
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

การจัดการตลาด 
(MPP5607)

การตลาดภาครัฐ 
Public Sector Marketing



ที่มา ความส าคัญ และแนวคิด ของ
การตลาดภาครัฐ

01

การตลาดภาครัฐกับการจัดบรกิาร
สาธารณะ 

02

ส่วนประสมทางการตลาดภาครัฐ03

รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ04

ประเด็นท่ีส าคัญ



การตลาดภาครัฐ Public Sector Marketing

การบริหารจัดการภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันก าลังเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่
เน้นการบริการ โดยที่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของตัวสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ด้วย การน าการตลาดไปใช้ในการให้บริการของภาครัฐท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ไปเป็นการบริหาร
จัดการที่ ให้ความส าคัญกับความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้  และ
ความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน



แนวคิดการตลาดกับภาครัฐของไทย 
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
ปฏิบัติราชการเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน หรือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นแนวคิด
ที่มุ่งให้ความสนใจต่อการน าวิธีการที่ใช้ในภาคธุรกิจเอกชนมาใช้ใน
องค์การภาครัฐ ซึ่งก็คือ การพยายามท าให้ระบบราชการเป็น
เช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจเอกชน แต่การบริหารงานภาครัฐไม่ได้
ด าเนินงานเหมือนกับการบริหารธุรกิจ แต่เป็นการด าเนินงานที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐาน ความเป็นประชาธิปไตย ถูกน ามาใช้เพื่อเกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในฐานะ
เป็นผู้ที่ต้องมารับบรกิารจากภาครัฐ



แนวคิดการตลาดกับภาครัฐของไทย 



การตลาดภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ 

o การบริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้น
ของสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมจะท าให้เกิด
ภารกิจบางประการที่ไม่ใช่ภารกิจของคนใดคนหนึ่ง เช่น การดูแล
ความสงบเรียบร้อย การจัดท าสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทุกคน
ต้องใช้ เป็นต้น 

o ภารกิจเหล่านี้มักจะไม่มีปัจเจกชนใดรับไปด าเนินการ สังคมจึงจัด
ให้มีโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาด าเนินการ เช่น ระบบการเมืองและ
ระบบบริหารรัฐกิจ เป็นต้น เพื่อท าหน้าที่ผลิต จัดหา เพื่อบริการแก่
สาธารณชน กิจกรรมเหล่านี้จงึถูกเรียกว่า “การบริการสาธารณะ”



การตลาดภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ 

การให้บริการสาธารณะ จึงนับเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่หน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ด าเนินการให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งนี้โดยมีเป้าเหมายที่ส าคัญคือ การ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดย
หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการแก่ประชาชนด้วยจิตส านึกที่ดีในการ
ให้บริการ และมีการน าผลสะท้อนกลับจากประชาชนในฐานะผู้มาใช้บริการ เพื่อ
น ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกี่ยวของกับข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การบริการสาธารณะ
จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยอาศัย
เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ช่วงเวลาและสถานที่การ
ให้บริการ



การตลาดภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ หรือความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของบริการสาธารณะคือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดท าขึ้น
เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ
ของรัฐแต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของรัฐมีมากขึ้น กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยี
ในการจัดท าสูง ใช้เงินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้บุคคลอื่น ซึ่งอาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะให้บุคคลอื่นด าเนินการจัดท าแล้ว บทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดท าหรือ
ผู้อ านวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการ
สาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค่าบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดอืดร้อนน้อยที่สุด 



บริการสาธารณะ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่

1บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง 

(Services Publics Administrative)
เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้อง
จัดท าเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย และ
ความสงบสุขของชุมชน บริการสาธารณะ
ประเภทนี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัยอ านาจ
พิเศษตามกฎหมายมหาชนในการจัดท า 
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ รั ฐจัดท าให้
ประชาชนโดยไม่ ต้องเสียค่าตอบแทน

2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(Services Publics Industrial and 
Commercial)
เป็นบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่ฝ่าย
ปกครองเป็นผู้ด าเนินการแต่มีลักษณะคล้าย 
กับการด าเนินการให้บริการของเอกชน ข้อ
แตกต่างระหว่างบริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทางปกครองกับบริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีอยู่ 3
ประการ



บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(Services Publics Industrial and Commercial)

ลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีอยู่ 3 ประการ

➢ วัตถุแห่งบรกิาร

➢ แหล่งที่มาของเงนิทุน 
➢ วธิปีฏบิัตงิาน

บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวัตถุแห่งบริการเพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่บริการสาธารณะมีลักษณะ
ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม นั้นมีวัตถุแห่งบริการทางด้านเศรษฐกิจ
เหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ เน้นทางด้านการผลิต การจําหน่าย การให้บริการ 
และมกีารแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไดร้ับดังเชน่กิจการของเอกชน 

บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสร้างขึ้นมาเป็น
แบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่
สร้างขึ้นมาเอง แตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้
เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตัวในการดําเนินการ

บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีแหล่งที่มาของเงินทุน
จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่
นํามาใช้จ่ายในการดําเนินการ ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ใชบ้ริการ 



หลักเกณฑ์การจัดบริการสาธารณะ

1หลักความเสมอภาค

2

3

หลักความต่อเน่ือง

หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เป็นการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค
กัน ดังน้ันกิจการใดที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจึงไม่มี
ลักษณะเป็นบริการสาธารณะ

มหีลักเกณฑ์ที่ส าคัญอยู 3 ประการคือ (วันเพ็ญ ทรัพย์ส่งเสริม, 2549 : 47) 

นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ และต่อเน่ืองตลอดเวลา หากมีกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจะต้อง
เข้าด าเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ

จะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ง
ปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย



หลักเกณฑ์การจัดบริการสาธารณะ

1การให้บริการอย่างเสมอภาค
ยดึหลักยุตธิรรมในการบริหารงานและประชาชน

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีม

5

4

2

3

การให้บรกิารที่ตรงต่อเวลา
ส่งมอบบริการที่ตรงเวลาและพร้อมให้บริการแก่

ประชาชน

การให้บริการอย่างพอเพียง
มีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีท่ีเหมาะสม

เพียงพอ

การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ยดึหลัก
ของสาธารณชนเป็นหลัก

การให้บรกิารอย่างก้าวหน้า 
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Millet , 1954 ได้นยิามคุณภาพการให้บริการสาธารณะควรยึดถอืหลัก 5 ประการ ได้แก่



หลักความเสมอภาค



หลักความเสมอภาค

บริการสาธารณะเป็นกิจการที่รัฐจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนโดยรวม

ประชาชนทุกคนจึงมสีิทธิที่จะได้รับการปฏิบัต ิหรือรับประโยชน์

จากบริการสาธารณะ หรือเข้าสู่บริการสาธารณะอย่างเสมอ

ภาคกัน

รัฐต้องวางตัวเป็นกลาง รัฐจะจัดบริการสาธารณะเพื่อให้

ประโยชน์หรือสิทธิแก่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกล่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยเฉพาะไม่ได้ 



หลักความต่อเนื่อง



หลักความต่อเนื่อง

การจัดท าบริการสาธารณะ ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน ถ้าบริการ

ต้องหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา 

รถเมล์ รถไฟ

ฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแลต้อง

รับผิดชอบให้มีการจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการสาธารณะ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น 

กิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ต้องท า 24 

ชั่วโมง หากเป็นกิจการทางด้านการศึกษา การรักษาความสะอาด ฯลฯ 

อาจหยุดได้บ้าง เช่น เสาร์ -อาทิตย์



หลักการปรับปรุงเปล่ียนแปลง



หลักการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

บริการของภาครัฐต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความต้องการของประชาชนส่วนรวม

ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์สถานการณ์

และความจ าเป็น 

ต้องมกีารปรับปรุงเพื่อให้มีบริการที่เพียงพอต่อประชากร



➢ แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) ได้ถูกพัฒนามาเป็น
สาขาหนึ่ง เพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาส าคัญมีมีปรากฏการณ์ที่กลไกตลาดไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันในการเข้าถงึสินค้าและบริการ

➢ รัฐบาลจึงได้เข้าไปท าหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการท าหน้าที่ของกลไกตลาดเดิมที่เป็นอยู่ ด้วยเหตุ
นี้การน าแนวคิดทางกลไกตลาดมาใช้ในการพัฒนาการบริการภาครัฐ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ

แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ



➢ เป็นแนวคิดที่อธิบายได้ว่า หน่วยราชการควรแข่งขันในการจัดหาสินค้า
และบริการให้แก่ประชาชนที่เป็นลูกค้าและไม่ควรผูกขาดสินค้าและบริการ 
ตลอดจนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
สาเหตุที่ระบบราชการไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อเรียกร้องของ
ประชาชนแต่ละคนได้ ก็เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์
จงึขาดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงบรกิารของตนเพราะขาดคู่แข่ง 

➢ ท าให้ประชาชนผู้เป็นลูกค้าของหน่วยงานของรัฐบาลจึงได้รับการบริการที่
ไม่ดีเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรน าแนวคิดทางเลือกสาธารณะมาใช้โดยให้
หน่วยงานราชการต้องพึ่งกลไกของตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการ
ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคสินค้าและ
บรกิารของรัฐบาลได้มากขึ้น (ตนิ ปรัชญพฤทธิ,์ 2556 หน้า 328)

หลักการพื้นฐานของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ



ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

แนวคิดการตลาดที่จะพัฒนาการให้บริการสาธารณะของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะน าแนวคิดการตลาดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
และส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ต่อยอดมาจาก 4Ps ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารการตลาดการจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบ
ความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทาง
การตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย นั่นคือ 
ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยส่วนประสมทางการตลาด ที่
ส าคัญประกอบด้วย



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ



Product/Service : สินค้า/บริการ 
สิ่งที่เราน าเสนอให้ตลาด โดยท าให้องค์การหรือผู้บริโภคพึง
พอใจจนเป็นที่ต้องการ ดังนั้น สินค้าจึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้อง
ได้และงานบริการรวมทั้งสิ่งที่องค์การเสนอต่อประชาชน เช่น 
ข่าวสารข้อมูล แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาชุมชน บุคคล 
องค์กร หรือสถานที่ที่ต้องการให้เป็นที่รู้จัก สินค้าเป็นอะไรก็ได้
ที่เราน าเสนอให้ตลาด โดยท าให้องค์การ หรือผู้บริโภคพึง
พอใจจนเป็นที่ต้องการ หรืออยากได้ ภาครัฐจ าเป็นต้องศึกษา
ว่า อะไรคอืเรื่องที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐบริการและอะไร
คือเรื่องที่  ประชาชนควรได้จากหน่วยงานบริการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดใหม่ ด้านความ
ต้องการของลูกค้าหรอืประชาชน (Customer solution)



Product/Service : สินค้า/บริการ 
การให้บรกิารของภาครัฐมลีักษณะส าคัญ 4 ประการคือ
o 1.1 ปัจจัยน าเข้า (input) หรือ ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ 

และสิ่งอ านวยความสะดวก
o 1.2 กิจกรรม (Activities) คือ กระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการของ

การบริหารทรัพยากรและการให้บรกิาร
o 1 .3  ผล (Results) หรือ ผลผลิต (Outputs) ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นหลั งจาก

กระบวนการ และ ผลลัพธ์ (Outcome)
o 1.4 ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อบริการที่ได้รับ เป็นการมองการให้บริการของภาครัฐที่เป็น
ระบบ (System Process)



