอมูล

- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ราชบุรี
เปนแกนประสานความรวมมือจาก
สวนราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และตัวแทนประชาชน
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
โดยรวมกันเปนคณะกรรมการลุมน้ํา
เพื่อทําแผนบูรณาการเรื่องลุมน้ํา

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- เรื่องการขอรังวัดที่ดิน นอกจากทํา
โดยชางรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
กาญจนบุรีแลว ยังมีสํานักงานรังวัด
เอกชนใหบริการประชาชน โดย
ประชาชนไมตองรอรับคิวเจาหนาที่
รังวัดทางราชการ

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สรรพากร
พื้นที่ชลบุรี 3

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวนกลาง

กํากับใหเปนไป
ตามกฎหมาย

สวนทองถิ่น บริการสาธารณะ

สังกัด

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3 ชลบุรี
รับผิดชอบจัดเก็บภาษีแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
การจัดเก็บภาษีแทนดังกลาวเปนการ
ทําตามที่กฎหมายกําหนดไว โดย
สัดสวนการเก็บภาษีของทองถิ่นคิดเปน
รอยละ 10 ซึ่งจะจัดสรรแบงเปน

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับผิดชอบ
บริหารงานสถานีขนสงแทนกรมการ
ขนสงทางบกตามภารกิจทีไ่ ดรับ
ถายโอน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ไมไดรับขอมูล

ไมไดรับขอมูล

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรีทําบันทึก - เทศบาลเมืองกาญจนบุรีทํางานเรื่อง
ขอตกลงความรวมมือระหวาง อปท. เด็ก สงเคราะหคนชรา คนพิการ
ดวยกันเอง เรื่องการปองกันและ
การศึกษา และสาธารณสุข เทศบาล
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีการใช
ทําคูขนานไปกับหนวยงานของ
งบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร กระทรวงตาง ๆ
รวมกัน
- เทศบาลเมืองกาญจนบุรีดําเนิน
โครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว
โดยมีการประสานความรวมมือ
ภาคเอกชนใหรวมลงทุนดําเนิน
โครงการ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
สองสวนคือ สวนแรกรอยละ 7 นําสง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสงกลับมาเปน
รายไดของ อปท. สวนอีกรอยละ 3
เปนคาดําเนินการของสรรพากรโดยจะ
นําเขาสมทบเปนเงินนอกงบประมาณ
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3 ชลบุรี ฝาก
ใหกรมที่ดินจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
กรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพยแทน
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3 ชลบุรี ฝาก
ใหกรมสรรพสามิตเก็บภาษีสินคาที่
ตองเสียภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตฝาก
ใหกรมศุลกากรชวยเก็บภาษีสินคาที่มี
การนําเขาและสงออกพรอมกันในจุด
เดียว แลวจึงมาจัดสรรใหคืน
กรมสรรพากรในภายหลัง

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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เมืองพัทยา

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

สังกัด
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

- เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่จัดเก็บ
- เมืองพัทยามีการทํางานรวมกับสวน
รายไดจากคาธรรมเนียมการเปลี่ยน
ราชการในพื้นที่ โดยมีการประชุมกับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แตไดมอบหมาย
หนวยทหารเรือ เพื่อทําโครงการ
ใหกรมที่ดินชวยเก็บคาธรรมเนียม
ปรับปรุงสนามบินอูตะเภา โดยมี
ดังกลาวให เนื่องจากกรมที่ดินมีหนาที่ ขอตกลงใหเปลี่ยนชือ่ เปน “อูตะเภา
ตองจัดการเรื่องการโอนอยูแลว จึง
พัทยา” ใหเมืองพัทยาปรับปรุงภูมิ
ขอใหรับหนาที่เก็บคาธรรมเนียมการ
ทัศนสนามบินสวนใดทีท่ ําไดเร็วที่สุด
เปลี่ยนโอนที่ดินแทนเมืองพัทยาพรอม ทหารเรือจะปรับปรุงอาคารทาอากาศ
กันในจุดเดียว
ยานในปหนา เมืองพัทยาลงทุนทํา
ถนนทางเขา และทําแผนปรับปรุง
สนามบินอูตะเภารวมกัน ปญหาคือ
ตัวรันเวยอยูพื้นที่ระยอง ทางเขาอยู
เมืองพัทยา และอีกดานอยูในเขต
เมืองสัตหีบ เปนพื้นที่คาบเกี่ยว

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3 ชลบุรีได
มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ชวยเก็บ
ภาษีหัก ณ ที่จายใหตามที่กฎหมาย
กําหนด ในกรณีนี้จึงไมมีการคิดคา
ดําเนินการสําหรับผูเก็บภาษีแทน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ลงทุนรับจัดการขยะในพื้นที่คูขนาน
ไปกับฝายจัดการขยะของเมืองพัทยา
โดยปจจุบัน เมืองพัทยาจัดเก็บขยะ
เอง 10% จํากัดเฉพาะพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด และพื้นที่ชุมชน

- เมืองพัทยาทําสัญญาจางเอกชน

อํานาจหนาที่ในการจัดบริการดาน
การจราจรในพื้นที่ ปจจุบันมีการ
จํานวนเทศกิจปฏิบัติหนาที่ใหบริการ
จัดการจราจรตามหนาโรงเรียน
สถานที่ราชการ และยานชุมชน
จํานวนกวา 50 คน เปนการทํางาน
คูขนานไปกับตํารวจจราจร

- กฎหมายกําหนดใหเมืองพัทยามี

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ทหารบก ทหารเรือ ตามนโยบายผูวา
ราชการจังหวัด ซึ่งตองการใหมีการ
ตรวจความมั่นคง เอาเจาหนาที่ทหาร
(สห.) มาตรวจพื้นที่ทองเที่ยวเมือง
พัทยา โดยเมืองพัทยาออกคาเบี้ย
เลี้ยงการทํางานใหเจาหนาที่ ไมมี

- เมืองพัทยา ทํางานรวมกับจังหวัด

พัทยา สัญญาเชาพื้นที่ปละสองลาน
สัญญามีเงื่อนไขขึ้นราคาสิบ
เปอรเซ็นตทุกป ระยะสัญญาหาป ถา
ทําถนนผานบานพักการรถไฟตอง
สรางใหใหม

ระหวางจังหวัด ปจจุบันยังติดปญหา ใหเอกชนจัดเก็บ 90% เดิมขยะ
ขอกฎหมายเขตอํานาจหนาที่
รวมกันแลวประมาณ 280 ตัน แต
ปจจุบันเพิ่มเปนประมาณ 350 ตัน
- เมืองพัทยาทํางานรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ตอวัน เมืองพัทยาจึงตองจัดเก็บเพิ่ม
อบต. เทศบาล เพื่อเชาพื้นที่ของการ เปน 30% สวนที่เหลือ 70% ให
เอกชนจัดเก็บ ซึ่งก็เปนปริมาณที่เต็ม
รถไฟทําถนนเลียบทางรถไฟ
ศักยภาพของผูประกอบการ
แกปญหาการจราจรในเขตเมือง

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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เทศบาลเมือง
ชลบุรี

เทศบาลเมือง
พนัสนิคม

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

- กระทรวงแรงงานมอบหมายให
เจาหนาที่งานทะเบียนของเทศบาล
เมืองพนัสนิคมทําหนาที่รับจดทะเบียน
แรงงานตางดาวในพื้นที่แทน โดยไมมี
คาดําเนินการ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- การจัดการบรรเทาสาธาณภัยในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม มีเอกชนตั้งมูลนิธิตาง ๆ ทํา
หนาที่ฝกอบรมและออกปฏิบัติหนา
ที่กูภัยคูขนานไปกับเจาหนาที่ของ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- เทศบาลเมืองชลบุรีใหบริการทําบัตร
- เทศบาลเมืองชลบุรีรวมมือกับ
ประชาชนแกประชาชนในพื้นที่
ตํารวจในพื้นที่เพื่อดําเนินงานดาน
การจราจรและการรักษาความสงบ คูขนานไปกับการใหบริการของ
เรียบรอย โดยเทศบาลสนับสนุนเงิน สํานักงานอําเภอ
ใหตํารวจจัดโครงการในชุมชน ไดแก
การฝกอบรมตํารวจอาสา อาสา
สมัครเฝาระวังปองกันยาเสพติด
การอบรมใหความรูเรื่องจราจร
- เทศบาลเมืองชลบุรีรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในการ
ทํางานรวมกันเรื่องกําจัดขยะและ
บําบัดน้ําเสีย โดยไดลงนามรวมกัน

ไมไดรับขอมูล

การทํ า ข อ ตกลงสั ญ ญา เป น การ
ทํางานตามนโยบาย

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ทําบันทึกขอตกลง องคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนแกนหลัก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจะ
นําขยะในพื้นที่มากําจัดที่แหลงกําจัด
ขยะขององคการบริหารสวนจังหวัด
แตมีปญหาเรื่องประชาชนในพื้นที่
ประทวงไมใหเอารถขยะของพื้นที่อื่น
เขาไป เพราะมีปญหาสงกลิ่นเหม็น
มีน้ําหยด เครื่องจักรก็เริ่มเสีย
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคีสมาชิกจึงตองไปหาสถานที่
กําจัดขยะตามที่พอจะหาได
- เทศบาลเมืองชลบุรีทํางานรวมกับ
ราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง
ในพื้นที่ ในงานดานสาธารณสุข
การปองกันโรค ยาเสพติด เปน
การ รวมมือแบบไมเปนทางการ เพื่อ
รวมกันทํางานระดับปฏิบัติในพื้นที่

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานัก
ชลประทานที่
9 จังหวัด
ชลบุรี

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก

ชลประทาน แตเมื่อมีการถายโอน
ภารกิจนี้ใหทองถิ่นแลว ปรากฏวา
ในทางปฏิบัติองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองทําเรื่องขอใหกรม
ชลประทานชวยทํางานขุดลอกและ
ปรับปรุงคลองชลประทานแทน เพราะ
เปนงานเทคนิคขั้นสูง โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโอนงบในภารกิจ
ดังกลาวมาใหกรมชลประทาน โดยทํา
เรื่องมอบหมายผานผูวาราชการ
จังหวัด เพื่อใหมอบหมายลงมาสํานัก
ชลประทานในพื้นที่อีกทอดหนึ่งเปน
กรณี ๆ ไป

- งานขุดลอกคูคลองเดิมเปนของกรม

ทําหนาที่แทนกรมสรรพากรในการเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มอีกรอยละ 7 ทุกครั้งที่มี
การเก็บคาน้ําชลประทานจาก
ผูรับบริการ จากนั้นจึงนําสงสรรพากร

- สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ทํางานรวมกับชุมชน โดยสงเสริมให
ชาวบานตั้งกลุมผูใชน้ําขึ้น เพื่อ
นําเสนอแผนการใชน้ําของกลุมและ
ดูแลบริหารจัดการการสงน้ําแก
สมาชิก โดยกรมชลประทานจะ
จัดสรรน้ําในเขตชลประทาน เชน
อางเก็บน้ําบางพระ ใหกลุมผูใชน้ําใน
ภาคสวนตาง ๆ ไดแก
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ผูบริโภค เปนตน กลุมผูใชนํา้ มีหนาที่ ดูแลคลองซอย ดูแลเรื่องการจัดสรร
น้ําในพื้นที่แทนเจาหนาที่กรม
ชลประทาน เชน การจัดเวรไปตรวจ
คลองชลประทาน การเปดปดคลอง
สงน้ํา จัดสรรการกระจายน้ําแก
สมาชิกในกลุมตามขอตกลงและแผน
ประมาณการการใชน้ําในแตละชวง

ปฏิบัติภารกิจบางอยางคูขนานไปกับ
กรมทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะภารกิจ
ที่มีความเหลื่อมซอนกัน เชน การ
แกไขปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่
บางพื้นที่กรมทรัพยากรน้ําไดจัดหา
และแจกน้ําแกชุมชนที่ประสบปญหา
ภัยแลงในชวงเชา แตหลังจากนั้น
ในชวงบายกรมชลประทานนําน้ําไป
แจกซ้ําในพื้นที่เดียวกันอีก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
ชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี มี
เอกชนเขามาทํางานจัดหาแหลงน้ํา
และจัดสงน้ําแกภาคอุตสาหกรรม
คูขนานไปกับกรมชลประทาน ไดแก
บริษัท อีส วอเตอร บริษัทแหลงน้ํา
สยาม และอินดัสเทรียลวอเตอร ซึ่ง
เอกชนเหลานี้จะลงทุนซื้อบอดินที่มี
การขุดหนาดินขายแกผูรับเหมาถมที่

- สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี - สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

จากนั้นจะจัดการแหลงน้ําและนําน้ํา
ไปขายน้ําใหภาคอุตสาหกรรม และมี
ทํางานรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก การปญหาน้ําแลงน้ํา การนําน้ําดิบมาจัดการทําเปน
ทวม โดยมีการทํางานรวมกับองคกร น้ําประปาจําหนาย เพราะการตั้ง
โรงงานใหมขึ้นและจะขอใชน้ําจาก
ปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่
ประสบภัย งานภัยธรรมชาติตองลง แหลงน้ําชลประทานโดยตรงนั้น ตอง
ไปรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขออนุมัติอนุญาตหลายขั้นตอน
ยุงยากมาก ทางออกคือ กรม
ในการแกปญหา เชน จัดสงรถ
ชลประทานสงเสริมใหเอกชนตั้ง
แจกจายน้ําในฤดูแลง
- สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี บริษัทรับซื้อน้ําประปาเปนกอนเดียว
ทํางานรวมกับภาคเอกชน คือ บริษัท จากนั้นจึงไปแจกจายใหโรงงาน
อีส วอรเตอร เนือ่ งจากกรมชลประทาน อุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งไมตองไป
มีศักยภาพในการจัดการแหลงน้ําดิบ กระทบขั้นตอนกฎหมาย
ในภาคตะวันออกไมเพียงพอ จึงมี
การสงเสริมใหเอกชนตั้งบริษัท อีส
วอรเตอร ทํางานขนสงน้ําจากแหลง
น้ําของกรมชลประทานไปแจกจาย
ใหภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดภาระของ
ภาครัฐ โดยมีการทําสัญญากับ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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เทศบาลตําบล
เสม็ด

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ไมไดรับขอมูล

ภาคเอกชนที่รับจัดการน้ําในพื้นที่วา
กรมชลประทานจะมีการผัน น้ําจาก
แมน้ําบางประกงมาเก็บไวที่อางเก็บ
น้ํ า บางพระปริ ม าณเท า ใด เพื่ อ ให
เอกชนนํ า ไปจั ด สรรไปแจกจ า ยให
ภาคอุตสาหกรรมผูรับบริการ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

สาธารณภัยในพื้นที่ นอกจาก
เทศบาลตําบลเสม็ด และมูลนิธิ
อาสาสมัครกูภัยแลว ยังมีหนวย
ราชการของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทํางานอยูดวย ซึ่งทํา
หนาที่เปนพี่เลี้ยง ฝกอบรมความรู
ดานวิชาการใหทองถิ่น แต
ขณะเดียวกันกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยก็มีการจัดซื้อ
อุปกรณดับเพลิงขนาดใหญเก็บไว
สําหรับใชดูแลความปลอดภัยใน
ระดับจังหวัด

- งานดานปองกันและบรรเทา

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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ทาเรือ
แหลมฉบัง

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

รัฐวิสาหกิจ บริการสาธารณะ

สังกัด

- การทาเรือแหลมฉบังมีการทํางาน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

เอกชนเขามาประกอบกิจการทาเรือ
รวมกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ เชน
แทนการทาเรือทั้งระบบ โดยการทาเรือ การขออนุมัติอนุญาตจากหนวย
มีบทบาทกํากับดูแลเทานั้น การ
ราชการ ตาง ๆ กลาวคือ ในกิจการ
มอบหมายภารกิจเปนการทําสัญญา ของการทาเรือ ตองมีการติดตอกับ
ใหเอกชนบริหารจัดการแทนเปนเวลา เทศบาล ติดตอกับกรมศุลกากรใน
สามสิบป การกํากับดูแลใชสัญญา
ทุกขั้นตอน บริษัทเอกชนที่รับงาน
และระเบียบของการทาเรือแหง
แทน จะขอใหการทาเรือรับหนาที่
ประเทศไทย ซึ่งมีขอกําหนดวาทาเรือ อํานวยความสะดวกในการติดตอขอ
จะตองรับเรือขนาดใด ทั้งนี้แตละ
อนุญาตกับหนวยงานภาครัฐที่
ทาเรือที่มีการทําสัญญากับเอกชนจะ เกี่ยวของ รวมถึงการประสานงาน
มีการออกระเบียบขอกําหนดเฉพาะ
จัดการขอพิพาทกับองคกรของรัฐ
รายไป ปจจุบนั การทาเรือแหงประเทศ เชน เอกชนสงเรื่องขอใหการทาเรือไป
ประชุมหารือหรือไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไทยทําสัญญากับผูประกอบการ
เอกชน 13 ราย จึงมีการใชกฎระเบียบ กับเทศบาลเรื่องการจายภาษี
13 ชุดสําหรับทาเรือ 13 ทา รวมแลว
เปนตน
บุคลากรของบริษัทตาง ๆ ที่ทํางานใน - การทาเรือแหลมฉบังทํางานรวมกับ
ทาเรือมีมากกวา 300 กวาคน
กรมเจาทาในการนํารองเรือทุกลําที่
เดินทางเขามาเทียบในทา

- การทาเรือแหลมฉบังมอบหมายให

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- กรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่ง
ปลูกสรางของทาเรือ เอกชนผูจัดการ
ทาเรือตองจายคาเงินสองสวนสําหรับ
สิ่งปลูกสรางเดียวกัน โดยจายภาษี
โรงเรือนและที่ดินใหเทศบาล และ
จายคาธรรมเนียมสิ่งลวงล้ําลําน้ําให
กรมเจาทา การมีหนวยงานรัฐที่มี
อํานาจหนาที่แบบเดียวกันทํางาน
คูขนานกันนี้ ทําใหเอกชนตองเสียคา
การเก็บคาธรรมเนียมสิ่งปลูกสราง
เดียวกันซ้ําซอนกัน และทําใหรูสึกวา
ไมเปนธรรม

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดชลบุรี

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

สวน -สนับสนุนเชิงวิชาการ - สวนงานสิ่งแวดลอม ในสํานักงาน
ภูมิภาค -กํากับใหเปนไปตาม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชลบุรีดูแลงานในความ
กฎหมาย
รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่แทนกรม
ควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดจัดทําแผนสิ่งแวดลอมใน
จังหวัดแทน
- สวนทรัพยากรธรรมชาติ ในสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชลบุรี ดูแลงานแทนกรมปาไม
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดแก งานอนุญาตดานไม
การใชประโยชนปา อนุญาตการเลื่อย
ไม ดูแลเขตอุทยานแหงชาติ

สังกัด
ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- งานดานการจัดการขยะโดยลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ซึ่งชวยสงเสริม
สิ่งแวดลอมนั้น นอกจากใน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรีจะมี
บทบาทหลักแลว ยังมี บริษัทวงษ
พานิช เขามาตั้งโรงงานรับซื้อขยะ
เพื่อนําไปรีไซเคิลในพื้นที่ทุกอําเภอ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
- สวนทรัพยากรน้ํา ในสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชลบุรี ดูแลงานในพื้นที่แทน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรม
ทรัพยากรน้ํา ไดแก เรื่องน้ําบาดาล
น้ําผิวดิน ดูแลการสัมปทานจัดบริการ
น้ําประปา แตในสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไมมีบุคลากรที่สามารถดูแล
งานดานทรัพยากรน้ําโดยตรง
- สวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี ทํางานแทน
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยเจาหนาที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ทําหนาที่อานตรวจและ
วิเคราะหประเมินรายงานผลกระทบ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน
ภาคตะวันออก

หนวยงาน /
องคกร

องคการ
มหาชน

สังกัด

สนับสนุน

ภารกิจหลัก

ไมไดรับขอมูล

สิ่งแวดลอมที่ภาคเอกชนจางที่ปรึกษา
ดําเนินการ ทั้งที่เจาหนาที่ไมมีความรู
ในการวิเคราะหประเมินไมวาจะเปน
ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดลอมกายภาพ
และชีวภาพ เพราะเปนเรื่องเทคนิค
เฉพาะ
- (การทํางานแทนกรมอื่นไมมี
งบประมาณใหเฉพาะ เพราะเปนการ
ทํางานตามคําสั่งในฐานะตัวแทนของ
กระทรวง)

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทํางาน
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เรื่องการ
พัฒนาองคกรชุมชน โดยเปนตัวกลาง
ประสานระหวางชุมชนกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน โครงการบานมั่นคง คน
ที่เขาโครงการการเคหะไมได พอช.
เปนตัวกลางประสานกรมเจาของ
ที่ดินในพื้นที่ เชน กรมธนารักษ กรม
ที่ดิน สํานักงานทรัพยสินสวน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการรวมกันดูแล
สิ่งแวดลอมชายฝง ตั้งแตจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดย
ทําแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝง
รวมกัน มีสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเปนแกนกลาง

- สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทํางาน

พระมหากษัตริย เปนตัวแทนในการ
ทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาว และทํา
ขอตกลงกับ อปท.ในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่โครงการ
รวมถึงสนับสนุนชุมชนตั้งองคกร
ชุมชนสหกรณเพื่อเปนองคกรบริหาร
จัดการโครงการ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร

หนวยงาน /
องคกร

ภาคธุรกิจ
เอกชน

สังกัด

ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ภารกิจหลัก

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดตั้ง
โดยเอกชนรวมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครรวมกับกรมศุลกากร จัดตั้ง
เขตปลอดภาษีอากรในนิคม มีการ
จัดตั้งศูนยบริการภาครัฐภายในนิคม
เชน มีสํานักงานดานศุลกากรรับ
ตรวจสินคาที่ออกจากโรงงานกอน
นําสงออกในจุดเดียว มีเจาหนาที่
กระทรวงอุตสาหกรรมประจําศูนย
เพื่อตรวจการอนุมัติเปดโรงงาน และ

หนวยราชการในพื้นที่ภายใต
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการ
สงเสริมองคกรชุมชนใหรวมตัวกันทํา
ระบบสวัสดิการ และเชื่อมโยงกับ
อปท. ในการสนับสนุนการจัดระบบ
สวัสดิการขององคกรชุมชนในพื้นที่

- สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนรวมกับ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
การขออนุญาตการกอสรางโรงงาน
เปนตน ในการดําเนินงานดังกลาว
ผูประกอบการนิคมจะอํานวยความ
สะดวกใหหนวยราชการเขามาตั้ง
หนวยปฏิบัติงาน โดยเอกชนจะทํา
หนาที่จัดหาสถานที่พักและรถรับสง
เจาหนาที่ราชการที่เขามาปฏิบัติงาน
ในนิคมทั้งหมด สวนหนวยราชการ
จะนําเครื่องมืออุปกรณการทํางาน
เขามาติดตั้ง เชน การติดตั้งจุด
ตรวจสอบสินคา เครื่องชั่งน้ําหนัก
ตามมาตรฐานที่หนวยราชการทําอยู
ตามปกติ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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องคการ
บริหารสวน
ตําบลหนอง
ปรือ

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

สังกัด
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

จังหวัดชลบุรี ทํางานรวมกับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน ประสานความ
รวมมือจากกรมธนารักษพื้นที่ เพื่อหา
วิธีการจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยใหคนใน
พื้นที่ตําบลพลูตาหลวงรอยกวา
ครอบครัว โดยขอแบงเชาพื้นที่ธนา
รักษที่มีแสนกวาไรเพื่อทําโครงการ
บานมั่งคง โดย อบต. จะลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานและสงเสริมอาชีพ
สงเสริมการรวมกลุมของชาวบาน

- องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ

จังหวัดชลบุรี ทํางานรวมกับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน เรื่องที่ดินทํากิน
และที่อยูอาศัย มีการทําบันทึก
ขอตกลงระหวางชุมชนกับ พอช.
เปนการเสนอโครงการขึ้นไปให พอช.
ชวยประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอ
งบประมาณลงมาใหชุมชน

- องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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บริษัท แหลม
ฉบังอินดัสทรี
จํากัด

ผูใหญบาน
หมู 10 ตําบล
บางเสร

หนวยงาน /
องคกร

ภาคธุรกิจ
เอกชน

ชุมชน

สังกัด

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ภารกิจหลัก

ไมไดรับขอมูล

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ไมไดรับขอมูล

ไมไดรับขอมูล

กลุ ม สหกรณ กลุ ม ชุ ม ชน กลุ ม การ
ผลิต กลุมออมทรัพย เพื่อใหชาวบาน
รายไดสําหรับจายคาเชาที่ดิน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จํากัด ชี้
วาภาคเอกชนจัดการเกี่ยวกับการไป
แสดงสินคาในศูนยแสดงสินคาที่
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
เปนศูนยกลางการขายสินคา เชน
เยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุน โดยทํางาน
คูขนานไปกับกรมสงเสริมการสงออก

ในหมูบานมีการทํางานดาน
สวัสดิการสังคมคูขนานไปกับ
หนวยงานของรัฐ โดยจัดตั้งกองทุน
สัจจะออมทรัพย ซึ่งชุมชนรวมกันคัด
กรองสมาชิกที่จะเขามารวมทํา
กองทุน มีระบบการจัดการดวย
ความสมัครใจ มีการจัดระบบ
สวัสดิการแกสมาชิกกองทุน

- ใหญบานหมู 10 ตําบลบางเสร ชี้วา

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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องคการ
บริหารสวน
จังหวัดชลบุรี

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

องคกร
บริการสาธารณะ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนแพทย
รับสมัครนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต
สามขึ้นไป เขารับกวดวิชาที่โรงเรียน
ในจุฬาภรณ โดย อบจ. เปนผูเชิญติว
เตอรที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาตาง ๆ
มาใหความรู จากการประเมินผล
โครงการ 2 ครั้งที่ผานพบวา
ผูปกครองพอใจมาก เพราะเด็กสอบ
เขามหาวิทยาลัยในคณะตาง ๆ ใน

- องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

จากเดิมภาคเอกชนตองอาศัยทาง
กรมสงเสริมการสงออกเปนเจาภาพ
ในการจัดผูประกอบการเดินทางไป
เปนคณะ แตปจจุบันเอกชน
ประสานงานและดําเนินการดวย
ตัวเอง อีกทั้งยังสามารถไปตั้งสถานที่
แสดงสินคาถาวรในงานตาง ๆ
ระดับโลก

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

หนวยงาน /
องคกร
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- กรมทรัพยสินทางปญญามอบอํานาจ
-กํากับการบังคับใช ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินภารกิจ
ของกรมตามกฎหมาย โดยมีหนังสือ
กฎหมาย
มอบอํานาจจากอธิบดี ในการรับคําขอ
จดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา ตาม
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ผูวา
ราชการจังหวัดสามารถดําเนินการ
ตามกฎหมายที่ทรัพยสินทางปญญา
ระบุไวได

ภารกิจหลัก

สวนกลาง -อนุมัติ/อนุญาต

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

สายวิทยาศาสตรไดเกินครึ่ง จํานวน
เด็กที่สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร
และสายแพทยเพิ่มขึ้น อบจ.
สนับสนุนคาที่พักคาอาหาร คาจาง
ติวเตอร สวนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนตัวกลางประสานกับ
โรงเรียนตาง ๆ ในการคัดเลือก
นักเรียนเขารวมโครงการ ซึ่ง
ระยะเวลาติวเขมรอบละ 15 วัน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
- กรมทรัพยสินทางปญญาทําบันทึก
ขอตกลงกับมหาวิทยาลัยที่มี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถตรวจ
แบบคําขอจดสิทธิบัตรใหกรมได การ
ทําบันทึกขอตกลงใหทํางานแทนนี้ มี
การจายคาจางตอบแทนการตรวจแบบ
คําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยคิดเปน
รายชิ้น ผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยทํา
หนาที่เฉพาะการตรวจคําขอ สวน
อํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรยังคงเปน
อํานาจหนาที่ของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
สงเสริม
สวัสดิภาพ
และพิทักษ
เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

ภารกิจหลัก

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

สํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
รวมกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการในการทํางานเรื่องเด็ก

สํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็ก - สํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
ทํางานรวมกับสถาบันพัฒนาองคกร ทํางานคูข นานกับมูลนิธิตาง ๆ เรื่อง
ชุมชน ในการรวมเปนคณะทํางาน
เด็ก เยาวชน โดยมีการทําโครงการ
แผนแมบทชุมชนสี่ภาค เพื่อผลักดัน เรื่องเยาวชน โครงการมิตรภาพ
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
เยาวชนลุม แมน้ําโขง
เขาไปในแผนแมบทชุมชน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง
วาระเพื่อเด็กและเยาวชน โดยขอ
งบประมาณและขอใชหองประชุม
ของ สสส. ในการทํางาน

- สํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็ก

- เนื่องจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ ไมมีหนวยงานในภูมิภาค
งานสวนใหญในระดับพื้นที่จึงตอง
มอบหมายใหสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่ง
เปนหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบ ดําเนินการแทนกรมตาง ๆ ในกระทรวง
ที่ไมมีหนวยงานในภูมิภาคทั้งหมด

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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กรมคุม
ประพฤติ

กรมปาไม

หนวยงาน /
องคกร
ภารกิจหลัก

สวนกลาง กํากับการบังคับใช
กฎหมาย

สวนกลาง กํากับการบังคับใช
กฎหมาย
อนุมัติอนุญาต

สังกัด
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

- กรมคุมประพฤติมอบหมายให
- กรมคุมประพฤติ รวมกับกรม
หนวยงานในพื้นที่ใกลกับชุมชนของ
ราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
ผูกระทําผิด เชน สถานีอนามัย อบต. และเยาวชน และกรมบังคับคดี ซึ่ง
มูลนิธิ วัด เปนตน ชวยติดตามดูแลผู เปนกรมที่มีหนวยงานสวนภูมิภาคใน
จังหวัด ตั้งทีมบริหารในจังหวัดใน
ถูกคุมประพฤติในการทํางานบริการ
รูปแบบการบริหารแบบแมทริกซ
สังคม โดยจะมีการคัดเลือกทําบัญชี

- กรมปาไมมอบหมายให
- กรมปาไมทํางานรวมกับกรมที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน ในกรณีการ
จังหวัด ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงาน
รังวัดแนวเขตที่ดินที่คาบเกี่ยวกับ
ตัวแทนกระทรวงในสวนภูมิภาค
พื้นทีข่ องกรมปาไม โดยทุกครั้งที่
ใหบริการดานการรับคํารอง
กรมทีด่ ินจะออกโฉนดในที่ดินคาบ
เกี่ยวดังกลาว กรมที่ดินมีการ
จดทะเบียนและอนุมัติ/อนุญาต
ประสานขอใหกรมปาไมดําเนินการ
กิจการที่เกี่ยวของกับการทําไมแทน
รังวัดแนวเขตและปกแนวเขต โดย
โดยกรมปาไมมอบอํานาจในภารกิจ
กรมที่ดินมีการโอนงบประมาณใน
เกี่ยวกับปาไมใหผูวาราชการจังหวัด
การดําเนินภารกิจนั้นมาใหกรมปาไม
ในการมอบหมายใหสํานักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เบิกจายแทน เปนการทํางานรวมกัน
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
จังหวัดรับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่
แทน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- การบําบัดผูติดยาเสพติดในประเทศ
ไทยมี 3 ระบบ หนึ่ง ระบบบังคับ
บําบัด ดําเนินการโดยกรมคุม
ประพฤติ สอง ระบบการบําบัดโดย
สมัครใจ ดําเนินการโดยสาธารณสุข
ดูแลผูสมัครใจเขามาบําบัด สาม

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

หนวยงานภาคีเครือขายสําหรับ
- เรียกวา “คณะกรรมการบริหารงาน
มอบหมายภารกิจดูแลการคุมประพฤติ ยุติธรรมจังหวัด” ประกอบดวย
กรณีการบริการสังคมในพื้นที่ เมื่อมี
หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
คําสั่งใหผูถูกคุมประพฤติตอง
ยุตธิ รรมในจังหวัดทั้ง 4 กรมดังกลาว
ปฏิบัติงานบริการสังคม กรมคุม
มีการคัดเลือกกันเองเปนประธาน
ประพฤติจะสงเรื่องไปยังหนวยงานใน วาระครัง้ ละ 2 ป ที่เหลือเปน
พื้นที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูถูกคุม
กรรมการ การทํางานของศูนย
ประพฤติโดยตรง หนวยงานในพื้นที่จะ บริหารงานยุติธรรมในจังหวัดเปน
ดูแลทั้งกระบวนการจนครบตาม
การระดมบุคลากรจากสวนราชการ
เงื่อนไข และแจงผลมายังกรมคุม
ของแตละกรมเฉลีย่ กันเขามาทํางาน
ประพฤติ การฝากงานดูแลผูคุม
มีการจัดสรรงบประมาณจากแตละ
ประพฤติในการบริการสังคมนี้ ไมมี
หนวยงานมาบริหารจัดการรวมกัน
การทําหนังสือบันทึกขอตกลง เพราะ
มีการจัดเหมาบุคลากรภายนอกบาง
หนวยงานบริการในพื้นที่จํานวนมาก
กรณี ศูนยฯ ดังกลาวทําหนาที่รับ
หลากหลาย กรมคุมประพฤติทําเพียง นโยบายจากกระทรวงมาปฏิบัติใน
การลงไปประสานสรางเครือขายและ
จังหวัด และรับทําภารกิจแทนสวน
จัดประชุมรวมระหวางหนวยงานใน
ราชการอื่น ๆ ในสวนกลางที่
พื้นที่ประจําทุกป
จําเปนตองมีการดําเนินภารกิจใน
พื้นที่

