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บทที่ 2 
การบริการสาธารณะ 

  
 การบริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ เมื่อ
มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมจะท าให้เกิดภารกิจบางประการที่ไม่ใช่ภารกิจของคนใดคนหนึ่ง เช่น
การดูแลความสงบเรียบร้อย การจัดท าสิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ทุกคนต้องใช้ เป็นต้น ภารกิจเหล่านี้
มักจะไม่มีปัจเจกชนใดรับไปด าเนินการ สังคมจึงจัดให้มีโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาด าเนินการ เช่น
ระบบการเมืองและระบบบริหารรัฐกิจ เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่ผลิต จัดหา เพ่ือบริการแก่สาธารณชน 
กิจกรรมเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า “การบริการสาธารณะ” 
 การให้บริการสาธารณะ จึงนับเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งนี้โดยมีเป้าเหมาย
ที่ส าคัญคือ การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดย
หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการแก่ประชาชนด้วยจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ และมีการ
น าผลสะท้อนกลับจากประชาชนในฐานะผู้มาใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกี่ยวของกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การบริการ
สาธารณะจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยอาศัยเทคนิค วิธีการที่
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ช่วงเวลาและสถานที่การให้บริการ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ  
 แนวคิดเก่ียวกับทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) ได้ถูกพัฒนามาเป็นสาขาหนึ่ง เพ่ือใช้
ในการศึกษาปัญหาส าคัญมีมีปรากฏการณ์ที่กลไกตลาดไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
กลไกตลาดอย่างเสรีที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสินค้าและบริการ 
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้เข้าไปท าหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการท าหน้าที่ของกลไกตลาดเดิมที่เป็นอยู่ ด้วยเหตุนี้การน าแนวคิดทางกลไกตลาดมาใช้ในการ
พัฒนาการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ครอบคลุมศาสตร์    
ต่าง ๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา 
จิตวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 หลักการพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ  
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2556 : 328) ได้อธิบายว่า แนวความคิดทางเลือกสาธารณะ เป็นแนวคิด
ที่อธิบายได้ว่า หน่วยราชการควรแข่งขันในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนที่เป็นลูกค้า
และไม่ควรผูกขาดสินค้าและบริการ ตลอดจนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าสาเหตุที่ระบบราชการไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ละคนได้ ก็เพราะ
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขาดความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงบริการของตนเพราะขาดคู่แข่ง ประชาชนผู้เป็นลูกค้าของหน่วยงานของรัฐบาลจึงได้รับการ
บริการที่ไม่ดีเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรน าแนวคิดทางเลือกสาธารณะมาใช้ โดยให้หน่วยงานราชการต้อง
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พ่ึงกลไกของตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีโอกาสเลือก
บริโภคสินค้าและบริการของรัฐบาลได้มาชนิดขึ้น และราคาถูกลงอีกด้วย 

 แนวคิดทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) เป็นแนวคิดที่สามารถพิจารณาได้ทั้งใน
ลักษณะที่กว้างและลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ซึ่งสามารถแยกมุมมองในการศึกษาได้ในมุมมองที่กว้างและมุมมองที่เฉพาะเจาะจงโดย
สามารถท าความเข้าใจแนวคิดทางเลือกสาธารณะซึ่งวรเดช จันทรศร (2540 : 78-80) ได้อธิบายไว้
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ในความหมายอย่างกว้าง  ทางเลือกสาธารณะคือแนวคิดที่น าเอาหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของตลาดซึ่งหมายถึงส่วนของ
ภาครัฐ  
 2. ในความหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงทางเลือกสาธารณะ คือการมุ่งเอาความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตลาด (Market Behavior) อธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ในส่วนของ
ภาครัฐ ตลอดจนมุ่งที่จะน าเอากลไกของตลาดมาปรับปรุงเพ่ือให้การตัดสินใจในส่วนของภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิก ได้โต้แย้งว่า รัฐบาลและระบบราชการเป็น
อุปสรรคต่อความมีอิสระของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกของตนเองเนื่องจาก
การเข้ามาแทรกแซงหรือการด าเนินการของรัฐมักจะอาศัยอ านาจการสั่งการและการควบคุม 
(Command & Control) มากกว่าการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลตอบแทน ( Incentives & 
Rewards) ท าให้มีประสิทธิภาพด้อยกว่ากลไกตลาด บรรดานักวิชาการกลุ่มดังกล่าวจึงได้พยายาม
เรียกร้องและผลักดันให้ด าเนินการลดบทบาทและขนาดของรัฐลง ในขณะเดียวกันก็ได้เสนอให้ได้มี
การน าเอาระบบตลาดและกลไกราคาเข้ามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทดแทนการเข้าแทรกแซงของภาครัฐให้มากที่สุด (รัชยา ภักดีจิตต์, 2557 : 62) ซึ่ง
ฐานคติดังกล่าวจึงเป็นการปรับลดบทบทบาทและขนาดของภาครัฐลงและเปิดโอกาสให้กลไกตลาด
กลับเข้ามาท าหน้าที่ทดแทนให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เช่น การแปรสภาพ
กิจการของรัฐ ให้ เป็นของ เอกชน (Privatization)  การท า ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
(Legalization) การลดการควบคุม (Deregulation) รวมถึงการใช้มาตรการการจูงใจ 
  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาได้
จากการก่อตัวของลักษณะวิชานี้ซึ่งเชื่อมโยงถึงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยดั้งเดิมนับตั้งแต่ผลงาน
ของวู้ดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นต้นมา โดยวินเซนต์ ออสตรอม (Vincent Ostrom) ซึ่ง
เป็นนักวิชาการทางเลือกสาธารณะคนส าคัญได้วิพากษ์ผลงานของวิลสันที่เน้นการจัดระบบบริหาร
แบบรวมอ านาจตามสายการบังคับบัญชาว่าเป็นวิธีการที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Administration) และเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนไม่สามารถสอดคล้องกับ
ลักษณะการให้บริการสาธารณะแต่ละประเภทในทัศนะของออสตรอม (Ostrom,1974 : 43-44) 
ผลงานของวินสันรวมทั้งผลงานของนักวิชาการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิลสัน ซึ่งได้แก่ แมกซ์  
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เวเบอร์ (Max weber) เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิมถูกโจมตีจากนักวิชาการ
เป็นจ านวนมากจนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านเอกลักษณ์ขึ้น  

 ด้วยเหตุที่แนวการศึกษาแบบทางเลือกสาธารณะมีที่มาจากการน าเอาหลักเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ทางการเมืองและการบริหาร เพราะเชื่อว่าจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นของรัฐประศาสนศาสตร์หรือเป็นทางออกอย่างหนึ่งได้  ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวทางดังกล่าวยึดถือในสมมติฐานหรือฐานคติท่ีส าคัญ 8 ประการดังนี้ (Ostrom, 1971 : 34-39)  

 1. ทางเลือกสาธารณะยอมรับในฐานคติที่ว่า  ปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมายความว่าปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปกครองหรือผู้อยู่ใต้การปกครองย่อมจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ มีความเห็นแก่ตัว มีความมี
เหตุผลและต้องการทางเลือกที่ให้ประโยชน์แก่ตนมากที่สุด  แต่มักเป็นไปภายใต้ข้อจ ากัดของ
สถานการณ์และข้อมูลที่มีอยู่  

 2. ทางเลือกสาธารณะตระหนักว่า ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นมักจะใช้อ านาจทางการเมือง
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนซึ่งพฤติกรรมการ
ตัดสินใจที่มีข้อสมมติฐานจากหลักทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะนี้จ าเป็นจะต้องอิงหลักทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นการแข่งขัน และการถ่วงดุลซึ่งกันและกันมาประกอบในการแก้ไขปัญหา  

 3. เนื่องจากโครงสร้างของการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญเน้นหลักของการถ่วงดุล      
ซึ่งกันและกันดังนั้นสมรรถนะของแต่ละบุคคลตลอดจนขององค์การของรัฐจึงถูกจ ากัดหรือขึ้นอยู่กับ
สมรรถนะของบุคคลหรือองค์การอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งนี้ภารกิจในการจัดและแก้ไขรูปแบบการบริหารตาม
แนวทางของทางเลือกสาธารณะจึงควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลในแต่ละต าแหน่ง  ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดีและแต่ละองค์การ จ าเป็นต้องท าการตัดสินใจให้เป็นไปในรูปแบบของหลัก
เหตุผลและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด  

 4. ทางเลือกสาธารณะตระหนักว่าการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะย่อมขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของกลุ่มที่มีหลากหลายและข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ทางการเมืองของเรื่องแต่ละเรื่อง 
ในทรรศนะนี้รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นเรื่องท่ีเข้าไปอยู่ในขอบข่ายของการเมือง  

 5. ทางเลือกสาธารณะยอมรับในความแตกต่างกันของสินค้าและบริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทความแตกต่างเหล่านี้จ า เป็นที่จะต้องอาศัยวิธีการบริหารองค์การ  (Organization 
Arrangement) ที่แตกต่างกัน  

 6. ทางเลือกสาธารณะ ตระหนักว่าระบบบริหารขนาดใหญ่ที่ใช้การจัดสายการบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันลงไปโดยให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อศูนย์รวมอ านาจเพียงแห่งเดียว จะมีผลท า
ให้ระบบบริหารนั้นไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและ
สภาพแวดล้อมได้  

 7. ทางเลือกสาธารณะเห็นว่าระบบบริหารในลักษณะลดหลั่นการดังกล่าวท าให้การ
ให้บริการของรัฐเป็นไปอย่างไม่ประหยัด ล่าช้า หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่อาจบรรลุประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเต็มที ่ 

 8. ทางเลือกสาธารณะเชื่อว่าการจัดระบบของการจัดองค์การแบบกระจายอ านาจและมี
หลายศูนย์อ านาจมีความคาบเกี่ยวซับซ้อนหรือแข่งขันซึ่งกันและกันในหลาย ๆ ระดับและภายในเขต
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ปกครองเดียวกัน จะเป็นเงื่อนไขอย่างส าคัญที่จะท าให้ระบบนั้นสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมได้  

