
 

 

 

รายงานสรุปผลการสัมมนา  

 

เรื่อง “แนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ระหวางหนวยงานภาครัฐ” 

 

ของ 

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 

เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 

 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 



สารบัญ 
หน้า 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า          ๑ 
๑. หลักการและเหตุผลในการสัมมนา      ๑ 
๒. วัตถุประสงค์         ๒ 
๓. วิธีด าเนินการ         ๒ 
๔. ก าหนดการ         ๓ 
๕. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ        ๔ 

 
ส่วนที่ ๒ การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    ๕ 

๑. การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    ๕ 
โดย ศาสตราจารย์หลิว  ฉี่หยุน  
ศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
รงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลาง 
และกรรมการวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

๒. การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ     ๑๐ 
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง : ๔๐ ปีแห่งการปฏิรูประบบ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย ศาสตราจารย์เสอ เหอซิง 
อธิบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลาง 
และกรรมการวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

๓. ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นค าถาม    ๑๕ 
จากผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

 
ส่วนที่ ๓ แนวทางสู่การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ๑๙ 

๑. การบูรณาการด้านการวางแผน       ๒๑ 
โดย นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. การบูรณาการด้านระบบข้อมูล       ๒๓ 
โดย รองศาสตราจารย์ธีรณ ี อจลากุล  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมลู  
สถาบนัส่งเสริมการวเิคราะห์และบรหิารข้อมูลภาครัฐ  
(Special Delivery Unit : SDU) 



สารบัญ (ตอ่) 
 
ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา    ๒๕ 
 
ส่วนที่ ๕ บทสรุปจากการสัมมนา        ๓๑ 

๑. ผลการศกึษาของคณะกรรมการ : การศกึษาเชิงเปรียบเทียบ   ๓๑ 
การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒. บทสรุป          ๓๔ 
 

ภาคผนวก 
ผนวก ๑ ร่างตน้แบบการบริหารจัดการเชงิบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั 

เต็มระบบของคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการ 
เชิงบูรณาการระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 

ผนวก ๒ เอกสารประกอบการน าเสนอ เรื่อง ต้นแบบการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ 
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ โดย นายวนัฉตัร  สุวรรณกิตต ิ

ผนวก ๓ เอกสารประกอบการน าเสนอ เรื่อง Performance Management  
โดย รองศาสตราจารย์ธีรณ ี อจลากุล 

 



สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

 
 
 

การปฏิรูประบบราชการถือไดวาเปนจุดคานงัดของการปฏิรูปประเทศเพราะหนวยงาน

ภาครัฐเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศตามกรอบการบริหารราชการแผนดิน  

ซึ่ งการท่ีจะทําใหประเทศไทยบรรลุ เป าหมาย

ยุทธศาสตรชาติ ท่ีกําหนดไวในระยะยาวไดนั้ น  

ระบบบริหารจัดการภาครัฐตองขับเคล่ือนการ

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรใหมีการบูรณาการ 

ท่ีประสานสอดคลองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จนบังเกิดผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ที่เปนประโยชนตอ

ประเทศชาติและประชาชนไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีถายทอดจากระดับนโยบายไปสูการปฏิบัติตาม

กรอบระยะเวลาท่ีตอเนื่องกัน ไดอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังตองยกระดับการปฏิบัติงานภาครัฐไปสูความ

ทันสมัยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เปล่ียนกระบวนการทํางานแบบเดิมไปเปนการใชระบบดิจิทัล 

เขามาทดแทน มีการวางแผนบริหารเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือให

สามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดสัมมนา 
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โดยท่ีผานมาการบริหารจัดการภาครัฐยังคงดําเนินการแบบแยกกันทําตามเปาหมายของ

แตละหนวยงานเปนหลัก บูรณาการกันดวยการนําแผนงานของหนวยที่เกี่ยวของทั้งหมดมารวมกัน  

ไมมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษเพ่ือแสดงภาระรับผิดชอบท้ังบุคคลและ

หนวยงาน 

 ซึ่งการแกปญหาดังกลาวนั้นไดมีขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุวา การบริหารงบประมาณ

แผนดินใหเกิดความคุมคา โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล ภาครัฐจะตองเรงรัดการวางระบบกํากับดูแล

และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใชจายงบประมาณท่ีดี ดวยระบบการบริหารการปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Public Sector Performance Management) 

โดยตองมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด การบริหาร

แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผลการ

ป ฏิ บั ติ ง าน  แ ละ ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล 

เชิงประจักษ เพ่ือใหมีการวิเคราะหระบบงาน 

ของหนวยงานท่ี เปนมาตรฐานเดียวกันและ

เชื่อมโยงขอมูลการบริหารราชการแผนดินในทุก

หนวยงาน ตามรายงานการศึกษา เรื่อง “ระบบขอมูลการบริหารราชการแผนดินแบบประชารัฐ”  

ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือศึกษาแนวทาง 

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ แลวรายงานผลการพิจารณาศึกษาตอ

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดศึกษาจนไดตนแบบเพ่ือใหหนวยงานไปปฏิบัติ

ทั้งการวางแผน การถายทอดเปาหมายตัวชี้วัด การแบงมอบงาน และการติดตามประเมินผล ตลอดจน

ระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น เพ่ือใหตนแบบดังกลาวไดถูกเติมเต็มจนไดเปนแนวทางการปฏิบัติได 

อยางสมบูรณ ประกอบดวยขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีรอบดาน ครอบคลุมทุกมิติ และสราง 

ความเชื่อมั่นในขอเสนอดังกลาว คณะกรรมการจึงไดจัดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางสูการบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ” ขึ้น เพ่ือเปนเวทีใหทุกภาคสวนไดแลกเปล่ียนความรู และรวมกัน

คนหาแนวทางเพ่ือใหเกิดการบูรณาการภาครัฐอยางเปนรูปธรรมและนําไปปฏิบัติไดจริงตอไป  

 

 
 
๒.๑ เพ่ือเปนเวทีในการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการนําระบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มาพัฒนาระบบราชการของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและรวมกันคนหาแนวทางในการนํามาประยุกตใชกับระบบราชการไทย 

๒. วัตถุประสงค 
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๒.๒ เพ่ือเปนเวทีในการรับฟงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู เสนอแนะแนวทางสู 
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ  

๒.๓ เพ่ือรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมมนามาจัดทําเปนแนวทาง 
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเหมาะสม 
เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนผานไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 
 

 
๓.๑ รับฟ งปาฐกถาพิ เศษ  เรื่ อ ง “การนํ าระบบการบริห ารผลการป ฏิบั ติ งาน 

(Performance Management : PM) มาประยุกต ใชและพัฒนาระบบราชการ” โดยผูแทนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓.๒ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหัวขอ เรื่อง “แนวทางสูการบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ” 

๓.๓ รวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ท่ี ไดรับจากเวที สัมมนามาวิ เคราะห  สังเคราะห  
และนํารายละเอียดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
 
 

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หองวายุภักษ ๕ – ๖ 
ชั้น ๕ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศนูยราชการแจงวัฒนะ 

เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ นาฬิกา พิธีเปด 

กลาววัตถุประสงคในการจัดสัมมนาและเปดการสัมมนา โดย  
พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ประธานกรรมการ 

เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๑.๔๕ นาฬิกา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การนําระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management : 
PM) มาประยุกตใชและพัฒนาระบบราชการ” โดย  

• ศาสตราจารยหลิว ฉี่ หยุน ศาสตราจารยคณะ
รั ฐศ าสต ร แ ละนิ ติ ศ าสต ร  โร ง เรี ย น พ รรค
คอมมิวนิสตสวนกลาง ศาสตราจารย พิ เศษ
กระทรวงการตางประเทศ 

• ศาสตราจารยเสอ เหอ ซิง อธิบดีคณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร  โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต
สวนกลาง กรรมการวิชาการ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 

๓. วิธีการดําเนินการ 

๔. กําหนดการสัมมนา 
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เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิ ดเห็ นในหั วข อ 
“แนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ” โดย 

• นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ ผู อํ าน วยการกอ ง
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• รองศาสตราจารยธีรณี  อจลากุล ผู เชี่ ยวชาญ
ทางด านการวิ เคราะห ข อมู ล สถาบั นส งเสริ ม 
การวิ เคราะห และบริหารขอมู ลภาครัฐ (Special 
Delivery Unit : SDU) 

ดําเนินการอภิปราย โดย 

• พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท  กรรมการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ 

เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๕๐ นาฬิกา เปดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 

เวลา ๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา สรุปผลและปดการสัมมนา โดย  

• พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ  ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
๕.๑ ผูเขารวมการสัมมนามีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู รวมทั้งรวมกันเสนอแนะ

แนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 
๕.๒ เกิดแรงผลักดันและกระแสขับเคล่ือนใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ  

ท้ังดานการปฏิบัติงาน ระบบขอมูลภาครัฐ การติดตามตรวจสอบ และการบริหารงบประมาณแผนดิน 
๕.๓ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับทราบแนวคิด ขอมูล รวมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ที่เปนประโยชนตอการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการเชิงบรูณาการระหวางหนวยงานภาครัฐอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเหมาะสม เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนผานไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมตอไป  

 
 

----------------------------------- 

๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 



สวนท่ี ๒ 
การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการพบวาสาธารณรฐัประชาชนจีนไดมกีารนําระบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มาประยุกตใชและพัฒนาระบบราชการ  
โดยมุ งเนนและใหความสําคัญกับการบู รณาการระบบขอมูลเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
การกํากับติดตามและการประเมินผล จนทําใหระบบราชการในภาพรวมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถนํามาปรับใชเปนตนแบบในการบูรณาการ
หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยได ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดเชิญผูแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือเปนวิทยากรในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management : PM) มาประยุกตใชและพัฒนาระบบราชการ” เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณ
ใหกับผูเขารวมการสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
ในป ค.ศ. ๒๐๑๘ ถือเปนปแหงการครบรอบ ๔๐ ป ของการปฏิรูปของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยจีนไดรับความชื่นชมจากประเทศตาง ๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับท่ีผานมาไดมี 
การจัดอันดับประเทศตามผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งพบวา 

อันดับ  ๑ เปนของสหรัฐอเมริกา มีมูลคา GDP 
จํานวน ๑๙.๔ ลานลานเหรียญสหรัฐ อันดับที่ ๒ คือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมูลคา GDP จํานวน 
๑๓.๑๗ ลานลานเหรียญสหรัฐ และอันดับ ๓ คือ 
ประเทศญี่ปุน มีมูลคา GDP จํานวน ๔.๘๗ ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเห็นไดวาในอดีตท่ีผานมา
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดถูกจัดเปนประเทศทาย ๆ 
ของอันดับ ก็ไดขยับขึ้นมาเปนอันดับ ๒ ของโลก ทํา

ใหประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม จากการจัดอันดับ GDP ดังกลาว จะทําใหเห็นไดวา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชาชนท่ียายถิ่นฐานจากพ้ืนท่ีในชนบทมาอาศัยอยูในชุมชนเมืองเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการคาระหวางประเทศท่ีมี
ขนาดใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งมีการบริโภคเปนอันดับหนึ่งของโลกดวย ซึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. “การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน” 
โดย ศาสตราจารยหลิว  ฉี่หยุน ศาสตราจารยคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  

โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสตสวนกลาง  
และกรรมการวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนา 
ความเปนเมือง พัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาการดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน การให
เบี้ยยังชีพ การรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพ หลักประกันรายไดขั้นต่ํา หลักประกันที่อยูอาศัย เปนตน  

 

จากการพัฒนาประชากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา ไดมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหหลุดพนจากปญหาความยากจนของประเทศอยางดีย่ิง ซึ่งสามารถลดจํานวน 
ความยากจนของประชากรลงไปได ๗๔๐ ลานคน ทําใหอัตราความยากจนลดลงไปรอยละ ๙๔.๔๐  
ซึ่งถือวาสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสําเร็จจากการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน 
ในประเทศไดอยางดี อยางไรก็ตาม ผูบริหารธนาคารโลก (World Bank) ไดกลาวไววา การแกไขปญหา
ความยากจนเปนเรื่องท่ีสําคัญ และเปนเรื่องของมนุษยชาติ ทําใหประชากรโลกท่ีมีชีวิตความเปนอยู
ยากจนจากเดิมรอยละ ๔๐ ลดลงเหลือรอยละ ๑๐ ซึ่งจีนมีสวนสําคัญในการทําใหประชากรโลกมี 
ความยากจนลดลงไปได ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จึงไดมีการศึกษาตัวอยางการแกไขปญหาความยากจน
ของจีนเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาในประเทศของตน ซึ่งจากการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ  
ถือเปนรูปแบบการพัฒนาประเทศท่ีประเทศตาง ๆ ใหความสนใจและนําไปศึกษารูปแบบการพัฒนาของจีน 
ท้ังนี้  ปจจัยสําคัญ ท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ คือ ระบบการเมืองท่ีมี เสถียรภาพ กลาวคือ  
จีนมีการปกครองประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ซึ่งเปนพรรคการเมืองหลักและ 
เปนพรรคการเมืองท่ีใหญท่ีสุดในโลก รวมท้ังหนวยงานภาครัฐมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยจีนไดมีการนํามุมมองทางรัฐศาสตรมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศดวย แตประเด็นสําคัญ คือ 
ประเทศตาง ๆ ท่ีมาศึกษาแนวทางของจีนนั้น มักมองขามการการพัฒนาระบบการเมืองโดยนํามุมมอง
ทางรัฐศาสตรมาพัฒนา แตจะศึกษาในเรื่องของสงครามเย็น และการวิเคราะหสถานการณทางการเมือง
ของประเทศ ซึ่งถือวาเปนการศึกษาท่ีไมครบถวนสมบูรณ ดังนั้น หากจะศึกษาการพัฒนาของประเทศจีน 
จะตองศึกษากลไกตาง ๆ ท่ีสงผลใหประเทศจีนประสบผลสําเร็จ เชน การทํางานของหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการเมืองท่ีมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เปนตน ดังนั้น ในการสัมมนาครั้งนี้  
ควรนํามุมมองทางรัฐศาสตรมาเปนแนวทางในการศึกษาและแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

 

การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการปฏิรูปใน ๓ ประเด็น คือ  
ประเด็นท่ี ๑ ยุทธศาสตรสูความทันสมัยของประเทศจีน และการปฏิรูประบบ

ราชการภายในประเทศ โดยตั้งแตท่ีมีการจัดประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนสมัยท่ี ๑๘  
ทําใหประเทศจีนเขาสูยุคใหมภายใตการบริหารประเทศของนายสี  จ้ินผิง เลขาธิการใหญคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีน และประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลใหจีนมีการจัดทํา
ยุทธศาสตร ๓ กาว ไดแก  ก าว ท่ี  ๑ ตั้ งแตป  ๒๐๑๗ – ๒๐๒๐ เปนการสรางสังคมใหอยูดี 
มีสุขอยางรอบดาน โดยมีวัตถุประสงคในป ค.ศ. ๒๐๒๐ ท่ีประเทศจีนตองการใหประชาชนท้ังประเทศ 
ตองหลุดพนจากปญหาความยากจนได ท้ังนี้ เมื่อกาวท่ี ๑ ประสบผลสําเร็จ ก็จะนําไปสูกาวที่ ๒ คือ
ในชวงป ๒๐๒๐ – ๒๐๓๕ จะตองเปนประเทศท่ีมีสังคมท่ีทันสมัยและมีเอกลักษณเฉพาะของตน  
และกาวท่ี ๓ ในชวงป ๒๐๓๕ – ๒๐๕๐ จะตองสรางสังคมใหมีความเขมแข็งและมีอารยธรรมที่ทันสมัย 
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ประเด็นท่ี ๒ ระบบการใชอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน การใช
อํานาจรัฐ และการบริหารจัดการ ซึ่งการใชอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจะเปนสวนหนึ่งของการใช
อํานาจรัฐ แตอยางไรก็ตาม ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการแบงออกเปน ๒ สวน คือ 
สวนที่ ๑ ระบบการใชอํานาจของพรรคและระบบการบริหารจัดการ และสวนท่ี ๒ คือ ระบบการใช
อํานาจของรัฐ ซึ่งจากระบบการใชอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน การใชอํานาจรัฐ และ
การบริหารจัดการดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดใชอํานาจในการบูรณาการทุกภาคสวน
ของสังคมและหนวยงานของรัฐ รวมท้ังตุลาการและนิติบัญญัติดวย ดังนั้น จึงทําใหการประสานงาน 
และการบูรณาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม ระบบการเมืองของ
ประเทศจีนจะมีคณะกรรมการกลาง และมีหนวยงานตรวจสอบคณะกรรมการกลางภายในพรรค
คอมมิวนิสตดวย ซึ่งหนวยงานตรวจสอบดังกลาวจะเปนการตรวจสอบวินัยและการใชอํานาจของสมาชิก
พรรคเพ่ือใหมีความเปนธรรม ท้ังนี้ ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีคณะกรรมการ
การทหาร ๒ คณะกรรมการ กลาวคือ คณะกรรมการการทหารท่ีอยูในการบังคับบัญชาของรัฐ  
และคณะกรรมการการทหารท่ีอยูในการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน อยางไรก็ตาม 
หนวยงานภายใตการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนจะเปนหนวยงานท่ีสําคัญมาก 
ตอการบริหารประเทศ 