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ระบบบําบัดแบบตองโทษ รับผิดชอบ
โดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน และกรมราชทัณฑ มีสถาน
บําบัดพิเศษสําหรับบําบัดผูติดยา
เสพติดที่เปนผูกระทําผิดและ
ตองโทษคุมขัง การทํางานบําบัดผู
ติดยาเสพติดแตละกรณีจึงเปนการ
ทํางานเดียวกันแบบคูขนาน ตางคน
ตางทํา แตมีการนําผลการบําบัดแต
ละระบบมาเปรียบเทียบกันในแตละ
ป โดยมีหนวยงาน ป.ป.ส. เขามา
ดูแลภาพรวมของระบบการบําบัด
เพื่อประเมินจุดออนจุดแข็งของ
หนวยบําบัดแตละระบบ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- 139 -

หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

กับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหรับ
ดูแลการพัฒนาฝมือแรงงานแกคนที่
ถูกคุมประพฤติในพื้นที่ แตไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะ
บันทึกขอตกลงทํากันในสวนกลาง
ในกรณีที่ความสัมพันธในระดับพื้นที่
ไมราบรื่นจึงสงผลใหการปฏิบัติใน
พื้นที่ไมเดิน

- กรมคุมประพฤติทําบันทึกขอตกลง

ประสานระหวางคณะกรรมการฟนฟู
ผูติดยาเสพติดในจังหวัดกับ
หนวยงานที่ทํางานดานการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพติดในพื้นที่ ตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูผูติดยาเสพติด

- กรมคุมประพฤติเปนตัวกลาง

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สังกัด

สวนกลาง

หนวยงาน /
องคกร

กรมที่ดิน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

กํากับการบังคับใช - กรมที่ดินดูแลที่สาธารณะตาม
- กรมที่ดินรวมกับกรมปาไมทําบันทึก กฎหมาย
กฎหมายปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
ขอตกลงความรวมมือ ไดแก ขอตกลง
ซึ่งระบุใหการดูแลที่สาธารณะเปน
การรังวัดที่ดินของเอกชนที่ติดกับ
อํานาจของกรมการอําเภอ หรือ
พื้นที่ของกรมปาไมและกรมอุทยาน
นายอําเภอ แตในทางปฏิบัติกรมที่ดิน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทุกครั้ง
เปนผูรับผิดชอบในการดูแลที่
ที่กรมที่ดินจะมีการรังวัดที่ดินในพื้นที่
สาธารณะแทน โดยรัฐมนตรีวาการ
ติดกับที่ดินของรัฐในกรณีดังกลาว
กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมาย
กรมที่ดินจะตองรับทราบแนวเขต
ภารกิจใหกรมที่ดินดําเนินการแทน
พื้นที่ของกรมปาไมหรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อยาง
- การจัดที่ดิน เปนภารกิจที่กรมที่ดิน
ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมตามนโยบาย ชัดเจนเสียกอน โดยในขั้นตอนนี้มี
ขอตกลงกันวา กรมที่ดินจะสงแผนที่
ของรัฐบาล กลาวคือ ตามปกติแลว
พื้นที่นั้นไปใหกรมปาไมดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การจัด
ขีดเขตพื้นที่ของตน กรมที่ดินมีการ
ที่ดินเปนการดําเนินการตามมติของ
โอนงบประมาณสําหรับการขีดเขต
คณะกรรมการที่ดินแหงชาติ
ใหกรมปาไม นอกจากนี้ กรมที่ดินยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กองงาน
มีการทําบันทึกขอตกลงในลักษณะ
เลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ซึ่งในอดีตอยูในกรมที่ดิน แต เดียวกันกับกรมอื่น ๆ ที่ดูแลที่ดินของ
ปจจุบันไดโอนยายไปอยูกับกระทรวง รัฐ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมธนารักษ

ภารกิจหลัก

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

การรังวัดที่ดินตาม พ.ร.บ. ชางรังวัด
เอกชน ระบุใหเอกชนทํางานรังวัด
ที่ดินคูขนานไปกับกรมที่ดินได
เฉพาะเรื่องการสอบเขต การแบง
แยกที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่เปน
โฉนดที่ดิน ชางรังวัดเอกชนเขามา
รับภาระแทนชางรังวัดของกรมที่ดิน
ไดหมดทั้งกระบวนการในระดับพื้นที่
นั่นคือไดผลผลิตเปนรูปแผนที่การ
รังวัด หลักฐานการคํานวณ การคิด
อัตราสวน เพื่อสงเขาสูกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบและเขียนโฉนด
ของกรมที่ดินตอไป ที่ผานมาการ
ทํางานของชางรังวัดเอกชนชวย
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
และลดภาระของเจาหนาที่รังวัดกรม
ที่ดินไดมาก

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เปนตน กรมที่ดินถือวา
การทําบันทึกขอตกลงนี้เปนการ
ทํางานรวมกันเพื่อใหงานของกรม
ที่ดินบรรลุผล
- เนื่องจากภารกิจของกรมที่ดินตอง
อาศัยความรวมมือกับสวนราชการ
อื่นเปนจํานวนมาก เพราะการออก
เอกสารสิทธิ์จะกระทบประโยชนหรือ
เขตอํานาจของหลายหนวยงาน
ดังนั้น ในกรณีที่จะทําการอันกระทบ
ตอเขตอํานาจและสิทธิของหนวย
ราชการอื่น กรมที่ดินจะมีการทํา
บันทึกขอตกลงกับหนวยงานเหลานั้น
ไว ซึ่งมีเปนจํานวนมาก เพื่อใหงาน
ของกรมที่ดินสามารถบรรลุผลได
- การทําบันทึกขอตกลงกับกรมการ
ปกครอง ในการขอใหกรมที่ดิน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
แตรัฐบาลยังคงมอบหมายใหกรมที่ดิน
ดูแลภารกิจการจัดที่ดินอยู

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

การทํางานคูขนานเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิ์ โดยกรมที่ดินทําเรื่อง
การออกเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน นส.
3 ก. ในขณะเดียวกันก็มีบาง
หนวยงานออกเอกสารสิทธิ์เชนกัน
เชน สปก. กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ออกเอกสารสิทธิ์ใชที่ดิน
นค.3 ซึ่งเอกสารสิทธิ์ดังกลาว
สามารถนํามาตอเชื่อมกัน โดย
หนวยงานเหลานั้นออกเอกสารสิทธิ์
รับรองการใชประโยชนในพื้นที่เปน
อันดับแรก จากนั้นจึงนําเอกสาร
หลักฐานเหลานั้นมาขอออกเอกสาร
สิทธิ์กับกรมที่ดินในภายหลังซึ่งเปน
การทํางานประเภทเดียวกัน คือ ออก
เอกสารสิทธิ์ แตทํางานภายใต
กฎหมายคนละฉบับ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
สามารถเขาไปดึงขอมูลบุคคลมาใช
ประกอบการพิจารณาทํา
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
- หนวยงานตาง ๆ มีการมาขอทํา
บันทึกขอตกลงกับกรมที่ดินเพื่อให
ชวยเหลือในการทํางาน เชน กรม
ชลประทาน กรมทางหลวง สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
เปนตน เมื่อจะมีการจัดรูปที่ดิน จะ
ขอใหกรมที่ดินออกไปดําเนินงานให
โดยจัดอัตรากําลังของกรมที่ดินลงไป
สนับสนุนในการทํางานนั้น ๆ ที่ผาน
มากรมที่ดินมีการสนับสนุนทุกป ถามี
แผนงานโครงการตามบันทึกขอตกลง
เขามา กรมที่ดินก็จะมีการจัดสรร
บุคลากรใหเสมอ เชน ฝายรังวัดที่ดิน
เพื่อการชลประทาน รังวัดที่ดินเพื่อ
การทางหลวง แยกเปนบุคลากร
ตางหากจากภารกิจหลักของกรมที่ดิน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย

หนวยงาน /
องคกร

เอกชนไม
แสวงผล
กําไร

สังกัด

สมาคมวิชาชีพ

ภารกิจหลัก
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปน
ตัวกลางประสานงานขอมูลพื้นฐาน
เพื่อประกอบการทํางานของรัฐบาลใน
การเจรจาเอฟทีเอ เปนการทํางานแทน
หนวยงานดานขอมูลการคาของรัฐ
- สภาอุตสาหกรรมรับจัดสัมมนาแทน
หนวยราชการซึ่งมีหนาที่สงเสริม
ผูประกอบการอุตสาหกรรม เชน การ
ใหขอมูลเชิงลึกในดานตาง ๆ แก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม เพราะ
สภาอุตสาหกรรมมีสมาชิกบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในแตละดานโดยตรง
- การรับดําเนินโครงการในความ
รับผิดชอบของหนวยราชการดวย เชน
โครงการพี่เลี้ยงนอง โครงการบมเพาะ
ผูประกอบการของกระทรวง
อุตสาหกรรม โครงการชะลอการเลิก
จาง เปนการรับโครงการตอจาก
ราชการมารับทําแทน

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
ทําหนาที่ในการรับรองแหลงกําเนิด
สินคาอุตสาหกรรมสําหรับ
ผูประกอบการสงออก เปนการอนุมัติ
รับรองสินคาระหวางเอกชนดวย
กันเอง ในกรณีที่ไมใชการใชสิทธิตาม
เขตการคาพิเศษ ซึ่งเปนอํานาจของ
กรมการคาตางประเทศ ถือเปนการ
ทํางานคูขนานไปกับการรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาของกระทรวง
พาณิชย

ไดรับการประสานความรวมมือจาก
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จังหวัดหาดใหญ ใหสงตัวแทน
ผูบริหารภาคเอกชนเปน
ใหบริการขอมูลตาง ๆ แกสมาชิก
กรรมการบริหารจัดการศูนยแสดง
คูขนานไปกับการใหขอมูลของหนวย
สินคาประจําจังหวัด
ราชการ และรับเปนตัวกลางรับเรื่อง
รองเรียนตาง ๆ จากสมาชิกเพื่อสง
ตอไปยังหนวยราชการที่มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รวมกับสภาพัฒน กรมสงเสริมการ
สงออก ทําการพัฒนา Logistic
Performance Index เปนการพัฒนา
ตัวชี้วัดรวมกัน เพื่อผลักดันโลจิสติกส
พื้นฐานของประเทศไทย เปนการวิจัย
จากขอมูลผูรับบริการโลจิสติกส
รวมถึงการประสานขอมูลกับ
นักวิชาการ

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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สวนกลาง บริการสาธารณะ
เชิงวิชาการ

กระทรวง
สาธารณสุข

ภารกิจหลัก

สังกัด

หนวยงาน /
องคกร
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

- กระทรวงสาธารณสุขไดรับฝากจาก - กระทรวงสาธารณสุขตองเขาไป
กระทรวงมหาดไทยใหทําหนาที่เปน
เกี่ยวของรวมในกระบวนการ
ศูนยกลางประสานขอมูลประชากร
ประเมินผลกระทบสุขภาพ เกี่ยวกับ
การเกิดการตาย เก็บสถิติขอมูล
เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ประชาชน
ธรรมชาติ
- กระทรวงสาธารณสุขดูแลงานดาน - กระทรวงสาธารณสุขรวมใหบริการ
ดูแลสุขภาพผูตองขังในความ
ผูพิการบางกรณีแทนสํานักงาน
รับผิดชอบของกรมราชทัณฑ
ประกันสังคม โดยกระทรวง
สาธารณสุขตองดูแลเรื่องการบริการ - กระทรวงสาธารณสุขตองประสาน
สุขภาพแกผูประกันตน การดูแล
ความรวมมือทํางานกับทองถิ่น เชน
ประเมินความพิการของผูประกันตน
สนับสนุนงานบริการสุขภาพตาง ๆ
เพราะแมจะมีศูนยผูพิการของกรม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ
ตําบล เปนนโยบายของรัฐบาล
สํานักงานประกันสังคม แตในทาง
กระทรวงไดรับเงินจัดสรร SP2
ปฏิบัติการประเมินความพิการยังคง
85,000 ลานบาท เพื่อพัฒนาสถาน
อยูที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง
บริการสุขภาพในพื้นที่ ตองขอความ
การดูแลคนพิการในกลุมรับผิดชอบ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ในการรวมเปนคณะกรรมการบริหาร
ความมั่นคงของมนุษยดวย
โครงการในพื้นที่ และอาจตองขอ
ความรวมมือดานงบประมาณดวย

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

คูขนานกับหนวยงานอื่น เชน การ
คุมครองผูบริโภค การตรวจสิ่ง
ปนเปอน ซึ่งหนวยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ก็มี
การดูแลการปนเปอนและคุณภาพ
สินคาตอผูบริโภคดวยเชนกัน
กระทรวงสาธารณสุขทํางานดาน
การจัดการศึกษาคูขนานไปกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการผลิต
บุคลากรดานการสาธารณสุข โดย
สถาบันบรมราชชนกรับผิดชอบผลิต
บุคลากรดานสาธารณสุขทุกสาขา
ยกเวนแพทย

- กระทรวงสาธารณสุขทําภารกิจ

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
- งานดูแลบําบัดผูติดยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่ในการ
คนหาผูติดยาเสพติดในนโยบาย
ตอตานยาเสพติด และรับเปนศูนย
บําบัดผูติดยาเสพติดแทนหนวยงานที่
มีภารกิจดานการฟนฟูผูติดยาเสพติด
ดวย
- การดูแลงานของ WHO ไมใชงานของ
กระทรวงโดยตรง แตภารกิจยังคงอยู
กับกระทรวงสาธารณสุข เชน การ
ประสานเรื่องการควบคุมไขหวัด 2009

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
- การพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนา
ฝมือแรงงานไมสามารถทําภารกิจได
ครบทั่วทุกพื้นที่ จึงตองอาศัยการ
สรางเครือขายทํางานรวมกับสมาคม
วิชาชีพทุกดาน ในการจัดฝกอบรม
พระราชบัญญัติสงเสริมฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถาน
ประกอบการลูกจาง 100 คนขึ้นไป
ตองพัฒนาฝมือแรงงานตนเองอยาง
นอยรอยละ 50 หากทําไดไมครบตอง
จายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
จะทํากิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานให
เพิ่มขึ้น ปกติกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทําเองไดกลุมเปาหมายราว 2-3 แสน
คน แตถาสถานประกอบการมีการ
พัฒนาจะทําไดราว 4 ลานคน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพล
เรือน

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก

ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน เปนหนวยงานกลาง เนน
การรวมงานกับหนวยงานอื่น เปน
การสงเสริมสนับสนุนภารกิจให
บรรลุผลใหดียิ่งขึ้น เชน การประสาน
ความรวมมือรณรงคเรื่องการปลูก
สรางจิตสํานึก มูลนิธิประเทศไทย

ขอตกลงกับคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย โดยกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไปจัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรให
พนักงานตลาดหลักทรัพย

- กรมพัฒนาฝมือแรงงานทําบันทึก

นนทบุรีประสานการจัดกิจกรรม
ฝกอบรมทักษะอาชีพใหแกผูตองคุม
ประพฤติ โดยกําหนดเวลาครึ่งวัน
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานก็เลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมไปจัดใหได

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ใสสะอาด การเสริมสราง
ประสิทธิภาพขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ภาคใต ขอความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการดําเนินโครงการ
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนทําขอตกลงความรวมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย เสริมสรางความ
เขมแข็งในการบริหารงานบุคคล
ใหกับหนวยงานในสวนภูมิภาค เนน
การลงพื้นที่ใหการฝกอบรม สวน
เรื่องงบประมาณเปนการแบงกัน
รับผิดชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกัน
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค เผยแพร
ขอมูลขาวสารของทางสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไป
ยังหนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาค เชน
การประชาสัมพันธขอมูลการสอบ
ตาง ๆ ขอมูลการจาง การจัดฝกอบรม

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรม
สรรพสามิต

กรมปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

หนวยงาน /
องคกร

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมกับตํารวจในพื้นที่ จัดดานตรวจ
ความปลอดภัยบนทองถนนในชวง
เทศกาล โดยกรมสนับสนุน
งบประมาณเบี้ยเลี้ยงให มีการรายงาน
ผลการตรวจจับใหกรม

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ปจจุบันกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยประสานงานใหทุก
จังหวัดมีการซอมแผนปองกันบรรเทา
สาธารณภัยทุกป ตามลักษณะการ
เสี่ยงภัยในพื้นที่ โดยจัดโครงการซอม
ตามขั้นตอนในระดับอําเภอ กรมเปน
แกนกลางในการจัดซอมแผนรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทํางานคูขนาน การอบรมหนวยกูชีพ
กูภัย กรมทําการฝกอบรมเองดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการ
ฝกอบรมเองดวย แตมีการประสาน
ขอความรวมมือใหกรมสงบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญไปใหชวยเปนวิทยากร
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

สวนกลาง การอนุมัติ/อนุญาต - กรมสรรพสามิตจัดเก็บเงินบํารุง
- การทํางานรวมกันกับกรมการขนสง - การปราบปรามการกระทําความผิด
การกํากับการบังคับใช องคการแทนทีวีไทยตาม
ทางบกในการจัดเก็บภาษีรถยนตที่มี เกี่ยวกับภาษี กรมสรรพสามิตมี
กฎหมาย
พระราชบัญญัตอิ งคการกระจายเสียง การดัดแปลง เนื่องจากในการจัดเก็บ เจาหนาที่ปราบปรามในการดูแล
ภารกิจอยูแ ลว แตอํานาจอีกสวนหนึ่ง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ภาษีรถยนตจากการผลิต สามารถ
ไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหเก็บ
เก็บที่ตนทางไดทนั ที แตเมื่อรถยนต ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
เจาพนักงานตามกฎหมายวิธีพิจารณา
คาธรรมเนียมสุราและยาสูบเพิ่มอีก
ออกมาสูตลาดและมีการดัดแปลง
รอยละ 1.5 จัดเก็บใหเปนรายได
กรมสรรพสามิตไมสามารถควบคุม ความอาญา มีอํานาจในการจับกุม
สําหรับทีวีไทยโดยคิดคาใชจายในการ ติดตามได จึงประสานความรวมมือ ปราบปรามผูกระทําความผิดอยูแลว
ดําเนินการจัดเก็บไวรอยละ 1.5 ของ
กับกรมการขนสงทางบกซึ่งมีหนาที่ จึงเปนการทํางานคูขนานกันใน
เงินที่จัดเก็บได ประมาณปละ 2
ดูแลตรวจอนุญาตการดัดแปลง
ภารกิจเดียวกัน เปนการดําเนินการ
พันลานบาท
สภาพรถ โดยขอใหกรมการขนสง
ภายใตกฎหมายของกรมสรรพสามิต

สวนกลาง

สังกัด

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

ภาษียาสูบแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมอบ
อํานาจใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
น้ํามันไดไมเกินลิตรละ 20 สตางค
ปจจุบันสวนใหญ อบจ. จะออก
ขอบัญญัติใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ในสัดสวนที่ไมเทากันแลวแตพื้นที่

- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ํามันและ

จัดเก็บเพิ่มจากคาธรรมเนียมสุราและ แจงใหเจาของรถมาติดตอเสียภาษี
การดัดแปลงรถกับกรมสรรพสามิต
ยาสูบรอยละ 2 เปนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมแทนโดยไมมีคาใชจาย กอนจึงจะสามารถจดทะเบียนได
สําหรับดําเนินการ อํานาจการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมแทนดังกลาวเปนไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

ตรวจจับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ภาษีแลว ก็จะตองสงเรื่องมาใหกรม
สรรพสามิตดําเนินการตอไป
- การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและการควบคุมการ
บริโภคผลิตภัณฑยาสูบ เปนการ
ทํางานคูขนานไปกับกระทรวง
สาธารณสุข เปนการควบคุมแบบ
ตางคนตางทํา อาศัยอํานาจตาม
กฎหมายตางฉบับกัน แตมี
วัตถุประสงคเดียวกัน นั่นคือ
การดูแลสังคมและควบคุมการ
บริโภค กรมสรรพสามิตควบคุมโดย
การออกใบอนุญาต เชน ควบคุมการ
ตั้งสถานที่จําหนายสุราและยาสูบ
ไมใหอยูใกลหรืออยูในสถานที่วัด
โรงเรียน ปมน้ํามัน จะไมออก
ใบอนุญาตให สวนกระทรวง

- กรมสรรพสามิตจัดเก็บเงินแทน สสส. ทางบกระงับการจดทะเบียนให แตให ดังนั้นในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก

สวนตําบลกําหนดให องคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตขายสุราและยาสูบในพื้นที่
ไดเพิ่ม 10 สตางคตอหนึ่งใบอนุญาต
ปจจุบันกรมสรรพสามิตยังคงจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเพิ่ม
แทนองคการบริหารสวนตําบล ทุก

- พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการบริหาร

มวนละ 9-30 สตางค โดยในการจัด
เก็บภาษีแทนนี้ กรมสรรพสามิตจะหัก
คาใชจายดําเนินการไวรอยละ 3 ของ
เงินที่เก็บได เหตุผลที่ใหกรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีแทนก็เพราะ
เปนหนวยงานที่มีความชํานาญดาน
การจัดเก็บภาษีอยูแลว แตตอมา อบจ.
ประมาณ 5-6 แหงไดดึงบทบาทหนาที่
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันและ
ยาสูบไปดําเนินการจัดเก็บเองและ
ไดผลเปนอยางดี

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

สาธารณสุขจะทําหนาที่ตรวจดูวา
รานคาตาง ๆ ที่ตั้งอยูในพื้นที่
ดังกลาวไดรับใบอนุญาตจําหนาย
หรือไม หรือมีการเปดขายเกินเวลา
หรือไม จะตองดําเนินการไปภายใต
กฎหมายในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

- 152 -

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

เชิงวิชาการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก

ทํางานแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยทําหนาที่ในการตั้ง
งบประมาณแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพราะตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณกําหนดหนวยงานที่ตั้ง
งบประมาณได คือ กรมและจังหวัด
ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจึงมีหนาที่ตั้งงบประมาณให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
รูปแบบ

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ศุลกากรจัดเก็บภาษีแทนในกรณีสินคา
นําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต

- กรมสรรพสามิตมอบหมายใหกรม

องคการบริหารสวนตําบลมีคาใชจาย
รอยละ 2

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
จํานวนมาก เพราะกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นตองเปนตัวกลางใน
การถายโอนอํานาจหนาที่ไปยังทองถิ่น
เชน ภารกิจดานการสาธารณสุข
การศึกษา โครงสรางพื้นฐาน ตองผาน
มายังกรม กรมประสานไปยังทองถิ่น
แมวาทองถิ่นจะมีสมาคมและองคกร
ของตนเอง แตยังไมมีความเขมแข็ง
มากนัก กรมจึงตองเปนตัวกลาง
ประสานระหวางหนวยงานเจาของ
ภารกิจไปยังเครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ เชน การ
ถายโอนสถานีอนามัย เปนตน

ทํางานคูขนานกับสวนราชการและ
สถาบันการศึกษา คือ การใหการ
ฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
เจาหนาที่สวนทองถิ่น โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นใหการ
อบรมในเชิงความรูพื้นฐานที่ควร
ไดรับในการนําไปปฏิบัติ สวน
สถาบัน การศึกษาอื่น ๆ จะชวยตอ
ยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการอบรม
แกบุคลากรในดานความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตอไป

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมี - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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กรม
ชลประทาน

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

- กรมชลประทานทํางานแทนองคกร - ในการบริหารจัดการโครงการ
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ชลประทานขนาดเล็ก เมื่อกรม
ดูแลโครงการชลประทาน ในกรณีที่
ชลประทานสรางแลวเสร็จจะตอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไม
ถายโอนไปใหองคกรปกครองสวน
พรอมดําเนินการเอง มีการขอใหกรม ทองถิ่นจัดการดูแลการใชประโยชน
ชลประทานเขามาดูแลจัดการใหแทน แตในกรณีที่องคกรปกครองสวน
โดยผานการจางใหดําเนินการแทน
ทองถิ่นแหงใดยังไมมีความพรอมใน
เรื่องบุคลากรความเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยี กรมชลประทานก็พรอมที่
จะใหการสนับสนุน เชน ออกไปเปน
พี่เลี้ยงให ในระหวางที่มีการสงมอบ
โครงการให ก็จะมีการใหรายละเอียด
พิมพเขียวโครงการตาง ๆ ประกอบ
โครงการใหพรอมไปดวย สําหรับใน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
จางเอกชนมาดําเนินการดูแลจัดการ
การใชประโยชนแหลงน้ํานั้น

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
- กรมชลประทานรวมกับชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ํา เนื่องจากกรม
ชลประทานมีพื้นที่แหลงน้ําตองดูแล
จัดการการใชประโยชนกวางขวาง
มาก ตองมีฝายสงน้ําไปดูวาน้ํากอน
หนึ่งที่ออกจากอางเก็บน้ําหรือเขื่อน
ไปในพื้นที่แลว จะมีการดูแลจัดการ
อยางไรใหเกษตรกรผูใชน้ําไดรับน้ํา
อยางทั่วถึงและเปนธรรม เมื่อ
บุคลากรของกรมไมสามารถลงไป
ดูแลการจัดการน้ําในพื้นที่ไดอยาง
ทั่วถึง จึงมีแนวทางตั้งกลุมผูใชน้ําขึ้น
ในแตละเขตพื้นที่ เพื่อดูแลการ
จัดสรรน้ําในพื้นที่ เชน กลุมผูใชน้ํา
ในพื้นที่เกษตรกร ตองมีการดูแลเขต
พื้นที่ใชน้ํา วางรอบเวรการสงน้ํา
ระหวางผูรับตนน้ําและผูรับปลายน้ํา
การจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับ
ลักษณะของพืชที่ปลูกในแตละพื้นที่

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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หนวยงาน /
องคกร

สังกัด

ภารกิจหลัก
ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟา
ฝายผลิต โดยตกลงใหกรมชลประทาน
สามารถจัดสรรทรัพยากรน้ําให
หนวยงานนั้นสําหรับผลิตกระแส
ไฟฟาได โดยคิดเปนคาตอบแทน
การนําน้ําจากแหลงน้ําของกรม
ชลประทานไปผลิตกระแสไฟฟา มี
การคิดคาตอบแทนเปนระบบ

- กรมชลประทานทําบันทึกขอตกลงกับ

กรมชลประทานไดรับผิดชอบ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งเปนโครงการใหญ นั่นคือ ศูนย
ศึกษาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยภูพาน ศูนยปาก
พนัง เปนการทํางานบูรณาการหลาย
หนวยงานเขาไปรวมกันดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและขยายผลสูเกษตรกร
รอบพื้นที่และขยายออกไปใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด

- การทํางานรวมกับสวนราชการอื่น

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรมบัญชี
กลาง

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ในการจัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจ
จังหวัดและการจัดทําจีพีพีจังหวัด
ของแตละจังหวัด ซึ่งตองอาศัย
บุคลากรของสภาพัฒนในการให
ขอมูล ฝกอบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ของสํานักงานคลังจังหวัด
เกี่ยวกับการวิเคราะหขอ มูลเศรษฐกิจ
การคลังของจังหวัด การจัดเก็บขอมูล
รวมลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูล จัดทํา
จีพีพีของจังหวัด เปนการขอความ
รวมมืออบรมบุคลากรสวนภูมิภาค
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของคลังจังหวัดในการเปนที่ปรึกษา
ดานเศรษฐกิจการคลังแก
ผูวาราชการจังหวัด

- กรมบัญชีกลางรวมมือกับสภาพัฒน

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวง
พาณิชย

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคมาใหสํานักงานพาณิชย
จังหวัดชวยดูแลรับเรื่องรองเรียน

- ผูวาราชการจังหวัดสงมอบงานของ

- สํานักงานพาณิชยจังหวัดรวมกับ
กรมการคาภายในแกปญหาเรื่อง
พาณิชยมีสํานักงานพาณิชยจังหวัด
สินคาเกษตรกร
เปนตัวแทนกระทรวงในภูมิภาค
มีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดให
ทํางานแทนแทบทุกหนวยงานใน
กระทรวง กรมทรัพยสินฯ กรมการคา สํานักงานพาณิชยจังหวัดเขารวม
ตางประเทศ กรมเจรจาการคาฯ กรม เปนคณะทํางานรวมกับหนวยงาน
พัฒนาธุรกิจการคา การทํางานแทน ตาง ๆ ในจังหวัดตามยุทธศาสตร
เปนการทํางานตามปกติของกระทรวง ตาง ๆ

- สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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สภาวิศวกร

หนวยงาน /
องคกร

เอกชนไม
แสวงผล
กําไร

สังกัด

สมาคมวิชาชีพ

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
- สภาวิศวกรดําเนินโครงการชุมชน
รวมใจความปลอดภัยทางถนน จัด
ประกวด โดยรวมกับกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง ตอมา สสส. เขามาสนับสนุน
งบประมาณรวมดวย เปนการ
พยายามทําใหคนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการรวมกันแกไขปญหา
ไมใชการมองวาเปนหนาที่ของ
ราชการในการแกไขปญหา ในลําดับ
ตอไปจะขยายไปในดานสิ่งแวดลอม

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรมทรัพยากร
น้ํา

หนวยงาน /
องคกร

สวนกลาง

สังกัด

บริการสาธารณะ

ภารกิจหลัก
- ภารกิจหลายอยางของกรมทรัพยากร
น้ําไดถายโอนลงไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว แตก็มีการรองขอจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกรมชวย
ดูแลงานแทน เชน ในการทําเรื่องฝาย
ประปาหมูบาน เปนตน กรมมีการปรับ
บทบาทใหสอดคลอง เชน งานประปา
หมูบานที่ถายโอนลงไปแลว กรมจึง
เปลี่ยนบทบาทมาเปนผูใหการ
สนับสนุนฝกอบรมใหคําปรึกษาเปน
หลัก เจาหนาที่ที่ลงไปตรวจพบวา
คุณภาพน้ําประปาหมูบานยังไมมี
คุณภาพอยูมาก อาจเปนเพราะปญหา
ดานเทคนิคและความเชี่ยวชาญ

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน
ไมไดรับขอมูล

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น
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กรมสรรพากร

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

หนวยงาน /
องคกร

เชิงวิชาการ

ภารกิจหลัก
ไมไดรับขอมูล

ทําแทนหนวยงานอื่น /
ใหหนวยงานอืน่ ทําแทน

สวนกลาง อนุมัติ/อนุญาตกํากับ - กรมสรรพากรมีการใหหนวยงานอื่นทํา
การบังคับใชกฎหมาย แทน คือ การใหกรมที่ดินจัดเก็บภาษี
ธุรกิจเฉพาะใหทกุ ครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย

สวนกลาง

สังกัด

ไมไดรับขอมูล

- ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ สํานักงานสวน
ใหญไดรับงานนโยบายเฉพาะเรื่อง
ตามสถานการณ เชน การพิจารณา
เรื่องรถเชาเอ็นจีวี งานรวมกับสวน
ราชการอื่น เชน การเขาไปเปนฝาย
เลขานุการระดับชาติ อีสเทิรนซีบอรด
เปนงานตามนโยบายรัฐบาล เปน
ฝายเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต
เปน การมุงทําแผนบูรณาการทุก
หนวยงานใหเปนหมวดหมู จากนั้น
จะหาเจาภาพหลักในแตละแผนงาน
มีการจัดสรรงบประมาณ

ทํารวมกับหนวยงานอื่น /
รวมกับภาคสวนอื่น

รูปแบบการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
จัดเก็บภาษี เปนการทํางานคูขนาน
ไปกับงานของกรมสรรพากร

ไมไดรับขอมูล

ทํางานคูขนานไปกับหนวยงาน
ภาคสวนอื่น

สวนที่ 2
รายงานการจัดสัมมนาเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 กลุมเปาหมายของการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
สํ า หรั บ การจั ด สั ม มนารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู ที่เ กี่ ย วข อ งในที่ นี้ จั ด ขึ้น เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 3
กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
โดยมีผูเขารวมการสัมมนาทั้งสิ้น 93 คน ประกอบดวย ตัวแทนหนวยราชการสวนกลาง 81 คน ตัวแทนหนวย
ราชการสวนภูมิภาค 2 คน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน และตัวแทนองคกรภาคสวนอื่น ไดแก
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 9 คน โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิในการรวมให
ขอเสนอแนะตอผลการวิจัย 2 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในฐานะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นกฎหมาย และนายสมพล เกี ย รติ ไ พบู ล ย อดี ต
ปลัดกระทรวงพาณิชย และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารงานภาครัฐ

1.2 รูปแบบและวิธีดําเนินการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
การสัมมนาแบงออกเปน 3 ชวง ประกอบดวย ชวงแรก เปนการชี้แจงหลักการและเหตุผลของ
โครงการวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนโดยคณะผูวิจัย ชวงที่สอง เปนการใหทรรศนะและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานภาครัฐ
และชวงที่สาม เปนการเปดโอกาสใหตัวแทนหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของไดเสนอความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะประกอบการปรับปรุงและพัฒนาขอเสนอการวิจัย
สําหรับประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผลการศึกษาซึ่งคณะผูวิจัยไดนําเสนอในชวงแรกของการสัมมนานั้น
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบการสัมมนาในภาคผนวก ข สวนสาระสําคัญของขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานภาครัฐ และขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ
นั้น สามารถสรุปไดดังที่ปรากฏในรายงานแตละสวนตามลําดับ
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บทที่ 2
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เสนอวา หากพิจารณา
จากมิติทางกฎหมาย การปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐ ควรเริ่มตนจากการพิจารณาประเภทภารกิจของ
รัฐเปนลําดับแรก กลาวคือ ในทางทฤษฎีกฎหมายนั้นมองวา โดยพื้นฐานดั้งเดิมแลว กิจกรรมทุกอยางที่รัฐ
ดําเนินการ ตองถือวาเปน “บริการสาธารณะ” (Public service) ดวยกันทั้งสิ้น เชน ในอดีตถือวาการที่คนทุก
คนมาชวยกันขุดคลองทํากําแพงเมืองเปนการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐอยางหนึ่ง ในยุคสมัยใหมบริการ
สาธารณะอาจหมายถึงกิจการสาธารณูปโภคอยางการบริการไปรษณีย การผลิตไฟฟา เปนตน
ดังนั้น การพิจารณาประเภทภารกิจบริการสาธารณะของรัฐ จึงควรจําแนกภารกิจของรัฐเปน 2 สวน
คือ (1) ภารกิจของรัฐที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของสังคม (Public order) และ (2) การ
จัดทําบริการสาธารณะทั่วไป (Public service)
ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน เห็นวา ขอบขายงานวิจัยนี้ อาจเกี่ยวของกับภารกิจของรัฐทั้งสอง
สวน แมจะมุงเนนการจัดบริการสาธารณะทั่วไปเปนหลัก แตการมอบหมายภารกิจใหองคกรในภาคสวนอื่น
ดําเนินการแทนนั้น ก็มีเรื่องของการมอบหมายภารกิจบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบของ
สังคมปนอยูดวย ดังเห็นไดวาในปจจุบัน รัฐสามารถมอบใหองคกรอื่นดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอยในสังคมแทนไดดวย
ตัวอยางเชน การตั้งรัฐวิสาหกิจ ก็คือการถายโอนอํานาจหนาที่ของรัฐไปใหหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมที่
ไมใชราชการอันเปนกลไกของรัฐนั่นเอง เชน การทาอากาศยานแหงประเทศไทย กอนจะเปลี่ยนมาเปน
รัฐวิสาหกิจนั้น ไดรับการถายโอนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมายไดให
เจาหนาที่ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาได เมื่อมี
บุคคลภายนอกบุกรุกเขาไปในเขตที่จํากัดไวเฉพาะผูโดยสาร เจาหนาที่การทาอากาศยานฯ ก็สามารถเขา
มาจับกุมตัวบุคคลผูนั้นไดตามกฎหมาย อันถือเปนการใชอํานาจของรัฐในการรักษาความเรียบรอย เปนตน
อีกกรณีหนึ่งคือ รัฐมีการมอบหมายใหเอกชนดําเนินภารกิจบริการสาธารณะที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ
อนุญาตแทน โดยการมอบอํานาจหนาที่ใหองคกรวิชาชีพดําเนินการแทน เชน สภาทนายความ สภาสถาปนิก
สภาวิศวกร แพทยสภา เป นต น ซึ่งมีกฎหมายถายโอนอํ านาจหน าที่ของรัฐในการจํากัดเสรี ภาพในการ
ประกอบอาชีพของเอกชนไปใหองคกรซึ่งเปนภาคเอกชนดูแลรับผิดชอบดําเนินการแทน
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โดยหลักการดั้งเดิม สภาวิชาชีพถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใหรักษาระเบียบของสังคม โดยเฉพาะการดูแล
ตรวจสอบความประพฤติและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ดังเชนกรณีของสภาทนายความนั้น
ในอดีตในประเทศตะวันตกมีการจํากัดจํานวนทนายความ โดยกฎหมายกําหนดใหผูที่จะทําหนาที่ทนายความ
ในศาลไดนั้นตองไดรับการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติและประวัติความประพฤติจากสภาทนายความ
เสียกอน จึงจะไดรับอนุมัติใหประกอบวิชาชีพทนายความได สาเหตุที่รัฐตองออกกฎหมายเพื่อมอบอํานาจให
องคกรเอกชนดูแลตรวจตรากันเองนี้ ก็เนื่องจากรัฐไมสามารถสอดสองดูแลตรวจตราไดอยางทั่วถึงนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังพบไดวาในแถบยุโรปมีหลายประเทศที่กระทรวงกลาโหมวาจางเอกชนใหดําเนินการ
ผลิ ต และพั ฒ นาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ตลอดจนการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการป อ งกั น ประเทศ
หนวยงานเหลานั้นเปนภาคเอกชน แตมีอํานาจของรัฐในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดใหกระทรวงกลาโหมสามารถถายโอนอํานาจหนาที่บางอยางไปใหเอกชน
ดําเนินการแทนได
ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน จึงมีขอเสนอวา ประเด็นแรกที่ตองพิจารณา ก็คือ ในกรณีภารกิจเปน
เรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม (Public order) ซึ่งเปนภารกิจที่ตองใชอํานาจหนาที่ของรัฐ
โดยตรงนั้น รัฐสามารถมอบหมายภารกิจในลักษณะนี้ไปใหองคกรอื่น ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรภาคเอกชน หรือภาคประชาชนและชุมชน ดําเนินการแทนไดหรือไม ถาไดจะมีแนวทางอยางไร
ประเด็นถัดมา ก็คือ ในกรณีของบริการสาธารณะที่สนองความตองการสวนรวมของประชาชน
(Public service) จะตองดูวาภารกิจของรัฐที่รัฐตองสนองตอบความตองการของประชาชนนั้น รัฐยัง
จําเปนตองดําเนินการเองอยูหรือไม ในกรณีนี้ จะพบวา มีเหตุผลหลายประการที่รัฐตองทําภารกิจบริการ
สาธารณะดวยตัวเอง กลาวคือ ประการแรก กรณีที่เอกชนไมมีความสามารถหรือไมมีความพรอมในการ
ลงทุนดําเนินกิจการบริการสาธารณะนั้น ซึ่งเปนกรณีของรัฐในอดีตที่ภาคเอกชนยังไมมีความเขมแข็ง แตใน
ปจจุบันเปนไปไดนอยมาก เพราะภาคเอกชนมีความเติบโตและไดเขามาลงทุนแทนภาครัฐเปนจํานวนมาก
ประการที่สอง ประชาชนมีความจําเปนตองไดรับบริการสาธารณะอยางเดียวกันทั้งประเทศ เชน
บริการไฟฟา เปนตน รัฐตองลงทุนผลิตไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนทั้งประเทศ
ซึ่งการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟาสําหรับใหบริการประชาชนทั่วประเทศนั้นมีตนทุนที่สูงมากเกินกวาที่รัฐจะปลอย
ใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการได การที่รัฐดําเนินการลงทุนจัดบริการทั้งประเทศเองจึงมีประสิทธิภาพ
มากกวา ดังนั้น ในกรณีที่เปนบริการสาธารณะที่ตองตอบสนองตอสังคม ซึ่งเปนการจัดบริการที่มีขอบเขต
กวางขวางนี้ รัฐจึงยังคงตองเปนผูดําเนินการเอง เพื่อรับประกันไดวาประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะ
พื้นฐานอยางทั่วถึง
ในการเปดใหเอกชนทําบริการสาธารณะ ตองพิจารณาวาการลงทุนจัดทําบริการสาธารณะนั้น
เอกชนผูลงทุนจะสามารถขายบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางคุมทุนหรือไม เพราะการเขามาดําเนิน
ภารกิจแทนรัฐโดยการสัมปทานนั้นมีตนทุนสูงมาก เพราะเอกชนตองมีตนทุนทั้งเงินตอบแทนการขายสิทธิ
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ในการจัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐหรือคาสัมปทาน และตนทุนที่เปนเงินลงทุนจัดทําบริการสาธารณะ
ดวย ดัง นั้น ศักยภาพและความคุม ทุนในการประกอบกิจการของเอกชนจึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตอง
พิจารณาในการมอบหมายภารกิจบริการสาธารณะของรัฐใหเอกชนดําเนินการแทน
สําหรับกรณีบริการสาธารณะที่รัฐยังตองมีการใชอํานาจรัฐอยู แมจะเปนสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา
ประปา เปนตน สาเหตุที่รัฐยังตองมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะนั้นอยู เพราะในการวาง
สายไฟฟาหรือเดินทอประปานั้น ตองกระทบสิทธิหรือพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของเอกชน การดําเนินการใด ๆ จึง
จําเปนตองอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ดังนั้น วิธีการที่รัฐจะมอบหมายอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะประเภทนี้ใหองคกรอื่น
ดําเนินการไดนั้น มีอยูทางเดียวคือ การออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เชน การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ตั้ง
โดยพระราชบัญญัติเทานั้น ที่รัฐสามารถถายโอนอํานาจหนาที่ของรัฐไปใหได ไมวาจะเปนกรณีการประปา
หรือกรณีการไฟฟา ซึ่งหากเอกชนไปปลูกตนไมหรือปลูกสิ่งกอสรางในเขตสายไฟฟาแรงสูง เจาหนาที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการตัดทําลายหรือรื้อถอนทรัพยสินของเอกชนได
เปนตน
จากหลัก การพิจารณาจํ าแนกภารกิจบริการสาธารณะของรัฐออกเปน แตละประเภทดังกลา ว
ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน ไดนําเสนอขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการมอบหมายภารกิจใหเอกชนดําเนินการ
แทนรัฐใน 2 แนวทางหลัก ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง บริการสาธารณะประเภทที่ตองใชอํานาจรัฐ ซึ่งถูกจํากัดบทบาทในการดําเนินการ
ไวเฉพาะสวนราชการ หากรัฐไมดําเนินการเองก็อาจอาศัยการตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชนแทน หรือบางกรณีอาจเปนการตั้งองคการมหาชน
อยางไรก็ตาม องคการมหาชนนั้น แมจะเปนหนวยงานของรัฐ แตก็มิไดมีการใชอํานาจของรัฐ ซึ่ง
ตางจากรัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยพระราชบัญญัติซึ่งกฎหมายไดมอบอํานาจหนาที่ของรัฐไปใหดําเนินการแทน
นอกจากนี้ องคการมหาชนยังตางจากรัฐวิสาหกิจตรงที่กฎหมายจัดตั้งองคการมหาชนไดระบุไววาองคการ
มหาชนไมสามารถหารายไดเองได ตางจากรัฐวิสาหกิจที่หารายไดเองได องคการมหาชนจึงดําเนินการโดย
งบประมาณของรัฐทั้งหมด อยางไรก็ดี ในกรณีขององคการมหาชนนี้ มีความเปนไปไดที่จะมอบภารกิจใน
ความรับผิดชอบใหองคการในภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได หากมีการ
จัดระบบที่ถูกตอง
แนวทางที่สอง บริการสาธารณะที่มีลักษณะเปนการจัดทําบริการหรือขายบริการ หรือเปนการ
จัดทําบริการสาธารณะที่หนวยงานของรัฐสามารถหารายไดหรือสามารถแขงขันกับเอกชนได ภารกิจบริการ
สาธารณะประเภทนี้ ในอดีตรัฐอาจเปนผูลงทุนจัดทํา เพราะภาคเอกชนยังไมมีความพรอม หรือเอกชนยัง
ไมเห็นความจําเปนตองทํา แตอยางไรก็ตาม โดยลักษณะของการจัดทําบริการประเภทนี้ ที่มีลักษณะในเชิง
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การขายบริการหรือสามารถหารายไดจากการจัดทําบริการไดนั้น ยอมสามารถที่จะมอบหมายหรือโอนให
ภาคเอกชนดําเนินการแทนไดทั้งหมด
ตัวอยางเชน การจัดตั้งการเคหะแหงชาติในอดีต เหตุผลหนึ่งของการที่รัฐจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนี้ขึ้น ก็
เพื่อลงทุนกอสรางอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญในเขตเมืองเพื่อเปนตนแบบใหภาคเอกชนเห็นวาการลงทุน
กอสรางอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญนั้นสามารถใหผลกําไรในเชิงพาณิชยไดในระยะยาว ปจจุบันการเคหะ
แหงชาติจึงกลายเปนผูประกอบการลงทุนกอสรางอาคารที่พักอาศัยแขงขันกับภาคเอกชน ซึ่งปจจุบันรัฐ
อาจไมจําเปนตองดําเนินกิจการดังกลาว โดยอาจมอบหมายใหภาคเอกชนดําเนินการแทนได
กลาวโดยสรุป ในการจัดแบงภารกิจบริการสาธารณะของรัฐ ควรมีการแบงแยกระหวางภารกิจบริการ
สาธารณะดานการรักษาความสงบเรียบรอย กับอีกประเภทหนึ่งคือ ภารกิจบริการสาธารณะที่มีลักษณะการ
คาขายบริการแกประชาชน ซึ่งประกอบดวย การจัดบริการสาธารณะเพื่อการคาขายที่ตองมีการใชอํานาจรัฐ
กับการจัดบริการสาธารณะเพื่อการคาขายที่ไมตองใชอํานาจรัฐ การจัดแบงประเภทภารกิจในลักษณะ
ดังกลาวจะชวยใหมองเห็นถึงเครื่องมือทางกฎหมายที่รัฐจะมอบอํานาจหนาที่เหลานั้น รวมถึงวิธีการมอบ
อํานาจวาจะมอบใหองคกรใดทํา และจะมอบดวยวิธีการใด
ตัวอยางเชน เรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ในประเทศฝรั่งเศสมีการมอบอํานาจหนาที่
ในการจัดการจราจรใหเอกชนดําเนินการแทนรัฐ โดยพนักงานของเอกชนทําหนาที่ในการตรวจจับและเขียน
ใบสั่งคาปรับแกผูละเมิดกฎจราจร มีอํานาจหนาที่ในการยกรถหรือลากรถที่จอดในสถานที่หามจอด และ
เคลื่อนยายรถนั้นไปยังศูนยบริการจราจร เจาของรถจะตองเดินทางไปเสียคาปรับที่ศูนยดังกลาว โดยเสีย
คาปรับสองสวน คือ คาปรับสําหรับรัฐ และคาธรรมเนียมในการดําเนินการเคลื่อนยายรถ เปนตัวอยางของ
การใชอํานาจรัฐโดยเอกชน
ในสหรัฐอเมริกา และยุโรปบางประเทศ เชน การใหเอกชนเขามาดําเนินการเรือนจํา ดําเนินการจัดการ
สถานพินิจฯ ฝกอบรมอาชีพแกเด็กในคุมประพฤติ เปนตน ประเด็นก็คือ การมอบภารกิจบริการสาธารณะที่
เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยของสังคมและมีการใชอํานาจของรัฐ เชน การกักกัน จํากัดสิทธิของบุคคล
ไมใหออกจากพื้นที่ เปนตน จําเปนตองเปนการมอบอํานาจผานกฎหมายเฉพาะ
ตัวอยางของประเทศไทย คือ การมีกฎหมายมอบหมายอํานาจแกองคกรวิชาชีพในการจํากัดสิทธิใน
การประกอบวิชาชีพของเอกชน เชน สภาทนายความมีอํานาจหนาที่ในการจํากัดสิทธิการประกอบอาชีพของ
บุคคลในกรณีที่กระทําผิดระเบียบหรือกฎเกณฑของสภาทนายความ เปนตน บุคคลผูถูกเพิกถอนสิทธิการ
ประกอบอาชีพทนายความโดยสภาทนายความยอมไมสามารถประกอบอาชีพไดอีกตอไป
ผลจากการจัดจําแนกประเภทบริการสาธารณะ จะทําใหเห็นวา ถาเปนบริการสาธารณะที่ตองใช
อํานาจรัฐ หากผูจดั บริการไมมีอํานาจของรัฐแลว ยอมไมสามารถดําเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นได การ
มอบหมายภารกิจบริการสาธารณะนั้นใหองคกรในภาคสวนอื่นดําเนินการแทนจึงตองอาศัยกลไกทาง
กฎหมายเปนหลัก เชน ถาจะมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับภารกิจดังกลาวไปดําเนินการแทน รัฐก็
- 168 -

จําเปนตองระบุไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการมอบ
อํานาจหรือถายโอนภารกิจและอํานาจหนาที่เหลานั้นของรัฐไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
แทน ในกรณีที่รัฐจะมอบอํานาจใหเอกชนรับดําเนินภารกิจบริการสาธารณะที่ตองใชอํานาจรัฐไปทําแทน
นั้น มีวิธีการเดียวคือ รัฐตองออกพระราชบัญญัติระบุการมอบอํานาจดังกลาวใหเอกชนสามารถดําเนินการ
หรือใชอํานาจหนาที่แทนรัฐไดเปนการเฉพาะ
ในกรณีของบริการสาธารณะที่ไมมีการใชอํานาจหนาที่ของรัฐ รัฐจําเปนตองชั่งน้ําหนักวา ภาครัฐ
จะยังคงสงวนบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะนั้นไวตอไปหรือไม หรือจะมีการมอบหมายหรือถายโอน
ไปใหองคกรอื่นดําเนินการแทน ทั้งนี้ งานที่รัฐควรเก็บไวดําเนินการเอง ไดแก การจัดบริการสาธารณะที่รัฐมี
ความสามารถในการลงทุนโดยใชภาษีอากรในการลงทุนจัดทําบริการ และสามารถเก็บรายไดจากคาตอบแทน
การใหบริการมาเปนทุนดําเนินการอีกสวนหนึ่ง อีกทั้งรัฐตองสามารถควบคุมการจัดทําบริการสาธารณะนั้น
ไดอยางเขมงวด เพื่อรักษาความเปนธรรม เชน การควบคุมราคาคาบริการสาธารณูปโภค เปนตน บริการ
สาธารณะประเภทนี้จึงควรดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ แตในขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจก็สามารถวาจางหรือ
มอบหมายภารกิจบางอยางที่ไมเกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐใหเอกชนดําเนินการแทนไดบางสวนหรือบาง
กิจกรรม ในลักษณะของการจางเหมาเอกชนใหดําเนินงานบางอยางแทน
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายยังชี้วา วิธีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ
มากขึ้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน เอกชนลงทุนแทนรัฐ รัฐเขาไปรับซื้อผลผลิต เปนวิธีการหนึ่งที่ใหเอกชน
เขามามีบทบาท และแพรหลายในตางประเทศ หรืออีกกรณีคือการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นลงทุนจัดทํา
บริการสาธารณะ จากนั้นรัฐเปนผูซื้อบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกตอหนึ่ง สวนในกรณี
ที่รัฐไมทําภารกิจเองโดยสิ้นเชิงก็สามารถดําเนินการโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนของเอกชน โดยการขาย
หุนรัฐวิสาหกิจมากกวารอยละ 50 หรือรัฐถือหุนนอยกวารอยละ 50
สําหรับกรณีที่วาบริการสาธารณะที่เปนสาธารณูปโภค ถารัฐไมทําเองแลว จะทําอยางไร ในปจจุบัน
มีกฎหมายองคการมหาชน เพื่อใหรัฐจัดตั้งองคกรในการจัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐได แตในทรรศนะของ
ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน เห็นวา กฎหมายดังกลาวยังไมมีความสมบูรณนัก ในทํานองเดียวกับกฎหมายที่
มีผลกระทบตอการจัดบริการสาธารณะ อยางเชน กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจนั้น เปนกฎหมายที่เปดชองใหมี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนการดําเนินการในรูปแบบบริษัทได กลาวไดวาเปนกฎหมายที่มีชองโหวอยู เชน
การประเมินมูลคาทรัพยสินรัฐวิสาหกิจที่ มีปญหาวาราคาประเมินในตอนตนกับการประเมินทรัพยสิน
หลังจากที่แปรรูปมาแลวมีความแตกตางกันมาก ดังกรณีของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนตน
อยางไรก็ดี ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน ไดเสนอวา สําหรับภารกิจบริการสาธารณะประเภทที่ไม
เกี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐนี้ คณะผูวิจัยสามารถวิเคราะหความเปนไปไดในการที่รัฐจะถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทน หรือเปดโอกาสใหเอกชนรับไปดําเนินการแทนไดในทันที นอกจากนี้
ปจจุบันมีกฎหมายที่มอบภารกิจบริการสาธารณะของรัฐใหองคกรอื่นที่มิใชภาครัฐดําเนินการแทนในหลาย
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รูปแบบ แตอาจจะยังไมเปนระบบนัก ดังนั้น สิ่งที่ตองดําเนินการ ก็คือ ควรมีการออกกฎหมายที่กําหนด
ขอบเขต การแบงแยกอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน
หากมีกฎหมายกําหนดขอบเขตบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรแตละภาคสวนในการจัดทําบริการ
สาธารณะแตละประเภทไดแลว ก็จะสามารถระบุไดวาภารกิจประเภทใดในปจจุบันควรจะมอบหมายให
เปนหนาที่ของหนวยงานในภาคสวนใด และระบุไดอีกดวยวาในแตละภารกิจของรัฐนั้นจะมอบหมายให
องคกรใดดําเนินการแทนไดดวยวิธีการใด สําหรับกรณีของการศึกษาในครั้งนี้ จําเปนตองมีการแยกประเภท
ภารกิจบริการสาธารณะของรัฐ ออกเปนอยางนอย 3 แบบคือ หนึ่ง ภารกิจที่เปนการใชอํานาจรัฐโดยตรง สอง
ภารกิจที่เปนการจัดบริการสาธารณะทั่วไปแตมีบางสวนที่ตองใชอํานาจรัฐ เชน รัฐวิสาหกิจ เปนตน และสาม
ภารกิจที่ไมตองมีการใชอํานาจรัฐ เมื่อแบงแยกไดแลว ก็จะสามารถระบุไดวาแตละภารกิจรัฐควรจะมอบให
องคกรใดดําเนินการแทนได และควรจะมอบดวยวิธีการใด
กรณีตัวอยางกฎหมายที่มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาทํางานแทนรัฐมากขึ้น ไดแก ตัวอยาง
ของกฎหมายวาดวย Public Private Partnership: PPP ซึ่งคลายกับกฎหมายรวมทุนในปจจุบัน ในประเทศ
ฝรั่งเศส เปนกฎหมายที่ระบุใหภาครัฐเขามาเปนหุนสวนกับเอกชนในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ มี
การกําหนดขั้นตอนการทํางานรวมกัน นับตั้งแตการทําเงื่อนไขขอตกลง การทําสัญญา การวางขอกําหนด
การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการขอพิพาท การเก็บภาษี การเก็บรายได เปนตน ศาสตราจารย ดร.
นันทวัฒน เห็นวากฎหมายลักษณะนี้ นาจะเปนทิศทางสําคัญของการบริหารงานภาครัฐของไทยในอนาคต
อยางไรก็ตาม หากจะมีการนํากลไกดังกลาวมาใช จําเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมดําเนินงานในกิจการของรัฐ เปนชองทางการเปดโอกาสใหเอกชนเขามารวมดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะแทนรัฐโดยผานการเขามารับสัมปทาน แตหากจะใชรูปแบบการเขารวมเปนหุนสวนกับรัฐ
นั้นตองมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการเปดชองใหม
สําหรับการมอบอํานาจหรือภารกิจของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการแทน เปน
ชองทางสําคัญในการผองถายภารกิจของรัฐใหองคกรอื่นดําเนินการแทน แตปญหาที่พบคือ กระบวนการ
ถายโอนอํานาจและภารกิจหนาที่ของสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันดําเนินไปอยาง
ลาชามาก ตางจากในหลายประเทศซึ่งมีการถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปยังทองถิ่นอยางตอเนื่อง เชน
ในประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันราชการสวนกลางยังคงเหลือภารกิจและงบประมาณในการดําเนินงานเพียง
สวนนอยเทานั้น เพราะงบประมาณสําหรับการดําเนินภารกิจในระดับพื้นที่นั้นถูกถายโอนไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเสียเปนสวนใหญ มีการตั้งโรงเรียนนักบริหารการปกครองทองถิ่นขึ้นมาใหม ทําหนาที่
แบบเดียวกับโรงเรียนฝกอบรมขาราชการของสวนกลาง เปนตน
อยางไรก็ตาม ปจจุบันกฎหมายทองถิ่นของไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
วาจางเอกชนใหดําเนินการจัดบริการสาธารณะบางอยางแทนได หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
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รวมตัวกันเขาเปนสหการได แตในอนาคตกฎหมายทองถิ่นควรพัฒนากาวหนาไปกวานี้ เชน การกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งวิสาหกิจของทองถิ่นขึ้นเองได เชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ดังเชนในประเทศฝรั่งเศส องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการตั้งวิสาหกิจทองถิ่นเพื่อจัดทําบริการน้ําประปา
จําหนาย การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งองคการมหาชนได เปนตน ดังนั้น ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน
จึงเห็นวาจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนากฎหมายที่ระบุอํานาจหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดตั้งองคกรในรูปแบบอื่นเพื่อบริหารจัดการบริการสาธารณะไดมากขึ้น
ในมิติทางกฎหมาย ควรมีการจัดระบบกฎหมายใหม เชน การมีกฎหมายกลางเรื่องการมอบอํานาจ
ของรัฐ เชนในประเทศฝรั่งเศส กฎหมายกําหนดไววาการที่รัฐจะเปดใหองคกรอื่นใดเขามาดําเนินภารกิจแทน
รัฐ จะตองมีการมอบอํานาจจากรัฐเทานั้น วิธีการมอบอํานาจใหองคกรอื่นดําเนินภารกิจแทนมีอยู 3 วิธี คือ
วิธีที่หนึ่ง การมอบอํานาจใหองคกรภาครัฐดวยกันเปนผูดําเนินการแทน เปนการจัดทําขอตกลงที่มีการ
กําหนดผลผูกพันอยางชัดเจน
วิธีที่สอง การมอบหมายอํานาจหนาที่และภารกิจระหวางรัฐกับทองถิ่น ซึ่งปจจุบันในประเทศไทย
ได ดํา เนิ น การไปแล ว คื อ การจั ดทํ า แผนพัฒ นาทอ งถิ่น ร ว มกั น ระหวา งราชการส ว นภู มิภ าคกับ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในทํานองเดียวกับในประเทศฝรั่งเศส รูปแบบดังกลาวเรียกวา Contract plan เปน
การทําขอตกลงระหวางรัฐกับทองถิ่นวาในชวงเวลา 6 ปขางหนา ทองถิ่นมีแผนจะดําเนินการในเรื่องใดบาง
ในการดําเนินการตามแผนนั้น รัฐจะสนับสนุนอยางไร มีการกําหนดวงเงินงบประมาณตามแผนอยางชัดเจน มี
การกําหนดเปาหมายและการประเมินชี้วัดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และแผนดังกลาวจะตองมีการปฏิบัติ
ตามจนครบกําหนดไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่นก็ตาม สัญญาที่รัฐทํากับทองถิ่นในกรณีนี้จึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการที่รัฐจะมอบหมายภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
สรุปคือ รัฐจะตองมีกฎหมายกลางในการมอบอํานาจใหองคกรอื่นในภาครัฐดวยกันไปทําหนาที่
แทน แตหากเปนการมอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทนรัฐ ก็คงตองเปนรูปแบบสัญญา ซึ่งเปนสัญญาทาง
ปกครอง แตปจจุบันแนวคิดเรื่องสัญญาทางปกครองของไทยยังไมเปนระบบที่กาวหนานัก หากเปรียบเทียบ
กั บกรณี ของประเทศฝรั่งเศส สั ญญาทางปกครองเปนเครื่ องมือสําคั ญที่รัฐใชสําหรับมอบหมายบริก าร
สาธารณะให เ อกชนหรื อ องค ก รอื่ น ดํ า เนิ น การแทน ประเด็ น คื อ แม ว า รั ฐ จะมอบภารกิ จ ใหอ งค ก รอื่ น
ดําเนินการแทนแลว ก็ยังคงตองถือวาบริการสาธารณะที่เอกชนจัดทํานั้นเปนบริการสาธารณะของรัฐอยู
นั่นหมายความวา รัฐยังมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมการจัดบริการสาธารณะที่ไดมอบให
เอกชนไปดําเนินการแทนได เชน รัฐสามารถแกไขสัญญาขอตกลงในการมอบหมายภารกิจนั้นโดยเปนการ
ใชอํานาจของรัฐแตเพียงฝายเดียวโดยที่เอกชนไมตองยินยอม
แตระบบสัญญาทางปกครองของไทยไมยอมรับหลักการดังกลาว เนื่องจากแนวคิดทางกฎหมาย
มหาชนของไทยถือวาการทําสัญญาใด ๆ ตองตั้งอยูบนฐานของความเสมอภาคระหวางคูสัญญา แตหาก
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พิจารณาถึงบทบาทหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือความ
เปนธรรมในสังคมนั้น รัฐยอมมีอํานาจในการออกกฎหรือคําสั่งแตเพียงฝายเดียวตอเอกชนไดโดยไมตองให
เอกชนยินยอม เชน การออกกฎจราจร เปนการใชอํานาจของรัฐเพียงฝายเดียวในการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม
ในหลักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสถือวาในการจัดทําบริการสาธารณูปโภคนั้น รัฐยอมมีหนาที่ตอง
จัดทําบริการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ดังนั้น แมวารัฐจะมอบหมายใหเอกชน
เขามาดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคแทนแลว แตปรากฏวาการจัดบริการนั้นไมสามารถทําใหประชาชน
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจได รัฐก็ตองมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเอกชนผูรับจัดบริการสาธารณะแทนรัฐ
นั้นปรับปรุงแกไขได เปนการใชอํานาจฝายเดียว
ดังนั้น รัฐจึงตองเปนคูสัญญาที่เหนือกวาเอกชน เพื่อใหสัญญานั้นสนองตอบความตองการของ
ประชาชน หลักการสําคัญของการทําสัญญาทางปกครอง คือ การที่รัฐทําสัญญาทางปกครองในการใหเอกชน
เขามาดําเนินงานแทนรัฐนั้น ประชาชนจะตองใหความเห็นชอบตอการทําหนาที่ของเอกชนที่เปนคูสัญญาดวย
นั่นคือ เมื่อใดที่ประชาชนไมพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนรัฐแลว
รัฐยอมสามารถบอกเลิกสั ญญา หรือแกไขสัญญาเพื่อกําหนดเงื่อนไขใหมีการปรับปรุงการใหบริการแก
ประชาชนได ทั้งนี้เปนการใชอํานาจฝายเดียวเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน
ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน เสนอวา การผอนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) เปนมาตรการ
สําคัญอีกอยางหนึ่งในการที่รัฐจะเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาทํางานแทนรัฐ หรือการตั้งรัฐวิสาหกิจ
หรือการเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาดําเนินการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐได วิธีการ
ผอนคลายกฎระเบียบ ก็คือ การแกไขกฎระเบียบของระบบราชการที่เปนตัวกําหนดจํากัดอํานาจหนาที่และ
รูปแบบวิธีการดําเนินงานของรัฐ โดยอาจจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการ
บริหารราชการ หรือมีการจัดทํากฎหมายใหม เชน กฎหมายกําหนดใหมีการแบงแยกขอบเขตภารกิจหนาที่
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน มีกฎหมายที่ยกเวนกฎระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวของกับภารกิจบริการสาธารณะเพื่อเปดโอกาสใหองคกรอื่น เชน เอกชน เปนตน สามารถมีบทบาทในการ
ดําเนินงานแทนรัฐไดมากขึ้น การผอนคลายกฎระเบียบมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยไมอยูภายใตกรอบของระบบราชการ หากไมมีการดําเนินมาตรการผอนคลายกฎระเบียบแลว
การเปดโอกาสใหองคกรอื่นเขามาดําเนินการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐยอมไมอาจเกิดขึ้นได
กลาวโดยสรุป ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําเครื่องมือทางกฎหมาย คือ คณะผูวิจัยตอง
พิจารณาภารกิจเปนตัวตั้ง ในกรณีภารกิจที่เปนการใชอํานาจรัฐ ตองพิจารณาตอไปวา กฎหมายในปจจุบันได
เปดชองใหรัฐมีการมอบหมายใหองคกรในภาคสวนอื่นดําเนินการแทนไดหรือไม เชน เรื่องการบริหารจัดการ
เรือนจํา การควบคุมกฎจราจร เปนตน ถากฎหมายเปดชองก็อาศัยชองทางที่มีอยู แตถาหากกฎหมายไมเปด
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ชองไว ก็จําเปนตองมีการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อเปดชองใหรัฐมีการถายโอนภารกิจหรืออํานาจหนาที่ของรัฐ
ใหองคกรอื่นดําเนินการแทนได ตัวอยางหนึ่งที่เคยมีการแกไขกฎหมายในลักษณะที่เปนการเปดชองให
ภาคเอกชนเขามาทํางานแทนรัฐได เชน ในยุครัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา มีการแกไขกฎหมายจํานวน
หนึ่งเพื่อเปดชองใหรัฐสามารถตั้งรัฐวิสาหกิจในกิจการที่เปนการใชอํานาจหนาที่ของรัฐได เปนตน
ในกรณีที่เปนภารกิจที่ไมใชการใชอํานาจรัฐ เชน บริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ เปนตน
การเปดโอกาสใหเอกชนเขามารับดําเนินภารกิจแทนรัฐไดนั้น มีวิธีการคือ การทําสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน
หรือระหวางรัฐวิสาหกิจกับเอกชน แตปญหาคือ ระบบสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ
ในปจจุบันตั้งอยูบนฐานของกฎหมายเอกชน จึงกอใหเกิดปญหาในลักษณะที่รัฐเปนฝายเสียเปรียบหรือเสีย
ประโยชนจากการทําสัญญาในหลายกรณี ดังเชนกรณีที่ภาครัฐตองเสีย “คาโง” ใหแกคูสัญญาภาคเอกชน ใน
กรณีที่รัฐมีการยกเลิกสัญญา หรือมีปญหาในการดําเนินการตามสัญญา โดยเอกชนมีการเรียกคาเสียหาย
สําหรับอนาคตหรือคาเสียโอกาสจากการบอกเลิกหรือแกไขสัญญานั้น ซึ่งผิดกับหลักการในตางประเทศที่
ไมยอมใหมีการเรียกคาเสียหายสําหรับอนาคต โดยรัฐจะจายเฉพาะคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงในวันที่เลิก
สัญญาเทานั้น เนื่องจากเงินคาเสียหายที่รัฐตองจายแกเอกชนนั้นเปนเงินภาษีของประชาชน การเรียก
คาเสียหายในอนาคตจากรัฐจึงไมมีความชอบธรรม
ดังนั้น การผอนคลายกฎระเบียบ จึงเห็นวาควรมีการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการมอบอํานาจให
เอกชนหรือองคกรอื่นใดรับมอบหมายภารกิจของรัฐไปดําเนินการแทน โดยมีสาระสําคัญวาดวยระบบ
สัญญาทางปกครอง โดยกําหนดใหการทําสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน หรือระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมวากรณีใด ถือวามีฐานะเปนการทําสัญญาเพื่อประโยชนของสาธารณะ มิใชการทําสัญญา
เพื่อประโยชนของหนวยงาน จึงตองมีเกณฑที่ชัดเจนในการกําหนดเขตอํานาจรัฐในการทําสัญญา และการ
ใชอํานาจรัฐในการควบคุมการทํางานของเอกชนที่ทําสัญญากับรัฐ หรือการที่รัฐจะใชอํานาจกํากับควบคุม
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาเปนคูสัญญา ทั้งนี้เพื่อที่รัฐในฐานะคูสัญญาจะสามารถ
รั ก ษาเป า หมายของสั ญ ญานั้ น ให บ รรลุ ถึ ง ประโยชน ส าธารณะ นั่ น คื อ การจั ด บริ ก ารสาธาณะที่ มุ ง
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม

*********************************************
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บทที่ 3
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานภาครัฐ

นายสมพล เกียรติไพบูลย ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานภาครัฐ เสนอวา การพิจารณาการ
บริหารงานองคกร ไมวาจะเปนระดับใด หรือองคกรในภาคสวนใด ประเด็นที่จําเปนตองคํานึงถึงประการแรก ก็
คือ การจัดโครงสรางองคกร ในกรณีของภาครัฐในปจจุบัน นอกจากการจัดโครงสรางสวนราชการในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม ยังมีการจัดตั้งองคกรบริหารรูปแบบใหมที่เปนอิสระจากระบบราชการและคลองตัวใน
การบริหารงาน เชน องคการมหาชน เปนตน ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาก็คือ การจัดโครงสรางหนวย
ราชการในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมตอการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐอยางไร มี
โครงสรางจุดใดที่เปนปญหา
ประการที่สอง ซึ่งควรใหความสําคัญมากกวา คือ ระบบการบริหารจัดการ ในกรณีของภาครัฐ ตอง
พิจารณาวาการบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็นปญหาอยางไร การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะสงผล
โดยตรงตอประสิทธิผลในการทํางานเปนอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐจึงจําเปนตอง
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในระบบราชการ
ประการที่สาม แมวาจะมีการจัดโครงสรางองคกรที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ยังจําเปนตองมี
บุคลากรที่ดี ทั้งในแงคุณภาพ ศักยภาพ และคุณธรรมดวย บุคลากรมีสวนสําคัญในการสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในการบริหารงานภาครัฐเปนอยางมาก ดังนั้น การปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐจําเปนตอง
พิจารณาองคประกอบทั้งสามดานไปพรอมกัน
สําหรับการพัฒนาระบบบริหารราชการไทยนั้น มีการถกเถียงกันมามากวาควรจะมีการพัฒนา
ระบบการบริหารงานภาครัฐใหมีลักษณะเหมือนภาคเอกชนหรือไม อยางไรก็ตาม การดําเนินการปรับปรุง
ระบบบริหารราชการใหมีลักษณะใกลเคียงกับภาคเอกชนบางในหลายกรณี แตในขณะเดียวกันก็ตอง
ยอมรับวาระบบราชการมีสวนในการค้ําจุนการพัฒนาประเทศเปนหลักมาโดยตลอดนับแตอดีต โดยเฉพาะ
การธํารงรักษาระบบกฎหมายและความมีระเบียบเรียบรอยของสังคม ดังนั้น การนํารูปแบบการบริหารจัดการ
แบบเอกชนมาใชกับภาครัฐก็ตองคํานึงถึงขอจํากัดในรูปแบบการบริหารงานแบบเอกชนดวย
สําหรับจุดดีของการบริหารงานแบบเอกชนที่ควรนํามาเปนแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ก็คือ การมุงการดึงมืออาชีพมาทํางาน มีระบบการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ มีการสรางตัวชี้วัดของ
งานอยางเปนรูปธรรม หรือ KPI มีระบบการจายคาตอบแทนตามระดับผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน มีระบบ
การแขงขันทั้งภายในองคกร ระหวางหนวยงานภายใน รวมถึงการแขงขันภายนอก โดยแขงขันกับธุรกิจที่
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คลายกัน โดยมีการสรางระบบจูงใจ เชน การใหโบนัส เปนตน ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการก็เนน
ความประหยัด ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร มีระบบการตรวจสอบความโปรงใสในการทํางาน รวมไป
ถึงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility) มีรูปแบบการตอบแทนสังคม
การศึกษาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ ตองคํานึงดวยวานอกจากสวนราชการ ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว ยังเกี่ยวโยงหรือไดรับผลกระทบจากอํานาจของรัฐในฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
ดวย โดยเฉพาะอํานาจทางการเมืองของฝายบริหาร เปนอํานาจที่สามารถกํากับควบคุมทิศทางการดําเนินงาน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แมแตในฝายนิติบัญญัติก็สามารถควบคุมได เพราะเปนกลุมการเมืองเดียวกัน
นายสมพล ชี้วา ที่ผานมานอกจากฝายบริหารมีอํานาจเหนือระบบราชการคอนขางเด็ดขาด เพราะ
การดําเนินการใด ๆ ของฝายบริหารซึ่งมีอํานาจกํากับฝายนิติบัญญัติ เชน การออกกฎหมายตาง ๆ ระเบียบ
ตาง ๆ หรือนโยบาย เปนตน การตัดสินใจทางการเมืองของฝายบริหารยังกระทบตอการดําเนินกิจกรรมของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยตรงดวย ดังนั้น จะเห็นไดวา ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ภาคเอกชน
จะหยุดการดําเนินการเพื่อรอดูทิศทางนโยบายของฝายที่จะเขามาเปนรัฐบาลใหม มิพักตองกลาวถึงระบบ
ราชการซึ่งหยุดชะงักจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบาย ปรากฏการณดังกลาว
สงผลตอความกาวหนาในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาคประชาชน
ในอนาคตจึงควรพิจารณาปรับดุลอํานาจของฝายบริหารและองคกรในภาคราชการและภาคเอกชน มิให
อํานาจทุกอยางรวมศูนยกับฝายบริหารมากจนเกินไป
สําหรับการปรับปรุงระบบการจัดบริการสาธารณะของรัฐนั้น นายสมพล เสนอวาคณะผูวิจัยอาจ
แบงการจัดบริการสาธารณะของรัฐไดเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรก บริการที่รัฐตองทําเอง ซึ่งเอกชนไม
สามารถทําได รัฐอาจดําเนินการโดยตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน อีกกลุม
หนึ่งคือ ภารกิจบริการสาธารณะที่รัฐไมควรดําเนินการเอง โดยเฉพาะภารกิจที่เอกชนสามารถดําเนินการได รัฐ
ก็ไมควรเขาไปแขงขันกับเอกชน
อยางไรก็ตาม บทบาทของรัฐในการเขาไปมีสวนในการจัดบริการสาธารณะนั้น เปนประเด็นถกเถียง
ระหวางความคิด 2 ขั้วอยูอยางตอเนื่อง กลาวคือ ฝายหนึ่งเห็นวารัฐตองเขามามีบทบาทกํากับควบคุมบริการ
สาธารณะและการใชทรัพยากรของสวนรวมเปนอยางมาก เพื่อรักษาประโยชนสาธารณะและความเปนธรรม
แตอีกฝายหนึ่งเห็นวา รัฐไมควรเขามากํากับหรือดําเนินการจัดบริการสาธารณะ รัฐควรทําหนาที่เพียงรักษา
กฎกติกาการแขงขันและการแสดงบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของภาคเอกชน ดังนั้น การพิจารณา
เรื่องการมอบหมายภารกิจใหองคกรอื่นดําเนินการแทน ควรตองพิจารณาขอดีและขอเสียของมุมมองแตละ
ดานที่มีตอระดับบทบาทของภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะดวย
สําหรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการสาธารณะของคณะผูวิจัยนั้น นายสมพล เห็นดวยใน
ขอเสนอแนะโดยภาพรวม แตมีขอสังเกตในเรื่องของการนําขอเสนอไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ การทําให
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หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัตินั้นเปนเรื่องที่ยากมาก เชน มีการตั้งองคกรตามกฎหมาย
ขึ้นมาใหมเพื่อเปนกลไกทางการบริหารสําหรับรัฐบาล แตหากรัฐบาลกลับไมใหความสําคัญ ก็ทําใหการตั้ง
องคกรนั้นไมสามารถนําไปสูการแกไขปญหาตามแนวทางที่เปนขอเสนอการวิจัยได
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณีการตั้งตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เพื่อเปนกลไกชวยเหลือเกษตรกรใน
การลดความเสี่ยงในการผลิตและจําหนายสินคาเกษตร กอนจะมีการจัดตั้งนั้น มีการเตรียมการเปนอยางดี
มีการนําสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปศึกษาดูงานตางประเทศหลายครั้ง มีการศึกษาวิจัยจํานวนมาก แตเมื่อ
มีการตั้งตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแลว รัฐบาลในเวลาตอมากลับไมใหความสําคัญและไมใหความสนใจ
ในการสงเสริมบทบาทการทํางานของตลาดสินคาเกษตรลวงหนา แตอาศัยการกําหนดราคาสินคาโดยอํานาจ
ของรัฐมนตรีแทน ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกร ดังนั้น การจัดตั้งตลาดสินคาเกษตรลวงหนาจึงไม
สามารถอํานวยประโยชนแกเกษตรกรไดอยางที่ตั้งเปาหมายไว เปนตน คณะผูวิจัยจึงควรคํานึงถึงเงื่อนไขใน
การนําขอเสนอไปสูการปฏิบัติในระยะยาว โดยมีการวางมาตรการอยางรัดกุม เพื่อมิใหผลการวิจัยเปน
ขอเสนอที่สูญเปลาเพราะไมนําไปสูการปฏิบัติดังเชนกรณีตัวอยางที่ยกมาขางตน
สําหรับข อเสนอเบื้ องตนของคณะผูวิจัย ในเรื่องการประสานงานระหวางหน วยงานภาครัฐตาง
กระทรวงนั้น นายสมพล เห็นวา ประเด็นดังกลาว ถือเปนประเด็นปญหาสําคัญของระบบบริหารราชการไทย
เนื่องจากการดําเนินภารกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมสามารถบรรลุผลไดดวยบทบาทของกระทรวงใดเพียงกระทรวง
เดียว เชน ภารกิจเรื่องขาว มีกระทรวงเกษตรและสหกรณดูแลการผลิตและแปรรูป กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ศึกษาวิจัย กระทรวงพาณิชยดูแลการซื้อขาย อีกทั้งยังมีการแทรกแซงโดยคณะรัฐมนตรี จากสภาพดังกลาว
จึงมีการสรางระบบตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงขึ้น แตปญหาก็คือ แตละกระทรวงตางกําหนดตัวชี้วัดของ
ตนเองในลักษณะที่มีเกณฑขั้นต่ําที่สุด เปนตน ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับการสรางระบบการประสาน
การทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับขอเสนอใหมีหนวยงานกลางเพื่อกํากับดูแลการมอบหมายภารกิจระหวางหนวยงาน โดยการ
เสนอใหสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่ดังกลาวนั้น ในทรรศนะของผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานภาครัฐ
เห็นวา ไมแนใจวาสํานักนายกรัฐมนตรีจะยินดีรับดําเนินการในบทบาทดังกลาวหรือไม เนื่องจากที่ผานมา
สํานักนายกรัฐมนตรีมักมีขอทวงติงเสมอวาตนเองเปนหนวยงานที่ไมมีภารกิจหลักของตนเอง เปนหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลภารกิจหลากหลายกระจัดกระจายที่ไมมีเจาภาพ ดังนั้น หากเปนไปไดอาจพิจารณาทบทวน
ขอเสนอเกี่ยวกับการเสนอใหสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานกลางในการดูแลการมอบหมายภารกิจของรัฐ
ใหองคกรอื่นดําเนินการแทน
ปญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งในการบริหารราชการที่ควรพิจารณาเสนอแนวทางปรับปรุง คือ การ
สรางระบบประเมินผลลัพธในการทํางานของหนวยราชการ เนื่องจากการทํางานของหนวยราชการใน
ป จ จุ บั น ยั ง อยู ใ นระดั บ ของการประเมิ น ผลผลิ ต หรื อ ผลงาน (Output) เท า นั้ น เช น หน ว ยงานใช จ า ย
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งบประมาณเพื่อการฝกอบรมเกษตรกร สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานไดแคระดับผลการจัดโครงการ
โดยพิจารณาจากจํานวนเกษตรกรที่เขารวมรับการฝกอบรมในแตละป แตไมสามารถรายงานหรือประเมิน
ไดวาเกษตรกรเหลานั้นมีอยูกี่รายที่สามารถนําความรูที่ไดฝกอบรมกลับไปตอยอดหรือใชประโยชนในการ
พัฒนาการเกษตรหรือพัฒนาอาชีพและรายไดของตนเองไดตามเปาหมายของโครงการ ดังนั้น การปรับปรุง
ระบบบริหารงานภาครัฐจึงควรใหความสําคัญกับการสรางกลไกในการประเมินชี้วัดผลลัพธในการทํางาน
(Outcome)
นอกจากนี้ นายสมพล ยังใหขอเสนอเพิ่มเติมวา สําหรับบริการสาธารณะประเภทที่เปนการใช
อํานาจของรัฐ ซึ่งหนวยราชการไมสามารถมอบหมายใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนไดนั้น ก็ควรมีการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งานของหน ว ยราชการให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด ว ย โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรับบริการ เชน ระบบการตอทะเบียนรถ
มอเตอรไซด ซึ่งใชระบบคอมพิวเตอรประมวลขอมูลที่สามารถใหบริการรวดเร็วเทากับการจายคาโทรศัพทใน
เคานเตอรเซอรวิส เปนตน
สําหรับขอสังเกตหรือขอพึงระวังในการรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยการปรับลดขนาดหรือ
ลดบทบาทของภาคราชการใหนอยลง ดวยวิธีการการเปดโอกาสใหเอกชนหรือองคกรอื่นใดเขามาทําบริการ
สาธารณะหรือทํางานแทนหนวยราชการ ก็คือ คณะผูวิจัยจําเปนตองคํานึงถึงความมีธรรมาภิบาลในการ
ทํางานของภาคสวนอื่นที่ดําเนินการแทนรัฐดวย กลาวคือ การมอบหมายภารกิจใหองคกรภาคเอกชน
ดําเนินการนั้น จําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายที่เขมงวดในการกํากับบังคับการทํางานขององคกรเหลานัน้
ดวย เพราะเปนการทํางานที่มีผลตอประโยชนสุขของสังคม เชน หากรัฐไมสามารถกํากับควบคุมการตรวจ
สภาพรถยนตขององคกรเอกชนได โดยปลอยใหมีการละเลยหรือบกพรองในการตรวจสภาพรถยนต เมื่อรถที่
ไมผา นมาตรฐานดัง กล าวออกไปสู ทอ งถนน อาจกอใหเ กิด ความเสีย หายตอสว นรวมได ในกรณี นี้รั ฐ
จําเปนตองมีมาตรการในการลงโทษเอกชนที่ใชดําเนินงานบริการสาธารณะแทนรัฐบกพรองอยางรุนแรง
เชน มีการปรับเปนจํานวนมาก เปนตน ทั้งนี้ตองคํานึงวาภาคเอกชนไมไดมีความโปรงใสมากไปกวาภาครัฐ
เสมอไป

*********************************************
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะของตัวแทนองคกรที่เกี่ยวของ

4.1 กรมสุขภาพจิต
ตัวแทนกรมสุขภาพจิตมีความเห็นวา เรื่องที่มีการศึกษาในครั้งนี้เปนเรื่องที่ดี และมีการพูดมานาน
แล ว โดยเฉพาะการมอบภารกิ จ ของหน ว ยงานภาครั ฐ ให อ งค ก รอื่ น ที่ มิ ใ ช ภ าคราชการ แต ป ระเด็ น ที่
คณะผูวิจัยยังไมมีการกลาวถึง ก็คือ ความสัมพันธระหวางการโอนหรือมอบภารกิจใหองคกรอื่นกับระบบ
การมอบหรือโอนงบประมาณเพื่อใหดําเนินภารกิจ ซึ่งผูอภิปรายเห็นวาเรื่องการจัดระบบความสัมพันธระหวาง
งบประมาณกับภารกิจที่หนวยราชการถายโอนหรือมอบหมายใหองคกรอื่นดําเนินการแทนนั้น เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญไมนอยไปกวารูปแบบการบริหารจัดการ
ตัวอยางเชน การโอนงบประมาณจากสวนกลางไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนการถาย
โอนภารกิจนั้น ที่ผานมาไดมีการโอนงบประมาณไปแลว แตหนวยราชการที่โอนงบประมาณไปใหนั้น ไม
สามารถรับรูไดเลยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการนํางบประมาณที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการไป
ดําเนินภารกิจที่เปนเปาหมายของหนวยราชการนั้น ๆ อยางไร หรือมีการทําภารกิจใหเกิดผลมากนอยแคไหน
เปนตน
ดังนั้น ตัวแทนกรมสุขภาพจิตเห็นวา ควรมีการทําสัญญากําหนดการใชงบประมาณที่ไดรับถาย
โอนไปใหองคกรที่ไดรับการถายโอนงบประมาณตองนําเงินไปดําเนินภารกิจตามที่ไดกําหนดหรือตกลงกัน
ไว เพราะที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อไดรับการถายโอนไปแลว กลับไมไดนําเงินนั้นไปดําเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่มีการถายโอน หรือมีการดําเนินการเพียงบางสวน และมีการนํา
เงินไปใชในภารกิจอื่นซึ่งไมเกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับการถายโอนพรอมกับงบประมาณ ฉะนั้น การมอบหมาย
ถายโอนภารกิจตองสอดคลองกับการจัดการงบประมาณดวย
4.2 ตัวแทนภาคประชาชน
ตัวแทนภาคประชาชนมีความเห็นวา การพัฒนาระบบราชการ ไมควรยึดตัวแบบหรือแนวทาง
ตางประเทศเปนหลัก แตจําเปนตองคํานึงถึงสภาพสังคมและบริบทเฉพาะของประเทศไทยดวย โดยเฉพาะ
ปญหาในระบบการเมือง และโครงสรางทางการเมือง ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
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ตัวอยางเชน นักการเมืองมุงเนนการพัฒนาถนน มิใชเพื่อประโยชนของประชาชน แตเพื่อประโยชนของเอกชน
รายใหญที่ลงทุนระบบรถโดยสาร และผูรับเหมากอสรางถนน เปนตน ดังนั้น การนําตัวอยางในตางประเทศมา
เปนแบบอยางตองคํานึงถึงความแตกตางในลักษณะของระบบการเมืองและนักการเมืองของแตละประเทศทีม่ ี
พฤติกรรมแตกตางกันดวย
อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นวาเปนปญหาสําคัญของการบริหารงานภาครัฐคือ ความซ้ําซอนในภารกิจ
ระหวางสวนราชการ เชน กรณีของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอันที่จริงแลว
กระทรวงวัฒนธรรมควรดูแลการทองเที่ยว ในขณะที่การกีฬาควรอยูในกระทรวงศึกษาธิการ ไมควรอยูใน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีภารกิจและแนวทาง
การทํางานแบบเดียวกับกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยูในกระทรวงมหาดไทย นับเปนความซ้ําซอนของภารกิจของ
หนวยราชการที่ควรมีการปรับปรุงแกไข
4.3 กรมควบคุมมลพิษ
ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษชี้วา ภารกิจหลักของกรมเปนงานเชิงนโยบายและมีงานบริการควบคูไป
ดวย ในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับขอเสนอในการวิจัย มีความเห็นวา การนําผลการวิจัย
ไปสูการปฏิบัติ ควรมีการดําเนินโครงการนํารองเฉพาะพื้นที่กอน โดยควรมีการเลือกพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการดําเนินโครงการนํารองได เชน จังหวัดภูเก็ตหรือเมืองพัทยาที่เปนพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่ที่มี
เศรษฐกิ จ ในลั ก ษณะพิ เ ศษ เป น ต น การทดลองนํ า ข อ เสนอมาใช ใ นโครงการนํ า ร อ งจะเป น ผลดี ต อ
ผูปฏิบัติงานในหนวยราชการมากกวา เนื่องจากผลจากโครงการนํารองจะชวยใหรับทราบถึงอุปสรรคปญหา
และขอติดขัด รวมถึงความเปนไปไดในการนําขอเสนอมาปฏิบัติ ดังนั้นคณะผูวิจัยไมควรเสนอแนวทางการนํา
เครื่องมือไปปฏิบัติในลักษณะครอบคลุมทั้งประเทศในครั้งเดียว ตัวอยางคือ กรณีของกรมควบคุมมลพิษ มี
การทดลองจัดทําเขตควบคุมมลพิษ โดยเลือกพื้นที่นํารองที่เปนเขตพิเศษอยางเมืองพัทยา เพื่อใหสามารถ
ออกระเบียบหรือขอบังคับเฉพาะเรื่องขึ้นมาใชบังคับเฉพาะในพื้นที่นั้นได เปนตน สรุปคือ ควรมีการทดลองใช
กอน จากนั้นจึงปรับปรุงใหเหมาะสมแลวนําไปขยายผลตอไป
4.4 กรมชลประทาน
ตัวแทนกรมชลประทานแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอโครงการวิจัยนี้ โดยชี้วากรณีของกรม
ชลประทาน มีรูปแบบการทํางานที่สอดคลองกับแนวทางของคณะผูวิจัย ไดแก กรณีการทําบันทึกขอตกลง
กับกรมทางหลวงชนบท โดยจะมีการถายโอนถนนบนคันคลองชลประทานใหกรมทางหลวงชนบททั้งหมด
8,000 กิโลเมตร อยางไรก็ดี ที่ผานมากรมทางหลวงชนบทรับโอนไปเพียง 4,000 กิโลเมตรเทานั้น เพราะมี
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การตั้งเงื่อนไขในการรับโอน เชน จะรับเฉพาะถนนที่มีโรงเรียนหรือมีสถานที่ปลูกสรางหรือชุมชนเทานั้น
เปนตน ดังนั้น จึงเห็นดวยกับขอเสนอของศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน ที่เสนอวาการมอบหมายภารกิจ
ระหวางหนวยงานภาครัฐนั้นควรมีระบบขอตกลงที่มีผลผูกพันชัดเจน
สําหรับกรณีที่กรมชลประทานมีการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาดําเนินภารกิจแทนนั้น ลาสุดมี
กรณีที่กรมชลประทานเปดโอกาสใหบริษัททีโอทีเขามาดําเนินการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมชลประทาน ซึ่งเปนการเขามาทํางานแทนสํานักการมีสวนรวมของประชาชนในหนวยงาน
ของกรมชลประทานทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ตัวแทนกรมชลประทาน ยังมีความเห็นสอดคลองกับขอเสนอของตัวแทนกรมสุขภาพจิต
ในประเด็นเกี่ยวกับระบบการโอนงบประมาณตามภารกิจที่มีการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลาวคือ การสูบน้ําทั้งนอกเขตและในเขตชลประทาน กรณีที่กรมชลประทานสูบน้ํานอกเขตชลประทานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบวาจะตองมีคาใชจายสําหรับซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ํา เมื่อมีการรับถายโอนเครื่องสูบน้ําจากกรมชลประทานไปแลว แตไมมีการตั้งงบประมาณ
สํ าหรั บซื้ อน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งรองรั บ จึ งไม สามารถดํ าเนิ นการสู บน้ํ าแก เกษตรกรในพื้ นที่ ได ส งผลให กรม
ชลประทานตองตั้งงบประมาณอุดหนุนสงไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกเพื่อบรรเทาปญหาเฉพาะหนา
มิใหประชาชนผูใชน้ําตองไดรับผลกระทบ
สําหรั บกรณีที่กรมชลประทานมีการดึงภาคประชาชนและชุมชนใหเขามามีบทบาททํางานแทน
บุคลากรในภาคราชการ ไดแก กรณีที่กรมชลประทานตองปรับรูปแบบการทํางานใหสอดคลองกับเงื่อนไข
ขอจํากัดดานการปรับลดอัตรากําลังของกรม โดยจัดตั้งระบบชลประทานอาสา แตงตั้งจากกลุมผูใชน้ําในพื้นที่
ชลประทาน ในปแรกมีจํานวน 80 ตําแหนง ปตอไปจะเพิ่มเปน 1,000 ตําแหนง และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
จํานวนพื้นที่เขตชลประทานที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยกรมบัญชีกลางไดอนุมัติงบสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
สําหรับชลประทานอาสาซึ่งทํางานดูแลการจัดการน้ําในเขตชลประทานแทนเจาหนาที่ชลประทาน ถือเปน
การปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
4.5 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตัวแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นดวยกับการเสนอใหมีกฎหมายกลางที่จะเปดชอง
ใหหนวยงานของรัฐสามารถมอบอํานาจหรือบทบาทหนาที่ใหแกองคกรในภาคเอกชนและชุมชนมากขึ้น
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการวิเคราะหตรวจสอบเพือ่ อนุมตั ิ
อนุญาตผลิตภัณฑอาหารและยา กฎหมายไดมีการเปดชองใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถ
มอบหมายภารกิจใหภาคเอกชนดําเนินการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑราชการได โดยอนุญาต
ใหภาคเอกชนที่รับดําเนินการแทนนั้น สามารถเก็บคาบริการตรวจวิเคราะหจากสํานักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยาได แตปญหาคือ โดยตัวภารกิจแลวพบวาตนทุนในการดําเนินการวิเคราะหตรวจสอบเพื่อ
รับรองผลิตภัณฑในภาคเอกชนนั้น มีตนทุนดําเนินการที่แพงกวาหนวยราชการดําเนินการ
ตัวแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีขอเสนอคือ การมีกฎหมายกลาง นอกจากจะ
เปดโอกาสใหหนวยราชการมอบอํานาจในการดําเนินภารกิจแกเอกชนแลว ยังควรกําหนดหลักเกณฑเรื่องการ
แบกรับตนทุนดําเนินภารกิจโดยเอกชนเองดวย เพราะการมอบหมายภารกิจใหเอกชนดําเนินการแทน ควรจะ
ชวยลดภาระดานงบประมาณในการดําเนินการของหนวยราชการดวย แตในกรณีของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยานั้น เมื่อมอบภารกิจใหเอกชนดําเนินการแลว กลับตองจายคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาตนทุนที่
หนวยงานใชในกรณีดําเนินงานเองเสียอีก การมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทนจึงเพิ่มภาระดานงบประมาณ
ใหกับหนวยงานมากกวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของรัฐ
4.6 กรมการขนสงทางบก
ประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมการขนสงทางบก คือ การมอบภารกิจการตรวจสภาพรถใหเอกชนรับ
ดําเนินการแทน เปนผลมาจากขอจํากัดเรื่องบุคลากรและงบประมาณของหนวยราชการ จึงจําเปนตองเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขามารับมอบอํานาจหนาที่ในการตรวจสภาพรถยนตไปดําเนินการแทนได อยางไรก็ดี
ที่ผานมาพบวา การมอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทนนั้น จําเปนตองมีกลไกการกํากับดูแลที่เขมงวด
ดังนั้น ตัวแทนกรมการขนสงทางบก จึงมีขอเสนอคือ นอกจากการทําหนาที่ในการกํากับดูแลโดยกรมการ
ขนสงทางบกแลว ยังควรมีการพิจารณาจัดตั้งหนวยงานกลางที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลภาคเอกชนที่
ดําเนินภารกิจหรือใชอํานาจหนาที่แทนรัฐเปนอิสระโดยเฉพาะอีกองคกรหนึ่งดวย เพราะลําพังการทําหนาที่
ของกรมการขนสงทางบกในการสอดสองดูแลภาคเอกชนที่ดําเนินภารกิจแทนนั้นยังไมรัดกุมเพียงพอ โดย
หนวยงานดังกลาวอาจเปนหนวยงานกลางที่มีระบบการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง อยางไรก็ดี ปจจุบันกรมการ
ขนสงทางบกมีการนําระบบตรวจสอบผูใหบริการตรวจสภาพรถยนตโดยผานระบบฐานขอมูลรวมมาใช
เพื่อที่กรมจะสามารถตรวจสอบไดวาผูประกอบการมีการอนุมัติการตรวจสภาพรถจํานวนเทาใดในแตละวัน
และมีเลขทะเบียนใดบางที่ผานการตรวจสภาพจากผูใหบริการรายใด
สําหรับกรณีตัวอยางของการทําบันทึกขอตกลงระหวางกรมการขนสงทางบกกับองคกรภาคสวน
อื่น ไดแก การรวมกันดําเนินโครงการตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอน โดยรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อูซอมรถ ในการรวมกันเปดใหบริการตรวจสภาพรถยนต อีกกรณีหนึ่งคือ การรวมมือกับกรมสรรพากรใน
การรับชําระอากรและธรรมเนียม รวมถึงชําระภาษีผานจุดบริการของกรมการขนสงทางบก การรวมมือกับ
โรงเรียนฝกอบรมขับรถภาคเอกชนในการรวมทําหนาที่เปนศูนยใหการฝกอบรมทักษะความรูการขับขี่ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การมีผูประกอบการเอกชนดําเนินการเปดโรงเรียนฝกสอนขับรถ จึงชวยให
ประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึงบริการมากขึ้น เพราะนอกจากจะเขารับการฝกอบรมที่ศูนยฝกอบรม
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ของกรมการขนส ง ทางบกได แ ล ว ยั ง สามารถเข า รั บ การฝ ก อบรมจากโรงเรี ย นสอนขั บ รถเอกชนซึ่ ง มี
มาตรฐานไมตางกันไดดวย
4.7 ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดขอนแกน
ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพ เห็นดวยกับโครงการวิจัยนี้ และอยากใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติม 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานสวนกลาง ควรมีการ
วิเคราะหสภาพความซ้ําซอนของภารกิจระหวางกระทรวงและกรมตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขใหหนวยราชการมี
ภารกิจที่ชัดเจน รวมถึงเพื่อใหเกิดระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการใชจายบริหารงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมซ้ําซอนในลักษณะการแยงงานกันทํา
ประเด็ นที่ สอง การทํ างานในระบบราชการ นอกจากความเชื่ อมโยงระหว างหน วยราชการ กั บ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมแลว ยังอาจตองพิจารณาความเชื่อมโยงของอิทธิพลจากฝายการเมืองที่มี
ผลตอการกําหนดทิศทางการบริหารงานของระบบราชการดวย งานวิจัยควรใหความสําคัญหรือวิเคราะหให
เห็นถึงปจจัยดานอิทธิพลครอบงําของฝายการเมืองที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐอยางชัดเจน
การมีสวนรวมหรือบทบาทเชื่อมโยงของฝายการเมืองตอระบบบริหารงานภาครัฐควรมีความชัดเจนวาฝาย
การเมืองจะมีบทบาทไดมากนอยเพียงใด กาวกายในเรื่องใดของราชการไดบาง แตมิใชการเขามาแทรกแซง
จัดการโดยอาศัยอํานาจทางการเมือง หนวยราชการควรมีความเปนระบบที่มีทิศทางตามนโยบายมากกวา
การถูกสั่งการใหเดินไปตามคําสั่งของฝายการเมือง
ประเด็นที่สาม ทําอยางไรจะทําใหหนวยราชการไมทํางานในลักษณะเชิงพิธีการ เนนการทํางานให
เสร็จแตเพียงรูปแบบภายนอก แตมิไดกอใหเกิดผลลัพธ เชน การทํางานของหนวยราชการหลายหนวยงาน ได
งบประมาณสําหรับฝกอบรมพัฒนาคน แตเปนการทําโครงการเพียงใหมีคนเขามารวมตามจํานวนเทานั้น
ไมไดสนใจวาคนเหลานั้นไดรับประโยชนหรือนําความรูที่ไดไปใชประโยชนอยางไร อีกตัวอยางหนึ่งคือ การ
ทํางานโครงการอบรมของหนวยราชการ เนนพิธีเปดเปนสําคัญ ในเริ่มตนคนที่เขารวมโครงการจํานวนมาก
มารวมในพิธีเปด แตเมื่อประธานในพิธีมากลาวเปดงาน และรวมถายรูปแลว ก็ถือวาโครงการจบและแยก
ยายกันกลับ โดยไมไดใหความสนใจกับกิจกรรมการฝกอบรมอยางแทจริง เปนตน
4.8 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เห็นวาเปนงานวิจัยที่มี
ขอเสนอสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานเปนอยางมาก กลาวคือ ในปที่ผานมาไดมีการ
ออกกฎหมายสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แตเมื่อพิจารณาจากภารกิจหนาที่ของ
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สํานักงานแลว จะพบวา มีขอบเขตกวางขวางเกินกวาที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจะดําเนินการไดโดยลําพัง ดังจะเห็นไดจากกลุมผูไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยูทั่วประเทศ
มีจํานวนหลายลานคน และผูที่ยังไมรูหนังสือทั่วประเทศก็มีเปนจํานวนมาก จึงเปนไปไมไดที่จะมีการเพิ่ม
หนวยงานใหเพียงพอตอกลุมเปาหมายทั่วประเทศ ดังนั้น จึงมีการคิดรูปแบบการใหบริการสาธารณะโดย
การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
รูปแบบที่มีการริเริ่มทดลองใชคือ การจัดคูปองการศึกษา โดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เพื่อมอบหมายใหโรงเรียน สถานีอนามัย และองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ทําหนาที่เปนสถานที่รับ
จัดบริก ารการศึกษาแกก ลุมเปาหมายของสํานัก งานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยในทุกพื้นที่ โดยกอนจะดําเนินโครงการไดมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรของหนวยงาน
เหลานั้น พรอมทั้งมีระบบการจัดสรรคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหดวย
วิธีการดําเนินการคือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีการ
แจกจายคูปองการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายเพื่อใหนําคูปองดังกลาวไปขอรับบริการการศึกษาจากหนวยงาน
ในโครงการที่อยูใกลหรือสะดวกที่สุด แตการดําเนินการที่ผานมายังไมประสบผลตามที่ตั้งเปาไว เนื่องจาก
ในทางปฏิ บัติพบว า แม จะจ ายแจกคูปองการศึกษาแกประชาชนกลุมเปาหมายแลว สํานั กงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ยังตองลงไปทําหนาที่ประสานงานทําความเขาใจกับ
บุคลากรของหนวยงานที่รับเปนหนวยจัดบริการการศึกษานอกระบบในพื้นที่ตาง ๆ อีก อันเนื่องมาจากปญหา
เรื่องวิธีคิดและความเขาใจของบุคลากรในหนวยงานเหลานั้น ที่ไมเขาใจถึงความสําคัญของกระบวนการ
ศึกษาระดับผูใหญ และไมมองวาผูใหญเปนผูเรียนที่ตองการไดรับบริการการศึกษาไมตางจากผูเรียนที่อยู
ในระบบโรงเรียน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางมาก สงผลให
โครงการตองหยุดชะงักลง

