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ค�าน�าสถาบันพระปกเกล้า

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการน�าหลกัธรรมาภบิาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การน�าธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัติ 

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�าเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยังสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล	ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพื่อท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากน�าหลกัธรรมาภบิาลมาประยกุต์ใช้ให้เป็นผล	 

มิตต่ิางๆ	ของธรรมาภบิาลจะสามารถช่วยให้การด�าเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
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สิ่งส�าคัญจากการด�าเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมีธรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 

ธรรมาภบิาลได้ถกูน�ามาใช้ได้มากน้อยเพยีงใด	ด้วยเหตนุี	้การมตีวัชีว้ดั

ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�างานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบนัพระปกเกล้า	ซึง่เป็นสถาบนัวชิาการภายใต้ก�ากบัของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในเรือ่งดังกล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการท�าการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองธรรมาภบิาลรวมทัง้ทีมี่ผูศ้กึษาไว้ทัง้

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตวัชีว้ดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกบักฎหมายไทย	การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือ

ช่วยในการน�ามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จริง 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารวิวฒัน์อยูต่ลอดเวลา	 

การศกึษาเร่ืองดงักล่าวจงึต้องมกีารด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ทีเ่กดิข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยู่เสมอ	จงึน�ามาสูก่ารจดัท�า 

ชดุหนังสอื	“ตวัชีว้ดัหลกัธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	
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สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นค�าตอบและหนทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหน่ึงในการร่วมเผยแพร่หลกัการอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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บทน�า
ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด

การศกึษาทีเ่กีย่วกบัธรรมาภบิาลนีเ้นือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	

เทคโนโลยี	และการเกิดโรคระบาดใหญ่	หลายเรื่องจัดเป็นสิ่งใหม ่

ของมวลมนุษยชาติ	ที่น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งกฎระเบียบ	โครงสร้าง

การท�างาน	การบริหารราชการแผ่นดินในนานาประเทศ	ประกอบกับ 

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจน 

ความมั่นคงท่ีสะท้อนถึงการต้องมียุทธศาสตร์ในการรองรับความเสี่ยง 

ทีจ่ะเกดิขึน้	รวมท้ังความไม่แน่นอนทีม่าจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ	ทัง้นีเ้พราะในชวีติวถิใีหม่ทีท่กุคนต้องปรับตวัถอืว่ามคีวามส�าคญั	

การเกดิภาวะวกิฤตจากโรคระบาดใหญ่	อนัเกดิจากความเดอืดร้อนของ

ไวรัสโคโรนาท่ีท�าให้ทุกๆ	ประเทศต้องตื่นตัว	และหันมามองตัวเองว่า 

จะปรบัตัวอย่างไร	ตลอดจนการมรีะบบข้อมลูขนาดใหญ่	การมเีทคโนโลยี

ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์	การมีสังคมใหม่ที่มาจากการมีสื่อสังคมออนไลน์	 

การมีความแตกต่างระหว่างความคิดของผู้คนทีม่วียั	เพศสภาพ	ชาติพนัธุ	์
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ชีวิตความเป็นอยู่	และค่านิยมต่างกัน	ตลอดจนประชากรที่มีโครงสร้าง

เปลีย่นแปลงไปกลายเป็นสงัคมผูส้งูวยั	นอกจากนี	้การมรีะบบการเมอืง 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้ระบบของการบริหารจัดการประเทศ 

ต้องมกีารปรบัปรงุการบรกิารสาธารณะ	จงึต้องมีการหนัมาใส่ใจในเรือ่งของ 

การค�านึงถึงความต้องการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยน	นอกจากนี	้ 

กระแสของการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	การเคารพสิทธิ	เสรีภาพ	ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์	ความเสมอภาคระหว่างเพศ	การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อม	การขบัเคลือ่นการบรหิารราชการระบบเปิด	และอกีหลายๆ	

ประการเป็นสิ่งผลักดันที่เร่งด่วนที่ภาครัฐไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป	

ด้วยเหตนุี	้ระบบรองรบัความต้องการและความจ�าเป็นเหล่านัน้

ต้องอาศัยการบรหิารงานทีมี่ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	มคีวามเป็นธรรม

และที่ส�าคัญคืออยู่บนหลักการของธรรมาภิบาล การมีเครื่องมือที่ช่วย 

ในการท�างานให้มปีระสทิธผิล	โดยเฉพาะการมุง่เป้าทีผ่ลลัพธ์และผลกระทบ 

ต่อสังคมโดยรวม	ตลอดจนใช้ในการติดตามผลที่ทรงพลังจึงจ�าเป็น

เป็นที่เข้าใจกันว่า	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ	อย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้	กฎหมาย	 

กฎระเบียบต่างๆ	จะได้รับผลกระทบที่จะต้องน�าไปสู่การปรับเปล่ียน 

ให้สอดคล้องกัน	ทั้งยังมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งต่างๆ	 

ท่ีมากระทบ	เพือ่ทีจ่ะท�าให้สงัคมมีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสนัติ	

รูปแบบการท�างานท่ีเป็นพลวัตและมีความซับซ้อนได้เข้ามาครอบคลุม

สงัคม	พืน้ทีท่ีใ่ช้เทคโนโลยใีนการสือ่สาร	การท�างานต่างๆ	กถ็กูควบคมุ

โดยกฎระเบียบของทั้งระดับประเทศและสากล	นอกจากนี้ยังมีการท�า 

ข้อตกลงทางการเมอืงระหว่างประเทศ	มมีาตรฐานทางเทคโนโลย	ีมรูีปแบบ

ของพนัธะกรณทีางด้านต่างๆ	อาท	ิทางการค้าการธรุกจิ	และมาตรฐาน
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ของสิทธิมนุษยชนที่เปลี่ยนแปลงไป	หลักการในการท�าการศึกษาวิจัย	 

กฎระเบยีบของชาต	ิตลอดจนการควบคมุในการดแูลตนเองในภาคเอกชน

ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	ค่านิยมแบบเดิมได้รับผลกระทบ	นอกจากนี้ 

ยังมีมาตรการที่เสริมสร้างความสามารถและความพยายามท่ีจะ 

เสริมสร้างความมั่นคงและมีความยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองอื่นๆ	 

รวมถงึการมสีิง่ทีท้่าทายต่อการเมอืงการปกครอง	การแข่งขันทางการเมอืง	 

ที่ล้วนเป็นส่ิงที่ท�าให้เกิดความเสี่ยง	และกลุ่มคนเปราะบางจะเป็นกลุ่ม 

ที่ปรับตัวได้ยาก	เพราะอาจเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้

ไม่ได้รับการบริการสาธารณะที่เท่าเทียม	บางครั้งถูกเลือกปฏิบัติ

ความส�าคัญของหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน
ยุคใหม่ 

หลกัการส�าคญั	เช่น	ความเสมอภาค	เท่าเทยีม	การรวมตวักัน 

เป็นหนึ่งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	ความรับผิดชอบ	ความโปร่งใส	และส�านึก

รับผิดชอบ	ถูกน�ามาใช้ในการบริหารจัดการประเทศ	และจัดการองค์กร

ต่างๆ	มากขึ้น	โดยที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

อาจจะก่อให้เกิดผลทางลบ	กระทบต่อความเป็นอยู่	และค่านิยม

ของประชาชน	ท้ังท�าอย่างไรจะมีวิธีการที่ค่านิยมของแต่ละคนจะถูก

ปกป้อง	จึงต้องมีการคิดทบทวนใหม่ว่า	ท�าอย่างไรถึงจะมั่นใจได้ว่า	

เทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆ	จะไม่ก่อให้เกิด 

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น	หรือสิ่งเหล่านี ้

จะตอบสนอง	ช่วยเสริมสร้าง	และปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยเฉพาะ

ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน	
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

จงึต้องมคีวามเข้าใจร่วมกนัว่า	นวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ	นัน้ 

เกี่ยวข้องกับอะไร	และจะถูกออกแบบมาอย่างไรจะใช้อย่างไร	รวมทั้ง

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละชุมชน	ซึ่งค่านิยมและหลักการเหล่านี้ 

ควรจะต้องถูกปกป้องและมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องคงไว้ซึง่หลกัการส�าคญั

ของธรรมาภิบาล

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง	และสิ่งท้าทายต่างๆ	จึงมีการ

ส�ารวจโครงสร้างของการบรหิารการปกครองใหม่	ตลอดจนมกีารค�านงึถงึ

กลไกและกระบวนการในการท�างานมากขึน้	ว่าสามารถรองรบัสถานการณ์

ท่ีเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่	ความเข้าใจทีลึ่กซึง้	ทัง้บรบิทของภมิูรฐัศาสตร์	

เศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและสังคม	ซึ่งกฎระเบียบ	ค่านิยมและนโยบาย	 

มกีารปรบัเปลีย่น	เพือ่ท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ขีองรฐั	ประชาชน	และ

ของมวลมนษุยชาต	ิการมส่ีวนร่วมของสาธารณชนและการท�างานร่วมกนั 

ของภาคส่วนต่างๆ	จงึมคีวามส�าคญัเพราะรฐับาลและภาคเอกชนต่างๆ	

ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้เพียงล�าพังได้	

ในการบรหิารราชการยคุใหม่	จะให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 

เพราะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผล	ถือว่า 

มีความส�าคัญ	นอกจากกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้	ผู้น�าของภาคเอกชน	 

นักวิชาการ	ผู้แทนขององค์กรพัฒนาเอกชน	และภาคประชาชนต้องมี 

ความพร้อมทีจ่ะตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอย่างมคีวามรบัผิดชอบ 

และมีประสิทธิผล	ถึงผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ตลอดจน

ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อพวกเขา	การท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง	

ภายใต้กฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	อันเกี่ยวข้อง

กับนโยบายต่างๆ	ถือว่ามีความส�าคัญ	การยืดหยุ่นได้ของการบริหาร

จัดการก็จะช่วยตอบสนองต่อสิ่งท้าทาย	เหล่านี้	และวิธีการด�าเนินงาน 
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จึงต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆ	เข้ามาเกี่ยวข้อง	ทั้งความรับผิดชอบของ 

ภาคส่วนต่างๆ	ภายในประเทศและนานาประเทศ	เพ่ือทีจ่ะช่วยกนัจัดการ

สิ่งที่เกิดขึ้น	เพราะปัญหาบางอย่างถือว่าเป็นปัญหาของสากล	แต่รัฐบาล

ของประเทศน้ันๆ	ต้องมสี�านกึรบัผดิชอบในการบรหิารจัดการ	และสิง่ส�าคัญ 

อกีประการหนึง่คือ	ท�าอย่างไรจงึจะให้ประชาชนมคีวามมคีวามพงึพอใจและ

ไว้วางใจหน่วยงานภาครัฐ	เพราะแนวโน้มความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 

ในหน่วยงานภาครัฐมิได้เพิ่มขึ้น	จากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า	

(ถวิลวดี	บุรีกุล,	รัชวดี	แสงมหะหมัด,	และวิศิษฏ	ชัชวาลทิพากร,	2564)	

สามารถระบถุงึแนวโน้มของความเชือ่ม่ันต่อหน่วยงานภาครฐัได้เป็นอย่างด	ี 

และยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นๆ	(Perry,	2020)	 

แม้ภาครัฐ	โดยเฉพาะส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ	

ก.พ.ร.	และอกีหลายหน่วยงาน	อาท	ิกรมทีด่นิ	กรมการกงสลุ	กรมสรรพากร	

ล้วนมุง่มัน่ทีจ่ะมรีะบบการบรกิารประชาชนท่ีมคีวามทนัสมยั	มรีะบบรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์	แต่กระนั้นความเหลื่อมล�้าในประเทศมิได้ลดลง	จึงท�าให ้

การบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับประชาชนที่มีความ

แตกต่างกันยังไปไม่ถึงจุดหมาย	ประกอบกับส่ิงท่ีรัฐประเมินตนเอง 

อาจไม่สอดคล้องกบัสิง่ท่ีประชาชนต้องการให้ประเมนิ	และความสามารถ

ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดูเหมือนจะยังห่างไกลจาก

สิ่งท่ีประชาชนปรารถนา	เพราะค่านิยมและความสามารถของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	แต่ภาครัฐอาจยังเปลี่ยนแปลงไม่ทัน	
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ความเช่ือมัน่ต่อรฐับาล / องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน / ข้าราชการพลเรอืน ปี 2545 - 2564

รฐับาล/คณะรฐัมนตรี องคก์รปกครองส่วนท้องถิน ข้าราชการพลเรอืน

ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

ภาพ 1.1	ความเชื่อมั่นในหน่วยงานต่างๆ	

ที่มา:	ถวิลวดี	บุรีกุล,	รัชวดี	แสงมหะหมัด,	และวิศิษฏ	 

ชัชวาลทิพากร	(2564)

ดงันัน้	จึงมีการกล่าวกันว่าควรน�าหลกัธรรมาภบิาลมาประยกุต์

ให้เป็นผล	เพราะมิติต่างๆ	ของธรรมาภิบาลสามารถช่วยแก้ปัญหา 

ทีก่ล่าวมาแล้วได้	ส่ิงส�าคญัคอื	ภาครัฐกต้็องทราบระดบัการมธีรรมาภบิาล 

ของตนเพื่อการปรับปรุงให้ดีขี้นด้วย	และควรจะทราบว่าธรรมาภิบาล

ได้ถูกน�ามาใช้ได้อย่างเป็นผลหรือไม่	ท้ังน้ี	เพ่ือรองรับสถานการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	นอกจากนี้	การที่เรา 

ย่อมทราบกนัดว่ีาภาครัฐก�าลงัเผชญิสิง่ท้าทายทัง้ภาคภายในภาครฐัเอง	 

และจากภายนอกในทุกระดับตั้งแต่ชุมชนถึงระดับโลก	ซึ่งอนาคตของ 

หน่วยงานภาครัฐจะเป็นอย่างไรหากประชาชนหันหน้าออกจากรัฐ	
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นอกจากนี	้เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ได้น�าเสนอการลงทุนโดยภาพรวมเพื่ออนาคตที่ดีของมวลมนุษยชาต	ิ 

โดยระบุไว้ว่า	การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากเสรีภาพ	 

ทัง้นี	้เสรภีาพและสนัติภาพจะเกิดข้ึนไม่ได้หากปราศจากการพฒันาทีย่ั่งยนื	 

สิ่งนี้ถือว่าเป็นความจริง	แต่สันติภาพมีความหมายมากกว่าการไม่ม ี

ความขัดแย้ง	จึงเป็นหน้าที่ของผู้น�าในปัจจุบันทุกคนท่ีจะต้องสร้าง 

สันตภิาพท่ียัง่ยนืให้เกดิขึน้นัน่คอืการมธีรรมาภบิาล	

หนังสือเล่มนี้จึงมาจากความพยายามท่ีจะปรับปรุงสิ่งท่ี 

นกัวชิาการได้เคยศกึษากันไว้อันเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัธรรมาภบิาล	 

(สถาบันพระปกเกล้า,	2546,	2549	และถวลิวด	ีบรุกีลุ	และคณะ,	2564)	

เพือ่ให้สามารถเข้าใจในบรบิทใหม่ของสงัคม	น�ามาประยุกต์ใช้ได้สะดวกขึน้ 

และสามารถตอบโจทย์ส�าคัญที่กล่าวมาแล้ว	

ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัดที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

จะช่วยในการปรับปรุงการท�างานให้มธีรรมาภบิาล	สามารถปรับตวัเข้ากับ 

ชีวิตวิถีใหม่	และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ประชาชน	ตลอดจนน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของ

การไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั	การค�านงึถึงกระแสโลกใหม่	เช่น	สทิธมินษุยชน	

ความเสมอภาค	กระแสของการจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	

และวัฒนธรรม	ตลอดจนสิ่งท้าทายทางเทคโนโลยีได้ถูกน�ามาพิจารณา 

ในการจัดท�าเอกสารเหล่านี้ด้วย	ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจถึงเร่ือง 

ของการน�าหลกัธรรมาภบิาลไปใช้แนวทางปฏบิตัอิย่างชาญฉลาด	ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการบรกิารสาธารณะในทศวรรษใหม่น้ี 

ต่อไป
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

ธรรมาภิบาลคืออะไร

ประมาณช่วงคริสตศักราช	1990	ธนาคารโลกเป็นสถาบัน

นานาชาติแรกที่รับเอาแนวคิดของธรรมาภิบาลเข้าไปสู่กระบวนการ

บรหิารจัดการเพือ่ประเทศก�าลงัพฒันา	และน�าแนวคดินีสู้ป่ระเทศต่างๆ	

ในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้ยังมีการน�าไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ของนานาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	และน�าไปใช้ในการใช้อ�านาจ 

ในการควบคุมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ	และสงัคม	ตลอดจนน�าไปใช ้

เพือ่ลดการทจุรติ	ดูแลคนกลุม่น้อย	ฟังเสยีงของประชาชนกลุม่เปราะบาง	

เพือ่ประโยชน์ในการน�าความเหน็เหล่านัน้มาใช้ในกระบวนการตดัสนิใจ	

และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน	ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต	

(United	Cities	and	Local	Governments	Asia	Pacific	,	2021)

แนวคิดของธรรมาภิบาล	จึงถูกเข้าใจในหลายทางโดยบุคคล

ที่แตกต่างกัน	และค�าจ�ากัดความที่ใช้ขึ้นกับเป้าหมายท่ีจะให้บรรล	ุ 

รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้อง	สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมือง	ตาม

เป้าหมายเฉพาะ	อนึง่	ค�าจ�ากดัความส่วนใหญ่กจ็ะเน้นไปทีก่ระบวนการ

โครงสร้างและการบรหิารจัดการ	ซึง่การบริหารหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ	 

จะน�าไปใช้อย่างไรข้ึนกับบริบทขององค์กร	รวมทั้งอาจจะเลือกใช้มิติใด 

เป็นการเฉพาะก็ได้	สมาคมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม	 

(The	International	Social	Security	Association,	2019)	ได้ก�าหนด 

ค�าจ�ากดัความของธรรมาภิบาลไปในเรือ่งของการปฏบัิตติามอ�านาจหน้าที่	 

ส่วนธนาคารเพือ่พฒันาแห่งเอเชยี	อธบิายธรรมาภบิาลว่า	เป็นลกัษณะ

การด�าเนนิการทีอ่�านาจถกูน�าไปใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางด้าน

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเพือ่การพฒันาเช่นเดยีวกนั	ธนาคารโลก

ก็กล่าวถึงธรรมาภิบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และให้รวมถึงสถาบัน 

ที่ใช้อ�านาจในประเทศนั้นๆ	ด้วย
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แนวคิดของธรรมาภิบาลเกิดขึ้นมักเป็นตัวแบบเพื่อที่จะใช ้

เปรียบเทียบสิ่งที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ต่างๆ	เช่น	เศรษฐกิจที่ไม่มี

ประสทิธิผล	หรอืองค์กรทางการเมอืง	กบัการท�างานอย่างมคีวามสามารถ	

แนวคิดนีเ้น้นทีค่วามรบัผดิชอบของภาครฐัและองค์กรของรัฐต่างๆ	รวมทัง้ 

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจ	เพือ่ทีจ่ะบรรลคุวามต้องการของคนส่วนใหญ่	เมือ่ต้องเผชญิ 

กบัการต่อต้านจากกลุ่มอืน่ๆ	ในสังคม	หรอืคนกลุม่น้อย	จะมกีารด�าเนนิการ 

เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างไร	ในบางประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	 

มกีารจดัท�ามาตรฐานเรือ่งธรรมาภบิาล	ทีม่กัจะใช้วัดการท�างานของสถาบัน

ต่างๆ	ของรฐั	องค์กรความช่วยเหลือ	และองค์กรทีใ่ช้อ�านาจ	และมักจะเน้นที่ 

ความหมายของธรรมาภิบาล	ส่ิงทีต้่องการท่ีจะบรรลตุามพนัธกจิขององค์กรนัน้	 

ดังนั้นท�าให้ธรรมาภิบาลถูกน�าไปอธิบายในหลายเรื่องในหลายบริบท

ค�าจ�ากัดความของธรรมาภิบาลที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดมาจาก 

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	ที่ให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะ 

แปดประการของธรรมาภิบาล	 โดย	หลักธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของ 

การมีส่วนร่วม	(participation)	การมุ่งหาฉันทามติ	(consensus	oriented)	 

การมีส�านึกรับผิดชอบ	(accountability)	การมีความโปร่งใส	(transparent)	 

มีการตอบสนองได้	(responsive)	การมีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพ	 

(effective	and	efficient)	ความเท่าเทยีมและการครอบคลุมทกุกลุ่มไม่ทิง้ใคร 

ไว้ข้างหลงั	(equitable	and	inclusive)	ตลอดจนการปฏบิตัติามหลกันติธิรรม	 

(rule	of	law)	ทัง้นี	้เพือ่มัน่ใจว่าจะมกีารทุจริตน้อยทีสุ่ด	ตลอดจนแนวคดิของ

ชนกลุม่น้อย	และเสยีงของกลุม่เปราะบางในสงัคม	ได้ถกูน�ามาพจิารณาประกอบ

การตดัสนิใจด้วย	ถอืว่าเป็นการตอบสนองต่อคนทกุกลุม่	ทัง้ในปัจจบุนัและ 

ในอนาคตของสงัคม	(United	Nations	Economic	and	Social	Commission	 

for	Asia	and	the	Pacific	และBanerji,	2022)	อย่างไรกต็าม	หลกัการต่างๆ	 

เหล่านีม้กีารน�าไปพฒันาและประยกุต์ใช้ในบรบิททีแ่ตกต่างกนั	และหลกัการ 
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

ทีม่กัมกีารกล่าวถงึมากทีส่ดุคอื	หลกันติธิรรม	(rule	of	law)	หลักความโปร่งใส	

(transparency)	หลักส�านกึรับผิดชอบ	(accountability)	หลกัความคุ้มค่า	

(value	of	money)	หลกัการมส่ีวนร่วม	(participation)	และหลกัคณุธรรม	

จรยิธรรม	(morality	และ	ethics)	โดยทีธ่รรมาภบิาล	ถอืเป็นหลกัการท่ีใช้ 

ในการบรหิารการปกครอง	เป็นส่ิงทีย่ดึเหนีย่วในกระบวนการในการตดัสนิใจ	 

และอธิบายว่ากระบวนการที่การตัดสินใจน�ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร	

นอกจากนี	้ยังเป็นส่ิงทีส่ามารถน�ามาใช้ในการบรหิารงานท้องถ่ิน	บรหิารงาน 

ระดับชาติ	ระดับสากล	และในภาคส่วนอื่นๆ	เช่น	ภาคเอกชน	และ 

ภาคประชาสงัคม	เป็นต้น	ตลอดจนเป็นกลไกในการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ	ในสังคมนั้นด้วย	

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ให้ค�าจ�ากัดความของ 

ค�าว่า	ธรรมาภิบาล	ว่าเป็นระบบการปกครองท่ีมคีวามสามารถตอบสนองได้	 

เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม	และมีความโปร่งใส	ทั้งนี้	ทางองค์การ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ท�างานใกล้ชิดกับรัฐบาลในหลายประเทศ 

เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนัสาธารณะต่างๆ	และช่วยต่อต้าน 

การทจุรติ	ตลอดจนการสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมอย่างครอบคลมุ	ซึง่ถอืว่า	

เป็นการช่วยเหลอืประเทศต่างๆ	ทีไ่ด้รับผลกระทบจากความรนุแรงและ

มีความขัดแย้ง	ท�าให้ความสามารถในการให้บริการสาธารณะเป็นไป

อย่างยากล�าบาก	ทัง้นีเ้พราะสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคอย่างมากในการเสรมิสร้าง 

ธรรมาภิบาลก็คือความขดัแย้งนัน่เอง	ดงันัน้	การท�างานทีไ่ม่มธีรรมภบิาล	 

ยังน�าไปสู่ความขัดแย้งอีกด้วย	ดังนั้น	การจัดการในองค์การสาธารณะ

อย่างมปีระสทิธิผล	จะเป็นสิง่ส�าคัญทีช่่วยในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

เป็นการสร้างสนัติภาพ	และเป็นการสามารถหาทางออก	หรอืตอบสนอง 

ในช่วงปรากฏการณ์วกิฤตต่ิางๆ	ได้	ตวัอย่างเช่น	ในช่วงสภาวะโรคระบาด 

โควิด	เป็นต้น	(Saito,	Y.	2021)	ธรรมาภบิาลจดัเป็นกระบวนการทีใ่ช้วดั 

ว่าสถาบนัสาธารณะมกีารด�าเนินกิจกรรมเพือ่ประโยชน์สาธารณะอย่างไร	 
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และบริหารจัดการทรัพยากรของสาธารณะอย่างไร	ตลอดจนเป็น 

สิ่งที่ประกันว่าหน่วยงานเหล่านั้นตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนว่าเป็น 

เรื่องส�าคัญ	ตลอดจนไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ธรรมาภบิาลจดัเป็นการใช้อ�านาจในการบรหิารจดัการ	จดัสรร

ทรัพยากร	และก�ากับดูแลที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง	มีส�านึกรับผิดชอบ	

สุจริต	เท่ียงธรรม	โปร่งใส	ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	และ 

ผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง	โดยยึดหลักนิติธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรม	 

ก่อให้เกิดความเป็นธรรม	มปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และเกดิความคุม้ค่า 

ในการท�างาน	(ถวิลวดี	บุรีกุล,	2564)

ธรรมาภบิาลยงัหมายถงึ	กระบวนการ	ทีท่�าให้เกดิผลทีเ่ป็นไป

ตามความต้องการของสงัคม	และมีการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	รวมทัง้

การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	ตลอดจนการปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อมด้วย	อย่างไรกต็าม	ค�าว่า	การบรหิารการปกครอง	(governance)	 

และธรรมาภิบาล	(good	governance)	มีการใช้กันมากขึ้นในการพัฒนา	

และเป็นทีย่อมรับว่า	การบริหารจดัการทีไ่ม่ดี	(bad	governance)	ดูเหมอืน

เพิม่ขึน้และเป็นรากฐานของสิง่ชัว่ร้ายในสงัคม	สถาบนันานาชาตหิลายแห่ง	 

รวมทัง้ผู้ให้ทนุทัง้หลายจงึมเีงือ่นไขทีเ่รยีกร้องให้มกีารปฏริปูเพือ่การมัน่ใจ

ว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้จริง	อันจะท�าให้การใช้งบประมาณ	ทรัพยากร

ต่างๆ	เป็นไปโดยเกดิผลสัมฤทธ์ิทีก่ลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคญั	อาจกล่าวได้ว่า 

ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมท่ีผู้มอี�านาจในการบริหารและ

ทางการเมืองใช้ในการบริหารจัดการประเทศ	และองค์กร	ธรรมาภิบาล

จึงเป็นแนวคิดที่แต่ละประเทศใช้ในการจัดการเรื่องเศรษฐกิจ	การเมือง	

กฎหมายและอื่นๆ	ดังน้ัน	โดยทั่วไปธรรมาภิบาลจึงมีความหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ	และกระบวนการที่ใช้พิจารณาว่า	 

นโยบายใดจะน�าไปสู่การปฏิบัติและนโยบายใดไม่น�าไปปฏิบัติด้วย	

(The	United	Nations	(UN))
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

หลักการของธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของการบริหารราชการ 

แผ่นดนิทีน่ยิมใช้เป็นแนวทางในการขับเคลือ่นให้เกดิผลมกัอยูบ่นหลกัการ 

ส�าคัญ	6	ประการ	คือ	การมีส่วนร่วม	นิติธรรม	คุณธรรม	โปร่งใส	 

ส�านึกรับผิดชอบ	และความคุ ้มค่า	ซึ่งในหลักการเหล่านั้นก็จะมี 

องค์ประกอบย่อย	อาจรวมองค์ประกอบบางอย่างในแปดประการข้างต้น 

ไว้ด้วย	เช่น	ในเร่ืองของความคุ้มค่าก็จะรวมเรื่องของประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลไว้ด้วยกัน	ส่วนเร่ืองของส�านึกรับผิดชอบก็จะมีการน�าเรื่อง 

ของการตอบสนองได้มาร่วมอยู่ด้วยเป็นต้น	อย่างไรกต็าม	ในการศกึษานี ้

ได้น�าหลักการส�าคัญของธรรมาภิบาลมาน�าเสนอ	ซ่ึงเป็นการศึกษา 

ที่ต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้า	 (สถาบันพระปกเกล้า,	2564)	 

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

สมาคมนานาชาตว่ิาด้วยความมัน่คงทางสงัคม	(the	International	 

Social	Security	Association	2019)	ได้รวมหลักการต่างๆ	เข้ามาเป็น

คุณลกัษณะของธรรมาภบิาลโดยอยูบ่นพืน้ฐานของการเสรมิเเรงกนัและกนั	 

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างธรรมาภิบาลให้บรรลุและ 

มักจะอธิบายในบริบทของการบริหารความมั่นคงทางสังคม	กล่าวคือ

	เรือ่งของส�านกึรับผดิชอบ	(accountability)	เป็นความสามารถ

ในการรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในหน่วยงานนั้น	 

ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานในการประเมินความ

ส�าเรจ็ตามเป้าหมายของหน่วยงาน	และสอดคล้องกบัระบบการบรหิารทีด่ี	 

รวมการแก้ไขเยียวยาเพื่อปกป้องผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งการจัดการกับ
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การบริหารที่มิชอบ	และการไม่ด�าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน	 

ดงันัน้เพือ่การจดัการโครงการอย่างมปีระสทิธผิล	การค�านงึถงึประสทิธภิาพ 

และความเสมอภาคจงึมีความส�าคญั	ขณะทีค่วามโปร่งใส	(transparency)	 

เป็นเรือ่งของการมข้ีอมูลท่ีเข้าถงึได้	ถกูต้อง	และทนัการณ์	เพ่ือมัน่ใจได้ว่า

ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัรูใ้นประเด็นทีเ่ป็นความจรงิของโครงการหรอืนโยบาย