 ดังนั้น ฐานคติที่ส าคัญของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ จึงเป็นการให้ความส าคัญกับปัจเจก
กับบุคคล การกระจายอ านาจ การส่งเสริมการแข่งขัน การตัดสินใจตามหลักเหตุผลประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช้ทรัพยากรการยอมรับความแตกต่างและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ที่หลากหลาย  
 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ สามารถน าทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐจากเง่ือนไขที่น าเสนอจากฐานคติต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (สุธินี อัตถากร, 2560 : 36-37) 
 1. ภาครัฐออกแบบสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นสิ่งจูงใจทางบวก เช่นการให้รางวัล และสิ่งจูงใจทางลบ 
เช่น การลงโทษ และพัฒนาสิ่งจูงใจที่พัฒนาไปเป็นอุดมการณ์ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในกิจการสาธารณะมากขึ้น 
 2. ภาครัฐสามารถปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยออกแบบในเชิงนโยบายให้
หน่วยงานภาครัฐได้จัดให้มีทางเลือกในการให้บริการประชาชนที่มีความหลากหลาย เช่น การ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ สาขาย่อยของหน่วยงานของรัฐ การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การให้บริการนอกเวลาและสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการให้บริการ ลดการ
ปฏิบัติที่ให้โทษ ลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือระบบเส้นสาย สร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขอหน่วยงานภาครัฐโดยรวม 
 3. ภาครัฐสามารถน าระบบและกลไกที่ภาคเอกชนใช้อยู่ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
และประชาชน ตลอดจนหาทางตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น ให้มีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประชาชนเป็นประจ า และน าผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบหาระดับคุณภาพในการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเป็นประจ าทุกเดือน     
ทุกไตรมาสและทุกปี ตลอดจนเปรียบเทียบเป้นอนุกรมเวลาเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ
ของรัฐ 
 4. ภาครัฐควรจัดโครงสร้างในการให้บริการของภาครัฐให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ด้านโครงสร้างของการบริหารทางการศึกษา ซึ่งควรจะเปลี่ยนจากการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมา
เป็นกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะการรวมอ านาจท าให้เกิดการใช้ระเบียบแบบแผน
เดียวกัน ท าให้เกิดความเหมือนและขัดขวางนวัตกรรม และท าให้หน่วยปฏิบัติมีระบบของการ
ให้บริการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 5. ภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐอย่างเต็ม
รูปแบบ ได้แก่ ขั้นตอนของการให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนในการวางแผน ขั้นตอนใน
การตัดสินใจ ขั้นตอนการร่วมปฏิบัติ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ และข้ันตอนของการปรับปรุงเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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 6. ภาครัฐควรยึดถือนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติในกิจกรรมของรัฐ
อย่างจริงจังโดยยึดปรัชญาท าน้อยให้กลายเป็นมาก เช่น กรณีการน า อสม. มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการท างานของกระทรวงสาธารณสุขและ
บริการสาธารสุขให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นลงไปถึงระดับหมู่บ้าน อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง 
 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะแล้ว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงคือ กฎหมายปกครองซึ่งเกิดขึ้นมาก็โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจจ าเป็นอันขาดเสียมิได้ส าหรับทุกรัฐในโลก หลักการพ้ืนฐานในการ
จัดท าบริการสาธารณะประกอบด้วย 
 1. หลักความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ หมายความว่า การบริการสาธารณะต้องไม่
มีวันหยุดนิ่ง เพราะจะท าให้ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติเสียหาย หลักการนี้สะท้อนให้เห็นใน
หลักการที่ก าหนดในกฎหมายปกครองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ นันทวัฒน์ บรมนันท์ (2553 : 354) ได้
อธิบายว่า หลักการที่ส าคัญของหลักที่ว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผู้มี
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ จะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณีที่มีเกิดมีการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การมหาชน องค์การที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลจะต้องเข้าด าเนินการแทน เพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 
 2. หลักความเปลี่ยนแปลงได้ของการจัดท าบริการสาธารณะ หลักการนี้มีวัตถุประสงค์
ส าคัญคือ เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของประชาชน เพราะความต้องการของประชาชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตามสภาพความผันแปรของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งนันทวัฒน์
บรมนันท์ (2553 : 358) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะที่ดีนั้น จะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลา เพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์
สาธารณะ เพราะโดยสภาพของการจัดท าบริการสาธารณะทั่ว ๆ ไปที่มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริการ
สาธารณะนั้นก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนไปด้วย 
 3. หลักความเสมอภาค ได้แก่ ความเสมอภาคของประชาชนที่จะได้รับการบริการสาธารณะ
โดยเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น รัฐมิได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดท า
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับประโยชน์จากการ
บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน หลักการนี้นันทวัฒน์ บรมนันท์ (2553 : 351) ได้อธิบายเพ่ิมเติม
ว่า นอกจากความเสมอภาคที่จะได้รับประโยชน์จากการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ยัง
หมายความรวมถึงความเสมอภาคท่ีจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าบริการ ความเสมอ
ภาคในการเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาคในการเข้าท างานกับรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดย
การสอบแข่งขันกับบุคคลอ่ืน ๆ ภายใต้ เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐาน 
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องค์การที่ท าหน้าที่บริการสาธารณะ 
 แต่เดิมนั้นการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจของรัฐ ต่อมามีกฎหมายที่จัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นและมีบทบาทรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ ท าให้มีการกระจายอ านาจ
ในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนมากขึ้น องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ และบทบาทในการจัดท า
บริการสาธารณะ มีดังนี้ 
 1.  องค์การของรัฐท่ีมีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ 
  องค์กรที่ท าหน้าที่บริการสาธารณะของไทยปรากฏในการจัดโครงสร้างของระบบ
บริหารราชการแผ่นดินในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยองค์การราชการส่วนกลาง องค์การราชการส่วนภูมิภาคและองค์การ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ จังหวัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอ าเภอ  
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) ซึ่งพัฒนามาจากหลักการบริหารราชการที่มีข้อจ ากัดในเรื่องความล่าช้า
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รัฐจึงมีแนวคิดในการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีดุลยภาพ ระหว่างอ านาจในการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ในกฎหมาย และให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระภายใต้กฎหมายในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมถึงการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ (พัชรวรรณ นุชประยูร, 2559 : 22) เพ่ือให้สามารถบริหารราชการ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าท่ีจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้น  
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนั้นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 3.  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการและกฎหมายอ่ืน 
  ด้วยภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดท า
บริการสาธารณะโดยส่วนราชการ ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วยข้อจ ากัดด้าน
อ านาจหน้าที่ บุคลากร ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ การจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอ่ืน มีฐานะ
เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่ง (พัชรวรรณ นุชประยูร. 2559 : 20) ได้รับมอบอ านาจ
มหาชนโดยกฎหมายจัดตั้ง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 4.  องค์การมหาชน 
  องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะ 
นอกเหนือจากส่วนราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
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พ.ศ.2542 เพ่ือรองรับการจัดท าบริการสาธารณะที่มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือนโยบาย เพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งที่มีปัญหาความสลับซับซ้อน ความขัดแย้งในการด าเนินงาน 
ความซับซ้อนของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการอันก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่ยืดหยุ่น
ของกฎระเบียบราชการ และเพ่ือความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกัน
ท างานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงานซึ่งต้องอาศัยความ
เร่งด่วน 
  ภารกิจของการบริการสาธารณะขององค์การมหาชน เช่น การรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น 
 5.  หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน 
  เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะมีความครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะ จึงมีความจ าเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเฉพาะที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยก าหนดให้หน่วยราชการบางประเภทมีหน่วย
ธุรการเป็นอิสระและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานศาล
ปกครอง ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรอิสระ 
 6.  องค์กรเอกชน 
   เนื่องจากภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะเป็นภารกิจของรัฐ ในบางประการรัฐไม่
อาจด าเนินการได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลอันเกิดจากข้อจ ากัดในเรื่องเทคโนโลยี บุคลากร การบริหาร
จัดการหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รัฐจึงมอบให้เอกชนเข้าไปด าเนินกิจการบริการสาธารณะนั้น
แทนรัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การให้สัมปทานหรือการร่วมลงทุนในการจัดท าบริการสาธารณะร่วมกับรัฐ 
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าไปจัดท าบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 7.  องค์การพัฒนาเอกชน 
  นอกเหนือจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์การพัฒนาเอกชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้า
ไปมีบทบาทในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม องค์กรการพัฒนาเอกชนนี้อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐหรือจากแหล่งอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 8.  องค์กรภาคประชาชน 
  องค์กรภาคประชาชน เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นมาในรูปประชาคม 
(Civil Society) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะ 
ซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของคนในชุมชน อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล มูลนิธิ
หรือกองทุนของชุมชน 
  เมื่อกล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าการจัดบริการสาธารณะ จะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเป็นความ
รับผิดชอบของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกหลายประเภทหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบใน
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การจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของให้การบริการ เพ่ือ
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
การบริการสาธารณะโดยองค์กรภาครัฐ  

 เมื่อพิจารณาถึงองค์การที่มีบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะแล้ว จะเห็นว่าองค์การ
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับรัฐ เพราะประโยชน์สาธารณะจัดเป็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐ ดังนั้นองค์การภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการบริหาร
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐได้ก าหนดไว้ซึ่งกิจกรรมสาธารณะของรัฐที่ส าคัญ
คือการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) โดยที่หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือส่งมอบการบริการเหล่านั้นเพ่ือตอบสนองต่อความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชนซึ่งมีมากและมีความต้องการที่หลากหลาย  