ในป ๒๐๑๗ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน มีสมาชิกพรรคจํานวน ๘๙ ลานคน และ
มีหนวยงานท่ีเปนสาขาของพรรคจํานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ แหง โดยหนวยงานดังกลาวจะมีระเบียบวินัย
และมีการบริหารงานท่ีเขมงวดเปนอยางมาก จึงทําใหจีนกาวสูความทันสมัยได ท้ังนี้ ระบบการเมือง 
ของจีน จะมีคณะทํางาน ๔ คณะ คือ คณะท่ี ๑ คือ คณะกรรมการพรรค คณะท่ี ๒ คณะฝายบริหาร 
คณะที่  ๓ รัฐสภา และคณะท่ี ๔ สภาท่ีปรึกษาการเมือง ดังนั้น ระบบการเมืองของจีนจึงเปน 
ความรวมมือของหลายภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๓ การปฏิรูปหนวยงานราชการ พรรคการเมือง และการใชอํานาจรัฐ 
ตามมติท่ีประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนสมัยท่ี ๑๙ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึ่งจากการประชุมดังกลาว ไดมีมติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการของพรรคและของรัฐ เพ่ือเสริมสราง
การบริหารงานของพรรคและผลักดันการปฏิรูปหนวยงานราชการของจีน รวมท้ังไดกําหนดใหตองมีการ
สรางกลไกการบูรณาการระหวางพรรคการเมืองและหนวยงานภาครัฐดวย อยางไรก็ตาม ในการ
ดําเนินการจะมีระบบการทํางานท่ีเปนมวลชน กลาวคือ หนวยงานตาง ๆ มีความสามัคคี และมีการ
ผลักดันการปฏิรูประบบรัฐสภา รัฐบาล สภาที่ปรึกษาการเมือง และพรรคการเมือง เพ่ือใหอยูภายใตการ
นําของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน  

 

หลักการของการปฏิรูปของประเทศจีน คือ การผนึกกําลังและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ในการปฏิรูประบบราชการจะตองมีหนวยงานราชการเปนเจาภาพหลักในการ
รับผิดชอบ ตองมีการมอบหนาที่และอํานาจชัดเจน ซึ่งจะทําใหการปฏิรูปประสบผลสําเร็จได ซึ่งในการ
ปฏิรูประบบราชการและหนวยงานของรัฐดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดควบคุมกํากับ
หนวยงานของพรรคและของรัฐดวย  
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จากการท่ีจีนไดมีการปฏิรูปแลว ทําใหการบริหารงานภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสตมีความเขมแข็งมาก สามารถนําพาประชาชนกาวสูความทันสมัยได โดยพรรคคอมมิวนิสต 
ไดปลูกฝงแนวความคิด จิตสํานึก และการปฏิรูปในทุกดานของจีน และเปนการเผยแพรไปยังประชาชน
ทุกระดับ รวมท้ังมีหนวยประสานงานของพรรคคอมมิวนิสต โดยมีกลไกในการประสานงาน ดังนี้ 

(๑) กลไกการประสานงานของคณะกรรมการสวนกลางของพรรคคอมมิวนิสต  
ซึ่งเปนหนวยงานในการประสานงานทุกระดับ อีกท้ังยังมีคณะกรรมการประจํากรมการเมืองของจีนดวย
ซึ่งมีบทบาทในการเปนแกนนําการตัดสินใจการดําเนินงานของพรรค นอกจากนี้ กระทรวงตาง ๆ  
มีหนาท่ีในการประชาสัมพันธในการสรางแนวรวมการบริหารตามกฎหมายและหลักนิติรัฐ นอกจากนั้น 
ก็จะมีสภาท่ีปรึกษาการเมือง อัยการ ก็จะตองปฏิบัติตามขอตกลงของกรมการเมืองดังกลาวดวย  
จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการบริหารงานของพรรคจะมีหลายระดับ ท้ังในระดับของ
คณะกรรมการสวนกลาง ระดับของกรมการเมือง และหนวยงานผูปฏิบัติ  ท้ั งนี้  ในสวนของ
คณะกรรมการสาขายอยของพรรคคอมมิวนิสตนั้น ก็จะเปนหนวยงานผูปฏิบัติและหนวยงานในการ
ประสานงานใหกับพรรค รวมท้ังประสานงานหนวยงานภาครัฐดวย และหนวยงานของภาครัฐดังกลาว 
ก็จะมีสาขายอยของพรรคคอมมิวนิสตดวย  

(๒) กลไกการประสานงานในการปรึกษาหารือและการตัดสินในเรื่องสําคัญของพรรค
คอมมิวนิสต ท่ีผานมา การประสานงานจะมีการประสานแคภายในของพรรคคอมมิวนิสต แตเมื่อจีน 
มีการปฏิรูปโดยมีการตั้งคณะทํางานปฏิรูปขึ้น เชน คณะทํางานปฏิรูปนิติสัมพันธของจีน คณะทํางาน
ปฏิรูปการเงินการคลังของพรรคคอมมิวนิสตจีน คณะทํางานปฏิรูปนิติรัฐของจีน เปนตน ซึ่งเมื่อมีการ
ปฏิรูปแลว คณะทํางานดังกลาวก็จะยกระดับเปนคณะกรรมการปฏิรูปแทน และก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ
เพ่ิมขึ้นซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะเปนการทํางานขามหนวยงาน โดยการประสานงานระหวาง
หนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการซึ่งเปนกลไกในการประสานงานท่ีสําคัญ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบสวนกลาง และคณะกรรมการอื่น ๆ อีก ๗ คณะซึ่งยังไมสามารถเปดเผยรายชื่อได 
ทั้งนี้ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. ๒๐๑๙ ก็จะมีการเปดเผยรายชื่อคณะกรรมการอยางชัดเจน รวมทั้ง
ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. ๒๐๑๙ ก็จะมีการเปดเผยแผนการปฏิรูปท่ีชัดเจนดวย และเมื่อมีการประกาศ 
แผนแลวก็จะมีการปฏิบัติจริงในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. ๒๐๑๙ เปนตนไป  

(๓) กลไกการประสานงานของหนวยงานสาขายอยของพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งจะ
เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวางพรรคกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตาง ๆ  
โดยหนวยงานสาขายอยดังกลาวไดตั้งขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือให
เกิดการประสานงานกับพรรคได  

 

ปจจุบันจีนไดมีการจัดตั้งคณะทํางานของพรรคคอมมิวนิสตประจําองคการตาง ๆ เชน 
คณะทํางานพรรคคอมมิวนิสตประจําองคการทางวัฒนธรรม คณะทํางานพรรคคอมมิวนิสตประจํา
องคการทางสังคม เปนตน โดยคณะทํางานดังกลาวจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามคําส่ังของพรรคคอมมิวนิสต  
(๒) มีหนาท่ีในการจัดโครงสรางบุคลากร การกําหนดอํานาจหนาท่ีและโครงสรางตาง ๆ 

ภายในองคการ  
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(๓ ) มีหนาท่ี ในการตัดสินใจมติ สําคัญของการประชุมภายในองคการ รวมท้ัง 
การตัดสินใจในการแตงตัง้การดํารงตําแหนงของบุคคลภายในองคกรดวย 

(๔) มีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
(๕) มีหนาท่ีในการสรางวินัย ความโปรงใส และการปราบปรามคอรรัปชัน  
ในการปฏิรูปหนวยงานราชการของจีน หากหนวยงานมีการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

และเปนเรื่องเดียวกันกับหนวยงานอื่น ๆ ก็จะกําหนดใหมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหนวยงานเดียว 
เปนเจ าภาพหลักในการดูแลผู รับผิดชอบในเรื่ องนั้ น ๆ ทั้ งนี้  ในการปฏิรูปหน วยงานราชการ  
จีนยังไดมีการดําเนินการปฏิรูป ดังนี้ 

(๑ ) จัดตั้ งคณะกรรมการการตรวจสอบระดับชาติขึ้น  เพ่ือทําหน าที่ เกี่ ยวกับ 
การตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงาน การปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน และการตรวจสอบ
การทํางานของขาราชการทุกระดับ 

(๒) การปฏิรูปและการบูรณาการการทํางานของขาราชการ ซึ่งในอดีตท่ีผานมา  
จีนมีการตั้งกรมขาราชการขึ้น ทําหนาท่ีในการดูแลและการบริหารขาราชการในประเทศ เพ่ือให
ขาราชการทุกระดับมีการทํางานและการประสานงานกันระหวางหนวยงานไดอยางบูรณาการ  
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันภายใตการบริหารงานของพรรคคอมมิวนิสต ไดมีการตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการจัดสรรบุคลากร ซึ่งเปนสํานักงานคณะกรรมการสวนกลาง ทําหนาที่ในการเสริมสราง
และประสานงานในการปฏิรูปการจัดสรรบคุลากร และการจัดโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังให
มีหนาท่ีในการประสานงานระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับหนวยงานราชการดวย 

 

นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนสมัยท่ี ๑๙ นั้น ยังไดมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับของพรรคดวย ซึ่งการแกไขขอบังคับดังกลาวไดระบุไวอยางชัดเจนวา จุดแข็ง 
ในการพัฒนาประเทศ คือ การบริหารงานภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต กลาวคือ พรรคคอมมิวนิสต 
มีความเปนเอกภาพ จึงทําใหระบบความคิด ระบบการเมือง หนวยงานตาง ๆ และประชาชนทุกระดับ
จะตองอยูภายใตการนําของพรรค ท้ังนี้ ประเด็นดังกลาวก็ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของจีนดวย  

 

หลังจากท่ีมีการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนแลวไดมีหนวยงานใหมเกิดขึ้น 
คือ หนวยงานของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตประจําคณะกรรมการของสภาผูแทนประชาชน ซึ่งการ
ทํางานนั้นจะตองมีการรายงานการทํางานตอกรมการเมืองของจีน เชน ในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๐๑๕  
ไดมีการประชุมกรมการเมือง ซึ่งเปนกรมท่ีอยูในการกํากับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต ไดมีการรายงาน
การทํางานของคณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชน การรายงานของคณะรัฐมนตรี สภาท่ีปรึกษา
การเมือง และการรายงานการทํางานของศาลฎีกาและอัยการ เปนตน ท้ังนี้ การรายงานดังกลาวจะเปน
การสรางหลักประกันใหพรรคคอมมิวนิสตสามารถใชอํานาจในการบริหารพรรคและการใชอํานาจรัฐได 
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การบริหารกิจการบานเมืองนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองนําระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ (Performance Management : PM) มาประยุกตใชและพัฒนา
ระบบราชการ สําหรับเรื่องของ PM นั้น เปนการประเมินในทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะมี
สวนเกี่ยวของกับการบรรยายครั้งนี้ ท่ีจะกลาวถึงการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการบริหารกิจการบานเมือง โดยเฉพาะการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหนวยงานรฐั
ตาง ๆ ของจีน โดยผานตัวชี้วัดทางหลักวิชาการไม
วาจะเปนหลักของ 3P หรือ  3E  ที่ ท าย ท่ี สุด
เปาหมายการทํางานของหนวยงานรัฐนั้น จะตองมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  มี ค ว าม คุ ม ค า  แ ล ะก อ เกิ ด
ประสิทธิผล ซึ่งการจะทําใหการบริหารกิจการ
บ าน เมื อ งเกิ ดผล เชนนั้ น ได  ก็ จะมี เรื่ อ งการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเขามาเกี่ยวของดวย 

 

สําหรับ ภาพรวมของการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองของจีนในครั้งนี้
จะกลาวถึงประเด็นหลัก ๓ ประเดน็สําคัญ ไดแก 

๑. การเสรมิสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการเพ่ิมขดีความสามารถในการบริหาร
กิจการบานเมือง  

๒. วธิีการในการยกระดับขดีความสามารถในการบริหารกิจการบานเมือง 
๓. ผลสําเร็จจนนํามาสูการบริหารกิจการบานเมืองทีม่ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ไดกลาวไวในท่ีประชุมการเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ป 
ของการปฏิรูปประเทศของจีนวา การปฏิรูปประเทศของจีนในรอบ ๔๐ ปทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน 
๔ มิติ ไดแก (๑) การเปล่ียนโฉมหนาของจีนจากหนามือเปนหลังมือ (๒) การเปล่ียนโฉมหนาของชนชาติจีน 
(๓) การเปล่ียนโฉมหนาของประชาชาติจีน และ (๔) การเปล่ียนโฉมหนาของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวจีนไดใชระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ ก็สามารถเดินหนาและทําใหเกิด 
ความทันสมัยของอุตสาหกรรมภายในประเทศได ซึ่งแตกตางกับประเทศท่ีพัฒนาแลวในหลายประเทศ 
จะใชระยะเวลากวา ๑๐๐ ปจึงจะสามารถปฏิรูปได ดังนั้น การเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงเปนประเด็น 
ท่ีนาสนใจและตองมาศึกษาวาจีนมีวิธีการอยางไรในการปฏิรูป โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการใน 
การสรางนวัตกรรมของระบบริหารกิจการบานเมืองของจีน 

 

๒. “การสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารกิจการบานเมือง : ๔๐ ป 
แหงการปฏิรูประบบของสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

โดย ศาสตราจารยเสอ เหอซิง อธิบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  
โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสตสวนกลาง และกรรมการวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 
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ประเด็นการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารกิจการ
บานเมืองนั้น ซึ่งจะหมายถึงวิธีการหรือทําอยางไรใหทุกภาคสวนเกิดความรูความเขาใจ หากจะกลาว 
ในแงของทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองนั้น ไดมีการใหคํานิยามคําดังกลาวไวในป ค.ศ. ๑๙๘๙  
โดยธนาคารโลก (World Bank)  หลังจากนั้นประเทศตาง ๆ ก็ไดนํามาใช อยางไรก็ตาม ในแตละ
ประเทศจะใหคํานิยามหรือคําจํากัดความท่ีแตกตางกัน สําหรับจีน คําวา “การบริหารกิจการบานเมือง” 
ไดมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนและใชเปนหลักการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีสูเปาหมายท่ีกําหนดไวดวย 
และการบริหารกิจการบานเมืองในประเทศไดถูกเผยแพรในวงกวาง ท้ังนี้ การบริหารกิจการบานเมือง
โดยสวนใหญจะมุงเนนการบริหารภาครัฐ การบริหารการตลาด และการบริหารสังคม โดยที่ทั้ง ๓ สวน
ไมสามารถแยกสวนกันได แตสําหรับประเทศจีนจะเพ่ิมเติมในเรือ่งการบริหารจัดการพรรคคอมมิวนิสต
ขึ้นมาดวย รวมถึงการบริหารกิจการบานเมืองนั้นจะตองเปนการบูรณาการผลประโยชนของสวนรวม 
ประสานการปฏิบัติงานของสวนรวม และเสริมสรางความผาสุกของประชาชน  

 

ในการประชุมเต็มคณะครั้งท่ี ๓ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดท่ี ๑๘   
ไดมีขอสรุปเกี่ยวกับขีดความสามารถการบริหารกิจการบานเมืองวาเปนการแสดงออกถึงระบบของ
ประเทศและการปฏิบัติงานตามระบบ อันจะสะทอนซึ่งกิจการบานเมืองภายในประเทศ ตางประเทศ 
รวมท้ังการบริหารพรรค การบริหารกิจการทหาร และการบริหารประเทศ  เมื่อเวลาผานไปจนมาถึง 
การประชุมเต็มคณะครั้งท่ี ๓ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดท่ี ๑๙ ไดมีการผลักดัน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองใหครอบคลุมไปถึงการบริหารของสภาผูแทนราษฎร การบริหารของ
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานทางการเมือง หนวยงานในการตรวจสอบ หนวยงานตุลาการ รวมถึง 
การบริหารทางสังคมดวย ซึ่งถือวาเปนการยกระดับอยางรอบดาน และทําใหขอบเขตของการบริหาร
กิจการบานเมืองของจีนมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น   

 

แนวความคิดหรือคานิยมท่ีจะทําใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดนัน้ มีหลักการ
สําคัญ คือ “ตองมีความเขาใจตรงกัน มีการบริหารจัดการรวมกัน มีการแบงปนรวมกัน”  
ซึ่งรัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต และภาคสังคมจะตองมาบริหารจัดการรวมกัน และบนพ้ืนฐานแนวคิด
ดังกลาว จีนจึงไดพิจารณาถึงขีดความสามารถการบริหารกิจการบานเมือง และตลอด ๔๐ ป จีนไดมี
พัฒนาการของขีดความสามารถ ดังนี้ 

• ป ค.ศ. ๑๙๗๘ จีนไดเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งย่ิงใหญ  โดยเปล่ียนจากการตอสู
ระหวางชนชั้น มาเปนการสรางสรรคและการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลัก จากการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวจีนตองพบปญหาทาทายในการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ คือ หนวยงานภาครัฐจะปฏิบัติงานอยางไร 
จะมีประสิทธิภาพไดหรือไม เนื่องจากในขณะนั้น โครงสรางของระบบราชการจีนมีขนาดใหญ  
จํานวนเกือบ ๑๐๐ หนวยงาน (ปจจุบันเหลือเพียง ๔๒ หนวยงานเทานั้น) และขณะเดียวกันจะทํา
อยางไรใหขาราชการและผูบริหารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพได โดยประธานาธิบดีเติ้ง เส่ียวผิง  
ไดกลาวไว ๔ ประการ คือ (๑) ตองมีความเปนมืออาชีพ (๒) ตองมีความรู (๓) ตองลดอายุของขาราชการ
ใหนอยลง และ (๔) ตองมีคุณภาพ และหากจะพัฒนาระบบก็จําเปนตองพัฒนาตัวขาราชการกอน  

• ค.ศ. ๑๙๘๘ ไดมีการเปล่ียนบทบาทหนาที่ของหนวยงานราชการ แตอยางไรก็ตาม 
ประเด็นดังกลาวก็ไมสามารถใชเวลาเพียงขามคืนได เพราะอยางท่ีทราบกันวาท่ีผานมาจีนจะใชระบบ
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ควบคุมจากสวนกลาง แตในระยะเวลา ๓๐ ป (ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๒๐๑๘) จีนไดปรับบทบาทในการบริหาร
มาใชกลไกทางการตลาดแทน  

• ค.ศ. ๑๙๙๒ ประธานาธิบดีเติ้ง เส่ียวผิง ไดลงพ้ืนท่ีตรวจงานท่ีภาคใต ณ เมืองเซินเจ้ิน 
และไดกลาววา การพัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกลการตลาดของจีนเปนอีกรูปแบบหนึ่ง สวนการควบคุม
จากสวนกลางก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง แตในระบบสังคมนั้นก็สามารถใชกลไกการตลาดไดดวย แมทุกคน 
จะมีความเขาใจวาประเทศสังคมนิยมจะใชการควบคุมจากสวนกลาง แตสําหรับจีนแลวจะใชกลไก 
การตลาดรวมดวย  