Product/Service : สินค้า/บริการ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของบรกิาร คอื (Jame S. McCullough, 1983) 
o หน่วยงานที่ให้บริการ (Service Delivery Agency) 
o บรกิาร (The Service) 
o ผู้รับบรกิาร (The Service Resilience) 

ดังนั้นการให้บริการของภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่ให้บริการ ท าหน้าที่ส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการโดยที่ประโยชน์หรือคุณค่าของบริการนั้น  มีทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นการเคลื่อนย้ายบริการ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อ
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ



Product/Service : สินค้า/บริการ 



Product/Service : สินค้า/บริการ 



Product/Service : สินค้า/บริการ 
ภาครัฐสามารถปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยออกแบบ
ในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐได้จัดให้มีทางเลือกในการ
ให้บริการประชาชนที่มีความหลากหลาย เช่น การให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ สาขาย่อยของหน่วยงานของรัฐ การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
การให้บริการนอกเวลาและสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในการให้บริการ ลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือ
ระบบเส้นสาย สร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
สร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานขอหน่วยงานภาครัฐโดยรวม



หน้าท่ีของรัฐในการจัดท าบริการของภาครัฐ

สามารถจัดแบ่งหน้าท่ีของการบริการของภาครัฐออกเป็น 4
ประเภท ดังน้ี

oหน้าที่ประเภทการให้บริการ
oหน้าที่ประเภทการควบคุมและจัดระเบียบ
oหน้าที่ในการสนับสนุน
oหน้าที่ประเภทสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ



หน้าท่ีของรัฐในการจัดท าบริการของภาครัฐ

oหน้าที่ประเภทการให้บริการ
ได้แก่ งานที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่เป็นบริการของสังคมหรือหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะทั่วไป เช่น การบริการในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การบริการคุ้มครองป้องกันการรุกรานและการละเมิดเอก
ราชและบูรณภาพแห่งดินแดนจากรัฐอื่น การบริการปกป้องผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของชาติ การบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านการศึกษา การ
บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการบริการในด้านความบันเทิงและการ
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน



หน้าท่ีของรัฐในการจัดท าบริการของภาครัฐ

oหน้าที่ประเภทการควบคุมและจัดระเบียบ
หน่วยงานนี้จะท าหน้าที่ควบคุมโดยการก าหนดระเบียบ หรือโดยกิจกรรม เช่น การ
ออกใบอนุญาตการลงทะเบียน การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การดูแล
เกษตรกร ชาวไร่ชาวนามิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น และยัง
รวมไปถึงการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการปฏิบัติ ให้บุคคลหรือ
ผู้ประกอบการถือปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นผลร้ายต่อ
ประชาชน เช่น กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เช่น สถานบริการบาง
ประเภท การควบคุมสื่อลามกต่าง ๆ เป็นต้น



หน้าท่ีของรัฐในการจัดท าบริการของภาครัฐ

oหน้าที่ในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ท าภารกิจในการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง แต่ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้หน่วยงานประเภท
อื่น ๆ ของรัฐด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณหรือกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ หน่วยงาน
สนับสนุนด้านบุคลากรและอัตราก าลังตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในด้าน
การบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานด้านการวางแผนการพัฒนาประเทศ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านความมั่นคง เช่น 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น



หน้าท่ีของรัฐในการจัดท าบริการของภาครัฐ

oหน้าที่ประเภทสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ
ได้แก่ หน่วยงานซึ่งท าภารกิจในด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนจาก
ความสูญเสียต่าง ๆ หรือช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น หรือช่วยให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงาน
ประกันสังคมซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น



Price : ราคา
หมายถึง จ านวนเงินที่ประชาชนจ่ายส าหรับซื้อสินค้าหรือ
บริการ ราคา มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ อาจเรียกตาม
ชนิดของบริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่า ค่าเล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
เวลาที่ลูกค้าต้องเสียไปในการมาใช้บรกิาร ตลอดจนความรู้สึก
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาจออกมาในแง่ลบ ไม่พอใจต่อ
บริการที่ได้รับ เนื่องจากบริการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ 
เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดใหม่
ด้านค่าใช้จ่ายของลูกค้าหรอืประชาชน (Customer Cost)



Price : ราคา



Price : ราคา



ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดราคาค่าบริการ

o สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
o หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายนโยบายที่ทางราชการบังคับใช้ในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจบริการ
o ค านึงถงึหลักจิตวิทยาและพฤตกิรรมการซื้อของผู้บริโภค
o ระยะเวลาในวงจรชีวติของธุรกิจบริการ
o ผู้ก าหนดราคาควรทราบว่าคู่แข่งขันก าหนดราคาอย่างไร และต้องประเมินความ

แข็งแกร่งกับปฏิกิริยาโต้ตอบของคู่แข่งขัน
o การก าหนดราคาเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรได้
o ลักษณะความต้องการในการใช้บริการของลูกค้า
o ความแตกต่างกันในรูปแบบและคุณภาพของบริการ



Place : ช่องทาง
หม า ย ถึ ง  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชน เป็น
ช่องทางหนึ่งส าหรับประชาชนที่สามารถใช้ใน
การรับบริการ และติดต่อกับภาครัฐได้ทุกที่ทุก
เวลา สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดใหม่  ด้ านความสะดวกสบาย 
(Convenience)











Promotion :การส่งเสริมการตลาด
หมายถึง วิธีการส่งเสริมการตลาด หรือ การ
สื่อสาร (Communication)ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์การ
บริการและโครงการของภาครัฐ โดยการจัดการ
เรื่องการสื่อสารนี้ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ตัว
ข่าวสารหรือข้อความ ผู้ส่งสาร และช่องทางการ
สื่อสารสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง
ก า ร ต ล า ด ใ ห ม่ ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communication)



เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภาครัฐ



เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภาครัฐ



เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภาครัฐ



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ 4 P



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ 4 P



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ 4 P

https://www.marketingoops.com/news/youtube-ads-leaderboard-2561

https://www.marketingoops.com/news/youtube-ads-leaderboard-2561




People : บุคคล
การให้ความส าคัญในการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนหรือรางวัล
เพื่อจูงใจ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้อย่างดี  สามารถแข่งขัน
ทางด้านบริการกับคู่แข่งได้ เจ้าหน้าที่ ที่
ให้บริการจะต้องมทีัศนคติ และไหวพริบที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างทันท่วงทีแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบาย
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  ( Caring / Competence 
Courtesy)



People : บุคคล



Process : กระบวนการ
เป็นสิ่งที่ เกี่ยวกับระเบียบการท างานด้าน
บริการ เสนอให้ผู้ใช้บริการเพื่อมอบความพึง
พอใจและความประทับใจให้ลูกค้า (Complete 
/ Coordination Continuity)



ค่านิยมในการให้บริการนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนโดยเป้าหมายนี้เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องยึดถือไว้เสมอ

❖ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของผูร้ับบริการ
❖ค่านิยมเรื่องการตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชน
❖ค่านิยมเรื่องความก้าวหน้าของการให้บริการ
❖ค่านิยมเรื่องการยอมรับการร้องเรียน
❖ค่านิยมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
❖ค่านิยมเรื่องการมีจิตส านกึของการให้บริการ

ค่านิยมของการให้บริการ
ในระดับชาติ



ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการถือได้
ว่าเป็นค่านิยมสูงสุดถือเป็นค่านิยมหลักของการ
ให้บริการสาธารณะ เนื่องจากเป็นเป้าหมายของ
การให้บริการสาธารณะโดยตรงที่หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการให้แก่
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้การ
แข่ งขัน ในการ ให้บริการ เพื่ อ ให้ ลู กค้ าหรื อ
ประชาชนได้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเป็น
ค่านิยมหลักของทุกองค์การในปัจจุบัน



ค่านิยมเรื่องการ
ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน

ค่านิยมเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นอีก
ค่านิยมหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเพราะ
หมายถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับผู้รับบริการทั้งในเรื่อง
ปัจจัยด้านกายภาพ เช่น ที่พักรับรอง ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็น
ต้น และปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการและผู้ให้
บรกิาร เป็นต้น



ค่านิยมเร่ืองความก้าวหน้าของ
การให้บริการ

ความก้าวหน้าของการให้บริการ หมายถึง การที่
หน่วยงานผู้ให้บริการได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการให้บริการสาธารณะที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่ เสมอภายใต้ค่ านิยมความก้าวหน้าของการ
ให้บริการนี้จึงท าให้มีการน าเทคนิคและวิธีการต่างๆ
มาให้บริการ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการผ่านการ
ตอบรับ โทรศัพท์ อั ต โนมั ติ การ ให้ บริ การผ่ าน 
Application เป็นต้น



ค่านิยมเรื่องการยอมรับ
ข้อร้องเรียน

เป็นค่านิยมที่ส าคัญที่หน่วยงาน
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ใ ห้
ผู้รับบริการสามารถร้องเรียน
เมื่อได้รับผลของการให้บริการ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งค่านยิมนี้ใน
ปัจจุบันได้ถูกให้ความส าคัญ
อย่างมากโดยเฉพาะในระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากลจะมี
การก าหนด เป็ น เป้ าหมาย
นโยบายของระบบคุณภาพที่มี
การก าหนดเป็นตัวชี้วัดของการ
ให้บริการของหน่วยงาน



ค่านิยมเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้บริการหรือเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการผลิตสินค้า
และบริ การจากภาครั ฐ เป็ น
ค่ า นิ ย มที่ ส า คัญ ในปั จ จุ บั น
เนื่องจากในภาครัฐประสบกับ
ปัญหาหรือข้อจ ากัดพื้นฐานที่
ส าคัญ อาทิ มีอัตราก าลังที่จ ากัด
ในการให้บริการ ท าให้บริการได้
ไม่เพียงพอและทั่วถึง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องดึงประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้บริการ
ด้วย



ค่านิยมเร่ืองการ
มีจิตส านึกในการให้บริการ

การมีจิตส านึกของการให้บริการเป็นความเต็มใจ
และตื่นตัวต่อการให้บริการตลอดจนการมี
อัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ ภายใต้ค่านิยมการมี
จิตส านึกของการให้บริการนี้จึงท าให้มีการน า
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น การจัดท ามาตรฐาน
การให้บริการ(Service Standard) การบริการ
ด้ วยหั ว ใจ  การฝึกอบรมให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้
ให้บริการ เป็นต้น



Physical Evidence and Presentation :

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ

เป็นการสร้างคุณภาพด้านรูปแบบ
การให้บริการให้สามารถจับต้องได้ 
เช่น พนักงานต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย 
เสื้อผ้าสะอาดสะอ้าน ค าพูดต้อง
สุภาพ การให้บริการรวดเร็ว และ
ค านึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ
(Comfortable / Comfort 
Cleanliness)



Physical Evidence and Presentation :

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ



สรุป 

o การตลาดภาครัฐ คือ กระบวนการท่ีท าให้งานบริการภาครัฐเข้าถึง
ประชาชน

o จ าเป็นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาดเข้ามาบริหาร เน่ืองจาก
การตลาดเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนท่ีมีต่อสินค้าและการ
บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยการตลาดเข้ามาส่ือสารให้ประชาชน ได้
ทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง เสริมสร้างความเข้าใจท่ีดีกับประชาชน

o เป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นและต้องการ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และท่ีส าคัญประกอบด้วยเครื่องมือการ ส่งเสริมการตลาด 
เช่ยน การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริม
การขาย