นั้นๆ	ตลอดจนมีวิธีการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใสในกระบวนการ

ตัดสินใจ	อันจะส่งเสริมความซ่ือสัตย์	ความซื่อตรง	และความสามารถ	

ตลอดจนท�าให้ผูป้ฏบิตัไิม่อยากท�าความผดิ	นอกจากนี	้ความชดัเจนและ

เข้าใจง่ายของกฎระเบยีบ	ระบบและกระบวนการกจ็ะช่วยท�าให้ประเดน็

ต่างๆ	ท่ีจะต้องใช้ดลุพนิิจ	และการบรหิารจดัการดีข้ึน	การคาดการณ์ได้	

(predictability)	ยงัหมายถึง	การน�ากฎหมายไปใช้ปฏบิตัอิย่างสอดคล้อง

กับกฎหมายและนโยบาย	ตลอดจนกฎกติกาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	 

ในโครงการต่างๆ	เรือ่งของสิทธแิละหน้าท่ีของสมาชกิ	ตลอดจนผลประโยชน์ 

ที่จะได้รับต้องมีการระบุให้ชัดเจน	การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ 

ขาดการเคารพกติกาจะน�าไปสู่การลดความน่าเชื่อถือของโครงการ

ส่วนการมีส่วนร่วม	(participation)	เป็นการเรียนรู ้อย่าง

กระตือรือร้น	(active	education)	รวมถึงการเข้ามามีบทบาท	เเละ 

การมีความผูกพัน	ตลอดจนการมีความสัมพันธ์	มีการท�างานร่วมกัน	

และเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล	(engagement	and	effective	 

involvement)	ของผู ้มีส่วนได้เสีย	(stakeholders)	เพื่อมั่นใจได้ว่า	 

ความสนใจของพวกเขาได้รับการปกป้อง	โดยที่การมีส่วนร่วมอย่างมี

ความหมาย	(meaningful	participation)	ของผู้มีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา	(accessibility)	และความสามารถ

ของพวกเขาที่จะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นและปฏิบัติโต้	
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การเป็นพลวัต	(dynamism)	เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการ	ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ	นั้นอาจ

จะใช้ในบริบทต่างๆ	แต่การเป็นพลวัตนี้หมายถึง	การเปลี่ยนแปลง 

และการปรับปรงุตวัเองให้ดีขึน้โดยการท�าใหเ้รือ่งตา่งๆ	มปีระสทิธิภาพ	

ประสทิธผิล	และมคีวามเท่าเทยีม	ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการ

ของสมาชิก	ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีน�าไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ๆ	 

(new	value)	ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงสภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสิน้สดุลง	จงึมคีวามต้องการ

ตวัแบบในการบรหิารจดัการซึง่แตกต่างไปจากเดมิ	โดยเฉพาะในเรือ่งของ

การบรหิารจดัการทางการเงนิ	การคลงัเศรษฐกจิและสงัคม	ซึง่จะเป็นไป

เพือ่บรกิารให้กบัประชาชนในสงัคม	อันจะน�าไปสู่การมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้	 

นอกจากนี้	ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(climate	 

change)	มีผลต่อการก�าหนดนโยบายของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน	 

ความล้มเหลวในการบริหารจัดการเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	ท�าให้เกิด 

ปัญหาของการแย่งชงิทรพัยากรอนัน�ามาสู่การลดความสามัคคีในสังคมลง	 

ดังน้ัน	การบริหารจัดการเหล่านี้จึงต้องการให้ผู้น�าสามารถประยุกต์ใช้

ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

หากมธีรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะ	ประชาชนโดยรวม

จะเป็นผูไ้ด้รบัผลท่ีด	ีโดยท่ีการบรกิารสาธารณะจงึเป็นการบรกิารทีภ่าครฐั 

จัดให้กับภาคประชาชนโดยภาพรวม	(Spicker,	2009)	แต่ในปัจจุบันนี้

ไม่ใช่เพียงภาครัฐเท่านั้นที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ	แต่ภาคส่วนอื่นๆ	 

ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการบริการสาธารณะได้	อย่างไรก็ตาม	 

การบริการสาธารณะส่วนมากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนทุกคน	 

แต่มกีารบรกิารสาธารณะบางเรือ่งกเ็ป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุม่เฉพาะ
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ในทีน่ี	้หลกัธรรมาภบิาลทีมี่ความส�าคญัต่อการบรกิารสาธารณะ	

และน�ามาสูก่ารจดัท�าตัวชีว้ดั	ทีจ่ะแสดงถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของการด�าเนินการที่จะน�าการบริการสาธารณะไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง	โดยมีสาระส�าคัญพอสังเขปดังต่อไปนี	้ 

ส่วนรายละเอียดของแต่ละหลักการได้ปรากฏในส่วนต่อไป

หลักการส�าคัญของธรรมาภิบาลและการจัดท�า 
ตัวชี้วัด 

หลักส�ำนึกรับผิดชอบ

รองศาสตราจารย์	ดร.พชัร	ีสโิรรส	ได้ศกึษาหลกัส�านกึรับผดิชอบ 

ทีเ่หมาะสมจะน�ามาใช้กบัประเทศไทยว่าควรจะมีลักษณะคือ	เป็นส�านึก

รบัผดิชอบแบบแนวนอน	(horizontal	accountability)	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามบีทบาทในการระบบส�านกึรับผิดชอบ	 

เคยีงคูกั่บการมสี�านกึรบัผดิชอบภายในองค์การ	ส�านึกรบัผิดชอบตามกรอบ

กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว	แต่กลไกดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์	เนื่องจาก 

เป็นกลไกทีม่าจากภาครฐัเพยีงอย่างเดียว	ในบรบิทปัจจบุนัท่ีภาคประชาชน 

จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการท�างานของภาครัฐ	 

ตามรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2560	จงึสมควรให้ภาคประชาชนเข้ามามบีทบาท

ในระบบส�านึกรับผิดชอบที่จะสร้างขึ้นท่ีเน้นการมีส�านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม	(social	accountability)	ทั้งนี้	รัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชน 

เข้ามาร่วมในการตรวจสอบ	และการเข้ามามบีทบาทของภาคประชาชน 

มปีระสิทธภิาพ	มข้ีอมูลดงักล่าวต้องถกูต้อง	ครบถ้วน	ทันสมยัและเข้าถึงได้	 
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

รัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้ให้ข้อมูลการทุจริต	ประชาชน

ท่ีท�าการสอดส่อง	ตรวจตรา	ประเมนิการท�างานของภาครฐั	นอกจากนี	้ 

รฐัต้องบังคบัใช้กฎหมายการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	และต้องก�าหนดขอบข่าย

ของ	“ประเดน็ความมัน่คง”	เพือ่มใิห้หน่วยงานใช้ข้อความนีใ้นการยกเว้น

การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ	รัฐต้องส่งเสริมสื่อให้มีอิสระ	สามารถเข้าถึง

ข้อมูลและรายงานข่าวอย่างอิสระ	ปราศจากการครอบง�า	ขู่เข็ญ	หรือ

คุกคามโดยรัฐ

ส�านึกรับผิดชอบเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม	นอกเหนือจาก

ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและผูบ้งัคบับัญชาตามสายงาน 

อนัเป็นความสมัพนัธ์ทางตรงแล้ว	ส�านกึรบัผดิชอบยงัรวมถงึผูต้รวจสอบ

ภายนอกที่มีอ�านาจทางกฎหมาย	ผู้มีส่วนได้เสีย	และประชาชนที่สนใจ

ในประเด็นส�านึกรับผิดชอบด้วย	

จากลกัษณะของความสมัพนัธ์ทางสงัคมของส�านกึรบัผดิชอบ 

ดงักล่าวข้างต้น	ตวัชีว้ดัของส�านกึรบัผดิชอบในการให้บริการของหน่วยงาน 

ภาครัฐแบ่งออกเป็น	6	องค์ประกอบ	คือ	การก�าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	(setting	clear	goals	and	objectives)	ที่ต้องการ 

ให้บรกิารทีม่คีณุภาพ	มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบการให้บรกิารอย่างชดัเจน	 

(delegating)	มกีารจดัสรรทรพัยากรส�าหรบัใช้ในการให้บรกิาร	(financing)	 

มีการด�าเนินการให้บริการ	(performing)	มีการรายงานหรือให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการให้บริการ	(informing)	มีการให้รางวัลหรือลงโทษส�าหรับ 

ผลงานการให้บริการ	(enforcing)
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หลักนิติธรรม 

หลกันิตธิรรม	น�าเสนอโดย	ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจดิ	สงิคะเนติ	 

ซึง่ได้ระบวุ่า	หลกันติธิรรมเป็นหลกัการพ้ืนฐานส�าคญัของรฐัธรรมนูญที่

เป็นข้อจ�ากัดของการใช้อ�านาจรฐั	หรอืเป็นข้อผกูพันของการใช้อ�านาจรัฐ	 

การใช้อ�านาจรัฐท่ีละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักนิติธรรมย่อมส่งผลต่อปัญหา

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าน้ันๆ	ทัง้น้ีอาจแบ่งสาระส�าคญัของ

หลกันติิธรรมได้	6	กลุม่	คอื	หลกันติิธรรมในฐานะทีเ่ป็น	“หลกัความเป็น 

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”	หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น	“เกณฑ์”	

ในการจัดองค์กรของรัฐ	หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น	“เกณฑ์”	ในการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน	หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น	“เกณฑ์”	 

ในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ป็น	“เกณฑ์”	

เกีย่วกบัโทษทางอาญาและความรบัผดิทางอาญา	หลกันิติธรรมในฐานะ

ที่เป็น	“เกณฑ์”	ในการตรากฎหมาย	

การพฒันาตวัชีวั้ดของหลกันติิธรรมในฐานะ	“หลกัธรรมาภบิาล”	

(good	governance)	ทีน่�ามาใช้กบัองค์กรฝ่ายปกครองหรอืองค์กรทีจ่ดัท�า

บริการสาธารณะนี้	ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของหลักนิติธรรมที่ใช้ใน 

การตรวจสอบการด�าเนนิการของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครอง	ซ่ึงเกีย่วโยง 

กับการตรวจสอบการกระท�าตามหลักนิติธรรม	คือ	“หลักความชอบ

ด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายปกครอง”	จากหลกัเกณฑ์ดังกล่าว

สามารถต้ังเป็นประเดน็ค�าถามเพ่ือพัฒนาไปสูเ่กณฑ์ชีว้ดัของหลกันติธิรรม 

ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	ซึง่แบ่งออกเป็น	หลกัความมาก่อนของกฎหมาย	 

และหลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ	จากทัง้ 

สองหลกัน�ามาสู่การตัง้ค�าถามเพือ่แสดงถงึตวัชีว้ดัตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของหลกันติธิรรมได้	คือ	การกระท�าของหน่วยงานขดัต่อกฎหมาย	นโยบาย 
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หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีดๆ	หรอืไม่	การกระท�าของหน่วยงานมกีฎหมาย

ให้อ�านาจในการกระท�าไว้	หรอืไม่	เจ้าหน้าทีท่ีก่ระท�าการมปัีญหาในเรือ่ง

อ�านาจหรอืเรือ่งหลักความเป็นกลาง	หรือไม	่การกระท�าของหน่วยงาน

ได้ด�าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย	หรือไม่	การกระท�าของ

หน่วยงานเป็นไปตาม	“แบบ”	ที่กฎหมายก�าหนด	หรือไม่	เจ้าหน้าที่ได้

ให้เหตุผลไว้	ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมาย	และข้อสนับสนุน 

การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน	หรือไม่	เนื้อหาของค�าส่ังหรือการกระท�าของ

หน่วยงานขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ	หรือไม่

หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

การมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบส�าคัญของธรรมาภิบาล	 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	และจะเสริมหลักการอื่นๆ	มีความเป็นไปได้จริง 

ในที่นี้	การศึกษาของ	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	น�าเสนอว่า การมีส่วนร่วมเป็น	 

การกระจายโอกาสให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมทางการเมืองและ 

การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 รวมทั้งการจัดสรร

ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชน	

 โดยการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย	การริเร่ิม	การให้ข้อมูล	

การแสดงความคิดเห็น	การให้ค�าแนะน�าปรึกษา	การร่วมวางแผน	 

การร่วมตัดสินใจ	การร่วมปฏิบัติ	การร่วมติดตามประเมินผล	ตลอดจน 

การควบคุมจากประชาชน	และเพื่อให้มีแนวทางในการด�าเนินการ 

เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการบรกิารสาธารณะ	จึงน�ากระบวนการท�างาน

ด้านการมส่ีวนร่วมทีส่�าคญัมาจดัท�าเป็นตวัชีว้ดั	เช่น 1.	หน่วยงานมกีาร
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ให้ข้อมูลข่าวสาร	2.	หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ 

หน่วยงาน	3.	หน่วยงานมีการให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	 

4.	หน่วยงานมกีารพฒันาความสามารถในการมส่ีวนร่วมของประชาชน	

(ถวิลวด,ี	2564:	105-159)	ทัง้นี	้เพือ่เสริมสร้างให้สาธารณชนได้มีบทบาท

มากขึน้ในกระบวนการตดัสนิใจ	นัน่คอืการมโีอกาสในการสือ่สารระหว่าง

หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีตัดสินใจและกับประชาชน	แม้จะต้องใช้เวลาและ 

มีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม	(Wouters,	Hardie-Boys,	&	Wilson,	2011;	IAP2	

2022)	การมีส่วนร่วมจึงถือเป็นหลักการส�าคัญของธรรมาภิบาลเพื่อให้

เกดิความยัง่ยืน	สิง่ทีส่�าคญัในการมส่ีวนร่วมประการหนึง่คอื	การมโีอกาส 

ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจ	และสื่อสารกับ

ประชาชน	ตลอดจนการรับฟังกัน	แม้จะต้องใช้เวลาและมีต้นทุน 

มากขึน้ก็ตาม	การมส่ีวนร่วมของประชาชนจงึเป็นกระบวนการซึง่ประชาชน	

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ	และเข้าร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ	ทีม่ผีลต่อชวีติความเป็นอยูข่องพวกเขา	(เครตนั,	2543.น.25-28)	

รวมทั้งมีการน�าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�าหนด

นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ	การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 

กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด	กล่าวคือ	เป็นการสื่อสารหลายทาง	 

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ดังน้ัน	ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงเวลาต่างๆ	ซึง่เปลีย่นแปลงไปจากกระบวนการมส่ีวนร่วมในเริม่แรก

ทีเ่ป็นพืน้ฐาน	และมกีฎกตกิาทีเ่ข้มงวด	โดยทีห่ลกัการของการมส่ีวนร่วม

จะให้ความส�าคัญกับความสามารถ	ความเสมอภาค	และอิสรภาพของ 

ผู้เข้าร่วม	ตลอดจนการเสียสละ	มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�างานเพื่อ

ให้เกดิสิง่ทีด่กีว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นเรือ่งของการด�าเนินการ 

ในลกัษณะของความสมคัรใจของประชาชน	ซึง่พวกเขาสามารถมอีทิธพิลต่อ
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การตดัสนิใจของรฐับาล	การมส่ีวนร่วมสามารถทีจ่ะช่วยปกป้องเสรภีาพ

ของประชาชน	ท�าให้ม่ันใจได้ว่าเกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม	

ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นจริง

เพือ่การจดัท�าตวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมทีม่ปีระสทิธผิลจงึต้องศกึษา

ถงึค่านยิมส�าหรบัการด�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม	อนัประกอบไปด้วย

การมส่ีวนร่วมอยู่บนพืน้ฐานของความเชือ่ว่าผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากการตัดสินใจจะมีสิทธ์ิเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย	

การมีส่วนร่วมของประชาชน	ยังรวมถึงข้อตกลงว่าการเข้ามาช่วยเหลือ

ของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

หรอืโดยออ้ม	และอาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบาย	

โครงการ	หรือกิจกรรม	เช่นเดียวกับผู้ที่อาจจะมีความสนใจในโครงการ

และหรอืมคีวามสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลต่อผลลพัธ์ของโครงการทัง้ทางบวก 

หรือทางลบ	

ประโยชน์ของการจดัท�าตวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมเพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการบรหิารการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย	และน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วม

ทีม่ปีระสทิธผิล	และยงัช่วยให้ผูก้�าหนดนโยบาย	นกัวิชาการ	ผู้ปฏิบตังิาน	

ผูต้ดัสนิใจ	และผูเ้กีย่วข้องได้ใช้ในการพฒันาความเข้าใจของแนวคิดพ้ืนฐาน	 

และแนวปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วม	สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือ 

ท่ีจะน�าไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล	และ 

เกิดความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม	ภายใต้สภาวการณ์ที่

แตกต่างกัน	เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมินประสิทธิผลในการมีส่วนร่วม	 

ดงันัน้	จงึต้องมคีวามเข้าใจทีแ่ท้จรงิว่าการมีส่วนร่วมคอือะไร	และเข้าใจถงึ 

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	
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หลักควำมโปร่งใส

ความโปร่งใสท่ีน�าเสนอโดย	ศาสตราจารย์	ดร.อัมพร	ธ�ารงลกัษณ์	

ได้พจิารณาความโปร่งใสในความหมายอย่างกว้างทีเ่ป็นได้ทัง้กระบวนการ

และสถานะทีแ่สดงให้เห็นถงึข้อมลูต่างๆ	ท�าให้บุคคลสาธารณะ	องค์การ

สาธารณะ	หรอืสถาบนัทีม่ท่ีีมาจากประชาชนสามารถแสดงความรบัผดิ 

และรับชอบต่อประชาชนได้	ทัง้นี	้แนวคดิเรือ่งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง 

และทบัซ้อนกับแนวคิดเรือ่งส�านึกรบัผดิชอบ	หรอืความพร้อมรบัผดิหรอื

ความสามารถรบัผดิชอบได้	(accountability)	สะท้อนให้เหน็ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคลหรอืกลุม่คนสองฝ่ายขึน้ไปทีผ่กูพนัมภีาระทีต้่องรบัผดิชอบ 

ต่อกันและกัน

ในส่วนความหมายทีล่กึลงไปกว่าน้ัน	คือ	ทศิทางความโปร่งใส	

และความหลากหลายของความโปร่งใส	ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการ

ก�าหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชงิปฏบิติั	และในการจ�าแนก 

ความโปร่งใสเชิงทิศทาง	นอกจากนี้	ความโปร่งใสยังมีความโปร่งใส 

ทีเ่คลือ่นไหวแนวตัง้	(vertical	transparency)	และความโปร่งใสทีเ่คลือ่นไหว

แนวนอน	(horizontal	transparency)	โดยท่ี	ศ.ดร.อัมพรได้น�าเสนอ

แนวคิดของ	Heald	(2006)	ที่กล่าวถึงประเภทของความโปร่งใส	ว่าเป็น

ความโปร่งใสจากบนลงล่าง	(transparency	downwards)	เป็นการที่มี

สถาบนัหรอืบุคคลทีม่อี�านาจเหนอืกว่าท�าให้ผูท้ีม่อี�านาจน้อยกว่าเปิดเผย 

ข้อมลูอยูเ่สมอ	และความโปร่งใสจากล่างขึน้บน	(transparency	upwards)	

เป็นการที่มีสถาบันหรือบุคคลที่มีอ�านาจน้อยกว่าท�าให้ผู้ที่มีอ�านาจ

มากกว่าเปิดเผยข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ	อาท	ิการท�าหน้าท่ีตรวจสอบของ

ประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

29

in_���������-0-����(p1-43).indd   29 19/10/2565   20:24:23



ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

ส�าหรับความโปร่งใสแนวนอน	เป็น	ความโปร่งใสจากภายใน 

สูภ่ายนอก	(transparency	outwards)	การทีส่มาชิกในองค์การหรอืสถาบนั

สามารถรบัรูถ้งึข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ข้างนอกองค์การหรอืสถาบนัของตนเอง	 

ความโปร่งใสแบบจากภายนอกมองเข้ามาข้างใน	(transparency	inwards)	

ซึ่งเป็นความโปร่งใสท่ีเกิดจากการให้สมาชิกนอกองค์กรหรือสถาบัน 

เห็นข้อมูลข่าวสาร	พฤติกรรม	หรือความเป็นไปภายในองค์การหรือ

สถาบัน	ความโปร่งใสในลักษณะนี้มีความใกล้ชิดกับแนวคิดกฎหมาย

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	

นอกจากนี้	 ความโปร่งใสยังมีความหลากหลาย	 ได้แก่	 

1)	ความโปร่งใสแบบเหตกุารณ์กบักระบวนการ	(event	versus	process	

transparency)	2)	ความโปร่งใสแบบอดีตกบัทนัเหตกุารณ์	(transparency	

in	retrospect	versus	transparency	in	real	time)	และ	3)	ความโปร่งใส

ตามเอกสารทีป่รากฏกับความโปร่งใสทีบ่รรลผุลได้จริง	(nominal	versus	

effective	transparency)

เพือ่ส่งเสรมิความโปร่งใสอย่างชัดเจน	ศ.ดร.อัมพรได้ประมวลผล 

และออกแบบตัวช้ีวัดด้านความโปร่งใสใหม่ท่ีสอดคล้องต่อองค์การ

สาธารณะไทยไว้ทั้งสิ้น	7	ตัวชี้วัดหลัก	คือ	กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้าง

ความโปร่งใสขององค์การสาธารณะ	ข้อมลูพืน้ฐานทีส่่งเสรมิความโปร่งใส

ขององค์การ	ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร	ความโปร่งใสของ 

การบรหิารงบประมาณ	ความโปร่งใสของการบรหิารการปฏบิตังิาน	การจดัการ	 

การน�าเสนอ	และการใช้งานข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
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หลักควำมคุ้มค่ำ

ความคุ ้มค่า	คือ	ประสิทธิผลของการท�างานของภาครัฐ	 

เป็นเรื่องของความสามารถท่ีรัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล	โดยมีตัวชี้วัด	คือ	คุณภาพของการจัด 

บริการของรัฐ	คุณภาพของภาคราชการ	ความสามารถของข้าราชการ	

ความเป็นอสิระของข้าราชการจากความกดดนัทางการเมอืง	การยดึถอื

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	การไม่มีนโยบายท่ีมีผลต่อระบบตลาด	

เช่น	การควบคุมราคา	เป็นต้น	ในการศกึษานี	้ผศ.ดร.มานวภิา	อนิทรทตั	 

ได้ศกึษาตวัช้ีวดัหลกัของความคุ้มค่า	คอื	ประหยดั	(economy)	ประสิทธิภาพ	 

(efficiency)	ประสิทธิผล	(effectiveness)	และความเสมอภาค	(equity)	 

โดยความคุม้ค่าจะเกดิเมือ่มกีารประหยดั	ใช้ปัจจยัโดยเสยีต้นทุนน้อยทีส่ดุ	

ในการผลิตผลผลิตระดบัหนึง่	การจะมคีวามคุม้ค่าเมือ่เกดิประสทิธภิาพ	

โดยทั่วไปเป็นการพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน

ของปัจจัยในการผลิต	(ณ	ระดับคุณภาพหนึ่ง)	บางคนให้ความหมาย

ประสิทธิภาพ	คือ	มูลค่าของผลลัพธ์	(outcomes)	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ต้นทนุของปัจจยัการผลติ	ความคุม้ค่าจะเกดิเมือ่เกดิความมีประสทิธผิล	

บรรลตุามผลลัพธ์ของโครงการโดยเปรยีบเทยีบกบัต้นทนุของปัจจยัทีใ่ช้	 

และเป็นการพจิารณาด้านความเสมอภาค	(equity)	ด้วย	เพราะในปัจจบุนันี	้ 

แนวคิดของความคุ้มค่ามักให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าที่จะเกิดเมื่อมี

ความเสมอภาค	โดยต้องแน่ใจว่าผลประโยชน์มกีารกระจายอย่างยุตธิรรม	

ในการประเมนิความคุ้มค่าน้ัน	เพ่ือสะท้อนถงึการท�าให้เกดิความโปร่งใส

เพิ่มขึ้นและการมีส�านึกรับผิดชอบในการใช้เงินของประชาชน	รวมทั้ง 

เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมี	ดังนั้น	ความคุ้มค่า 
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

จึงหมายถงึ	การท�าให้เกดิผลกระทบสงูสุดจากการใช้งบประมาณ	เพือ่ท�าให้ 

ความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึน้	ในการวดัมูลค่าจงึไม่ใช่เพยีงมูลค่าทีเ่ป็น 

ตวัเงนิ	เช่น	ผลทางสงัคม	หรอื	soft	impact	ดังนัน้	การวดัต้องวดัท้ังมลูค่า 

ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	และพิจารณาผลกระทบต่อสังคมด้วย	 

รวมท้ังผลในระยะยาวเพ่ือความย่ังยนื	ผูท้ีจ่ะประเมนิคณุค่าต้องประกอบ

ด้วยหลายฝ่าย	ซึ่งต้องมองภาพเป็นแบบองค์รวมหลายระดับ

ความคุม้ค่า	จงึจดัเป็นการได้รบัผลประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากร

ที่มี	เป็นการท�าให้เกิดความสมดุลของการประหยัด	ประสิทธิภาพ	 

และประสิทธิผล	หรือใช้จ่ายน้อย	ใช้จ่ายอย่างดี	และใช้จ่ายอย่างฉลาด	

เพือ่ให้ได้รบัสิง่ทีต้่องการ	ความคุม้ค่าจะเป็นกลไกในการควบคมุการท�างาน

ของโครงการพัฒนาต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้ปรับปรุงส�านึกรับผิดชอบของ 

การใช้จ่ายภาครฐั	และท�าให้เกดิการยอมรบัในการบรหิารทีเ่น้นผลลพัธ์

ความคุม้ค่าไม่เหมอืนกบัการลดต้นทนุหรอืประสทิธภิาพ	แต่เป็นการหา 

ความสมดุลของความประหยัด	ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	และ 

ไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง	

ความคุ้มค่าจึงเป็นการใช้ทรัพยากร	โดยมีต้นทุนและคุณภาพ

ของผลผลติทีผู่ไ้ด้รบัต้องการและเหมาะสม	โดยต้องท�าให้เกดิสมดลุดีทีส่ดุ	

สามารถท�าการวิเคราะห์	ต้นทุน-ผลประโยชน์	และต้นทุน-ประสิทธิผล

มาใช้วเิคราะห์ความคุม้ค่า	รวมทัง้ต้องดคูวามคุม้ค่าของใคร	ในระดบัใด	

เม่ือใด	และจากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ทั้งของประเทศไทยและสากล	
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หลักคุณธรรม 

คุณธรรม	จรยิธรรม	จรรยาบรรณ	ศลีธรรม	ซือ่สตัย์	เป็นค�าทีมี่

ความหมายใกล้เคียงกัน	เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน	ในที่นี้	ศาสตราจารย์	

ดร.อัมพร	ธ�ารงลกัษณ์	ได้ประมวลค�าจ�ากดัความทีเ่กีย่วข้องมาเปรยีบเทยีบ 

เพื่อสามารถน�าไปสู่การจัดท�าตัวช้ีวัดได้เหมาะสมมากขึ้น	ทั้งนี้ค�าว่า	

คณุธรรม	หมายถงึ	สภาพคณุงามความด	ีเป็นสภาพคณุงามความดทีาง

ความประพฤติและจิตใจ	และเป็นคุณความดีท่ีสอดคล้องเป็นไปตาม

มาตรฐานความถกูต้องว่าอะไรถกู	อะไรผดิของสงัคม	(ราชบณัฑติยสถาน,	

2556)	ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น	2	ความหมาย	คือ	ความประพฤติดี

งามเพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมอันมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรม

ทางศาสนา	ค่านยิมทางวฒันธรรม	ประเพณ	ีหลกักฎหมาย	และจรรยา

บรรณวิชาชีพ	และการรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�าไม่ควรท�า	คุณธรรม	

คือ	จริยธรรมแต่ละข้อที่ถูกน�ามาปฏิบัติเป็นนิสัย	นอกจากน้ี	ระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	 

ได้ก�าหนดความหมายของ	“คณุธรรม”	ว่าหมายถงึ	สิง่ท่ีมคีณุค่า	มปีระโยชน์	

เป็นความดีงาม	เป็นมโนธรรม	เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียด

ความช่ัว	กลวับาป	ใฝ่ความดี	เป็นเครือ่งกระตุน้ผลกัดนัให้เกิดความรู้สกึ

รบัผดิชอบ	เกิดจิตส�านึกทีด่มีีความสงบเยน็ภายใน	เป็นสิง่ทีต้่องปลกูฝัง

โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น	และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย	

“คุณธรรม”	ยังมีความเกี่ยวข้องกับค�าว่า	“จริยธรรม”	(Ethics)	

หมายถึง	ชุดของหลักการกระท�าความดีส�าหรับบุคคล	และกลุ่มบุคคล	

บ่งบอกว่าอะไรถูก	หรืออะไรผิด	อะไรควรท�าหรือไม่ควรท�า	สามารถ

แยกแยะความถกูและผดิออกจากกนัได้	ซึง่จะมคีวามเกีย่วโยงกบัปรชัญา

ข้อคดิ	และธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤต	ิศลีธรรม	กฎศลีธรรม	หรอืกฎเกณฑ์ 

ความประพฤติของมนุษย์	ซึ่งเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย์เอง	 
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

ที่รู ้จักใช้เหตุและผลตัดสินใจเลือกได้ถูกต้อง	นอกจากนี้	ระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2540	 

ได้ก�าหนดความหมายของ	“จริยธรรม”	ว่าหมายถึง	กรอบหรือแนวทาง 

อันดีงามที่พึงปฏิบัติ	ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับสังคมเพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยงดงาม	ความสงบ	ร่มเย็นเป็นสุข	ความรักสามัคคี	

ความอบอุ่น	มั่นคงและปลอดภัยในการด�ารงชีวิต

ส่วนจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct	or	Professional	Ethics)	 