• ค.ศ. ๑๙๙๓ ไดเกิดการปฏิรูปครั้งท่ี ๓ โดยไดมีการปรับเปล่ียนระบบราชการจาก
การมุงเนนผูบริหารมาเปนตัวขาราชการ ซึ่งถือเปนการมีการปฏิรูประบบราชการจีนอยางเปนทางการ 

• ค.ศ. ๑๙๙๘ ไดมีการปฏิรูปครั้งที่  ๔ โดยการปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ  
และบริษัทเอกชน ซึ่งไดแยกแยะอํานาจหนาท่ีระหวางหนวยรัฐกับเอกชนอยางชัดเจนขึ้น เปนผลทําให
เศรษฐกิจของประเทศจีนมคีวามคึกคักมากย่ิงขึ้นดวย  

• ค.ศ. ๒๐๐๓ จีนไดเขามาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (The World Trade 
Organization : WTO) ดังนั้น จึงทําใหวิธีการปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจของจีนตองสอดคลองกับกติกา
ของ WTO ตองมีการปฏิรูประบบราชการ ตองยกระดับการปฏิบัติงานของขาราชการ และมีการ
ตั้งเปาหมายที่ตองการใหระบบราชการมีความซื่อสัตยสุจริตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดนําระบบ PM  
มาเปนหัวขอสําคัญในการปฏิรูปและระบบ PM จึงไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย  

• ค.ศ. ๒๐๐๘ เปนการปฏิรูปครั้งท่ี ๖ โดยจะเปนการปฏิรูประบบราชการในเชิงลึก 
ตั้งแตโครงสราง จนเกิดการทํางานอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น และมีประสิทธิภาพ หากกลาวถึงเรื่อง
สําคัญท่ีตองพัฒนาและผลตอการเปล่ียนแปลงระบบราชการ จะประกอบดวย ๓ ประเด็น คือ  

(๑) บทบาทหนาที่ของภาครัฐที่ตองสรางบรรยากาศที่ดีและเอื้อตอการพัฒนา 
(๒) การใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
(๓) การรักษาความเปนธรรมและความยุติธรรมในสังคม 

• ค.ศ. ๒๐๑๓ ในการประชุมสมัชชาผูแทนพรรคคอมมิวนิสต จีนชุด ท่ี  ๑๘  
ครั้งที่ ๓ ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ไดมีขอสรุปใหมีการปฏิรูปในเชิงลึก รอบดาน (๑๑ ดาน) และไมใช 
การปฏิรูปที่เกิดจากหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น แตทุกภาคสวนตองรวมมือกัน  

• ค.ศ. ๒๐๑๘ ไดมีการกลาวถึงระบบการทํางานของพรรคคอมมิวนิสต รัฐบาล 
หนวยงานตาง ๆ ท่ีจะตองเกิดการบูรณาการ โดยมีเปาหมายสุดทาย คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนพัฒนาการตลอด ๔๐ ป ท่ีผานมา ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึง 
การปฏิรูประบบราชการ กระบวนการในการเปล่ียนผาน และการยกระดับขีดความสามารถในการบริหาร
กิจการบานเมืองของจีน โดยหัวใจสําคัญของขีดความสามารถในการบริหารกิจการบานเมือง คือ  
“การเปล่ียนแปลงบทบาทหนาท่ีหนวยงานรัฐใหเขมแข็ง” หากภาครัฐไมเขมแข็ง การพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจจีนก็ไมสามารถเขมแข็งได และไมสามารถเปนธรรมาภิบาลไดเชนกัน  
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การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองอยางสมบูรณจะเนนท่ี (๑) ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับกลไกการตลาด ซึ่งกลไกการตลาดจะมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยในป 
ค.ศ. ๑๙๙๒ หลังจากที่จีนไดเริ่มใชระบบกลไกการตลาด และเกิดปฏิรูปบทบาทหนาท่ีของรัฐ จึงเปนผล
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจดวย (๒) การสรางระบบบริหารของพรรคคอมมิวนิสตและ 
ของรัฐบาลที่มีความครบถวนสมบูรณและดําเนินการตามหลักวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย เรื่องการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ การกํากับควบคุมโดยใชกลไกการตลาด การบริหาร
สังคม การใหบริการสาธารณะ การอนุรักษส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน ซึ่งตาง ๆ เหลานี้ถือเปน
บทบาทหนาที่ของรัฐ และถาทําครบถวนแลว การใหบริการประชาชนก็จะมีผลเปนที่นาพึงพอใจ 

 

ท้ังนี้  หากพิจารณาในเชิงความเปนเหตุเปนผล หรือในเชิง Logic จะพบวาขีด
ความสามารถในการบริหารจะประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้ 

(๑) ขีดความสามารถในดานทรัพยากร อันไดแก งบประมาณ มนุษย และทรัพยากร 
ธรรมชาติ ซึ่งจีนไดใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติอยางมากและไดมีการตั้งกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติขึ้นมาดวย เบื้องหลังของการเพ่ิมขีดความสามารถดานทรัพยากร จึงทําใหตนทุนทางสังคม 
(Social Capital) ของจีนเพ่ิมสูงขึ้นมาดวย 

(๒) ขีดความสามารถในการสรางกติกาในระบบ เชน การกําหนดการถือครองสิทธิ ์ 
การกํากับดูแลตลาดและสังคม ซึ่งจะหมายรวมถึงขีดความสามารถในการดูแลตัวเองใหมีความซื่อสัตยดวย  

(๓) ขีดความสามารถในการใหหรือสนองตอบความตองการของประชาชน ท้ังในเรื่อง 
การแตงกาย ที่อยูอาศัย อาหารการกิน และการเดินทาง ซึ่งในประเด็นนี้  ในประเทศจีนไดเกิด 
การเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน เชน การใหบริการประชาชนเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยประชาชน
สามารถรับบริการจากรัฐโดยการไปติดตอเพียงครั้งเดียว และหนวยงานรัฐใชขอมูลท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ทั้งนี้ ไดเริ่มดําเนินการในหลายมณฑลจนประสบความสําเร็จ เชน มณฑลฮกเกี้ยน มณฑลกวางตุง เปนตน  

(๔) ขีดความสามารถในการสรางนวัตกรรมและการปฏิรูป ซึ่งทราบวาปจจุบันประเทศไทย
ไดใหความสําคัญเรื่องการสรางนวัตกรรมดวย สําหรับการสรางนวัตกรรมของจีนนั้นจะครอบคลุมใน
หลายเรื่อง ไดแก การสรางนวัตกรรมของระบบราชการ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร นวัตกรรมทางสังคม 
นวัตกรรมทฤษฎี และนวัตกรรมวัฒนธรรม ท้ังนี้ การสรางนวัตกรรมดานระบบราชการจะมีความสําคัญ
อยางย่ิงและเชื่อมโยงกับการปราบปรามคอรรัปชันดวย ซึ่งในการปราบปรามคอรรัปชันในจีนนั้น  
จะเริ่มตนจากการตรวจสอบผูบริหารระดับสูง สมาชิกระดับสูงของพรรค จากนั้นจะมาตรวจสอบ
หนวยงานราชการ โดยจะตรวจสอบขาราชการในทุกระดับท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการสาธารณะ 
ครอบคลุมไปถึงบุคคลท่ีใชอํานาจของรัฐในการดําเนินโครงการการใหบริการสาธารณะดวย 

 

 ส วน ใน เรื่ อ งการปราบปรามคอร รัป ชัน ของจีน ท่ีป ระสบความ สํา เร็ จนั้ น  
จากประสบการณพบวา ตองเกิดจากความตั้งใจทางการเมืองท่ีแนวแนตั้งแตระดับสูง ซึ่งจีนไดเอาจริง
เอาจังอยางย่ิงในการปราบปรามคอรรัปชัน โดยเห็นไดจากดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ท่ีกอนหนาป ค.ศ. ๑๙๙๘ จีนมีระดับคะแนน ๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐  
ตอมาเพ่ิมเปน ๓ คะแนน และในป ค.ศ. ๒๐๑๖ เปนปท่ีมีคะแนนสูงสุดอยูท่ี ๔ คะแนน จากนั้นไดมี 
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การเปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดเปน ๑๐๐ คะแนน ซึ่งในป ค.ศ. ๒๐๑๗ จีนมีคะแนนอยูที่ ๔๐ คะแนน  
อันเปนที่ปรากฏวาใหเห็นแลววาจีนมีคะแนนความโปรงใสอยูในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยมา 

 

จากผลสําเร็จในการบริหารกิจการบานเมืองนั้น จะเห็นไดวาตองอาศัยเทคนิค 
หลายดาน และสุดทายผูท่ีจะบอกหรือตัดสินไดวาประสบความสําเร็จหรือไม คือ “ประชาชน”  
หากประสบผลสําเร็จประชาชนจะตองมีความรู สึก ๓ ประการ คือ (๑) ประชาชนไดประโยชน  
(๒) ประชาชนมีความสุข และ (๓) ประชาชนรูสึกไดถึงปลอดภัยและมั่นคง  

 

จากประสบการณของจีน ปจจัยความสําเร็จอีกสวนหนึ่งในการบริหารกิจการบานเมืองนั้น 
จะตองเกิดจากการบริหารความสัมพันธในหลาย ๆ สวน ดังตอไปนี้   

(๑) ความสัมพันธกับประชาชน ตองใหประชาชนมีความรูสึกถึงเปนเจาของประเทศ 
และการเปนนิติรัฐ 

(๒) ความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง ชนชัน้ และกลุมตางๆ 
(๓) ความสัมพันธระหวางรฐับาล ตลาด และสังคม  
(๔) ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง ทองถิ่น และหนวยยอย 
(๕) ความสัมพันธระหวางการปฏิรปู การพัฒนา และความมัน่คง 
(๖) ความสัมพันธระหวางความยุติธรรม หลักประสิทธิภาพและการยอมรับซึ่งกันและกัน 
(๗) ความสัมพันธระหวางประชากร ทรพัยากร และส่ิงแวดลอม  
(๘) ความสัมพันธภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 

สวนในประเด็นการบรหิารจัดการเชงิบูรณาการนั้น จะตองใชรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เปนกลไกในการทําใหเกิดขึ้น และตองอาศัยความรวมมือระหวางสังคม กลไกตลาด การปรึกษาหารือ 
การผนึกกําลัง ท้ังสวนบุคคล สวนรวม อาสาสมัคร ซึ่งทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในการบูรณาการกัน
ทั้งหมด 

 

สําหรับภาพรวมของการปฏิรูปในระยะตอไปและทิศทางในอนาคตนั้น ท่ีประชุมสมัชชาใหญ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งท่ี ๑๙ ไดมีการตัดสินในเรื่องสําคัญ และพบวาปจจุบัน ประชาชนจีนตองการ
ความเปนธรรม ความเปนนิติรัฐ และเรียกรองใหมีการปฏิรูปเพ่ือใหมีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
ซึ่งไดมีการนิยามการบริหารกิจการบานเมืองวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจะตองมีการสรางกฎ 
ระเบียบท่ีงายตอการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจ มีการบริการสาธารณะท่ีดี สุดทายนําไปสูขอสรุปวา 
ในอนาคตจีนจะดําเนินการปฏิรูปเชิงลึกอยางรอบดาน โดยมีเปาหมาย คือ “สรางสังคมนิยม 
ท่ีมีเอกลักษณของจีน เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารท่ีทันสมัย และการปราบปรามทุจริต 
คอรรัปชัน” 
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จากการบรรยายของศาสตราจารยหลิว ฉี่หยุน และศาสตราจารยเสอ เหอซิง ทําให

รับทราบมุมมองการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินอยางบูรณาการ รวมท้ังทําใหรับทราบถึง
ความสําเร็จท่ีสามารถนํามาเปนบทเรียนในการประยุกตใชกับการทํางานของประเทศไทย ท้ังนี้ 
ผูเขารวมการสัมมนาจึงไดมีประเด็นในการแลกเปล่ียนประสบการณและประเด็นคําถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ จากการท่ีไดบรรยายขางตนเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารราชการของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในเรื่องของ Performance Management นั้น พบองคประกอบ 
ท่ีสําคัญ คือ การกํากับ การติดตาม และการประเมินผล ซึ่งการกํากับ การติดตาม และการประเมินผล
ของระบบราชการยุคใหม จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชกับการดําเนินงานดวย ดังนั้น 
จึงขอใหวิทยากรทั้งสองทานอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่เปนเจาภาพ
หลักในการรับผิดชอบดําเนินการ และแนวทางการพัฒนาระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

ประเด็นท่ี ๒ ทําอยางไรท่ีจะทําใหประเทศจีนและประเทศไทยสามารถเรียนรูรวมกันได 
ซึ่งในการพัฒนาขาราชการและการพัฒนาหนวยงานราชการตาง ๆ รวมท้ังการบริหารจัดการชวงเปล่ียน
ผานหรือท่ีเรียกวา การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) เพ่ือใหการปฏิรูประบบ
ราชการของประเทศเกิดขึ้นไดตามโครงสรางและองคประกอบท่ีไดบรรยายขางตน ซึ่งหากจะใหกาวไป 
สูการเปล่ียนแปลงไดนั้น จะตองมีการพัฒนาระบบราชการอยางไร เชน การพัฒนาขาราชการ  
การพัฒนาหนวยงานราชการ การปรับเปล่ียนกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับการทํางาน เพ่ือใหมี
ความพรอมตอการพัฒนาระบบราชการแบบใหม เปนตน  

 

ศาสตราจารยเสอ เหอซิง อธิบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร โรงเรียนพรรค
คอมมิวนิสตสวนกลาง กรรมการวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ไดตอบ 
ขอซักถามสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน โดยการนําระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) มาปฏิรูปการบริหารราชการนั้น ขอเรียนให
ทราบวา ในระยะเริ่มแรกท่ีมีการปฏิรูปสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๘ ไดเริ่มมีการพัฒนา

๓. ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นคําถามจากผูเขารวมการสัมมนา 
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เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปบางสวนแลว ตอมาในศตวรรษท่ี ๒๑ เทคโนโลยี
ตาง ๆ ก็ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แตส่ิงท่ียังพัฒนาชาอยู คือ Big Data จึงทําใหจีนเริ่มมาสนใจท่ี
จะพัฒนา Big Data ใหมีความทันสมัย โดยปจจุบันไดมีบริษัทบางแหงนําประโยชนจาก Big Data มาใช
ในการดาํเนินการ ดังนี้  

๑. การใชเทคโนโลยี Big Data เพ่ือการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ ภายในบริษัท  
๒. การยกระดับขีดความสามารถของระบบการบริหารผลการปฏิบัติ งาน 

(Performance Management : PM) โดยการสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน 

นอกจากนี้ ปจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว บาง
หนวยงานไมตองใชคอมพิวเตอรโนตบุคมาทํางานแลว แตจะใชการทํางานผานโทรศัพทเคล่ือนที่แทน ซึ่ง
จะทําใหในระหวางการเดินทางสามารถทํางานควบคูกันไปได หรือสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ ไดอีกดวย 
จึงทําใหเปนการลดขั้นตอนไปอยางมาก รวมท้ังในกรณีที่จะตองติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ก็
จะทําใหลดขั้นตอนในการเดินทางไดดวย เนื่องจากหนวยงานแตละแหงตั้งอยูตางสถานท่ีกัน หากตอง
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานก็จะทําใหเสียเวลาในการเดินทางเปนอยางมาก ดังนั้น การนํา
เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนที่มาใชสําหรับการทํางานก็จะมีประโยชนอยางย่ิง 

 

ท้ังนี้ ประเด็นเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : 
PM) จะประกอบดวย 3E คือ  Efficiency (ประสิทธิภาพ ) Effectiveness (ประสิทธิผล) และ 
Economic Value (ความคุมคาทางเศรษฐกิจ) โดยท้ัง 3E ดังกลาว ไดเริ่มตนมาจากประเทศอังกฤษที่มี
มุมมองในดานเทคโนโลยี กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ท้ังนี้ ในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคาทางเศรษฐกิจนั้น ประเทศจีนจะมีหนวยงานกลางในการตรวจสอบและ
ปราบปรามการคอรรัปชันเขามาตรวจสอบการดําเนินงานดวย ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะมีการใช
เทคโนโลยี Big Data เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนําสงขอมูลมายัง
หนวยงานกลางในการตรวจสอบ โดยหากดําเนินการตรวจสอบแลวพบปญหาใด ๆ หนวยงานกลาง
ดังกลาวก็จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปตรวจสอบณ หนวยงานราชการนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ ในปจจุบัน พบวา มีบางหนวยงานยังคงมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลภายในหนวยงานของตนเองอยู ซึ่งเห็นวาในการตรวจสอบและประเมินผลภายในหนวยงาน
ของตนเองจะเปนรูปแบบการตรวจสอบที่ลาสมัย ดังนั้น ในการที่มีหนวยงานกลางในการตรวจสอบและ
ปราบปรามการคอรรัปชันโดยนาํเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาดําเนินการ หรือที่เรียกวา E-government จะ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการประเมินผลภาพรวมของหนวยงานราชการ ซึ่งในปจจุบัน E-
government ของจีน จะไดรับความชื่นชมจากประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก  

 

ตอมาในประเด็นเกี่ยวกับการบูรณาการระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับหนวยงานของรัฐ  
จะมีแนวทางในการบรูณาการ ๔ ขอ ดังนี้ 

(๑) การใหพรรคคอมมิวนิสตเปนผูประสานงานระหวางพรรคกับหนวยงานราชการ
อยางบูรณาการ และการกําหนดใหคณะกรรมการสวนกลางของพรรคเปนผูกํากับดูแลทุกเรื่องท้ังของพรรค
และของรัฐ รวมท้ังการกําหนดใหคณะกรรมการประจํากรมการเมืองมากํากับดูแลคณะรัฐมนตรีดวย  
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(๒) การกําหนดใหมีหนวยงานยอยหรือหนวยงานสาขาของพรรคคอมมิวนิสตมา 
เปนผูบูรณาการหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของพรรค องคกรทางสังคม และบริษัทตาง ๆ 
ท้ังนี้ หนวยงานสาขาดังกลาว จะเปนหนวยงานกลางในประสานความรวมมือระหวางพรรคคอมมิวนิสต
กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของพรรค องคกรทางสังคม และบริษัทตาง ๆ  