สรุป 

o ถือว่าลูกค้า หรือ ประชาชน คือศูนย์กลางของการบริการ

o จัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

o ศึกษาคู่แข่งเพื่อวางกลยุทธ์

o ใช้ส่วนผสมทางการตลาดในการวิเคราะห์และกหนดกลยุทธ์ใน
การให้บริการภาครัฐ

o ติดตามผลเพ่ือเรียนรู้และพัฒนา



ตัวอย่าง กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ

อิปซอสส์ ประเทศไทย เปิดเผยผลวิจัยภาพรวมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และท าให้คนไทย (ผู้บริโภค) หันมาทดลองใช้ “e-Wallet” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
ในขณะที่ร้านค้าใช้แอปฯ “ถุงเงิน” โดยเก็บผลส ารวจในเฟสแรก จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทาง
ออนไลน์ จ านวน 500 คน มีอายุตั้งแต่ 18–60 ปีขึ้นไป ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อการมีส่วนร่วม ความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการออกมาตรการ พฤติกรรมการใช้จ่าย และความคิดเห็นต่อ
โครงการนี้ 
o มผีู้ลงทะเบียน 10 ล้านคน
o สัดส่วนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อเทียบกับสถิติคนที่ไม่เข้าร่วม อยู่ในอัตรา 59 : 41
o 97% ของคนลงทะเบียนรับสทิธิ มคีวามรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 
o 95% ยินดีที่จะแนะน าให้ครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูงร่วมรับเงินสนับสนุนส่วนนี้จากรัฐบาล

ส าหรับโครงการชิม ช้อป ใช้ในเฟสต่อๆ ไป



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ
“ขั้นตอนเยอะ – กดรับสิทธิ์ไม่ทัน – ระบบไม่เสถยีร” ปัญหาหลักโครงการฯ ส าหรับผู้ที่
ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ให้เหตุผลที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วม คอื 

o 44% ขั้นตอนเยอะ และมองว่าเป็นเเรื่องยาก
o 42% กดรับสิทธิ์ไมท่ัน
o 22% ระบบไมเ่สถียร
o 13% ไม่เข้าใจการใช้แอปฯ เป๋าตัง e-Wallet
o 7% ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
o 2% ไม่มีสมาร์ทโฟน
o 1% ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
o 20% อื่นๆ
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มีทั้งกลุ่ม “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ – กระจายรายได้สู่ร้านค้า
เล็ก ต่อค าถามที่ว่าโครงการ “ชิปช้อปใช้” สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ
กระจายรายได้สู่ธุรกจิขนาดเล็กได้หรือไม่นั้น ?

o 72% เชื่อว่าเศรษฐกิจ และร้านค้าขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์ 
o 56% มองว่าการรณรงค์ให้ใช้จ่าย นับเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิที่ดี 
o 28% คดิว่านโยบายนี้ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ร้านค้าขนาด

เล็กได้ 
o 49% ไม่เชื่อว่ามาตรการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงในระยะยาว 
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หนึ่งในจิ๊กซอว์ผลักดันประเทศไทยสู่ “Cashless Society”เหตุผลที่ท าให้ผู้ใช้ประสบปัญหา
การใช้งาน นอกจากเรื่อง “ระบบ” แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งคือ ผู้ใช้เกือบครึ่งยังไม่คุ้นชินกับการ
ใช้เงนิอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-Wallet โดยผลส ารวจพบว่า 
o ผู้รับสิทธิ์ 43% มีการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet เป็นครั้งแรก และไม่คุ้นชินกับการใช้

แอปพลิเคชั่น 
o ในขณะที่ 78% ไม่มีปัญหาระหว่างการช าระเงนิ 
o 57% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความคุ้นเคยในการใช้ E-Wallet อยู่แล้ว

ดังนั้น โครงการชิมช้อปใช้ที่ต้องใช้จ่ายผ่าน e-Wallet “เป๋าตัง” เท่านั้น ถือเป็นการ 
Educate ให้กับคนไทยได้คุ้นเคย และทดลองใช้จ่ายในรูปแบบ e-Wallet จึงถือเป็นอีกหนึ่ง
จิ๊กซอว์ที่รัฐบาลก าลังผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ “Cashless Society” 
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ภาครัฐ – ผู้ประกอบการ – เจ้าของแบรนด์ – นักการตลาด เรียนรู้อะไรจากโครงการชิมช้อปใช้
ด้วยความที่เป้าหมายหลักของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกจิ และกระจายรายได้ไปสู่ร้านค้า
ย่อยให้สามารถขายของได้ แต่ด้วยความที่ขั้นตอนยุ่งยาก ท าในรูปแบบ e-Wallet ซึ่งยังมีคนไทย
จ านวนหนึ่งที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกส์ และความไม่พร้อมของ
ระบบ Infrastructure ท าให้เกดิเสียงไม่พอใจต่อโครงการนี้ 

แต่หลังจากคนลงทะเบียนได้ และเกิดการใช้จ่าย ท าให้ผลตอบกลับมาในเชิงบวก ดังจะได้เห็นได้
จากผลส ารวจข้างต้น ที่ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วจะแนะน าคนใกล้ตัว และอยากให้มีขึ้นต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับฝั่งผู้ประกอบการร้านค้า หลังจากผ่านเฟสแรกไปแล้ว เมื่อจัดขึ้นในเฟสสองตามมา 
มีร้านค้าเข้าร่วมเพิ่มขึ้น



กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ

ส่ิงทีภ่าครัฐและภาคเอกชนต้องเรียนรู้ คือ 
o การพัฒนาระบบ Infrastructure ให้มีความพร้อม ใช้งานง่าย และสะดวก เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ประชาชน 
o ภาครัฐ สามารถน าฐานข้อมูลพฤตกิรรมการใช้จ่ายของประชาชน มาท าโครงการเข้าถึงแต่