*********************************************

- 184 -

สวนที่ 3
สัมมนาใหความรูเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 กลุมเปาหมายของการสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร.
สําหรับการจัดสัมมนานําเสนอผลการวิจัยและเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรสํานักงาน
ก.พ.ร. ในที่นี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. หองกมลทิพย บอลลลูม
ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คณะผูวิจัยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และเจาหนาที่ ก.พ.ร. เขารวมการสัมมนา โดยการสัมมนาดังกลาว ไดรับเกียรติจาก
รศ.ดร. ทศพร ศิ ริ สั มพั นธ เลขาธิ การ ก.พ.ร. เป นประธานกล าวเป ดการสั มมนา และได รั บเกี ยรติ จาก
ผูทรงคุณวุฒิในการรวมใหขอเสนอแนะตอผลการวิจัย 2 ทาน คือ นายแพทย พลเดช ปนประทีป อดีตรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ ดร. เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล อาจารย
ประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ ในการสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวมสัมมนา สรุปรวม
ทั้งสิ้น 166 คน (โปรดดู ภาคผนวก ก)

1.2 รูปแบบและวิธีการดําเนินการสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร.
การสัมมนาแบงออกเปน 4 ชวง ประกอบดวย ชวงแรก เปนการกลาวเปดการสัมมนาโดยเลขาธิการ
ก.พ.ร. ชวงที่สอง เปนการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยหัวหนาโครงการวิจัย ชวงที่สาม เปนการใหทรรศนะ
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงาน
ภาครัฐ และชวงที่สี่ เปนการเปดใหผูเขารวมการสัมมนาไดแลกเปลี่ยน ซักถาม เสนอความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการศึกษาวิจัยไปขยายผลสูการปฏิบัติ
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บทที่ 2
การกลาวเปดการสัมมนาโดยเลขาธิการ ก.พ.ร.

รองศาสตราจารย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ (เลขาธิการ ก.พ.ร.) กลาวถึงวัตถุประสงคของการ
ดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมี
ขอบเขตอํา นาจหนา ที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมตอการพั ฒนาประเทศ โดยชี้ใหเ ห็น วา
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีความพยายามที่จะดําเนินการปรับบทบาทภาครัฐ เพื่อเพิ่มบทบาท
ใหกับภาคสวนอื่นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมไปถึงสวนทองถิ่น เขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐมากยิ่งขึ้น ดังพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 33 ซึ่งมีสาระสําคัญที่มุงใหระบบราชการตองกลับมาทบทวนบทบาท
ของตนเอง พรอมกับตองพยายามถายโอนภารกิจของตนเองใหกับภาคสวนอื่นใหมากขึ้น
สําหรับการเปดใหภาคสวนอื่น ๆ ไดเขามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะนั้น เลขาธิการ
ก.พ.ร. ชี้วา จําเปนตองหาวิธีการ หรือกระบวนการในการดําเนินการตามเปาหมายดังกลาว เนื่องจากเดิมการ
จัดบริการสาธารณะของภาครัฐ มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน แตหากพิจารณาจากการจัดบริการสาธารณะใน
ภาคสวนอื่น จะพบนวัตกรรมทางการบริหารใหม ๆ ซึ่งยังไมเปนที่รูจักในสังคมไทยสักเทาใด เชน การทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม โดยมีตัวอยางในประเทศอังกฤษที่มี Compact ซึ่งหากพิจารณา
จากบริบทของการบริหารงานภาครัฐของไทย ก็อาจยังไมชัดเจนวาแนวคิดนี้จะนํามาปรับใชกฎหมายแบบใด
ยิ่งกวานั้น ในหลายประเทศ ยังมีการจัดระบบความสัมพันธระหวางภาครัฐสวนกลางและสวน
ภูมิภาค กับสวนทองถิ่น ในเชิงการบูรณาการและประสานความรวมมือระหวางกันในระดับที่สูงมาก เชน
ประเทศฝรั่งเศสในปจจุบัน ใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันเปนอยางมาก โดยมีการสรางกลไกการ
บริหารงานกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด และยังกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนกลางและอํานาจ
หนาที่สวนภูมิภาค เพื่อใหแตละภาคสวนมีบทบาทที่ชัดเจน มีวิธีการทํางานรวมกันโดยการใชสัญญา
ระหวางหนวยงานภาครัฐอยางเปนระบบ
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิด PPPs ซึ่งเปนแนวคิดการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ใน
ฐานะที่เปนภาคีหุนสวนซึ่งกันและกัน มิใชการแปรรูปภารกิจของรัฐอยางที่มักเขาใจกัน โดยเครื่องมือ
เหลานี้นับเปนเครื่องมือใหมในการบริหารงานภาครัฐทั้งสิ้น นับเปนการตอบสนองตอกระแสประชาธิปไตย
ที่เปดใหภาคสวนอื่นพยายามที่จะเขามามีบทบาท และจําเปนตองหาวิธีการอันเปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งใน
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ประเทศอังกฤษก็มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง ที่จะใช “หมัดน็อค” สําหรับภาคสวนอื่นในกรณีที่ภาคราชการไมคลาย
ภารกิจออก เรียกวา Contestability หรือ Contest market ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาความเหมาะสมในการจัด
ภารกิจของภาคเอกชน หากพบวาภารกิจใดที่ภาคเอกชนสามารถจัดบริการสาธารณะไดทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพมากกวาภาครัฐ ภาคเอกชนควรจะเปนผูดําเนินภารกิจดังกลาว โดยภาครัฐจะตองสรางกลไกเปด
ใหเกิดการแขงขันระหวางภาคเอกชน นอกจากนั้นภาคประชาสังคมก็ยังจะสามารถจัดบริการสาธารณะได
เชนกัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเปนการสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อคนหาวิธีการหรือ
แนวทางในการนําเครื่องมือดังกลาวในทางปฏิบัติตอไป

*********************************************
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บทที่ 3
การนําเสนอผลการศึกษาโดยหัวหนาโครงการวิจัย

รองศาสตราจารย ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน หัวหนาโครงการวิจัย กลาววา การวิจัยนี้เปนการ
เรียนรูใหมทั้งหมด เนื่องจากเปนการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาครัฐภายใตกรอบแนวคิดใหม โดยเฉพาะ
แนวคิดที่มองวา การบริ หารราชการในปจจุบันจะดําเนินการโดยหน วยงานภาครัฐเพียงลํ าพังไม ได แต
จําเปนตองทํางานกับภาคสวนอื่น ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมขับเคลื่อนภารกิจของ
รัฐดวย โดยสําหรับการทํางานกับภาคเอกชน ในแวดวงวิชาการไทยไดมีการกลาวถึงแนวคิด PPPs มาระยะ
หนึ่งแลว แตสําหรับการเปดใหภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เขามาทํางานรวมกับภาครัฐนั้น ยังถือเปน
เรื่องใหมในการรับรู ความเขาใจ และในทางปฏิบัติ
สาระสําคัญของงานวิจัย คือการศึกษาเพื่อสรางกลไกการขับเคลื่อนการปรับปรุงบทบาทและ
ภารกิจของภาครัฐ ตามยุทธศาสตรที่ 2 ของการพัฒนาระบบราชการ คือ เปนการปรับบทบาทการทํางาน
ของระบบราชการใหมีลักษณะเปนบูรณาการ แสวงหาความรวมมือจากฝายตาง ๆ และเปดใหภาคสวนอื่น
เขามามีสวนรวมจัดทําบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้ไดวิเคราะหประเภทภารกิจของงานเพียงบางสวน โดยศึกษาจากตัวอยางในหนวยราชการที่
ปฏิบัติงานจริง และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมือ ซึ่งมาจากฐานแนวคิดการสรางเครื่องมือเพื่อปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานภาครัฐ ไดแก กลไกการสรางความรับผิดชอบตอสาธารณะ (Public Accountability)
และกลไกการปรับบทบาทของภาครัฐ ไดแก การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง
(Public/Public Partnership) การสรางหุนสวนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรในภาค
ประชาสังคม (Public Social Partnership) และการสรางหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
(PPPs)
ฐานแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่ไดนําเขามาปรับประยุกตใชในประเทศไทยที่ผานมา
นั้น อาจกลาวไดวายังไมไดเขามาแบบเต็มรูปแบบ สําหรับกรอบแนวคิดใหมที่จะชวยใหการปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐสามารถกาวไปอีกขั้นหนึ่ง คือแนวคิดเรื่อง Contestability ซึ่งมาจากแนวคิดการจัดการนิยม
(Managerialism) และแนวคิดเศรษฐศาสตรสถาบันใหม (New Institutional Economics) เปนการเปดใหภาค
สวนอื่นเขามาแขงขันการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบประสานความรวมมือ
(Collaborative governance) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
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ฐานแนวคิดวาดวยการเปดใหมีการแขงขันในการจัดบริการสาธารณะของรัฐ (Contestability) เปน
การแกไขปญหาที่เกิดจากการผูกขาดตลาด เพื่อใหภาคสวนอื่นสามารถเขามาแขงขันในการจัดบริการ
สาธารณะได อาทิ กิจการไฟฟา ประปา การเดินรถ การศึกษา การใหบริการแกเด็ก คนชรา คนพิการ พิพิธภัณฑ
งานหองสมุด เปนตน กิจการเหลานี้สามารถสรางกลไกเพื่อใหเกิดการแขงขันได เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตอง
สรางบรรยากาศเพื่อเปนเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยใหหนวยราชการเปดใหภาคสวนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพที่จะจัด
บริการสาธารณะไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา สามารถเขามาดําเนินภารกิจนั้น ๆ แทนหนวยงาน
ภาครัฐได ภายใตกรอบกติกาที่หนวยงานซึ่งเปนเจาของภารกิจไดกําหนดไว
แนวคิดดังกลาวมิไดหมายความวาเปนการยกงานใหกับภาคเอกชน แตหลักการสําคัญคือ ภารกิจ
หนาที่ยังคงเปนของรัฐ ยกตัวอยาง การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั่นหมายความวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินกิจการนั้น แตอยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไมอาจดําเนิน
ภารกิจของตนเองใหสัมฤทธิ์ผลไดเพียงลําพัง ดังนั้น แมวาภารกิจจะถายโอนไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว แตภารกิจที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอ หรืออาจมีหนวยงานอื่น ๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา สามารถเขามาจัดบริการสาธารณะได เชน ภารกิจที่เกี่ยวกับคลอง การจัดสรรน้ํา
ก็อาจโอนภารกิจกลับไปยังหนวยราชการสวนกลาง หรืออาจใหภาคเอกชนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญมากกวา
ใหเปนผูดําเนินภารกิจดังกลาวไดภายใตหลักแนวคิดดังกลาว
ดังนั้น หลักการสําคัญของการเปดใหภาคสวนอื่นเขามาจัดทําบริการสาธารณะแทนหนวยงาน
ภาครัฐ (Contestability) จึงไมใชการถายโอนงาน หรือการแปรรูปไปใหผูอื่นทํา แตหมายความวาภารกิจยังคง
เปนของรัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดูแลศูนยเด็กเล็ก คนชราในชุมชน แตถาหาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทั้งหมดดวยตนเองแลวพบวามีตนทุนที่สูง ไมมีประสิทธิภาพ ก็อาจให
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือภาคเอกชนเขามาดําเนินการแทนได
ในกรณีของหนวยราชการก็เชนกัน หากพบวาบางภารกิจที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเทากับผูจัดบริการรายอื่นที่อาจเปนภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
หนวยราชการก็อาจมอบหมายใหองคกรเหลานั้นเขามารับดําเนินภารกิจแทนได โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิด
สัมฤทธิผลในภารกิจของรัฐ และประชาชนไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด จากการศึกษา
พบวา มีหลายกรณีศึกษาที่ไดดําเนินการดังขางตน เชน การตรวจสภาพรถยนต การดูแลชุมชน การดูแล
แหลงน้ําชลประทาน ซึ่งไดดําเนินการตามหลักแนวคิดวาดวยการเปดใหมีการแขงขันในการจัดบริการ
สาธารณะของรัฐ (Contestability)
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิรูประบบราชการในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จะเปดใหภาคสวนอื่น
เขามารับงานภายใตกติกา คือการเปดใหมีการเสนอราคาแขงขันกันระหวางผูประกอบการ (Compulsory
Competitive Tendering) หากภาครัฐสามารถระบุถึงวิธีการดําเนินภารกิจ ตนทุนในการดําเนินการแตละ
ขั้นตอน และเงื่อนไขของการดําเนินภารกิจนั้น ๆ แลว ไมจําเปนวาภาครัฐจะเปนผูดําเนินการดวยตนเอง
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ทั้งหมด หากพบวาองคกรในภาคสวนอื่นสามารถดําเนินการไดดีกวา โดยภาครัฐตองมีเงื่อนไขที่สามารถให
หนวยงานอื่น ๆ สามารถเขามาดําเนินการได ซึ่งสามารถดําเนินการโดยอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจางทั่วไป
ซึ่งขณะนี้ในปจจุบันก็มีหลายหนวยงานใชวิธีการดําเนินการลักษณะดังกลาวนี้ โดยอาศัยเงื่อนไขและการ
จัดระบบความสัมพันธตาง ๆ ที่ดีและเหมาะสม
กลาวโดยสรุป เปาหมายสําคัญของแนวคิดนี้ไมตองการใหรัฐผูกขาดการจัดบริการสาธารณะ แต
ขณะเดียวกันก็ไมไดเปดเสรีโดยการยกอํานาจหนาที่ใหภาคเอกชนดําเนินการโดยสมบูรณ แตเปนภาวะกึ่ง
ตลาด โดยตองคํานึงถึงเครือขายองคกรในภาคประชาสังคม (Third sector) ที่มีศักยภาพในการจัดบริการ
สาธารณะในพื้นที่ดวย จึงกลาวไดวา เปาหมายสําคัญของแนวคิดดังกลาวเปนความพยายามที่จะสราง
สมดุลของการจัดบริการสาธารณะในสังคม
ขั้นตอนสําคัญที่กอรางแนวคิดดังกลาวใหดําเนินการไดจริงนั้น ตองเริ่มจากการปรับบทบาทของ
ภาคสวนราชการที่จะตองสรางเงื่อนไขใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการ แนวคิดวาดวยการเปดใหมีการ
แขงขันในการจัดบริการสาธารณะของรัฐ (Contestability) ไดยึดหลักคุณธรรม การมุงอํานวยความสะดวก
ของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด และความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งถาหากหนวยงานภาครัฐไม
สามารถทํางานไดอยางสัมฤทธิผลแลว ก็จําเปนตองเปดใหภาคสวนอื่นเขามาจัดบริการสาธารณะแทน ซึ่ง
ตองนําหลักการของกลไกตลาดเขามาสรางเงื่อนไขเพื่อเปดใหภาคสวนอื่นไดเขามารวมดําเนินกิจการ
กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดดังกลาวเปนการสรางความเปนหุนสวนระหวางหนวยงานภาครัฐที่เปน
เจาของภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ กับผูจัดบริการสาธารณะ และสรางทักษะการจัดบริการสาธารณะ
ในหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงระบบกฎเกณฑ และกลไกการกํากับกระบวนการมอบหมายภารกิจบริการ
สาธารณะของภาครัฐใหภาคสวนอื่นดําเนินการ (Commissioning) เพื่อรับประกันไดวาประชาชนจะไดรับ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน แมการจัดบริการดังกลาวจะมิไดดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐก็ตาม
สําหรับกรอบการวิเคราะหตลาดบริการสาธารณะ (Public procurement market) : บทบาทของภาครัฐ
(โปรดดู เอกสารประกอบการสัมมนา) ไดแสดงถึงขอบขายของงานวิจัยที่ศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงงาน
ประเภทที่ 2 (Contracting in) คือ เปนบริการสาธารณะที่รัฐบาลสามารถเปนไดทั้ง “ผูจัดบริการ” (Provider)
และเปน “ผูซื้อบริการ” (Purchaser) ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังหมายรวมถึงงานประเภทที่ 4 (Contracting
out/ Outsourcing) คือ เปนบริการสาธารณะที่รัฐบาลไมเปนผูจัดบริการ (Provider) ดวยตนเอง แตเปลี่ยน
บทบาทเปน “ผูซื้อบริการสาธารณะ” (Purchaser) โดยในงานทั้งสองประเภทนี้ปรากฏมากในตางประเทศ
ภายใตหลักการ Contestability เชน งานทําความสะอาด งานขนสง การศึกษา เปนตน
ดังนั้น ภารกิจที่ภาครัฐควรเปดใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการตามแนวคิดนี้ ไดแก ภารกิจที่รัฐ
สามารถเปดใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการแทนไดแบบกึ่งตลาด โดยลดอุปสรรคกีดกันการเขาสูตลาด
ของผูจัดบริการรายใหมที่มีศักยภาพทัดเทียมแขงขันกับผูจัดบริการนอยรายที่มีอยูเดิมลง อาทิ บริการรถไฟ
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สายการบิน การทําความสะอาด อีกภารกิจหนึ่งคือ เปนภารกิจที่รัฐเปดใหภาคเอกชนเขามาแขงขันกัน
จัดทําบริการสาธารณะในเชิงพาณิชยไดเต็มที่ อาทิ งานขนสงมวลชน งานดานการแพทย
สําหรับแนวคิดวาดวยการบริหารงานภาครัฐแบบประสานความรวมมือ (Collaborative governance)
เปนอีกกาวหนึ่งของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเปนการดึงพลังจากภาคสวนอื่นเขามา โดยแนวคิดนี้เห็นได
จากองคกรความรวมมือตาง ๆ ทั้งในรูปแบบระหวางรัฐกับเอกชน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยราชการ รูปแบบการประสานความรวมมือระหวางภาคสวน
ตาง ๆ นี้ จะทําใหแนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐแนวใหมสามารถเดินไปจนสุดทางได
กลไกสําคัญของการสนับสนุนใหเกิดการประสานความรวมมือ คือ การสรางกลไกใหภาคสวนอื่น
(Third sector) ไดแก องคกรภาคประชาสังคมนอกเหนือจากภาคเอกชน สามารถเขามาทํางานรวมกับภาครัฐ
ได หรือกลาวไดวาเปนการสรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตรในการจัดทําบริการสาธารณะ (Strategic Partnership)
ที่พยายามสรางบรรยากาศใหหนวยงานที่สามารถดําเนินภารกิจไดดีกวาเขามาจัดบริการสาธารณะของรัฐ
โดยเปาหมายของหุนสวนเชิงยุทธศาสตร อยูที่การตองการใหความสําเร็จของงานมีระบบความรับผิดรับชอบ
มีระบบตรวจสอบ เพิ่มมูลคาใหกับการทํางาน และรวมกันลดความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ
รูปแบบหุนสวนเชิงยุทธศาสตรในการจัดทําบริการสาธารณะ กลาวไดวามีตัวแสดงจํานวนมากเขามา
เกี่ยวของ ทั้งสวนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยในสวนราชการอาจมีความซับซอน เนื่องจากสวนราชการหมายรวมถึงกระทรวง ทบวง กรม นับเปนสวนที่
ใหญและซับซอน ซึ่งจะเห็นไดวาเครื่องมือในการสรางความรวมมือจึงตองคํานึงถึงความสัมพันธของตัว
แสดงในทุกระดับ ทั้งนี้แมวาหนวยราชการในปจจุบันก็มีความรวมมือกัน แตไมใชความรวมมือในลักษณะที่
เปนการปรึกษาหารือรวมกันตัดสินใจในกระบวนการทํางานจริง แตเปนความรวมมือในขั้นตนเทานั้นหรือ
เรียกวา “การประสานงานกัน” (Cooperative) เทานั้น ไมใชความรวมมือในขั้นการวางเปาหมาย ยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ และดําเนินภารกิจรวมกันในนามหุนสวนความรวมมือ
สําหรับการบริหารงานภาครัฐแบบประสานความรวมมือนั้น เปนการสรางมูลคาตั้งแตกระบวนการ
ปรึกษาหารือ การจัดทํางบประมาณ ซึ่งนับเปนระดับความรวมมือที่สูงกวาความรวมมือที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบัน โดยจากการประชุมกลุมยอยพบวา หนวยราชการมี MOU จํานวนมาก แตในความเปนจริงแลว MOU
ในหนวยราชการ แมแตระหวางหนวยงานในสวนภูมิภาค ก็ไมมีหลักประกันไดวาการดําเนินความรวมมือจะ
เกิดผลสําเร็จได สวนที่ดําเนินการไดดีก็เปนเพียงการประสานการทํางานรวมกัน ซึ่งยังกาวไปไมถึงการ
ประสานความรวมมือในการทําภารกิจ โดยมีเปาหมายและยุทธศาสตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจรวมกันอยางเปนระบบ
กลาวโดยสรุป เปาหมายหลักของการศึกษาวิจัยนี้ นอกจากดูแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
ประสบการณจากตางประเทศ ทั้งในอังกฤษ และยุโรป คณะผูวิจัยยังไดจัดทําขอเสนอและเครื่องมือสราง
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ความรวมมือระหวางภาครัฐ และการดึงพลังจากภาคประชาสังคมเขามารวมกับภาครัฐ ไดแก หนึ่ง การสราง
หุนสวนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง สอง การสรางความรวมมือระหวางหนวยราชการ
ภาครัฐกับภาคประชาสังคม และสาม การสรางความรวมมือระหวางหนวยราชการกับภาคเอกชน
คณะผูวิจัยพบวา การดําเนินการดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติที่ตั้งอยูบน 3 ฐานแนวคิด ไดแก ฐานคิดแรก
คือ เรื่องกฎหมาย ซึ่งจะใชมากในองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรของรัฐ สวนราชการ ฐานคิดที่สองคือ เรื่อง
สัญญา เชน เรื่อง PPPs ผูประกอบการตองมาจากฐานของสัญญา หรือ MOU ของหนวยราชการตาง ๆ ตองมี
การพั ฒนาขึ้ นไปให มี ลั กษณะเป นสั ญญาทางปกครอง นอกจากนี้ ตั วระบบสั ญญาที่ ภาครั ฐจะเป ดให
ภาคเอกชนเขามานั้น นอกเหนือจากการเขามาทํางานแทนแลว ยังจะตองเอื้อใหเกิดกระบวนการแขงขันกับ
ภาครัฐไดดวย
ยกตัวอยางเชน หนวยงานหนึ่งตองการดูแลเรื่องเด็ก ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันไดลงไปที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาหากงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหงทราบถึงตนทุนการดําเนินภารกิจของ
ตนเอง ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ในการดําเนินงานแลว องคกรภาคประชาสังคมอาจมีความพรอมที่จะเขามา
ดูแลภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแทนได เพราะองคกรภาคประชาสังคมแตละแหงตางมีความเขมแข็งใน
แตละพื้นที่แตกตางกัน เนื่องจากความเขมแข็งขององคกรภาคประชาสังคมยอมขึ้นกับสภาพเงื่อนไขของแตละ
พื้นที่ ยกตัวอยาง กองทุนหมูบาน ก็มีความเขมแข็งในบางจังหวัดเทานั้น ขณะเดียวกัน อีกหลายหมูบานก็มี
กลุมสัจจะออมทรัพยที่เปนกลุมของชาวบาน ซึ่งมีความเขมแข็งมากกวากองทุนหมูบานซึ่งเปนของภาครัฐ
เชน กลุมสัจจะออมทรัพยที่ลําปาง ปทุมธานี เปนตน ดังนั้นในภาวะเชนนี้ จึงควรมีการเปดใหมีการเสนอ
ราคาแขงขันกันเขามารับดําเนินภารกิจบริการสาธารณะแทนหนวยงานของรัฐ
สําหรับ ฐานคิดที่สาม คือ การจัดทําขอตกลงรวมกันเพื่อสรางความเปนหุนสวนความรวมมือ
(Compact) เปนฐานคิดใหญที่จะกอใหเกิดความรวมมือระหวาง Public social partnership เปนภาค
ประชาสังคม ชุมชน ทั้งนี้ ภาคประชาสังคม ชุมชนอาจไมจําเปนวาจะมีความตองการที่จะเขามาทํางานรวมกับ
รัฐเสมอไป องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมมีความแตกตางหลายรูปแบบ องคกรภาคประชาสังคม
บางประเภททํางานเพียงรณรงคทางการเมือง ขณะเดียวกันก็มีบางองคกรที่ตอตานรัฐ อยางไรก็ดี ยังมีองคกร
ภาคประชาสังคมอีกจํานวนหนึ่งที่มีงานบริการสาธารณะ ดังนั้น หากมีรูปแบบความรวมมือแบบขอตกลง
รวมกันเพื่อสรางความเปนหุนสวนความรวมมือ (Compact) ก็จะทําใหองคกรภาคประชาสังคมที่จัดบริการ
สาธารณะมีกลไกที่สามารถเขามาได กลาวโดยสรุป ฐานแนวคิดทั้งสามฐานนี้เปนฐานที่ทําใหเกิดความ
รวมมือในลักษณะที่เปดใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ
สําหรับในตางประเทศ กรณีประเทศสหราชอาณาจักรจะมี Compact อยู 2 ระดับ ไดแก ระดับชาติ ซึ่ง
กรณีสหภาพในอังกฤษ องคกรทางสังคมตองรวมตัวกันเพื่อลงทะเบียนและมีขอตกลงในระดับชาติที่เรียกวา
National Compact เปนขอตกลงรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม แตไมจําเปนตองมีขอตกลง
กับทุกองคกรทางสังคม แตมักเปนองคกรที่มีขนาดใหญและมีภารกิจดําเนินการจัดบริการสาธารณะ ทําให
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เห็นวาองคกรเหลานี้ก็สามารถเขามาทํางานของภาครัฐได นอกจากนั้นยังมีขอตกลงในระดับทองถิ่น หรือที่
เรียกวา Local Compact โดยมีคณะกรรมการกลางกํากับรวม และมีสภาที่เปดใหองคกรภาคประชาสังคมได
แสดงเสียงของตนเองและรวมกํากับตรวจสอบกันเอง อยางไรก็ดี ในลําดับแรกควรจะตองสรางขอตกลงใน
ระดับชาติขึ้นมากอน หลังจากนั้นจึงคอยสรางขอตกลงในระดับทองถิ่น
สําหรับกรณีศึกษาสวนราชการของไทย จากการศึกษาพบวามีหนวยงานจํานวนหนึ่งที่มีความ
รวมมือระหวางองคกรอื่นกับภาครัฐ ดวยขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ เชน คณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมจังหวัด เปนความรวมมือโดยลงนาม MOU กันระหวางหนวยงานระดับกรมในกระทรวงยุติธรรม ทําให
การทํางานในพื้นที่ระดับจังหวัด เปนการทํางานในระดับ MOU เปนสวนใหญซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาครัฐดวยกัน ซึ่งชวยสรางผลสัมฤทธิ์ของงานไดเปนอยางดี และชวยแกปญหาเรื่องขอจํากัดเชิง
โครงสรางหนวยงานและอัตราบุคลากรไดเปนอยางมาก
ในกรณีภาครัฐกับภาคเอกชน เห็นไดจาก สํานักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรีซึ่งตองอาศัยบริษัท
อีสต วอรเตอร จํากัด บริษัท แหลงน้ําสยาม จํากัด และบริษัท อันดัสเทรียลวอรเตอร จํากัด ในการจัดสรรน้ํา
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งถือเปนรองรอยของ Public/Private Partnership นอกจากนี้ยังมีกรณีของกรมปาไม
กับกรมที่ดิน กรณีกรมการคาระหวางประเทศกับสภาหอการคาจังหวัด โดยใหสภาหอการคาซึ่งนับเปน
องค ก รเอกชน เป น ผู รั บ จดทะเบี ย นแหล ง กํ า เนิ ด สิ น ค า จึ ง เห็ น ได ว า มี ภ ารกิ จ จํ า นวนหนึ่ ง ที่ ภ าครั ฐ ไม
จําเปนตองดําเนินการเอง โดยทางสภาหอการคาจังหวัดลําปางเองก็ยืนยันวายังสามารถดําเนินภารกิจของ
ภาครัฐได โดยเฉพาะงานดานทรัพยสินทางปญญา สภาหอการคาก็สามารถทําหนาที่เปนจุดรับคําขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดได โดยที่ภาครัฐสามารถมอบใหสภาหอการคา
เปนผูดําเนินการรวบรวมเอกสารและดําเนินการตาง ๆ รวมไปถึงการตรวจรับเอกสารตามขั้นตอนตาง ๆ
นอกจากนั้นยังมีกรณีอื่น ๆ ไดแก กรณีรังวัดที่ดินเอกชน เรื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกรม
สรรพสามิต ซึ่งหากมองในเชิงกฎหมาย กลาวไดวาการเก็บภาษีสรรพสามิตควรเปนหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตทองถิ่นตองประสบปญหาดานบุคลากร ปญหาการเมือง แมวาจะมีการถายโอนภารกิจการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว แตปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังคง
ใหกรมสรรพสามิตเปนผูเก็บภาษีสรรพสามิตแทน จึงกลาวไดวาความรวมมือระดับทองถิ่นนั้นยังคงมีอยู
อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองก็สามารถทํางานรวมกันได โดยเฉพาะภารกิจการ
จัดการขยะ และการดูแลปญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็ง มีบรรยากาศทาง
การเมืองที่ดี ก็จะพบวามีความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูง ขณะที่อีกหลายจังหวัดก็ตาง
คนตางทํา ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งของแนวคิดความเปนหุนสวนกัน อีกทั้งยังมีกรณีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกับสภา
อุตสาหกรรม สมาคมหอการคาในเรื่องการบริหารศูนยแสดงสินคาจังหวัดลําปาง จากกรณีตัวอยางดังกลาว
แสดงให เห็นว าในประเทศไทยก็ มี รองรอยแนวคิดนี้ อยู ดั งนั้น ภายใตกรอบแนวคิ ดเรื่ อง Collaborative
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governance และ Contestability ในประเทศไทยไมไดเริ่มจากสิ่งที่ไมมีอยูเลย แตจากกรณีศึกษาดังกลาว
ทําใหเห็นวาในสังคมไทยมีลักษณะของการทํางานภายใตกรอบแนวคิดนี้อยู
สําหรับกลไกที่จะสรางการทํางานในลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นไดดวยเครื่องมือ 3 รูปแบบดังกลาว
ขางตน ไดแก กฎหมาย (Law) สัญญา (Contract) และขอตกลงความรวมมือ (Compact) โดยเครื่องมือ
กฎหมาย เปนเรื่องการมอบหมายภารกิจของรัฐใหองคกรอื่นทําแทน ซึ่งสามารถใชไดทั้งระหวางหนวยราชการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการกับเอกชน ขณะที่เรื่องสัญญา การสรางหุนสวนระหวางภาครัฐ
กับภาคสวนอื่น ๆ ก็พอใชไดกับหลายภาคสวน สวนขอตกลงความรวมมือเปนกรอบคิดที่ใชในความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม
ปจจุบันการมอบหมายงานระหวางสวนราชการทําในรูปแบบของ MOU เชน กรมราชทัณฑไมมีตัวแทน
อยูในตางจังหวัดก็มอบหมายงานผาน MOU กับหนวยงานในสวนภูมิภาค คณะผูวิจัยเห็นวาควรพัฒนา MOU
ใหเปนระบบสัญญาที่ดีกวาในปจจุบัน มีความรับผิดรับชอบตอกัน เพราะในทางปฏิบัติแลวจะพบวาหนวย
ราชการจํานวนมากที่มีการลงนาม MOU กลับไมมีความรับผิดรับชอบ ไมมีการติดตาม ไมมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ดังนั้นพบไดวามี MOU จํานวนมากที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ
เครื่องมือการบริหารงานภาครัฐที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้นอีกอยางหนึ่งคือ การมอบหมายภารกิจระหวาง
หนวยราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่เรียกวา In-house service delivery ซึ่งทําใหหนวยราชการ
อาจไมตองไปดึงงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นคืนกลับมา งานหลายอยางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ไมมีงบประมาณ หรือขาดทักษะความเชี่ยวชาญ ก็
อาจแกไ ขได ดว ยการที่ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น มอบหมายภารกิจ นั้ น ให ส ว นราชการที่ มี ศัก ยภาพ
ดําเนินการแทน ดังนั้น ในเรื่องการมอบหมายจึงอาจใชเครื่องมือในรูปแบบ Law and Regulation ได
สวนการกําหนดเงื่อนไขใหผูจัดบริการสาธารณะในภาคสวนอื่นเขามาจัดทําบริการสาธารณะทดแทน
และแขงขันกับภาครัฐ (Compulsory Competitive Tendering) ควรจะออกกฎหมายเปนพระราชกฤษฎีกา
ตอเนื่อง ตัวอยางเชน ในปจจุบันมีกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ก็อาจกําหนด
กฎหมายลูกออกมา เพื่อใหงานบริการสาธารณะบางประเภทที่สามารถคํานวณตนทุน และกําหนดเงื่อนไข
กระบวนการชัดเจนได ซึ่งภาครัฐอาจเขามาทําดวยตนเองหรือเปดใหภาคเอกชนเขามาทําก็ได หากหนวย
ราชการรูถึงบทบาท ภารกิจหนาที่ของตนเอง รูสภาพเงื่อนไข ตนทุนการจัดบริการสาธารณะ แตไมสามารถ
จัดบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล หนวยงานดังกลาวอาจเปลี่ยนบทบาทมาทําหนาที่
เพียงกํากับดูแลใหหนวยงานอื่นเขามาทําแทน นอกจากนั้นอีกวิธีการหนึ่งคือ การออกกฎหมายมอบอํานาจ
กลางก็สามารถมอบใหองคกรอื่นสามารถเขามารับดําเนินภารกิจแทนสวนราชการไดเชนกัน
เครื่องมือในรูปแบบสัญญา ก็ควรจะมีการพัฒนาขึ้นไป ไมวาจะเปนการทําสัญญาเปนภาคีหุนสวน
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ภาคีระหวางสวนราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาจะ
พยายามใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํางานรวมกัน ยกตัวอยาง งานดานเด็กในปจจุบัน กระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไมสามารถทํางานโดยลําพังได จึงตองไปขอความรวมมือจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรเอกชนเขามาทํางานรวมกันดวย หรือแมแตคณะกรรมการเด็กจังหวัดก็
มีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาอยูในคณะกรรมการดวย ซึ่งโดยทัว่ ไปหนวยงานสวนกลางมักไม
อยากทํางานรวมกับทองถิ่น แตถาหากหนวยราชการสวนกลางทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไม
วาจะเปนเรื่องเด็ก เรื่องขยะ หรือเรื่องสิ่งแวดลอม ก็นาจะเปนรูปแบบที่พัฒนาตอไปได
นอกจากนั้น ยังมีความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบสหการ ซึ่งเปนเรื่องที่
ปรากฏอยูในกฎหมายไทยมานาน แตไมเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ดวยปญหาทางการเมืองทองถิ่น ปญหา
งบประมาณ ปญหาดานบุคลากร จึงทําใหรูปแบบความรวมมือแบบสหการยังไมมีความกาวหนามากนัก
ในปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 มีเจตนารมยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํางานรวมกัน พรอม
กับถูกบังคับภายใตสภาพเงื่อนไขของการดําเนินภารกิจบางอยาง เชน การจัดการปญหาขยะ ที่ทองถิ่นจะตอง
รวมมือกันโดยสภาพเงื่อนไขของพื้นที่และลักษณะของปญหา ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง
ไมสามารถแกไขจัดการไดโดยลําพัง เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงยอมไมสามารถสรางสถานที่ทิ้ง
หรือกําจัดขยะของตนเองไดเหมือนกันทั้งหมด จึงตองรวมมือกัน เปนตน
การทําขอตกลงรวมกันระหวางรัฐบาลกับภาคประชาสังคม (Compact) ในระดับชาติ คณะผูวิจัย
ไดนําบทเรียนจากประเทศอังกฤษ มาปรับใชโดยใหมีหนวยงานกลางที่ศูนยกลาง เปนผูเอื้ออํานวยให
องคกรภาคประชาสังคมมาลงทะเบียน และกําหนดกรอบความสัมพันธในลักษณะนี้ ทําหนาที่เปนผูจัดทํา
ขอตกลงเพื่อที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดความรวมมือระดับทองถิ่น (Local compact) สําหรับในประเทศอังกฤษ
ไดเสนอใหมีหนวยงานเฉพาะขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากพิจารณาหนวยงานในประเทศไทยอาจ
หมายถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เปน Office of the Third Sector และใหมีสภาองคกรภาคประชาสังคมระดับชาติ
โดยให องค กรภาคเอกชนที่ มี ความประสงค จะทํ างานร วมกั บรั ฐเข ามาลงทะเบี ยน รวมไปถึ งการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการกํากับการมอบหมายภารกิจของรัฐใหภาคประชาสังคม โดยออกกฎหมายใหแตละภาคสวนไป
กลาวโดยสรุป กลไกการเปดใหภาคสวนอื่นเขามาทํางานรวมกับภาครัฐนั้น มีฐานแนวคิด 3 แนวคิด
ที่จะพัฒนาเครื่องมือการทํางานของภาครัฐรูปแบบใหม ซึ่งจะทําใหหนวยงานภาครัฐไมตองทํางานเองทั้งหมด
โดยรัฐบาลจะตองกลับมาพิจารณาวา ภารกิจใดบางที่ควรเปดใหองคกรในภาคสวนใดเปนผูดําเนินการ
สัญญาการมอบหมายภารกิจของรัฐใหองคกรภาคสวนอื่นดําเนินการแทนนั้นควรมีรูปแบบใด และในเรื่อง
Compact อาจจะตองตราเปนกฎหมายใหม และบางสวนอาจตองตรากฎหมายตอเนื่องไปจากพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาจตราเปนพระราชกฤษฎีกาหรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีขึ้นมารองรับ เพื่อใหองคกรภาคประชาสังคมที่มีความประสงคที่จะทํางานเกี่ยวของกับ
ภาครัฐ สามารถรับงานของภาครัฐไปดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ
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บทที่ 4
การอภิปรายและใหขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิ

นายแพทย พลเดช ปนประทีป อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ชี้ใหเห็นวา การสรางภาคีความรวมมือในประเทศไทย ไดมีอยูมานานระยะหนึ่งแลว และมี
การปรับตัวเรื่อยมา ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของคณะผูวิจัย ทําใหเห็นชัดเจนวาในประเทศไทยมีการดําเนินงาน
ในทุกรูปแบบที่ไดศึกษามา ซึ่งจะทําใหงายตอการศึกษาวิจัยและสรางตัวแบบตอไป อยางไรก็ดี ในขั้นตอน
ตอไป ยังคงตองชวยกันคิดรูปแบบที่เปนรูปธรรม เชน ประการแรก เรามีตัวอยางหรือรูปแบบการทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชน หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาครัฐ ราชการสวนกลางกับทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาสังคม รวมทั้ง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคม ซึ่งรูปแบบความสัมพันธลักษณะดังกลาวนี้ ลวนเปนธรรมชาติของการดําเนิน
ภารกิจ แตคณะผูวิจัยอาจจะตองใชจังหวะนี้ลองศึกษาวามีงานอะไร ในกระทรวงใด ที่มีรูปแบบการทํางาน
แบบนี้อยางชัดเจน เพื่อสังเคราะหรูปแบบการทํางานดังกลาวขึ้นมาเปนตัวแบบนํารอง
ตัวอยางเชน ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจดานการศึกษา ดานแรงงาน เปนตน จากประสบการณพบวา ภาคประชาสังคมสามารถทําได แตไมได
หมายความวาภาคประชาสังคมจะมีความเขมแข็งมาก และพรอมไปทั้งหมดทั่วทุกจังหวัด แตควรพิจารณา
ตามความพรอม และศักยภาพ รวมทั้งการสรางความรวมมือกับภาคประชาสังคมก็จําเปนตองสรางเงื่อนไข
สรางมาตรฐานขั้นต่ําที่จะตองดําเนินการ ตองประเมินศักยภาพ ความพรอมตาง ๆ จึงจะสามารถปฏิบัติไดจริง
อยางไรก็ดี ขอควรระวังประการหนึ่งคือ เมื่อมีรูปแบบใหม ๆ ก็มักจะมีการปรับตัวเพียงรูปแบบแต
ไมไดมีจิตวิญญาณ หรือเขาใจในหลักการ แลวก็ดําเนินการไป จนในที่สุดเกิดความลมเหลวพรอมกันทั้งหมด
เพราะฉะนั้ น การเตรี ยมความพร อม การประเมิ นศั กยภาพ และการคั ดกรองเป นขั้ นตอนที่ สํ าคั ญ โดย
จุดเริ่มตนการดําเนินการนั้น ไมควรเริ่มตนที่รวดเร็วเกินไป แตควรสรางความชัดเจน เพื่อใหทุกภาคสวนใน
สังคมปราศจากขอสงสัย ยกตัวอยางเชน งานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
งานของกระทรวงสาธารณสุข งานของกระทรวงแรงงาน สวนราชการตาง ๆ ก็เห็นดวยที่จะดึงภาคสวนอื่น ๆ
เขามารวมดําเนินภารกิจ แตในระดับของวิธีการปฏิบัติควรมีการทําความเขาใจกันใหชัดเจน
โดยในขั้นแรกควรสรางความชัดเจนในกระบวนการ แลวจึงเริ่มดําเนินการ พรอมกับคนหาองคกรที่มี
ความพรอม สําหรับความพรอมของภาคประชาสังคม ไมวาจะเปนในระดับชุมชน องคกรภาคประชาสังคม
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NGOs มีความเคลื่อนตัวและมีวิวัฒนาการมาคอนขางเร็ว แตจุดออนสําคัญสิ่งหนึ่งคือ องคกรภาคประชาสังคม
โดยส ว นใหญ มั ก มี จุ ด อ อ นในด า นการบริ ห ารจั ด การ เพราะแต ล ะองค ก รมี ข อบเขตงานและพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบในจุดเล็ก ๆ จึงมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ทํางานอยางละเอียด
แตไมสามารถขยายพื้นที่ในวงกวางไดเพราะไมมีทรัพยากร ไมมีการสนับสนุน ขณะเดียวกันความสัมพันธ
ระหวางองคกรประชาสังคมกับรัฐกลับมีอคติตอกัน ไมสามารถเผชิญหนากันได จึงมีผลใหองคกรภาค
ประชาสังคมขาดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเชิงระบบ ซึ่งหากกลาวถึงการจัดการ
เชิงระบบ หนวยงานภาครัฐยอมมีความสามารถในการจัดการเชิงระบบไดดีกวาองคกรภาคประชาสังคม
ยกตัวอยางในการจัดตั้งกองทุนหมูบาน โดยในชวงระยะกอตั้ง ไดมีความพยายามในการดําเนินการ
กอตั้งกองทุนหมูบานอยางรวดเร็ว แตก็ไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น จากกรณีกองทุนหมูบาน จึงสามารถ
พิจารณาจุดออนจุดแข็งของหนวยราชการและองคกรภาคประชาสังคม กลาวคือ หนวยราชการมีจุดแข็งใน
ดานการจัดการระบบ มีระบบโครงสรางสาธารณูปโภค มีกฎหมาย มีสถานภาพชัดเจน ขณะที่องคกรภาค
ประชาสังคม ก็มีจุดแข็งที่ทํางานในเชิงคุณภาพ เขาใจชาวบาน ทํางานละเอียด สามารถสะทอนปญหาตาง ๆ
ไดดี และไดเสนอแนวคิดเรื่องประชารัฐ โดยนําเอาจุดแข็งของทั้งสองฝายมาทํางานรวมกัน จึงทําใหเกิดความ
รวมมือกันทํางาน แตในมุมมองของทางองคกรภาคประชาสังคมเห็นวา การริเริ่มโครงการใหม ๆ จําเปนตองใช
ระยะเวลาเพื่อเตรียมความพรอม ซึ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยมุมมองทางการเมือง
เพราะเงื่อนไขทางการเมืองมีสวนสําคัญตอวิวัฒนาการการปรับบทบาทภาครัฐ
อยางไรก็ดี จากการศึกษาวิจัยนี้ ทําใหเห็นวาประเทศไทยมีกรณีศึกษา มีบรรยากาศที่จะเอื้อใหเกิด
การดําเนินการที่จะดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดนี้ได สําหรับประเด็นอื่น ๆ ในกรณีใหสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนองคกรหลักในกระบวนการจัดทําขอตกลงนั้น จากประสบการณที่ไดดํารงตําแหนงที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดพยายามผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมประชาสังคมเพื่อการ
พัฒนา พบวา ในภารกิจที่เปนเรื่องจิตอาสา เปนงาน CSR และงานประชาสังคม ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่จะ
พัฒนาตอไปได ดังนั้น หากกลาวถึงขอตกลงระดับชาติ คณะผูวิจัยสามารถศึกษากรณีดังกลาวนี้ได
ดร. เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขอ
สังเกตตอการศึกษาวิ จัย ประการแรก ในงานวิจัยนี้กลาวถึงยุทธศาสตรที่ 2 เพียงยุ ทธศาสตรเดียว ขณะที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินยุทธศาสตรหลายดาน จึงตองกลับมาดูวารัฐจะทําอะไร อะไรที่คิดวารัฐจะไมทํา
จําเปนตองกลับไปดูแนวคิดที่เปนรากฐานสําคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ นั่นคือ แนวคิดปจเจกชน
นิยม และรัฐนิยม แนวคิดแรกตองการใหรัฐจัดทําภารกิจใหนอยที่สุด ขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งตองการใหภารกิจ
ทุกอยางตองดําเนินการโดยรัฐ เพราะเชื่อวาภารกิจที่รัฐทํานั้นดีกวา ดังนั้น หากพิจารณาจากทั้งสองแนวคิด
ดังกลาวแลว จะพบไดวา สิ่งที่รัฐจะไมทํานั้นมีจํานวนมาก
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หากกลาวถึงภารกิจของรัฐที่แทจริงแลว จะพบวาบทบาทหลักของรัฐทําเพียง 2 เรื่อง คือ หนึ่ง การวาง
กฎเกณฑ ขอบังคับ และสอง เปนผูสนับสนุนทรัพยสินใหกับเอกชน ทรัพยสินในที่นี้หมายรวมถึงพันธุพืช
พันธุปลา การใหเงินอุดหนุน การบริการสาธารณะตาง ๆ ทั้งสองเรื่องดังกลาวเปนสองเรื่องหลักที่รัฐจะตองทํา
แตคําถามที่เปนขอสังเกตในประการที่สองคือ สิ่งที่รัฐไมทํา คืออะไร เปนคําถามที่ตองกลับไปคิด แลวจึง
กลับมาพิจารณาวา ปจจุบันโครงสรางระบบราชการทั้งหมดนั้นใหญ พยายามขยายบทบาทภารกิจ ดังนั้น
หากจะจํากัดภารกิจโดยสภาพ จะลดลงไปเอง หากไดคําตอบแลววารัฐจะทําอะไร จึงตองกลับมาตั้งตน
จากสิ่งที่รัฐทําอยูวาดีหรือไม
ในงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม จะมีหนทางอยางไรที่จะทําใหรัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับการจัดทําภารกิจของตนเอง แตในสภาพปจจุบันกลับพบวา หนวยราชการตาง ๆ
พยายามจะขอคนเพิ่ม ขอเงินเพิ่ม นั่นคือการที่รัฐพยายามจะขยายตัวเอง ขณะที่หนวยงานอยางสํานักงาน
ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ตางพยายามที่จะเขามากํากับ เพราะฉะนั้น จะทําอยางไรให
ขนาดของรัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจแตละภารกิจ ซึ่งเปนคําถามที่หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวตอง
รวมกันหาคําตอบ
ปญหาของระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่กําลังดําเนินการแกไขขณะนี้ ไมอาจแนใจไดวาไดแกไข
อยางตรงจุดแลว แตปญหาสําคัญคือ ขาราชการยังมีปญหาเรื่องความเปนเจาของ ไมมีความรับผิดรับชอบ
ดังนั้น ปญหาระบบราชการยังขาดความกระตือรือรน ความใสใจ ความรับผิดชอบ ซึ่งนับเปนปญหาที่แกไข
ยาก ดังนั้น ทําอยางไรที่จะสรางจิตสํานึกใหกับภาครัฐโดยรวม เพราะแมวาจะมีการขยายบทบาทภารกิจ
ออกไป แตปญหาเหลานี้ก็จะขยายตามไปดวย เนื่องจากขาราชการไมไดมีความรูสึกวาภาระงานนั้นเปน
ความรับผิดชอบโดยตรงของตน และไมมีกลไกที่จะควบคุมประสิทธิภาพของระบบราชการ
เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่ทาทายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คือ จะทําอยางไรใหรัฐสามารถ
จํากัดขนาดของรัฐ ทั้งดานทรัพยากรบุคคล และงบประมาณใหมีความเหมาะสมกับขนาดของภารกิจที่ตอง
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังจะตองสรางความรูสึกในการเปน
เปนเจาของภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบตอสาธารณะใหกับบุคลากรภาครัฐ มิใชการปฏิบัติภารกิจไปตามหนาที่
รับผิดชอบที่ระบุไวโดยไมสนใจเรื่องของผลลัพธและประสิทธิผลของงานที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน
สําหรับการปรับปรุงกลไกของภาครัฐเพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถเขามาทําการผลิตสินคา
และบริก ารสาธารณะแทนที่ นั้ น มี ค วามจํ า เป น อยา งยิ่ง ที่ จ ะตอ งยกเลิก กฎระเบีย บต า ง ๆ ที่กี ด กั น ให
ภาคเอกชนเขามาทําการผลิตสินคาและบริการสาธารณะแขงขันกับภาครัฐไดลําบาก ตัวอยางเชน ขอบังคับใน
การจัดตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเอกชนนั้น กําหนดใหสถานศึกษานั้นตองมีเนื้อที่อยางนอย 100 ไร
ในขณะที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐบาลนั้น ไมไดอยูภายใตขอกําหนดดังกลาว จึงกอใหเกิดความ
ไมเทาเทียมกันในการแขงขันขึ้น เปนตน
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นอกจากนี้ ในการถายโอนการผลิตตาง ๆ โดยภาครัฐไปใหกับภาคเอกชนนั้น ก็ยังคงมีขอจํากัดอยู
โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ที่กําหนดใหกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค อันไดแก การรถไฟ
การรถราง การขุดคลอง การเดินอากาศ การประปา การชลประทาน การไฟฟา การผลิตเพื่อจําหนายหรือ
จําหนายกาซโดยระบบเสนทอไปยังอาคาร เปนกิจการตองหามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการคาขายอันเปน
สาธารณูปโภค เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีสาธารณูปโภค ซึ่งไดกลายมาเปน
อุปสรรคในการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการผลิตแขงขัน ดังนั้น หากตองการจะเปดเสรีในการ
แขงขันในภาคการผลิตสาธารณูปโภคนั้น ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว
เสียกอน
สําหรับภารกิจในการดูแลปองกันบางประเภทของรัฐ เชน การดูแลพื้นที่ปาเพื่อปองกันการบุกรุก
แสวงหาผลประโยชนจากปาโดยผิดกฎหมาย ภาครัฐสามารถใชกระบวนการอื่น ๆ เขาไปจัดการดูแลไดโดยที่
ไมจําเปนตองใชงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐเอง เชน การใชแนวคิดโฉนดชุมชนในการบริหารจัดการ
พื้นที่ปา โดยการทําขอตกลงใหผูที่บุกรุกพื้นที่ปาสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ปาไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
แตทั้งนี้จะตองมีการดูแลรักษาปาใหคงสภาพเดิมไวเพื่อเปนขอแลกเปลี่ยนในการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
นั้น ๆ
สําหรับแนวทางในการสรางกลไกเปดใหองคกรในภาคประชาสังคมสามารถเขามามีบทบาทรวม
จัดทําบริการสาธารณะของภาครัฐ โดยเฉพาะการนํากลไกการทําขอตกลงรวมระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาสังคม (Compact) ดังเชน ประเทศอังกฤษมาใชนั้น หากพิจารณาในมิติทางกฎหมายแล ว อาจ
จําเปนตองมีการพิจารณาสรางฐานทางกฎหมายขึ้นมารองรับกลไกดังกลาวเสียกอน เนื่องจากการทํา
ขอตกลงระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม (Compact) นั้น ถือเปนความสัมพันธในเชิงพันธสัญญาแบบ
หนึ่ง แตมีระดับความเขมขนของผลผูกพันที่นอยกวาสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน (Contract) แตไมวาจะเปน
การทําสัญญาในระดับใดก็จําเปนตองมีกฎหมาย (Law) เปนตัวกําหนดกรอบรองรับความชอบธรรมของการ
ทําสัญญานั้น ๆ ยกเวนแตวาการทําสัญญาดังกลาวเปนไปในรูปแบบที่ไมมีผลผูกพันอยางเปนทางการ
ดังเชนการทําบันทึกขอตกลงระหวางคูสัญญาสองฝาย (MOU)
กลาวโดยสรุป งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ควรจะนําไปสูผลลัพธในเชิงนโยบายอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก การสรางมาตรการและแนวทางในการปรับ “ขนาดของภาครัฐ” ใหมีขนาดและสัดสวนเหมาะสม
กับ “ขอบขายภารกิจ” โดยตองเริ่มตนจากการพิจารณาทบทวนวาภารกิจใดที่ภาครัฐควรดําเนินการเอง และ
ภารกิจใดที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเอง แตควรเปดใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการแทน เพื่อใหการใช
งบประมาณของรัฐเพื่อจัดทําบริการสาธารณะมีความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพสูงสุด
สวนอีกประการหนึ่งคือ การสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสาธารณะใหเกิดขึ้นในหนวย
ราชการ โดยเฉพาะการมีความรับผิดชอบตอผลลัพธของภารกิจในอํานาจหนาที่ของตนเอง หากหนวย
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ราชการยึดถือผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากบริการสาธารณะของรัฐเปนที่ตั้งแลว หนวยราชการก็ไม
จําเปนตองยึดติดวาบริการสาธารณะในความรับผิดชอบนั้น จะตองดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐเอง
เทานั้น แตสามารถมอบหมายใหผูจัดบริการสาธารณะในภาคสวนอื่นที่มิใชภาครัฐ เขามารับผิดชอบ
ดําเนินการจัดบริการแกประชาชนแทนได หากการดําเนินการดังกลาวจะเอื้อใหประชาชนไดรับบริการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกวาการที่หนวยราชการเจาของภารกิจนั้นเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด

*********************************************
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บทที่ 5
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ผูเขารวมการสัมมนา ไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังตอไปนี้
5.1 นายการุณ กิตติสถาพร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย
หนวยงานภาครัฐสวนใหญไมสามารถกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจนได เนื่องจากหนวย
ราชการมักจะมีการขยายขอบขายภารกิจหนาที่ของตนออกไปอยางไรทิศทาง ทั้งที่ในความเปนจริงแลว
บทบาทหนาที่บางอยางนั้น ไมใชหนาที่ที่หนวยราชการควรจะลงไปดําเนินการเอง ตัวอยางเชน การที่
หนวยงานของกระทรวงพาณิชยออกตระเวณตรวจจับผูประกอบการคาในตลาดทีจ่ าํ หนายสินคาราคาแพงกวา
ราคามาตรฐานที่กําหนดไว เชน รานทอง รานขายเนื้อสุกร เปนตน การทําหนาที่ดังกลาวอาจทําใหคนในสังคม
เขาใจผิดวาการที่ราคาสินคาในตลาดแพงขึ้นหรือถูกลงนั้น ขึ้นอยูกับบทบาทอํานาจหนาที่ของกระทรวง
พาณิ ชย ทั้ง ที่ในความเปนจริงแลว กระทรวงพาณิชยมี บทบาทในการกํา กับกฎเกณฑมาตรฐาน และ
สงเสริมใหกลไกตลาดดําเนินไปอยางเปนธรรมสําหรับทุกฝาย
5.2 รองศาสตราจารย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร.
การวิเคราะหทบทวนขอบเขตบทบาทหนาที่ของภาครัฐ เปนภารกิจหนึ่งของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยการ
ดําเนินการดังกลาว มีการแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง เปนการวิเคราะหภารกิจของรัฐ โดย
พิจารณาวาภารกิจใดบางที่ภาครัฐจําเปนตองดําเนินการ และภารกิจใดที่ภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินการ
สวนในขั้นตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหวา สําหรับภารกิจที่ภาครัฐควรรับผิดชอบดําเนินการนั้น มีภารกิจใดบาง
ที่ภาครัฐไมตองดําเนินการเองทั้งหมด แตสามารถมอบหมายใหองคกรในภาคสวนอื่นดําเนินการแทนได
โดยภาครัฐเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานดังกลาว แทนที่จะเปนผูดําเนินการเอง ในกรณีนี้
อาจจําเปนตองมีการพิจารณาออกกฎหมาย เพื่อเปนกลไกเชิงบังคับใหหนวยงานภาครัฐตองยอมปลดปลอย
ภารกิจบางอยางในความรับผิดชอบของตนเอง หรือลดบทบาทการผูกขาดการจัดทําบริการสาธารณะของ
ตนเองลง เพื่อเปดใหองคกรในภาคสวนอื่นสามารถเขามาดําเนินการแทนได ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันปญหา
การผูกขาดบทบาทหนาที่และการขยายบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐอยางไรทิศทาง
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5.3 ดร. เอกบุญ วงศสวัสดิกุล อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การปรับบทบาทของภาครัฐนั้น ไมอาจหลีกเลี่ยงการสรางกลไกทางกฎหมายได แตกระนั้น การหา
ทางออกโดยการสรางกลไกทางกฎหมายใหมขึ้นมา อาจไมใชวิธีที่นําไปสูผลลัพธที่ตองการเสมอไป กลาวคือ
การออกกฎหมายใหม บางครั้งอาจนําไปสูปญหาใหม ๆ ไดเชนนั้น ที่สําคัญ การผลักดันการออกกฎหมาย
ใหมนั้นเปนกระบวนการที่ดําเนินการไดคอนขางยากลําบากและตองใชระยะเวลานาน วิธีการหนึ่งที่นาจะ
พิจารณาเปนอันดับแรก ก็คือ การพิจารณาทบทวนเพื่อแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
ขอบเขตบทบาทหนาที่ของภาครัฐในการดําเนินการจัดบริการสาธารณะดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการแกไข
กฎหมายเหลานั้นในลักษณะที่เปนผลใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดทอน หรือยกเลิกบทบาทของ
หนวยงานภาครัฐในบางภารกิจ ซึ่งเปนวิธีการที่นาจะดําเนินการไดงายกวาการผลักดันการออกกฎหมายใหม
อยางไรก็ดี หากจําเปนตองออกกฎหมายใหม แนวทางหนึ่งที่นาพิจารณา ก็คือ วิธีการที่ ศาสตราจารย ดร.
นันทวัฒน บรมานันท ไดเคยนําเสนอไวกอนหนานี้ นั่นคือ การออกกฎหมายมอบอํานาจกลางขึ้นมาเพียงฉบับ
เดียว สําหรับเปนกลไกในการลดบทบาทของภาครัฐโดยเปดชองใหสามารถมอบหมายภารกิจหนาที่ของ
ภาครัฐใหหนวยงานหรือองคกรในภาคสวนอื่นดําเนินการแทนไดอยางถูกตอง
5.4 นายสนิท จรอนันต ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ก.พ.ร. ดานสังคม)
การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ ควรเริ่มตนจากการพิจารณาทบทวนภารกิจของภาครัฐให
ชัดเจนเปนอันดับแรก สําหรับการปรับบทบาทของหนวยงานภาครัฐ ควรเริ่มตนจากการสรางหุนสวนความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง (Public/Public Partnership) เปนอันดับแรก เพื่อลดความซ้ําซอน
ในบทบาทหนาที่ของหนวยราชการตาง ๆ ที่มีการทํางานแบบตางคนตางทํา แมจะเปนภารกิจในเรื่องเดียวกัน
หรือเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน การบูรณาการบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน จึงชวยใหเกิดการลด
บทบาทของภาครัฐได อีกทั้งยังชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและการใชจายงบประมาณของรัฐดวย
รูปแบบการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐนี้ อาจเริ่มตนจากการผลักดันใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูป “สหการ” เปนอันดับแรก โดยดําเนินการในลักษณะโครงการนํา
รองตนแบบ สําหรับการจัดระบบความสัมพันธระหวางภาคราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
จําเปนตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสวนราชการใหชัดเจน โดยเฉพาะการทําหนาที่เปนผูสงเสริม
สนับสนุนศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูไปกับการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินภารกิจจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสวนราชการถายโอนภารกิจลงไป
แลว ก็มิไดหมายความวาหนวยราชการนั้นไมตองรับผิดชอบในผลลัพธของการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตหนวยราชการก็ยังมีหนาที่ตองกํากับการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับจากรัฐอยู
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5.5 นางปาริชาติ ศิวะรักษ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการดานสังคม
การพิจารณาจําแนกอยางชัดเจนวาภารกิจใดที่ภาครัฐควรดําเนินการหรือไมควรดําเนินการเองนั้น
เปนเรื่องที่ทําไดคอนขางยาก จากขอมูลการวิเคราะหภารกิจของรัฐที่ผานมาพบวา ภารกิจที่จัดอยูในขายที่
ภาครัฐไมควรทํานั้น มีอยูนอยมาก เนื่องจากภารกิจของรัฐสวนใหญมีลักษณะคลุมเครือ (Gray area) จนยาก
จะระบุชี้ชัดไดวารัฐควรทําหรือรัฐควรเปดใหภาคสวนอื่นทําแทน เชน ภารกิจบางอยางที่โดยหลักการแลว
ภาครัฐไมควรทํา แตในทางปฏิบัติภาครัฐจําเปนตองทําเอง เพราะภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมไมสามารถ
ดําเนินการแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐจึงตองรับดําเนินการในฐานะที่เปนกลไกหลักสําหรับ
อุดชองวางหรือขอบกพรองของภาคเอกชน
การทํางานในฐานะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการดานสังคมในชวงที่ผานมา พบวา สวนราชการ
จํานวนมากเรียกรองตองการขยายภารกิจตาง ๆ มากมาย ซึ่งสงผลนําไปสูการขยายบทบาทและขนาดของ
ภาครัฐ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพิจารณาทบทวนขอบเขตและจัดจําแนกประเภทภารกิจของหนวยงาน
ภาครัฐเปนอันดับแรก เพื่อสรางเสนแบงขอบเขตที่ชัดเจนในบทบาทและภารกิจหนาที่ของหนวยราชการ
ปองกันมิใหเกิดการขยายบทบาทและภารกิจอยางไรทิศทาง
สําหรับการเปดใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะแทน
หนวยงานภาครัฐนั้น จากการทํางานที่ผานมาพบวา องคกรภาคประชาสังคมมีแนวโนมที่จะใหความไววางใจ
แกภาครัฐมากกวาภาคเอกชน จึงเห็นวาการเปดใหภาคประชาสังคมเขามาเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Partnership) กับหนวยงานภาครัฐ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐนั้น เปนเรื่องที่ควรผลักดัน
ใหเกิดขึ้น แตประเด็นที่พึงระวังก็คือ องคกรภาคประชาสังคมในปจจุบันยังคงมีจุดออนในเรื่องของศักยภาพ
ดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะในฐานะคูสัญญารับ
ดําเนินงานแทนรัฐ
5.6 นายแพทย พลเดช ปนประทีป อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
การวิเคราะหความเปนไปไดในการนํากลไกการเปดใหภาคสวนอื่นเขามารับดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะแทนรัฐ ควรเริ่มตนจากการวิเคราะหภารกิจที่มีความคลุมเครือ (Gray area) เพื่อสรางความชัดเจน
เสียกอน โดยอาจจัดทําเปน “บัญชีภารกิจ” (List of services) จัดจําแนกประเภทของภารกิจบริการสาธารณะ
ที่หนวยงานภาครัฐควรดําเนินการเอง และภารกิจที่หนวยงานภาครัฐสามารถมอบหมายใหภาคสวนอื่นเขามา
ดําเนินการแทนได โดยนําบัญชีภารกิจดังกลาวมาเปดใหผูมีสวนเกี่ยวของในทุกฝายไดรวมพิจารณาในวง
กวาง พรอม ๆ กับการสรางความรูความเขาใจถึงหลักการและเหตุผลความจําเปน ตลอดจนขอดีของการ
เปดใหภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะรวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดกระบวนการ
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เรียนรูของสังคม ซึ่งจะเปนผลดีตอการผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะการสรางแรง
กดดันจากภาคสังคมตอระบบราชการ
5.7 ผูแทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การเปดใหภาคเอกชนเขามาดําเนินภารกิจบริการสาธารณะในลักษณะแขงขันกับหนวยงานภาครัฐ
นั้น จําเปนตองมีการลดเงื่อนไขที่ทําใหภาคเอกชนอยูในฐานะที่เสียเปรียบในการแขงขัน หรือเงื่อนไขที่ทําให
การแขงขันตั้งอยูบนความไมเทาเทียม โดยเฉพาะขอกําหนดทางกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการจัดทําบริการ
สาธารณะของภาคเอกชน เชน การจัดบริการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กฎหมายกําหนดใหเอกชน
ที่ จะตั้ งมหาวิ ทยาลั ยได นั้ นต องมี ที่ ดิ นไม ต่ํ ากว า 100 ไร ส งผลให เอกชนที่ มี ศั กยภาพในการจั ดบริ การ
การศึกษาไมสามารถดําเนินการได ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวนมาก แมมีพื้นที่ไมถึงเกณฑดังกลาว
แตก็สามารถจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยได เงื่อนไขในลักษณะนี้จึงเปนตัวอยางของอุปสรรคกีดกันการเขามา
จัดทําบริการสาธารณะของภาคเอกชนเพื่อแขงขันดานคุณภาพกับบริการของภาครัฐ
ดังนั้น การนํากลไกการเปดใหภาคสวนอื่นเขามาแขงขันจัดทําบริการสาธารณะคูขนานกับภาครัฐ
(Contestability) จึงควรพิจารณาหาแนวทางในการกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการจัดทําบริการสาธารณะ
ซึ่งทั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดบริการสาธารณะนั้น ๆ และภาคเอกชนที่ตองการเขามาจัดทําบริการสาธารณะนั้น
ตองยึดถือภายใตมาตรฐานเดียวกันอยางเทาเทียม เพื่อมิใหผูจัดบริการภาคเอกชนอยูในฐานะที่ไมสามารถ
แขงขันไดหรือเสียเปรียบในการแขงขันกับหนวยงานภาครัฐ ดังเชน กรณีของรังวัดที่ดินเอกชน ซึ่งภาครัฐไม
มีการคิดตนทุนที่แทจริงและตั้งราคาที่ไมสอดคลองกับตนทุนดําเนินการ หรือกรณีของการตั้งมหาวิทยา
ดังกลาวขางตน