(๓) การกําหนดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานซึ่งอยูภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสตมาตั้งขึ้นภายในกระทรวงตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีเปนหนวยประสานงานระหวางพรรคกับ
กระทรวงหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ซึ่งจะทําใหสามารถลดความขัดแยงในการแสดงความคดิเห็นท่ีไม
ตรงกันได  

(๔) การจัดประชุมรวมระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับหนวยงานของรัฐตาง ๆ โดยใน
การประชุมจะตองเชิญผูบริหารของพรรคและผูบริหารของหนวยงานภาครัฐทุกคนมาเขารวมประชุม
ดวย เพ่ือประชุมหารือเกี่ยวกับการวิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น พรอมท้ังรวมกันหา 
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว และการหารือเกี่ยวกับการบูรณาการระหวางพรรคกับหนวยงานของ
รัฐดวย  

 

ท่ีผานมาประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธท่ีดีกันมาอยางยาวนาน และได
ยกระดับความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย ท้ังนี้ ในป ค.ศ. ๒๐๑๘ มีนักทองเท่ียวจีนเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทยจํานวน ๗ ลานคน ซึ่งถือเปน ๑ ใน ๓ ของนักทองเท่ียวตางประเทศ ซึ่งจะทํา
ใหเห็นถึงความสัมพันธของการทองเท่ียวไทย – จีน และความสัมพันธทางเศรษฐกิจดวย จากกรณี
ดังกลาวทําใหจีนตองเรียนรูและเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาของประเทศ
ไทย ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ตองเรียนรูและเขาใจถึงวัฒนธรรมของจีนดวยโดยเฉพาะวิธีการ
บริหารของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ดังนั้น ในการพัฒนาของท้ังสองประเทศ ควรนําจุดแข็ง
ของอีกประเทศหนึ่งมาแกไขจุดออนของประเทศตน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยได 

 

อยางก็ตาม ในการแลกเปล่ียนเรียนรูของท้ังสองประเทศ ควรเรียนรูเกี่ยวกับการนํา
ระบบธรรมาภิบาลมาใชกับการพัฒนาคุณภาพของขาราชการ วิธีการบริหารงานของท้ังสองประเทศ 
รวมท้ังหากจะนําพาประเทศไปสูความทันสมัยได หนวยงานภาครัฐจะตองมีการแบงการทํางานให
ชัดเจน หนวยงานที่มีการทํางานเฉพาะดานจะตองไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ พรอมทั้งจะตอง
สรางการทํางานอยางบูรณาการดวย  

 

ศาสตราจารยหลิว ฉี่หยุน ศาสตราจารยคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร โรงเรียน
พรรคคอมมิวนิสตสวนกลาง กรรมการวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ไดตอบ 
ขอซักถาม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ปจจุบันการพัฒนาระบบราชการและการเพ่ิมขีดความสามารถของขาราชการในการ
บริหารจะเปนสวนท่ีสําคัญอยางย่ิง ท้ังนี้ สามารถนํากรณีศึกษาจากประเทศตาง ๆ มาเปนแนวทางใน
การพัฒนาได โดยการพัฒนาระบบการบริหารสูความทันสมัยนั้น ขาราชการจะตองปรับเปล่ียนวิธีการ
คิด วิธีการบริหาร วัฒนธรรมในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยจะตองมีการปฏิรูปวิธีการดังกลาว
ทั้งหมดเพ่ือใหนําพาไปสูความทันสมัย นอกจากนี้ การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารกิจการ
บานเมืองก็มีสวนสําคัญตอการพัฒนาทุนทางสังคม (Social Capital) เชนเดียวกัน โดยไดมีนักรัฐศาสตร 
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(โรเบิรต ดี พัตนัม) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทุนทางสังคมมี ๓ ประการ คือ ความไววางใจ 
บรรทัดฐาน และเครือขายทางสังคม ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงสงผลสําคัญตอวิธีการคิดและวิธีการทํางาน
ของขาราชการเปนอยางมาก ท้ังนี้ ขอยกตัวอยางกรณีศึกษาจากประเทศอิตาลี กลาวคือ ในประเทศ
อิตาลี พ้ืนท่ีทางตอนเหนือกับพ้ืนท่ีตอนใตของอิตาลีมีวิธีการคิดและกระบวนการทํางานท่ีแตกตางกัน
มาก จึงทําใหในป ค.ศ. ๑๙๗๐ อิตาลีไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญ สงผลใหองคกรตาง ๆ  
มีการทํางานไปในทิศทางเดยีวกัน แตก็ยังมีความแตกตางในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานอยู ดังนั้น ในป 
ค.ศ. ๑๙๙๐ อิตาลีจึงไดขอสรุปวาความแตกตางของวิธีการคิด วิธีการทํางาน และความแตกตางของ
ประสิทธิภาพการทํางานนั้น จะขึ้นอยูกับทุนทางสังคมเปนสําคัญ กลาวคือ ทุนทางสังคมทางตอนใตของ
อิตาลีอาจไมมีความเขมขนหรือแข็งแกรงมากนักเมื่อเทียบกับทุนทางสังคมทางตอนเหนือของอิตาลี 
ดงันั้น หากนํากรณีศึกษาจากอิตาลีมาปรับใชกับการปฏิรูประบบราชการนั้น เห็นวาควรเพ่ิมทักษะการ
ทํางานของขาราชการ รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมในองคการตาง ๆ ซึ่งวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
นํามาพัฒนาได คือ การจัดฝกอบรมหรือการสัมมนา ดังเชนการสัมมนาในครั้งนี้ ก็เปนวิธีการหนึ่งท่ี
สามารถเปล่ียนกรอบความคิด (Mindset) ไดเชนกัน  

ในมุมมองของพรรคคอมมิวนิ สต ในฐานะท่ี เปนพรรคผูนํ าประเทศ เห็นวา  
พรรคคอมมิวนิสตจะตองเปนพรรคแหงการเรียนรู โดยการใหความรูและฝกอบรมใหกับหนวยงานตาง ๆ 
ซึ่งในการจัดฝกอบรมหรือการสัมมนาแตละครั้ง จะสามารถเปล่ียนกระบวนความคิดและวิธีการทํางาน
ได โดยเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๐ ประเทศจีนไดเขารวมประชุมกับประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งในการประชุม
ครั้งนั้น ทําใหทราบวา จากการที่จีนมีการปฏิรูปจนประสบผลสําเร็จนั้น ประเด็นท่ีจีนยังมองขามอยู คือ  
การสรางทีมงานขาราชการของจีนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพขาราชการของจีนเพ่ือใหมีความมุงมั่น 
ในการทํางานและสงเสริมใหขาราชการสามารถทํางานในวันหยุดได เชน การใหขาราชการทําหนาท่ี 
เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจนใหกบัประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทในชวงวันหยุด
เสารอาทิตย เปนตน  
 

--------------------------------- 
 
 
 
 



การวางแผน
Planning

การจัดองคการ/
การต้ังทีมบูรณา
การ เพ่ือถายทอด
ภารกิจ เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด
Organizing

การนําหรือ
การสั่งการ 

โดยผานระบบ
ขอมูล

Leading

การกํากับ ควบคุม
Controlling

สวนท่ี ๓ 

แนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 

 

กอนเขาสูการนําเสนอแนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ
พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท กรรมการ ไดสรุปกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เพ่ือใหผู เขารวมการสัมมนาไดเห็นภาพรวมของการพิจารณาที่ผานมา กอนที่จะเปนผลการศึกษา  
“รางตนแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเต็มระบบ” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

แนวคิดสําคัญในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเกิดจาก 
(๑) การเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานเพ่ือรองรับ Digital Transformation (๒) ปจจัยความสําเร็จใน 
การบูรณาการตามหลักการเกี่ยวกับหนาท่ีในการจัดการ (The Function of Management)  และ (๓) 
ความเชื่อมโยงของการดําเนินการระหวางระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติ  

สําหรับปจจัยความสําเร็จเพ่ือให เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐจะ
ประกอบดวยปจจัยสําคัญ ๔ ดาน ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงปจจัยความสําเร็จในการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ๔ องคประกอบ 
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๑. ดานการวางแผน (Planning) ซึ่งจะตองมีกระบวนการที่ทําใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบชัดเจนวาตองทําอะไร ทําใหสําเร็จเมื่อใด และทําไดอยางไร ทั้งนี้ การปฏิบัติจะเปนไปอยางประสาน
สอดคลองและไมซ้ําซอนกัน ซึ่งหากมีการวางแผนท่ีดีแลวจะสงผลใหการบริหารงบประมาณแผนดินเกิด
ความคุมคา โปรงใสดวย  

๒. ดานการจัดองคการหรือการจัดตั้งทีมบูรณาการ (Organizing) เพ่ือถายทอดภารกิจ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกิดความเขาใจกระบวนการท้ังระบบและในระดบัของตนเอง
ที่ตองรับผิดชอบอยางชัดเจนวาตองทําอะไรใหสําเร็จเมื่อใด 

๓. ดานการนําหรือการสั่งการ (Leading) โดยผานระบบขอมูลท่ีเปนระบบดิจิทัล 
และมีมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังตองเปนระบบท่ีสวนราชการและประชาชนสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได 
โดยในเบื้องตน คณะกรรมการไดมีแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการบูรณาการขอมูลภาครัฐตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ คนหาความตองการขอมูลของแตละสวนราชการ จากรัฐบาล หนวยงาน
กํากับดูแล หนวยงานรัฐ และประชาชน 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทํารายงานผลปฏิบัติการของทุกหนวยงานใหอยูในรูปแบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส 

ขั้นตอนที่ ๓ สรางระบบของแตละหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงได
โดยงาย 

ขั้นตอนที่ ๔ บูรณาการขอมูลใหสามารถนําไปใชประโยชนได 
ขั้นตอนที่ ๕ พัฒนาและใชประโยชนอยางเปนระบบ ท้ังในมิติดานบุคคล เทคโนโลยี

และการมีสวนรวม 
ขั้นตอนที่ ๖ มีระบบขอมูลของภาครัฐท่ีมีมาตรฐานทันสมัยเปนปจจุบัน (Real Time)  

เพ่ือนําไปใชประโยชนการบริหารราชการแผนดิน และการบริการภาครัฐ 

เพ่ือเปน “กาวแรก” ในการพัฒนาระบบขอมูล คณะกรรมการมีแนวคิดท่ีจะใชระบบเดิม 
ที่มีอยู โดยจะเริ่มตนจากการนําระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมานของสํานัก
งบประมาณ ท่ี ใชอ ยู เดิมมาปรับ ใช  และนํ าระบบการบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
Management) มาผนวกไวในระบบ 

  ๔ . ด านการกํ ากับ  ควบ คุม  (Controlling) เนื่ อ งจากการกํ ากับดู แล ติ ดตาม  
และประเมินผลจะตองดําเนินการผานระบบขอมูลท่ีเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันท้ังประเทศ ทั้งนี้  
เมื่อระบบขอมูลดังกลาวเกิดขึ้นแลวจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลในเชิงประจักษ หนวยงาน
จะตองมีภาระรับผิดชอบตอขอมูลที่รายงาน รวมทั้งรับผิดชอบตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา
ในผลการปฏิบัติงานดวย 
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การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ เปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นแลวปจจุบัน  
โดยสาเหตุท่ีตองบูรณาการ เนื่องจากท่ีผานมาหนวยงานแตละหนวยจะตางคนตางทําแผนงานโครงการ  
ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน ไมสามารถเห็นภาพรวมของนโยบายหรือประเด็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได  
จึงทําใหตองมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานเกิดขึ้น เชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
ซึ่งจะมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงานโดยไมมีหนวยงานเจาภาพหลักในการบูรณาการ หรือประเด็นการ
แกไขปญหาความยากจน ก็จะมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายภาคสวนเชนเดียวกัน เปนตน จึงทําให 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังไมเห็นภาพรวมในการทํางาน รวมทั้งเมื่อจะ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลใด ๆ หนวยงานแตละหนวยก็จะจัดเก็บขอมูลของตนเปนหลัก ทําใหขอมูล 
มีความกระจัดกระจายไปหลายสวนงานเปนอยางมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอ
การใหบริการแกประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

หากพิจารณาจากสถานการณในปจจุบันและความจําเปนในการพัฒนาดาน Big Data  
จะสามารถจําแนกตามมิติตัวขับเคล่ือน Digital Evolution ได ๔ มิติ ดังนี้ 

๑. มิติดานสภาพของแหลงขอมูล พบวา มีการจัดเก็บขอมูลซ้ําซอนกัน ขอมูลไมเปน
ปจจุบันและไมตอเนือ่ง ขาดแหลงขอมูลที่นาเชือ่ถือเพียงแหลงเดยีว ขอมูลอยูในรูปแบบที่นาํไปใชตอยาก ไม
มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูล 

๒. มิติดานความตองการใชงานขอมูล พบวา มีการกําหนดชุดขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญ 
ประชาชนตองการบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ภาครัฐตองการความโปรงใส สามารถตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินงานได และภาคธุรกิจตองการใชประโยชนจากของมูลของทางราชการแตยังไมสามารถ
เขาถึงขอมูลได 

๓. มิติดานธรรมาภิบาลและการจัดการ พบวา มีขอจํากัดดานกฎหมายในการเปดเผยและ
แลกเปล่ียนขอมูล มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเปนสวนตัว วัฒนธรรมองคกรไมเอื้อตอการใช
ขอมูลเชิงประจักษ และบุคลากรยังขาดทักษะท้ังในดานการวิเคราะหขอมูลและดานการใชเทคโนโลยี 

๔. มิติดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบวา ไมมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาจัดเก็บขอมูล 
เชน Internet of Things เปนตน ไมมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งขอมูลมีความ
กระจัดกระจาย และไมมี Platform กลางสําหรับแบงปนขอมูลดวย 

๑. “การบูรณาการดานการวางแผน” 
โดย นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต ิ

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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การนํา Big Data มาใชประโยชนในการดําเนินงานนั้น ควรพิจารณาวาจะทําอยางไร 
ที่ให Big Data สามารถรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลการตัดสินใจในระดับนโยบายได แตอยางไร 
ก็ตาม ปจจุบันมียุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประกาศใชแลว ซึ่งยุทธศาสตรชาติ 
แตละดานจะมีประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบูรณาการเปนจํานวนมาก ซึ่งประเด็นหนึ่ง 
ท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตรมีจุดประสงคท่ีตองการใหมีความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติไปยังระดับพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศ และมุงประสงคใหมีความเชื่อมโยงในการทํางานตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี เปาหมายเดียวกัน อันจะนําไปสูประเทศมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ย่ังยืน  
เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ นั้ น  มี ประเด็ นเรื่ องข อมู ลและประเด็ น 
เรื่องการบูรณาการ ซึ่งท้ังสองประเด็นดังกลาวมีความสําคัญ โดยในปจจุบันจะเห็นวาแนวทางการพัฒนา
ดังกลาวหนวยงานภาครัฐไดมุงเนนในเรื่องการใหประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการใหบริการประชาชน 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีความโปรงใส อาทิ ศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ทั้งนี้ ในการใหบริการดังกลาว จะสงผลใหหนวยงานภาครัฐเกิดประสิทธิในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

แนวทางในการบรูณาการระหวางหนวยงานภาครัฐนั้น หนวยงานราชการแตละสวนจะตอง
มีการหารือรวมกันโดยมีฐานขอมูลเดียวกันและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได 
ท้ังนี้ ขอยกตัวอยางการนําระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา (Thai People Map and 
Analytics Platform : TPMAP) มาใช ในการบริหารราชการแผนดิน กลาวคือ ระบบ TPMAP คือ  
Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบไุดวาคนจนนั้นอยูที่ไหน มีปญหาในมิติอะไรบาง เชน การศึกษา สุขภาพ 
ความเปนอยู การเขาถึงบริการรัฐ การเงิน เปนตน ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายและ
หนวยงานเพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหาไดอยางถูกตองตรงประเด็น และสามารถออกนโยบายเพ่ือ
แกปญหาไดตรงจุด ดังนั้น จึงเห็นไดวาระบบ TPMAP เปนระบบท่ีสามารถบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐไดเปนอยางดี  

นอกจากนี้ ยังมีตัวอยางการใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  
ซึ่งเปนระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกาํหนดใหแต
ละหนวยงานจะตองเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนงาน โครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดังนั้น ระบบ eMENSCR จึงเปนระบบท่ีใชสําหรับการรวบรวม
แผนงานโครงการทั้งหมดของประเทศมารวมไวที่ระบบเดียว ซึ่งถือไดวาเปนการบูรณาการอยางแทจริง ทั้งนี้ 
ในการนําระบบ TPMAP และระบบ eMENSCR มาใชสําหรับการบูรณาการนั้น การตั้งโจทยเพ่ือกําหนด
เปาหมายในการทํางานจะเปนเรื่องท่ีสําคัญเปนอยางย่ิง เนื่องจากจะทําใหการบูรณาการสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได  
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) มีประเด็นสําคัญ 
คือ การติดตามประเมินผล ซึ่งในการติดตามแผนงานโครงการตาง ๆ ได จําเปนตองมีระบบขอมูลมารองรับ 
และในการติดตามดังกลาว จะทําใหเห็นวามีหนวยงานใดท่ีมีแผนงานโครงการท่ีซ้ําซอนกัน มีงบประมาณใน
ภาพรวมอยางไร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของงบประมาณหรือไม ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้ 
ลวนทําใหมีการพัฒนาโดยนํา Big Data เขามาดําเนินการ อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ หรือท่ีเรียกวาระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งถือไดวาเปนระบบ
กลาง หากทุกหนวยงานสามารถนําเขาขอมลูระบบเดยีวกันได ก็จะสงผลใหการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยมรีะบบตาง ๆ มากมาย เชน ระบบ 
eMENSCR ระบบ GFMIS เปนตน ซึ่งในการนําระบบตาง ๆ ทุกระบบ มาบูรณาการใหเปนระบบเดียวนั้น 
เปนเรื่องที่กระทําไดยากทั้งเชิงเทคนิคและระดับนโยบาย ดังนั้น  

ในการแกไขปญหาดังกลาว สามารถนําเรื่อง Data Exchange มาดําเนินการได เพ่ือให
สามารถแลกเปล่ียนขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงานได  