ละ Segmentation ได้เหมาะสม 
o เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกจิระยะสั้น 
o เป็นเครื่องมอืผลักดันให้คนไทยในวงกว้าง เริ่มทดลองใช้ e-Wallet 
o ด้วยความที่โครงการชิมช้อปใช้ ผูกอยู่กับธนาคารกรุงไทย ดังนั้นในอนาคตหากโครงการนี้

ยังด าเนินต่อเนื่อง อาจขยายความร่วมมือกับธนาคารอื่น เพื่อท าให้ประชาชนเข้าถึงการใช้
งานได้มากขึ้น 



“คนละคร่ึง” โครงการจากรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจลึกถึงฐานราก
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o ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายแคมเปญ ทั้งโครงการ ชิม ช้อป 
ใช้ โครงการช้อปดีมคีนื ที่เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้จ่าย และยังสามารถน าไปลดหย่อน
ภาษไีด้ ทว่าโครงการดังกล่าวดูเหมือนจะจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับที่ต้องจ่ายภาษี
เงนิได้ส่วนบุคคล

o ในขณะที่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการล่าสุดอย่าง “คนละครึ่ง” ที่มุ่งเน้นไปเพื่อ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประชาชน
ระดับกลางถึงล่าง

o โครงการคนละครึ่ง ภาครัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน 
หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายใต้วงเงินอุดหนุน 30,000 ล้านบาท 
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ส าหรับเฟส 1
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o โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่เสียงส่วนใหญ่ให้ความนิยม นั่นเพราะสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้า
ร่วมโครงการได้ในกลุ่มผู้ขาย จะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ตามชุมชน ตลาดนัด แผงลอย 
หาบเร่ เงื่อนไขข้อนี้เป็นเสมือนหัวใจหลักที่ท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
ในแง่ความนิยม ประชาชนระดับกลางถึงล่าง สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิ์ได้จริง แม้ในช่วงแรก
ของโครงการเฟสแรกจะยังมีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ 
รวมถึงไม่แน่ใจถึงข้อดีที่จะได้รับ

o การตลาดแบบปากต่อปาก ในแง่ความคุ้มค่าส าหรับผู้บริโภค สร้างให้เกิดความนิยมใน
โครงการเพิ่มขึ้น กระทั่งเฟสแรกมีประชาชนทยอยลงทะเบยีนใช้สิทธิ์จนครบเต็มจ านวน

o หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายมาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 42,044 ล้านบาท และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ
กว่า 968,000 ร้านค้า
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o ความนิยมและกระแสตื่นตัวจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้บริโภค ส่งผลให้กระทรวงการคลัง
ประกาศเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสสองในวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา อีก 5 ล้านสิทธิ์ ซึ่งจะได้วงเงิน
ใช้จ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อวัน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564
ขณะที่ผู้ได้สทิธิ์ในเฟสแรกจะได้วงเงนิเพิ่ม 500 บาทเท่ากับโครงการเฟสสอง

o อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการคนละครึง่ โครงการเราเทีย่วด้วยกัน จะสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจ านวนหนึ่ง และฟันเฟืองในระดับล่างสุดจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด ี
ทว่า ยังมีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งอาศัยช่องโหว่ของโครงการกระท าเรื่องทุจริต กระทั่งผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ยุทธศักดิ์ สุภสร ออกมาให้ข่าวว่า มีการตรวจสอบข่าวการทุจริตโครงการ “เรา
เที่ยวด้วยกัน” และพบว่า มีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายส่อทุจริตรวมจ านวนกว่า 500 แห่ง ประกอบไป
ด้วย โรงแรม 312 แห่ง จากจ านวนโรงแรมเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 8,000 แห่ง และร้านค้า 200 
ร้าน จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 60,000 ร้านค้า
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o ซึ่งกลโกงของโรงแรมและร้านค้าคือ 1. จองห้องพักในโรงแรมราคาถูกแต่ไม่ได้เข้าพักจริง เพื่อขอรับ
คูปองอาหารมูลค่า 900 บาท ส าหรับวันธรรมดา และมูลค่า 600 บาทในวันสุดสัปดาห์ 2. โรงแรม
ปรับขึ้นราคาห้องพักและรู้เห็นเป็นใจกับผู้เข้าพัก รวมทั้งมีการซื้อขายสิทธิ์โดยไม่มีการเดินทางจริง 
3. โรงแรมยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการ แต่มีการขายห้องพัก 4. ใช้ส่วนต่างของคูปองเต็มมูลค่าเงิน
เพื่อรับส่วนต่างเต็มจ านวน 5. เข้าพักจริงเป็นกรุ๊ปเหมา ตั้งราคาสูงเพื่อรับเงินทอน (ส่วนใหญ่จอง
ตรงกับโรงแรม) 6. อัตราการจองห้องพักเกินจ านวนห้องพักที่มีอยู่เพื่ออัปเกรดให้ลูกค้าไปพักใน
โรงแรมอื่นเพื่อกินส่วนต่าง และ 7. ส่งผลให้การจองเพิ่มขึ้นจาก 14,000 ห้องต่อวัน พุ่งเป็นประมาณ 
54,000 ห้องต่อวัน

o โดย ททท. จะด าเนินการทางคดีในประเด็นต้องสงสัย 3 กรณี 1. กรณีนักท่องเที่ยวจองแล้ว เข้าพัก
แล้ว และจ่ายเงินแล้วโดยจะท าการตรวจสอบย้อนหลัง 2. กรณีนักท่องเที่ยวจองแล้ว จ่ายเงิน
แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าพัก จะระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน และ 3. กรณีจองแล้วยังไม่ได้จ่ายเงิน และยัง
ไม่ได้เข้าพัก ต้องตรวจสอบ