เป็นประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรอืประมวลมารยาทของผูป้ระกอบ

อาชพีนัน้ๆ	ต้องเป็นเอกลกัษณ์ทางวชิาชพี	ใช้ความรู	้มอีงค์กรหรอืสมาคม 

ควบคุมความประพฤตทิีผู่ป้ระกอบอาชพีการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึน้	

เพือ่รกัษาและส่งเสริมเกียรตคิณุชือ่เสยีงและฐานะของสมาชกิ	อาจเขยีน

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้	และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มี

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ	ขณะที่ศีลธรรม	 

(Moral)	หมายถงึ	ความประพฤตทิีดี่ทีช่อบ	ดีงาม	และเว้นจากการท�าความชัว่	 

โดยถือว่า	ศีล	อันหมายถึง	การเว้นชั่วหรือเว้นจากข้อห้าม	ส่วนธรรม	

หมายถงึ	ประพฤตดิ	ีหรอืท�าตามค�าแนะน�าสัง่สอนศลีธรรมจงึมกีารใช้งาน	 

ในลักษณะที่เน้นทั้งการกระท�าดี	และการหลีกเลี่ยงการกระท�าชั่ว	

ในการน�าหลกัคณุธรรมมาใช้ในการบรหิารนัน้	ตัวชีวั้ดคณุธรรม

จะท�าให้เข้าใจว่าควรด�าเนินการอะไร	จึงจะมคีณุธรรมเกดิขึน้	และตวัชีว้ดั 

ที่ส�าคัญคือ	1.	ก�าหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติด้านคุณธรรม	และ

จริยธรรมที่ชัดเจน	2.	ผู้บริหารก�าหนดแผน	ส่งเสริม	และการบังคับใช้

นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ	3.	ส่งเสริม	สร้างการรับรู้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	

4.	จัดงบประมาณที่เพียงพอในการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้หลัก

คณุธรรม	และจรยิธรรมภายในหน่วยงาน	5.	ส่งเสรมิกระบวนการสือ่สาร
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ภายในองค์การ	และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	

6.	มีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณ	และกลไกติดตามตรวจสอบ	 

7.	มีกลไกปกป้องคุ้มครองทั้งผู ้กล่าวหา	และพยานในการเปิดโปง	 

(Whistle	Blower)	ข้อมูลทุจริต	8.	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

กำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำล

ภาคราชการ	ถือว่าเป็นหน่วยให้บริการสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด	

จากแนวคิดแบบเดิมก็คือ	หน่วยงานภาครัฐ	ถูกมองว่าเป็นกลไกในการ

ขบัเคลือ่นการให้บริการสาธารณะตามนโยบายทางด้านสงัคมทีก่�าหนด

ตามกฎหมาย	การให้บรกิารสาธารณะถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐาน

ของรัฐ	ภาครฐัมบีทบาททีส่�าคญัในการท่ีจะให้บรกิารสาธารณะเพือ่มัน่ใจ

ได้ว่า	ระดบัความเป็นอยู่ท่ีดเีกดิข้ึนกบัทุกๆ	คนในสังคมนัน้	การบริการนี้

โดยท่ัวไปเป็นทีต้่องการของคนส่วนใหญ่	และจ�าเป็นทีจ่ะต้องมทีรพัยากร	

แต่กระนั้น	ทรัพยากรเหล่านั้นก็ยังมีจ�านวนจ�ากัด	ดังน้ัน	จึงต้องมี 

ความต้องการในการให้บริการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่มัน่ใจ

ได้ว่าความเป็นอยูท่ี่ดีเกดิข้ึนได้	นอกจากนีค้วามต้องการการดแูลเฉพาะ 

ก็มีความจ�าเป็นเพื่อจะให้บริการกับคนจน	กลุ่มเปราะบาง	เป็นต้น	 

เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้	ทั้งนี้เพราะคนจนจะพบอุปสรรค 

มากกว่าผู้อื่น	โดยเฉพาะการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จัดให้ฟรี	 

ทั้งนี้อุปสรรคเหล่าน้ันก็คือ	ความยากจน	เริ่มมาจากความยากล�าบาก 

ในการเข้าถึงการบริการ	รวมถึงการไม่สามารถที่จะรองรับต้นทุนท่ีสูง 

ของการเข้าถงึการบรกิารสาธารณะน้ันได้	ถงึแม้ว่าจะเป็นการบรกิารทีไ่ม่ม ี

ค่าใช้จ่ายกต็าม	เช่น	ส่ิงอ�านวยความสะดวกทางด้านการแพทย์และการศกึษา	 

นอกจากนี้	สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากการขาดแคลน	

โครงสร้างพื้นฐาน	ดังเช่นในหลายๆ	พื้นที่ห่างไกล	ท�าให้ไม่สามารถ 

35

in_���������-0-����(p1-43).indd   35 19/10/2565   20:24:23



ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

เข้าถึงการบริการทางการเงิน	การบริการทางด้านสุขภาพและการศึกษา

ที่ประชาชนเข้าถึงได้

ประกอบกบัการด้อยประสิทธิภาพในการให้บรกิาร	และการทจุรติ 

คอร์รัปชันจัดเป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญ	ประกอบกับการไม่มีสิทธิมีเสียง	 

รวมท้ังการไม่สามารถแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะได้	การขาดส�านึก 

รับผิดชอบของผู้เก่ียวข้องจัดเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ 

การมีธรรมาภิบาล

การขับเคล่ือนธรรมาภบิาลสามารถใช้รูปแบบของการมส่ีวนร่วม 

ที่มีความหลากหลาย	นั่นคือต้องเป็นการชัดเจนว่าภาคส่วนต่างๆ	 

จะเข้ามามส่ีวนร่วมได้อย่างไร	มส่ีวนช่วยเหลอืในการด�าเนนิการอย่างไร	

และเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและค่านิยมทางการเมืองอย่างไร	ซึ่งต้อง

ใช้เทคโนโลยีเฉพาะในการด�าเนินการ	การรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ	เพือ่ท�างานร่วมกนั	ถอืว่าเป็นการมัน่ใจได้ว่ากลไกต่างๆ	สามารถ

ขับเคลื่อนได้	และมีความยืดหยุ่นเพียงพอ	เมื่อต้องอาศัยค่านิยม	หรือ 

กฎกติกาในการจัดการกับเทคโนโลยี	หรือส่ิงท้าทายต่างๆ	ตลอดจน 

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	เพราะล�าพงัเพยีงบคุคลกลุม่คน	หรอืแม้แต่ในระดบั

กว้าง	ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้	เพราะสังคม

โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	เช่น	กฎระเบียบท่ีเหมาะสม	วิธีการเข้าถึง

นโยบายและกฎกตกิาต่างๆ	มคีวามจ�าเป็น	ตวัอย่างเช่น	ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	การเรยีนรูข้องเครือ่งกล	เคร่ืองจักร	เทคโนโลยี

ชีวภาพ	และทุกเทคโนโลยีต่างๆ	ก็ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องมีการ

เสวนาหารอื	และน�าไปสู่การมนีโยบายทีเ่ก่ียวข้องและเหมาะสม	ซึง่เป็น

เร่ืองของการเตือนภัย	มีการป้องกันการตอบสนองหรือนโยบายที่รวม 

ทุกอย่างไว้ด้วยกัน	เพราะฉะนั้น	นโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติจึงมี 

ความจ�าเป็น	เพื่อมั่นใจได้ว่าแนวทางที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้	 
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เป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส	การตรวจสอบถ่วงดุล	และการสร้าง

ส�านึกรับผิดชอบ	

นโยบายใหม่ๆ	หรอืกฎระเบยีบใหม่	กเ็ป็นทีต้่องการเพือ่ทีจ่ะ

ท�าให้เกดิความโปร่งใส	ตรวจสอบได้และมสี�านกึรบัผดิชอบ	ซึง่เป็นกลไก

ที่มีความส�าคัญ	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคเอกชนหรือ	เป็นการด�าเนิน

การร่วมกัน	เพ่ือม่ันใจว่ามีการยอมรบัในเรือ่งนี	้ซึง่ควรจะยอมรบัในการ

ตดิตามตรวจสอบ	และมีการรายงาน	การมกีฎกตกิาควบคุมตนเอง	รวมทัง้ 

มั่นใจว่า	ส�านึกรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน	ทั้งต้นน�้า	กลางน�้า

และปลายน�า้	ตลอดจนการมข้ีอตกลงกนัในเรือ่งของคณุธรรมจรยิธรรม	

อนัเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั	รวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางงบประมาณ	

การมส่ีวนร่วม	ในเรือ่งของกลไกในการตรวจสอบ	เช่น	กรรมการจรยิธรรม

หรือกรรมการที่ปรึกษา	

สิ่งท้าทายคือ	การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผลและ

การเชื่อมประสาน	ตลอดจนการที่จะด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเสวนา 

ร่วมกนัว่ารปูแบบใดทีเ่หมาะสมในการท�างานร่วมกนั	อน่ึง	การพจิารณาถงึ 

รูปแบบของการท�างานหลายระดับก็มีความจ�าเป็น	บางครั้งรูปแบบ 

การท�างานที่เหมาะสมในที่หนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในอีกที่หนึ่ง	 

ด้วยเหตุน้ี	การแก้ปัญหาหรือเผชิญกับสิ่งท้าทาย	หลายประเทศ 

จงึชะลอการยอมรบักฎกตกิาใหม่ๆ	กฎหมายทีก้่าวหน้าทนัสมยักถ็อืว่า 

เป็นสิง่ส�าคญั	เพราะเทคโนโลยกีลายเป็นเครือ่งมอืของการสร้างอ�านาจได้	 

และการเพิม่ขึน้ของการแข่งขนัระหว่างประเทศต่างๆ	ทีม่อี�านาจในโลก	 

โดยเฉพาะการมเีทคโนโลยทีีส่งู	และมกีารแข่งขนัทีจ่ะน�าไปสูก่ารไม่ด�าเนนิการ 

ตามกฎกติกา	ดังนั้น	นานาประเทศจึงยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน

ขององค์การสหประชาชาต	ิอนัจะน�าไปสูก่ารสร้างความไว้วางใจร่วมกนั

ระหว่างประเทศ	และจัดการกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น	
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ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

การจัดท�าตัวช้ีวัดนี้จึงพิจารณาสิ่งท้าทายเหล่านี้	แนวทาง 

การขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ	การเปิดเผย	

และยอมรบัโอกาสใหม่ๆ	ตลอดจนช่องทางใหม่ๆ	ในการท�างานร่วมกนั 

ของภาคส่วนต่างๆ	จะท�าให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการ

ในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีแรงผลักดันอย่างมีพลัง	 

แต่ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะปรับกระบวนการน้ี	โดยเฉพาะเทคโนโลยี 

จะพัฒนาไปอย่างไรและใช้อย่างไร	ดังน้ัน	รูปแบบของการที่จะควบคุม

การพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องอาศัยการท�างานอย่างมีธรรมาภิบาล	 

ภายใต้กตกิาทีเ่ป็นประชาธปิไตย	(Kavanag,	2019)	ดงันัน้	เพือ่ให้มกีารน�า

หลกัธรรมาภบิาลไปใช้ในการบรหิารและการให้บรกิารสาธารณะอนัเป็น

ประโยชน์กับสาธารณชน	หน่วยงานผู้ให้บริการโดยเฉพาะหน่วยงาน 

ภาครัฐ	พึงจะต้องสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ	อาทิ	ศึกษาเรื่องของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	การเรียนรู้ของ

หน่วยงานภาครฐั	เพือ่ทีจ่ะจดัการสิง่ทีท้่าทายต่างๆ	ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง

ไปตามสภาวการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	โดยให้ความส�าคัญกับ 

การเสริมสร้างนวตักรรมและการแข่งขนัได้	นอกจากนี	้หน่วยงานของรัฐ 

ควรท�าตวัให้เป็นผูก้ระตุน้	ให้เกิดการท�างานทีด่มีีการน�าหลกัธรรมาภบิาล 

มาใช้ให้เกิดผล	โดยให้ความส�าคัญกับการมุ่งที่การสร้างนวัตกรรมเป็น

ประเดน็ทางสงัคมทีส่�าคญั	รวมทัง้ใส่ใจกบัสภาวะแวดล้อม	การหาจุดคานงดั 

ในเรื่องของการน�านวัตกรรมภายนอกเพ่ือท่ีจะน�ามาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ	ซ่ึงเก่ียวข้อง

กบัการสร้างหุ้นส่วน	การจัดให้มพ้ืีนท่ีส�าหรบัการสร้างนวัตกรรม	(Pandit,	

A.	et	al.,	2022).

ด้วยเหตุน้ี	การศึกษาบทเรียน	ตลอดจนความต้องการในเรือ่ง

เร่งด่วน	เพือ่จดัการปัญหาใหญ่ๆ	ถือว่ามีประโยชน์มาก	บทเรยีนส�าหรบั
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การจัดการกับสิ่งท้าทายนี้	เช่น	การศึกษาถึงความมั่นคงทางไซเบอร์	 

ไปจนกระทัง่ถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	รฐับาลควรเสรมิสร้าง 

ระบบนเิวศของการสร้างนวตักรรม	ตลอดจนการให้การสนบัสนนุทรพัยากร	

สร้างหุ้นส่วนท�างานร่วมกันและมีกลยุทธ์ในการด�าเนินการกับประเด็น

ส�าคัญ	และถือว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและ

เศรษฐกจิได้	ดงันัน้	ในการศึกษาถงึการวัดระดบัธรรมาภบิาลจงึต้องใส่ใจ 

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	ปัจจัยภายนอกและภายในที่มาผลักดัน 

การบริหารจัดการการบริการสาธารณะรูปแบบใหม่

โดยสรปุ	การจดัท�าตวัชีว้ดัธรรมาภบิาลมาจากความพยายาม

ของภาครัฐในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณชนและสร้าง 

ความไว้วางใจ	แต่มีข้อจ�ากัดคือภาครัฐเองขาดแรงจูงใจที่จะเสริมสร้าง

การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	นอกจากน้ี	เมื่อท�างานดีแล้ว 

แต่ไม่ได้รบัการสนอง	ด้วยภาครฐัเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการปรบัเปลีย่น

ได้ยาก	รวมถึงการให้รางวัลกับผู้ท�างานดี	และลงโทษผู้ที่ท�างานไม่ด ี

ยงัมปัีญหา	ท�าให้บัน่ทอนส�านกึรบัผดิชอบและความไว้วางใจต่อภาครฐั	 

ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีใครประสงค ์

ทีจ่ะจ่ายภาษเีพิม่เพือ่มาด�าเนนิการทางด้านนี	้ประกอบกบัเมือ่มผีลงานท่ีด ี

ไม่ได้มกีารยกย่องและสบืสานต่อไป	รปูแบบวธิกีารสือ่สารถงึข้อมลูเกีย่วกบั 

ผลการด�าเนินงานที่กว้างขวางในช่วงเวลาต่างๆ	รวมทั้งข้อมูลที่เข้าใจ 

ได้ง่าย	เข้าถงึได้ง่าย	และใช้ประโยชน์ได้ง่าย	จะท�าให้ประชาชนมคีวามเข้าใจ 

การท�างานของภาครฐั	ภาครฐัเองกส็ามารถทราบว่า	ตนเองท�าดหีรือยงั	

จงึนบัว่า	การยดึมัน่ในธรรมาภบิาลต้องการการเสรมิแรงจากหลายปัจจัย	

การใช้ผลของตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกับหลกัการสากลและวฒันธรรมทีด่งีาม

มาปรบัปรงุตนเองและหน่วยงาน	จะช่วยให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นภารกจิของ

ภาคส่วนต่างๆ	อย่างแท้จริง
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ตัวชี้วัดส�ำนึกรับผิดชอบ
• รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  สิโรรส •

ส่วนน�า
ส�ำนกึรบัผดิชอบเป็นแนวคดิทีท่กุฝ่ำยเหน็ตรงกันว่ำ เป็นส่ิงจ�ำเป็น 

และเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของธรรมำภบิำล เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ 

เรำมักคิดถึง ภำพของควำมโปร่งใส และควำมน่ำไว้วำงใจ แต่ถ้ำลงไป

ถำมเข้ำจริง แต่ละคนต่ำงมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจำกมุมมองต่ำงๆ 

บำงคนอำจหมำยถึง กำรตรวจสอบ บำงคนหมำยถึง ควำมรับผิดชอบ  

หลำยคนคิดถึง กำรจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน (accounting) ของกษัตริย์ 

ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้ำวิลเลี่ยมที่หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่ำ 

ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับกำรจัดท�ำบัญชี

หรือกำรบริหำรกำรคลังแต่อย่ำงใด แต่หมำยถึง กำรให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ 

จะมกีำรบรหิำรจดักำรสำธำรณะทีย่ตุธิรรมและเป็นธรรม ในเชงิของอ�ำนำจ 

ควำมสมัพนัธ์ของส�ำนกึรบัผดิชอบ (accountability relationship) หมำยถงึ  

กำรทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งทีก่ระท�ำกำรโดยใช้อ�ำนำจจะต้องมภีำระรบัผดิชอบ 

ในกำรช้ีแจงถงึเหตผุลของกำรกระท�ำ (ในกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที)่ ต่อผู้บงัคบับญัชำ  

เพื่อนร่วมงำนในองค์กำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก หรือต่อภำค

ประชำชนที่อยู่ภำยนอก 

บทที่ 1
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งำนวจัิยครัง้ทีแ่ล้ว (2545) (สถำบนัพระปกเกล้ำ, 2545) ผูว้จัิย

ได้พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบแบบมุ่งผลกำรปฏิบัติงำน (accountability for 

performance) เพือ่ให้สอดคล้องกบับริบทกำรปฏริปูระบบรำชกำรทีเ่กดิขึน้ 

ในประเทศไทยในขณะนั้น จะเห็นได้ว่ำ ในช่วงน้ันแนวคิดกำรจัดกำร 

ภำครฐัแนวใหม่ (New Public Management-NPM) กลำยเป็นกระแสหลกั 

ของกำรปฏริปูระบบรำชกำรทัว่โลกขณะนัน้ ทีเ่ข้ำมำมอิีทธพิลต่อกำรปฏิรปู 

ระบบรำชกำรของไทย ตำมปรัชญำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ปัญหำ

ของระบบรำชกำรมำจำกกำรผูกขำดกำรพัฒนำประเทศและกำรจัดหำ

บรกิำรสำธำรณะ ส่งผลให้กำรท�ำงำนของภำครฐัประสบปัญหำควำมตงึตวั  

ไม่ยืดหยุ่น เนือ่งมำจำกกฎระเบยีบต่ำงๆ ท�ำให้ขำดประสิทธภิำพ ทำงแก้ 

คือ ภำครัฐต้องลดขนำดองค์กำรที่ใหญ่โตแบบเครื่องจักรขนำดใหญ่ลง  

ลดกำรใช้กฎระเบียบลง น�ำกำรบริหำรจัดกำรของภำคเอกชนมำใช ้

ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วมในกำรจัดหำ

บริกำรสำธำรณะ เป้ำหมำยคอื เพือ่สร้ำงประสิทธภิำพในกำรบรหิำรงำน 

ภำครัฐ ในประเทศไทย รัฐบำลได้ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วม 

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกขึ้น มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ

และเอกชน (กรอ.) และมกีำรน�ำแนวคดิภำคร่ีวมภำครฐัและภำคเอกชน 

(Public-Private Partnerships-PPP) มำใช้ ทบทวนภำรกิจที่สำมำรถ 

ถ่ำยโอนให้ภำคส่วนอืน่เข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินงำน โดยกำรจดัจ้ำงบคุคล 

หรอืหน่วยงำนภำยนอก (contracting) กำรถ่ำยโอนงำนเพือ่มอบให้เอกชน 

รบัไปด�ำเนนิกำรเป็นต้น ในปี 2541 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกบัแผน 

ปฏริปูระบบกำรบรหิำรงำนภำครฐั หนึง่ในแผนกำรปฏรูิปคอื กำรปรับเปลีย่น 

วฒันธรรม ค่ำนยิมในกำรบรหิำรภำครฐั มกีำรเน้นควำมซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลอืกปฏบิติั และมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน มีกำรน�ำ

แนวคดิธรรมำภบิำลมำใช้ และออกระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วย
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กำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ที่เกิดขึ้นภำยใต้

รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทีเ่น้นหลกักำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน กำรป้องกนัและปรำบปรำบกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ในวงรำชกำร และระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ 

ส่วนรำชกำร (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2558, น.517-521) 

งำนวิจัยของผู้เขียนในส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนึกรับผิดชอบเมื่อปี 

พ.ศ. 2545 (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545, น.2-65 ถึง 2-73) จึงพัฒนำ

ขึ้นจำกฐำนแนวคิดดังกล่ำวคือ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน  

(accountability for performance) โดยเน้นที่กำรสร้ำงวัฒนธรรมส�ำนึก 

รับผิดชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงบรรดำนักวิชำกำรเช่ือว่ำ (Callahan,  

Kathe, 2007) องค์กำรท่ีพัฒนำวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบภำยใน

องค์กำรของตน จะสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติงำน

ที่มีประสิทธิผลสูงสุดได้ องค์ประกอบของวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบ

ประกอบด้วย 

1. กำรมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่ำต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยอะไร 

(clear intention) 

2. กำรท่ีบุคลำกรในองค์กำรมีควำมรู้สึกร่วมกันว่ำ พวกตน 

เป็นเจ้ำของและส�ำนกึว่ำทกุคนในองค์กรต่ำงร่วมเป็นเจ้ำของ

ร่วมกัน (interlocking ownership)

3. มวีธิกีำรท�ำงำนหรอืกลไกในองค์กำรเพือ่ช่วยให้กำรท�ำงำน

บรรลุเป้ำที่วำงไว้ (effective execution)

4. จัดกำรกับคนอู้งำน เก่ียงงำน ไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง  

(relentless attack of dysfunctional habits)

5. วำงแผนส�ำรองไว้ (responsive recovery)
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6. น�ำวิธีกำรวัด/ประเมินผลลัพธ์แบบใหม่ ยกย่องผู้ที่ท�ำงำน

ได้ตำมเป้ำ (ruthless measuring of results)

เนือ่งจำกในงำนวจิยัครัง้ทีแ่ล้วเป็นกำรเน้นถงึกำรสร้ำงวฒันธรรม

ในองค์กำรแบบส�ำนกึรบัผดิชอบ (ส�ำหรับหน่วยงำนภำครฐั) ในงำนวจัิย

ครัง้นีจ้ะพดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบส�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัในประเดน็ทีย่งั

มิได้มีกำรกล่ำวถึงในครั้งก่อน ได้แก่ (1) ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบ, 

(2) กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ (3) ส�ำนึกรับผิดชอบกับกำรปฏิรูประบบ

รำชกำรของไทย ช่วงทศวรรษ 1980s และ 1990s (4) บทบำทของภำค

ประชำชนในกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
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ประเภท ของ 
ส�ำนึกรับผิดชอบ

เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ ค�ำถำมพ้ืนฐำนท่ีเรำมักตัง้ข้ึนเกีย่วกบั 

เรื่องนี้ ได้แก่ 

• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อใครบ้ำง หรือองค์กำรภำครัฐ 

ถกูบงัคบัว่ำต้องตอบค�ำถำมเก่ียวกับพฤติกรรมทีไ่ด้กระท�ำ

ลงไปต่อใครหรือหน่วยงำนใดบ้ำง 

• ใครควรต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ และต้องชี้แจงอธิบำยถึง

เหตุผลของพฤติกรรมดังกล่ำว 

• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบในเรื่องหรือประเด็นใดบ้ำง 

• ท�ำไมผู้ช้ีแจงต้องเกิดควำมรู้สึกว่ำ ตัวเองต้องร่วมใน 

กระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ (Bovens, Mark, 2015)

จำกค�ำถำมทั้งสี่ข้อดังกล่ำว Bovens ได้แบ่งประเภทของ 

ส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
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ประเภทที ่1 ต้องมีส�ำนกึรบัผดิชอบต่อใครบ้ำง ซ่ึงหน่วยงำน/

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐตำมระบอบประชำธิปไตยจะต้องรบัผดิชอบต่อหลำยหน่วยงำน  

ตำมควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่หลำกหลำย ได้แก่

• ส�ำนกึรบัผดิชอบทำงกำรเมอืง (political accountability) 

หน่วยงำนภำครัฐฝ่ำยบริหำรต้องมีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบทำง 

กำรเมือง ต่อตัวแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง ผู้ออกเสียง

เลอืกตัง้ และสือ่ และยงัรวมถงึกำรทีฝ่่ำยกำรเมอืงท่ีได้รบัเลอืกต้ังเข้ำมำ

ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชำชนที่เลือกพวกเขำเข้ำมำด้วย

• ส�ำนึกรับผดิชอบตำมกรอบกฎหมำย (legal account- 

ability) ได้แก่ ศำลและองค์กำรตรวจสอบภำยนอกท่ีตัง้ข้ึนตำมรฐัธรรมนญู 

เช่น ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำติ 

(ปปช.), ผูต้รวจกำรแผ่นดินของรฐัสภำ, คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ  

ฯลฯ

• ส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร (administrative  

accountability) เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในฝ่ำยบริหำรเอง เช่น  

ผู้ตรวจสอบภำยใน

• ส�ำนกึรบัผดิชอบทำงวชิำชพี (professional account-

ability) ได้แก่ สมำคมวิชำชพีต่ำงๆทีท่�ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนวชิำชพี

• ส�ำนึกรับผิดชอบทำงสังคม (social accountability) 

เนื่องจำกควำมไม่ไว้วำงใจในระบบรำชกำร ในประเทศประชำธิปไตย 

ส่วนใหญ่ ภำคประชำชนจะเข้ำมำมบีทบำทในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำน

และกำรตดัสนิใจของภำครฐั ภำคประชำชนนีอ้ำจรวมถึงลกูค้ำขององค์กำร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชำชน และภำคประชำสังคม เป็นต้น (ดูสถำบัน

พระปกเกล้ำ, 2545, น. 2-70 ถึง 2-73)
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ประเภทที่ 2 ใครเป็นผู้ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ เรำจะพบว่ำ 

ในปัจจุบัน เป็นกำรยำกท่ีภำรกิจของภำครัฐอันหนึ่งจะถูกจัดท�ำโดย

หน่วยงำนเพียงหน่วยเดียวเบ็ดเสร็จ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ปัญหำ 

กำรแพร่กระจำยของยำเสพติด ที่มีหลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง  

ปัญหำทีต่ำมมำกคื็อ เป็นกำรยำกทีจ่ะระบุลงไปว่ำ หน่วยงำนหรือบุคลำกรใด 

ทีร่บัผดิชอบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กดิขึน้ และต้องรบัผดิชอบขนำดใด  

อันเป็นปัญหำของกำรท่ีมีหลำยฝ่ำยเข้ำมำเกี่ยวข้อง (the problem of 

many hands) ที่นโยบำยจะผ่ำนหลำยมือ หรือหลำยคณะกรรมกำร 

หลำยกฎระเบียบ Bovens ได้เสนอว่ำ เรำอำจแก้ปัญหำนี้ โดยกำรจัด

ประเภทของผู้ที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็น

• ส�ำนึกรับผิดชอบระดับหน่วยงำน (corporate  

accountability) ในระดับนี้หน่วยงำนมีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ 

ในระดับขององค์กำร กล่ำวคือ องค์กำรหรือหน่วยงำนเปรียบเสมือน 

หนึง่หน่วยทีต้่องรบัผิดชอบและชีแ้จงให้เหตผุลกำรกระท�ำและกำรตดัสนิใจ 

ที่ท�ำขึ้นในฐำนะของหน่วยงำนหนึ่งๆ

• ส�ำนกึรบัผดิชอบแบบสำยกำรบงัคบับญัชำ (hierarchical  

accountability)

• ส�ำนึกรบัผดิชอบแบบองค์คณะ (collective account-

ability) ตำมรูปแบบนี้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคนเป็นส่วนประกอบขององค์กร

หรือหน่วยงำนของตน ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำหรือ 

กำรตัดสินใจขององค์กำรจะตกอยู่กับบรรดำสมำชิก ยกตัวอย่ำงเช่น 

คณะรัฐมนตรี หรือ สหภำพยุโรป มีส�ำนึกรับผิดชอบแบบเป็นองค์คณะ
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• ส�ำนกึรบัผดิชอบแบบปัจเจกบุคคล (individual account-

ability) ได้แก่กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีใ่นฐำนะปัจเจกบคุคลต้องมสี�ำนกึรบัผดิชอบ

ต่อผลกำรกระท�ำทีเ่กดิขึน้ ยกตวัอย่ำงเช่น ส�ำนกึรบัผดิชอบแบบวชิำชพี 

ถ้ำหมอรกัษำผดิพลำดย่อมต้องรบัผลทีต่ำมมำตำมมำตรฐำนวชิำชพีนัน้

ประการที่ 3 ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ  

ขึ้นกับว่ำเป็นส�ำนึกรับผิดชอบด้ำนใด เช่น ถ้ำเป็นส�ำนึกรับผิดชอบทำง

กฎหมำย (legal accountability) ประเด็นทีต้่องมสี�ำนกึรบัผดิชอบจะเป็น

พฤตกิรรมทีเ่กิดขึน้ในมติขิองกฎหมำย ถ้ำเป็นส�ำนกึรบัผดิชอบทำงวชิำชพี

กจ็ะดถูงึพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมำตำมมำตรฐำนวชิำชพีหรอืไม่ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ประเด็นหรือเรื่องท่ีต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบยังครอบคลุมถึง 

เรื่องกระบวนกำร วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติ (procedural) ตลอดจน