การเริ่มตนในการนํา Data Exchange เขามาใชในการดําเนินงาน จะเริ่มตนจากการหารือ
รวมกันระหวางหนวยงาน พรอมทั้งทําบันทึกขอตกลงรวมกัน แตปญหาสําคัญในการแลกเปล่ียนขอมูลขาม
หนวยงานนั้น จะติดขัดในเรื่องกฎหมายของแตละหนวยงานท่ีบังคับใชอยู ดังนั้น จึงทําใหการไดมาของ
ขอมูลมีความลาชา ท้ังนี้  หากหนวยงานภาครัฐตองการใหมีการบูรณาการขอมูลภาครัฐเกิดขึ้น 
(Government Data Services) จะตองดําเนินการใน ๖ ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการจัดทําบริการขอมลูภาครัฐ (Government Data Service)  

๒. “การบูรณาการดานระบบขอมูล” 
โดย รองศาสตราจารยธีรณี  อจลากุล  

ผูเช่ียวชาญทางดานการวิเคราะหขอมูล  
สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลภาครัฐ  
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ประเด็นท่ี ๑ โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) สําหรับการสนับสนุนในการ
ประมวลผลและการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งในปจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมไดดําเนินการสํารวจโครงสรางพ้ืนฐานของแตละหนวยงานวามีลักษณะและรูปแบบเปนอยางไร 
ดําเนินงานไปในทิศทางใด ท้ังนี้ เพ่ือใหการบูรณาการขอมลูของหนวยงานภาครฐัเกดิประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ประเด็นท่ี ๒ การจัดทําสมุดหนาเหลือง หรือท่ีเรียกวา Data Catalog จะตองมีการ
สํารวจวาขอมูลแตละประเภทอยูท่ีหนวยงานใด มีรูปแบบการจัดเก็บอยางไร บุคคลใดมีสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลนั้นไดบาง ซึ่งกรณีดังกลาวจะเรียกวาขอมูลดิบ ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จึงทําหนาท่ีในการสํารวจและรวบรวมขอมูลเพ่ือใหเกิด Data Catalog ท่ีจะใหทุกหนวยงานสามารถเขาไปคน
ขอมูลในแตละเรื่องท่ีตองการได 

ประเด็นท่ี ๓ การแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange) จะทําอยางไรท่ีจะสามารถดึง
ขอมูลขามหนวยงานได  

ประเด็นท่ี ๔ หนวยในการกลั่นกรองขอมูล (Data Council) ซึ่งเมื่อมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลขามหนวยงานแลว บางกลุมอาจขอขอมูลสําคัญ ๆ ดังนั้น จึงตองมีหนวยในการกล่ันกรองคําขอขอมูล 
เพ่ือทําหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูล พิจารณาคําขอขอมูลวาขอมูลใดเปดเผยไดหรือขอมูลใดเปดเผย
ไมได รวมทั้งจะตองควบคุมการเขาถึงขอมูลดวย  

ประเด็นท่ี ๕ การฝกอบรมขอมูลใหกับบุคลากรภาครัฐ (Training Programs)  
ซึ่งบุคลากรภาครัฐมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูความเขาใจในการจัดทําระบบขอมูล 

ประเด็นท่ี ๖ การจัดทําระบบนํารอง (Showcases) โดยปจจุบันไดมีการจัดทําระบบ
ขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลดานพลังงาน ขอมูลดานน้ํา เปนตน ซึ่งการจัดทําระบบขอมูลตาง ๆ เหลานี้ จะทํา
ใหเกิดการวิเคราะหขอมูล และลดความซ้ําซอนของแผนงานโครงการท่ีแตละหนวยงานจะตองจัดทําขึ้น 

ท้ังนี้ ในการออกแบบระบบนั้น เห็นควรใหมีระบบเทคโนโลยีคลาวด (Cloud) ระดับ
กระทรวง ซึ่งขอมูลท่ีปรากฏระบบ Cloud นั้น จะสามารถใชในการประเมินผลใหกับหนวยงานยอยที่สังกัด
ภายใตกระทรวงได ท้ังนี้ ในปจจุบันยังพบหนวยงานอีก ๗๐ หนวยงาน รวมท้ังรฐัวิสาหกิจและบริษัทตาง ๆ 
ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดทําระบบ Cloud ได ดังนั้น ในสวนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
จึงตองทําหนาท่ีเปนหนวยงานระบบขอมูลภาครัฐ (Government Cloud) เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนํา
ระบบที่ตนเองมีอยูมาเชื่อมตอและใชประโยชนขอมูลรวมกันได 

 
--------------------------------- 

 



สวนท่ี ๔ 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา 
ตอแนวทางสูการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 

 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการตอการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐท้ังระบบ ท้ังในขั้นของการวางแผน การบูรณาการขอมูล ตลอดถึงการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการทํางานภาครัฐ คณะกรรมการจึงไดมีขอสรุปในเบื้องตน พรอมท้ังออกแบบขั้นตอน
ตาง ๆ เพ่ือเปนตนแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐใหกับหนวยงานได
นําไปปฏิบัติ ท้ังดานการวางแผน การถายทอดเปาหมายตัวชี้วัด การแบงมอบงาน และการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนระบบขอมูลที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ เพ่ือใหผลการศึกษาของคณะกรรมการและตนแบบดังกลาวมีความครบถวน 
สมบูรณ และถูกเติมเต็มจากหนวยงานภาครัฐท่ีจะตองนําไปปฏิบัติ คณะกรรมการจึงไดใหผูเขารวม 
การสัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ ไดเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีจะเปนประโยชน เพ่ือคณะกรรมการจะได
รวบรวมขอมูลและนําไปปรับปรุงตนแบบใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น และผลักดันใหเกิดการเปล่ียนผานไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป  

 

 

๑. การจัดทําระบบขอมูลควรเริ่มจากการระดมความคิดเหน็จากหนวยงานท่ีจะใชขอมูล 
จากนั้นนํามาวิเคราะหความตองการแตละหนวยงาน เพ่ือจัดทําระบบขอมูลในลักษณะขอมูลกลาง  
และเปน Platform เดียวกัน เพ่ือใหหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและประชาชนสามารถ
ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือประเมินผลดานความคุมคา รวมท้ังประสิทธิผลจากการใชจายงบประมาณ  

๒. การตรวจการใชจายของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ควรตรวจสอบผาน
ขอมูลในรูปแบบของเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหครอบคลุมการตรวจสอบการใชจายของ
ทองถิ่น เพราะการตรวจสอบตองครอบคลุมหนวยงานทุกระดับทุกพ้ืนที่และทันเวลาตอการแกไขปญหา 
ซึ่งหากพบปญหาจะไดลงพ้ืนที่ตรวจสอบไดอยางทันทวงที ซึ่งหาก สตง. มีระบบขอมูลที่ดีจะสามารถใช
เวลาในวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ลดระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และเกิดความคุมคามากย่ิงขึ้น   

๓. แนวคิดการบริหารจัดการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐจะสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของแตละ
หนวยงาน ท่ีผานมา การเสนอแผนงานของหนวยงานจะเปนไปในลักษณะทับซอนกันระหวางหนวยงาน 
แมชื่อโครงการแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเนื้อหารายละเอียดแลวจะเหมือนกัน ทําใหประเทศชาติเสีย
ประโยชนในการใชงบประมาณ และเปนชองทางใหเกิดการทุจริต  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา 
 



- ๒๖ - 
 

๔. การจัดทําระบบขอมูลควรนําขอมูลของคณะกรรมการคณะตาง ๆ ที่มีอยูเดิมและที่มี
หนาที่และอํานาจเกี่ยวของ เชน คณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินนโยบายเพ่ือใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญ (Big data) คณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังกรอบความ
รวมมืออื่น ๆ ที่มีอยูเดิมแลวขึ้นมาพิจารณากอน เพ่ือชี้ใหเห็นวามีกลไกใดอยูแลวบาง ควรปรับปรุง
อยางไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน ทั้งนี้ ไมควรจัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกเพ่ิมเติม
อันเปนการเพ่ิมภาระและงบประมาณใหกับหนวยปฏิบัติอีก  

๕. ในการจัดทําระบบขอมูลจะตองมีระบบรักษาความปลอดภัย รวมท้ังตองกําหนด
สิทธิและมีการยืนยันตัวตนของผูนําขอมูลไปใชประโยชน  

๖. ระบบขอมูลภาครัฐตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ไดสะดวก และใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการตาง ๆ ดวย  

๗. หากตองการใหเกิดระบบฐานขอมูลภาครัฐขนาดใหญควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการ ท้ังในดานงบประมาณในการจัดทําระบบ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรท่ีจะตองเขามาดําเนินการ 

๘. ควรปรับกรอบความคิด (Mindset) ของขาราชการทุกระดับ ใหมีความเขาใจผลลัพธ
และเปาหมายเดยีวกัน   

๙. หนวยงานของรัฐไดมีระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA)  เปนกรอบการบริหารจัดการองคการ และใชในการ
ประเมินองคกรที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติแลว แตการประเมินท่ีผานมาไมเขมงวดและไมเอาจริงเอาจัง   

๑๐. การแบงปนและการเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวางหนวยงานควรเริ่มตนจากการ
แลกเปล่ียนขอมูลในระบบพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๑๑. การจัดทําระบบขอมูล ฝายนโยบายจะตองมอบหมายหนวยงานเจาภาพหลัก 
ท่ีชัดเจน โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจะตองเปนหนวยงานท่ีเขาใจงานท้ังระบบ มีอํานาจในการ 
ส่ังการและมีอํานาจในการทําความตกลงระหวางหนวยงาน   

๑๒. เนื่องจากปจจุบันการบูรณาการขอมูลเปนไปไดยากเพราะขอมูลของสวนราชการ
ในสวนหนึ่งเปนขอมูลสวนบุคคล มีขอจํากัดทางดานกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของอยางครอบคลุมในทุก
มิติดวย 

๑๓. โครงสรางของระบบราชการของประเทศไทยมีการบริหารงานโดยแบงออกเปน
หลายสวน ซึ่งจะมีขอแตกตางกับสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีการบริหารงานจะมีความเปนเอกภาพ  
มีการควบคุมจากสวนกลางท่ีเปนนโยบายเชิงเดี่ยว ท้ังประเทศจะมีเปาหมายเดียวกัน เมื่อมีการส่ังการ
จากสวนกลางแลวทุกหนวยงานตองปฏิบัติตามจึงประสบความสําเร็จในการบูรณาการ 



- ๒๗ - 
 

๑๔. หากมีกิจกรรมท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางหนวยงาน แลวตองมีการจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ โดยอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ เพ่ือบริหารจัดการ
หรือดําเนินการใหแลวเสร็จ  

๑๕. การจัดสรรงบประมาณเปนอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการของสํานัก
งบประมาณ ดังนั้น สํานักงบประมาณตองมีนวัตกรรม วิธีการจัดสรรงบประมาณใหม ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพภารกิจ ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหมีความคลองตัว สอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย
ตาง ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

๑๖. หนวยงานทองถิ่น เปนกลไกสําคัญ ในการจัดใหมีบริการสาธารณะหรือ
สาธารณูปโภคดานตาง ๆ  แตจะเห็นไดวาการดําเนินงานระหวางสวนกลางกับทองถิ่นยังขาดการ
ประสานงานกันอยางใกลชิด ดังนั้น ควรมีกลไกการประสานงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหมีการกระจายการ
ดําเนินงานตาง ๆ อยางทั่วถึงครอบคลุม 

๑๗. การบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐควรแบงเปน ๒ สวน (๑) การบูรณาการ
การแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือประเด็นท่ีเรงดวนเพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายอยางเปนวงกวาง 
ซึ่งเปนประเด็นท่ีตองบูรณาการภายในระยะเวลาจํากัด (๒) การบูรณาการในเชิงยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบท และนโยบายของรัฐ ซึ่งเปนประเด็นท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ และตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบและมีความสมบูรณมากที่สุด  

๑๘. ระบบขอมูลควรใชระบบเดิมท่ีมีอยู ไมควรเพ่ิมระบบขอมูลใหเปนภาระของ
หนวยงานหรือเกิดการใชจายงบประมาณเพ่ิมขึ้นอีก โดยอาจเลือกใชระบบ E - Budgeting ของสํานัก
งบประมาณ หรือ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเปนระบบท่ีมีรายละเอียดโครงการและแผนงาน
ของหนวยงานดวยอยูแลว  

๑๙. บุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับปฏิบัติจนถึงระดับผูบริหาร ควรปรับเปล่ียนคานิยม
และกรอบความคิด (Mindset) โดยใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญมากกวาประโยชน
สวนตัว สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินหนวยงานในทุก ๆ ระดับดวย 

๒๐. การพัฒนาดานนวัตกรรมของแตละหนวยงานจะเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา  
จึงเกิดเปนระบบขอมูลตาง ๆ มากมาย ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน และนําไปสูปญหาการท่ีไม
สามารถแบงปนหรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันได ดังนั้น จึงควรใหมีหนวยงานเจาภาพหลักในการ
ดําเนินการและเปนหนวยในการประสานงาน ท้ังนี้ หนวยงานท่ีถูกมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักจะตองมี
อํานาจในการส่ังการ (Authority) เพ่ือเรียกขอมูลและการประสานความรวมมือกับหนวยงานทุก 
ภาคสวน 

๒๑. ปจจุบันไดมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกํากับ ติดตามและประเมินผล ซึ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นจะไมใชตัว
ระบบ แตปญหาจะเกิดขึ้นกับบุคลากรผูใชระบบ ดังนั้นจําเปนตองมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให
สามารถใชงานระบบและส่ิงสําคัญ คือ การส่ือสารใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจทิศทางการ
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ดําเนินงานหรือเปาหมายเดียวกัน สามารถมองภาพรวมในระดับประเทศได จุดเริ่มตนของการพัฒนา
บุคลากรจะตองปรับ Mindset เปนอันดับแรกหากไมมีการปรับ Mindset ก็เปนโอกาสยากท่ีจะพัฒนา
งานตอไปได 

๒๒. การบูรณกาการการทํางานจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีการสราง
เครือขายการทํางานรวมกันคิดรวมกันทําและรวมรับผิดชอบ (Co - Creation)  

๒๓. ปญหาและอุปสรรคสําคัญที่สุด คือ วิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน
โดยเฉพาะ CIO (Chief Information Officer) หากองคกรใดมี ผูนํ าที่มีความรูและความเขาใจ  
ก็จะสามารถขับเคล่ือนดวยนโยบายไดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

๒๔. การที่รัฐบาลกําหนดนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขึ้นมาเพ่ือจะพัฒนาประเทศไปสู
การพัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น แตขอเท็จจริงพบวาโครงสรางและระบบอํานาจของภาครัฐ
ยังเปนอุปสรรคในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐอยูมาก ดังนั้น จึงขอเสนอแนะขอพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ปฏิวัติระบบราชการ โดยอาจยุบรวมหรือยกเลิกหนวยงานราชการท่ีไมเปน
ประโยชน 

(๒) ยกเลิกระบบรางวลัที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคม นํางบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลมาชวยพัฒนาดานอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนมากกวาจะไดลดการสูญเสียทรัพยากรไป
เปลาประโยชน  

๒๕. ตนแบบท่ีนําเสนอควรพิจารณาในดานกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรองรับการดําเนินการ
ของระบบขอมูลดวย  

๒๖. ในชวงเริ่มตนในการจัดทําสถาปตยกรรมขอมูล ควรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รวมกับหนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสีย อันเปนการสรางเครือขาย การแลกเปล่ียนแนวทางการดําเนินงาน
ในอนาคต ทั้งนี้ ควรจัดทําเปนระบบจําลอง เพ่ือทดลองดําเนินการ เพราะหากจัดทําระบบใหญขึ้นมาใช
งานทันทีจะทําใหการจัดซื้อจัดจางในการจัดทําระบบอาจมีงบประมาณที่สูงมาก 

๒๗. ปจจุบันทุกหนวยงานทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการจัดทําระบบขอมูล เชน 
สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตางจะจัดทําระบบขอมูลเพ่ือสนองตอบตอวัตถุประสงคของแตละ
หนวยงานท่ีแตกตางกัน จึงทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บของแตละหนวยงานเปนขอมูลเดียวกันแตจัดเก็บใน
รูปแบบและรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ดังนั้น หากจะจัดทําระบบขอมูลภาครัฐ จะตองมีการวางแผนเพ่ือ
บริหารจัดเก็บเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐกอน โดยตองคํานึงถึงขอมูลท่ีมีอยูในระบบตาง ๆ 
ที่หนวยงานไดจัดทําไวแลวดวย 

๒๘. การบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ควรเนนท่ีการเพ่ิมสัดสวนผูรับผิดชอบ
ขอมูลใหครอบคลุมกับการเชื่อมโยงขอมูลในโครงการตาง ๆ ระหวางหนวยงาน นอกเหนือจากขอมูลท่ี
แตละหนวยงานตองใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีแผนชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหเพียงพอในการพัฒนาและผลักดันนโยบายตาง ๆ ใหครอบคลุม และทันเวลามากย่ิงขึ้น 
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๒๙. การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ควรเริ่มตนจากการจัดจาง 
บริษัทเอกชน (Outsource) เขามาพัฒนาระบบ โดยจัดสงบุคลากรของหนวยงานไปเรียนรูวิธีการทํางาน
และเรียนรูเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ เพ่ือใหหนวยงานมีบุคลากรท่ีความเขาใจระบบ และเริ่มมี
ทักษะในการพัฒนาระบบตาง ๆ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น อันเปนการพ่ึงพาตนเอง
ของภาครัฐในอนาคต  

 

--------------------------------- 

 

 

 



สวนท่ี ๕ 

บทสรุปจากการสมัมนา 

 
  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชงิบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําเนื้อหาจากการบรรยายในสวนท่ี ๒ การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเปนการถายทอดความรู แนวคิด และประสบการณจากการปฏิรูประบบราชการของจีน 
ในระยะเวลาเพียง ๔๐ ป จนสาธารณะรัฐประชาชนจีนประสบความสําเร็จ สามารถเปล่ียนแปลงระบบ
ราชการจนทําใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว มาวิเคราะหกับ “รางตนแบบการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการระหวางหนวยงานภาครฐัเตม็ระบบ” ตามท่ีคณะกรรมการไดนําเสนอไวในสวนที่ ๓ แนวทางสู
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับการท่ีคณะกรรมการไดรับ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเขารวมการสัมมนา โดยปรากฏผลดังนี้   
 