https://www.youtube.com/watch?v=kz83lyrBFNk

https://www.youtube.com/watch?v=kz83lyrBFNk


โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

https://www.youtube.com/watch?v=kz83lyrBFNk

https://www.youtube.com/watch?v=kz83lyrBFNk


การตลาดของ ป.ป.ส. โดยให้รางวัลน าจับ
ขั้นตอน
1.ผู้แจ้งความนําจับ กรอกแบบฟอร์มใบรับแจ้งความนําจับเพื่อเป็นหลักฐาน / ยกเว้นกรณีรีบด่วนให้แจ้ง
ด้วยวาจาต่อตํารวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือนายทหารก่อนได้ แล้วส่งเอกสารให้ ป .ป.ส.ภายใน 3
วันหลังการจับกุม โดยผู้มีผู้รับรอง
2.กรณีผู้แจ้งความนําจับต้องการปกปิดข้อมูล ให้ผู้รับแจ้งทําหลักฐานข้อมูลสว่นบุคคลจัดเก็บไว้
3.เงินคา่ตอบแทนจะจา่ยให้เมื่อ
3.1 จับไดท้ัง้ยาท้ังคน จ่ายเมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง / หากสั่งไม่ฟอ้งจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของสทิธิ์ที่จะได้รับ
3.2 จับยาไดผู้้ตอ้งหาเสียชีวิต จ่ายเมื่อพนักงานอัยการสั่งยุติหรอืศาลชั้นตน้จําหน่ายคดี
3.3 จับได้แต่ยา ให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่คํานวณได้ แต่ถ้าภายหลังจับผู้ต้องหา
ได้มีสิทธิ์รับเต็มจํานวน
ใครไดเ้งินบา้ง
4.1 เงินคา่ตอบแทน ผู้แจ้งความนําจับรอ้ยละ 75 เจา้พนักงานชุดจับกุมร้อยละ 25
4.2 ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความนําจับหลายคน ใช้วิธีแบง่เทา่ๆ กันทุกคน
4.3 เจ้าหนา้ท่ีท่ีมีหน้าที่สบืสวนคดียาเสพตดิ ไม่มีสทิธิได้รับเงินคา่ตอบแทนในฐานะเป็นผู้แจง้
4.4 ในการประกาศกระทรวงยุตธิรรม ฉบับป ี2561 กําหนดเพดานการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนํา
จับในคดีเดยีวกันไม่เกิน 2 ลา้นบาท เงินเพิ่มเมื่อศาลตัดสนิ
5.ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาลงโทษ ทั้งผู้แจ้งความนําจับและเจ้าหน้าที่ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามเกณฑ์ 5,000 - 100,000 บาท



การตลาดของต ารวจ

ตั้งรางวัลน าจับ 5 หมื่นบาท “สมคิด พุ่มพวง” ฆาตกรต่อเนื่อง



การตลาดของกรุงเทพมหานคร



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

ตัวแทนการให้บริการ

การท าสัญญาการให้บริการ

ห่วงโซ่อุปทาน

เครือข่ายเฉพาะกิจ

การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

1. การท าสัญญาการให้บริการ
เช่น โรงพยาบาลเอกชนร่วมมือกับภาครัฐคือ
กระทรวงสาธารณะสุขในการเปิดรับสิทธิ์การ
รักษาด้วย บัตรทอง 30 บาท และ สิทธิ์รักษา
จากบัตรประกันสังคม ที่ทางโรงพยาบาลเอกชน 
คลีนิคเอกชน ได้ทําสัญญากับภาครัฐ เป็นต้น



การท าสัญญาให้บริการ



การท าสัญญาให้บริการ



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

2. ห่วงโซ่อุปทาน
เช่น โครงการสนามบินนานาชาติ ที่มีการพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ ระบบตั๋ว ระบบสายพานล าลเยง ระบบ
ควบคุมการบิน ระบบการจัดช่องจอด ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ต
เรลลิงก์ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานี
ลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร มีผู้เดินรถรายเดียวกัน ซึ่งรถไฟความเร็วสูง
มคีวามเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ส าหรับช่วงการเดินรถระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่
ตะเภา) และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ส าหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง ถึง 
สถานีสุวรรณภูมิ) แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา มีจ านวนสถานีให้บริการทั้งหมด 9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานี
มักกะสัน สถานีสุวรรณภูม ิสถานฉีะเชิงเทรา สถานชีลบุร ีสถานศีรีราชา สถานพีัทยา และสถานีอู่ตะเภา



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

2. ห่วงโซอุ่ปทาน
โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ



ห่วงโซ่อุปทาน



ห่วงโซ่อุปทาน



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

3. เครือข่ายเฉพาะกิจ
เช่น กรณีเกิดภาวะวิกฤติต่าง ๆ อาทิ ปัจจุบันเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19
จ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

3. เครือข่ายเฉพาะกิจ



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

4. ตัวแทนการให้บริการ
เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้าน 7-11 เป็นจุดให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพิ่มความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
จากภาครัฐได้ดียิ่งข้ึน อาทิ บริการเสียค่าปรับใบสั่งจราจร



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

4. ตัวแทนการให้บริการ



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

4. ตัวแทนการให้บริการ
เช่น ตัวแทนให้บรกิารยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ ของ VFS Global



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

5. การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
เช่น รายการร่วมด้วยช่วยกันของสถานีวิทยุ จส. 100 มีบทบาทเป็นสื่อกลางรายงานความเคลื่อนไหวของสภาพ
ปัญหารการจราจรและข้อมูลต่างๆ โดยความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรายงานสภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

5. การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
เช่น รายการข่าวจราจร สวพ.FM91



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

5. การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
เช่น รายงานสถานการณ์ศูนย์บรหิารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)



รูปแบบการจัดการเครือข่ายตลาดภาครัฐ

o ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
o ข้อจ ากัดด้านก าลังคน
o ความคาดหวังที่สูงข้ึนของประชาชน
o ความต้องการความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา
o ความต้องการทักษะและความรู้ในการแก้ไขปัญหา