*********************************************
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สวนที่ 4
รายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
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รายงานปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ

การดําเนินโครงการ “การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ” ตลอดชวง
ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ผานมา คณะผูวิจัยพบวา มีประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
ประเด็นตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได ดังตอไปนี้

ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
1.

เครื่องมือทางการบริหารสําหรับเปดใหภาคสวนอื่นเขามาแขงขันจัดทําบริการสาธารณะ
ของภาครัฐ (Contestability) รวมถึงการสรางกลไกสําหรับเปดใหองคกรในภาคประชาสังคมและ
ชุมชน (Third Sector) เขามามีบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะแทนหนวยงานภาครัฐภายใต
ระบบพันธสัญญา (Compact) กลาวไดวาเปนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐที่ตั้งอยูบนกรอบ
แนวคิดที่คอนขางใหมในแวดวงวิชาการไทย จากการสํารวจเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่ผานมา
คณะผูวิจัยพบวา เรื่องดังกลาวยังไมมีการศึกษาเชิงลึกอยางจริงจัง

2.

ดวยเหตุที่ไมมีฐานการศึกษาในเรื่องนี้ปรากฏมากอน การดําเนินโครงการในชวงแรก
คณะผูวิจัยจึงจําเปนตองใชระยะเวลาสวนใหญไปกับการสํารวจ สืบคน และรวบรวมเอกสารและ
รายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว การเรียนรูทําความเขาใจกรอบแนวคิดใหมไปพรอมกับ
การคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสรางความกระจาง ควบคูไปกับการเรียบเรียง นับเปนกระบวนการวิจัย
ที่ตองดําเนินการดวยความละเอียดและตองอาศัยระยะเวลาพอสมควร สงผลใหการดําเนินโครงการ
ในชวงตน มีระดับความกาวหนาคอนขางลาชา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยในเชิงประจักษ ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตกรณีศึกษาหรือกลุมตัวอยางที่ชัดเจน อาศัย
วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก หรือการประชุมกลุมยอยเปนหลัก ซึ่ง
เปนกระบวนการที่สามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณไดภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด

3.

ในขณะที่การศึกษาในลักษณะบุกเบิกเพื่อสรางกรอบแนวคิดและฐานองคความรูใหมใน
กรณี นี้ นั้ น ไม สามารถดํ าเนิ นการให เสร็ จสมบู รณ ได ภายใต ระยะเวลาอั นจํ ากั ด กล าวคื อ หาก
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การศึกษาคนควาขอมูลและองคความรูสําหรับเปนฐานของการศึกษาวิจัยยังไมเพียงพอ คณะผูว จิ ยั ก็
ไมสามารถยุติการคนควาเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมเพียงพอนั้นได ทั้งนี้ เนื่องจากการสังเคราะหตัว
แบบเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสมกับการนําเขามาปรับใชในบริบทภาครัฐไทย จะดําเนินการ
ได ก็ ต อเมื่ อคณะผู วิ จั ยได ทํ าการศึ กษาทํ าความเข าใจรากฐานทฤษฎี กรอบแนวคิ ด ตลอดจน
การศึกษารูปแบบการทํางานของเครื่องมือและสถาบันที่รองรับกลไกเหลานั้นที่ปรากฏในตางประเทศ
อย างลึ ก ซึ้ ง รอบด า น โดยเฉพาะอย างยิ่ งการทํ า ความเข า ใจในป จจั ยเรื่ องความแตกต างและ
ลักษณะเฉพาะของการบริหารงานภาครัฐในประเทศซึ่งมีการนําเครื่องมือทางการบริหารเหลานั้นมา
ใชอยางไดผล
4.

เนื่องจากเครื่องมือทางการบริหารที่ใชสําหรับภาครัฐหรือภาคสวนอื่ นที่เขามาดําเนิน
ภารกิจแทนรัฐ ซึ่งเปนโจทยสําคัญของการศึกษาในที่นี้ เปนผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารบนฐานการปฏิบัติงานจริงของหนวยงานภาครัฐ จึงสงผลใหมีหนังสือหรือตําราทางวิชาการ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารเหลานี้ปรากฏนอยมาก โดยสวนใหญมักปรากฏ
เฉพาะงานศึก ษาในเชิ ง กรอบทฤษฎี ก ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม โ ดยภาพรวม และการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกระบวนการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐในบริบทสากล

5.

การขาดแคลนหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาโดยตรง นับเปนอุปสรรคหนึ่ง
ของการดําเนินโครงการ ซึ่งสงผลใหการดําเนินการศึกษาวิจัยเกิดความลาชา กรณีที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับตัวแบบการเปดใหภาคประชาสังคมเขามารวมดําเนินภารกิจแทนรัฐ ซึ่ง
จากการสํารวจแหลงคนควาในมหาวิทยาลัยตาง ๆ พบวา ตําราภาษาอังกฤษในเรื่องดังกลาวที่
ปรากฏในปจจุบันยังคงมีนอยมาก ดังนั้น การศึกษาวิจัยในที่นี้จึงตองอาศัยการคนควาจากเอกสาร
หรื องานศึ กษาวิ จัยในต างประเทศ ซึ่งสวนใหญ เปนเอกสารรายงานการศึกษาที่ดําเนิ นการโดย
หนวยงานภาครัฐ และเอกสารจําพวกคูมือ (Handbook) ซึ่งหนวยงานกลางในฝายบริหารจัดทําเพื่อ
เผยแพรแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ แตเนื่องจากชองทางการเผยแพรเอกสารเหลานี้
มีลักษณะกระจัดกระจายไปตามหนาเวบไซตของแตละหนวยงาน การคนควาเขาถึงแหลงขอมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยจึงตองอาศัยเวลาในการคนควารวบรวมพอสมควร ตางจากการ
คนควาขอมูลชั้นตนของหนวยงานภาครัฐ การคนควาตัวบทกฎหมาย หรือการคนควาเอกสารในรูป
หนังสือ ซึ่งมีแหลงขอมูลและระบบที่ชวยใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว

6.

คณะผูวิจัยพบวา การศึกษาตัวแบบเครื่องมือการปรับบทบาทภาครัฐ และประสบการณ
การผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ จากเอกสาร รายงานการศึกษา และคูมือปฏิบัติงาน
แตเพียงอยางเดียว ยังไมเพียงพอตอการทําความเขาใจแนวทางการนําเครื่องมือเหลานั้นไปใชในทาง
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ปฏิบัติ ตลอดจนกลไกการทํางานของเครื่องมือทางการบริหารเหลานั้นภายใตบริบทของแตละ
ประเทศอย า งถ อ งแท ซึ่ งความเข า ใจในเรื่ องดั งกล า ว จํ าเป น อย างยิ่ ง ต อการวิ เคราะห ในเชิ ง
เปรียบเทียบในมิติการสรางกลไกเชิงสถาบันใหมภายใตบริบทระบบการเมือง และการจัดโครงสราง
การบริหารงานภาครัฐของแตละประเทศที่แตกตางกัน
7.

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ขอจํากัดประการหนึ่งของการศึกษาในที่นี้ ก็คือ การที่คณะผูวิจัย
ยังไมสามารถทําความเขาใจเงื่อนไขเฉพาะในการทํางานของเครื่องมือทางการบริหาร และผลลัพธ
ของการทํางานของเครื่องมือเหลานั้นในทางปฏิบัติไดอยางถี่ถวนรอบดาน เนื่องจากขอมูลในเรื่อง
เหลา นี้ไมสามารถพบได จากเอกสารหรืองานศึกษาที่พ บ ทั้ง นี้ การเขาถึงขอมูลดังกลาว อาจ
จํ า เป น ต อ งอาศั ย การซั ก ถาม แลกเปลี่ ย นและเรี ย นรู จ ากการได พู ด คุ ย กั บ ตั ว แทนของผู ที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับการนําเครื่องมือทางการบริหารเหลานั้นไปปฏิบัติ หรือตัวแทนหนวยงาน
ภาครัฐในประเทศนั้น ๆ

8.

ดวยเหตุที่การศึกษาตัวแบบทางการบริหารในที่นี้ ตั้งอยูบนกรอบแนวคิดที่คอนขางเปน
เรื่องใหมสําหรับภาครัฐของไทย จึงอาจมีความยากในการสื่อสารทําความเขาใจกับฝายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในการสื่อสารกับผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือตัวแทนในภาคสวนอื่น ๆ ดังเห็นได
จากกรณีการจัดระดมความคิดเห็นสัมมนากลุมยอย (Focus group seminar) คณะผูวิจัยไมสามารถ
กลาวถึงตัวแนวคิดหรือเครื่องมือทางการบริหารไดโดยตรง แตตองอาศัยการแปรแนวคิดหรือหลักการ
มากลาวเทียบเคียงในลักษณะที่งายตอการทําความเขาใจของผูฟง เชน การใชคําวา การทําภารกิจ
“แทนกัน” หรือการทําภารกิจ “คูขนาน” ไปกับหนวยงานภาครัฐ สําหรับกลาวถึงรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะโดยที่ภาครัฐเปดใหภาคสวนอื่นเขามามีบทบาทดําเนินภารกิจแทน เปนตน ดังนั้น การ
สรางฐานความเขาใจที่ตรงกัน การเลือกใชคํา ตลอดจนการอธิบายหลักการและเปาหมายของการนํา
เครื่องมือมาใช จึงเปนเรื่องสําคัญ

9.

อยางไรก็ตาม แมวาคณะผูวิจัยจะพยายามระมัดระวังมิใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนขึ้น เชน การเขาใจคลาดเคลื่อนวา การเปดใหภาคสวนอื่นมาทํางานแทนรัฐ หมายถึง
การยกเลิกบทบาทความรับผิดชอบในภารกิจของหนวยงานภาครัฐ หรือเปนการถายโอนความ
รับผิดชอบใหภาคสวนอื่น หรือแปรรูปภารกิจของภาครัฐใหเปนของภาคเอกชน เปนตน แตในบาง
กรณีก็พบวามีการตีความหมายหรือเขาใจหลักการและวัตถุประสงคของโครงการคลาดเคลื่อนเปน
อยางมากดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ผูเขารวมการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองจากผูมีสวน
เกี่ยวของในจังหวัดกาญจนบุรีบางราย ตีความหมายของชื่อโครงการโดยเขาใจวาการศึกษาในที่นี้
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โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุงระบบบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด ดังตัวอยางการอภิปราย
ตอไปนี้
“...Model ของผมก็คือ ผูบริหารจังหวัดตองไมไดมาจากมหาดไทย จะมาจากการเลือกตั้ง
สรรหา คัดสรร ในเมืองกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวนั้นปหนึ่งมีรายไดประมาณ 1-2 หมื่น
ลานบาท ขณะที่งบประมาณจังหวัดอยูที่ หมื่นลาน สวนการเกษตรนั้นรองลงมา เพราะฉะนั้น
มหาดไทยควรจะมีปลัดจังหวัดเปนสูงสุด เพราะผูวาฯ ควรจะมีความเชี่ยวชาญเหมือนผูวา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย แตก็ตองมีความสามารถในการบริหารงานดวย…เรื่องที่กลาว
มาทั้งหมดเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินที่มันนอย จัดเก็บภาษีนอย เพราะการประกอบการก็
ไดผลนอย ดังนั้น จึงอาจเริ่มจากเรื่องของผูวาราชการจังหวัด นาจะเริ่มจากการเปนใครก็ได
เงินเดือน 1 ลานบาท และใหมีการประเมินผลงาน ผูวาฯ ตองสรางผลงาน สราง GDP สราง
คณะกรรมการอํานวยการเพื่อบริหาร อาจจะมาจากผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร ขณะที่รอง
ผูว าฯ อาจจะมาจากภาคเกษตร มี หน าที่ดูแลการจัด การเกษตร โดยใหเ กษตรจัง หวั ด
ทองเที่ยวจังหวัดเปนเลขาฯ ของคณะกรรมการนี้ดวย แตการปฏิบัติก็ตองใหทองถิ่น แลว
ก็ใหเงินเดือนกรรมการคนละ 100,000 เพราะรายไดของจังหวัดปหนึ่งไดนับหมื่นลาน ก็
วัดผลงาน แลวถาทุกจังหวัดทําได รายไดทั้งหมดก็จะอยูที่คลัง อันนี้เปนตัวอยางโมเดล
จังหวัด...” (การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ หองเอมเมอรัล
ชั้น 3 โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี)
10.

เนื่องจากการศึกษาในที่นี้ ถือไดวาเปนการศึกษาในขั้นบุกเบิก เพื่อนําแนวคิดเกี่ยวกับ
รู ป แบบเครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารสํ า หรั บ การปรั บ บทบาทและภารกิ จ ของภาครั ฐ ที่ ป รากฏใน
ตางประเทศมาพัฒนาตัวแบบเพื่อปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐของไทย คณะผูวิจัยตระหนักวา
อาจเปนไปไดที่การนําแนวคิดหรือเครื่องมือทางการบริหารที่เปนผลจากการวิจัยในที่นี้ มากลาวถึง
หรือเผยแพรในวงกวาง อาจจะกอใหเกิดขอสงสัยหรือความเขาใจที่ไมกระจางชัดแกผูที่รับรูรับฟง
หลั ก การและแนวคิ ด ดั ง กล า วเป น ครั้ ง แรก ด ว ยเหตุ นี้ คณะผู วิ จั ย จึ ง ให น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ
คอนขางมากกับการอธิบายถึงกรอบแนวคิดและหลักการอันเปนฐานของการนําเครื่องมือทางการ
บริหารแตละประเภทมาใชในทางปฏิบัติ มากกวาจะมุงกลาวถึงตัวเครื่องมือทางการบริหารเหลานั้น
โดยเฉพาะ

11.

การใหความสําคัญกับการมุงสรางพื้นฐานความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก
นับเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเนื้อหาสาระของผลการวิจัยมีความโนมเอียงไปในทางการอธิบายถึง
ตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารสําหรับปรับบทบาทและภารกิจของภาครัฐในมิติเชิงหลักการและ
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กรอบทฤษฎีเสียเปนสวนใหญ ในขณะที่การอธิบายถึงมิติการนําเครื่องมือมาใชในทางปฏิบัติ และ
แนวทางการปรับประยุกตใชในบริบทของภาครัฐไทยนั้น ถือไดวายังคงไมครบถวนสมบูรณนัก แต
ดวยขอจํากัดในเรื่องขอบเขตระยะเวลาการดําเนินโครงการ คณะผูวิจัยจึงเห็นวาในสวนดังกลาว
จําเปนตองมีการศึกษาตอยอดในเชิงลึกในโอกาสตอไป
12.

อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นวา การสรางฐานองคความรูและวางกรอบแนวคิดที่ชัดเจน นับวา
มีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอยอดเพื่อนําตัวแบบเครื่องมือทางการบริหาร
ดังกลาวมาพัฒนาและปรับประยุกตใชใหเหมาะสมภายใตบริบทเงื่อนไขของภาครัฐไทยไดเปน
อย า งดี ทั้ ง นี้ เพราะคณะผู วิ จั ยตระหนั ก ว า การคั ดลอกตั วแบบเครื่ อ งมื อทางการบริ ห ารจาก
ตางประเทศมาใชอยางสําเร็จรูปนั้น แมจะกระทําไดสะดวกงายดาย แตก็ถือเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา
อยางยิ่งในทางวิชาการ หากแตควรมีการศึกษาถึงหลักการและกรอบแนวคิดอันเปนรากฐานของ
การสรางเครื่องมือเหลานั้นอยางถองแทเสียกอน จากนั้นจึงสังเคราะหตัวแบบเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทเงื่อนไขเฉพาะของการบริหารภาครัฐไทยขึ้นเปนขั้นตอนในลําดับตอไป

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
13.

การศึกษาตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารสําหรับปรับปรุงบทบาทและภารกิจของภาครัฐ
ดังปรากฏในผลการศึกษาในที่นี้ คณะผูวิจัยมุงความสนใจศึกษาเฉพาะเจาะจงกรณีศึกษาใน
สหราชอาณาจักรเปนหลัก ดวยเหตุผลดานรูปแบบโครงสรางระบบการเมืองและการปกครองใน
ระบบรัฐสภาของอังกฤษ และการเปนหนึ่งในตนแบบของกระแสการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
ในบริบทสากล ดวยเหตุนี้ ผลการศึกษาจึงยังอาจขาดมิติของการศึกษาตัวแบบเครื่องมือทางการ
บริหารสําหรับปรับปรุงบทบาทและภารกิจของภาครัฐในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตก
ประเทศอื่น ๆ ในประเด็นนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอวา ในโอกาสตอไปควรมีการศึกษาตัวแบบเครื่องมือ
การปรับบทบาทและภารกิจของภาครัฐในประเทศอื่น ๆ โดยศึกษาเจาะลึกตัวแบบเครื่องมือแตละ
ประเภทที่ประเทศนั้น ๆ นํามาใชไดอยางประสบความสําเร็จ เชน การศึกษาตัวแบบเครื่องมือการ
สรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาตัวแบบ
เครื่องมือการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศฝรั่งเศส และการศึกษา
ตัวแบบเครื่องมือการเปดใหภาคประชาสังคมเขามาดําเนินภารกิจแทนภาครัฐในประเทศแคนาดา
เปนตน

14.

นอกจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการสรางสถาบันและตัวแบบเครื่องมือทางการบริหาร
สําหรับปรับบทบาทและภารกิจของภาครัฐที่ประสบความสําเร็จในตางประเทศ ในลักษณะการศึกษา
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เชิงลึกเครื่องมือแต ละแบบดังกล าวแล ว คณะผูวิจั ยเห็น วา ควรมี การเลือกหยิ บยกกรณีศึก ษา
ประสบการณการนําเครื่องมือสําหรับปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐแตละประเภทมาปรับใชจริง
ในทางปฏิบัติ มาศึกษาในเชิงลึกควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการศึกษาวิเคราะหกลไกการทํางาน
ของเครื่องมือแตละเภทเหลานั้นในทางปฏิบัติอยางละเอียด โดยอาจกําหนดขอบเขตการศึกษาใน
ลักษณะการศึกษาประสบการณการนําเครื่องมือแตละประเภทมาใชในการดําเนินภารกิจของรัฐ ใน
ลักษณะการศึกษารายภารกิจ เชน การนําเครื่องมือสําหรับเปดใหภาคเอกชนดําเนินงานแทนรัฐ มาใช
ในภารกิจดานบริหารเรือนจํา หรือการนําเครื่องมือสําหรับเปดใหองคกรภาคประชาสังคมเขามา
จัดบริการสาธารณะในดานการจัดบริการการศึกษา หรือการบริการทางสังคม เปนตน
15.

การพัฒนาตัวแบบเครื่องมือสําหรับปรับบทบาทและภารกิจของภาครัฐแตละรูปแบบ ควร
ตั้งอยูบนการสังเคราะหกรณีตัวอยางการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารที่ปรากฏในหนวยงาน
ภาครัฐของไทย ซึ่งสามารถเทียบเคียงหรือมีความใกลเคียงกับตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารที่
นํามาจากกรณีศึกษาตางประเทศ เชน การนํากรณีศึกษาการเปดใหองคกรชุมชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่แทนหนวยงานของกรมชลประทาน มาเปนกรณีศึกษาเพื่อสรางตัวแบบ
เครื่องมือทางการบริหารสําหรับเป ดให ภาคประชาสังคมและชุมชนเข ามาทําหน าที่ดูแลจัดการ
ทรัพยากรแทนหนวยงานภาครัฐ หรือการนํากรณีการประสานความรวมมือระหวางสวนราชการตาง ๆ
ในกระทรวงยุติธรรมซึ่งตั้งอยูในสวนภูมิภาค เพื่อสรางกลไกการทํางานรวมกันในรูป “ศูนยบริหารงาน
ยุติธรรมจังหวัด” ในลักษณะองคกรเสมือน มาเปนกรณีศึกษาเพื่อสรางตัวแบบเครื่องมือการสราง
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐ (Public/Public Partnership) เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการนํา
ผลการศึกษาตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารในบริบทตางประเทศ มาปรับประยุกตใชในบริบทของ
ภาครั ฐ ไทยเป น ไปอย า งเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ป จ จั ย แวดล อ มและสภาพเงื่ อ นไขการ
ปฏิบัติงานของหนวยราชการในปจจุบันมากที่สุด

16.

ในโอกาสตอไป หากมีการศึกษาวิจัยเพื่อนําตัวแบบเครื่องมือทางการบริหารสําหรับปรับ
บทบาทและภารกิจของภาครัฐ จากกรณีศึกษาตางประเทศ มาพัฒนาเพื่อปรับประยุกตใชในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือทางการบริหารที่เปนเรื่องใหมตอการรับรูและความเขาใจของผูมี
สวนเกี่ยวของ คณะผูวิจัยเสนอวา ควรมีการเชิญตัวแทนหนวยงานภาครัฐในตางประเทศซึ่งเปน
ตนแบบของการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารดังกลาว หรือตัวแทนองคการระหวางประเทศที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิรูปภาครัฐในบริบทสากล มาบรรยายเพื่อใหคําอธิบาย สราง
ความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ เพื่อใหคณะผูวิจัย
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแงของวิเคราะห
เปรียบเทียบเงื่อนไขบริบทเฉพาะของการนําเครื่องมือไปสูการปฏิบัติ และความเปนไปไดในการนํา
- 216 -

ตัวแบบจากตางประเทศมาปรับประยุกตใช ตลอดจนประสบการณในทางปฏิบัติและบทเรียนที่
พึงระวังในการนําเครื่องมือแตละประเภทมาใช เปนตน

*********************************************
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเขารวมการประชุม
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รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุม ยอยเพื่อระดมสมองรวมกัน
ระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอืน่ ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1
วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองเวียงคํา ชั้นลอย โรงแรมลําปาง เวียงทอง จังหวัดลําปาง
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
1 นางกรรณิกา วัชรินทร
ผูอํานวยการสถานพินิจและ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เยาวชนจังหวัดลําปาง
ลําปาง
2 นายบุญเจริญ พรหมไชยวงศ ผูพิพากษาศาลสมทบฯ
ศาลจังหวัดลําปางแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว
3 นางกมลวรรณ จันทรพรมมิน นักสังคมสงเคราะหชาํ นาญการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
4 นางสายสุนีย กันฑสุข
นักวิชาการฝมอื แรงงาน
ชํานาญการพิเศษ
ภาค 10 ลําปาง
5 นางอรทัย ทรงศรีสกุล
ผูแทน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง
6 นายสมคิด ธรรมรักษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
ลําปาง เขต 1
7 นายอุดมศักดิ์ วงศพนั ธุ
ครูผูเชี่ยวชาญ
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเหนือ
8 นางทิพรวี รัตนรังสรรค
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ชํานาญการ
ทองถิน่ จังหวัดลําปาง
9 นางสาวสุพัตรา นามวงศ
ครูผูชวย
ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดลําปาง
10 นางสุจินตนา ศรีตะระใส
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดลําปาง
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
11 นายสุนทร จวงพลงาม

ตําแหนง

นักบริหารงานและสวัสดิการ
สังคม 8
12 นางสาวนภาพร เยาวรัตน หัวหนางานวิจยั และประเมินผล
13 นายชนวน จิรจรัสตระกูล
ปลัดเทศบาล
14 นางวรัญญา แสนทอน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบาย
และแผน
15 นายโยธิน ชมภูศรี
นักพัฒนาชุมชน
รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน /ภาคประชาสังคม
16 พ.ต.ท. สมบูรณ บูรณพิธ
รองประธานหอการคาจังหวัด
17 นายประสงค สุนทรพัฒน
18 นายสมศักดิ์ คําวาส

รองประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบานปาตัน
ที่ปรึกษาองคกรชุมชน
บานดอนชัย

19 นางยุพิน เถาเปยปลูก

ประธานกลุมกองทุนสวัสดิการ

20 นายพันธศักดิ์ คําแกว

ประธานศูนยเรียนรูเพื่อ
ครอบครัวเขมแข็ง
ผูประสานงานกลุมบานสามขา
เลขาเครือขายกลุมลุมน้าํ จาง
กรรมการกลุมออมทรัพย
อุปนายกสมาคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพขาราชการ
ประจํา
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด

21 จาสิบเอก ชัย วงศตระกูล
23 นายบุญสง บุญเจริญ
24 นายธนโชติ ธนาวัฒน
25 นายเนตร กองสิน
26 นายอธิภูมิ กําธรวรินทร
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หนวยงาน
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลตําบลเกาะคา
องคการบริหารสวนตําบลทาผา
องคการบริหารสวนตําบลพิชัย
สํานักงานหอการคาจังหวัด
ลําปาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนบานปา
ตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
กลุมออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
กลุมออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
ศูนยเรียนรูเพือ่ ครอบครัวเขมแข็ง
กลุมบานสามขา
เครือขายกลุมลุมน้ําจาง
กลุมออมทรัพยติ๊บปาละสามขา
สมาคมเครื่องปนดินเผา
ตัวแทนกลุมผูส ูงอายุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง

รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2
รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุม ยอยเพื่อระดมสมองรวมกัน
ระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอืน่ ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 2
วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองเอมเมอรัล ชั้น 3 อาคารเอ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
1 นางสาวปานทิพย วิทยาพันธุ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชํานาญการ
2 นายมาโนชน บุณยานันต
นักวิชาการปาไมชํานาญการ

หนวยงาน
สํานักงานสิง่ แวดลอมภาค 8

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
3 นายนิรันดร พุฒตาล
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10
(ราชบุรี)
4 จาสิบเอก จรัญ โพธิม์ ณี
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 8
ราชบุรี
5 นายเฉลิมศักดิ์ ชาธิราช
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา
สํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาค 7
(ราชบุรี)
6 นางลัดดา มาโนช
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พัฒนาชุมชน
กาญจนบุรี
7 นายชํานาญ สมฤทธิ์
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการ
ควบคุมไฟปาภาคกลาง
ที่ทาํ การผูใหญบาน
8 นายสุรพล นิ่มเนตร
ผูใหญบานหมูท ี่ 3
ตําบลเกาะสําโรง
9 นายวสันต พงษสมบูรณ
ผูใหญบานหมูท ี่ 4
ที่ทาํ การผูใหญบาน หมูท ี่ 4
ตําบลเกาะสําโรง
10 นางเทียนทอง อัศวะมหาศักดา หัวหนาฝายอํานวยการ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดกาญจนบุรี
11 นายวีระ ธูปทอง
ผูชวยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
12 นางฐปานีย มครศวรรยธรรม นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ชํานาญการ
13 นายเรวัตร เพิม่ พงศาเจริญ ผูชวยผูอํานวยการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
14 นางสิริกานต พงษสวัสดิ์
15 นางมยุรี สินชัย
16 นายภุชงค จงใจภักดี
17 นายโชติ เชื้อฮอ
18 นางบุศรา อารีรอบ
19 น.ส.เพียงเดือน จันทรอัมพร

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน
20 นายสาโรจน คลายสินธุ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
21 นายสมมาตร นิลรัตน
รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน /ภาคประชาสังคม
22 นางกัญญาพร สุทธิพนั ธ
ผูจัดการสมาคม
23
24
25
26

นายธเนศร เสนาเมือง
นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน
นายวีระ สําเนียงแจม
พ.อ.(พิเศษ) สุรินทร จันทรเพียร