 
 

จากการความสําเร็จของจีนในการพัฒนาประเทศและการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารกิจการบานเมือง ภายในชวงระยะเวลาเพียง ๔๐ ป (ค.ศ. ๑๙๗๘ – ๒๐๑๘) นั้น 
เปนส่ิงที่จีนตองเผชิญกับความทาทายในหลายดาน ซึ่งจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดปรับเปล่ียน
รูปแบบระบบสังคมนิยมเดิม มาใชระบบเสรีนิยมหรือกลไกตลาดในการพัฒนาประเทศนั้น ไดเปนผลให
เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง และประชาชนไดรับประโยชนใน 
หลายมิติ  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาจากความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น พบวาปจจัยความสําเร็จสําคัญ
ของจีนเกิดจากการปฏิรูประบบราชการใหมีความเขมแข็ง คือ “การใชหลักการบูรณาการ  
การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ และมุงสูความเปนธรรมาภิบาล” จนนําไปสูการดําเนิน
นโยบายสาธารณะ การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเมื่อพิจารณาจาก
ขั้นตอนในการปฏิรูประบบราชการจีนนั้ น  จะพบวาได เปน ไปตามหลักการบริหารจัดการ  
อันประกอบดวย ปจจัยสําคัญ ๔ ประการ 

๑. การวางแผน กลาวคือ ผูนําและหนวยงานเจาภาพหลัก (พรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศจีน) มีความเขาใจสถานการณของประเทศอยางถูกตอง  มีความเขาใจการทํางานท้ังระบบของ
ประเทศ  มีความเขาใจวาจะตองเพ่ิมขีดความสามารถในดานใดเพ่ือใหเกิดความพรอม และผลจาก 
การพัฒนาขีดความสามารถดานตาง ๆ จะนําไปพัฒนาตอยอดดานใด ทั้งนี้ จีนไดเริ่มตนจากกาวเล็ก ๆ 
ไปสูกาวใหญ และดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป นําไปสูการเปดเสรีและการนํากลไกตลาดมาใช 
อยางเปนขั้นเปนตอน ขยายจนระบบเศรษฐกิจท้ังระบบออกจากการวางแผนจากสวนกลางของระบบ
สังคมนิยม เขาสูระบบกลไกการตลาดอยางสมบูรณ ซึ่งจากการบรรยายจะพบวาการปฏิรูประบบ
ราชการของจีนจะเกิดการปฏิรูปในทุก ๆ หวงเวลา ๕ ปอีกดวย 

 

ผลการศึกษาของคณะกรรมการ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการปฏิรูประบบราชการ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ทั้งนี้ ในการปฏิรูประบบราชการจะตองมีหนวยงานราชการเปนเจาภาพหลักในการ
รับผิดชอบ และการมอบหนาที่และอํานาจอยางชัดเจน ซึ่งในการปฏิรูประบบราชการและหนวยงานของ
รัฐจีนนั้น พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดดําเนินการในฐานะผูควบคุมกํากับหนวยงานของพรรค
และของรฐั จึงทําใหการบริหารกจิการบานเมืองมีความเปนเอกภาพ 

 

๒. การถายทอดภารกิจ เป าหมาย ตัวชี้ วัด ท่ีชัด เจนในทุกระดับ  กลาวคือ 
แนวความคิดหรือคานิยมท่ีจะทําใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของจีนนั้น มีหลักการสําคัญ คือ 
“ตองมีความเขาใจตรงกัน มีการบริหารจัดการรวมกัน มีการแบงปนรวมกัน” เมื่อพิจารณาจากบทบาท
หนาท่ีดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนจึงถือไดวาเปนหนวยงานหลักในการถายทอดภารกิจ  
และดวยความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการที่หากมีนโยบายหรือแนวคิดใดก็ตามท่ีเปนผลมาจาก
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนทุกภาคสวนจะตองรับไปดําเนินการ จึงทําใหการบริหารงานภายใต
การนําของพรรคคอมมิวนิสตมีความเขมแข็งอยางมาก สามารถนําพาประชาชนกาวสูความทันสมัยได 
อีกทั้งพรรคคอมมิวนิสตยังเปนผูปลูกฝงแนวความคิด จิตสํานึก และการปฏิรูปในทุกดานของจีน และยัง
สรางกลไกในการเผยแพรไปยังประชาชนทุกระดับ รวมท้ังมีการจัดตั้งหนวยเพ่ือทําหนาท่ีในการ
ประสานงานหรอืบูรณาการไวทุกระดบั ท้ังในระดับของคณะกรรมการสวนกลาง ระดับของกรมการเมือง 
และหนวยงานผูปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) กลไกการประสานงานของคณะกรรมการสวนกลางของพรรคคอมมิวนิสต  
ซึ่งเปนหนวยงานในการประสานงานทุกระดับ และการตั้งคณะกรรมการประจํากรมการเมืองของจีน 
ซึ่งมีบทบาทในการเปนแกนนําการตัดสินใจการดําเนินงานของพรรค นอกจากนี้ กระทรวงตาง ๆ  
ยังมหีนาท่ีในการประชาสัมพันธในการสรางแนวรวมการบริหารตามกฎหมายและหลักนิติรัฐ รวมถึงสภา
ที่ปรึกษาการเมือง อัยการ ที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงของกรมการเมืองดังกลาว 

 (๒) กลไกการประสานงานในการปรึกษาหารือและการตัดสินในเรื่องสําคัญของพรรค
คอมมิวนิสต โดยมคีณะกรรมการปฏิรูปทําหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  

(๓) กลไกการประสานงานของหนวยงานสาขายอยของพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งจะ
เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวางพรรคกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตาง ๆ  
โดยหนวยงานสาขายอยดังกลาวไดตั้งขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือให
เกิดการประสานงานกับพรรคได  

 

๓. การบูรณาการระบบขอมูล กลาวคือ ในประเทศจีนไดเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
เห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบขอมูลในการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
โดยประชาชนสามารถรับบริการจากรัฐโดยการไปติดตอเพียงครั้งเดียว และหนวยงานของรัฐสามารถ
เรียกใชขอมูลท่ีเปนชุดเดียวกัน ท้ังนี้ ในการบูรณาการระบบขอมูลของจีนไดทําอยางคอยเปนคอยไป 
โดยไดเริ่มดําเนินการในแตละมณฑลกอนจนประสบความสําเร็จ เชน มณฑลฮกเกี้ยน มณฑลกวางตุง 
เปนตน  
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๔. การกํากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผล กลาวคือ ในระบบกํากับ ควบคุม 
ติดตาม และประเมินผล พรรคคอมมิวนิสตจีนไดมีจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้น คือ หนวยงานของสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตประจําคณะกรรมการของสภาผูแทนประชาชน ซึ่งการทํางานนั้นจะตองมีการรายงาน
การทํางานตอกรมการเมืองของจีนดวย และไดมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการสรางวินัย 
ความโปรงใส และการปราบปรามคอรรัปชันดวย นอกจากนี้ จากการศึกษาเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ 
พบวา จีนยังใชระบบการตรวจสอบแบบ Real Time ที่ไดกําหนดประเด็นเรื่องการติดตามผลการใช
จายเงินงบประมาณ (Follow - up) ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการไว โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
โครงการขนาดใหญระดับเมกะโปรเจกตหลายโครงการถูกตรวจสอบแบบ Real Time Audit  
และเมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติ ผูตรวจสอบจะรีบรายงานผลทันที โดยหากพบพฤติการณที่นาสงสัย
วาจะเกิดการคอรรัปชัน หนวยงานที่จะมารับชวงตอจากสํานักงานการตรวจเงินจีน คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบวินั ยแห งพรรคคอมมิ วนิ สต จีน  หรือ  CCDI (Central Commission for Discipline 
Inspection) โดย CCDI เปนกลไกการทํางานเพ่ือควบคุมวินัยของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน  
ซึ่งบทบาทของ CCDI เดนชัดขึ้นมาในยุคที่ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ท่ีเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม 
คอรรัปชันท่ีใชนโยบายปราบคนโกงแบบ “จับเสือตีแมลงวัน” ดังท่ีผูบรรยายไดใหขอเสนอแนะไววา 
“การปราบปรามคอรรัปชันตองเกิดจากความตั้งใจทางการเมืองที่แนวแนตั้งแตระดับสูง” 

 

นอกจากปจจัยความสําเร็จท้ัง ๔ องคประกอบในการปฏิรูประบบราชการดังท่ีกลาว
มาแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไดใหความสําคัญอยางย่ิงกับการปรับเปล่ียนกรอบความคิด 
(Mindset) ของขาราชการ และเห็นวาหากจะพัฒนาระบบราชการ ส่ิงแรกที่จําเปนตองพัฒนากอน คือ 
“ตัวขาราชการ” และไดมีนโยบายสําคัญเพ่ือนําสูการปรับเปล่ียนบทบาทของขาราชการ คือ (๑) ตองมี
ความเปนมืออาชีพ (๒) ตองมีความรู (๓) ตองลดอายุของขาราชการใหนอยลง และ (๔) ตองมีคุณภาพ 
โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของจีนก็ไดนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ราชการ (Performance Management : PM) มาประยุกตใชและพัฒนาระบบราชการ จนเปนผลให
จีนสามารถปรับเปล่ียนบทบาทการทํางานของหนวยงานราชการใหสามารถเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 
เกิดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และใชระบบราชการรักษาความเปนธรรมและความยุติธรรม
ในสังคมใหเกิดขึ้นในสังคมได อีกท้ังยังไดปฏิรูปโครงสรางของระบบราชการจีนที่มีขนาดใหญ จํานวน
เกือบ ๑๐๐ หนวยงาน จนปจจุบันเหลือเพียง ๔๒ หนวยงานเทานั้น   
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จากผลสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการ โดยใชหลักการการนําระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงาน (Performance Management) มาประยุกตใชและพัฒนาระบบราชการของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประกอบกับการประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมการสัมมนา 
คณะกรรมการพบวา มีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและตบแบบในแตละขั้นตอนท่ีคณะกรรมการไดนําเสนอในเวทีการสัมมนาครั้งนี้ กลาวคือ  
การบูรณาการจะประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได จะตองดําเนินการผานปจจัย
ความสําเร็จทั้ง ๔ ดาน กลาวคือ  

 

ดานการวางแผน (Planning) โดยกระบวนการดังกลาวจะตองเริ่มตนตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูงจะตองมีความเขาใจสถานการณ และการทํางานท้ังระบบกอน รวมท้ังจะตองกําหนดผลลัพธ
ปลายทางท่ีตองการท่ีชัดเจน โดยสามารถอธิบายกระบวนการท่ีทําใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
ชัดเจนวาตองทําอะไร ทําใหสําเร็จเมื่อใด และทําไดอยางไร  

 

ดานการจัดองคการหรือการจัดตั้งทีมบูรณาการ (Organizing) เพ่ือถายทอดภารกิจ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกิดความเขาใจกระบวนการท้ังระบบและในระดับของ
ตนเองที่ตองรับผิดชอบอยางชัดเจนวาตองทําอะไรใหสําเร็จเมื่อใด โดยจะตองใหอํานาจที่แทจริงในการ
ส่ังการและการประสานกับหนวยงานเจาภาพหลักดวย 

 

ดานการนําหรือการสั่งการ (Leading) โดยผานระบบขอมูลท่ีเปนระบบดิจิทัล 
ท่ีตองเริ่มตนจากการคนหาความตองการของแตละสวนราชการ ไดแก รัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล 
หนวยงานรัฐ และประชาชน จากนั้นสรางระบบของแตละหนวยใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน และเชื่อมโยง
ไดโดยงายทุกหนวยงานจะตองจัดทํารายงานผลปฏิบัติการของทุกหนวยงานใหอยูในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และเพ่ือเปน “กาวแรก” ในการพัฒนาระบบขอมูล คณะกรรมการมีแนวคิดท่ีจะใชระบบ
เดิมที่มีอยูอยางคอยเปนคอยไป โดยจะเริม่ตนจากการนําระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมานของสํานักงบประมาณท่ีใชอยูเดิมมาปรับใช และนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) มาผนวกไวในระบบ 

 

ดานการกํากับ ควบคุม (Controlling) ซึ่ งระบบการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันท้ังประเทศ มีผลในเชิงประจักษ หนวยงานจะตองมีภาระ
รับผิดชอบ ตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งประชาชนตองเขา
มามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญดวย 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นวาจะตองสรางกลไกเพ่ือขจัดขอจํากัดบางประการที่ทําให
การบูรณาการไมสามารถเกิดขึ้นไดในระบบราชการไทย ไดแก ขอจํากัดดานสถานภาพและโครงสราง
ของสวนราชการ ที่ปจจุบันมีโครงสรางสวนราชการระดบักระทรวง จํานวน ๒๐ กระทรวง สวนราชการ
การระดับกรม จํานวนกวา ๑๖๐ หนวยงาน ซึ่งเปนโครงสรางท่ีมีขนาดใหญ ซับซอน ไมยืดหยุน 

บทสรุป 
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กอใหเกิดภาระดานงบประมาณอยางไมส้ินสุดและมีผลกระทบตองบประมาณในการพัฒนาประเทศดาน
อื่น ๆ อยางหลีกเล่ียงไมได การบริหารยึดติดกับกรอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดเปนหลัก  
ทําใหการบริหารไมสอดคลองกับกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางทันการณ การปรับเปล่ียน
โครงสรางองคกรทําไดไมคลองตัว รวมทั้งขอจํากัดดานกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากร 
และวัฒนธรรมองคกร ท่ีจะตองมีกลไกในการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมของบุคลากรใน
องคกรภาครัฐใหมีทัศนคติการทํางานเชิงรุก ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการทํางานที่มุงเนนการแขงขั้นกัน
ไปสูวัฒนธรรมดานความรวมมือ (Collaborative Action) เพ่ือประโยชนสวนรวม และตองเสริมสราง
ความเขาใจเรื่องการบูรณาการท่ีถูกตอง และการทํางานโดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนหลักการสําคัญ  
 

------------------------------- 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการตอการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐท้ัง
ระบบ ท้ัง ในขั้ นของการวางแผน การบู รณาการขอมูล  ตลอดถึ งการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการทํางานภาครัฐ คณะกรรมการฯ ไดมีขอสรุปในเบื้องตน พรอมออกแบบขั้นตอนตาง ๆ 
ในการบูรณาการการทํางานภาครัฐ เพ่ือเปนตนแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับการดําเนินการของทุกสวนราชการ ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ ตลอดถึงแผนรองรับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้  

กระบวนการเปลี่ยนผานไปสู “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ” 

๑) รัฐบาล/ผูบริหารทุกระดับ  

- รัฐบาล/หัวหนาหนวยงาน ประกาศเจตนารมณในการนํานโยบายการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ระหวางหนวยงานภาครัฐมาใช เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ ตลอดถึงแผนรองรับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมุงเนน

ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานแบบเดิมใหเปนกระบวนการทํางานแบบใหมท่ีเนนการวางแผนการ

ทํางาน/แกไขปญหาแบบบูรณาการตั้งแตตน ท่ีมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานผานทาง 

Information / Digital Technology ในทุกขั้นตอนจนเกิดเปนประโยชนสูงสุด 

- ผูบริหารทุกระดับของทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมประชุมสัมมนาและระดมสมอง เพ่ือ

แลกเปล่ียนและทําความเขาใจถึง “กระบวนการทํางานของภาครัฐในทุกมติิ” ใหสามารถทําการวางแผน 

บริหารจัดการ ประสานงาน และสนับสนุนกันไดอยางบรูณาการแทจริง รวมท้ังเปนการเสริมสรางความรู

ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการเชิงบูรณาการสมัยใหม การเปล่ียนผานสูยุคดิจิทัล 

(Digital Transformation) และ Mindset รองรับการเปล่ียนผานท่ีสําคัญ เพ่ือใหการบริหารจัดการเชิง

บูรณาการของภาครัฐมีประสิทธิภาพตรงตามท่ีกําหนด   

- รัฐบาลจัดประชุมชี้แจงผูบริหารทุกระดับของทุกสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับ “กระบวนการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ” เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ถึงภาพรวม

ในการดําเนินการท้ังกระบวนการ รวมถึงภาพยอยในรายละเอียดของแตละขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ผลลัพธสุดทายที่ตองการวามีอะไรบาง วิธีการท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธนั้นจะตองทําอยางไร กลาวคือ ตองมี

การดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จในเรื่องใดบาง เมื่อใด หนวยงานใดควรรับไปดําเนินการ และประสาน

สอดคลองกันอยางไรในทุกมิติ 

หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิด “กาวแรก” ในการปฏิบัติสําหรับการจัดทํางบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในหวงนี้กําลังอยูในระหวางการใหสวนราชการตาง ๆ จัดทําคําขอ

 “รางตนแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ”  
ทั้งระบบ 



๒ 

 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สงมายังสํานักงบประมาณ โดยยังไมไดมีการบูร

ณาการระหวางหนวยงานตามแนวทางท่ีเสนอนี้ จึงเห็นสมควรใหสํานักงบประมาณนํา “แนวทางการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ” ท่ีเสนอนี้ ไปพิจารณาในกระบวนการจัดทํา

งบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ดวย 

- รัฐบาลและหัวหนาหนวยงานของทุกหนวยงาน รวมกันวางมาตรการ ระบบ โครงสรางพ้ืนฐาน 

ตลอดถึงการสนับสนุนที่จําเปน เพ่ือใหเกิดระบบการแจงเตือนขอมูลตาง ๆ (sensors) ทั้งในการติดตาม

สถานการณและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด 

๒) คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐฯ  
- เปนคณะกรรมการกลางของรัฐบาลท่ีไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะกิจ เพ่ือทําการวาง

แผนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ สนับสนุนการบูรณาการขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน (ดังรายละเอียดทั้ง ๕ 
ขั้นตอนท่ีชี้แจง และแสดงเปนแผนภาพในสวนถัดไป) อันจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จในการทํางานแบบบูรณาการของภาครัฐ ท้ังนี้ คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐฯ 
นี้รวมถึงกลไกที่เกี่ยวของท้ังปวงจะเสร็จส้ินภาระหนาท่ี หลังมีการรายงานผลสําเร็จ/ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเปนที่เรียบรอย หรือตามที่รัฐบาลจะกําหนดเปนอยางอื่นตอไป    

๓) หนวยงานเจาของเรื่อง / หนวยปฏิบัต ิ 
- หนวยงานเจาของเรี่องฯ จัดทําและนําเสนอ “แผนการทํางานแบบบูรณาการ” ที่สอดคลองกบั

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ ตลอดถึงแผนรองรับตาง ๆ ตอรัฐบาล/ผูบริหารสูงสุด เพ่ือพิจารณา 
ปรับปรุง และอนุมัติตอไป 

- ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ “เปนรายประเด็น” (เชน 
แผนการบริหารจัดการน้ํา แผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส ฯลฯ) การดําเนินการของหนวยงานเจาของเรื่องฯ 
ตามแนวทางท่ีเสนอนี้ จะสอดคลองกับภาพรวมในการดําเนินการของรัฐบาล ดังรายละเอียดท้ัง ๕ 
ขั้นตอนที่ชี้แจงและแสดงเปนแผนภาพถัดไป โดยหนวยงานเจาของเรื่องฯ จะเริ่มตนการดาํเนนิการในขัน้
ที่ ๑ ดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการทํางานฯ” และ “คณะอนุฯ ท่ีเกี่ยวของ” ในระดับ
หนวยงาน เพ่ือมาดําเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ตอไป ทั้งนี้ จะตองมีผูแทนของ “คณะกรรมการบูรณาการ
การทํางานภาครัฐ” และ “คณะอนุฯ ท่ีเกี่ยวของ” ในระดับรัฐบาล เขาไปรวมเปนองคประกอบในคณะ
ตาง ๆ ที่ถูกแตงตั้งขึ้นในระดับหนวยงานดวย เพ่ือประสานและบูรณาการการบรหิารจัดการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ ตลอดถึงแผนรองรับตาง ๆ ตอไป 

๔) หนวยปฏิบัติของทุกสวนราชการ  
- หนวยปฏิบัติฯ ดําเนินการบริหารจัดการตามแผนฯ หลังไดรับอนุมัติ โดยมีการนําเขาขอมูล 

และรายงานผลในระบบตาง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนปรับปรุงการดําเนินงาน ตามกระบวนการ
และวิธีที่กําหนด  
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๓ 

 
รายละเอียด “ข้ันตอนการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ” 

ขั้นท่ี ๑: แตงตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐ” และ “คณะอนุฯ ท่ีเกี่ยวของ” 

๑.๑) รัฐบาลประกาศแตงตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐ” ซึ่งประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีในสายงานท่ีเกี่ยวของ/รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของเปนรองประธาน 

หนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงานเจาภาพรวม เชน สศช. สํานักงบประมาณ โดยมีการกําหนดหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของอยางชัดเจน  

หมายเหตุ : ปจจุบัน รัฐบาลไดมีการริเริ่มดําเนินการตามแนวคิดการบูรณาการการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐ ในงานหลายระบบของหลายสวนราชการแลว เชน เรื่องของแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เรียบรอยแลว ดังนั้น คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐ  

ท่ีจะแตงตั้งขึ้นใหมนี้ จะตองมีการพิจารณาบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ ใหชัดเจน รวมท้ังให

สามารถทํางานไดประสานสอดคลองกับการดําเนินการอื่น ๆ ที่ไดริเริ่มไปแลว เพ่ือสงเสริมศักยภาพการ

ทํางานของหนวยงานภาครัฐใหเขมแข็งมากย่ิงขึ้น  

๑.๒) คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐแตงตั้งคณะอนุกรรมการสําคัญ ในการ

ปฏิบัติงาน รวม ๓ คณะ ไดแก  

(๑) คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนการทํางานภาครัฐ  

(๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐ   

(๓) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานภาครัฐ  

ขั้นท่ี ๒: คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนการทํางานภาครฐั 

๒.๑) จัดประชุมเพ่ือทบทวนโจทย/งานท่ีตองดําเนินการ/ปญหาที่ตองการการแกไข และกําหนด

ผลลัพธสุดทายที่ชัดเจน (END) โดยดําเนินการดังนี้  

 - ทําการสรุปโจทย/งานท่ีตองดําเนินการ/ปญหาท่ีตองการการแกไข นโยบาย และ
แนวความคิดในการปฏิบัติท่ีไดรับมอบจากรัฐบาล/หัวหนาหนวยงาน 
 - ทบทวนบริบทแวดลอมอยางรอบดาน (ปญหา – ความทาทาย - โอกาส) 
 - ระบุเปาหมายการดําเนินการท่ีตองการ ท้ังเปาหมายระยะส้ันและเปาหมายระยะยาว 
ใหสามารถวัดไดอยางครอบคลุมท้ังเปาหมายเชิงผลผลิต (Measure of Performance : MOP) และเชิง
ผลลัพธสุดทาย (Measure of Effectiveness : MOE) 
 - กําหนดวิธีการปฏิบัติ หรือแนวทางในการทํางาน/แกไขปญหา อยางละเอียดรอบดาน
ทุกขั้นตอน ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดรวมกัน (การวางแผนรวมกันทุกหนวยงาน) พรอมทั้ง
กําหนดหนวยรับผิดชอบ (Who) งานท่ีจะตองทํา (What) จะตองเริ่มดําเนินการเมื่อใด และตอง

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



๔ 

 
ดําเนินการใหเสร็จส้ินเมื่อใด (When) ตอเปาหมายใดหรือพ้ืนที่ ใด (Where) ดวยเหตุผลหรือ
วัตถุประสงคใด (Why) รวมถึง ดวยวิธีการอยางไร และตองใชเครื่องมืออะไร (How) 

๒.๒) จัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการการทํางานภาครัฐ (WAY / LINE OF OPERATION) ใน

ประเด็นตามท่ีกําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้  

- กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน 
- จัดทําแนวทางการดําเนินการ / กลยุทธในการปฏิบัติ 
- ระบุกิจกรรมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการดําเนินการ พรอมหนวยผูรับผิดชอบ (ใคร ทํา

อะไร อยางไร) 
- กําหนดกรอบเวลาการดําเนินการของแตละกิจกรรม ตลอดถึงภาพรวมของการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (ทําอะไร เมื่อใด) 
- จัดทําตารางประสานสอดคลองท่ีเปนรูปธรรม  

๒.๓) ทําการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานภาครัฐแบบบูรณาการ เพ่ือใหไดกรอบการ

สนับสนุนการบูรณาการการทํางานภาครัฐ (MEANS) ในประเด็นตามท่ีกําหนด ประกอบดวย  

- ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การพัฒนาเทคโนโลยี/โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 
ตลอดจนปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- ในกรณีท่ีเปนการทํางานรวมกันระหวางกระทรวงหลายกระทรวง หรือหลายกรม ให
คณะอนุกรรมการฯ กําหนดงานท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของกระทรวงหรือกรมนั้น ใหรับไป
ดําเนินการหรือวางแผนการปฏิบัติรองรับจนถึงระดับลางสุด ตามกรอบท่ีกําหนด และนํามาขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบการบูรณาการในขัน้การวางแผน 

๒.๔) เสนอแผนการทํางานภาครัฐแบบบูรณาการ ใหคณะกรรมการบูรณาการทํางานภาครัฐ

พิจารณา เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี ใหตัดสินใจประกาศใชแผนโดยมีมต ิครม. รองรับการดําเนินการ 

๒.๕) เมื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว ตองมีการจัดการประชุม ชี้แจง ถายทอดภารกิจ 

เปาหมาย-ตัวชี้วัด ขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน ตลอดถึงแนวทางการจัดสรรทรัพยากร ใหกับหนวย

ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

ขั้นท่ี ๓: คณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐ 

- ใหการสนับสนุนการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐ ใหสามารถดําเนินการไดตาม

แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด โดยมีหนาที่สําคัญประกอบดวย  

๑) ระบุความตองการขอมูลสําคัญ รวมถึงหนวยเกี่ยวของ 

๒) กําหนดวิธีการ รูปแบบ และประเภทของขอมูลที่ตองจัดเก็บ และรายงาน 

๓) กําหนดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมและขั้นตอนสําคัญ ตาม

รายละเอียดเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด โดยมีมาตรการ ระบบ โครงสรางพ้ืนฐาน และการ

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



๕ 

 
สนับสนุนสําคัญ ท่ีสามารถแจงเตือนขอมูลการปฏิบัติงานตาง ๆ (sensor) ในทุกขั้นตอน ตาม

เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดได 

๔) กําหนดระบบรายงานสถานภาพในภาพรวม (Dashboard) 

๕) อํานวยความสะดวก และชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ในการรายงานผล  

๖) ตอบสนอง แกไขปญหา และทําการปรับปรุงระบบการรายงานใหเปนไปตาม

เจตนารมณที่กําหนด 

๗) ใหการสนับสนุนการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ตามการรองขอ 

๘) ติดตามการรายงานผลขอมูลของแตละระบบงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหแนใจวาได

ขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และสอดคลองกับความตองการของทุกระบบงาน และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อันจะเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของระบบ Big Data ของประเทศตอไปในอนาคต 

ขั้นท่ี ๔: หนวยปฏิบัติฯ ดําเนินการตามแผน 

- รวมประชุมรับฟงการชี้แจง ถายทอดภารกิจ เปาหมาย-ตัวชี้วัด ขั้นตอน/กระบวนการการ

ทํางาน ตลอดถึงแนวทางการจัดสรรทรัพยากร จากคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนการทํางานภาครัฐ 

จนเกิดความเขาใจกับตนแบบฯ และกระบวนการดําเนินงานท้ังปวงของตนเอง อยางชดัเจน 

- ปรึกษาและรับการสนับสนุนการดําเนินการทางดานขอมูล จากคณะอนุกรรมการบูรณาการ

ขอมูลการทํางานภาครัฐ จนมีขีดความสามารถในการดําเนินการทางดานขอมูลอยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ 

- ลงมือปฏิบัติ พรอมรายงานผล/นําขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ “อิเล็กทรอนิกส” เขาสู

ระบบขอมูลการทํางานภาครัฐ อยางสอดคลองกับเปาหมายท้ังในเชิงผลผลิตและเชิงผลลัพธสุดทาย 

ตามท่ีกําหนด โดยหนวยปฏิบัติฯ จะมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอขอมูลและผลการ

ดําเนินงาน ตามที่รายงาน  

ขั้นท่ี ๕: คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานภาครัฐ 

๕.๑) ทําการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานภาครัฐ ตามแนวทางท่ีกําหนดใน 

“ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ” (eMENSCR) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ นํามาใชในการดําเนินแผนงาน/

โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ อยูในปจจุบัน โดยถือเปน “กาวแรก” 

ในการติดตามและประเมินผล สําหรับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐนี้ 

- ระบบการรายงานสถานภาพในภาพรวม (Dashboard) 
- ระบบการรายงานผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด 
- ระบบการประเมินและแสดงผลการประเมิน 

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



๖ 

 
- ระบบงานงบประมาณ 

๕.๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ ตลอดถึงขอเสนอในการปรับปรุง ใหกับ

คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐ เพ่ือเรงรัด / ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น / กําหนดแนวทางการดําเนินการตอไป 

 หมายเหตุ : ขั้นตอนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ จะเปนไปตาม

แผนภาพประกอบในสวนถัดไป  

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



“แผนภาพแสดงขั้นตอนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครฐั” 

 



องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ 

๑) คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐ 

 องคประกอบ: 
• นายกรฐัมนตร ี
• รองนายกรฐัมนตร ี(ท่ีไดรบัมอบหมาย) 
• รัฐมนตรี (ท่ีไดรับมอบหมาย) 
• ประธานคณะอนุกรรมการฯ (๓ คณะ) 
• ผูทรงคุณวุฒ ิ  
• ฝายเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี: 
- วางแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ ตลอดถึงแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางานฯ ทําการออกประกาศหรือคําส่ัง ทั้งนี้ เพ่ือใหการบูร
ณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐเปนไปตามแนวทางที่กําหนด  

- เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ในการกําหนด จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสงเสริมการพัฒนากรอบ
ความคิด (Mindset) โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ตลอดจนกฎหมาย
และมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการบูรณาการการทํางานภาครัฐ 

- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการบูร
ณาการทํางานภาครัฐ 

- จัดใหมีการวางแผนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ผานทาง
คณะอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวของ อันจะนําไปสูการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สําเร็จไดตามท่ีกําหนด   

- สนับสนุนการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ผานทางคณะอนุกรรมการฯ ท่ี
เกี่ยวของ ใหสามารถเชื่อมโยง ทําการวางแผน บริหารจัดการ ประสานงาน และสนับสนุน
กันไดอยางบูรณาการแทจริง รองรับการเปล่ียนผานสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของภาครัฐมีประสิทธิภาพตรงตามที่กําหนด 

- ดําเนินการกํากับ ดูแล ติดตาม ผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ภาครัฐ ผานทางคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ 
เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะรัฐมนตรี 

- ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
- คณะกรรมการบูรณาการการทํางานภาครัฐฯ นี้ จะเสร็จส้ินภาระหนาท่ี หลังมีการรายงาน

ผลสําเร็จ/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเปนท่ีเรียบรอย หรือตามท่ีรัฐบาลจะกําหนดเปน
อยางอื่นตอไป  



๒ 

 
๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนการทํางานภาครัฐ 

 องคประกอบ: 
• รองนายกรัฐมนตรี (ท่ีไดรับมอบหมาย) 
• รัฐมนตรี (ที่ไดรับมอบหมาย) 
• รองประธานคณะอนุกรรมการฯ (อีก ๒ คณะ) 
• ผูทรงคุณวุฒิ   
• ฝายเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี: 
- ทําการวางแผนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ท่ีจะนําไปสูการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จไดตามที่กําหนดตอไป   
- จัดการประชุมเพ่ือกําหนดโจทย/งานท่ีตองดําเนินการ/ปญหาท่ีตองการการแกไข ทบทวน

บริบทแวดลอมอยางรอบดาน และกําหนดผลลัพธสุดทาย (END) ในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
ทั้งเปาหมายระยะส้ันและระยะยาว ใหสามารถวัดไดอยางครอบคลุมเปาหมายเชิงผลผลิต 
(Measure of Performance : MOP) และเปาหมายเชิงผลลัพธสุดทาย (Measure of 
Effectiveness : MOE)  

- จัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการการทํางานภาครัฐ (WAY / LINE OF OPERATION) ใน
ประเด็นตามท่ีกําหนด รวมถึงวิธีการปฏิบัติ หรือแนวทางในการทํางาน/แกไขปญหา อยาง
ละเอียดรอบดานทุกขั้นตอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

- ทําการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานภาครัฐแบบบูรณาการ ใหไดกรอบการสนับสนุน
การบูรณาการการทํางานภาครัฐ (MEANS) ตามประเด็นท่ีกําหนด 

- เสนอแผนการทํางานภาครัฐแบบบูรณาการ ใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เพ่ือเสนอให
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดําเนินการ 

- จัดการประชุม ชี้แจง ถายทอดภารกิจ เปาหมาย-ตัวชี้วัด ขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน 
ตลอดถึงแนวทางการจัดสรรทรัพยากร ใหกับหนวยปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- ใหการสงเสริมและสนับสนุนการวางแผน และการนําแผนไปสูการปฏิบัติของหนวยงานรัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของกับการบูรณาการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ 

- เสนอแนะตอคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาการบรูณาการแผนการทํางานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ 

- แตงตั้งคณะทํางาน ตลอดถึงออกประกาศหรือคําส่ัง เพ่ือใหแผนการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐเปนไปอยางบูรณาการตามท่ีกําหนด 

- ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนการทํางานภาครัฐฯ นี้ จะเสร็จส้ินภาระหนาท่ี หลังมีการ

รายงานผลสําเร็จ/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเปนท่ีเรียบรอย หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ 
จะกําหนดเปนอยางอื่นตอไป  

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



๓ 

 
๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐ 

 องคประกอบ: 
• รองนายกรัฐมนตรี (ท่ีไดรับมอบหมาย) 
• รัฐมนตรี (ที่ไดรับมอบหมาย) 
• รองประธานคณะอนุกรรมการฯ (อีก ๒ คณะ) 
• ผูทรงคุณวุฒิ 
• ฝายเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี: 
- ใหการสนับสนุนการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐ ใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี

กําหนด 
- ระบุความตองการขอมูลสําคัญ วิธีการ รูปแบบ และประเภทขอมูล พรอมนําขอมูลและ

ขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนในการบูรณาการการทํางานภาครัฐ โดยกําหนดโจทยให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 รวมไปถึงการทําสถาปตยกรรม
องคกร และพัฒนาระบบงานที่สนับสนุนการนําขอมูลมาใช 

- กําหนดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมและขั้นตอนสําคัญ ตาม
รายละเอียดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด รวมท้ังจัดใหมีระบบรายงานสถานภาพใน
ภาพรวมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการรายงานผลของหนวยงานตาง ๆ พรอม
ตอบสนอง แกไขปญหา และทําการปรับปรุงระบบการรายงานใหเปนไปตามเจตนารมณท่ี
กําหนด 

- ใหการสนับสนุนการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ตามการรองขอ 
- ติดตามการรายงานผลขอมูลของแตละระบบงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหแนใจวาไดขอมูลท่ี

ถูกตอง สมบูรณ และสอดคลองกับความตองการของทุกระบบงาน และทุกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

- เสนอแนะตอคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาการบูรณาการขอมูลการทํางานระหวาง
หนวยงานภาครัฐ 

- แตงตั้งคณะทํางาน ตลอดถึงออกประกาศหรือคําส่ัง เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง
ขอมูลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ตามท่ีกําหนด 

- ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลการทํางานภาครัฐฯ นี้ จะเสร็จส้ินภาระหนาท่ี หลังมีการ