 1.  ลักษณะและองค์ประกอบส าคัญของการบริการสาธารณะ 
  การบริการสาธารณะ จะเป็นการจัดท าตามภารกิจของรัฐเพ่ือมีเป้าหมายสูงสุดคือ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีความร่มเย็นเป็นสุขฯ จะเห็นได้ว่า การ
บริการสาธารณะในปัจจุบันจะมีขอบเขตของกิจกรรมที่กว้างขวางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุจิตรา 
บุณยรัตนพันธุ์ (Suchitra Punyaratabandhu, 1986 : 104-105) ได้รวบรวมลักษณะของการ
บริการสาธารณะจากนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

  วิลเลียม เอช ลูซี เดนนิสกิลเบิร์ต และกุธธีเอสเบิร์กเฮด (William H. Lucy, Dennis 
Gilbert and Guterie S. Birkhead, 1977 : 988) มองว่า การให้บริการสาธารณะมีลักษณะส าคัญ  
4 ประการคือ 

  1.1 ปัจจัยน าเข้า (input) หรือทรัพยากรอันได้แก่บุคลากรค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

  1.2 กิจกรรม (Activities) คือกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการของการ
บริหารทรัพยากร 

  1.3 ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากกระบวนการ  
  1.4 ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการมองการให้บริการ
สาธารณะที่เป็นระบบ  

  นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว เจมส์เอส แมคคัลลัฟ (Jame S. McCullough, 1983)    
เห็นว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ  หน่วยงานที่
ให้บริการ (Service Delivery Agency) บริการ (The Service) และผู้รับบริการ (The Service 
Resilience) ดังนั้นการให้บริการสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่ให้บริการท าหน้าที่ส่งมอบบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการโดยที่ประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้นผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ  

  จากลักษณะและองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะมีทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยมีการบริการเป็นตัวเคลื่อนย้ายไปหาผู้รับบริการ
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รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เนื่องจากผู้รับบริการจะ
ตระหนักถึงคุณค่านั้นไว้ในจิตใจ  
 บี เอ็ม เวอร์มา (B.M.Verma) มองว่าการให้บริการสาธารณะหมายถึง  กระบวนการ
ให้บริการที่มีลักษณะเป็นพลวัตโดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้
ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการซึ่งจากความหมาย
ดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการ
ใช้ปัจจัยน าเข้า ( Input)  เข้าสู่กระบวนการผลิต  (Process) และออกมาเป็นผลผลิตหรือการ
บริการ (Output) ด้วยทั้งหมดจะต้องมีแผนก าหนดไว้และการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบว่า
ผลผลิตหรือการบริการที่เกิดข้ึนว่าเป็นเช่นใดซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นปัจจัยน าเข้า
ต่อไป  

 อิน จุง วัง (In- Joung Wang)  มองระบบการให้บริการสาธารณะเป็นการเคลื่อนย้ายเรื่อง
ที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีต้องการ โดยมองว่าการให้บริการสาธารณะ
มีปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการคือ  

  1. ตัวบริการ (Services) 
  2. แหล่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ (Sources) 
  3. ช่องทางการให้บริการ (Channels)  
  4. ผู้รับบริการ(Client Group) ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวเขาจึงอธิบายลักษณะของ

การให้บริการสาธารณะว่าเป็นระบบการให้บริการที่เคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่
เหมาะสมมาจากแหล่งที่ให้บริการที่มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  

 นักวิชาการที่ส าคัญอีกท่านหนึ่งคือ เจรัลด์ อี เคเดน (Gerald E. Caiden, 1982 : 128) ได้
ตั้งข้อสังเกตพบว่า เมื่อรัฐบาลคิดว่าต้องมีความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะเพ่ิมขึ้นจะน าไปสู่
การเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ โดยอาจจะใช้วิธีการท าสัญญากับสถาบันอ่ืน ๆ หรือท าด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในรูปของการให้บริการร่วมโดยชี้ให้เห็นว่าการให้บริการ
สาธารณะสามารถท าได้ในลักษณะที่ผสมผสานระหว่าง 5 รูปแบบคือ หน่วยงานอาสาสมัครใช้กลไก
ตลาดผู้ผลิตจากภายนอกหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจการท าสัญญากับหน่วยงานเอกชนและการใช้
หน่วยงานกลางภายนอก  

 หลักแนวคิดของนักวิชาการดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการให้บริการสาธารณะ
หมายถึงการที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนด าเนินการส่งต่อ
บริการให้แก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม
โดยที่การให้บริการมีลักษณะที่เป็นระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หน่วยงานและบุคคลที่ท าหน้าที่
ให้บริการปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรกระบวนการและกิจกรรมช่องทางการให้บริการผลผลิตหรือตัว
บริการและผลกระทบหรือคุณค่าที่มีต่อผู้รับบริการ 

 2. สภาพแวดล้อมของการให้บริการสาธารณะ 
     การจะพิจารณาถึงระบบของการให้บริการสาธารณะอย่างครบวงจรจะต้องพิจารณาถึง

สภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพราะการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมของ
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การให้บริการสาธารณะจะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการและ
กิจกรรม (Process) และการส่งมอบการบริการ มีลักษณะส าคัญตามภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงระบบการให้บริการสาธารณะ 
ที่มา : ปรับปรุงจากเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559 : 227) 

 
 จากภาพดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะจะเริ่มต้นจากความจ าเป็น

ความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชนความจ าเป็นของการให้บริการสาธารณะโดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินงานตามกฎหมายหรือเพ่ือเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ
เช่นการท าบัตรประชาชนการท าใบอนุญาตขับรถการจัดเก็บภาษีอากรการเกณฑ์ทหารการป้องกันภัย
พิบัติและสาธารณภัยเป็นต้น รวมถึงข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ประชาชนเห็นว่าเมื่อรัฐจัดท าบริการ
สาธารณะแล้ว ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การพักช าระหนี้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
การมบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้มีรายได้น้อย การแจกเบี้ยยังชีพแก่คนชรา เป็นต้น  
  ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะในแต่ละด้านก็จะมีการก าหนดให้เห็นถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบที่มีอ านาจหน้าที่ให้บริการซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการนั้นอาจจะเป็นองค์การของรัฐที่
เป็นระบบราชการโดยตรงผ่านองค์การที่มีอยู่ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การมหาชนต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การให้บริการด้านการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานแก่ชุมชน 
เป็นต้นหรือการให้เอกชนมาช่วยด าเนินการให้บริการซึ่งอาจเป็นในรูปของการให้สัมปทานการประมูล
ให้เอกชนมาด าเนินการการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถด าเนินการได้เอง  เช่น การให้เอกชนมาช่วย
ตรวจสอบสภาพรถก่อนจดทะเบียนหรือต่อทะเบียน การให้เอกชนมาสอบเขตรังวัดที่ดิน การเปิด
ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนหรืออาจน าอาสาสมัครมาช่วยท าหน้าที่ให้บริการ  เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่า  ยิ่งภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอและยิ่งประชาชนมีความต้องการหรือความคาดหวังมากเท่าไหร่จะ
ยิ่งพบว่าภาครัฐจะมีการขยายช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

 

ความจ าเป็น ความ
ต้องการ และข้อ
เรียกร้องของ
ประชาชน 

หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ให้บริการ 

- องค์การราชการ รัฐวิสาหกจิ เอกชนฯ 

- ทรัพยากรที่ใช้ 

-กระบวนการและกิจกรรม 

-ช่องทางการให้บริการ 

การบริการที่ไดร้ับ 
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 ดังนั้น การบริการสาธารณะโดยองค์การภาครัฐจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่เพียงแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะต้องมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐปฏิบัติและพึงปฏิบัติเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน เพราะการบริการที่
ประชาชนได้รับจะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการ
ดังนั้นการส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนจึงมีความส าคัญอย่างมากที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
พึงกระท า และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการจะต้องตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบบริการให้แก่
ประชาชนไว้เป็นจิตส านึกของการให้บริการไว้เสมอ  
  นอกจากนี้ในการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะจ าเป็นที่จะต้องมองระบบการ
ให้บริการสาธารณะในฐานะที่เป็นระบบเปิดด้วยโดยมองว่ามีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อการให้บริการสาธารณะเช่นสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาล้วนเข้ามามีผลกระทบต่อการให้บริการ
อยู่เสมอตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเช่นการเปิดการค้าเสรี  ท าให้เอกชนเรียกร้องให้
ภาครัฐรับการให้บริการให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วลดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง  ๆ ลงไปเป็นต้น
หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้ต้องมีการน าวิธีการให้บริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มาใช้เพ่ิมมากข้ึน  

 ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า การให้บริการสาธารณะจ าเป็นจะต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบที่
ประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในระบบของการให้บริการรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอก ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารขององค์การภาครัฐจะต้องส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่ดีแก่
ประชาชนได้ตรงกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 3.  หน้าที่ของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ 
  เมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนแล้ว เราอาจ
พิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น หน้าที่พ้ืนฐานของรัฐ หน้าที่ด้านความมั่นคง หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ 
หน้าที่ในด้านการควบคุมและจัดระเบียบ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ระบบวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เป็นต้นซึ่ง เอฟ.เอ็ม.มาร์ก (F.M.Marx,1959 : 6) ได้กล่าวว่าขอบเขตที่กว้างที่สุดใน
การให้บริการสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับขอบเขตกิจกรรมใด ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ (รวมถึง) กระบวนการที่เป็นทางการและการด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะใช้
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดกฎหมายและการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล (กรณีปกครองแบบรัฐสภา) และ
ของศาลในการบริหารเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการบริการสาธารณะก็จะ
หมายถึงเรื่องพ้ืนฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานบริหารของภาครัฐ 
  นอกจากนี้การบริการสาธารณะของรัฐจะไม่สามารถหลีกหนีความเป็นการเมืองที่
เกิดขึ้นในรัฐได้ เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่า
สาธารณะที่ประชาชนจะต้องได้รับจากฝ่ายตัวแทนของประชาชนซึ่ง เอ็ม. อี. ไดม๊อก และ จี. โอ.     
ไดม๊อก (M. E. Dimack & G. O. Dimock, 1969 : 5) ได้กล่าวว่าการบริหารสาธารณะเป็นการท า
เป้าหมายทางการเมืองที่ก าหนดไว้ได้ส าเร็จซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายจะต้องมีลักษณะปฏิบัติอย่างเพียง
พอที่จะแก้ไขปัญหาและรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายทางสังคมและจะต้องมีลักษณะของการค้นหาและมี
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ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแสวงหาวิธีการที่ดีกว่า โดยมีรากฐานอยู่บนความเข้าใจอย่างกว้างขวาง
ว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมกลุ่มที่มีประสิทธิผล ซึ่งเบิร์นเธียนและฮาร่า (Bernstien 
and Hara, 1979 : 47-49) ได้จัดแบ่งหน้าที่ของการบริการของภาครัฐออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  3.1 หน้าที่ประเภทการให้บริการได้แก่งานที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่เป็น
บริการของสังคมหรือหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะทั่วไป เช่น การบริการในด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริการคุ้มครองป้องกันการรุกรานและการละเมิด
เอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนจากรัฐอ่ืน การบริการปกป้องผลประโยชน์และทรัพย์สินของชาติ 
การบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
การบริการในด้านความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
  3.2 หน้าที่ประเภทการควบคุมและจัดระเบียบได้แก่งานที่มีวัตถุประสงค์ในการ
แทรกแซงการตลาดการค้าเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างหน่วยผลิต
หรือกลุ่มผู้ผลิต หน่วยงานนี้จะท าหน้าที่ควบคุมโดยการก าหนดระเบียบหรือโดยกิจกรรม เช่น  การ
ออกใบอนุญาตการลงทะเบียน การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การดูแลเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา
มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น 
  นอกจากนั้นการควบคุมและจัดระเบียบ ยังหมายรวมไปถึงการก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการปฏิบัติให้บุคคลหรือผู้ประกอบการถือปฏิบัติเพ่ือมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเป็น
ผลร้ายต่อประชาชน เช่น กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน
กิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เช่น สถานบริการบางประเภท การควบคุมสื่อลามก  
ต่าง ๆ เป็นต้น 
  3.3 หน้าที่ในการสนับสนุนได้แก่ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ไม่ได้ท าภารกิจในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง แต่ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
หน่วยงานประเภทอ่ืน ๆ ของรัฐด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณหรือกระทรวง ทบวงกรมต่าง  ๆ หน่วยงานสนับสนุนด้าน
บุคลากรและอัตราก าลังตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วย
ราชการต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานด้านการวางแผนการ
พัฒนาประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านความมั่นคง 
เช่น ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น 
  3.4 หน้าที่ประเภทสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือได้แก่หน่วยงานซึ่งท าภารกิจใน
ด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนจากความสูญเสียต่าง ๆ หรือช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาส
ในชีวิตที่ดีขึ้น หรือช่วยให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น ส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสังคมซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน      
เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทเช่นนี้เป็นการแบ่งในลักษณะกว้างๆตามภารกิจเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดประเภทของงานเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานบางหน่วยอาจท าภารกิจ
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หลายภารกิจในเวลาเดียวกันหรือในภารกิจเดียวกันอาจมีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมท าภารกิจนั้น
ก็ได้ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาจท าภารกิจทั้งในด้านการให้บริการและการควบคุมจัดระเบียบ 
หรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ภารกิจด้านการควบคุมจัดระเบียบอาจมี
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามา เกี่ ยวข้อง  เช่น การจัดระเบียบสถานบริการอาจมีทั้ ง
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเข้ามาเก่ียวข้องด้วยก็ได้ 
 ส าหรับระบบบริหารราชการไทย นอกจากหน้าที่ของรัฐหรือระบบราชการที่ได้แบ่งอย่าง
กว้าง ๆ ในเชิงของกรอบแนวคิด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรพิจารณาเพ่ิมขึ้นคือหน้าที่ของรัฐหรือ
ระบบราชการ ที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศหรืออีกนัยหนึ่งเป็นหลักการหรือกติกาแห่งการปกครองประเทศ ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ของ
รัฐเอาไว้ใน หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
ประกอบด้วยมาตราส าคัญดังนี้ 
 มาตรา 52 “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตย บูรณาภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตพ้ืนที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย...” 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วันเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 มาตรา 55 “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง...” 
 มาตรา 56 “รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” 
 มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครองครองของหน่วยงานของรัฐ ที่
มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
 มาตรา 61 “รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ...” 
 มาตรา 63 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด...” 
 หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ จะเห็นว่ า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันส าคัญของรัฐ การจัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการมีมาตรการที่จะท าให้ระบบการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนมีความโปร่งใส ลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การ และนอกจากหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดท าบริการสาธารณะแก่
ประชาชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้ว หน้าที่ของรัฐยังปรากฏอยู่ ในกฎหมายอ่ืน  ๆ เช่น 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
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 4.  ค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ  
  ค่านิยมเป็นเรื่องที่มีการยึดถือปฏิบัติเป็นหลักในการด ารงชีวิตในการท างานค่านิยม    

ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วเช่นค่านิยมความซื่อสัตย์ค่านิยมที่ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมค่านิยมที่ยึดหลักความถูกต้องค่านิยมความตรงต่อเวลาเป็นต้น ในการให้บริการสาธารณะก็มี
ลักษณะเช่นเดียวกันก็จ าเป็นที่จะต้องมีค่านิยมรองรับเพ่ือใช้เป็นหลักยึดถือในการให้บริการแก่
ประชาชนซึ่งจอห์น ดี มิลเลท (John D. Milet, 1954 : 397) ได้อธิบายเกี่ยวกับค่านิยมในการ
ให้บริการสาธารณะว่าการให้บริการสาธารณะนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนโดยเป้าหมายนี้เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยึดถือไว้เสมอ ซึ่งค่านิยมหรือ
หลักการของการให้บริการสาธารณะมี5 ประการได้แก่ความเสมอภาคความตรงต่อเวลาความพอเพียง
ความต่อเนื่องและความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดของหลักการให้บริการ ดังนี้ 

  4.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันด้วยเหตุผลทางเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาหรือ
สถานะทางสังคมท่ีเป็นข้ออ้างในการให้บริการ ประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ต้องได้รับมาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน  

  4.2 การให้บริการที่ตรงต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
จะต้องมีความตรงต่อเวลาโดยทีผ่ลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงต่อเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน  
   4.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
จะต้องมีจ านวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอซึ่งความเสมอภาคและความ
ตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้าง
ความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ  

  4.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continues Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อไหร่ก็ได้  

  4.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

  นอกจากสะท้อนได้จากค่านิยมดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้ว  ไดมอค (Dimock, 
1967 : 132) ได้อธิบายว่า ค่านิยมของการให้บริการสาธารณะอาจจะสะท้อนได้จากปรัชญาของการ
บริหารภาครัฐซึ่งตามแนวคิดของนักปรัชญากรีกได้แก่เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) เป็น
ต้น ที่มองว่า รัฐและสังคมเป็นธรรมชาติเมื่อมนุษย์เกิดมาก็ต้องอยู่ในสังคมและอยู่ภายใต้รัฐ  ดังนั้น
อริสโตเติลจึงเห็นว่าสังคมและรัฐที่ดีที่สุดต้องเป็นสังคมและรัฐที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีที่สุดซึ่งสามารถ
ตัดสินได้ว่าสังคมและรัฐใดดีก็ดูได้จากมาตรฐานที่ว่าสังคมและรัฐนั้นช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี
หรือไม่ นอกจากนี้แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกสมัยใหม่ก็มีความเห็นว่าปรัชญากับบุคคล
ได้รวมกันและจัดตั้งรัฐโดยรัฐเกิดข้ึนมาเพราะสมาชิกได้ท าสัญญาตกลงกันมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่ง
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หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจัดตั้งขึ้นมา ดังนั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจมาก็จะต้องบริหาร
เพ่ือตอบสนองและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชน
ในฐานะที่เป็นผู้มอบอ านาจให้แก่ผู้ปกครองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกอ านาจคืนได้ถ้าผู้ปกครองหรือคณะ
ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติการหรือบริหารให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและพลเมืองของรัฐโดยส่วนรวมนั่นคือ
ปรัชญาที่เรียกว่าทฤษฎีสัญญาประชาคม นักปราชญ์ที่สะท้อนถึงการเห็นความส าคัญของปรัชญา
ดังกล่าว ได้แก่จอห์น ล็อค (John Locke) จัง จาค รุสโซ (Jean Jacqnen Rousseau) ต่างก็เห็นพ้อง
กันว่าสังคมและเสรีภาพของประชาชนต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันสังคมและรัฐที่ดีต้องเป็นสังคมและรัฐที่
เคารพในเสรีภาพของประชาชนและมีเจตจ านงที่มุ่งสู่ความดีส าหรับทุกคน (General Good) ไม่ใช่
ค านึงถึงประโยชน์เฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  นักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  ได้แก่ เจรา
มี เบนธัม (Jeremy Bentham) ที่เห็นว่าความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมก็คือความประพฤติที่
ก่อให้เกิดความสุขหรือความพึงพอใจแก่คนส่วนมากที่สุด (The greatest happiness for the 
greatest number)ดังนั้นรัฐที่ดีจึงต้องค านึงถึงความสุขหรือความพึงพอใจของประชาชนรัฐบาลใน
ฐานะผู้บริหารโดยอาศัยกลไกของระบบราชการในการน านโยบายและภารกิจไปปฏิบัติจึงต้อง
บริหารงานโดยมุ่งบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนโดยยึดถือปรัชญาการบริหารภาครัฐที่ส าคัญที่สุดคือ
การแสวงหาชีวิตที่ดี (The Good Life) ให้แก่ชุมชนนั่นเป็นเป้าหมายหรือค่านิยมที่ส าคัญของการ
ให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกันกับที่การบริหารรัฐกิจจะต้องแสวงหาวิธีการที่ว่าจะท าอย่างไรจึงจะท า
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยถ้วนหน้าพร้อมไปกับการปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจากการให้บริการสาธารณะของรัฐ  