ผลผลิต (product) ของนโยบำยหรือกำรตัดสินใจที่ออกมำด้วย 

ประการที่ 4 ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ 

Bovens (2015, pp.15-16) ให้ค�ำตอบสองอย่ำง อย่ำงแรกคอื ถกูบงัคบั

ให้ต้องเข้ำร่วม หรอือย่ำงทีส่อง สมคัรใจ ในเรือ่งนีเ้รำจะพบว่ำ มกีำรจดั

ลักษณะกระบวนกำรจัดท�ำส�ำนึกรับผิดชอบเรียงออกมำเป็น 3 ระดับ 

(spectrum) ได้แก่

(1) ระดับแนวตั้ง ส�ำนึกรับผิดชอบระดับแนวตั้ง  

ทีม่กีำรบงัคบัใช้ มกีำรใช้อ�ำนำจตำมกรอบกฎหมำย เรยีกว่ำ แบบ vertical  

accountability เป็นสถำนกำรณ์เมื่อกระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ 

ที่จัดท�ำข้ึนมีลักษณะเป็นทำงกำร ตำมสำยกำรบังคับบัญชำระหว่ำง 

ผูต้้องแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบและผูร้บัมอบส�ำนกึรบัผดิชอบ เช่น หน่วยงำน 
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ภำครัฐต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นๆ หรือ

หน่วยงำนฝ่ำยบรหิำรต้องไปตอบค�ำถำมและชีแ้จงข้อสงสยักำรปฏบิตังิำน 

ต่อรฐัสภำ (อยูใ่นประเภทของ hierarchical accountability) เช่นเดยีวกบั  

legal accountability ท่ีมกัเป็นกำรจัดท�ำส�ำนกึรบัผิดชอบแบบเป็นทำงกำร

ขึ้นกับอ�ำนำจตำมตัวบทกฎหมำย มีกำรบังคับใช้ให้มีส�ำนึกรับผิดชอบ 

หรือแม้กระทั่งในแบบวิชำชีพ (professional accountability) จะอยู่ใน

ระดบั vertical accountability ถ้ำมกีำรฟ้องร้องไปยงัคณะกรรมกำรดแูล

มำตรฐำนวิชำชีพตำมสำขำวิชำ ที่ต้องลงมำก�ำกับดูแลและลงโทษเม่ือ 

มีกำรละเมิดเกิดขึ้น

(2) ในอีกซีกข้ำงหนึ่งของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ ได้แก่ 

ส�ำนกึรบัผิดชอบระดับแนวนอน (horizontal accountability) ได้แก่ ส�ำนึก

รบัผดิชอบทำงสงัคม (social accountability) ทีไ่ม่มกีำรใช้สำยกำรบงัคบั

บัญชำระหว่ำงผู้ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและผู้รับ แต่ผู้แสดงส�ำนึก 

รบัผดิชอบจะมกีำรแสดงพฤตกิรรมส�ำนกึรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ทีห่ลำกหลำย และเป็นกำรแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบโดยสมคัรใจ ทีเ่กดิจำก

จิตส�ำนึกว่ำ หน่วยงำนจ�ำเป็นต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชำชน 

เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงนัยทำงคุณธรรมของหน่วยงำนนั้น โดยท่ัวไป 

ส�ำนกึรบัผดิชอบในแนวนอนจะมลีกัษณะกำรแสดงออกของส�ำนกึรับผดิชอบ 

ระหว่ำงบุคคลสองฝ่ำย ทั้งผู้ให้และผู้รับบนฐำนอ�ำนำจที่เท่ำเทียมกัน 

(3) ในช่วงกลำงของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ เรำจะพบ 

diagonal accountability ได้แก่ ส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร  

(administrative accountability) ที่เห็นได้จำก ผู ้ตรวจกำรแผ่นดิน  

(ombudsman), ส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิ (audit offices), ผูต้รวจสอบ 

เช่น ตรวจสอบคณุภำพกำรศกึษำ (inspectorates), ผู้ตรวจสอบด้ำนบญัชี 
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เป็นต้น พวกนี้ไม่ได้มีควำมสัมพันธ์แบบสำยกำรบังคับบัญชำโดยตรง 

ต่อหน่วยงำนภำครัฐ และมีอ�ำนำจบังคับใช้ที่ต�่ำ แต่หน่วยงำนเหล่ำนี้

สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจไปยังรัฐมนตรีหรือรัฐสภำ พวกเขำจึงมี

อ�ำนำจแบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นอ�ำนำจทำงอ้อม (indirect, two-step 

relation) ส�ำนึกรับผิดชอบแบบ diagonal จึงถูกเรียกว่ำเป็น ‘shadow 

of hierarchy’ หรือ ‘เงำของส�ำนึกรับผิดชอบแบบสำยกำรบังคับบัญชำ’

กำรท่ีเรำแบ่งประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็นสี่อย่ำง

ดังกล่ำว ได้แก่ ใครต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อใคร  

ในเรื่องอะไรบ้ำง และท�ำไมต้องส�ำนึกรับผิดชอบ ท�ำให้เรำต้องตอบ

ค�ำถำมส�ำคัญของส�ำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับกลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ  

ทีห่น่วยงำนภำครฐัจ�ำเป็นต้องใช้ในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ส�ำนกึรบัผดิชอบ  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกล่ำวในหัวข้อต่อไป 
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กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ
ของ หน่วยงำนภำครัฐ 

ฝ่ำยบริหำร 
(mechanisms of  

government accountability)

ถ้ำเทียบกับภำคส่วนอื่นๆ เช่น ภำคเอกชน หรือภำคของ

องค์กำรที่ไม่หวังผลก�ำไรหรือพวก NGOs แล้ว อำจถือได้ว่ำ ระบบ 

ส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐดูจะซับซ้อนและมีขอบเขต 

ทีก่ว้ำงขวำงมำก สำเหตุทีภ่ำครฐัต้องมีส�ำนกึรบัผดิชอบในระดบัท่ีสงูกว่ำ 

ภำคส่วนอื่นๆ เป็นเพรำะอ�ำนำจที่รัฐมีอยู่และเพื่อเป็นกำรปกป้อง 

กำรท�ำงำนของภำครัฐเองด้วย จะเห็นได้ว่ำ รัฐผูกขำดอ�ำนำจในกำร

บังคับใช้โดยกฎหมำยที่รัฐมีอยู่ในมือ ท�ำให้สำมำรถจับกุมหรือคุมขัง

ประชำชนได้ ท�ำให้สำมำรถเก็บภำษีและยึดทรัพย์ ท้ังยังสำมำรถออก

กฎระเบียบที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้ กำรที่รัฐมีศักยภำพ 

ในกำรก้ำวล่วงสทิธขิัน้พืน้ฐำนและผลประโยชน์ของพลเมอืง ท�ำให้จ�ำเป็น

ที่ต้องมีระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่รัดกุมและครอบคลุมเพื่อป้องกันมิให้ 
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

รัฐใช้อ�ำนำจในทำงผิดๆ ในหนังสือของ Mulgan (2003, pp.36-114)  

ได้ให้ควำมส�ำคัญแก่กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐ 

ฝ่ำยบริหำร โดยแบ่งออกเป็น กลไกทำงกำรเมืองของส�ำนึกรับผิดชอบ 

(political mechanisms) และกลไกอืน่ๆ ได้แก่ กำรตรวจสอบบญัช ี(audit), 

ตุลำกำรภิวัฒน์ (judicial review) เป็นต้น 

กลไกส�านึกรับผิดชอบส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การเลือกตั้ง • รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำ 

ผูแ้ทนแต่ละคนทีไ่ดรั้บ

เลือกเข้ำมำ

• ผู้ไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง

• ผลกำรท�ำงำน 

ในภำพรวม

รณรงค์หำเสียง

พรรคกำรเมือง

• กำรสนทนำพูดคุยกัน 

(discussion) ในประเด็น 

ทำงนโยบำยที่เป็นปัญหำ

• กำรที่ประชำชนสำมำรถจะ

คว่�ำบำตรบีบบังคับให้ต้อง 

พ่ำยแพ้ได้ (rectification)

การตรวจสอบโดย

การออกกฎหมาย

ของสภานติบิญัญติั

• รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้ งหน่วยงำน 

ภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลกำรท� ำงำน 

ในภำพรวมของ

รัฐบำล

• นโยบำยทั่วไป

• กำรตัดสินใจอันใด 

อันหน่ึงโดยเฉพำะ

1) รำยงำนและ

บัญชี

2) ควำมรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

3) กำรสืบสวนของ

คณะกรรมกำร

4) ตัวแทนตำม

บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกันในเรื่อง

นั้นๆ

• กำรแก้ไขเพื่อท�ำให้ถูกต้อง 

(rectification) เช่น กำรสนทนำ 

ถกเถียงสำธำรณะในสภำ 

สำมำรถบีบบังคับให้ฝ่ำย

บรหิำรตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุมติ

หรือกำรตัดสินใจที่ท�ำลงไป
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กลไกส�านึกรับผิดชอบส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การเลือกตั้ง • รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำ 

ผูแ้ทนแต่ละคนทีไ่ดรั้บ

เลือกเข้ำมำ

• ผู้ไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง

• ผลกำรท�ำงำน 

ในภำพรวม

รณรงค์หำเสียง

พรรคกำรเมือง

• กำรสนทนำพูดคุยกัน 

(discussion) ในประเด็น 

ทำงนโยบำยที่เป็นปัญหำ

• กำรที่ประชำชนสำมำรถจะ

คว่�ำบำตรบีบบังคับให้ต้อง 

พ่ำยแพ้ได้ (rectification)

การตรวจสอบโดย

การออกกฎหมาย

ของสภานติบัิญญตัิ

• รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้ งหน่วยงำน 

ภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลกำรท� ำงำน 

ในภำพรวมของ

รัฐบำล

• นโยบำยทั่วไป

• กำรตัดสินใจอันใด 

อันหน่ึงโดยเฉพำะ

1) รำยงำนและ

บัญชี

2) ควำมรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

3) กำรสืบสวนของ

คณะกรรมกำร

4) ตัวแทนตำม

บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกันในเร่ือง

นั้นๆ

• กำรแก้ไขเพื่อท�ำให้ถูกต้อง 

(rectification) เชน่ กำรสนทนำ 

ถกเถียงสำธำรณะในสภำ 

สำมำรถบีบบังคับให้ฝ่ำย

บรหิำรตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุมติ

หรือกำรตัดสินใจที่ท�ำลงไป

Mulgan ได้จัดท�ำหมวดหมู่ของกลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับ

หน่วยงำนภำครัฐไว้ ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

(1)รายงานและบญัชี • หน่วยงำนภำครัฐ • สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลประกอบกำร

ทำงกำรเงิน

• ผลกำรท�ำงำน 

โดยทั่วไป

• ข้อมูล

(2) ความรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้งรัฐสภำ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

รัฐมนตรีสำมำรถเปลีย่นแปลง

แก้ไขกำรตัดสินใจในอดีตให้

ถกูตอ้งตำมขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บั)

(3)การสอบสวนของ

คณะกรรมการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

ผลจำกกำรสอบสวนอำจท�ำให้

ฝ่ำยบริหำรต้องตัดสินใจใหม่

ให้ ถูกต้องตำมข้อมูลจำก 

กำรสอบสวนดังกล่ำว

(4)การเป็นตัวแทน

ตามรัฐธรรมนูญ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน
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กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

(1)รายงานและบญัชี • หน่วยงำนภำครัฐ • สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลประกอบกำร

ทำงกำรเงิน

• ผลกำรท�ำงำน 

โดยทั่วไป

• ข้อมูล

(2) ความรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้งรัฐสภำ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

รฐัมนตรสีำมำรถเปลีย่นแปลง

แก้ไขกำรตัดสินใจในอดีตให้

ถูกตอ้งตำมขอ้มลูใหมท่ีไ่ด้รบั)

(3)การสอบสวนของ

คณะกรรมการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

ผลจำกกำรสอบสวนอำจท�ำให้

ฝ่ำยบริหำรต้องตัดสินใจใหม่

ให้ถูกต้องตำมข้อมูลจำก 

กำรสอบสวนดังกล่ำว

(4)การเป็นตัวแทน

ตามรัฐธรรมนูญ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การสนทนาพูดคุย

กันทางโยบาย

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• กลุ่มผลประโยชน์

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป คณะกรรมกำรท่ี

ปรึกษำ

ชุมชนทำงนโยบำย

กลุ่มผู้ออกมำ

ประท้วงคัดค้ำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

สื่อ • รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• นักหนังสือพิมพ์

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรรำยงำนของสือ่

กำรสัมภำษณ์

กม.และมำตรกำร

ปกป้องผู้ออกมำ 

ใหข้่ำวทุจริตของ 

หน่วยงำนของตน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การตรวจสอบของ

ฝ่ายตุลาการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ศำล

• เวทีอภิปรำย

• กำรไต่ถำม/ 

คณะกรรมำธิกำร

• กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรให้กำรรำยงำน

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรได้

ข้อมูลที่มำจำกตรวจสอบ

ของฝ่ำยตุลำกำร)

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:   

การตรวจสอบของ

รัฐบาล

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผู้ตรวจสอบ 

ของฝ่ำยบริหำร/ 

สภำนิติบัญญัติ/

ประชำชน

• กำรปฏิบัติตำม

กรอบกฎหมำย

ทำงกำรคลัง

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

กำรตรวจสอบที่ท�ำ

เปน็งำนปกตปิระจ�ำ

กำรตรวจสอบ 

ผลกำรท�ำงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(ด้ำนกำรคลังเท่ำนั้น)
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กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การสนทนาพูดคุย

กันทางโยบาย

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี

• กลุ่มผลประโยชน์

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป คณะกรรมกำรท่ี

ปรึกษำ

ชุมชนทำงนโยบำย

กลุ่มผู้ออกมำ

ประท้วงคัดค้ำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

สื่อ • รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• นักหนังสือพิมพ์

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรรำยงำนของสือ่

กำรสัมภำษณ์

กม.และมำตรกำร

ปกป้องผู้ออกมำ 

ใหข้่ำวทุจริตของ 

หน่วยงำนของตน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การตรวจสอบของ

ฝ่ายตุลาการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ศำล

• เวทีอภิปรำย

• กำรไต่ถำม/ 

คณะกรรมำธิกำร

• กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรให้กำรรำยงำน

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรได้

ข้อมูลที่มำจำกตรวจสอบ

ของฝ่ำยตุลำกำร)

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:   

การตรวจสอบของ

รัฐบาล

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผู้ตรวจสอบ 

ของฝ่ำยบริหำร/ 

สภำนิติบัญญัติ/

ประชำชน

• กำรปฏิบัติตำม

กรอบกฎหมำย

ทำงกำรคลัง

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

กำรตรวจสอบที่ท�ำ

เปน็งำนปกตปิระจ�ำ

กำรตรวจสอบ 

ผลกำรท�ำงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(ด้ำนกำรคลังเท่ำนั้น)
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การสอบสวนและ

ตรวจสอบ

• ระบบรำชกำร

• ผู้ให้บริกำรสำธำรณะ

• ผูต้รวจสอบรฐัสภำ

• องคก์ำรตรวจสอบ

• จเรทั่วไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• วธีิกำรปฏบัิติตำม

ขั้นตอน

• ผลกำรท�ำงำน

กำรสอบสวน

กำรให้ค�ำแนะน�ำ

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุย

การเปิดให้ 

ภาคประชาชน 

เข้าถึงโดยตรง

• ระบบรำชกำร • ประชำชน • นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ข้อร้องเรียน

วิธีกำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอน

ขั้นตอนตำม

กฎหมำยเปิดให้

ประชำชนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมโดยตรง

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

สำานึกรับผิดชอบ 

โดยบุคคล

• นักกำรเมือง

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชำ

• ศำล

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน

• เพื่อท�ำตำมกฏ

ระเบียบที่มีอยู่

ส�ำนึกรับผิดชอบ

จำกเบื้องล่ำง 

สู่เบื้องบน

กฎหมำยปกป้อง 

ผู้ออกมำให้ข้อมูล

ของหน่วยงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(เป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

ที่มำ: Mulgan, 2003, pp.109-110 
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กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การสอบสวนและ

ตรวจสอบ

• ระบบรำชกำร

• ผู้ให้บริกำรสำธำรณะ

• ผูต้รวจสอบรฐัสภำ

• องคก์ำรตรวจสอบ

• จเรทั่วไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• วธิกีำรปฏบิติัตำม

ขั้นตอน

• ผลกำรท�ำงำน

กำรสอบสวน

กำรให้ค�ำแนะน�ำ

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุย

การเปิดให้ 

ภาคประชาชน 

เข้าถึงโดยตรง

• ระบบรำชกำร • ประชำชน • นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ข้อร้องเรียน

วิธีกำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอน

ขั้นตอนตำม

กฎหมำยเปิดให้

ประชำชนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมโดยตรง

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

สำานึกรับผิดชอบ 

โดยบุคคล

• นักกำรเมือง

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชำ

• ศำล

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน

• เพื่อท�ำตำมกฏ

ระเบียบที่มีอยู่

ส�ำนึกรับผิดชอบ

จำกเบื้องล่ำง 

สู่เบื้องบน

กฎหมำยปกป้อง 

ผู้ออกมำให้ข้อมูล

ของหน่วยงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(เป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

ที่มำ: Mulgan, 2003, pp.109-110 
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

จำกตำรำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่ยกมำจะเห็นได้ว่ำ

1. ส�ำนึกรับผิดชอบย่อมขึ้นกับโครงสร้ำงรัฐธรรมนูญของ 

แต่ละประเทศ ในระบบรฐัสภำแบบอังกฤษ ทีซ่ึง่อ�ำนำจของฝ่ำยบรหิำร

และฝ่ำยนติบิญัญตัเิชือ่มโยงกนั ท�ำให้สำยกำรบังคบับัญชำของรฐัมนตร ี

ในคณะรัฐมนตรมีอี�ำนำจสงู หน่วยงำนอืน่ๆทีข่ึน้กบัสำยกำรบงัคบับญัชำนี ้

ต้องรำยงำนและตอบค�ำถำม (มสี�ำนึกรบัผดิชอบแบบสำยกำรบงัคบับญัชำ)  

ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกำ กำรแบ่งแยก

อ�ำนำจท�ำให้เกิดกำรแบ่งแยกช่องทำงกำรท�ำงำนของส�ำนึกรับผิดชอบ 

(ต่ำงจำกระบบรัฐสภำท่ีมีอยู่ช่องทำงเดียว) และยังมีกำรแบ่งส�ำนึก 

รับผิดชอบระหว่ำงระดับของรัฐบำล (รัฐบำลกลำง มลรัฐและท้องถิ่น)  

ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ท�ำให้เป็นระบบที่ซับซ้อนกว่ำ

 ในประเทศไทย ช่วงที่มีกำรปกครองเป็นประชำธิปไตยตำม

ระบบรัฐสภำ มีกฎหมำยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ  

ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ ได้ก�ำหนดให้มี 

กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ จะเห็นว่ำในรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มี

กลไกกำรตรวจสอบ (นพดล เฮงเจริญ, 2549) ดังนี้

• องค์กรศำล (ศำลรฐัธรรมนญู, ศำลยุตธิรรม, ศำลปกครอง, 

ศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง)

• องค์กรอิสระ มีฐำนะเป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญที่ใช้

อ�ำนำจตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมำย

ประกอบรัฐธรรมนูญ อันเป็นกำรเสริมอ�ำนำจบริหำร

และอ�ำนำจตุลำกำร (ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง,  

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ, คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ,  
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คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

หรือ ปปช., คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน)

• องค์กรอสิระทีใ่ห้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ มฐีำนะเป็นองค์กรตำม

รัฐธรรมนูญท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

(ได้แก่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ผู้ตรวจกำร

แผ่นดิน)

2. แม้ระบบส�ำนกึรบัผดิชอบของหน่วยงำนภำครฐัจะแตกต่ำง

กันแล้วแต่ว่ำรฐัธรรมนูญก�ำหนดรปูแบบไว้เป็นอย่ำงไร ซึง่จะท�ำให้ระบบ

ส�ำนกึรบัผดิชอบเป็นเอกภำพมำกน้อยแตกต่ำงกัน แต่สิง่ทีค่ล้ำยคลึงกัน 

ก็คือ ระบบนี้มีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่ซับซ้อน มีวิธีกำรใช้ 

แตกต่ำงกัน ขึน้กบัว่ำ เป็นส่วนใดของระบบรำชกำร ด้ำนใด และประเดน็

ประเภทใด ยกตวัอย่ำงเช่น ส�ำนกึรบัผดิชอบแตกต่ำงกนัตำมสถำนะของ

องค์กรของหน่วยงำนทีต้่องแสดงส�ำนกึรับผดิชอบหรอืของตวัเจ้ำหน้ำที่

ของหน่วยงำนที่ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบ ผู้น�ำที่ได้รับเลือกตั้งมำจะม ี

ส�ำนึกรับผิดชอบทำงกำรเมืองผ่ำนกำรเลือกต้ัง (คร้ังต่อๆ ไปของเขำ 

เพรำะถ้ำเขำไม่คิดจะลงเลือกต้ังอีกก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ

ทำงกำรเมือง) และสื่อ ในขณะท่ีข้ำรำชกำรต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมำธิกำรสภำและผู้ตรวจสอบทำงกำรเงินของฝ่ำยบริหำร  

ในขณะทีภ่ำยในหน่วยงำนของรฐัเอง หวัหน้ำหน่วยงำนจะมีส�ำนกึรบัผิดชอบ 

ต่อผู้น�ำทำงกำรเมือง ขณะที่เจ้ำหน้ำที่ระดับล่ำงๆ ลงไปจะมีส�ำนึก 

รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน ในขณะที่องค์กรอิสระจะมี

ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผู้น�ำทำงกำรเมืองน้อยแต่จะมีส�ำนึกรับผิดชอบสูง

ต่อกรรมำธิกำรสภำและสื่อ
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

3. แม้กลไกส�ำนึกรับผิดชอบจะรวมขั้นตอนต่ำงๆ ของ

กระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ ต้ังแต่กำรให้ข้อมูลหรือค�ำชี้แจงที่เป็น

ข้อมูล (information) กำรสนทนำโต้ตอบ(discussion) และกำรแก้ไข 

ให้ถูกต้อง (rectification) ซึ่งบำงกลไกก็ใช้ท้ังสำมแบบ แต่ส่วนใหญ ่

จะมีแค่บำงขั้นตอน (โปรดดูตำรำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบ) แต่จะเห็นว่ำ  

ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีต้องใช้ทุกอัน (ยกเว้นกำรเลือกตั้ง) เช่นเดียวกันกลไก

หลำยๆ อันมกีำรใช้วธิกีำรสนทนำโต้ตอบ ขณะเดยีวกนักำรใช้วธิกีำรแก้ไข 

ให้ถกูต้อง (rectification) เป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรให้อ�ำนำจศำลสงูสดุ 

พิจำรณำทบทวนและตัดสินแก้ไขกำรกระท�ำ (เช่น กำรตัดสินใจหรือ 

กำรออกกฎหมำย) ของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนติบิญัญตั ิเครือ่งมอืประเภท 

rectification ยังใช้กับกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอื่นๆ เช่น กำรเลือกต้ังที่

เปิดช่องทำงให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งสำมำรถลงโทษ ถอดถอน หรือปลด 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง เครือ่งมอืประเภท rectification ยังถกูใช้อย่ำงกว้ำงขวำง

ในกลไกทำงรฐัสภำ (โปรดดตูำรำงกลไกส�ำนึกรบัผดิชอบ) สิง่ทีส่�ำคญัของ

กำรใช้กลไกแบบ rectification คอืกำรให้ข้อมลูและมกีำรสนทนำถกเถยีง 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ แม้หน่วยงำนหรือองค์กำรหน่ึงจะไม่มีกำรใช้กลไก 

rectification หรือไม่มีอ�ำนำจในเรื่องนี้ แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำ ระบบ

ส�ำนกึรบัผดิชอบขององค์กำรไร้ประสทิธภิำพ เนือ่งจำกกำรเปิดให้สงัคม

และสือ่เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นและส่งเสียงวพิำกษ์วจิำรณ์ต่อพฤตกิรรม 

ทีไ่ม่เหมำะสมของหน่วยงำนอำจน�ำไปสูก่ำรแก้ไข และมมีำตรกำรเยยีวยำ

ตำมมำ ท�ำให้กำรมกีำรเปิดให้สงัคมและสือ่เข้ำมำตรวจสอบมกัจะเพยีงพอ 

ในกำรท�ำให้เกิดส�ำนึกรับผิดชอบแล้ว
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4. เม่ือเรำดูจำกกลไกส�ำนึกรบัผดิชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  

เรำอำจคดิว่ำ ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบและบังคบัให้หน่วยงำน 

และเจ้ำหน้ำท่ีรัฐมีส�ำนึกรบัผดิชอบได้ แต่ในข้อเทจ็จรงิ เรำต้องยอมรบัว่ำ  

กลไกส�ำนึกรับผิดชอบมีจุดอ่อน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเปิดข้อมูลข่ำวสำร

และกำรเปิดเวทีสนทนำอภิปรำยถกเถียง ภำครัฐสำมำรถสกัดกั้น 

กำรเข้ำถงึข้อมลูได้ตัง้แต่ขัน้ต้น เช่น อ้ำงเหตผุลควำมมัน่คงของประเทศ 

กระทบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ท�ำให้สำมำรถเลี่ยงกำรให้ข้อมูล

แก่ศำล โดยทั่วไปหน่วยงำนรัฐมักจะเลือกเปิดเผยข้อมูลบำงประเภท 

หรือรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำท่ีรัฐอำจเลี่ยงจะไปตอบค�ำถำมต่อข้อซักถำม

ในสภำนิติบัญญัติ หรือเลี่ยงจะให้ข่ำวแก่สื่อ แม้จะมีกฎหมำยด้ำน

ข้อมูลข่ำวสำร แต่ข้อมูลที่ได้มักเป็นกำรตัดสินใจหรือด�ำเนินกำรไปแล้ว  

และเล่ียงกำรตรวจสอบของสภำนิติบัญญัติโดยใช้กำรประชำสัมพันธ์  

กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนเพื่อป้องกันมิให้มีกำรขุดคุ้ยกรณ ี

ทีอ่ำจกระทบเสถยีรภำพรฐับำล กำรใช้วิธกีำรแก้ไขให้ถกูต้อง (rectification) 

อำจท�ำไม่ได้โดยง่ำยเมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำ ในรัฐสภำมีสมำชิก

ท่ีมำจำกพรรครัฐบำล และมีกำรส่งคนหรือพรรคพวกไปอยู่ในต�ำแหน่ง

ผู้พิพำกษำ ขณะเดียวกัน กำรมีกำรสนทนำพูดคุยทำงนโยบำย (policy 

dialogue) กม็กัเตม็ไปด้วยกลุม่นกัธรุกจิทีเ่ป็นพวกเดยีวกบัพรรครฐับำล 

สื่อเองก็อำจถูกซื้อท�ำให้สูญเสียศักยภำพในกำรตรวจสอบและให้ข่ำว 

แก่สำธำรณะ อันเป็นช่องทำงส�ำคัญในกำรตรวจสอบภำครัฐ
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ส�ำนึกรับผิดชอบ กับ 
กำรปฏิรูประบบรำชกำร

ส�ำนกึรบัผิดชอบท�ำงำนอยูใ่นบรบิทสงัคม กำรเปลีย่นแปลงใดๆ  

ของบรบิททำงสงัคมย่อมมผีลกระทบต่อกำรท�ำงำนของส�ำนกึรบัผิดชอบ 

อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ ส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐก็เช่นกัน  

กำรเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ต่อกำรบริหำรงำนภำครฐั เช่น กำรปฏริปูระบบ

รำชกำร โลกำภิวัตน์และกำรจัดกำรปกครอง (governance) เป็นต้น  

ล้วนส่งผลต่อกำรท�ำงำนของกำรบรหิำรงำนภำครฐั อ�ำนำจและบทบำท

ของภำครฐัและหน่วยงำนของรฐัและส�ำนกึรบัผดิชอบ ในทีน่ีเ้รำจะพูดถงึ 

กำรเปลี่ยนแปลงสองอย่ำงท่ีมีผลต่อกำรท�ำงำนของส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำหรับหน่วยงำนภำครฐั ได้แก่ กำรปฏริปูระบบรำชกำรและกำรจดักำร

ปกครอง ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนภำครัฐอย่ำงมำก
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ในด้ำนของกำรปฏริปูระบบรำชกำรน้ัน ตัง้แต่ทศวรรษ 1980s 

เป็นต้นมำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกำรบริหำรงำนภำครัฐ 

แบบด้ังเดมิทีภ่ำครฐัเป็นตวัน�ำในกำรบรหิำรและจัดหำบริกำรสำธำรณะ  

กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปฏริปูระบบรำชกำรในสองช่วง  

ได้แก่ ช่วงทศวรรษ 1980 ท่ีเปลีย่นไปสูก่ำรบรหิำรจัดกำรภำครฐัแนวใหม่ 

(New Public Management-NPM) และในทศวรรษ 1990 ทีม่กีำรปฏริปู

ระบบรำชกำรเกิดข้ึนอีกครั้งในทิศทำงของ New Public Service-NPS) 

กำรปฏิรูประบบรำชกำรท้ังสองครั้งมีผลต่อระบบส�ำนึกรับผิดชอบของ

ภำครัฐแบบดั้งเดิมท่ีเน้นเรื่องส่วนที่ใส่เข้ำไป (inputs) และกระบวนกำร 

(process) อนัเป็นลกัษณะของกำรบรหิำรงำนภำครฐัแบบเก่ำ (Old Public 

Administration) มำสูแ่นวทำงกำรจดักำรแบบภำคธุรกจิ (management) 

ที่เน้นด้ำน ผลผลิต (outputs) และผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

(results) ต้ังแต่ทศวรรษ 1990s ที่เน้นเรื่อง ทำงเลือก (โดยแข่งกันหำ 

ภำคเอกชนทีน่�ำเสนอทำงเลอืกทีด่แีละมปีระสิทธภิำพท่ีสุด) และผลผลิต 

และมีกำรจัดท�ำระบบบัญชีแบบตั้งเกณฑ์วัดผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ

แต่ละงวดบัญชี (accrual accounting)
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การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการบริหารงานภาครัฐและประเภท

ของสำานึกรับผิดชอบ

สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

1970s กำรบริหำรงำน

ภำครฐัแบบด้ังเดิม

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในฐำนะเป็น 

กระบวนกำร 

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำหรับสิ่งที่ใส่

เข้ำไปในระบบ 

(inputs)

• ทำงด้ำนเกี่ยวกับ

กำรบริหำร/ 

ทำงด้ำนเกี่ยวกับ

กฎหมำย

• ควำมรับผิดชอบ

ของรัฐมนตรี

• กำรควบคุมกำรท�ำ

ธุรกรรมโดย

รำชกำรส่วนกลำง
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สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

1980s • กำรบริหำร

จัดกำร

• แรงกดกัน

ทำงกำรเมือง

• กระจำย 

ควำมรับผิดชอบ

• กำรควบคุม/สำย

กำรบังคับบัญชำ

• ระบบส�ำนึก 

รับผิดชอบที่

ก�ำหนดส�ำหรับ

แต่ละบุคคล 

ในองค์กำร 

ตำมภำระงำน 

ที่ก�ำหนดไว้ 

อย่ำงชัดเจน 

(accountability 

management)

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ทำงกำรเมือง

1990s • เน้นสภำพ

แวดล้อม

ภำยนอก  

โดยเฉพำะเน้น

ทีล่กูคำ้องคก์ำร

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในมิติของลูกค้ำ

องค์กำร

◌  เลือกผู้จัดหำ

บริกำรสำธำรณะ

◌ ประกันคุณภำพ

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ต่อลูกค้ำองค์กำร
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สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

กลำง

ทศวรรษ 

1990s

ปลำย 

1990s 

- 

2000s

•  เน้นกำร

แข่งขันแบบ

ระบบตลำด

• กำรแยกผู้ซื้อ

บริกำรและผู้จัดท�ำ

บริกำรสำธำรณะ, 

เน้นเรื่องกำร

แข่งขันในกำรจัด

ท�ำบริกำรสำธำรณะ,  

กำรท�ำสัญญำจ้ำง

โดยดูที่ผลผลิต

และผลลัพธ์, กำร

จัดท�ำงบประมำณ

แบบตั้งเกณฑ์ 

กำรวัดผลกำร

ด�ำเนินงำนส�ำหรับ

แต่ละงวดงบประมำณ

• กำรเน้นแนวทำง

ตลำดและกำร

บริหำรสัญญำจ้ำง

• รัฐบำลโดยรวม • เป็นส�ำนึกรับผิดชอบ 

แบบคณะ

• ร่วมกันสร้ำงระบบ

ส�ำนึกรับผิดชอบ 

(shared account-

ability)

ทีม่ำ: “Accountability in Australia: Control, Paradox, and Complexity,”  

by J, Halligan, Public Administration Quarterly, vol. 31, no. 3/4  

(Fall 2007-Winter 2007), 460.
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ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ได้มีกำรน�ำ

วิธีกำรบริหำรของภำคเอกชนเข้ำมำใช้ ท�ำให้เกิดนโยบำยบำงประเภท

ที่แพร่หลำยไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น กำรว่ำจ้ำงให้ 

ภำคเอกชนเข้ำมำท�ำหน้ำทีจ่ดัหำบรกิำรสำธำรณะแทนภำครัฐเพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภำพ ท�ำให้มีกำรใช้วิธีกำร outsourcing, กำรวำงแผนกลยุทธ์ 

กำรวดัผลกำรประกอบกำร โดยแต่ละประเทศอำจมวิีธเีฉพำะทีน่�ำมำใช้ 

ในสงัคมของตน บำงแห่งอำจเน้นท่ีกำรถ่ำยโอนอ�ำนำจ กำรเสรมิอ�ำนำจ

เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐระดบัล่ำงให้มศัีกยภำพมำกขึน้และดจูำกกำรตอบสนอง 

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำผูใ้ช้บรกิำร (เช่น ในสหรัฐอเมริกำ) หรือนวิซแีลนด์

เน้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยเจำะจงระบุไว้ในตัวสัญญำกำรท�ำงำน

ระหว่ำงรัฐมนตรีเจ้ำกระทรวงและหัวหน้ำหน่วยงำน

ในประเทศไทยแม้จะมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรมำหลำยครั้ง  

แต่กำรปฏริปูระบบรำชกำรสมัยนำยกรัฐมนตรชีวน หลกีภยัครัง้ที ่1 และ 2,  

รัฐบำลของนำยบรรหำร ศิลปอำชำ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, และ 

ทกัษณิ ชนิวัตร นับเป็นเวลำตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ มคีวำมส�ำคญั  

เพรำะเป็นกำรปรับเปลี่ยนตำมแนวคิดของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แนวใหม่ มีกำรปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมคือ มีกำรน�ำไปปฏิบัติและ 

ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนภำครัฐแบบเดิมอย่ำงมำก แนวทำง 

และมำตรกำรที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจำกกำรปฏิรูปดังกล่ำว ได้แก่ 

(ทศพร ศิริสัมพันธ์, ม.ป.ป.)
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1. การปรับเปลี่ยนการท�างานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

1. โครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะระบบรำชกำร ให้ควำมเป็น

อิสระและคล่องตัวในกำรบริหำร

2. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในส่วนรำชกำร มีกำร

วำงแผนกลยทุธ์ กำรวดัผลกำรด�ำเนินงำน กำรตรวจสอบผล 

กำรด�ำเนินงำน ให้อิสระและคล่องตัวในกำรบริหำร

3. โครงกำรปีแห่งกำรส่งเสริมกำรบริกำรประชำชนของรัฐ  

มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำผู้รับบริกำร

4. จัดท�ำแผนแม่บทกำรปฏิรูประบบรำชกำร 

5. วำงมำตรกำรปรบัภำครำชกำรในสภำวะวกิฤต ิมกีำรวำงแผน

กลยทุธ์ วดัผลกำรด�ำเนนิงำนและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

6. สร้ำงระบบมำตรฐำนสำกลของประเทศไทยด้ำนกำรจดักำร 

และสัมฤทธิผลของงำนภำครัฐ 

7. แผนปฏริปูระบบบรหิำรภำครฐั ปรบัปรงุระบบงำนงบประมำณ  

สร้ำงระบบนักบริหำรระดับสูง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ

เงินตำมผลงำน
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

2. การปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด

1. มีมำตรกำรควบคุมขนำดของภำครัฐ (กำรจ�ำกัดกำรเพิ่ม

อัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร)

2. กำรจ้ำงเหมำบริกำรตำมมำตรกำรปรับขนำดก�ำลังคน 

ภำครัฐ (เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2541)

3. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรอืด�ำเนนิกำรในกจิกำรของรฐั 

มีกำรจ้ำงเหมำบริกำร

4. กำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในรัฐวิสำหกิจ

5. แผนแม่บทกำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ

3. การเปิดระบบราชการให้เข้าสู่กระบวนการ
ประชาธิปไตย

1. มีกำรออกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นสำธำรณะโดยวิธีประชำพิจำรณ์ พ.ศ. 2539

2. พระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539

3. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี  

พ.ศ. 2539

4. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

5. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
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6. ระเบียบส�ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542

7. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542

8. กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. แผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด

กำรปฏิรูประบบรำชกำรได้ส่งกระทบต่อกำรบริหำรงำนของ 

ภำครฐัทัง้ในด้ำนกฎหมำย โครงสร้ำง ระบบบรหิำรงำน อตัรำข้ำรำชกำร  

งบประมำณและกำรบรกิำรประชำชน อลงกต วรก ี(2546) ได้ท�ำกำรประเมนิ 

ของกำรปฏริปูระบบรำชกำรในปีพ.ศ. 2546 โดยชีใ้ห้เหน็ถงึข้อบกพร่อง

ในกำรด�ำเนนิกำรปรบัโครงสร้ำงของหน่วยรำชกำรเพ่ือให้มปีระสทิธิภำพ

ของรัฐบำลทักษิณ ชินวัตร ท�ำให้มีกำรเพ่ิม-ยุบ-ลด-ขยำยหน่วยงำน 

ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรเกลี่ยข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดิมที่ยุบไปอยู ่

หน่วยงำนใหม่ กำรรวมข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดิมกับหน่วยงำนใหม่  

กำรรวมข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดมิด้วยกนัเอง และกำรลด-เพิม่ภำรกจิ

หน่วยงำนเดิม กำรปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรครั้งนี้มุ่งเน้นกำรปรับ

โครงสร้ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง โดยมิได้ปรับโครงสร้ำงรำชกำร 

ส่วนภูมิภำคด้วยแต่อย่ำงใด อลงกตได้ยกตัวอย่ำงกำรปรับโครงสร้ำง 

ของกระทรวงกำรคลัง ได้มกีำรโอนงำนส�ำนกังำนประเมนิรำคำทรพัย์สนิ

จำกกรมที่ดินมำอยู่กรมธนำรักษ์ ท�ำให้เดิมกรมที่ดินท�ำหน้ำที่ประเมิน

รำคำที่ดิน และส่ิงปลูกสร้ำงที่เป็นอำคำรชุดเท่ำน้ัน แต่ตำมภำรกิจใหม ่

81

in_���������-1-��������(p44-147).indd   81 23/9/2565   16:51:10



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กรมธนำรักษ์ต้องท�ำหน้ำที่ประเมินรำคำทรัพย์สินอ่ืนตำมนโยบำยของ

รัฐบำลด้วย แต่ขณะน้ีกฎหมำยยงัไม่ให้อ�ำนำจกรมธนำรกัษ์เข้ำไปประเมิน

รำคำทรัพย์สินเหล่ำน้ันได้ นอกจำกน้ี กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมกำรก�ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์จำกอธิบดีกรมที่ดิน 

มำเป็นอธบิดกีรมธนำรกัษ์ และกำรเปลีย่นแปลงเลขำนกุำรคณะอนกุรรมกำร 

ก�ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ประจ�ำจังหวัด จำกเจ้ำพนักงำนที่ดิน

จังหวัดมำเป็นธนำรักษ์พ้ืนที่ โดยทั้งอธิบดีกรมที่ดินและเจ้ำพนักงำน

ที่ดินจังหวัดไม่ได้เป็นกรรมกำรและอนุกรรมกำรด้วย ท�ำให้ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ เนื่องจำกฐำนข้อมูลด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินอยู่ท่ี 

หน่วยงำนของกรมทีด่นิ รวมถงึอตัรำข้ำรำชกำรทีป่ฏิบตัหิน้ำท่ีเนือ่งจำก 

ฐำนข้อมูลด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินอยู่ท่ีหน่วยงำนของกรมที่ดิน 

รวมถึงอัตรำข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินของ

กรมที่ดินในส่วนภูมิภำคไม่ได้โอนมำกรมธนำรักษ์ ท�ำให้กรมธนำรักษ์ 

มอัีตรำข้ำรำชกำรไม่พร้อมทีจ่ะปฏบัิตงิำนตำมภำรกิจใหม่ทีไ่ด้รบัมอบหมำย  

(อลงกต วรกี, 2546, น.12-12)

ควำมไม่พร้อมในกำรสร้ำงแผนรองรับกำรปฏิรูปที่เกิดข้ึน

อย่ำงทันท่วงที สะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดส�ำนึกรับผิดชอบแบบดูที่ 

ผลกำรด�ำเนนิงำน (accountability for performance) (ดู สถำบนัพระปกเกล้ำ,  

2545) ที่ระบุว่ำ หน่วยงำนที่มีกำรท�ำงำนแบบส�ำนึกรับผิดชอบนั้น  

ต้องมกีำรสร้ำงแผนส�ำรอง (recovery plan) ไว้ เช่น ออกกฎหมำยรองรบั 

หรือมอบหมำยภำรกิจทีจ่�ำเป็นต้องท�ำให้ลลุ่วงไป เช่น กำรบรกิำรประชำชน 

หรือควำมพร้อมด้ำนอัตรำก�ำลังที่จะท�ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนต่อเนื่อง

ได้ทันที
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ปัญหำอีกด้ำนหน่ึงท่ีเกิดจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำร ได้แก่

ปัญหำด้ำนกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ เรำจะพบว่ำ หลังจำกปี พ.ศ. 2542  

ได้มีมหำวทิยำลัยของรฐัจ�ำนวนมำกทยอยปรบัเปลีย่นสถำนภำพมำเป็น  

มหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั ตามความใน มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตัิ 

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 บญัญัตว่ิา สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา 

ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ในกำากบัของรฐั และโดยนยัดงักล่ำว เพือ่ให้มหำวทิยำลยัมกีำรบรหิำร

จัดกำรศกึษำท่ีดตีำมหลกัธรรมำภบิำล มคีวำมคล่องตวัในกำรด�ำเนนิงำน 

ควบคูก่บัควำมรบัผดิชอบทีจ่ะด�ำเนนิภำรกจิอย่ำงมีคณุภำพ ประสทิธิภำพ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ มีควำมเชื่อมโยง 

กับนโยบำยของรัฐบำลโดยรัฐสำมำรถก�ำกับดูแลและตรวจสอบได ้ 

อย่ำงไรกต็ำม ผลทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัเปลีย่นสถำนภำพจำกมหำวิทยำลยั

ของรัฐท่ีมีสำยกำรบังคับบัญชำในระบบรำชกำรมำเป็นมหำวิทยำลัย 

ในก�ำกบักลบัส่งผลให้เกดิปัญหำตำมมำหลำยอย่ำง เช่น ปัญหำกำรได้มำ 

ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำ กำรสรรหำอธิกำรบดี และ 

กำรได้มำขององค์ประกอบของสภำมหำวทิยำลยั ทีไ่ม่สำมำรถจะก�ำกบั

ดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรของมหำวิทยำลัยได้ 

ปัญหำเรือ่งกำรบรหิำรงำนบคุคล(ปัญหำด้ำนวนัิย กำรให้ออกจำกรำชกำร 

สัญญำจ้ำง สัญญำทุน) เป็นต้น1

 

1  ดูรำยละเอียดของกรณีมหำวิทยำลัยในก�ำกับตอนท้ำยเล่ม
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รัฐธรรมนูญ กับ กลไก 
ด้ำนส�ำนึกรับผิดชอบ

อำจกล่ำวได้ว่ำ ในทำ่มกลำงบรรยำกำศของกำรปฏิรูประบบ

รำชกำรของหลำยรัฐบำลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นโดยสังเขป เรำจะพบว่ำ  

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 มีบทบำทอย่ำงมำก 

ในกำรช่วยสร้ำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร (administrative  

accountability) ที่เป็นส�ำนึกรับผิดชอบระดับกลำง (diagonal account-

ability) (ดูส่วนที่เป็นประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบของรำยงำนวิจัยนี้  

ในหัวข้อย่อย ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนกำรส�ำนกึรบัผดิชอบ) ซึง่รฐัธรรมนญู 

ทัง้สองฉบับได้สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบประเภทของ ศำล องค์กำรอสิระ

ตำมรัฐธรรมนญู และองค์กำรอสิระทีใ่ห้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ (โปรดดหัูวข้อ

กลไกส�ำนกึรบัผดิชอบของไทยในรำยงำนวจิยันี)้ กลไกกำรส�ำนกึรบัผดิชอบ 

ตำมรัฐธรรมนูญถือได้ว่ำ เป็นกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบ  

อันเป็นเป้ำหมำยหลักที่ส�ำคัญอันหนึ่ง (นอกเหนือจำกเป้ำหมำย 

กำรสร้ำงประสิทธิภำพ) ของกำรปฏิรูประบบรำชกำร
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ค�ำถำมก็คือ กลไกส�ำนึกรับผิดชอบตำมรัฐธรรมนูญ 

สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่

ถ้ำเรำประเมินจำกจ�ำนวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึ้น

หลังจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ และ

กำรประเมนิระดบัควำมรนุแรงของกำรคอร์รปัชันทีต่่ำงประเทศได้จดัท�ำ  

และผลปรำกฏว่ำ ไทยยังอยู่ในระดับที่มีกำรคอร์รัปชันสูงของโลก2  

อำจกล่ำวได้ว่ำ กลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่มีอยู่ยังไม่สำมำรถท�ำงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทยได้ท�ำ 

กำรประเมินองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

(เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์และคณะ, 2558) ของสำมหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำที่

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

• คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

มีภำรกิจในกำรตรวจสอบกำรทุจริตของข้ำรำชกำรและ

นักกำรเมือง 

• คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ มหีน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบ

กำรทจุรติในกำรใช้จ่ำยเงนิแผ่นดนิของหน่วยงำนรำชกำร 

2  อ้ำงถึงเมื่อวันนี้ 25 มกรำคม 2560 นำยสรรเสริญ พลเจียก เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในฐำนะโฆษกส�ำนักงำน ป.ป.ช. เปิดเผยว่ำตำมท่ีองค์กร 
เพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) ได้ประกำศค่ำคะแนน 
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ปี 2016 ปรำกฎว่ำ 2 ใน 3 จำก 176 ประเทศทั่วโลก  
ได้คะแนนต�่ำกว่ำ 50 คะแนน ส�ำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งยังคงเป็นประเทศ
เดนมำร์กและนิวซีแลนด์ 90 คะแนนเท่ำกัน ขณะที่ประเทศจำกทวีปเอเชียอย่ำง
สงิคโปร์อยูอ่นัดับที ่7 ได้ 84 คะแนน ในส่วนของประเทศไทยได้ 35 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558  
ได้ 38 คะแนน อยู่อนัดบั 76 จำก 168 ประเทศ ดำวน์โหลดจำก http://thaipublica.
org/2017/01/corruption-perceptions-index-2016-thailand/
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• ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มีภำรกิจในกำรสอบสวน 

หำข้อเทจ็จรงิจำกเรือ่งทีม่กีำรร้องเรยีนเกีย่วกบักำรไม่ปฏบิตัิ

หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เพ่ือเสนอต่อรัฐบำล ศำลปกครอง หรือศำลรัฐธรรมนูญ

แล้วแต่กรณี

งำนวจิยัได้ข้อสรปุหลงัจำกกำรประเมินองค์กำรทัง้สำมดงักล่ำว

ข้ำงต้น พบว่ำ หน่วยงำนทั้งสำมมีปัญหำดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ มสี�ำนกังำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดนิเป็นองค์กำรอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนิตบิญัญตั ิจะท�ำหน้ำที่

ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำมีกำรใช้ 

งบประมำณคุ้มค่ำหรือไม่ สืบสวนสอบสวนกำรทุจริต (ก่อนส่งต่อให้ 

ป.ป.ช.) และลงโทษผู้กระท�ำผิดในเบื้องต้นก่อนส่งให้ ป.ป.ช. หรือ 

ศำลยตุธิรรมออกบทลงโทษสถำนหนักต่อไป แต่ส.ต.ง. ภำยใต้รฐัธรรมนญู 

ปี 2540 และ 2550 กลับสูญเสียอ�ำนำจในกำรยับยั้งกำรเบิกจ่ำย 

งบประมำณที่เจ้ำหน้ำที่รัฐด�ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบเกี่ยวกับ

งบประมำณ ท�ำให้กำรท�ำงำนของสตง.ในปัจจุบันเป็นกำรติดตำมและ

ประเมินผลควำมเสียหำยของงบประมำณ มำกกว่ำกำร ‘เฝ้ำระวังและ

ยบัยัง้’ ควำมเสยีหำย โดยพบว่ำ จำกผลกำรตรวจสอบหน่วยงำนรัฐตำม

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของสตง. แสดงให้เห็นว่ำ มีมูลค่ำควำมเสียหำย 

ทำงงบประมำณสูงถงึ 150,675 ล้ำนบำท โดยร้อยละ 94 เป็นควำมเสียหำย 

ที่ไม่สำมำรถเรียกกลับคืนมำได้ นอกจำกนี้ สตง.ยังได้รับงบประมำณ

ส�ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ในระดับเดียวกัน คือ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 สตง.ได้รับงบประมำณ

ระหว่ำง 1200-1400 ล้ำนบำท (หรือร้อยละ 0.07 ของงบประมำณ 

ค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำล เทียบกับอินโดนีเซียท่ีได้รับงบเป็นร้อยละ 0.15 
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ในปี พ.ศ. 2556) ขณะที่มีหน่วยงำนต้องตรวจ 71,562-71,886 แห่ง  

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,752 แห่ง และรัฐวิสำหกิจ 254 แห่ง  

ท่ีสตง.ต้องตรวจ และสตง.ต้องส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำป ี

ให้สภำผู้แทน วุฒิสภำและรัฐบำลพิจำรณำก่อนเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

แต่ไม่มข้ีอก�ำหนดว่ำทัง้สำมภำคส่วนน้ีต้องพจิำรณำเสรจ็ภำยในระยะเวลำ 

เท่ำใด จึงท�ำให้ในปัจจุบัน ยังไม่มีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรตรวจสอบ 

ปี 2554-2556 ต่อประชำชนอย่ำงเป็นทำงกำร จำกผลส�ำรวจด้ำน 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบของสตง.ต่อสำธำรณชนของ IBP พบว่ำ  

สตง.ไทยได้รับคะแนนในส่วนกำรเปิดเผยข้อมูลในระดับ “แย่มำก”  

ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชำหรือเมียนม่ำร์ ในขณะที่สตง.ของอินโดนีเซีย 

หรือเวียดนำม อยู่ในระดับ “ดี”

ผูต้รวจการแผน่ดนิ ปัญหำหลกัคอื กำรทีไ่ม่มคีวำมเป็นอสิระ 

ทำงด้ำนกำรเงิน เน่ืองจำกกำรเสนอของบประมำณของส�ำนักงำน 

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิต้องได้รบักำรจดัสรรจำกฝ่ำยบรหิำรคือ คณะรัฐมนตรี 

ท�ำให้ในทำงปฏิบัติแล้ว ยังไม่มีควำมเป็นอิสระทำงกำรเงินเท่ำที่ควร 

เพรำะต้องด�ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณที่ได้รับอย่ำงจ�ำกัด ต่ำงจำก 

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิของต่ำงประเทศส่วนใหญ่มคีวำมเป็นอสิระทำงกำรเงนิ  

เนื่องจำกจะได้รับกำรจัดสรรจำกสภำนิติบัญญัติในแต่ละปี ซ่ึงต่ำงจำก

ของไทยที่ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินของไทยได้รับกำรจัดสรรผ่ำน 

คณะรฐัมนตร ีด้ำนอ�ำนำจหน้ำท่ีของผูต้รวจกำรแผ่นดนิของไทยมเีพยีง

ตรวจสอบและเสนอแนะไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำน 

ที่ถูกร้องเรียนมิได้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินต้องจัดท�ำรำยงำนเสนอไปยังรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 

สภำผูแ้ทน และวฒุสิภำเท่ำนัน้ ไม่มอี�ำนำจในกำรลงโทษหรอืด�ำเนนิกำร 

อืน่ใด ฉะนัน้หำกไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องดงักล่ำว 

ปัญหำก็จะไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงแท้จริง
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คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ  
มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมเป็นอิสระในกำรท�ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำม 

กำรทุจริตและตรวจสอบบัญชทีรพัย์สนิของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

และข้ำรำชกำรระดบัสงู แต่ปัญหำทีเ่กดิขึน้สืบเน่ืองมำจำกกำรทีส่�ำนักงำน 

ป.ป.ช.ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณจำกฝ่ำยบรหิำรในสดัส่วนทีค่่อนข้ำง

จ�ำกดัมำอย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลให้อตัรำเงนิเดอืนของพนกังำนไม่สำมำรถ

สร้ำงแรงจงูใจในกำรจ้ำงบคุลำกรทีต้่องกำรให้ท�ำงำนในองค์กรได้ อีกท้ัง 

จ�ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนที่มีมำก ท�ำให้มีงำนค้ำง 

ด�ำเนนิกำรอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก ป.ป.ช.ไม่ได้รับกำรละเว้นโทษจำกกำรปฏบิตัิ 

หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรป.ป.ช. รวมท้ังกำรเปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณชน

ท่ีไม่ครบถ้วนและไม่ทันกำรณ์ ท�ำให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 

เพื่อช่วยตรวจสอบได้ ยิ่งกว่ำนั้น เนื่องจำกกำรสรรหำกรรมกำรเพื่อท�ำ 

กำรคดัเลอืกผูจ้ะมำด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรป.ป.ช.มกัให้น�ำ้หนกั

แก่ฝ่ำยตลุำกำรค่อนข้ำงมำก ท�ำให้กรรมกำรท่ีได้มำไม่มีควำมหลำกหลำย

มกัเป็นข้ำรำชกำรประจ�ำและอำจำรย์มหำวทิยำลยั ทัง้ท่ีสมควรมีตวัแทน

จำกองค์กรภำคประชำชนที่ท�ำหน้ำที่กำรตรวจสอบ เพื่อให้มีควำมคิด

และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย

ถ้ำดจูำกผลกำรด�ำเนนิงำนของกลไกตำมรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 

และ 2550 ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น จะพบว่ำมผีลกำรท�ำงำนทีค่่อนข้ำงย�ำ่แย่  

สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ แม้จะมีกลไกเหล่ำนี้ออกมำ แต่ก็มิได้ส่งผลต่อ

ปัญหำกำรกระท�ำควำมผดิจำกกำรใช้อ�ำนำจของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำท่ี

ภำครัฐแต่ประกำรใด ในทำงตรงกันข้ำมปัญหำกำรกระท�ำผิดดังกล่ำว 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำด้ำนกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ทุจริตคอร์รัปชัน 

กลับเพิ่มควำมรุนแรงมำกขึ้น ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลถือว่ำ

เป็นปัญหำวกิฤตทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพกำรท�ำงำน สำเหตหุลกัมำจำก

ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรำกลึกอยู่ในระบบรำชกำรไทย เรำจะพบว่ำในระบบ
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รำชกำรยังมกีำรใช้ระบบเส้นสำย พวกพ้อง และใช้ดุลพนิจิตำมอ�ำเภอใจ 

ของผูม้อี�ำนำจ จนท�ำให้ข้ำรำชกำรขำดขวญัก�ำลังใจ ผูม้อี�ำนำจมกัใช้อ�ำนำจ

เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพ้อง คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำ

กำรแก้ไขปัญหำระบบอุปถัมภ์ในระบบรำชกำรไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ระบบอุปถัมภ์น�ำไปสู่ควำมเสียหำยที่ส�ำคัญ 3 ด้ำน  

(คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำศกึษำกำรแก้ไขปัญหำระบบอปุถมัภ์

ในระบบรำชกำรไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560, น.ก-ข) กล่ำวคือ

1) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ควำมเสียหำยคือ ระบบรำชกำรเสียโอกำสที่จะได้คนดี  

คนเก่งเข้ำมำในระบบ แต่กลับได้บคุลำกรทีมี่คณุสมบัต ิควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ที่ไม่เหมำะสมกับต�ำแหน่งและหน้ำที่กำรงำนท่ีรับผิดชอบ องค์กำร 

ไม่พัฒนำหรือพัฒนำไปได้ช้ำ ขำดควำมสำมัคคี เกิดควำมขัดแย้ง 

ในองค์กร เกิดกำรเลือกปฏิบัติต่อข้ำรำชกำรในหน่วยงำน ส่งผลต่อ 

ขวัญก�ำลังใจของบุคลำกรในหน่วยงำน

2) ด้ำนกำรบริกำรประชำชน 

ผลเสยีหำยคอื ประชำชนมค่ีำนยิมทีไ่ม่ดใีนกำรรบับรกิำร

จำกภำครัฐ โดยมักหำช่องทำงท่ีต้องอำศัยเส้นสำย ควำมสนิทสนม  

ควำมสมัพนัธ์ส่วนตวัหรอืกำรเสนอเงนิให้เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั จนเกดิช่องทำง 

กำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยทั้งจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ

และผู้มำติดต่อขอรับบริกำร น�ำไปสู่กำรเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย 
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3) ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ผลเสยีหำยคอื มีกำรประกำศใช้กฎหมำย กฎและระเบยีบ 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง ส่งผลกระทบ

อย่ำงร้ำยแรงต่อกำรบริหำรและกำรปกครองประเทศโดยรวม เกิดกำร 

จดัสรรกำรใช้งบประมำณแผ่นดนิและทรพัยำกรในโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง 

ไม่เหมำะสม เกดิกำรผกูขำดในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร ระบบอปุถมัภ์

ยังน�ำไปสู่กำรทุจริตกำรเลือกตั้งและเป็นที่มำของกำรซื้อสิทธิขำยเสียง  

ผลเสยีคือ ท�ำให้ได้นักกำรเมอืงท่ีไม่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและมีจรยิธรรม

เพียงพอที่จะเข้ำมำบริหำรประเทศ และมีโอกำสจะแสวงหำประโยชน์

จำกกำรใช้อ�ำนำจหรือกำรก�ำหนดนโยบำยโดยมิชอบ

ถ้ำดูจำกดัชนีวัดภำพลักษณ์คอร์รัปชันโลก พ.ศ. 2559 จัดท�ำ

โดยองค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำต ิ(Transparency International-TI)  

ได้ประกำศค่ำคะแนนดัชนีกำรรบัรูก้ำรทจุรติปี 2016 ปรำกฏว่ำ ประเทศไทย

ได้ 35 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับ 

ที่ 101 เม่ือเทียบกับปี 2558 ได้ 38 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 76 จำก 168 

ประเทศ (Thaipublica, 2017) ทั้งนี้ ถ้ำดูสถำนกำรณ์กำรคอร์รัปชัน 

ของประเทศไทย ที่จัดอันดับโดย สถำบัน TI จะพบว่ำ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2538-2554 หรือตลอดระยะเวลำ 16 ปี ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์