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ครูชํานาญการพิเศษ
1) นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวกาญจนบุรี
2) ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัด
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หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง
เขต 1
อบต.หนองหญา
อบต.เกาะสําโรง
อบต.หนองบัว
เทศบาลตําบลปากแพรก
เทศบาลตําบลลาดหญา
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อบต.บานเกา
อบต.ทามะขาม

ศูนยประสานงานองคการเอกชน
ประจําจังหวัดกาญจนบุรี
มูลนิธวิ ัดไชยชุมพลชนะสงคราม
บริษัท ศรีฟา โฟรเซนฟูด จํากัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวกาญจนบุรี
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3
รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุม ยอยเพื่อระดมสมองรวมกัน
ระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอืน่ ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 3
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองดุสิต 6-7 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
1 นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย สรรพากรพืน้ ที่
2 นายบุญสม ยุติธรรมภิญโญ นายชางชลประทานอาวุโส
3 นายเสริมพันธ สาริมาน
ผูแทน
4 นายเจริญ ปานันท

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชํานาญการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5 นายชุมพล ชิตวิเศษ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
6 นายไพรวัลย อารมณชื่น
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
7 นายไพโรจน วงษดีไทย
รองนายกเทศมนตรี
8 นายนรินทร บุญฉ่ํา
หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาล
9 นางณัฐนพิน สุขประเสริฐ
ปลัดเทศบาลตําบล
10 น.ส.จุฑารัตน วุฒิสมบูรณ ปลัดเทศบาลเมือง
11 นายบุญชนะ เนาวรัตน
หัวหนาฝายปกครอง
12 นายสัญชัย ไวยกูล
รองปลัดเทศบาลตําบล
13 รอยตรีปราโมทย ทับทิม
รองปลัดเทศบาลเมือง
รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน /ภาคประชาสังคม / นักวิชาการ
14 นายกมลวัฒน ยะสาวรรณ ผูชวยหัวหนาแผนกกฎหมาย
15 นายพีระพงษ สุดประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
16 ผศ.ดร. บุญเชิด หนูอิ่ม
อาจารย
17 นายพะยอม เที่ยงธรรม
ประธานชมรมอาหารปลอดโรค
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หนวยงาน
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
โครงการชลประทานชลบุรี
สํานักงานพื้นที่อนุรักษที่ 2
(ศรีราชา)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
เมืองพัทยา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลตําบลเสม็ด
เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลเมืองบานสวน
เทศบาลตําบลเสม็ด
เทศบาลเมืองหนองปรือ
ทาเรือแหลมฉบัง
กลุมผูใชนา้ํ บางพระ
ภาควิชาภูมิศาสตร ม.บูรพา
ชมรมอาหารปลอดโรค

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
18 นายวิญูวัตร เอื้ออารีย
19 นางสุภานิตร จุมผา

20 น.ส.อรวรรณ คันธะวงศ
21 นางเอมอร ศรีตุลานนท
22 นายอรรถกร
อิทธิวฒ
ั นะโกมล
23 นายชรินทร วิสิกรัตน

ตําแหนง
หนวยงาน
ผูแทนจากชมรมผูประกอบการคา ชมรมผูประกอบการคาอาหาร
อาหาร
ผูแทนสํานักงานปฏิบัติการภาค สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตะวันออก)
เจาหนาที่บริการหลังการขาย
บริษัท อมตะซิตี้ จํากัด
บริษัท อมตะซิตี้ จํากัด
ผูจัดการแผนกบริการหลัง
การขาย
ผูจัดการบริษทั แหลมฉบัง
บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จํากัด
อินดัสทรี จํากัด
ผูใหญบาน อําเภอสัตหีบ
ชุมชน
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รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 4
รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุม ยอยเพื่อระดมสมองรวมกัน
ระหวางตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอืน่ ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองวิมานทิพย 2 โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส หลานหลวง
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
1 น.ส.ชุติมา เทศศิริ
นักทรัพยากรมนุษยชํานาญการ
พิเศษ
2 น.ส.อุมาพร คลายอ่ํา
-ไมระบุ3 น.ส.กิ่งกาญจน เชื่อมวาส
-ไมระบุ4 นายชิด ปาคํามา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
5 นางมยุรี พันธุชื่น
นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ
พิเศษ
6 น.ส.วันวิสาข ขาวคม
นิติกร
7 นางกรวิภา จุลเจริญ
นักวิชาการสรรพากร ชํานาญการ
8 น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม
9 นายสมบัติ เชิดชูธรรม
10 นางวีนัส นาคสุวรรณ

11 นางณัฐยา หนุนภักดี

12 นางสุพิชา มานะนิติธรรม

หนวยงาน
สํานักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมคุมประพฤติ
กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมสรรพสามิต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมสรรพากร
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมปาไม
วิศวกร ชํานาญการพิเศษ
กรมทรัพยากรน้ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการ
ชํานาญการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
13 น.ส.อัญชลี สงวนพงศ
14 นางปรียาพร จันทโวภาส
15 นายสุรวิทย นวลแกว
16 นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก
17 นายวัชระชัย กลิ่นสุคนธ

ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการที่ดนิ ชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ
นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ

18 นางเยาวมาลย เสือแสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
19 นางประภาพร โพธิ์ทอง

เจาพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน

20 น.ส.พูนสิน ยมจินดา

ผูแทนปลัดกระทรวงพาณิชย

21 นางสุรียพร ฟกทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ชํานาญการพิเศษ
ผูแทนกรมบัญชีกลาง
ผูเชี่ยวชาญกลุมบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6
นักพัฒนาระบบราชการ

22 นายศศิน พัฒนภิรมย
23 น.ส.กิ่งกาญจน เอีย่ มวาส
24 น.ส.เยาวพร ปยมาพรชัย

25 น.ส.กาญจนากร สามเมือง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
26 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนธันธ นายกเทศมนตรีเมือง
พระประแดง
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หนวยงาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมที่ดิน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสนับสนุนการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสนับสนุนการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
กรมบัญชีกลาง
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม / นักวิชาการ
27 นายกรกฎ ผดุงจิตต
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
28 นายประพนธ วงศวิเชียร
ผูแทนสภาวิศวกร
29 นายพีระวัฒน ดวงอุปะ
นิติกร
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หนวยงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
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รายชื่อผูเขารวมการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากผูที่เกี่ยวของ
รายชื่อผูเขารวมการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

หนวยราชการสวนกลาง
1

นายเลอศักดิ์
ริ้วตระกูลไพบูลย

2

น.ส.กัณฐชา วิญูวิริยวงศ

3

นายธงชัย สถาพรวรศักดิ์

4
5

น.ส.ประสพสรรพ
กมลยะบุตร
นางอุรัสณีย จิงหะรานนท

6

นางผาณิต บูรณโภคา

7

น.ส.สุรีย ชนะโสภิดานนท

8

นางจันทรจรี ซอนพิมพ

9

น.ส.สิริกุล ผองใส

ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
โครงสรางและระบบบริหารงาน
บุคคล
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมการขาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมการขาว
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
10 น.ส.เกยูร เมาทอง

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตําแหนง
หนวยงาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่
แผน
เกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางวรรณา แพทยากูล
เจาพนักงานสถิติ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่
เกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายชวลิต หนูทอง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายเชาว ศรีวชิ ัย
นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง
พิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
น.ส.สุนิสา อนันตกูล
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กรมการขนสงทางบก
พิเศษ
กระทรวงคมนาคม
น.ส.ณีราวรรณ ปญสุทธิ์
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม
นางอุรารักษ วิลัยศรี
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม
น.ส.วนิดา รูปสุวรรณ
นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ
กรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม
น.ส.พรทิพา จํานงคอาษา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทางหลวง
พิเศษ
กระทรวงคมนาคม
น.ส.พันธุท ิพย สิงหประทาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
นางลัดดา พูลศิลป
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กรมการขนสงทางอากาศ
พิเศษ
กระทรวงคมนาคม
น.ส.วนิดา วิชยั กุล
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กรมการขนสงทางอากาศ
พิเศษ
กระทรวงคมนาคม
นายอภิรัญ สุวรรณคง
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
23 นางกันยา พงศพิศาล

24
25
26
27
28
29
30

31

32

ตําแหนง
หัวหนากลุมงานงบประมาณ

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
นายวิชชากร คงมั่น
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
แผน
นายอมรชัย บานเมือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
น.ส.ปยฉัตร ธูปบูชา
เศรษฐกร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
น.ส.วันวิสาข ขาวคม
นิติกรปฏิบัติการ
กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
น.ส.ทิพวัลย ชุมทอง
นักวิชาการการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
น.ส.อุมาพร คลายอ่ํา
นักวิชาการการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
พิเศษ
กระทรวงการคลัง
นางชื่นจิตร คุปตกาญจนกุล นักพัฒนาสังคม 8 ว
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
นางกัลยากร ศรีสันติ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิเศษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
น.ส.วราภรณ พงศพนิตานนท นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
พิเศษ
ครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
33 นางพิสมัย สุวรรณรังษี

ตําแหนง
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
พิเศษ

34 นางสุพิชา มานะนิติธรรม

นักสังคมสงเคราะหชาํ นาญการ

35 นางจิตรา เฉลิมทิพย

หัวหนากลุมพัฒนาระบบริหาร

36 นางศุภิดา เสมมีสุข

41 น.ส.ธนิดา บัวหลวง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
พิเศษ
เจาหนาที่คดีพิเศษ ชํานาญการ

42 นายธนาธิป ยุหะนันท

นักวิชาการยุตธิ รรมปฏิบัติการ

43 นายธีระพงษ วสันตดิลก

นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ

44 นางชไมพร ลวนเสง

นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ

37 นางอมรรัตน กลับคลาย
38 นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก
39 นายถิระวัฒน ศรีวิฑูรย
40 น.ส.พัชรศรี ศรีเมือง
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หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
45 น.ส.อรุณศรี จิตรปรานี
46 นางปทมา อินทนธี

47 น.ส.จันทรฉาย ผองอินทร

48 นางกันยา พงศพิศาล

49 นายนิคม
ปญญาทวีกิจไพศาล
50 นางวรรณา ต.แสงจันทร

51 น.ส.จารุนนั ท ตันเจริญผล

52 น.ส.จงดี ชุนสนิท

53 น.ส.สุมามลย นอยวงษ

54 น.ส.สุรีวรรณ ฟองอินทร

ตําแหนง
หนวยงาน
นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
นักวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมงานงบประมาณ
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
ชํานาญการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
พิเศษ
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
สํานักงานปลัดกระทรวง
โครงสรางระบบราชการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมอุตุนิยมวิทยา
ชํานาญการพิเศษ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
55 นางวารุณี เตยตอวงศ
56
57

58

59

60

61
62
63
64
65
66

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
นางอัจฉริยา มณีขัตย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมปาไม
น.ส.ปาณิศา อินทสะโร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
นายอภินันท วัฒนรัตน
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
นายธงไชย ชํานาญกิจ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
น.ส.สุวรรณา สิริกาญจนกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
ชํานาญการพิเศษ
อนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
นายนรินทร อุทระภาศ
นักวิชาการที่ดนิ ชํานาญการ
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
นายพรหมพิรยิ ะ พนาสนธี หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
น.ส.สมจิตร สุขชัย
นักทรัพยากรบุคคล
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
นางณัฏิยา ทิภากรณ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
น.ส.อาริยา เมฆาธร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
พิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุทธิพงศ ชาญชนานนท ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ สํานักงานปลัดกระทรวง
บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
67 นายวิสูตร บุญเหลือ
68 นางละเอียด ธีระรัตน
69 นางทัศนีย อักษรมัต
70 นางเกศินี จันทสิริยากร
71 นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
72 นายชาญชัย เชื้อชัยกุล
73 นายอนุชา อัครพิศาล

74 น.ส.สุพัตรา รอดเรือง

ตําแหนง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและ
แผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกองแผนงานและ
วิชาการ
นักวิเคราะหแผนและนโยบาย
ชํานาญการ
นักวิเคราะหแผนและนโยบาย
ชํานาญการ

หนวยงาน
กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม

หนวยราชการสวนภูมิภาค
75 นายสิทธิไชย ธงไชย
76 นายสุชนิ กัชรักษ

นายชางรังวัดอาวุโส
ครู

สํานักงานที่ดนิ จังหวัดกาญจนบุรี
สถาบันการศึกษานอกระบบ
ภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
77 นายชุมพล ชิตวิเศษ

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน /ภาคประชาสังคม/นักวิชาการ
78 นายพันธศักดิ์ คําแกว
79 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ประธานคณะทํางาน
ผูจัดการสํานักงานประปา
สาขาสุขุมวิท
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ศูนยเรียนรูเพือ่ ครอบครัวเขมแข็ง
การประปานครหลวง

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
80 นายวิญูวัชร เชื้ออารีย
81
82
83
84
85
86

นางวัชรา จูงจิตรดํารงค
นายพีรพันธุ แปนตระการ
น.ส.เสาวนีย คนกลา
นายจวน ศรีวชิ ัย
นายยศราช แกวกัน
นายสุรนิ ทร คําแพร

ตําแหนง
เลขานุการชมรม
นักบริหาร 13
หัวหนาสํานักงาน
พนักงานวางแผน 6
ผูประสานงานกลุมจังหวัด
เจาหนาที่ปฎิบัติการชุมชน
กองรัฐกิจสัมพันธ

หนวยงาน
ชมรมผูประกอบการคาอาหาร
จ.ชลบุรี
ทาเรือแหลมฉบัง
การรถไฟแหงประเทศไทย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
การไฟฟาฝายผลิต

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
87 นางวรรณพร
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
88 น.ส.เยาวพร ปยมาพรชัย
89 นายวิชิตร แสงทองลวน
90 นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
91 นายณัฎฐา พาชัยยุทธ
92 น.ส.กฤษณา แกวดวง
93 น.ส.กาญจนากร สามเมือง

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
ผูเชี่ยวชาญกลุมบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
การบริหารงานสวนภูมิภาคฯ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริหารงานจังหวัดฯ
ผูอํานวยการกลุมบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 5
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

รายชื่อผูเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
รายชื่อผูเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ การปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ
วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองกมลทิพย บอลลลูลมู ชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

ผูทรงคุณวุฒิ
1

นายแพทย พลเดช
ปนประทีป

2

ดร. เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล

อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร

สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
3
4
5

รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ
น.ส.ทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน
นายการุณ กิตติสถาพร

6

นายสนิท จรอนันต

7

น.ส.ขนิษฐา สุดกังวาล

8

น.ส.เยาวพร ปยมาพรชัย

9

นายบดินทร พุมนิคม

เลขาธิการ ก.พ.ร.
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย
(ก.พ.ร.เต็มเวลา)
อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ดานสังคม
ผูอํานวยการสํานักเผยแพรและ
สนับสนุนการมีสวนรวมฯ
รักษาการผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
พัฒนาระบบราชการ
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สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
10 น.ส.ธนพร ทับสุพรรณ

22 นางสุชาดา มูลศรี

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

23 น.ส.เบ็ญจมาศ จาดคลาย

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

11 น.ส.กนกนาถ ปาละกูล
12 น.ส.คุณธรรม วัฒนา
13 น.ส.ศรีประภา ถมกระจาง
14 น.ส.เลิศลักษณ ดาวสุวรรณ
15 นายวิชิตร แสงทองลวน
16 น.ส.กาญจนากร สามเมือง
17 นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
18 นายเริ่มรัตน พันธเจริญ
19 น.ส.ภัทรพิชญ นะออน
20 น.ส.ทองกร บุญอํานาจเดช
21 น.ส.วนิดา สุวรรณประภา
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หนวยงาน
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
24 น.ส.เบญจภรณ รวมทรัพย

ตําแหนง
เจาหนาที่ชว ยดําเนินงาน

25 น.ส.จรรยา อักกะรังสี

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

26 น.ส.ฐาปณี พงษนมุ กุล

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

27 น.ส.วรรณวิภา มหาภิรมย

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

28 น.ส.วรรณารีย หงสวิบูลผล

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

29 นางวิภาดา ตริตระการ

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

30 นางเชาวลิต ทวนทอง

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

31 นายรัฐ จําปาทอง

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

32 น.ส.มัตติกา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

33 น.ส.นภนง ขวัญยืน

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
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หนวยงาน
สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวน
ภูมิภาคฯ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
34 นายสุเพียร เจียรวาป

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

35 นางศิริพร พงษเปรม

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

36 นายกําธร เชาวรัตน

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ

37 นางบุญญาณี พันธุสมั ฤทธิ์

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ

38 น.ส.ดารณี เกิดประดิษฐ

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ

39 น.ส.กาญจนา ลพเลิศ

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ

40 น.ส.ยุภาพร รอมไธสง

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ

41 น.ส.มนิตา คําภักดี

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ

42 น.ส.มนัสสิริ เจียมวิจิตร

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
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หนวยงาน
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
43 น.ส.ออย โชติธีระชัย

44 นางกิตติยา คัมภีร

หนวยงาน
สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร.

45

สํานักงาน ก.พ.ร.

46
47
48
49
50
51
52
53
54

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ

ผูเชี่ยวชาญภารกิจการสงเสริม
การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ
นายพูนลาภ แกวแจมศรี
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.เพ็ญนภา ปานชื่น
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นางวาสนา จัตุพร
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นายอภิศักดิ์ หัตถะแสน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.ปณิตา ปยะพุทธิชยั
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.สุธาทิพย ปานแมน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.ชมพูนุช กรรณิการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.คริษฐา ดาราศร
นิติกรชํานาญการ
น.ส.สุภทั ร แจมกระจาง
เจาหนาที่ธุรการปฏิบัติการ
นายวัชรพงษ จาวรุงวณิชสกุล นิติกรชํานาญการ

55 น.ส.ศิรนิ ันท โตะนาค

นิติกรชํานาญการ

56 น.ส.ณัตยิ า กรกมล

นิติกรปฏิบัติการ
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สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ราชการ
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ราชการ
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ราชการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
57 น.ส.เกวลิน กูลณาวงศ
58 น.ส.สุนทรี สภาสงวน

หนวยงาน
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ราชการ
ภารกิจการพัฒนาองคการมหาชน

59

ภารกิจการพัฒนาองคการมหาชน

60
61
62

63

64

ตําแหนง
นิติกรปฏิบัติการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
พัฒนาระบบราชการ
นางศิริพร วัยวัฒนะ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
น.ส.วรางคณา ชาครพิพัฒน นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.ปณิตา โรจนพาณิช
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
ผูเชี่ยวชาญกลุมพัฒนาระบบ
สนับสนุนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ
น.ส.พรทิพย แกวมูลคํา
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
ระบบราชการสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
น.ส.ตุลาภรณ เส็นดาโอะ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ

ภารกิจการพัฒนาองคการมหาชน
ภารกิจการพัฒนาองคการมหาชน
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ

65 นายธนกิจ สถาพรอานนท

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ

66 นางดารัตน บริพันธกุล

ผูอํานวยการสํานักติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ
ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานการ สํานักติดตามและประเมินผลการ
ติดตามประเมินผลสวนราชการ พัฒนาระบบราชการ

67 น.ส.สุรงุ ลักษณ
เมฆะอํานวยชัย
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
68 น.ส.จตุพร พูลแกว

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานการ
ติดตามประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษา
นางศิริเนตร กลาหาญ
ผูอํานวยการกลุมเลขา ก.พ.ร.
และประชาสัมพันธภายใน
น.ส.อุษา ปญญาวดี
ผูอํานวยการกลุมติดตาม
ประเมินผลกลุม จังหวัด
น.ส.ณัฐชยา เครือหงส
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
น.ส.สุณี มักผล
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
น.ส.สาวิตรี เพ็งผาสุข
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นายรักชาติ ชาติสิริทรัพย
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.อรทัย ยศอินตะ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.ดารารัตน โฆษิตพิพัฒน นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.สุภลักษณ ชัมภรัตน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.นฤมล ติยะแสงทอง
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นายอภิชาต กรรมสิทธิ์
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.นลินี จันสวาง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
โครงสรางระบบราชการ
นายสุนทร อนันตวิรุฬห
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงแรงงาน
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หนวยงาน
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
82 นางนันทนา ธรรมสโรช
83 นายสมใจ สังขแสตมป
84 นายสุวทิ ย อมรนพรัตนกุล
85 น.ส.วิลาวัลย ตานอย

86 น.ส.เยาวลักษณ
ตั้งบุญญะศิริ
87 น.ส.บุษยา เจริญผล
88 นายทวีศักดิ์ วาณิชยเจริญ
89 น.ส.อรพิน ทรงประสิทธิ์
90 นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร
91 น.ส.ปญจพาณ ดีขจรเดช
92 น.ส.สุกัญญา
องควิเศษไพบูลย
93 น.ส.ดวงเดือน จําปาเงิน
94 นางกรุณา วรกุลพิพฒ
ั น
95 น.ส.ณฐิณี สงกุมาร

ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงพาณิชย
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร
และอํานวยการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการสวนฯ
กระทรวงพลังงาน
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
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หนวยงาน
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
96 นางภรณี อัตตะภูมิ

100 นายวิโรจน คราลัด

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นัดจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

101 นางชรส ทองภักดี

เจาพนักงานธุรการอาวุโส

102 น.ส.นาตยา ภาคาพร

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

103 น.ส.อัมภร ชํานาญศิลป

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ

104 นางสุจิตราภรณ
นาคะลักษณ

บรรณาธิการรายงาน

105 นางปาริชาต ศิวะรักษ

ผูจัดการโครงการ

106 นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

นักวิจัยสาขาการทองเที่ยว
และกีฬา

107 นางสุนนั ทา เนตรนุช

นักวิจัยสาขาการศึกษา

97 น.ส.ชนัชญภรณ งอนเซง
98 น.ส.วรุณสิริ ภูธนวิศิษฎ
99 น.ส.สุภาพร สิรวณิชย
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หนวยงาน
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
สํานักพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการ
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
108 นายอิสระ โพธิ์จันทร

ตําแหนง
นักวิจัยสมทบ

109 ผศ.ดร. แกวคํา ไกรสรพงษ

นักวิจัยสาขาวัฒนธรรม

110 ผศ.ดร. ศุภมิตร ปติพัฒน

อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

111 น.ส.เรืองระวี
สุวรรณปราโมทย

เลขานุการแผนงาน

112 อาจารยวนิดา
วัฒนชีวโนปกรณ

นักวิจัยสาขาการทองเที่ยว
และกีฬา

113 น.ส.พัชรี ทองดอนพวน

นักวิจัยผูชว ยฯ

114 น.ส.มนวดี จันทิมา

นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

115 น.ส.โชติมา สงวนพันธุ
116 น.ส.สุภาวดี เติมเต็มทรัพย
117 น.ส.ภัทธิรา พัชรภัค
118 น.ส.จีระพร นอยอําไพ
119 นายคมศัลล ศรีวิสุทธิ์

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
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หนวยงาน
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
โครงการสรางเสริมภาคีการ
พัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะ
ประเทศไทย (สสส.)
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
120 น.ส.กฤษณา แกวดวง
121 น.ส.วิริยา เนตรนอย
122 นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
123 นายนพเกา หอนบุญเหิม
124 นางขนิษฐา งามวงศสถิต
125 น.ส.อรญาณี สุนทรัช
126 น.ส.ภัทรอาภา จินดาวงศ
127 นายไพสิฐ สุคันธรส
128 น.ส.จิราภรณ อิสริโยดม
129 นางบุญสง รูปวิโรจน
130 นายอนันต โชติสรยุทธ
131 นายสุพรรณ อัชรพรพรรณ

132 นางสมนึก จิรากร
133 นายธานินทร พุมอรุณ

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 5
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาระบบราชการ

หนวยงาน
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยี สํานักงานเลขาธิการ
สารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมสื่อสารสราง สํานักงานเลขาธิการ
ความเขาใจในการพัฒนาระบบ
ราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเลขาธิการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการพิเศษ
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
134 น.ส.ธารทิพย กาญจนาภา

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ
ก.พ.ร. และประชาสัมพันธ
ภายใน
น.ส.อัจฉราพร บุญญพนิช นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
น.ส.นวลจันทร แสงมณี
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นางสุดารัตน สุขโหตุ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
น.ส.ปรีดารัชต ตั้งมัน่
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
น.ส.กาญจนา สมรูป
นักพัฒนาระบบราชการ
ชํานาญการ
นายกัมพล ตั้งจิตติวัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ
น.ส.อักสรณ ทองศรี
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.กิติยา พรณรงค
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.นรินทรธร เศษโชติ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
น.ส.สุคนทิพย ทิพวัฒน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
นางพิชฌาน ศรีตะวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ
น.ส.วริศรา สุวัฒนาวินิจ
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
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หนวยงาน
สํานักงานเลขาธิการ

สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
148 น.ส.ปาริฉัตร ทองมา

ตําแหนง
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
149 นางเยาวลักษณ อักษรานุกลู เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
150 น.ส.รุง รัตตา วรรณเสถียร เจาพนักงานบัญชีและการเงิน
ปฏิบัติการ
151 น.ส.นนทญา หงษรัตน
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
152 น.ส.ศศิรินทร สามิตสมบัติ นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ
153 น.ส.สุชาดา ประถมปทมะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
154 น.ส.นงลักษณ กองมี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
155 นางอุษา สรอยกอน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
156 นายธัชวุฒิ จาคธนดิสต
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบาย
และแผน
157 นางเจียรนัย สมมาตร
นักจัดการงานทั่วไป
158 น.ส.นพวรรณ รวงทอง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
159 น.ส.ภัทรพร ขาวงาม
เจาหนาที่ชว ยดําเนินงาน

หนวยงาน
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.

คณะผูวิจัย
160
161
162
163
164
165
166

รศ.ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน
ดร. วสันต เหลืองประภัสร
ดร. เกรียงชัย ปงประวัติ
นายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ
นายชาย ไชยชิต
นายนที สารพัดวิทยา
น.ส.อลิศรา พรหมโชติชัย

หัวหนาโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ใบลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
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ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการประชุม
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เอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย

โครงการวิจัย
เรื่อง
“การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่
ชัดเจน เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ”
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รายละเอียดของโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตอการพัฒนา
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัมพันธกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
หนวยงานดําเนินการ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะผูวิจัย

รศ. ดร. นครินทร
อาจารย ดร. วสันต
ดร. เกรียงชัย
นายกิตติพงศ

เมฆไตรรัตน
เหลืองประภัสร
ปงประวัติ
กมลธรรมวงศ

หัวหนาโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อกําหนดขอบเขตประเภทภารกิจภาครัฐ ตลอดจนการจัดระบบความสัมพันธระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคสวนอื่น ไดแก ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน และชุมชน ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดสมดุล
2. เพื่อสรางเครื่องมือหรือวิธีการ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการใชอํานาจหนาที่รัฐ ในการดําเนิน
ภารกิจแตละประเภท และแสดงความสัมพันธระหวางประเภทภารกิจภาครัฐ กับวิธีการปรับ
รูปแบบการใชอํานาจหนาที่ภาครัฐ และการสรางเครื่องมือหรือวิธีการสนับสนุนใหกลไกหรือภาค
สวนอื่นในสังคม สามารถเขามาดําเนินการแทนภาครัฐ
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หลักการและเหตุผลของการศึกษาวิจัย
ระบบการบริหารราชการแผนดินนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
ดังจะเห็นไดวาบทบาทที่สําคัญอยางหนึ่งของระบบการบริหารราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น ก็คือ การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ และใชอํานาจหนาที่บริหารจัดการกิจการสาธารณะ เพื่ออํานวย
ประโยชนสุขและมุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่
ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (2) จึงระบุใหรัฐตองมีการกําหนด
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยการจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่สูงสุด
ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ยังไดกําหนด
เปาหมายของการบริหารราชการแผนดิน โดยตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ แนวทางการดําเนินการเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ไดแก การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจของหนวยงานภาครัฐ และยุบเลิก
หนวยราชการที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ฯลฯ
นอกจากนั้น ระเบียบบริหารราชการแผนดินยังไดวางแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคใหชัดเจนขึ้น และสามารถบริหารราชการแบบบูรณาการไดดียิ่งขึ้น โดยกําหนดใหจังหวัดมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ใหจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยใหถือวาจังหวัดเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ รวมถึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเปนความรวมมือ
ตกลงกันระหวางสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน เพื่อใหมีการดําเนินการพัฒนา
จังหวัดที่ตอบสนองตอประชาชนในพื้นที่สูงสุด โดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ของอําเภอใหชัดเจน และอํานวยความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิด
การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนหนวยราชการสวนกลาง หนวย
ราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมกันขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ
ภารกิจของรัฐ จึงนับเปนทิศทางการพัฒนารูปแบบการบริหารราชการที่สําคัญในปจจุบัน ดังปรากฏในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ซึ่งระบุถึงแนวทางการ
ปรับรูปแบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและ
สรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
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นอกเหนื อ จากการมุ ง ส ง เสริ ม บทบาทและสร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐแลว แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยฉบับปจจุบัน ยังไดกําหนดใหมีการวาง
ระบบบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการภายในระบบราชการด ว ยกั น เองอี ก ด ว ย โดยระบุ ใ ห มี ก ารจั ด ระบบ
ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อใหมีขอบเขต อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการถายโอนบทบาท
ภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติในเขตพื้นที่ใหมากขึ้น
ทั้งนี้ การสรางความชัดเจนของบทบาทภารกิจ รวมทั้งการมีระบบงานที่สนับสนุน และเชื่อมโยงกัน
ของหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง รวมถึงการบูรณาการบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน จะนําไปสู
ผลลัพธในการสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทุกระดับอยางสูงสุด
อยางไรก็ตาม การสรางแนวทางและกลไกสําหรับปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ อันจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายในประการตาง ๆ ดังกลาวนั้น ยอมมิอาจดําเนินการไดโดยบทบาทการกําหนด
และตัดสินใจโดยหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐแตเพียงลําพัง หรือการสรางขอเสนอในเชิงวิชาการแตเพียง
ดานเดียว หากแตจําเปนตองอาศัยบทบาทการมีสวนรวมของตัวแทนผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน
นับตั้งแตผูบริหารในหนวยราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวงและกรมตาง ๆ ไปจนถึงบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในหนวยราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการ
อํานวยประโยชนสุข คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในทุกดาน ตลอดจนองคกรภาคธุรกิจในพื้นที่
และประชาชนผูรับบริการสาธารณะ เพื่อรวมเสนอแนะขอคิดเห็นและความตองการอยางกวางขวางอีกดวย

วัตถุประสงคของการประชุมกลุมยอย
การจัดประชุม กลุม ย อยในครั้ ง นี้ เปน หนึ่งในกระบวนการเป ดพื้น ที่การมีสว นรว มของตัว แทน
หนวยงาน และองคกรในภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวมกําหนดกรอบการสรางแนวทางและกลไกการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานภาครัฐที่เหมาะสมตอไป โดยกระบวนการประชุมกลุมยอย มีเปาหมายสําคัญ คือ
1. เพื่อใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการ ทั้งในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นในที่นี้ ตั้งอยูบนฐานของการวิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากมุมมองอันหลากหลายของผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนอยางรอบดาน
2. เพื่อใหขอเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐในทุกสวน มีความสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงในการบริหารกิจการสาธารณะในระดับพื้นที่ในปจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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สภาพเงื่อนไขความจําเปนในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น รวมถึง
แนวโน มการทวีบทบาทและความสํ าคั ญมากขึ้นขององค กรภาคประชาสังคมในการร วมบริ หารกิ จการ
สาธารณะในระดับชุมชน

ประเด็นคําถามในการระดมความคิดเห็น
1. ปจจุบัน นอกเหนือจากการดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบแลว หนวยงาน/องคกรของทาน มี
การดําเนินงานหรือกิจกรรม “แทนหนวยงานอื่น” หรือไม อยางไร?
ตัวอยางเชน
- งานที่มีการสั่งการมอบหมายใหทําแทน
- งานที่หนวยงานอื่นฝากหรือขอใหทําแทน
- งานที่ตองทําเพราะเปนนโยบายเฉพาะเรื่อง/ตามสถานการณ
- อื่น ๆ
2. ในการบริหารภารกิจหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบ หนวยงาน/องคกรของทาน มีการทํางาน
“รวมกับหนวยงานอื่น” หรือไม อยางไร?
ตัวอยางเชน
- การประสานขอความรวมมือ การชวยเหลือสนับสนุน
- การรวมมือกันดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผล
- การทําขอตกลงความรวมมืออยางเปนทางการ
- อื่น ๆ
3. หนวยงาน/องคกรของทาน มีการดําเนินภารกิจ/กิจกรรม ในลักษณะ “คูขนาน” ไปกับภารกิจ/
กิจกรรมของหนวยงานภาครัฐหรือไม อยางไร?
ตัวอยางเชน
- การจัดการสิ่งแวดลอมโดยองคกรชุมชน คูขนานไปกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การจัดระบบสวัสดิการสังคมโดยองคกรชุมชน คูขนานไปกับหนวยงานสวัสดิการสังคมของรัฐ
- อื่น ๆ
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เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกีย่ วของ

โครงการวิจัย
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