  นอกจากนี้เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2557 : 231) ได้อธิบายถึงค่านิยมของการให้บริการ
สาธารณะไว้ 9 ประการซึ่งผู้เขียนได้น ามาอธิบายไว้เพียง 6 ประการดังนี้  

  1. ค่านิยมเรื่องความก้าวหน้าของการให้บริการความก้าวหน้าของการให้บริการ
หมายถึงการที่หน่วยงานผู้ให้บริการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการสาธารณะที่เป็นอยู่ให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอภายใต้ค่านิยมความก้าวหน้าของการให้บริการนี้จึงท าให้มีการน าเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ มาใช้เช่นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) 
การให้บริการผ่านการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นต้น  

  2. ค่านิยมเรื่องการยอมรับการเรียกการร้องเรียน เป็นค่านิยมที่ส าคัญที่หน่วยงาน       
ผู้ให้บริการจะต้องให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับผลของการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่ง
ค่านิยมนี้ในปัจจุบันได้ถูกให้ความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะในระบบคุณภาพมาตรฐานสากลจะมีการ
ก าหนดเป็นเป้าหมายนโยบายของระบบคุณภาพที่มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดของการให้บริการของ
หน่วยงาน 

  3. ค่านิยมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดหนึ่งที่ส าคัญที่ยอมรับถึง
ความส าคัญของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะก็คือแนวคิดของทางเลือก
สาธารณะ (Public Choice) ที่เสนอให้ประชาชนผู้บริโภคสินค้าและบริการสาธารณะ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (Citizen Cold Production) กล่าวได้ว่าค่านิยม
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นค่านิยมที่ส าคัญในปัจจุบันเนื่องจากในภาครัฐประสบกับปัญหา
หรือข้อจ ากัดพ้ืนฐานที่ส าคัญคือการที่ภาครัฐมีอัตราก าลังที่จ ากัดในการให้บริการ ท าให้บริการได้ไม่
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เพียงพอและทั่วถึงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ
ด้วย  

  4. ค่านิยมเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ค่านิยมเรื่องการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญ 
เพราะหมายถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับผู้รับบริการทั้งในเรื่องปัจจัยด้านกายภาพ เช่น  ที่พัก
รับรอง ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น และปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการและ
ผู้ให้บริการ เป็นต้น 

  5. ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการถือได้ว่าเป็นค่านิยมสูงสุดถือเป็นค่านิยมหลักของการให้บริการสาธารณะเนื่องจากเป็น
เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะโดยตรงที่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการ
ให้แก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจด้วยเหตุนี้การแข่งขันในการให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าหรือ
ประชาชนได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเป็นค่านิยมหลักของทุกองค์การในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงเฉพาะใน
ภาคเอกชนเท่านั้นที่ให้ความส าคัญอย่างมากในการบริหารงานภาครัฐก็จะต้องให้ความส าคัญเช่นกัน  

  6.  ค่านิยมเรื่องการมีจิตส านึกของการให้บริการเป็นค่านิยมส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ 

  ส าหรับค่านิยมเรื่องจิตส านึกในการให้บริการนี้ริชาร์ด เอฟ. เอลมอร์ (Richard F. 
Elmore, 1979 : 32) และเจมส์ ดี ซอร์ก (James D. Sorg, 1983 : 391-406) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า
ค่านิยมเรื่องการมีจิตส านึกของการให้บริการนี้ ถือว่าเป็นค่านิยมหลักที่ส าคัญที่จะต้องมีทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนกล่าวได้ว่าการมีจิตส านึกของการให้บริการเป็นความเต็มใจและตื่นตัวต่อการ
ให้บริการตลอดจนการมีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ ภายใต้ค่านิยมการมีจิตส านึกของการให้บริการนี้
จึงท าให้มีการน าเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การจัดท ามาตรฐานการให้บริการ (Service 
Standard) การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นต้น  

  กล่าวโดยสรุปค่านิยมส าคัญต่าง ๆ ของการให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นค่านิยม
ความพอเพียงความเสมอภาคความตรงต่อเวลาการมีจิตส านึกในการให้บริการความก้าวหน้าของการ
ให้บริการและการยอมรับการเรียกร้องเรียนการมีส่วนร่วมของประชาชนการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการค่านิยมทั้งหมดดังกล่าวกล่าวได้ว่าอยู่ร่วมใน
ค าว่าคุณค่าของบริการที่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองเพราะหมายถึงการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการตามภารกิจการให้บริการของรัฐ 
 
การพัฒนาระบบการบริหารการบริการสาธารณะ  
 การให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ต่อประชาชนเป็นงานหลักของภาคราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการพัฒนาการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงเป็นเป้าประสงค์ที่ส าคัญของภารกิจของรัฐ เพราะการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุของระบบราชการแบบดั้งเดิมที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการ
ปฏิบัติงานที่ยึดหลักระเบียบที่เคร่งครัด ไม่เอ้ือต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีความ
ล่าช้า ขาดความคล่องตัว น าไปสู่การให้บริการสาธารณะของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ และอิทธิพลของ
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แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คริสโตเฟอร์ฮูด (Christopher Hood, 1991 : 3) มองว่า เป็นการ
ย้ าเน้นการบริหารอย่างมืออาชีพ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร 
และโจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston, 1996 : 5) เห็นว่าการบริหารจะไม่แตกต่างระหว่าง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน เป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางเพ่ือให้มีอิสระคล่องตัวในการท างาน
และปรับโครงสร้างหน่วยราชการให้มีขนาดเล็ก ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารการบริการสาธารณะจะมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  การวางแผนเพื่อการบริการสาธารณะ  
  การวางแผน ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญในการบริหารจัดการทุกครั้ง ทั้งในด้าน
การเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการด าเนินงาน ซึ่งผู้บริหารทุกระดับก็ล้วนเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนทั้งสิ้น เพียงแต่การวางแผนของผู้บริหารในแต่ละระดับจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ไป กล่าวคือ ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะเน้นในส่วนของการวางแผนแม่บทและการวางแผนกลยุทธ์
องค์การ (Strategy Plan) ถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลาง ก็จะเน้นในส่วนของการวางแผนหน้าที่ฝ่าย   
ต่าง ๆ ขององค์การ (Functional Plan) ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นก็จะเน้นในส่วนของการวางแผน 
การด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ (Operating Plan) โดยทุกระดับต้องมีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

  นอกจากนี้การบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
อาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนด าเนินการส่งต่อบริการให้แก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  ดังนั้นในการบริการวางแผนเพ่ือการบริการสาธารณะ
จะต้องมีการวางแผนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้ง 6 องค์ประกอบคือ (เทพศักดิ์ บุณย
รัตพันธุ์ , 2559 : 29) หน่วยงานและบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการ  ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร
กระบวนการและกิจกรรม ช่องทางการให้บริการ ผลผลิตหรือตัวบริการและผลกระทบหรือคุณค่าที่มี
ต่อผู้รับบริการ  
 2.  การจัดองค์การเพื่อบริการสาธารณะ  
  การจัดองค์การเพ่ือการบริการสาธารณะ มีพัฒนาการมาจากการจัดองค์การแบบ
ดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลของทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นระเบียบแบบแผนหรือทฤษฎีระบบราชการ 
(Bureaucracy Theory) ของแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดองค์กรของ
รัฐ โดยให้ความส าคัญกับการจัดแบ่งงาน มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การ
จัดต าแหน่งงานลดหลั่นกันตามสายการบังคับบัญชา การจัดการที่เป็นทางการไม่อาศัยความสัมพันธ์
ส่วนตัว มีการท างานอย่างเป็นทางการและเป็นมืออาชีพ แต่ในปัจจุบันเป็นยุคของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่ ให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือประชาชนมากขึ้นที่ต้องมุ่งเน้นการให้บริการให้ เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการจัดการแบบสมัยใหม่ซึ่งต้องมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างที่หวังซึ่งการจั ดองค์การ
สมัยใหม่จะประกอบด้วย (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 12) 

  2.1 การจัดองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategy Focus Organization) ตามแนวคิดของ
แคปลันและนอร์ตัน (Kaplan & Norton) เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ที่เน้นการ
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จัดการแบบมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) โดยให้ความส าคัญต่อมิติเรื่องของลูกค้าหรือประชาชน
ผู้รับบริการ  

  2.2 การจัดองค์การแบบเสมือนจริง (Visual Organization) ที่เน้นการรวมกลุ่มของ
องค์การต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน  

  2.3 การจัดองค์การแบบเครือข่าย (Network Organization) ที่เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์การภายนอกมาให้บริการแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น 

  2.4 การจัดองค์การแบบพีระมิดกลับหัว (Upward Pyramid Organization) ที่เน้น
ปรับบทบาทการท างานใหม่ที่มาให้ความส าคัญต่อลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการโดยให้ทุกระดับท า
หนา้ที่สนับสนุนอย่างเต็มท่ีมากกว่าที่จะใช้สายการบังคับบัญชาจากบนลงล่างเหมือนแบบเดิม  