คอร์รปัชนัของประเทศไทย ได้คะแนนเฉล่ีย 3.30 (ประเทศทีม่กีำรจัดกำร

คอร์รปัชันดีข้ึนแล้วต้องมีคะแนนขัน้ต�ำ่ไม่น้อยกว่ำ 5 คะแนน) (ศริิวรรณ 

มนอัตระผดุง, 2555) จึงถือว่ำสถำนกำรณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 

ยงัมแีนวโน้มอยู่ในระดบัสูงกว่ำประเทศเพือ่นบ้ำนทีม่กีำรบรหิำรจัดกำรดี  

เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง 
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บทบำทของภำคประชำชน
กับ ส�ำนึกรับผิดชอบ: 

แนวคิดเรื่องส�านึกรับผิดชอบ 
แบบที่มีภาคประชาชนเข้ามาร่วม 

(social accountability)

ปัญหำด้ำนกำรคอร์รัปชันท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลำยประเทศ

อย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดแนวคิดที่ว่ำ ระบบส�ำนึกรับผิดชอบควรเกิดขึ้น

ทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนฝ่ำยบรหิำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส�ำนกึ

รับผิดชอบท่ีอยู่ภำยนอกท่ีมีภำคประชำสังคมเข้ำมำร่วมด้วยที่เรียกว่ำ  

social accountability ก่อนหน้ำนีเ้รำจะพบองค์กรทีอ่ยูภ่ำยนอกฝ่ำยบรหิำร 

ทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบ ได้แก่ หน่วยงำนท่ีท�ำกำรตรวจสอบด้ำนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ (เช่น ส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน) องค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ 

องค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนญูเช่น คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน ส�ำนกังำน

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม ในหลำยประเทศ เช่น ประเทศไทย 

องค์กรภำยนอกฝ่ำยบรหิำรทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบดงักล่ำวยงัมข้ีอบกพร่อง 

ท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำร
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ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง เม่ือเกิดปัญหำกำรทุจริต

คอร์รัปชันที่มีแนวโน้มจะขยำยตัวมำกขึ้น ธนำคำรโลกจึงได้รณรงค์ 

ให้มีกำรสร้ำงกลไกจำกเพ่ือให้ภำคประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบ 

กำรท�ำงำนของหน่วยงำนฝ่ำยบรหิำร เรำจะพบว่ำ ธนำคำรโลกต้องกำร

ให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับควำมช่วยเหลือ

จำกธนำคำรโลกว่ำได้ใช้หลักธรรมภิบำลบริหำรงำนโครงกำรหรือไม่  

โดยท�ำงำนร่วมกับสถำบันตรวจสอบที่เป็นทำงกำรต่ำงๆ(Migliorisi s. 

and Wescott c., 2011)

ในประเทศไทยนัน้ สถำนกำรณ์กำรทุจรติท่ีสงูขึน้และส่งผลทำงลบ 

ต่อภำพลกัษณ์ของประเทศ ท�ำให้รฐับำลของคณะรกัษำควำมปลอดภยั  

ภำยใต้กำรน�ำของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ได้เน้นประเดน็กำรสร้ำง

กลไกป้องกนักำรทจุรติและมกีำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นกว่ำรฐัธรรมนูญ

ก่อนหน้ำนี้ และที่เป็นนวัตกรรมของกำรตรวจสอบคือ มีกำรน�ำแนวคิด 

กำรให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยบัญญตั ิ

ไว้ในมำตรำต่ำงๆ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

รฐัธรรมนญูปี 2560 ได้ระบุถงึเจตนำรมณ์ทีอ่ยำกเหน็สงัคมไทย 

เป็นสังคมท่ีปรำศจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีกำรเขียนไว้ใน

ค�ำปรำรภของรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบอย่ำงเข้มงวดเด็ดขำด เพื่อมิให้ผู้บริหำรที่ปรำศจำก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอ�ำนำจในกำรปกครอง 

บ้ำนเมอืงหรือใช้อ�ำนำจตำมชอบใจ...” (รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย  

พุทธศักรำช 2560)                  
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จะเหน็ได้ว่ำ รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 ได้บัญญัตมิำตรำต่ำงๆ ไว้

ส�ำหรับเป็นกลไกป้องกนั ตรวจสอบ เพือ่หวงัขจดักำรทจุรติและประพฤติ

มิชอบอย่ำงเข้มงวด ดังนี้

มำตรำ 50 บุคคลมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(10) ไม่ร่วมมอืหรือสนบัสนนุกำรทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

ทุกรูปแบบ

มำตรำ 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้ 

แก่ประชำชนถงึอนัตรำยอนัเกดิจำกกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ใน

ภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มมีำตรกำรและกลไกทีม่ปีระสทิธภิำพ

เพือ่ป้องกนัและขจดักำรทจุรติและประพฤตมิชิอบดงักล่ำวอย่ำงเข้มงวด 

รวมท้ังกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตวักนัเพือ่มส่ีวนร่วมในกำร

รณรงค์ให้ควำมรู ้ต่อต้ำน หรอืชีเ้บำะแส โดยได้รบัควำมคุ้มครองจำกรฐั

ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

มำตรำ 76 มำตรำ 76 รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนมิภำค ส่วนท้องถิ่น และ 

งำนของรัฐอย่ำงอื่น ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

เพือ่ให้กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกำรใช้จ่ำย 

เงินงบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  

รวมตลอดทัง้พฒันำเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัให้มคีวำมซือ่สตัย์สจุริต และมทัีศนคติ

เป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  

และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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รัฐพึงด�ำเนินกำรให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไป

ตำมระบบคุณธรรม โดยกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อย

ต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนำจ หรือกระท�ำกำรโดยมิชอบ 

ท่ีเป็นกำรก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืกระบวนกำรแต่งตัง้ 

หรือกำรพิจำรณำ

ควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มี

มำตรฐำนทำงจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงำนของรฐัใช้เป็นหลกัในกำรก�ำหนด

ประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งต้อง 

ไม่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว

มำตรำ 78 รฐัพงึส่งเสรมิให้ประชำชนและชมุชนมคีวำมรู ้

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

ด้ำนต่ำงๆ กำรจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะทัง้ในระดบัชำตแิละระดบัท้องถิน่  

กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรฐั กำรต่อต้ำนกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

รวมตลอดทั้งกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง และกำรอื่นใดบรรดำที่อำจมี 

ผลกระทบต่อประชำชนหรือชุมชน
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มำตรำ 250 

.....กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งและกฎหมำยที่เกี่ยวกับ 

กำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระ 

ในกำรบริหำร กำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ กำรส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรจดักำรศกึษำ กำรเงนิและกำรคลัง และกำรก�ำกบัดแูลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่ำท่ีจ�ำเป็นเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์

ของประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

กำรป้องกนักำรทจุรติ และกำรใช้จ่ำยเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยค�ำนงึ 

ถึงควำมเหมำะสมและควำมแตกต่ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ และกำรป้องกนักำรก้ำวก่ำยกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นด้วย

มำตรำ 257 กำรปฏิรปูประเทศตำมหมวดนีต้้องด�ำเนินกำร 

เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้

ค. ด้ำนกฎหมำย

(๑) มีกลไกให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย  

กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้

รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ 77 และพัฒนำ 

ให้สอดคล้องกับหลักสำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบ 

กำรด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรท�ำงำน

เกิดควำมคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแก่

ประชำชนเกนิควำมจ�ำเป็น เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 

และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตและมีกำรระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้ 

ภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐ  

ซึง่จดุเน้นดงักล่ำวนีไ้ด้ถกูระบไุว้ในมำตรำต่ำงๆ ในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560  

ที่ได้ยกมำข้ำงต้น ถ้ำเรำจะเปรียบเทียบกำรให้น�้ำหนักกำรสร้ำงกลไก

ป้องกนักำรทจุริตและกำรส่งเสรมิให้ภำครฐัต้องส่งเสรมิให้ภำคประชำชน

เข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนรฐัระหว่ำงรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560  และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เรำจะเห็นน�ำ้หนกัทีแ่ตกต่ำงกนั

อย่ำงมำก กล่ำวคือ มีกำรเน้นประเด็นกำรสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต

และส่งเสรมิให้ประชำชนเข้ำมำมบีทบำทในกำรตรวจสอบในรฐัธรรมนญู

อย่ำงเข้มข้นในหลำยมำตรำ ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิได้ให้

ควำมส�ำคัญหรือน�้ำหนักที่เท่ำเทียมกันในประเด็นทั้งสองท่ีกล่ำวมำนี้ 

โปรดดูกำรเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของทั้งสองฉบับในส่วนที่เกี่ยวกับ

กำรตรวจสอบและบทบำทภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็น รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550

การระบุข้อความ

เจตนารมณ์เกี่ยวกับสังคม

ปราศจากการทุจริตไว้

ใส่ไว้ในค�ำปรำรภ 

ของรัฐธรรมนูญ

ไม่มีข้อควำมดังกล่ำว

ระบุไว้

หน้าทีข่องประชาชนในการ

ไม่สนับสนุนการทุจริต

มำตรำ 50 วรรค 10 

หมวดหน้ำที่ 

ของประชำชน

ไม่มีระบุไว้

หนา้ทีข่องรฐัในการสง่เสริม

เรื่องนี้

มำตรำ 63  

หมวดหน้ำที่ของรัฐ

ไม่มีระบุไว้
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550

รัฐต้องมีนโยบายพัฒนา

ระบบบริหารราชการแผ่นดิน 

ทุกระดับและเจ้าหน้าที่รัฐ

ให้ซื่อสัตย์ และสร้าง

มาตรการป้องกัน 

การใช้อำานาจโดยมิชอบ 

ในการบริหารงานบุคคล

มำตรำ 76 และ 

มำตรำ 78 หมวด 

แนวนโยบำยแห่งรัฐ

-มำตรำ 87 รัฐต้อง 

ส่งเสริมให้ประชำชน 

มีส่วนร่วมในกำรตรวจ

สอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ

ในทุกระดับ (หมวด

แนวนโยบำยด้ำน 

กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน)

-มำตรำ 78 วรรค 5 

(หมวดแนวนโยบำย

ด้ำนกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน)

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถเข้าชื่อกันเพื่อ

เสนอถอดถอนผู้บริหาร

และผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง

มำตรำ 271 วรรค 3

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ

กันเพื่อเสนอข้อบัญญัติ

หรือเพื่อถอดถอน 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

มำตรำ 254  

หมวดกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

มำตรำ 287  

หมวดกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

จะเห็นได้ว่ำ ภำครัฐให้ควำมสนใจและเห็นควำมส�ำคัญของ 

กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรตรวจสอบโดยกำรมีส่วนร่วมของภำค

ประชำชนมำกขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นจำกเนื้อหำรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มเติมสำระในประเด็นน้ีไว้อยำ่งชัดเจน นอกเหนือจำก

รฐัธรรมนญูแล้ว รฐับำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำยงัได้ท�ำกำรยกเลกิ 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2535 ท่ีเคยใช้อยู่ และออก พรบ.การจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้ึนมำใช้แทน  

ซึง่มมีำตรำบำงข้อทีน่่ำสนใจและเกีย่วข้องกบัหลักส�ำนกึรบัผดิชอบและ

ธรรมำภิบำล ดังนี้

มำตรำ 8 ของพรบ.กำรจัดซือ้จดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีกำรพูดถึงกำรให้กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พสัดภุำครฐัต้องยึดหลักและท�ำงำนสอดคล้องกบัหลกัธรรมำภบิำล ได้แก่ 

คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

มำตรำ 16 เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

ภำครัฐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำร

สงัเกตกำรณ์ขัน้ตอนหนึง่ขัน้ตอนใดของกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของหน่วยงำน 

ของรัฐตำมที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้

มำตรำ 18 ข้อตกลงคณุธรรมตำมโครงกำรควำมร่วมมอื 

ป้องกันกำรทจุรติในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐั ให้จดัท�ำเป็นข้อตกลงร่วมกนั

ระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของโครงกำรและผูป้ระกอบกำรท่ีจะเข้ำยืน่ 

ข้อเสนอ โดยฝ่ำยหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของโครงกำรและฝ่ำยผูป้ระกอบกำร 

ทีจ่ะเข้ำยืน่ข้อเสนอต้องตกลงกนัว่ำจะไม่กระท�ำกำรทุจรติในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง  

และให้มีผู้สังเกตกำรณ์ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์  
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ทีจ่�ำเป็นต่อโครงกำรจดัซือ้จดัจ้ำงนัน้ๆ เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์ในกำรจดัซือ้ 

จัดจ้ำงตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท�ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด 

ของพสัดทุีจ่ะท�ำกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและร่ำงเอกสำรเชญิชวนจนถึงขัน้ตอน 

สิ้นสุดโครงกำร โดยผู้สังเกตกำรณ์ต้องมีควำมเป็นกลำงและไม่เป็น 

ผู้มส่ีวนได้เสยีในโครงกำรกำรจดัซือ้จดัจ้ำงนัน้ แล้วให้รำยงำนควำมเหน็

พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ค.ป.ท. (คณะกรรมกำรควำมร่วมมือ 

ป้องกันกำรทุจริต) ทรำบด้วย3 

จะเห็นว่ำ รฐับำลพลเอกประยทุธ์ได้ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำก

ต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ และได้สร้ำงกลไกควำมร่วมมอืป้องกันกำรทจุรติ 

ที่ประกอบด้วยภำครัฐ และภำคเอกชน โดยน�ำแนวคิดขององค์กรเพ่ือ

ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International-TI) ได้พัฒนำ

เคร่ืองมอืในกำรป้องกันและต่อต้นกำรทุจรติคอร์รปัชนั เรยีกว่ำ ข้อตกลง

3  คณะกรรมกำร ค.ป.ท. ประกอบด้วย รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงัเป็นประธำน  
ประธำนองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และปลัดกระทรวงกำรคลัง  
เป็นรองประธำน และอธบิดกีรมบญัชกีลำง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มอี�ำนำจหน้ำที ่
ก�ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริต
ในกำรจัดซือ้จดัจ้ำงภำครฐั ก�ำหนดรปูแบบ ปรบัปรงุ เนือ้หำของข้อตกลงคณุธรรม 
พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือป้องกัน
กำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พิจำรณำคัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์เพื่อเข้ำร่วม 
โครงกำรฯ ทบทวน ปรับปรุง และก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด�ำเนิน 
โครงกำรฯ ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนให้หน่วยงำนภำครฐัท่ีเกีย่วข้องปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมำยหรือระเบียบใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด รวมทั้ง
พจิำรณำรำยงำนผลกำรประเมนิผลโครงกำรจัดซือ้จัดจ้ำงทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ และ
เสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ตลอดจนพิจำรณำหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรเป็นผู้สังเกตกำรณ์ตำม 
โครงกำรฯ ดู http://thaipublica.org/2015/07/procurement-2558-1/ ดำวน์โหลด
วันที่ 10 พฤษภำคม 2560
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คุณธรรม (Integrity Pact) ที่ท�ำข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ของภำครัฐ ลดต้นทุนและคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิด

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ข้อตกลงคุณธรรมมีลักษณะเป็นข้อตกลง 

ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนทีส่นใจเข้ำมำเสนอรำคำ 

กบัภำครฐัว่ำ จะไม่มกีำรด�ำเนินกำรใดๆ ทีส่่อไปในทำงทจุรติ และยนิยอม

ให้มีบุคคลที่สำมเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 

คณะรัฐมนตรีของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ได้น�ำข้อเสนอคุณธรรมไปใช้ 

ในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรเร่ิมด�ำเนินกำรเมื่อ 

คณะกรรมกำร ค.ป.ท. ได้พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรจัดท�ำข้อตกลง

คุณธรรมส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 

26 โครงกำร โดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ 

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบนั ได้พจิำรณำคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒิุ 

สำขำวิชำต่ำงๆ เพื่อจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้สังเกตกำรณ์เพื่อท�ำหน้ำที่ 

เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโครงกำรที่จัดท�ำ

ข้อตกลงคุณธรรม4 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่ำ ในปัจจุบัน ภำครัฐเห็นควำมส�ำคัญของ

กำรเปิดให้ภำคประชำสงัคมเข้ำมำเป็นผูร่้วมอยูใ่นกระบวนกำรตรวจสอบ 

โดยกำรสร้ำงกลไกนีไ้ว้ในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 และในพรบ.กำรจดัซือ้

จดัจ้ำง ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้กบัหน่วยงำนภำครฐัทกุระดบั โดยควำมหวงัว่ำ  

แนวทำงดงักล่ำวอำจจะใช้ควบคูก่บักำรตรวจสอบโดยกลไกภำครฐัทีม่อียู่ 

ดัง้เดมิ จะช่วยท�ำให้สำมำรถป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชนัในภำครฐัอย่ำง

ได้ผล

4  http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312129 
ดำวน์โหลดวันที่ 10 พฤษภำคม 2560
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ส�ำนึกรับผิดชอบ
ในบริบทของประชำธิปไตย 

แบบมีส่วนร่วม

นอกเหนือจำกกระแสปฏิรูประบบรำชกำรที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ 1980s และ 1990s ดังท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้ว เรำจะเห็น

ปรำกฏกำรณ์ที่ภำคประชำชนออกมำมีบทบำทมำกขึ้นในระยะเวลำ 

ดงักล่ำว อันเป็นผลมำจำกกระแสควำมคดิเร่ือง ประชำธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม  

(participatory democracy) ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหำของประชำธิปไตยแบบ

เป็นตัวแทน ท่ีภำคประชำชนมีสิทธิที่จะควบคุมผู้น�ำทำงกำรเมืองที่มำ

จำกกำรเลอืกตัง้โดยกำรไปออกเสียงเลอืกตัง้ ซึง่มกัใช้เวลำประมำณ 4 ปี 

ระหว่ำงน้ันฝ่ำยกำรเมอืงทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้จะมบีทบำทในกำรตดัสนิใจ 

ระดับนโยบำย ส่วนงำนประจ�ำวันในกำรให้บริกำรสำธำรณะและ 

กำรด�ำเนินนโยบำยจะตกอยู่ในมือของข้ำรำชกำรประจ�ำที่มิได้มำจำก 
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กำรเลือกต้ัง และไม่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อภำคประชำชนโดยตรง  

แม้ภำครำชกำรจะเปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมอืงบ้ำง แต่กจ็�ำกดัอยูใ่นระดบักำรรบัฟังข้อเสนอแนะหรอืค�ำวิจำรณ์

ต่ำงๆ จำกภำคประชำชน เพื่อน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ

แก้ไขปัญหำ (ซึง่อำจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตำมค�ำแนะน�ำเหล่ำนัน้กไ็ด้) ท�ำให้ 

กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆของภำครัฐมักไม่ตอบสนองเสียงเรียกร้องและ

ควำมต้องกำรของประชำชน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 1990s เป็นต้นมำ ได้มีกระแสกำรเรียกร้อง 

ประชำธิปไตยโดยตรง หมำยถึง กำรให้ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำมำ 

มีบทบำทโดยตรงในกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำย แสดงให้เห็นถึง 

ควำมไม่ไว้วำงใจตัวแทนฝ่ำยกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งและระบบ

รำชกำรในกำรบริหำรงำนสำธำรณะ เมื่อประชำชนกลุ่มต่ำงๆ ออกมำ

เคลือ่นไหวในประเดน็สำธำรณะ เช่น ประเด็นกำรจดักำรเรือ่งทรพัยำกรน�ำ้  

ขยะ ป่ำ ดนิ เป็นต้น ซึง่มผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียทีห่ลำกหลำย และมเีป้ำหมำย  

กำรให้คุณค่ำ และผลประโยชน์แตกต่ำงกัน เช่น ระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำ

ภำคเกษตรกับกลุ่มผู้ใช้น�้ำภำคท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มีผลประโยชน์

และจุดยืนต่ำงกันในเรื่องกำรจัดสรรน�้ำ ย่อมน�ำมำสู่ควำมขัดแย้ง และ

เผชิญหน้ำอย่ำงเลี่ยงไม่พ้น นักวิชำกำรได้พยำยำมน�ำเสนอรูปแบบ 

กำรบริหำรจัดกำรที่มีหลำยภำคส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้องในรูปแบบของ 

เครอืข่ำยกำรจดักำรปกครอง (governance network) ในกำรบรหิำรจดักำร

ประเด็นสำธำรณะที่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีหลำยภำคส่วน หลำยหน่วยงำน 

หลำยระดบั (เช่น เร่ืองทรัพยำกรน�ำ้) (Torfing J. & Triantafillou P., 2011; 

และ พชัรี สิโรรส, 2558, น.82-121) แนวควำมคดิเรือ่งเครอืข่ำยกำรจดั 

กำรปกครองถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่ที่เปิดให้ภำคประชำชน 
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ภำคธรุกจิและภำครฐัมำพดูคยุปรกึษำหำรอืกัน และมกีระบวนกำรก�ำหนด

นโยบำยแนวนอน (horizontal dimension of policymaking) (พัชร ีสโิรรส,  

2558, น.82-121) ที่เน้นกำรประสำนงำนระหว่ำงตัวแสดงนโยบำย 

ที่เข้ำมำร่วม มีเวทีพูดคุยในลักษณะสำนเสำวนำ (deliberative forums) 

เพือ่ลดปัญหำควำมขดัแย้ง โดยกำรออกแบบกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำย

และกำรบรหิำรกำรจดักำรท่ีออกแบบให้ภำครฐัและภำคประชำชนเข้ำมำ

ร่วมมือกันในกำรตัดสินใจและด�ำเนินนโยบำย 

นกัวชิำกำรเช่น Sørensen, and Torfing (2005, pp. 197-198)  

ได้พูดเอำไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ ดูเหมือนว่ำในขณะที่ภำพทำงกำรเมือง 

ท่ีเป็นมำตรฐำน (และไร้เดยีงสำ) มกัมองว่ำ กำรเมืองเป็นกจิกรรมทีเ่กดิข้ึน 

ภำยในอำณำบริเวณของฝ่ำยบริหำรและรัฐสภำ ซึ่งก็เป็นกำรมองท่ี 

ผวิเผนิเท่ำนัน้ แต่แท้จรงิแล้วก่อนและหลงัทีส่มำชกิสภำจะผ่ำนกฎหมำย

ฉบับใดฉบบัหนึง่ หรอืก่อนทีร่ฐับำลจะสัง่ให้ข้ำรำชกำรด�ำเนนิมำตรกำร

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง กำรตัดสินใจจริงๆ ได้เกิดข้ึนภำยในเครือข่ำย 

กำรจัดกำรปกครอง (governance networks) ท่ีซบัซ้อน ซึง่เป็นผูท่ี้สร้ำง 

วำระทำงกำรเมอืง (political agenda) กล่ำวคือ น�ำปัญหำเข้ำสู่ตัวผูม้อี�ำนำจ 

ตัดสินใจทำงกำรเมือง ก�ำหนดกรอบกำรมองปัญหำ (framing) และให้ 

ค�ำนยิำมปัญหำเชงินโยบำย และมีทักษะในกำรดแูลให้มกีำรน�ำไปปฏบิตัิ

เพือ่หำทำงออกทีเ่หมำะสม จงึเป็นกำรยำกทีเ่รำจะระบวุ่ำมกีำรตดัสนิใจ 

โดยรัฐที่เป็นองค์อธิปัตย์ เนื่องจำกในปัจจุบัน เป็นกำรยำกที่นโยบำย

หนึ่งๆ จะเบ็ดเสร็จอยู่ในหน่วยงำนเดียว เรำมักพบว่ำ ในกำรบริหำร

จดักำรนโยบำยดงักล่ำว จะมหีลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้อง และภำคที่ 

ไม่ใช่รัฐแต่มีผลประโยชน์ในเรื่องนั้นเข้ำมำเก่ียวข้อง ท�ำให้กำรก�ำหนด

นโยบำยสำธำรณะมักเกิดขึ้นในเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครอง
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เรำจะเห็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ภำยใต้

แนวคิดเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองที่มีอยู่หลำกหลำย ตัวอย่ำงเช่น

(ก) รูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครองแบบเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partner-

ships-PPP) กำรทีรั่ฐหันมำใช้วธิกีำรจดัหำบริกำรสำธำรณะ

ด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (public- 

private partnerships หรือ PPP) ที่รัฐบำลต่ำงๆ รวมทั้ง

รฐับำลไทยได้น�ำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรจดัท�ำโครงกำร

ประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ 

(ข) รูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร ่วมทำา  

(colla-borative governance) มำจำกกำรทีห่น่วยงำนภำครัฐ 

เป็นแกนน�ำในกำรเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำก 

ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและภำคท่ีมิใช่รัฐเข้ำมำร่วมใน

กระบวนกำรตัดสินใจและด�ำเนินนโยบำยในกำรแก้ปัญหำ

สำธำรณะหนึ่งๆ เช่น ปัญหำกำรจัดสรรทรัพยำกรน�้ำ  

กำรแก้ปัญหำแรงงำนข้ำมชำติ ปัญหำกำรพัฒนำเมือง ฯลฯ 

สิ่งท่ีน่ำสนใจในเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองดังกล่ำวคือ  

แต่ละภำคส่วนทีเ่ข้ำมำยงัคงเป็นอสิระ เข้ำมำร่วมมอืกนัในกำรแก้ปัญหำ 

ทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึง่ท�ำไม่ได้ถ้ำไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 

จงึมคีวำมสมัพันธ์แบบแนวนอน ใช้วิธีกำรเจรจำต่อรอง ท่ีจะน�ำไปสู่กำรตกลง 

ทำงกฎหมำย (เช่น แบบ PPP) หรอืแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น แบบร่วมคดิ 

ร่วมท�ำ ทีใ่ช้สร้ำงเวทกีำรพดูคยุ เพือ่สร้ำงควำมไว้วำงใจ อนัเป็นสิง่ส�ำคญั

ของกำรท�ำงำนแบบเครือข่ำย ท�ำให้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นกำรท�ำงำนที่มี 
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รูปแบบไม่เป็นทำงกำร หรือแม้แต่กำรท�ำงำนที่มีลักษณะเป็นทำงกำร

เช่น ในโครงกำรประเภท PPP แต่ข้อมูลของกำรเจรจำและกำรตกลง

หรือเงื่อนไขต่ำงๆ กลับมีลักษณะที่ซับซ้อน เป็นเทคนิค ยำกแก่กำรท่ี

บุคคลภำยนอกที่มิใช่ผู้เชี่ยวชำญจะสำมำรถเข้ำใจได้

ในสถำนกำรณ์ที่มีกำรท�ำงำนในลักษณะเครือข่ำยของ 

กำรจัดกำรปกครองเช่นนี้ ส�ำนึกรับผิดชอบมีวิธีกำรท�ำงำนอย่ำงไร

เมือ่ดจูำกสภำพและสถำนกำรณ์ทีซ่บัซ้อนของกำรจดักำรปกครอง  

ทีมี่กำรจดัท�ำนโยบำยแบบไม่เป็นทำงกำร แต่อำศยักำรมปีฏสิมัพนัธ์ของ

ผู้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ เป็นการยากท่ีจะสร้างสำานึก 

รบัผดิชอบ เนือ่งจำกธรรมชำตขิองกำรจดักำรปกครองในปัจจบัุน ‘อ�ำนำจ

และส�ำนึกรับผิดชอบมักต้องแยกกันอยู่’ (power and accountability  

have been divorced) (Pierre, 2009, pp.591-609) เมื่อเรำดูเรื่อง 

กำรจดักำรปกครองในด้ำนนโยบำยสำธำรณะ โดยพจิำรณำจำกข้อเทจ็จรงิ 

ที่เกิดขึ้นในรูปแบบกำรจัดกำรปกครอง เรำอำจพบว่ำ

1)  ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เข้ำร่วมในกระบวนกำร แม้จะมี

ลักษณะพึ่งพำอำศัยกันระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเข้ำมำร่วม

ท�ำให้ต้องหันมำร่วมมือกันก็จริง แต่เนื่องจำกผู้เข้ำมำร่วม

แต่ละฝ่ำยล้วนมผีลประโยชน์ กำรให้คณุค่ำ และควำมเป็น 

ปรปักษ์ต่อกันอยู่ลึกๆ เนื่องจำกผลประโยชน์อำจขัดกัน 

(เช่น ระหว่ำงฝ่ำยธุรกิจกบักลุม่ชำวบ้ำนทีถ่กูกระทบโดยตรง

จำกโครงกำรที่ก�ำลังจัดท�ำ) ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือแบบ

เป็นปรปักษ์ (antagonistic cooperation) ในควำมสัมพันธ์

แบบนีอ้ำจเกดิปรำกฏกำรณ์ทีผู่ท้ีเ่ข้ำมำร่วมอำจออกเสยีง
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คัดค้ำน น�ำไปสู่ปัญหำท่ีเรียกว่ำ ‘กับดักของกำรตัดสินใจ 

ร่วมกนั’ (joint decision trap) ซ่ึงปัญหำดังกล่ำวนีอ้ำจแก้ไขได้  

ถ้ำผูท้ีเ่ข้ำมำร่วมมแีนวโน้มจะเล่นบทร่วมมอืหรอืรวมหวักัน  

แต่นั่นก็จะท�ำให้ส�ำนึกรับผิดชอบแบบประชำธิปไตย  

(democratic accountability) อ่อนแอลง จริงอยู่เรำอำจเห็น

กำรสนทนำถกเถยีงโดยใช้เหตผุลในกำรพจิำรณำไตร่ตรอง 

(deliberation) และกำรเจรจำต่อรองอำจเกดิขึน้ได้ ถ้ำผูท้ีเ่ข้ำมำ 

ร่วมในฐำนะตัวแทนหน่วยงำนหรือองค์กำรของตนไม่ถูก

จ�ำกดัด้วยเงือ่นไขผลประโยชน์ของหน่วยงำนหรอืของลกูค้ำ

หน่วยงำนหรอืฝ่ำยกำรเมอืงทีค่วบคุมบังคับบญัชำหน่วยงำน  

แต่จะเห็นได้ว่ำ แม้ผู้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรก�ำหนด