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



ตัวอย่าง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



ตัวอย่าง การออกแบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย



6 สถานี จุดท าบัตรประชาชน
o 1. สถานีรถไฟฟ้าสยาม
o 2. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
o 3. สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงศ์
o 4. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
o 5. สถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่
o 6.สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่)

ตัวอย่าง 



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



ตัวอย่าง การบูรณาการและเชื่อมโยงการด าเนินการและวดัผล 



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเครือข่าย



องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย



ตัวอย่าง การพัฒนาความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ



องค์ประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

o การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
o การลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่

หน่วยงาน
o การก าหนดวัดและให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและ

ในระดับบุคคล
o การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร
o การเปิดกว้างต่อคิดการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ด้วยกัน เองและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน



การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบราชการโดย
การน าเอาหลักการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการให้เป็น ระบบราชการยุคใหม่ซึ่งสามารถท างานตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ใน ปัจจุบันจะมี
ลักษณะดังต่อไปน้ี (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550: 9-11)



การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

o 1) เป็นระบบราชการท่ีมีความหลากหลาย แต่ยึดถือค่านิยมหลักเดียวกัน 
ซึ่งแตกต่าง จากระบบราชการในอดีตท่ีพยายามท าทุกอย่างในระบบ
ราชการให้เป็นโหลเดียวกันทั้งหมด

o 2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม่ให้หมายถึง ระบบคุณธรรมท่ี
เน้นให้ข้าราชการท างานมีประสิทธิผลสูงขึ้นและยอมรับความแตกต่าง ท่ี
เกิดขึ้นจากการมีขีดความสามารถท่ีไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแตกต่างจากระบบ
คุณธรรมของระบบราชการในอดีต ท่ีเน้นการปกป้องสิทธิประโยชน์ตอบ
แทนให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแตกต่างกันและมีขีดความสามารถ
แตกต่างกันได้



การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

o 3) มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่าง
จากระบบราชการในอดีตที่เน้นการท างานตามกฎระเบียบตามกระบวนการและขั้นตอนการ
ท างานที่ก าหนดไว้

o 4) การจ้าง การถนอมรักษาตลอดจนการส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการ เน้นที่การ
แสวงหาผู้ที่มีขีดความสามารถสูงและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้ได้ท างานที่มี
ความท้าทาย ซึ่ งตรงกันข้ามกับระบบราชการแบบเดิม ที่ เน้นให้ข้าราชการมีความรู้ 
ความสามารถทางเทคนิคที่ตรงกับต าแหน่งงานเป็นส าคัญ

o 5) มีมุมมองต่อข้าราชการที่มีขีดความสามารถว่า เป็นสินทรัพย์หรือเป็นทุนมนุษย์ที่มี ค่าของ
องค์การ ยิ่งลงทุนให้ได้รับการพัฒนา ยิ่งสามารถท างานสรา้งประโยชน์ใหก้ับระบบราชการได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากระบบราชการในอดีตทีม่องข้าราชการในฐานะทีเ่ปน็ส่วนหนึง่ของปจัจยัการ
ผลิต รายจ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าราชการ จึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ส้ินเปลอืงของระบบราชการ



การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

o 6) การจ้างงานมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง (1) กลุ่มที่เป็นข้าราชการประจ าภายใต้ระบบการจ้าง
งานจนถึงการเกษียณอายุ (2) กลุ่มพนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐภายใต้รูปแบบการจ้าง
งานตามสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาจ้าง (3) กลุ่มที่จ้างเหมาแรงงานมาจากเอกชน เป็นต้น 
ซึ่งแตกต่างจากระบบราชการแบบเดมิ ที่มีรูปแบบการจ้างงานแบบเดียวคือข้าราชการประจ า ซึ่ง
จ้างจนเกษียณอายุราชการ

o 7) ลักษณะการจ้างงานไม่เน้นที่ความมั่นคงในการจ้างงาน แต่เน้นที่ผลการปฏิบัติงาน ถ้าผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจก็สามารถยกเลิกการจ้างได้ ทั้งนี้เพราะระบบราชการเองก็มี
ข้อจ ากัดในการหารายได้ไม่แตกต่างจากภาคเอกชน จงึต้องค านึงถึงความสามารถในการจ้างงาน
ของภาครัฐเองด้วย ซึ่งแตกต่างจากระบบราชการในอดีตที่เน้นความมั่นคงของการจ้างงานเป็น
หลักที่ส าคัญ การจ้างงานของภาครัฐแบบเดิมจึงมีลักษณะเหมือนกับการให้สังคมสงเคราะห์แก่
ข้าราชการ



การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

o 8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการมีส่วนต่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง
แตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในแบบเดิมที่ประเมินตามกิจกรรมการท างาน
ของข้าราชการแต่ละคน

o 9) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับฝ่ายบริหารอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันองค์การก็ใส่ใจความพึงพอใจการท างานของข้าราชการรวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับฝ่าย
บริหาร ภายใต้ระบบราชการแบบเดิม ที่มลีักษณะเป็นการท างานตามสายการบังคับบัญชา การท างานตาม
กฎระเบียบและระบบงานซึ่งมักก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น ข้าราชการมี
เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับองค์การ ท าให้เกิดข้อพพิาทที่ต้องแสวงหาแนวทางการแก้ไข

o 10) องค์การกลางบริหารงานบุคคลกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มี อ านาจและหน้าที่
บริหารงานบุคคลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากระบบราชการแบบเดิมที่องค์กรกลางบริหารงานและสงวน
อ านาจและหน้าที่งานด้านการบรหิารบุคคลเพ่ือด าเนินการเองเป็นส่วนใหญ่



Thank You