  นอกจากนี้สตีเฟ่น และ รอบบิน (Stephen & Robbin, 2007 : 76) ยังได้อธิบายว่า 
องค์การในอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การดิจิตอล (Digital Organization) มากขึ้นที่ให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การโดยน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการ  นอกจากนี้
องค์การต่าง ๆ ยังได้น ากระบวนการการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ให้บริการผ่ านสาธารณะเช่นระบบออนไลน์  หรือที่ภาครัฐ เรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                 
(E- Government)  
         ทั้งนี้การจัดองค์การเพ่ือบริการสาธารณะในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมมากที่น ามากล่าวเป็น
อย่างมาก คือการจัดองค์การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเป็นการน างาน
ที่ให้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกัน
ทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การบริการมีความ
รวดเร็วขึ้น 
  ส าหรับกรณีตัวอย่างของประเทศไทยที่มีการจัดองค์การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จก็คือการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Service Link) เพ่ือการบริการสาธารณะซึ่งตามพระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 30 ก าหนดให้ใน
กระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลขออนุญาตหรือขออนุมัติ      
ในเรื่องใด ๆ ที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่               
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียวโดยการบริการร่วมหมายถึงการเชื่อมโยงและน ากระบวนการที่
หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงหรือจังหวัดมาไว้ ณ สถานที่เดียวกันเพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่น ๆ สามารถรับบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ จุดเดียว
ตัวอย่างของการบริการร่วมที่มีการด าเนินการในปัจจุบันได้แก่ การบริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
การบริการร่วมแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service : GCS) และการ
ให้บริการแบบE-service/Portal เป็นต้น  
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 3.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริการสาธารณะ  
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการบริหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านบุคลากรในองค์การเพื่อช่วยตอบสนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและ
วัตถุประสงค์ของบุคคลในองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 
3 ประการได้แก่ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 35-36)  
  3.1 การดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่วงการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนอัตราก าลังเพื่อการบริการสาธารณะ การสรรหาและการคัดเลือก  
  3.2 การดึงสมรรถนะของบุคคลมาใช้ในการท างาน  เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3 การธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากร การให้ความส าคัญต่อการธ ารงรักษาขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก 

  จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดขององค์การทุก
ประเภท องค์การหรือหน่วยงานทุกแห่งจึงให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ด้วย
การพัฒนาระบบงานดังกล่าวอย่างรอบด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริการสาธารณะจะมี
การด าเนินการที่ประกอบด้วย (สุรพร เสี้ยนสาย, 2557 : 46) 

  1. ก าหนดความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้องค์การมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการในการปฏิบัติงาน การวางแผนก าลังคน จึงเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่องค์การหรือหน่วยงานทุกแห่ง ควรด าเนินการโดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ 
ทิศทางการด าเนินงาน รวมทั้งความต้องการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความสามารถในการ
ตอบสนองด้านก าลังคนในองค์การในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ 

  2. การก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
เพ่ือประโยชน์ต่อทรัพยากรบุคคลและสายงาน อาชีพ ในการนี้ควรจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของหน่วยงานขึ้น พร้อมทั้งด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การจัดระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับไว้ล่วงหน้า 

  ดังนั้น การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการด าเนินงานตั้งแต่ การก าหนด
นโยบาย การก าหนดประเภทจ านวนบุคลากร การสรรหา การคัดเลือก การจัดอัตราก าลัง การก าหนด
ค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรและการเตรียมปลด
ระวางจากการท างานของบุคลากร ซึ่งการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมกับองค์การและสภาพแวดล้อมของ
องค์การ 
 4.  จริยธรรมในการบริการสาธารณะ  
  ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่องค์การที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจะต้องให้
ความส าคัญในล าดับสูงคือการส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีจริยธรรมของการ
ให้บริการซึ่งความจริงแล้วจริยธรรมของการบริการสาธารณะสะท้อนมาจากหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ ส าคัญในหลายเรื่องคือธรรมที่ส าคัญของการให้บริการสาธารณะ  เช่น 
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 เป็นต้น มีสาระส าคัญโดยย่อดังนี้ 
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  4.1 สังคหวัตถุธรรม     
   สังคหวัตถุธรรม คือ คุณธรรมที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานหรือ
องค์การ เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้คนรู้จักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันตามฐานะและบทบาท ช่วยให้
เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต,  2554 : 11) ได้
ให้ความหมายของหลักสังคหวัตถุนี้ว่า เป็นหลักสงเคราะห์หรือหลักยึดกุมสังคม คือ ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นชุดออกสังคมที่คู่กับชุดในใจคือพรหมวิหาร 4 ธรรมประจ าใจอย่าง
ประเสริฐได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเม่ือจับคู่กันจึงมี 4ชุดโดยสังเคราะห์กัน คือ 

   4.1.1 ทาน การช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนไม่ว่าจะมีมากน้อยก็แบ่งปันให้ เพ่ือ
แสดงความรักความปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือโอบอ้มอารี นี่คือทานด้วยเมตตา มีความทุกข์เดือดร้อน      
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้ เพ่ือช่วยเหลือ นี่คือทาน ด้วยกรุณา เขาท าดีสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามของ
สังคม เช่นเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี ก็ไปให้ ให้ก าลังใจส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตา 
   4.1.2 ปิยวาจา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี พูดจา
สุภาพอ่อนโยน นี่คือปิยวาจาด้วยเมตตา เขามีทุกข์มีปัญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยนแนะน าบอก
วิธีแก้ไขปัญหาให้ก าลังใจ นี่คือปิยวาจาด้วยกรุณา เขาท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ไปท าบุญท ากุศล     
ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันส่งเสริม นี่คือปิยวาจาด้วยมุทิตา 
   4.1.3 อัตถจริยา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็ท าประโยชน์แก่เขา ช่วยออกแรงท านั่นท านี่
ให้ด้วยความรักความปรารถนาดี นี่คืออัตถจริยาด้วยเมตตา เขามีความทุกข์เดือดร้อน ตกน้ าไฟไหม้    
มีงานใหญ่เหลือก าลัง ต้องการเรี่ยวแรงก าลังช่วยเหลือ ก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหาด้วยเรี่ยวแรง
ก าลังกาย หรือก าลังความสามารถ นี่คืออัตถจริยกรุณา เขาท าความดีหรือบ าเพ็ญประโยชน์กัน เช่น   
มีงานวัดก็มาช่วยจัดเตรียมงานต่าง ๆ ส่งเสริมการท าความดี นี่คืออัตถจริยด้วยมุทิตา และข้อสุดท้าย 
   4.1.4 สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมายความว่า เสมอภาคกันมีความเป็นธรรม 
มีความเป็นธรรม เที่ยงธรรม ก็เข้าข้ออุเบกขา อุเบกขาก็ออกมาที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแง่ต่างๆ 
มีตนเสมอกัน ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเป็นธรรมแล้วก็ท า
ตนให้เสมอสมานเข้ากันได้ จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้
ในสังคม และเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อสังคม เหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของนักบริหารนั่นเอง 
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สังคหวัตถุคือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและ
ประสานหมูช่นไว้ในความสามัคคี ผู้ให้บริการสาธารณะต้องยึดหลักนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจคนไว้ได้ ก่อให้เกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือต่อกัน เป็นความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน อันจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในองค์การได้และเหมือนกับยานพาหนะที่จะน าไปสู่
ความสุขความเจริญ 

  4.2 ทศพิธราชธรรม   
   ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมส าหรับผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามหลักธรรมในข้อนี้ 