นโยบำยจะมีภำระผูกพันท่ีต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบและ 

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนและผู้บังคับบัญชำให้มีส�ำนึก

รบัผดิชอบ แต่กย็งัสำมำรถเกดิปัญหำได้เมือ่เวทีกำรจดัท�ำ

ส�ำนึกรับผิดชอบดังกล่ำวเกิดสถำนกำรณ์ที่ข้อเท็จจริงและ

ข้อมลูข่ำวสำรแต่ละคนได้รบัไม่เท่ำกนั ยิง่กว่ำนัน้ เนือ่งจำก

มผีูเ้ข้ำมำร่วมจ�ำนวนมำก ท�ำให้ยำกจะประเมนิว่ำใครต้อง

รับผิดชอบส่วนใดบ้ำง และรับผิดชอบมำกหรือน้อย และ

มำกนั้นมำกแค่ไหน ท�ำให้เกิดปัญหำของกำรมีผู้เข้ำมำ 

เกี่ยวข้องจ�ำนวนมำก (problem of many hands) ซึ่งใน 

ลกัษณะแบบนีอ้ำจน�ำไปสูก่ำรเกีย่งว่ำใครเป็นคนต้องถกูต�ำหน ิ 

หรอื ‘blame-shift games’ ดังน้ัน จึงง่ำยกว่ำถ้ำเรำพยำยำม

เลีย่งไม่ลงโทษถ้ำมผีลกำรด�ำเนนิงำนทีม่ปัีญหำ ท�ำให้ตรรกะ

ในกำรร่วมมอืในกำรก�ำหนดนโยบำยกลำยเป็นกำรรวมหัว 

และเป็นส่ิงทีส่กัดก้ันควำมรับผดิชอบและส�ำนกึรบัผดิชอบ

ไปโดยปริยำย 
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2) กำรขำดมติคิวำมโปร่งใส สำมำรถมองเหน็ได้จะแจ้ง (Lack 

of visibility of interactive process) เนือ่งจำกในกระบวนกำร

จัดกำรปกครองแบบน้ีจะมีหลำยองค์กำรหลำยหน่วยงำน 

หลำยระดบัทีม่คีวำมคดิเหน็ กำรให้คณุค่ำและผลประโยชน์ 

องค์กำรทีแ่ตกต่ำง บำงครัง้สวนทำงกนั ท�ำให้เป็นกระบวนกำร 

ที่เปรำะบำง ซับซ้อน ง่ำยต่อกำรแตกหักน�ำไปสู ่กำร

เผชิญหน้ำ และขัดแย้งได้ง่ำย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้วิธีกำร

ประนีประนอมในกำรเจรจำต่อรอง กำรจะเปิดเผยข้อมูล

ของกำรเจรจำต่อรองกนัให้ภำยนอกหรอืบรรดำเจ้ำหน้ำที่

ระดับล่ำง (มีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ) จึงเป็นสิ่งที่

เส่ียงต่อกำรแตกแยกของเครอืข่ำย ท�ำให้กำรพูดคยุกนัมกัท�ำ 

ในรปูไม่เป็นทำงกำร กระบวนกำรทีถู่กท�ำให้ไม่เป็นทำงกำร 

(informalization) จงึเป็นยทุธวธิทีีผู่ก้�ำหนดนโยบำยน�ำมำใช้ 

เพือ่หลกีเลีย่งกำรตรวจสอบของสงัคม และเกรงว่ำจะท�ำให้

เสียเวลำและขำดประสิทธิภำพ น�ำไปสู่สภำวะที่เรียกว่ำ  

‘ขำดแคลนส�ำนึกรับผิดชอบ’ (accountability deficit) ซึ่ง

อำจไม่ได้แสดงให้เห็นเด่นชัด เรำจะเห็นลักษณะเช่นนี ้

ในโครงกำรแบบ PPP ทีข้่อมลูส�ำคญั เช่น ข้อควำมในสญัญำ 

ทีภ่ำครฐัตกลงกบัภำคเอกชนในกำรจดัท�ำโครงกำรสำธำรณะ 

ไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยข้ออ้ำงที่ว่ำ เป็นควำมลับทำงธุรกิจ  

ดังนั้น แม้จะมีรูปแบบกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอย่ำงเป็น

ทำงกำร แต่ในทำงปฏิบัติก็ไม่ได้ถูกน�ำมำใช้ สื่อและสังคม 

กม็ไิด้รบัรูถ้งึปรำกฏกำรณ์กำรก�ำหนดนโยบำยดงักล่ำว ท�ำให้

ไม่มีหนทำงจะเกดิกำรคัดค้ำนหรอืต่อสูแ้ข่งขนักันแต่อย่ำงใด  

กระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยจงึกลำยเป็นเรือ่งของผู้เชีย่วชำญ 
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หรือผู้ช�ำนัญกำร นักกำรเมืองก็อำจมัวแต่ให้ควำมสนใจ

ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคะแนนเสียงของตน

มำกกว่ำ สื่อจะหันมำสนใจกระบวนเครือข่ำยนโยบำยต่อ

เมื่อมีสถำนกำรณ์พิเศษที่ชัดเจน เช่น นโยบำยเกิดควำม

ล้มเหลว ซึ่งมีคุณค่ำพอจะให้สื่อเข้ำไปท�ำหน้ำที่ขุดคุ้ย  

แต่เรำสำมำรถสรปุได้ว่ำ ในกำรท�ำงำนแต่ละวนั กระบวนกำร

ท�ำงำนในเครือข่ำยแบบน้ีสำมำรถด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น

ปรำศจำกกำรรบกวนจำกกำรตรวจสอบภำยนอก

3)  รูปแบบเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองและผลกระทบต่อ

ประชำธิปไตย  กำรบรหิำรจัดกำรแบบเครือข่ำยกำรจัดกำร

ปกครอง แม้จะมีรูปแบบที่ดีในแง่ที่รวมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีจำกทกุภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ถ้ำรวมบุคลำกร

ทีม่ปีระสบกำรณ์ในพืน้ท่ีเข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ  

ซ่ึงน่ำจะน�ำไปสูแ่นวทำงแก้ปัญหำท่ีตรงจดุ แต่ในทำงปฏบิตัิ

หลำยครั้ง เครือข่ำยที่เกิดขึ้นกลับท�ำงำนลับๆ ‘ภำยใต้ 

ร่มเงำสถำบันประชำธิปไตย’ (in the shadow of democratic 

institutions) (Papdopoulos, 2016) กล่ำวคือ ผู้ที่เข้ำมำ

ร่วมมคีวำมสมัพนัธ์ส�ำนกึรับผดิชอบต่อผูบ้งัคบับญัชำ เช่น 

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐระดับสูงต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวง (ท่ีเป็นนักกำรเมืองมำจำกกำรเลือกตั้ง)  

ซึง่รฐัมนตรต้ีองมสี�ำนกึรบัผดิชอบทำงกำรเมอืงต่อประชำชน

ที่เลือกเขำเข้ำมำ แต่ถ้ำรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำท่ีรัฐระดับสูง 

ดงักล่ำวรวมหวักนั ท�ำกำรออกแบบเครอืข่ำย เลอืกเครือ่งมือ 

นโยบำย ออกแบบว่ำใครบ้ำงที่ควรเข้ำมำร่วม ภำยใต ้

รูปแบบดังกล่ำว เป็นกำรยำกท่ีองค์กรภำยนอก เช่น สื่อ 
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หรือ รัฐสภำจะย่ืนมือเข้ำมำตรวจสอบติดตำม เนื่องจำก

ขำดข้อมูลและควำมเชี่ยวชำญในประเด็นดังกล่ำว

ตวัอยา่งการสรา้งส�านกึรบัผดิชอบทีม่ภีาคประชาชน
เข้ามาร่วมของต่างประเทศ

แม้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบเครือข่ำยจัดกำรปกครอง 

จะได้รับกำรวจิำรณ์จำกนกัวชิำกำรในแง่ทีบ่่อยครัง้กระบวนกำรทีเ่กดิขึน้ 

กลบัขำดควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกภำยนอกเน่ืองมำจำก 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เป็นทำงกำร หรือมีกำรบริหำรจัดกำร 

แบบเป็นทำงกำรแต่ไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลให้สังคมทั่วไปได้รับรู ้  

แต่ยำกที่องค์กรตรวจสอบจำกภำยนอก เช่น สื่อ หรือประชำชนทั่วไป 

จะตระหนกัเนือ่งจำกไม่มข้ีอมลู เป็นผลให้เป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

ขำดควำมชอบธรรม และสร้ำงปัญหำในอนำคต

นักวิชำกำรที่ศึกษำเร่ืองนี้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 

Erik-Hans Klijn (2011, pp. 205-223.) ได้ศกึษำโครงกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้  

Zuidplaspolder อันเก่ำแก่ท่ีอยู่ทำงภำคตะวันตกของเนเธอร์แลนด์ 

โครงกำรนีม้เีป้ำหมำยเพือ่กำรเกษตร แต่ต่อมำผลจำกพัฒนำเมอืงท�ำให้

ปัญหำดังกล่ำวมคีวำมซับซ้อน มหีน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้องหลำยหน่วยงำน  

และต่ำงมีจุดยืนและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำ 

ภำคเกษตร กลุม่อตุสำหกรรม กลุม่ผูอ้ยู่อำศยัในเมือง และกลุม่สิง่แวดล้อม  

ที่ต้องกำรขยำยพื้นที่ชุ่มน�้ำเนื่องจำก Zuidplaspolder สูญเสียพื้นที ่

สเีขยีว อนัเป็นสิง่ทีเ่คยเป็นสญัลกัษณ์ของโครงกำรเมือ่เร่ิมสร้ำงในปี 1828  

ปัญหำทีเ่กดิขึน้มำจำกกำรทีม่หีลำยองค์กร หลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้อง  

ต่ำงมีมุมมองต่อสภำพปัญหำแตกต่ำงกัน และมีควำมต้องกำรน�ำเสนอ

113

in_���������-1-��������(p44-147).indd   113 23/9/2565   16:51:11



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

แนวทำงแก้ปัญหำทีต่่ำงกัน อนัเป็นผลมำจำกกำรให้คณุค่ำ (policy values) 

ทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงคุณค่ำด้ำนส่ิงแวดล้อม คณุค่ำด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 

คณุค่ำกำรขยำยควำมเป็นตวัเมอืง ทีท่�ำให้ปัญหำมคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้

ภำครัฐระดับจังหวัดเข้ำมำแก้ปัญหำโดยกำรสร้ำงเครือข่ำย 

กำรจดักำรปกครอง (governance network) ข้ึนโดยน�ำผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมในปี 2002 จึงเกิดเป็นกำรจัดกำรปกครองแบบ

ปฏสิมัพันธ์ (interactive governance) โดยมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีถงึ 23 คน  

จำก 23 ภำคส่วน เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ หน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ได้จดัให้มกีำรพดูคยุหลำยรอบตัง้แต่ปี 2001-2009 ซึง่สำมำรถแบ่งออก

มำเป็น 3 รอบดังนี้

รอบแรก 
สำารวจเนื้อหา

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ผูท้ีเ่ขา้มารว่ม รมว.มหำดไทยและ
ผู้จัดกำรเครือข่ำย
จัดกำรรวมกลุ่ ม
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำอย่ำงกว้ำง
ขวำง 

จัดตั้งแกนน�ำกลุ่ม 
รวมตัวแทนจำก
ท้องถิ่นต่ำงๆ และ
จังหวัด และขยำย
วงกลุม่ตำ่งๆ เขำ้มำ 
เพื่อสร้ำงเวทีกำร
พูดจำและท�ำงำน
ร่วมกัน

เหมือนกับรอบท่ีสอง
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รอบแรก 
สำารวจเนื้อหา

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ลักษณะ
กระบวนการ
ตัดสินใจ

เ ป็ นก ำ รส� ำ ร วจ
ควำมคดิรเิริม่ใหม่ๆ  
เพื่อสนองควำม
ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แ ล ะ ส ร้ ำ ง เ สี ย ง
สนับสนุนโครงกำร

เน้นไปที่กำรพูดจำ
และปฏิ สั ม พันธ์
ระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ 
เพื่ อ ให้ควำมคิด
ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ร อ บ แ ร ก มี ก ำ ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ มี
ลั กษณะเจำะจง 
มำกขึ้น

เนน้ในกำรน�ำควำม
คิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
มีกรอบทำงกฎหมำย 
รองรับ รอบน้ีไม่เน้น 
ก ำ ร พู ด จ ำ ห รื อ
ปฏสิมัพันธ ์แตเ่ปน็
รอบทีม่คีวำมขดัแย้ง  
( เ น่ื อ ง จ ำ กต้ อ ง
ตัดสินเรือ่งค่ำใชจ้ำ่ย
และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ)

การตัดสินใจ
ที่สำาคัญๆ

ขั้นต้น เริ่มต้นมำ
จำกรัฐบำลกลำง
และจั งห วัดของ
พื้นที่

ขั้นสุดท้ำย จบลงที่
กำรสร้ำงเอกสำร
หลักทำงนโยบำย 
(ISV, กำรสรำ้งวิสัย
ทัศน์โครงสร้ำงกำร 
บู รณำกำ ร )  ซึ่ ง
ก�ำหนดเป้ำหมำย
และควำมต้องกำร
หลักส�ำหรับพื้นที่

ขยำยควำมและ
ท�ำควำมกระจ่ำง
เกี่ยวกับเอกสำร
หลักทำงนโยบำย 
(โดยเฉพำะ ISV)  
ซึ่งช่วยในกำรน�ำ
แนวคิด ISV ไปท�ำ
แผนปฏิบัติกำร

ตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำ รท� ำ เ อกสำ ร 
แผนของเทศบำล
และกำรจัดโซนนิ่ง 
ให้มสีถำนภำพทำง
กฎหมำย
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รอบแรก 
สำารวจเนื้อหา

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ยุทธวิธี 
การจัดการ
เครือข่าย

บริหำรแบบเปิด  
มุ่ ง ไ ป ที่ เ นื้ อ ห ำ 
แ ส ว ง ห ำ เ สี ย ง
สนั บสนุ น  และ
พยำยำมเชื่อมกำร
ให้คุณค่ำ (values) 
ที่แตกต่ำงกันของ
กลุ่มต่ำงๆ ยุทธวิธี
คอืส�ำรวจหำเนือ้หำ
ใหม่ๆ และเชื่อม 
ผูเ้ขำ้มำรว่มเขำ้ดว้ย
กัน

บริหำรแบบเปิด 
พ ย ำ ย ำ ม ที่ จ ะ
น� ำ ท ำ ง แ ล ะ จั ด
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร  
(สร้ำงกลุ่มท�ำงำน 
กลุม่โครงกำรตำ่งๆ 
จัดกำรนัดพบและ
ประชุ ม )  รั กษำ 
ฐำนเสยีงสนบัสนนุ
โดยเชือ่มและส่ือสำร
ควำมคิดต่ำงๆ

รกัษำกลุม่แกนน�ำท่ี
สรำ้งขึน้และหำทำง
ลู่ ท ำ ง ที่ จ ะ น� ำ
แนวคิดไปสู่ กำร
ปฏิบัติ ชักชวนให้
เจ้ำหน้ำที่รัฐบำล
กลำงมำรว่มมำกขึน้ 
พ ย ำ ย ำ ม ใ ห้
กระบวนกำรมคีวำม
เปน็ทำงกำรถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำยมำกข้ึน

ทางเลือก
เนื้อหา

พยำยำมเชือ่มกลุม่
ผู้อยู่อำศัยในเขต
เมืองให้สร้ำงเขต 
สี เ ขี ย ว เ พิ่ ม ขึ้ น  
จัดท�ำโครงสร้ำง
ปัญหำมลพิษและ
กำรบริหำรจัดกำร
น้�ำเสียใหม่

หำลูท่ำงขยำยพืน้ที่
ส�ำหรับกลุ่มผู้อยู่
อำศัยเพื่อให้คุ้มค่ำ
แต่ขณะเดียวกัน 
ก็หำลู่ทำงส�ำหรับ
เพิ่มพื้นที่กำรเก็บ
ส�ำรองน้�ำและเขต 
สีเขียว

เนน้ควำมเปน็ไปได้
ทำงเศรษฐกิจและ
กำรเมอืง เนน้ควำม
เป็นไปได้ในกำรน�ำ
ไปปฏิบัติ

ที่มำ: Klijn E., (2011), Democratic legitimacy criteria in interactive 

governance and their empirical application. Interactive Policy Making,  

Metagovernance and Democracy, edited by Torfing, Jacob and 

Peter Triantafillou, ECPR Press, 2011, p.214
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จำกตำรำงข้ำงต้น Klijn ได้วเิครำะห์ลกัษณะควำมชอบธรรมทำง

ประชำธิปไตย (democratic legitimacy) ของโครงกำร Zuidplaspolder  

โดยระบุว่ำ กำรจะสร้ำงควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตยเป็นส่ิงที่

ส�ำคญัมำก เพรำะน�ำไปสู่กำรยอมรบัในกระบวนกำรแก้ปัญหำโครงกำร 

Zuidplaspolder และโครงกำรอ่ืนๆ ของรฐั เนือ่งจำกควำมชอบธรรมทำง

ประชำธิปไตยรวมถึง กำรมีปัจจัยพื้นฐำนดังต่อไปนี้

1)  ส�ำนึกรับผิดชอบ เป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของประชำธิปไตย

เพรำะมีเป้ำหมำยเพื่อให้ภำครัฐปกป้องพลเมืองของตน 

เนือ่งจำกเป็นกำรปกป้องเสรีภำพของปัจเจกชนจำกกำรกระท�ำ 

ของภำครฐั ส�ำนกึรบัผดิชอบส่งผลให้เจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐัต้องมี

ส�ำนกึรบัผดิชอบต่อกำรตดัสนิใจของตนและต่อกระบวนกำร

ตดัสนิใจ เจ้ำหน้ำทีผู่ต้้องแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบและวธิกีำร

ขัน้ตอนในกำรแสดงออกถึงส�ำนึกรับผดิชอบท�ำให้เกิดส�ำนึก

รบัผดิชอบ (เช่น ไปลงคะแนนทีมี่ผลให้ผูบ้ริหำรภำครัฐเข้ำสู่

ต�ำแหน่งและวธิกีำรทีท่�ำให้พวกเขำออกไปจำกต�ำแหน่งได้) 

ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆที่ปกป้องพลเมือง

2)  กำรออกเสียง (voice) หมำยถึงกำรที่พลเมืองสำมำรถ

จะท�ำกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมคิดเห็นดังกล่ำว 

มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ถือเป็นที่มำของประชำธิปไตย 

และอิทธิพลของภำคพลเมืองต้องสูงและมีบทบำทแสดง

ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยกำรที่พลเมืองสำมำรถเข้ำมำ

ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจได้
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3)  กระบวนกำรสำนเสวนำที่เหมำะสม (due deliberation) 

ปัจจัยพื้นฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตยข้อนี้

หมำยควำมว่ำ เรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงกระบวนกำรสำนเสวนำ

และกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกัน

อย่ำงเหมำะสม ด้วยกำรมกีระบวนกำรขัน้ตอนและวิธีกำร  

ตลอดจนข้อตกลงในหมู่ผู ้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำร 

ทีจ่ะมกีำรแบ่งปันข้อมลู และส�ำรวจหำลูท่ำงแนวทำงกำรแก้ 

ปัญหำและกำรให้คณุค่ำทีแ่ตกต่ำงกนัของบรรดำผู้เข้ำมำร่วม  

และจะน�ำคุณค่ำที่หลำกหลำยนี้มำพิจำรณำร่วมกัน เป็น 

กำรยำกทีเ่รำจะหำเสยีงเอกฉันท์ท่ีเหน็พ้องต้องกันในสงัคม

ทีม่คีวำมหลำกหลำยแบบนี ้แต่สิง่ท่ีจ�ำเป็นต้องมคืีอ ต้องมี

กำรกระท�ำใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรให้เหตุผลที่แตกต่ำง 

กันได้ (จำกหลำยๆ กลุ ่มท่ีเข้ำมำร่วม) อันจะน�ำไปสู ่ 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองที่ประกอบไปด้วย 

ชุดของผลลัพธ์ ชุดของเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน แต่มำอยู่

ด้วยกันเน่ืองจำกเครือข่ำยมีสมำชิกท่ีมีควำมหลำกหลำย  

สิง่ท่ีส�ำคญักค็อื กระบวนกำรสำนเสวนำต้องมคีวำมยตุธิรรม

เปิดโอกำสให้ทุกคนเท่ำเทียมกัน ปรำศจำกบรรยำกำศ 

กำรข่มขูใ่ช้ก�ำลงัและกำรยกัย้ำยถ่ำยเทข้อมูลเพ่ือประโยชน์

ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (manipulation)

 จำกปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตย 

ดงักล่ำว Klijn ได้วเิครำะห์กระบวนกำรบรหิำรจดักำรแก้ปัญหำ 

โครงกำร Zuidplaspolder ท่ีประสบควำมส�ำเร็จ โดยแบ่ง

กระบวนกำรทีย่ำวนำนนีอ้อกเป็น 3 รอบ และอธบิำยด้วย

ปัจจยัพืน้ฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธปิไตยทีเ่กดิขึน้ 

ในโครงกำรนี้ดังนี้
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4)  ด้ำนส�ำนกึรับผดิชอบ เขำช้ีให้เห็นว่ำ สถำบนัประชำธิปไตย

แบบตัวแทน มีบทบำทสูงในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำง

ประชำธิปไตยอันเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของกระบวนกำร 

เนื่องจำกหน่วยงำนที่จัดท�ำโครงกำรพยำยำมอย่ำงหนัก 

ท่ีจะให้มนัเกิดขึน้มำให้ได้ โดยกำรพุง่เป้ำหมำย ทรพัยำกร

และสร้ำงกระบวนกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยน้ีโดยใช้วธีิกำร 

ต่ำงๆ เช่น จัดประชุมพิเศษหลำยต่อหลำยรอบ จัดหำ

และกระจำยข้อมูลเก่ียวกับรำยงำนกำรศึกษำและข่ำวสำร 

ทีจ่�ำเป็น หน่วยงำนเจ้ำภำพพยำยำมทีจ่ะผูกหน่วยงำนทีเ่ป็น

ตัวแทนประชำชน เช่น สภำเทศบำล สภำจังหวัด เป็นต้น  

ให้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพัฒนำกำรของโครงกำร  

ส่วนกำรสร้ำงควำมชอบธรรมด้ำนผลผลติของกระบวนกำร

เกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบแบบยุคเก่ำ  

ที่เน้นกำรให้ควำมเห็นชอบในเอกสำรต่ำงๆ ของโครงกำร 

ส�ำหรับส�ำนกึรับผดิชอบในส่วนของ input หรือสิง่ทีใ่ส่เข้ำไป

ในระบบ ท�ำผ่ำนส�ำนกึรบัผิดชอบแบบเป็นทำงกำร โดยให้ 

นักกำรเมืองผู้ริเริ่มกระบวนกำรถูกควบคุมโดยสภำของ 

พวกเขำ แต่สิง่ทีพ่เิศษก็คอื มกีำรต้ังคณะท�ำงำนประกอบด้วย 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลำกหลำยถือว่ำมีควำมส�ำคัญ 

เนื่องจำกตัวแทนที่เข้ำมำอยู่ในคณะท�ำงำนต้องมีส�ำนึก

รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและกำรกระท�ำของหน่วยงำน

ของตน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท�ำข้อตกลงผลกระทบ 

เรือนกระจกอันเป็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม กระบวนกำร

ที่เกิดขึ้น จังหวัดและองค์กรของชำวนำ (โดยเฉพำะ 

กลุม่ชำวนำท่ีท�ำเรือ่งเรอืนกระจก) ต้องมำท�ำควำมตกลงกัน 

เรื่องกำรสร้ำงเรือนกระจกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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(เช่น โดยกำรใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ซึ่งมีผลสร้ำง 

ก๊ำซเรอืนกระจกต�ำ่) พวกชำวนำเองมคีวำมช�ำนำญในเรือ่งนี้  

แต่พวกเขำต้องได้รับกำรรับรองจำกองค์กรของชำวนำ 

เสียก่อน มีกำรลงนำมในข้อตกลงซึ่งสร้ำงควำมชอบธรรม 

ในกระบวนกำร แม้ข้อตกลงจะไม่มีผลทำงกฎหมำย 

แต่ก็น�ำมำสู ่กำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมไว้วำงใจ 

ซึ่งมีควำมส�ำคัญมำก

5)  กำรออกเสียง ในกระบวนกำรแก ้ป ัญหำโครงกำร  

Zuidplaspolder จัดท�ำเป็นแบบเปิด จะเห็นได้จำกกำรม ี

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลำกหลำยเข้ำมำร่วม พลเมอืงสำมำรถ

เข้ำมำร่วมได้ในลกัษณะชัว่ครำว เนือ่งจำกโครงกำรต้องกำร

พุ่งเป้ำไปที่กลุ่มผลประโยชน์ที่มีกำรจัดกลุ่มอย่ำงดี เช่น 

องค์กรสิง่แวดล้อม องค์กรทำงกำรเกษตร เป็นต้น ข้อตกลง 

ที่มีกำรลงนำมท�ำหน้ำที่เป็นตัวเชื่อมกำรตัดสินใจของ 

แต่ละกลุม่ และเป็นกำรสือ่ให้เหน็ถงึกำรตดัสนิใจทีส่่งไปให้

หน่วยงำนและสถำบันทำงกำรเมืองต่ำงๆ ส่งผลให้ได้รับ 

กำรสนับสนุนอย่ำงแข็งขันจำกบรรดำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรและด้ำนเน้ือหำของ

กระบวนกำรตัดสินใจ จะเห็นได้จำกกำรที่กระบวนกำรนี ้

ได้ปรำกฏเป็นข่ำวเมือ่เดอืนมนีำคม ปี 2007 สมำชิกรัฐสภำ

คนหนึง่ออกมำวิจำรณ์ต่อต้ำนแผนกำรเพ่ิมจ�ำนวนผูอ้ยูอ่ำศยั 

ในบริเวณโครงกำรจำก 7,500 คนมำเป็น 15,000 คน 

เนื่องจำกเห็นว่ำ บริเวณโครงกำรควรปล่อยให้เป็นสีเขียว 

และเป็นเขตท�ำกำรเกษตร เมื่อสื่อท�ำข่ำวเรื่องนี้ ท�ำให้
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โครงกำรที่ดูจะเป็นกำรออกแบบโดยพวกเทคโนแครท 

ถูกประชำชนและสังคมเฝ้ำจับตำมอง ปัจจุบันโครงกำร 

ได้รบักำรสนบัสนนุอย่ำงมำก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของโครงกำร

ประสำนเป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้ค�ำพูดของสมำชิกรัฐสภำ 

ผู้นั้นไร้น�้ำหนัก

6)  กระบวนกำรสำนเสวนำทีเ่หมำะสม จะเห็นว่ำ กระบวนกำร

เปิดให้มีกำรถกเถียงด้วยเหตุผล มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

อย่ำงกว้ำงขวำงในกลุ่มคณะท�ำงำน ส่วนพลเมืองมีกำรให ้

ข้อมูลแต่จ�ำกัดท่ีจ�ำเป็น มีกำรเปิดให้พูดคุยเรื่องเนื้อหำ 

ท่ีจะตัดสินใจต้ังแต่เริม่กระบวนกำร กำรสนทนำจะอยูใ่นรปู 

ของกำรสัมมนำถกเถียงด้วยเหตุผล มีกำรให้ข้อมูลเต็มที่  

ท�ำให้เป็นกำรถกเถียงที่มีคุณภำพสูง น�ำไปสู่กำรสร้ำง

ทำงเลือกใหม่ๆ ผลที่ได้รับคือผู ้เข้ำร่วมมีควำมพอใจ 

ในคณุภำพของกระบวนกำรสำนเสวนำ กำรถกเถยีงมกีำรน�ำ

กำรให้คุณค่ำของกลุ่มต่ำงๆมำพิจำรณำอย่ำงกว้ำงขวำง 

กระบวนกำรนี้น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมชอบธรรมและได้รับ

กำรสนับสนุนอย่ำงมำกจำกผู้เข้ำมำร่วมทุกฝ่ำย
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กำรสร้ำงส�ำนกึรบัผดิชอบ
ที่เหมำะสมจะน�ำมำใช้กับ

ประเทศไทย

ผลจำกกำรศึกษำส�ำนึกรับผิดชอบข้ำงต้น เรำจะเห็นได้ว่ำ 

หลักส�ำนึกรับผิดชอบที่เหมำะสมจะน�ำมำใช้กับประเทศไทยควรจะมี

ลักษณะดังนี้

• เป็นส�ำนกึรบัผดิชอบแบบแนวนอน (horizontal account-

ability) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชน

เข้ำมำมีบทบำทในกำรระบบส�ำนึกรับผิดชอบ เคียงคู่กับ

กำรมีส�ำนึกรับผิดชอบภำยในองค์กำร ส�ำนึกรับผิดชอบ

ตำมกรอบกฎหมำยรัฐธรรมนูญแล้ว แต่กลไกดังกล่ำว 

จะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกเป็นกลไกที่มำจำกภำครัฐ 

เพยีงอย่ำงเดยีว ในบรบิทปัจจุบนัทีภ่ำคประชำชนจะเข้ำมำ
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มีบทบำทมำกขึ้นในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐ 

ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จึงสมควรให้ภำคประชำชน

เข้ำมำมีบทบำทนะระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่จะสร้ำงขึ้น 

(เน้น social accountability)

• รฐัต้องส่งเสรมิให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบ  

โดยกำรสร้ำงกลไกต่ำงๆรองรับดังต่อไปนี้

◌ หน่วยงำนรัฐต้องให้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพื่อช่วยให้