รายงานผลสําเร็จ/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเปนท่ีเรียบรอย หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ 
จะกําหนดเปนอยางอื่นตอไป  

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



๔ 

 
๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานภาครัฐ 

 องคประกอบ: 
• รองนายกรัฐมนตรี (ท่ีไดรับมอบหมาย) 
• รัฐมนตรี (ที่ไดรับมอบหมาย) 
• รองประธานคณะอนุกรรมการฯ (อีก ๒ คณะ) 
• ผูทรงคุณวุฒิ   
• ฝายเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี: 
- กําหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประเมินของหนวยปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการทํางานภาครัฐ ตามแนวทางและแผนการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐที่กําหนด 
- ทําการรายงานผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ ตลอดถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุง ใหกับ

คณะกรรมการฯ เพ่ือทําการเรงรัดหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
หรือกําหนดแนวทางการดําเนินการตอไป 

- ใหการสงเสริมและสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีเกี่ยวของกับการบูร
ณาการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ 

- เสนอแนะตอคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ 

- แตงตั้งคณะทํางาน ตลอดถึงออกประกาศหรือคําส่ัง เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบรู
ณาการท่ีกําหนด 

- ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานภาครัฐฯ นี้ 

จะเสร็จส้ินภาระหนาท่ี หลังมีการรายงานผลสําเร็จ/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเปนท่ี
เรียบรอย หรือตามที่คณะกรรมการฯ จะกําหนดเปนอยางอื่นตอไป  

 

 

------------------------------------------------ 

๒๓ ม.ค. ๖๒ 



ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
มกราคม ๒๕๖๒

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



ท าไมต้องท า? การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

1. เพราะ ยุทธศาสตร์ชาติ บอกให้ท า
2. เพราะ เป็นรากเหง้าของปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐ   

หน่วยงาน

ภา
รก

ิจ

• ความซ ้าซ้อนของภารกิจ หน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
• ความเป็นเจ้าของงาน ข้อมูล ฯลฯ (ต่างคนต่างท้า ต่างคน

ต่างเก็บ) ข้อมูลกระจัดกระจาย ขาดความเชื่อมโยง 
• ไม่สามารถเห็นภาพรวมของนโยบายหรือประเด็นได้ 
• ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือวัดประสิทธิภาพของ

หน่วยงานได้ (      joint target) 

• ประสิทธิภาพของภาครัฐ
• การใชง้บประมาณ 

คุณภาพชีวิตและการรับบริการ



3

สถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน Big Data จ าแนกตามมิติตัวขับเคลื่อน Digital Evolution 4 มิติดังนี้

Supply
สภาพของแหล่งข้อมูล

• INEFFICIENCY 
จัดเก็บข้อมูลซ ้าซ้อนกัน

• INCOMPLETENESS
ข้อมูลไม่เป็นปจัจุบันและไม่ต่อเนื่อง

• NO SINGLE SOURCE OF 
TRUTH ขาดแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเพียงแหลง่เดียว

• INCOMPATABILITY ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่น้าไปใช้ต่อยาก

• NO DATA STANDARD
ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล

• LAW & REGULATION 
CONSTRAINTS
ข้อจ้ากัดด้านกฎระเบียบกฎหมายใน
การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล

• CONCERN ON SECURITY & 
PRIVACY กังวลเรื่องความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• DATA-DRIVEN CULTURE 
วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื อต่อการใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์

• INCOMPETENCY บุคลากรยังขาด
ทักษะ ทั งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
และด้านการใช้เทคโนโลยี

Demand
ความต้องการใช้งานข้อมูล

Institutional
ธรรมาภิบาลและการจัดการ

Innovation
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• HIGH VALUE DATASETS การ
ก้าหนดชุดข้อมูลที่จ้าเป็นและส้าคัญ

• BETTER GOVERNMENT 
SERVICES ประชาชนต้องการบริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

• GOVERNMENT TRANSPARENCY 
ภาครัฐต้องการความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบและติดตามการด้าเนินงาน

• UNFULFILLED BUSINESS 
POTENTIAL ภาคธุรกิจต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางการ แต่
ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

• OLD TECHNOLOGY
ยังไม่ได้น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
จัดเก็บข้อมูล เช่น Internet of 
Things (IoT)

• BUSINESS INTELLIGENCE & 
DATA ANALYTICS ยังไม่มี
เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

• NO SHARING PLATFORM
ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มี
แพลตฟอร์มกลางส้าหรับแบ่งปัน
ข้อมูล

ที่มา NECTEC



ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
• ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลกัษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 

และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ รับบริการ 
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและ

แหล่งข้อมลูต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ เพ่ือการ
พัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
• การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส้าคัญในการน้า

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
• มีเป้าหมายร่วมกันทั งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื นท่ี โดยอาศัยข้อมูล

ขนาดใหญ่ 
• มีระบบการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานทั งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ

และพื นท่ี เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท้านโยบาย และการ
ติดตามประเมินผลท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

OSS Big Data IoT
Digital Government ฯลฯ
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

23

ความม่ันคง

1
2

การบูรณาการความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงกับนานาชาติ

การพัฒนาบริการ
ประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

20

22

21
การสร้างการเติบโต

อย่างย่ังยืน

18

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

7EEC
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกการบริหารจัดการ

น้ าทั้งระบบ

9

19
การพัฒนาความเสมอภาค 

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

16
การสร้างหลักประกัน

ทางสังคม

17
การเสริมสร้างให้

คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ศักยภาพการกีฬา

14

13
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต การเสริมสร้างพลังทางสังคม

11 15

การพัฒนาเมือง

6

การพัฒนาการเรียนรู้

12
การพัฒนาการเกษตร

อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต การท่องเท่ียว

การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

5 8

3

4

การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

10

1

4





ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



Big Data in Action – TPMAP กับสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



Big Data in Action – eMENSCR กับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพภาครฐั 

1 การตัง้โจทย์
• บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report)
• เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่

ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย 
• เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุก

ขั้นตอน policy cycle) 
• เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเช่ือมโยงข้อมลูที่

เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
• ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน
• ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ e-Government และ 

digital government 
• สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ (performance

assessment)  

2 การรวบรวมขอ้มลู
• Primary Data – ข้อมูลแผนงาน โครงการ 
• Secondary Data – ข้อมูล ตัวชี้วัด ต่าง ๆ 
• ข้อมูลพื้นฐาน – ยุทศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 

2 – 3 นโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
• ข้อมูลเชื่อมโยง – งบประมาณ GFMIS ระบบ

ของส่วนราชการ
• ข้อมูลอื่น ๆ

3 Big Data Processing
• eMENSCR ++

ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

• รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการของภาครัฐ
• การประเมินผลของการพัฒนา

4 Big Data Analysis
• ช่องว่างของนโยบาย
• ประสิทธิภาพ

5 Reporting
• eMENSCR
• nscr.nesdb.go.th
• Media

6 Solutions
• จัดท าค าของบประมาณ
• การประเมินประสิทธิภาพ
• การปรับนโยบาย โครงการ

ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน 
และประโยน์ส่วนรวม

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทาง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



แนวทาง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ระดับนโยบาย 

ระดับปฏิบัติ

ขยายการ

บรูณาการ
Finalisationทดลองจริง

จดัท าแผนปฏิบติั
การ ด าเนินการ
สร้างตวัแบบ

วิเคราะห์ประเดน็
การพฒันา/ข้อมลู

วิเคราะห์โจทย์

ก้าหนดเป้าหมาย Policy Labs

ประเมิน เพ่ือปรับ
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ

ด าเนินการ
รับข้อเสนอปรับ
รูปแบบการบริหาร
จดัการภาครัฐ

ก ากบัการ

บรูณาการ

ก าหนดโจทย์
การบรูณาการ

(เปา้หมาย)



สรุป การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เชื่อมโยง สู่ แผนปฏิบัติการ ของหนว่ยงาน

หน่วยงานเปลี่ยนแปลงกระบวนงานรองรบั 

Digital Transformation

1
2

3 การบรหิารจัดการเชิง บูรณาการ
• วางแผน
• ถ่ายทอดภารกิจ
• ระบบขอ้มลู
• การก ากับ ดูแล และติดตาม ประเมินผล



By Tiranee Achalakul, Ph.D.
Ministry of Digital Economy and SocietyPerformance Management



System 
Integration

EMENSCR

E-budgeting

GFMISPADME

E-Plan

DPIS

E-SAR
E-LAAS



Government Data Services: The 
Enabler

How do we design a 
repeatable process to 
facilitate data services?



Personally identifiable information (ขอมูลสวนบุคคล)

Sensitive data (ขอมูลออนไหว)
ผูใหบริการเปนองคกรที่รฐับาลสามารถ

กํากับดูแลได 

ผูใหบริการเปนองคกรใดกไ็ด 
Public Data (ขอมูลเปด)

ประเภทของขอมลูภาครฐั

National Security Data 

(ขอมูลความม่ันคง)
ผูใหบริการมีมาตรฐาน

เรื่องความปลอดภยัสงูมาก



Agency Datacenter and Cloud

Government Datacenter and Cloud Services

หนวยงานจดัการเอง

การบริหารจดัการแบงออกเปน 2 ประเภท

หนวยงานฝากใหสวนกลางจดัการให



Agency 
Cloud A

Gov Cloud

Ministry 
1

Ministry 
20

20 Ministry clouds
(Self provisioning or
Outsource)

Government data center and cloud services
Provisioning by DE Ministry  

Estimated to have 
60+ agency datacenters

10+ agency clouds (self 
provisioning or 
Outsource)
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e 
AP

Is

ระดบักระทรวง

ระดบักรม

หรือเทียบเท่า

Metadata storage and data service facility and services

Data Catalog, Data Linkage, and 
Data Exchange Services 

Linkage
Centers

Agency datacenter X

การออกแบบดาตาเซนเตอรและคลาวดภาครฐั (Architecture design)

Presenter
Presentation Notes
Agency cloudAministrative support cloud



Government Data Service Framework

National Data Center, 
Cloud, and Big Data 
Platforms

Training Programs
• Data Scientists
• Data Engineers
• Business Analysts

Services 
• ID verification
• Access control
• Data distribution
• Transaction logging

Data Council

Data Cataloging and directory services

1

3

2

5

4
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Data council
&

Operating team

Infrastructure

Use cases in government

3

6

Showcases
• Healthcare
• Tourism
• Traffic
• Etc.

Presenter
Presentation Notes
1 DGA coordinate, CAT is the main service provider2 Services Broker: Data Linkage by กรมการปกครอง and Biz portal by DGA/กพร3 สสช+ SDU4 SDU and university network (to be kicked off on 7 December)5 Data council = a new set of appointed committees.  SDU can be operating arm------------------------------------ phasing---------------------------------All 5 components should start in parallel but can gradually grow to include more data providers and more business workflow.  The plan is a 3-year plan. Phasing will be based on number of agency involved in the data exchange 



National Data Catalog2

for Thai government data

In Big data analytics projects, analysts need to look for 
sources of data.  They need a place where they can see 
the list of available data and tools to gather data.



National Data Catalog
2

Provide government data directory services 
with web/mobile interfaces that can be 
searched by

• Sectors (healthcare, finance, natural 
resources, education, justice, transportation, 
social services, etc.)

• Agencies / Ministries
• Access license (Open data, Person data, Govt

data, Secured Govt data)
• Data type / data format 



National Data Catalog

• Compile metadata from government 
agencies for all critical government 
services (and other data portals)

• Build data Index for multi-dimensional 
search

• Data search, request and approval 
mechanisms 

• Track and report on all data exchange 
transactions

To provide data directory services 

2

Agency B

open
sensitive

Agency A Agency C Agency D

User Interfaces and APIs



Define Metadata Template and ..
• Encourage each agency to define their own metadata on critical data 

set based on the template
• Metadata model may include definition and information about data

• Metadata model
• Data Owner
• Collection methods 
• Purpose of data collection 
• Sources of data
• Data description 
• Types and format
• Tags (business domain and keywords) 

2



Define Data Decision Tree Guideline

• Used data classification guideline to classify 
data/datasets into classes

• Public data
• Personally identifiable information
• Confidential data
• Data related to national security

NS

PII
Confidential

Public

2



Digital data management policy guideline

Encourage each agency to segment data into 4 data classes and …
For each data class
• Define procedures to ensure that data quality and quantity meet standards
• Define procedures to ensure that data is fresh all the time
• Define policy on the use and sharing of data

• Terms and Conditions of Data Release
• Protocol for the data transferring and handling method (API, FTP, removable storage 

device, Email, etc.)
• Access control policy 
• A set of filters to anonymize or de-classify datasets that is confidential but very 

useful

• Define data protection policy template 

2



Emphasize that data format matters
2

Presenter
Presentation Notes
RDF stands for Resource Description Framework (metadata model) and it is a flexible schema-less data model.  A general method for conceptual description or modeling of information that is implemented in web resources, using a variety of syntax notations and data serialization formats. It is also used in knowledge management applications.  MOOCXML is a syntax and its data model is a tree. RDF is a data model based on a graph, that uses URIs and has several different syntax, including an XML syntax. Linked Open Data (LOD) is a growing movement for organizations to make their existing data available in a machine-readable format. This enables users to create and combine data sets and to make their own interpretations of data available in digestible formats and applications.



Data policy for each agency

• Ensure proper management of digital data
• Ensure data is appropriately categorized for storage, retrieval, 

destruction, backup, and access (Appropriate data life cycle)
• Ensure data is fit for the purposes of internal and external reporting

Establish the Data Stewardship Team 

2



Data Stewards will facilitate …
• ระบุชุดขอมูลสําคัญ (Critical dataset) ของหนวยงาน 

• ออกแบบกระบวนการประเมินคุณภาพและปริมาณของชุดขอมูลสําคัญที่เหมาะสมกับหนวยงาน 
โดยระบุเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• วางแผนดาเนินการ (Roadmap) การพัฒนาชุดขอมูลสําคัญใหมีคุณภาพ ภายในระยะเวลา 3-5 ป 

2

Presenter
Presentation Notes
Critical information infrastructure (CII) means information and communication systems whose maintenance, reliability and safety are essential for the proper functioning of a country. The critical information infrastructure is a part of the critical infrastructure



กิจกรรมเรือ่งขอมลูภายในองคกรภาครฐั

• จําแนกชุดขอมูลสําคัญตามชั้นความลับและจัดทําดัชนีขอมูลในมิติตางๆเพ่ือความสะดวกในการสืบคน 

• สรางกฎเกณฑวาดวยสิทธิการเขาถึงขอมูล โดยระบุประเภทบุคคล ที่จะมีสิทธ์ิเขาดูขอมูลในแตละชั้น
ความลับ และสิทธิในการขอรับขอมูลไปใชประโยชนผานกลไกการถายโอนขอมูล 

• จัดทาเมทาดาตารวมกับสวนกลาง เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีเมทาดาตาในรูปแบบเดียวกันสามารถ
รองรับการสืบคน เช่ือมโยง และแลกเปล่ียนขอมูลภาครัฐไดในอนาคต 

• พิจารณาสรางพ้ืนที่สําหรับแลกเปล่ียนขอมูลแยกตางหากจากฐานขอมูลหลัก และแปลงรูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลสําคัญในพ้ืนที่ดังกลาวใหอยูในสกุลไฟลที่เหมาะสมกับการเชื่อมโยงแลกเปล่ียน

• วางนโยบายเพ่ือกํากับดูแลวงจรชีวิตและบริหารจัดการขอมูลดิจิทัล และสามารถใชไดกับทุกประเภท
ขอมูล (4 ประเภท) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการจัดทําและสุมตรวจขอมูล และกระบวนการใช
และแลกเปล่ียนขอมูล 

2



For all transfers of information containing 
controlled data, 
• Establish the identity of the recipients (Authentication)
• Check whether access license of the recipients and the data matched 

(Authorization)
• Check whether reasonable requests on data are made 

• The nature of the information, its sensitivity and confidentiality
• The size of the data being requested
• The damages or implications any data loss would have on individuals, agencies, or the council

• Check whether it is a special request where formal approval are needed
• Ensure transfer protocol is followed (API, FTP, removable storage device, Email, etc.)
• Provisioning of data usage reports and data log to keep track of data access trails
• Define and commit to data service level agreement (SLA)

3



Data council and operating team

• Coordinate actions in terms of the inventorying, governance, 
production, circulation and use of data

• Enforce data privacy laws in data exchange transactions
• Define standard for Data Exchange Agreement (DEA), a Data 

Supply Agreement (DSA), and “Terms and Conditions of Data 
Release” 

• Suggest data strategies to the prime minister

To regulate data access within and across agencies/ministries

4
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Data Council and operating team 

• Building standard protocol and repeatable 
processes in data requests and data 
provision across agencies

• Design a framework to approve special 
data requests that do not fit standard 
request protocols

Ministry A
Data 

Council

Agency 
B

Ministry X 
Data 

Council

Agency
D

Agency 
C

Agency 
A

4

Goal: Enable systematic data exchange across 
agencies 



Government Employee Training
• Data Scientists  

• 5-6 months
• Background : basic statistics and basic programming

• Data Engineers
• 4-5 months
• Background : system administrators and basic programming

• Business Analysts
• 2-3 months
• Background : none

5

Presenter
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Training Methods
• Universities offer a series of data boot-camps for government units  
• Each camp has a set of knowledge modules and technical skills, called 

learning outcomes.  

• Certificates are given for each camp for those who pass the 
comprehensive/ hands-on exams 

• Learners can collect a set of satisfied learning outcome (micro-
credential) to be used as a part certification or degree later on.

5



Training Network 5

Univ. A

Univ.  B

Univ. C

กพ

กระทรวง DE

(โดย SDU)

Univ. D

Univ. X

สพร

Presenter
Presentation Notes
DEProfessional standard frameworkDGAE-Learning Platform for DSTraining competency assessment กพการเลื่อนระดับข้าราชการตาม skillsUniversitiesSelect trainers (theory and practical experiences) Conduct training and teachingCertify based on learning outcome



Advanced Analytics Use Cases
• Public Health
• Public Finance
• Workforce
• Tourism
• Public Safety
• Justice and Corrections
• Education
• Agriculture
• Economic Development, commerce, industry
• Transportation
• Utilities
• Citizen Services 
• Etc.

6

Performance 
Management
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