สามารถน ามาอนุโลมและประยุกต์ใช้กับผู้จัดท าบริการสาธารณะทุกระดับ เพ่ือให้เกิดกิจการงานที่ดี  
มีความเป็นธรรม มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความสวัสดีในสังคม เพราะมีผู้ ให้บริการที่ทรง
คุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการ โดยพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒ
โน, 2552 : 17-20) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
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   4.2.1 ทาน คือ การให้ ผู้มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ต้องรู้จักบ าเพ็ญตน
เป็นผู้ให้ เป็นนักเสียสละ รู้จักเอาใจใส่ดูแล จัดสรรสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ประชาชนหรือผู้มารับ
บริการได้รับประโยชน์สุข ได้รับความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน      
ไม่ทอดทิ้งดูดายในยามทุกข์ยาก ยามต้องการค าแนะน าปรึกษาก็ช่วยให้แสงสว่าง แนะคือบอกอุบาย
ให้รู้ น าคือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง  
   4.2.2 ศีล คือ ประพฤติดีงาม ทั้งกาย วาจา ผู้ ให้บริการสาธารณะต้องมีความ
ประพฤติดีงาม รู้จักรักษาความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาเกียรติคุณ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และเป็น
ที่เคารพนับถือของประชาชน มิมีข้อที่ผู้ใดจะดูหมิ่นดูแคลนได้ ก่อให้เกิดความไว้วางใจเลื่อมใสใน
ผู้ปฏิบัติงาน อันเกิดจากการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย รวมความว่า การรักษาศีล มีจุดมุ่งหมายคือ
รักษาตนไว้มิให้เสียหาย เป็นการปิดช่องทางที่จะน าความเสียหายมาสู่ตนเอง โดยเฉพาะศีล 5ซึ่งเป็น
ข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับบุคคลทั่วไป 
   4.2.3 ปริจจาคะ คือ การบริจาคหรือความเสียสละ ได้แก่ สามารถเสียสละ
ความสุขความส าราญทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม และความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง นักบริหารสาธารณะ หากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นคนสกปรก เป็นผู้ที่มี
จิตใจคับแคบ ย่อมจักไม่ได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย และยังอาจน าความเสียหายมาสู่สังคมและ
ประเทศได ้
   4.2.4 อาชชวะ คือ การปฏิบัติภาระด้วยความซื่อตรง ไม่คดไม่โกง ไม่กอบโกย     
ไม่เสแสร้งแกล้งมายา หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ แต่ปฏิบัติโดยสุจริต การงานหน้าที่มีแต่ความ
สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นพึงระวังและปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น เช่น ซื่อตรงต่อบุคคล ซื่อตรงต่อเวลา 
ซื่อตรงต่อวาจา ซื่อตรงต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อตนเอง เป็นต้น 
   4.2.5 มัททวะ คือ การแสดงความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็นคนไม่แข็งกระด้าง
ปราศจากมานะ ทิฐิ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่ง หรือหยาบคายเอาแต่ใจตัว ลบหลู่ดูถูกคนอ่ืน ธรรมข้อนี้เป็น
หนทางชี้ให้นักบริการสาธารณะเป็นผู้มีกิริยาดี มีความสุภาพอ่อนโยนต่อทุกชนชั้น ความสุภาพ
อ่อนโยนนี้เป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังในการสร้างความศรัทธาเลื่อมใส และผูกใจไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
ประชาชนผู้มารับบริการ    
   4.2.6 ตปะ คือ การใช้ความเพียรเพ่ือเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิตเห็น
ผิดเป็นชอบ รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นอยู่ในความส าราญและการปรนเปรอ มีความ
เป็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ มุ่งมั่นที่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ ธรรมข้อนี้ เป็นเครื่องเติมใจ
นักบริการสาธารณะมิให้ลืมตัวและหลงผิด ดังนั้นผู้ให้บริการสาธารณะที่ดีจึงต้องเพียรพยายามฝึกฝน 
สร้างก าลังใจที่จะผลาญความชั่วมัวเมาที่เกิดขึ้นจากการมีอ านาจ 
   4.2.7 อักโกธะ คือ ความไม่กริ้วโกรธ ไม่ลุอ านาจของความโกรธ ได้แก่ การรู้จักใช้
เหตุผล ไม่เกรี้ยวกราดปราศจากเหตุผล ไม่กระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ าใจ รู้จัก
ระงับความขุ่นเคืองแห่งจิต มีการกระท าการต่าง ๆ ด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบ เยือกเย็น 
   4.2.8 อวิหิงสา คือ ความเป็นผู้ไม่หลงระเริงในอ านาจ ไม่เบียดเบียนบีบคั้นข่มขี่    
มีความก็ไม่หาเหตุ เบียดเบียนลงโทษด้วยอาชญาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนด้วยความอาฆาต
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เกลียดชัง ไม่ใช้อ านาจในทางท่ีผิด ไม่ใช้อภิสิทธิ์ส่วนตนไปข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่า ธรรมข้อนี้จะ
สร้างความเคารพรักใคร่นับถือจากเพ่ือนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป 
   4.2.9 ขันติ คือ ความอดทน เข้มแข็งไม่ท้อถอย ได้แก่ความเป็นผู้อดทนต่อกระแส
อกุศลที่มากระทบ ตลอดถึงความอดทนต่องานที่ตรากตร า ต่อความเหนื่อยยาก ถึงล าบากกาย         
น่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอดหมดก าลังใจ ไม่ละทิ้งงานกิจกรรมที่ท าโดยชอบธรรม 
ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึกและหลักการในการรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ธรรมนี้จะ
ส่งเสริมให้ผู้บริการสาธารณะ มีความงดงามในเส้นทางของการด ารงต าแหน่งหน้าที่ เป็นความดีที่เป็น
เกราะป้องกันอุปสรรคที่มากระทบกระทั่งในบางครั้งบางโอกาส 
   4.2.10 อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดพลาด ความไม่คลาดธรรม หรือ แปล
ความอีกนัยหนึ่งคือ ความไม่เป็นผู้ประพฤติที่ผิดท านองคลองธรรมทางศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบ
วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาชน
เป็นที่ตั้ง สถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี ไม่ประพฤติให้พลาด ไม่ปฏิบัติให้
เคลื่อนจนกลายเป็นวิปริตผิดเพ้ียนไป ธรรมข้อนี้มีความส าคัญ เป็นหลักการที่รวมความเป็นคุณสมบัติ
ของผู้ปกครอง ผู้น าและนักบริหารทั้งหมด 
   สรุปได้ว่า หลักทศพิธราชธรรม 10ประการ เป็นหลักปฏิบัติของพระราชา 
ผู้ปกครอง นักบริหาร รวมทั้งผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข และย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ ง
ส่วนรวม และส่วนตน รวมทั้งเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีของชาติ เป็นคนดีของสังคมและ
องค์การอีกด้วย 
  4.3 อิทธิบาท 4 
   อิทธิบาท 4 คือ จริยธรรมที่จะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน เป็นพ้ืนฐาน
ของการด ารงชีวิตของตน ของผู้ให้บริการสาธารณะที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่ด้วยดีตลอดมา    
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2542 : 842-844) ได้อธิบายถึงหลักอิทธิบาทว่า เป็นหลักแห่ง
ความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ โดยการเริ่มที่ ใจ หมายถึง การท าสิ่งต่าง  ๆ ด้วยใจรัก         
ความพากเพียรด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาใคร่ครวญอยู่เสมอ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  
   4.3.1 ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ความมีใจรักใคร่ในสิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รัก
ในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารัก
งาน รักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น อยากท าให้ส าเร็จตามจุดหมายที่ดีงามนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองานนั้น
ก าลังเดินหน้า ไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความอ่ิมเอิบใจ ครั้งสิ่ งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมายก็รับ
โสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมไปด้วยความรู้สึก โปร่งโล่งผ่องใส เบิกบานแผ่ออกไป  
   4.3.2 วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไปใจสู่ไม่ย่อท้อไม่หวั่น
กลัวต่ออุปสรรค และความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่
เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปี เท่านี้เดือน 
เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ ท าให้ส าเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรง
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หนุนเวลาท างานหรือการปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมายและผลจากการ
ทุ่มเทในการท างานย่อมก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเสมอ   
   4.3.3 จติตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ
เฝ้าคิดในเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน  ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืน ๆ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจ
เป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้นงานนั้น จะขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการ    
แต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดใกล้  ๆ บางทีก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกิน       
ลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมท าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลังมาก
เฉพาะส าหรับภารกิจนั้น 
   4.3.4 วิมังสา แปลว่า การสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาหมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้น ในกิจที่ท า รู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาในการท างานอย่างมีสมาธิ คนมีวิมังสา
เป็นพวกชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าสิ่งใดก็จะพิจารณาทดสอบไป ทดสอบหา
เหตุและผลอันเป็นองค์ประกอบของการท างาน คือ ไตร่ตรองพิจารณาหน้าที่การงานท างานอย่าง
รอบคอบ 
  5.  ระบบสารสนเทศการบริการสาธารณะ  
  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต  
ท าให้หน่วยงานภาครัฐมุ่งที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารการบริการสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(E- Government) หรือรัฐบาลดิจิตอล  (Digital Government) ซึ่ งเป็นการที่รัฐบาลได้น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานความสะดวกการเข้าถึงบริการของภาครัฐตลอดจนการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการน าอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการให้และแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการกับประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ  
  ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการบริการสาธารณะ
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่
ส าคัญอย่างน้อย 8 ประการคือ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 39-41)  

  5.1 ความถูกต้อง (Accuracy) ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสาธารณะหมายถึงการที่ข้อมูลและสารสนเทศมีความตรงกับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นเช่นการบันทึกประวัติการเข้ามาใช้บริการจะต้องมีความถูกต้องโดยจะต้องบันทึกจาก
ข้อเท็จจริงของประชาชนผู้รับบริการแต่ละคนการบันทึกข้อมูลใหม่ที่ประชาชนผู้รับบริการมาท า
ธุรกรรมกับหน่วยงานเป็นต้น  
  5.2 ความทันสมัย (Timeliness) ความทันสมัยของข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะหมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจะต้องมี
ข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปเช่นการบันทึกทะเบียน
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ประวัติของประชาชนผู้รับบริการจะต้องถูกบันทึกให้ต่อเนื่องทันสมัยตลอดเมื่อประชาชนผู้รับบริการมี
การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือมีการท าธุรกรรมกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการ เป็นต้น  
  5.3 ความสมบูรณ์ (Completeness) ความสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะหมายถึง การที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจะต้อง
มีข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมในสาระส าคัญอย่างครบถ้วนถ้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สาธารณะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาและข้อมูลไม่เชื่อมโยงเพราะข้อมูล
บางส่วนสามารถจัดเก็บและค้นหาในระบบได้ ขณะที่ข้อมูลอีกบางส่วนใช้เก็บโดยเอกสาร ซึ่งจะท าให้
เกิดความยุ่งยากและท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการแก่ประชาชนได้  
  5.4 ความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน (Relevance) ความสอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะ
หมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจะต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการในการน าไปใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ได้อย่างแท้จริง  
  5.5 การตรวจสอบได้ (Verifiability) การตรวจสอบได้ของข้อมูลและสารสนเทศใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะหมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะ
จะต้องสามารถบ่งบอกแหล่งที่มาของข้อมูลและสารสนเทศที่เกิดขึ้นได้ว่าได้มาอย่างไรเช่นข้อมูลที่
ประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะต้องสามารถบอกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดเป็นต้น  
  5.6 ความรวดเร็ว (Speediness) ความรวดเร็วของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สาธารณะหมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาน้อยในการ
เข้าถึงข้อมูล  
  5.7 ความปลอดภัย (Security) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจะต้องมี
คุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศ  บางเรื่องด้าน
บุคคลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญจึงจ าเป็นต้องมีชั้นของความลับ (Confidential Level) ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางระดับจะสามารถเข้าไปเลือกดูแก้ไขหรือน ามาใช้งานได้ขณะที่ในระดับอ่ืนไม่สามารถเข้าไปดูแก้ไข
หรือเรียกใช้งานได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ประชาชนผู้รับบริการเป็นต้น ดังนั้นความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจึงหมายถึงการก าหนดระดับความส าคัญของ
เรื่องที่จะก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าไปดูหรือแก้ไขข้อมูลหรือสารสนเทศได้  ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีการก าหนดรหัสของการผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรักษาระดับความ
ปลอดภัยให้เกิดข้ึนได้  
  5.8 ความสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ (Adaptability) ความสามารถปรับเปลี่ยน
ระบบได้หมายถึง การที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะจะต้องสามารถถูกออกแบบ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการสาธารณะนั้นลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศจะมีรูปแบบที่แน่นอนในการใช้งานในระดับ
ปฏิบัติการ เช่น การกรอกข้อมูลประวัติประชาชนผู้รับบริการตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้  เป็นต้น แต่
ต่อมาอาจมีความต้องการในการใช้งานจากผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้นนอกเหนือจากที่เคยออกแบบไว้แล้ว
องค์การอาจต้องการปรับเปลี่ยนให้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะสามารถที่จะรับกับการ
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เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ซึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะเดิมไม่ได้ถูกออกแบบเอาไว้  
เช่น การบันทึกโต้ตอบการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการบนระบบออนไลน์เพ่ือให้เห็น
ข้อมูลประวัติการติดต่อเข้ามารับบริการเป็นต้น  
  จากคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ในการประมวลผลข้อมูลรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศในลักษณะที่มีความสะดวก รวดเร็ว แมน
ย า และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือส านักงาน 
โดยการน าเอาระบบอัตโนมัติทั้งหลายเข้ามาใช้ปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงการ
น าระบบอัตโนมัติไปใช้อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เรียกว่า บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery) ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนได้น ามาใช้และพัฒนา
รูปแบบการให้บริการอย่างแพร่หลาย 
  การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
ของรัฐ จึงเป็นแนวทางและเป้าหมายส าคัญของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงความคาดหวัง
ของประชาชนที่อยากเห็นมิติใหม่ของการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 6.  คุณภาพของการให้บริการสาธารณะ   
  แนวคิดเก่ียวกับระบบคุณภาพ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการภาครัฐนับตั้งแต่แนวคิด
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดการจัดการนิยม ท าให้องค์การภาครัฐหัน
มาให้ให้ความส าคัญต่อการมีระบบคุณภาพมากข้ึน ทั้งนี้คุณภาพ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกจากนักทฤษฎีและ
นักปฏิบัติชาวอเมริกันก่อนที่จะแผ่ขยายแนวความคิดดังกล่าวไปสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ แนวความคิดด้านคุณภาพกลับถูกเพิกเฉยไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติในประเทศแถบ
ตะวันตกเลย จนกระทั่งโลกได้เห็นถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้าในทุกด้านของญี่ปุ่น  โดยใช้
แนวความคิดคุณภาพที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
แนวความคิดและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น จึงท าให้แนวความคิดคุณภาพได้รับความส าคัญมากขึ้นเป็น
ล าดับ ส าหรับการจัดการองค์การในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้องค์การส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมถึงองค์การภาครัฐ
เริ่มให้ความส าคัญกับทฤษฎีและแนวความคิดด้านคุณภาพมากขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
องค์การ เพ่ือยกระดับคุณภาพในการบริหารและการให้บริการขององค์การ และเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันระหว่างองค์กรของรัฐหรือหน่วยบริการสาธารณะด้วยกัน 
  นพปฎล สุนทรนนท์ (2549 : 48) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพไว้ว่า คุณภาพคือ
ความมุ่งมั่นและการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ทั้งนี้
ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดว่าคุณภาพที่ลูกค้าต้องการหรืออยากได้คืออะไร  ด้วยเหตุนี้องค์การจึงต้อง
จัดระบบการจัดการเพ่ือรองรับการท างานที่ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในองค์การเพ่ือตอบสนองต่อลูกค้า
อยู่เสมอด้วยเช่นกัน 
  จากค านิยามของคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
องค์การจะต้องน าแนวความคิดของคุณภาพมาใช้ในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้องค์การด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้น  
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  จากข้อสรุปความหมายของคุณภาพ จะพบว่า คุณภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ สินค้าที่ให้บริการ คุณค่าในการให้บริการ และผู้ให้บริการ  
  เมื่อองค์ประกอบทั้ง 4 ประการมีความสอดคล้องกัน คุณภาพของการให้บริการย่อม
เกิดข้ึนได ้

  หลักการส าคัญที่ท าให้  การบริการมีคุณภาพ  จะประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 
ประการ คือ(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2557 : 5-21)  

  6.1 หลักการความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ  ในประเด็นนี้อธิบายได้
ว่า ผู้รับบริการจะจ าแนกออกเป็น 2 ภาคคือ  

   6.1.1 ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน ได้แก่ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการในเรื่องซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

   6.1.2 ภาครัฐได้แก่ประชาชนที่มาขอรับการบริการที่รัฐจัดให้ ดังนั้นจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้  ความ
ต้องการของผู้รับบริการ จะมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องศึกษาให้เข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างที่ถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จึงต้องเริ่มท าความเข้าใจ
ในความเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการของบุคคลซึ่ง
จะท าให้ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง  
  6.2 หลักการให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานบริการ การน าเสนอการบริการต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้การต้อนรับการอ านวยความสะดวกการปฏิบัติรับใช้การ
ช่วยเหลือแก้ปัญหา การให้ข้อมูลข่าวสารการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือการปฏิบัติตนเพ่ือผู้อ่ืนในเรื่อง
ต่าง ๆ ล้วนแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานบริการในอาชีพบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ปัจจุบันอาชีพ
บริการนับวันจะมีความหมายและมีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานบริการหรือผู้
ให้บริการจัดได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญของการด าเนินงานบริการ  เขาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
น าเสนอการบริการที่จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ของการบริการ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน
บริการนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานบริการการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานบริการการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานบริการและการประเมินผลงานบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง  
  6.3 หลักการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการ หน่วยงานที่ได้ตระหนักเล็งเห็นการณ์
ไกลในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จในระยะยาว จะให้ความส าคัญของการเสริมสร้างคุณภาพ
ของการบริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยความพยายามเพ่ิมพูนคุณภาพของการแสดงออกในทุกส่วน
ของกระบวนการจัดการระบบการบริการนับตั้งแต่การบริหารการบริการจนถึงการปฏิบัติงานบริการ
อย่างจริงจัง แนวทางเสริมสร้างคุณภาพของการบริการจึงมีส่วนสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 3 ส่วน
ได้แก่ การบริหารการบริการขององค์การ การปฏิบัติงาน อาการของผู้ให้บริการและการรับรู้การ
บริการของผู้รับบริการ  

  ดังนั้นการบริหารการบริการขององค์การให้มีคุณภาพจะต้องด าเนินการโดยการ
วิเคราะห์ความต้องการคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของการบริการที่ผู้รับบริการคาดหวังรวมทั้ง
การวิเคราะห์การรับรู้คุณลักษณะและการแสดงออกในการบริการที่ผู้ให้บริการเห็นว่ามีคุณภาพน ามา
ก าหนดเป็นเกณฑ์หรือเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ  
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  ส่วนกลยุทธ์ของการจัดการคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ มีดังนี้ (สุรพร เสี้ยน 
สาย, 2557 : 47)  
  1. การเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการระบบคุณภาพ เช่น 
5 ส ระบบวงจรควบคุมคุณภาพ (QCC) การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality 
Management : TQM) ระบบการป้องกันคุณภาพ ISO 9000 ไว้ในหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร 
หรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม การประชุมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การท าจดหมาย
ข่าวคุณภาพภายในองค์การ 
  2. การส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพขึ้นในหน่วยงานเชิงบริการ    
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของงานการบริการลูกค้าในการตรวจวัดคุณภาพของงาน การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือระบบคุณภาพ การขอจดทะเบียนรับรองคุณภาพ การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน   
การจัดท ากลุ่มควบคุมคุณภาพ 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจด้วยลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง เพราะการบริการจะ
เกี่ยวข้องกับคนสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ให้บริการหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือกลุ่มปฏิบัติงานบริการ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานสาธารณะ 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ลดความสูญเปล่าต่าง ๆ พร้อมกับการท าให้เกิด การเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคลากรภาครัฐ คุณภาพเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้กับส่วน
ราชการอย่างยั่งยืน คุณภาพท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐใน
การให้บริการสาธารณะ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ คุณภาพท าให้ยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงานราชการให้มีมาตรฐานการให้บริการอยู่ใน
ระดับสูงเท่ามาตรฐานสากล คุณภาพท าให้องค์กรของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 
สรุปท้ายบท 

 การบริการสาธารณะ มีรากฐานมาจากแนวคิดที่สังเคราะห์หลักการทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองและการบริหาร เพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นของรัฐประศาสนศาสตร์หรือเป็นทางออกอย่างหนึ่งได้จากฐานคติที่ส าคัญ
ของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ จึงเป็นการให้ความส าคัญกับปัจเจกกับบุคคลการกระจายอ านาจการ
ส่งเสริมการแข่งขันการตัดสินใจตามหลักเหตุผลประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรการยอมรับ
ความแตกต่างและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย  และพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิผล และยังค านึงถึงหลักประสิทธิภาพอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ สามารถน าทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐจากเง่ือนไขที่น าเสนอจากฐานคติต่าง ๆ ได้การบริการสาธารณะโดยองค์การภาครัฐ
จึงมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยไม่เพียงแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐเท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ซึ่งเป็นไปตาม
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กฎหมายและเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐปฏิบัติและพึงปฏิบัติเพ่ือบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแก่ประชาชน 

 จะเห็นได้ว่าการให้บริการสาธารณะจ าเป็นจะต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วย
ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในระบบของการให้บริการรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งนี้
เพ่ือให้การบริหารขององค์การภาครัฐจะต้องส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนได้ตรงกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงค่านิยมส าคัญต่าง ๆ ของการ
ให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความพอเพียงความเสมอภาคความตรงต่อเวลาการมีจิตส านึก
ในการให้บริการความก้าวหน้าของการให้บริการและการยอมรับการเรียกร้องเรียนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนค่านิยมทั้งหมดดังกล่าวกล่าวได้ว่าอยู่ร่วมในค าว่าคุณค่าของบริการที่ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดนั่นเอง ซึ่งการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจของรัฐ และองค์การที่
ให้บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน และองค์การเอกชน เป็นต้น 

 เพ่ือให้เกิดการบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องบริหารงานที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรด้านคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริการ
สาธารณะ โดยจะต้องได้คนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองค์การ ระบบการบริหารงาน คุณธรรมการ
บริหารงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ถูกน ามาใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะซึ่ง
เป็นการตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ของการบริการสาธารณะที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. แนวคิดทางเลือกสาธารณะเป็นการน าเอาศาสตร์ใดมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการให้บริการ 

 ของภาครัฐ 

2. จงอธิบายหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 

3. จงระบุหน้าที่ต่างๆ ของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

4. จงระบุว่ามีองค์การใดบ้างที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

5. การจะบริหารการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  

 จงอธิบาย 

6. จงอธิบายจริยธรรมที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการบริการสาธารณะ 

7. สารสนเทศในการให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะส าคัญอย่างไรบ้าง 

8. จงอธิบายหลักการส าคัญที่ส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ 
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