ส�ำนึกรับผดิชอบแบบแนวนอนเกดิขึน้ และกำรเข้ำ 

มำมีบทบำทของภำคประชำชนมีประสิทธิภำพ 

ข้อมูลดังกล่ำวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ

เข้ำถึงได้

◌ รัฐต้องมีมำตรกำรคุ้มครองประชำชนผู้ให้ข้อมูล

กำรทุจริต ประชำชนท่ีท�ำกำรสอดส่อง ตรวจตรำ 

ประเมนิกำรท�ำงำนของภำครฐั เช่น อำจออกเป็น

กฎหมำย whistle blower

◌ รัฐต้องส่งเสริมให้ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำมำ

มีบทบำทในกำรตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กล่ำวคือ 

- ส่งเสริมกำรสร้ำงศักยภำพในกำรตรวจสอบ 

(ฝึกอบรมเทคนิคกำรตรวจสอบ สร้ำงทักษะ

ในกำรตรวจสอบสอนโดยวทิยำกรผูเ้ช่ียวชำญ

ที่มีประสบกำรณ์ในกำรลงพื้นที่จริง
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- หน่วยงำนรัฐท่ีท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบท�ำงำน

ในลักษณะเครือข ่ำยกับภำคประชำชน  

ภำควิชำกำร และสื่อ

• รัฐต้องบังคับใช้กฎหมำยกำรเข ้ำถึงข ้อมูลข ่ำวสำร  

และต้องก�ำหนดขอบข่ำยของ “ประเด็นควำมมั่นคง”  

เพือ่มใิห้หน่วยงำนใช้ข้อควำมนีใ้นกำรยกเว้นกำรให้ข้อมลู

แก่สำธำรณะ

• รัฐต้องส่งเสริมสื่อให้มีอิสระ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ

รำยงำนข่ำวอย่ำงอิสระ ปรำศจำกกำรครอบง�ำ ขู่เข็ญ 

หรือคุกคำมโดยรัฐ
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ตัวชี้วัด 
หลักส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำนกึรบัผิดชอบเป็นแนวคดิทีทุ่กฝ่ำยเหน็ตรงกนัว่ำ เป็นส่ิงจ�ำเป็น 

และเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของธรรมำภบิำล เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ 

เรำมักคิดถึง ภำพของควำมโปร่งใส และควำมน่ำไว้วำงใจแต่ถ้ำลงไป

ถำมเข้ำจริง แต่ละคนต่ำงมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจำกมุมมองต่ำงๆ  

บำงคนอำจหมำยถึง กำรตรวจสอบ บำงคนหมำยถึง ควำมรับผิดชอบ  

หลำยคนคิดถึงกำรจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน(accounting) ของกษัตริย ์

ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้ำวิลเลี่ยมท่ีหนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่ำ 

ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับกำรจัดท�ำบัญชี

หรือกำรบริหำรกำรคลังแต่อย่ำงใด แต่หมำยถึง กำรให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ 

จะมีกำรบรหิำรจดักำรสำธำรณะทียุ่ติธรรมและเป็นธรรม ในเชงิของอ�ำนำจ  

ควำมสัมพันธ์ของส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability relationship)  

หมำยถงึกำรทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งทีก่ระท�ำกำรโดยใช้อ�ำนำจจะต้องมภีำระ

รับผดิชอบในกำรชีแ้จงถึงเหตผุลของกำรกระท�ำ (ในกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที)่ 
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ต่อผูบ้งัคบับญัชำ เพือ่นร่วมงำนในองค์กำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก 

หรือต่อภำคประชำชนที่อยู่ภำยนอก 

จะเห็นได้ว่ำ ควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบจะรวมกิจกรรม  

3 อย่ำงได้แก่ (1) กำรตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบัผลกำรปฏบิตังิำนทีผู่ท้ีม่อี�ำนำจ

หน้ำที่รับผิดชอบงำนน้ันต้องตอบ (2) จะมีกำรวินิจฉัยโดยผู้ที่มีหน้ำที่ 

คนควบคมุงำนน้ันและ (3)มีผลทีต่ำมมำจำกกำรวนิจิฉยั ซึง่อำจส่งผลให้

เจ้ำหน้ำท่ีรฐัทีใ่ช้อ�ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำวต้องถกูลงโทษหรือได้รับค�ำชมเชย

หรอืรำงวัลแล้วแต่กรณีๆ  ไป ส�ำนกึรบัผดิชอบจงึรวมขัน้ตอนของ กำรให้

ข้อมูลเกีย่วกับกำรกระท�ำ ขัน้ตอนของกำรตัง้ค�ำถำมจำกเวทกีำรชีแ้จงให้

อธิบำยเพิ่มเติม และขั้นตอนที่สำม ท่ีเป็นกำรวินิจฉัยถึงพฤติกรรมของ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ และถ้ำออกมำเป็นเชิงลบต้องมีมำตรกำร

ลงโทษ หรือให้รำงวัลหรือค�ำชมเชยถ้ำออกมำเป็นทำงบวก ด้วยเหตุนี้  

ท�ำให้ส�ำนึกรับผิดชอบถูกมองว่ำเป็นควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social 

relation) ที่ประกอบด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

ตำมหน้ำท่ีกับผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน และเวทีซักถำมและกำรตอบ

ค�ำถำม ตลอดจนต้องมผีลจำกกำรชีแ้จงกำรปฏบิติังำนในทำงบวกหรอืลบ  

และควำมสัมพันธ์นี้หมำยถึงภำระผูกพัน (obligation) ท่ีเจ้ำหน้ำท่ี 

ผู้ปฏิบัติงำนต้องท�ำกำรชี้แจงและให้เหตุผลถึงกำรกระท�ำของตน

ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นควำมสัมพันธ์

ทำงสังคม นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

และผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนอันเป็นควำมสัมพันธ์ทำงตรงแล้ว  

ส�ำนกึรบัผดิชอบยงัรวมถึงผูต้รวจสอบภำยนอกทีม่อี�ำนำจทำงกฎหมำย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนที่สนใจในประเด็นส�ำนึกรับผิดชอบ  

ถ้ำดตูำมรปู ควำมสมัพันธ์ส�ำนกึรบัผดิชอบอำจแบ่งออกเป็นหลำยระดับ 
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ด้วยเหตุนี้ในกำรท�ำควำมเข้ำใจส�ำนึกรับผิดชอบ เรำจึงต้อง 

มองถงึควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมทีป่ระกอบด้วยควำมสมัพนัธ์วงใน ระหว่ำง

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่กับผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน และ

ควำมสมัพนัธ์วงนอกหลำยชัน้ ของผูต้รวจสอบจำกภำยนอกทีม่อี�ำนำจ

ตรวจสอบทำงกฎหมำย เช่น ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำบกำรทจุรติ 

ประพฤติมิชอบ (ปปช.) นอกจำกนั้นยังมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  

ผูร้บับรกิำร และประชำชนอืน่ๆ ทีส่นใจเกีย่วกบัประเดน็ส�ำนกึรบัผิดชอบ  

ด้วยเหตุนี้ส�ำนึกรับผิดชอบจึงรวมถึงกำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ที่ต้องมีต่อผู้บังคับบัญชำ และยังรวมถึงกำรรำยงำนต่อผู้ตรวจสอบ
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

ภำยนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนอื่นๆ ที่จะมีส่วนในกำรช่วย

ตรวจสอบจำกภำยนอกด้วย

จำกลกัษณะของควำมสมัพันธ์ทำงสงัคมของส�ำนกึรบัผดิชอบ 

ดงักล่ำวข้ำงต้น เรำอำจจดัท�ำตวัชีว้ดัของส�ำนกึรบัผดิชอบในกำรให้บรกิำร

ของหน่วยงำนภำครัฐออกเป็น 6 องค์ประกอบดังนี้

1. กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (setting 

clear goals and objectives) ทีต้่องกำรให้บรกิำรทีม่คีณุภำพ

2. มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 

(delegating)

3. มกีำรจดัสรรทรพัยำกรส�ำหรบัใช้ในกำรให้บรกิำร (financing)

4. มีกำรด�ำเนินกำรให้บริกำร (performing)

5. มกีำรรำยงำนหรอืให้ข้อมลูเกีย่วกบักำรให้บริกำร (informing)

6. มีกำรให้รำงวัลหรือลงโทษส�ำหรับผลงำนกำรให้บริกำร 

(enforcing)
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สำานึกรับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะ (accountability for 

public service delivery) 

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

หน่วยงานมี
การกำาหนด
เป้าหมาย
และ
วัตถปุระสงค์
ชัดเจนที่
ต้องการ 
ให้บริการ 
ที่มีคุณภาพ

-กำรจัดท�ำ
แผนยุทธศำสตร์
และกำรระบุ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-หน่วยงำนมีกำรแสดงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กำรให้คุณค่ำ และเป้ำหมำย  
เพื่อกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 
และมีกำรประกำศให้สมำชิก 
ในองค์กำรเข้ำใจอย่ำงชัดเจน

-หน่วยงำนมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
แบบมีส่วนร่วม แผนดังกล่ำวเป็น
ท่ีรับรู้ในองค์กำร และมีกำรทบทวน 
และประเมินแผนดังกล่ำวทุกปี

-หน่วยงำนเข้ำใจดีว่ำผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคือใคร และพร้อมจะ
แสดงเจตนำรมย์ที่จะมีส�ำนึก 
รับผิดชอบต่อพวกเขำ

-กำรระบุ
มำตรฐำน
กำรใหบ้รกิำร

-หน่วยงำนมีกำรก�ำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำรโดย
ปรึกษำกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตัวแทนผู้รับบริกำร และ 
มีกำรปรึกษำควำมเป็นไปได้ 
กับพนักงำนผู้ให้บริกำร
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

2.หน่วยงาน
มีการ 
มอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ 
อย่างชัดเจน

-แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ

-มีกำรมอบหมำยบุคลำกร 
รับผิดชอบกำรให้บริกำร

-มีกำรท�ำข้อตกลงระหว่ำง 
หน่วยงำนและผู้ได้รับมอบหมำย
ถึงภำรกิจ ควำมรับผิดชอบและ
อ�ำนำจหน้ำที่และเป้ำหมำย 
ของผลงำนของพนักงำนแต่ละคน
ที่สำมำรถวัดได้อย่ำงชัดเจน

-สร้ำง
ศักยภำพแก่
ผู้ให้บริกำร

-จัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้ันตอน 
กำรท�ำงำนอย่ำงละเอียดโดย
ปรึกษำหำรือถึงควำมเป็นไปได้
กับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

-มีกำรฝึกอบรมพนักงำน 
ผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำร เพื่อ
เสริมทักษะและสร้ำงศักยภำพ 
ในกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ

-มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมกำรให้บริกำร 
ที่ยึดหลักลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงและ 
ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

3.หน่วยงาน
มีการจัดสรร
ทรัพยากร
สำาหรับใช้ 
ในการให้
บริการ

สร้ำงกลไก
กำรตรวจ
สอบกำรใช้
งบประมำณ

-มีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ�ำเป็น
ในกำรสร้ำงบริกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงพอเพียงและเหมำะสม  
เช่น งบประมำณ อำคำร สถำนที่ 
เป็นต้น

-ทรัพยำกรที่ได้รับกำรจัดสรร 
ถูกน�ำไปใช้จ่ำยไปเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้อย่ำงเคร่งครัด

-มีกลไกรำยงำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและกำรตรวจสอบ
ภำยในหน่วยงำน 

-มีกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เช่น กำรเปิดเผย 
ข้อมูลทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน
และข้อมูลสัญญำที่ท�ำกับเอกชน

????

4.หน่วยงาน
มีการดำาเนิน
งานให้บริการ
สาธารณะ

กำรใหบ้รกิำร
โดยยึด
มำตรฐำน
และมีส่วนร่วม

-มีกำรปรึกษำหำรือกับผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับกำรท�ำวัตถุประสงค์ 
กำรให้บริกำรโดยเชิญตัวแทน 
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำร่วมในกำรจัดท�ำ

หน่วยงำนจัดท�ำเชิญชวนให้
ตัวแทนผู้รับบริกำรเข้ำมำร่วม 
ในกระบวนกำรจัดท�ำแผนและ
โครงกำรกำรให้บริกำรทุกขั้นตอน

133

in_���������-1-��������(p44-147).indd   133 23/9/2565   16:51:11



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

-มีกำรสร้ำงระบบกำรให้บริกำร 
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (เช่น 
ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร  
ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรตอบกลับ 
ควำมถูกต้องของชื่อบุคลและ
สถำนที่ผู้รับ  ขั้นตอนกำรรับ 
เรื่องร้องเรียน)

-มีกำรเก็บสถิติกำรท�ำงำน 
ของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคน 
อย่ำงสม่�ำเสมอและรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนแต่ผู้บังคับบัญชำ

-มีกำรจัดท�ำกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร
อย่ำงมีระบบอย่ำงสม่�ำเสมอ 
และครอบคลุม 

-สร้ำงคู่มือปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร 
อย่ำงมีคุณภำพแบบมืออำชีพ
ตำมหลักจรรยำบรรณ (code of 
conduct)

-มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพในหมู่พนักงำน 
ที่ให้บริกำรในพื้นที่และส่วนกลำง

-มีกำรสร้ำงกลไกรองรับกำรตรวจ
สอบกำรให้บริกำรจำกภำยนอก
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

-มีกำรสร้ำงกลไกตรวจสอบ 
กำรทุจริตในกำรให้บริกำร 
เป็นกำรตรวจสอบจำกภำยใน 
และภำยนอก

-สร้ำงกลไกกำรร้องเรียนและ 
รับข้อคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร 
และจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-สร้ำงกลไกให้มีกำรร้องเรียน 
และแสดงควำมคิดเห็น 
ส�ำหรับพนักงำนในองค์กำร 
(whistle blower procedures)

-มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ตำมผลกำรประเมินที่ได้รับ

5.หน่วยงาน
มีการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการ
ให้บริการ 
(informing)

แจ้งสิทธิ 
ในกำรเข้ำถึง
บริกำร

-หน่วยงำนได้แจ้งให้ประชำชน

ทรำบถึงสิทธิในกำรได้รับบริกำร

และวิธีกำรเข้ำถึงบริกำร

-หน่วยงำนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรมำตรฐำนให้บริกำร รำคำ 

ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยของ 

แต่ละทำงเลือก เพื่อเป็น 

ทำงเลือกให้ผู้ต้องกำรใช้บริกำร
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

ส่งเสริมให้มี
กำรตรวจสอบ 
จำกภำยนอก

-หน่วยงำนให้ข้อมูลเก่ียวกับรำยได้  

กำรใช้จ่ำยเงิน และรำยละเอียด

ของงบประมำณในแต่ละหมวด  

โดยมีกำรน�ำเสนอในรูปแบบที่

ชัดเจน ง่ำยต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ 

-หน่วยงำนมีกำรแสดงโครงสร้ำง

องค์กำร ผู้รับผิดชอบระดับ

หัวหน้ำงำน และแสดงให้เห็นว่ำ

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในกำร 

ตัดสินใจและอยู่ในต�ำแหน่งใด 

ในโครงสร้ำงองค์กำร

-หน่วยงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรให้บริกำรที่หน่วยงำน 

ได้จัดท�ำขึ้นแก่สำธำรณะเปิดเผย

-เปิดเผยข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ในกำรได้รับบริกำร
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

6. หน่วยงาน 
มีการตรวจ
สอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
และให้
รางวัลหรือ
ลงโทษ
สำาหรับ 
ผลงาน 

มีระบบกำร
ตรวจสอบ 
ผลกำร
ปฏิบัติงำน

- หน่วยงำนมีระบบกำรตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภำพเกี่ยวกับรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเคร่งครัด

-หน่วยงำนมีกำรแจ้งข้อมูล 
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน 
ให้บริกำรที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่
พนักงำนผู้ให้บริกำรได้ทรำบ

มีกำรให้
รำงวัลและ
ลงโทษ

-หน่วยงำนมีกำรให้รำงวัลแก่
พนักงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้ตำมเป้ำทีว่ำงไวแ้ละมีมำตรกำร
ลงโทษส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ถึงเป้ำ

-กำรให้รำงวัลและลงโทษแก่
พนักงำนผู้ให้บริกำรโดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลจำกกำรวัด
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของลูกค้ำประกอบกำรตัดสินใจ

-กำรใช้มำตรกำรกำรทำง
กฎหมำยส�ำหรับกำรทุจริต 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม 
• ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ •

บทน�า

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐาน

ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในทางวิชาการ

ว่า “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) กับ “หลักนิติรัฐ” (Rechtsstaat) เป็น

หลกัการเดียวกันหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามพฒันาการของระบบกฎหมาย

ในปัจจุบันภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มีส่วนส�าคัญท�าให้ 

“หลักนติธิรรม” และ “หลกันติริฐั” พฒันามาสูก่ารมหีลกัการร่วมกนัของ

บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย คงท้ิงไว้เฉพาะลักษณะที่เป็นพัฒนาการ

ในทางประวัติศาสตร์ของแต่ละระบบที่ไม่ใช่สาระส�าคัญของการเป็น 

หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย เช่น การมีระบบศาลคู ่

หรือระบบศาลเด่ียว หรือการอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันหรือ 

มีระบบกฎหมายท่ีแยกตามลักษณะของกฎหมาย เช่น ระบบกฎหมาย

เอกชน ระบบกฎหมายมหาชน เป็นต้น ตัวอย่างสองประการข้างต้น 

บทที่ 2
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เป็นข้อแตกต่างระหว่าง “หลกันติธิรรม” กบั “หลกันติรัิฐ” แต่การท่ีรัฐใดรัฐหนึง่ 

ใช้ระบบศาลหรือระบบกฎหมายเช่นใดย่อมไม่มีนัยส�าคัญว่ารัฐนั้นๆ 

ไม่ถือ “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพัฒนาการ

ในทางกฎหมายของประเทศน้ันๆ ส่วนหลักการท่ีเป็นแก่นสาระส�าคัญ

ของนิติธรรมหรือนิติรัฐได้น�าไปสู่การรับรองคุ้มครองโดยกติการะหว่าง

ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ หลักการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน, หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย  

หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เป็นต้น หลักการเหล่านี้ได้รับ 

การยอมรบัว่าเป็นหลกัการพืน้ฐานของบรรดารฐัเสรปีระชาธปิไตย ซึง่มี 

ความมุ่งหมายเพ่ือจ�ากัดการใช้อ�านาจของรัฐและมุ่งคุ้มครองบุคคล 

จากการใช้อ�านาจของรฐัทัง้หลาย ดงัน้ัน รฐัทีป่กครองโดยกฎหมายทัง้หลาย 

ไม่ว่าจะเรียกว่า “นิติธรรม” หรือ “นิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาระส�าคัญ 

ท่ีทุกฝ่ายล้วนยอมรบัและเป็นเกณฑ์ส�าคญัของการใช้อ�านาจรัฐในแต่ละรฐั 

ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย

ระบบรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของไทยเป็นระบบทีว่างพืน้ฐาน

แนวความคดิแบบ “หลักนติธิรรม” ตาม “หลกันติริฐั”1 (Rechtsstaat) ของ

ระบบซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป ดังนั้น การตีความค�าว่า “หลักนิติธรรม” 

ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรค 2 จึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าว 

ซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของ 

 

 

1  จากเหตผุลดงักล่าวในหนงัสือของผู้เขยีน ใน บรรเจิด สงิคะเนต,ิ หลกักฎหมาย
มหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ�ากัดอ�านาจรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 2,  
ส�านกัพิมพ์วญิญชูน, กรงุเทพฯ 2561, จึงใช้ค�าว่า “หลกันติธิรรม/นติริฐั” ในความหมาย 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
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รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการใช้อ�านาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพัน

ของการใช้อ�านาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ�านาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืน 

หลกันิตธิรรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า 

นั้นๆ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)

ในการศึกษาในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงประเด็นดังต่อไปนี้  

1. หลกันติธิรรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ากดัอ�านาจรฐั  2. หลกันติธิรรม

ในฐานะเป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” 3. หลักนิติธรรม 

ในฐานะหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครอง

หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักนิติธรรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ากัด 
อ�านาจรัฐ

จากการศกึษาสาระส�าคญัของหลกันิตธิรรม ผูศ้กึษาได้พจิาณา

สาระส�าคญัของหลักนติธิรรมแล้วอาจแบ่งสาระส�าคญัของหลกันติธิรรม

ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็น

กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนญู” 1.2 หลกันติธิรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” 

ในการจดัองค์กรของรฐั 1.3 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ป็น “เกณฑ์” ในการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน 1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.5 หลักนิติธรรมในฐานะ 

ที่เป็น “เกณฑ์” เก่ียวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา  

1.6 หลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หลักนิติรัฐในฐานะท่ีเป็นหลักการ 

พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ จึงท�าให ้หลักนิติรัฐเป ็นส ่วนหนึ่งของ 

หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการ 

ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

(2) หลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

(3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญขององค์กรนิติบัญญัติ

1.2 หลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ  

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ

 1.3 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน มีหลักการท่ีส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล 

และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ

1.4 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ทีข่องรฐั มหีลกัการทีส่�าคัญ ดังนี ้(1) หลกัความผกูพนั

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท�าของฝ่ายตลุาการและฝ่ายปกครอง (3) หลกัความรบัผดิของรฐั
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1.5 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับโทษ 
ทางอาญาและความรับผิดทางอาญา มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้  

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้า (3) หลัก

การรบัผดิต่อการกระท�าของตนทีค่วรแก่การต�าหน ิ(4) หลกัข้อสนันษิฐาน

เกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้าย

ตนเอง (6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย (7) หลัก

การคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�าอันมิชอบของรัฐ

1.6 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการตรากฎหมาย 
มีหลกัการทีส่�าคญั ดงันี ้(1) หลกัความได้สดัส่วนหรอืหลกัความพอสมควร

แก่เหต ุ(2) หลกัความม่ันคงของกฎหมาย (3) หลกัห้ามมใิห้กฎหมายมผีล 

ย้อนหลัง (4) หลกัความแน่นอนชดัเจนของกฎหมาย (5) หลกัการคุม้ครอง

ความสุจริตของบุคคล

การสงัเคราะห์สาระส�าคญัในฐานะทีเ่ป็น “เกณฑ์” ในการตรวจสอบ 

การกระท�าขององค์กรของรัฐดังกล่าวข้างต้น เป็นเพยีงการสงัเคราะห์ทีม่ี

ความเหน็สอดคล้องกนัในสาระส�าคญัหลกั แต่อย่างไรกต็าม ในรายละเอยีด 

อาจมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั แต่หากดใูนความมุ่งหมายของหลกันิตริฐัแล้ว  

หลักการย่อยที่นักกฎหมายมหาชนของเยอรมันเสนอน้ันล้วนแต่เป็น 

หลักการทีมุ่ง่หมายเพือ่การจ�ากดัอ�านาจรฐั ซึง่อาจนบัได้ว่าเป็นหลกัการ 

อันเป็นสาระส�าคัญของหลักนิติธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการย่อย

ของหลกันติธิรรม/นติริฐัอาจมลีกัษณะพลวตัร ซ่ึงในอนาคตอาจมหีลกัการ 

ท่ีส�าคัญอืน่ๆ ยกสถานะมาเป็นหลักการส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นหลกัการย่อย 

ของหลกันติิธรรม/นติิรฐัได้ แต่หลักการเช่นว่านัน้จะต้องมคีวามแน่นอน

ชัดเจนว่าหลักการนั้นมีสาระส�าคัญอย่างไร มิใช่เป็นเพียงข้อเรียกร้อง 

เพือ่ให้เกดิกฎหมายทีด่ ีแต่ต้องเป็นหลักการทีห่ากละเมดิแล้วย่อมส่งผล

ต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย หรือการกระท�าของรัฐนั้นๆ
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

2. หลักนิติธรรมในฐานะเป็นหลักการย่อยของ  
“หลักธรรมาภิบาล” 

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ประกอบด้วย 

หลกัการย่อย 6 หลกั คอื (1) หลกันติธิรรม (Rule of Law) (2) หลกัคณุธรรม

และจรยิธรรม (Virtue and Ethics) (3) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 

(4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (5) หลกัส�านึกรับผดิชอบ (Account-

ability) และ (6) หลกัความคุม้ค่า (Value for money) ดงันัน้ เมือ่กล่าวถงึ 

“หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) อาจให้ความหมายได้หลายมติิ 

กล่าวคอื “หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) ในความหมายอย่างกว้าง 

ย่อมหมายถึง หลักธรรมาภบิาลท่ีเกีย่วกบัภาครัฐโดยรวมท้ังหมด โดยไม่

จ�าแนกแยกแยะมาทีภ่ารกิจใดภารกิจหน่ึงของรฐั หรอืองค์กรใดองค์กรหนึง่ 

ของรฐั หรอือาจให้ความหมายถงึ “หลักธรรมาภบิาล” (good governance)  

ในความหมายอย่างแคบทีห่มายถงึ หลกัในการบรหิารจดัการทีด่ใีนภารกจิ

ของรัฐด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี

ขององค์กรของรฐัองค์กรใดองค์กรหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่ย่อมมรีายละเอยีด 

ที่แตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กรของรัฐนั้นๆ 

ข้อพจิารณาดงักล่าวข้างต้นทีเ่กีย่วกบั “หลกัธรรมาภบิาล” (good 

governance) ในความหมายอย่างกว้างหรือในความหมายอย่างแคบ 

ดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความส�าคัญอย่างโดยเฉพาะต่อการพิจารณาถึง 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” นั้น โดยที่ 

หลกันติธิรรม (Rule of Law) เป็นหลกัการพืน้ฐานของรฐัเสรปีระชาธปิไตย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยตัว 

ของมันเองย่อมมีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐท้ังส้ิน แต่การผูกพันของ
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องค์กรของรัฐต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) น้ันย่อมมีความผูกพัน

แตกต่างกันไปตามภาระหน้าท่ีขององค์กรของรฐัแต่ละองค์กร กล่าวคอื  

ผกูพันการท�าภารกจิขององค์กรของรัฐเหล่าน้ัน ซ่ึงอาจแยกออกเป็น ภารกจิ 

ในทางนิติบัญญัติ, ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในทางตุลาการ  

ดังนั้น การผูกพันของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ต่อองค์กรของรัฐ 

ที่ท�าภารกิจแตกต่างกันจึงผูกพันต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

ในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

2.1 ภารกิจในทางนิติบัญญัติ หรือภารกิจในการตรากฎหมาย 

องค์กรที่ใช้อ�านาจในการตรากฎหมาย (legislative power) ก็คือองค์กร

ที่ใช้อ�านาจของรัฐสภาในการตรากฎหมาย ลักษณะการใช้อ�านาจของ

รัฐสภาในการตรากฎหมายจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น 

การท่ัวไปเพื่อใช้บังคับกับบุคคลในสังคม กฎหมายท่ีจะตราออกมาใช้

บงัคบักบับคุคลในสงัคมจึงมีข้อจ�ากดัหลายประการทีร่ฐัสภาจะต้องค�านงึ

ถึงในการตรากฎหมายทั้งหลาย หากน�าหลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะ 

ที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ากัดอ�านาจรัฐดังท่ีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1  

มาพิจารณากับการท�าภารกิจในทางนิติบัญญัติแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนี้

เป็น “เกณฑ์” ที่จะน�ามาใช้ภารกิจในการตรากฎหมาย

2.1.1 หลกันติิธรรมในฐานะทีเ่ป็น “หลกัความเป็นกฎหมาย 
สูงสุดของรฐัธรรมนญู” หลกันติรัิฐในฐานะทีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานของ

รฐัธรรมนญู จงึท�าให้หลกันติริฐัเป็นส่วนหนึง่ของหลกัความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วย

ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนญู (2) หลกัการควบคมุความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของ

องค์กรนิติบัญญัติ

155

in_���������-2-��������(148-193).indd   155 23/9/2565   16:51:59



ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

2.1.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ 

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ

2.1.3 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการคุม้ครอง 
สิทธิของประชาชน มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน 

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล 

และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ

2.1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับ 
โทษทางอาญาและความรบัผิดทางอาญา มหีลกัการทีส่�าคญั ดงัน้ี 

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้า (3) หลัก 

การรบัผดิต่อการกระท�าของตนทีค่วรแก่การต�าหน ิ(4) หลกัข้อสนันษิฐาน

เก่ียวกบัความเป็นผู้บรสุิทธิ ์(5) หลกัการห้ามการบงัคบัให้กล่าวร้ายตนเอง  

(6) หลกัการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย (7) หลกัการคุม้ครอง

ผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ 

ความเสียหายจากการกระท�าอันมิชอบของรัฐ

2.1.6 หลกันติิธรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการตรา 
กฎหมาย มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สัดส่วนหรือ 

หลกัความพอสมควรแก่เหต ุ(2) หลกัความมัน่คงของกฎหมาย (3) หลกัห้าม 

มิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย 

(5) หลักการคุ้มครองความสุจริตของบุคคล
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ความหมายของความผกูพนัขององค์กรทีท่�าหน้าทีใ่นการตรา

กฎหมายต่อหลักดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า หากองค์กรนิติบัญญัติ 

ตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อหลักดังกล่าวข้างต้นย่อมมีผลเป็น 

การขดัต่อ “หลักนติธรรม” และท�าให้กฎหมายฉบับนัน้ขัดต่อ “หลกัความ

เป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู” ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุตรวจสอบ

ของศาลรฐัธรรมนญูและหากศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยัว่ากฎหมาย

ดงักล่าวขดัต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบบันัน้ย่อมไม่มผีลทีจ่ะใช้บงัคบัได้

2.2 ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย  

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจในการบังคบัใช้กฎหมายคอืองค์กรฝ่ายบริหาร (executive  

power) ซึง่อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. รัฐบาล (government) ซึง่เป็น 

บุคลากรฝ่ายการเมือง และ ข. องค์กรฝ่ายปกครอง (administrative 

organs) ซึง่เป็นบคุลากรฝ่ายประจ�า ภารกจิในการบงัคบัใช้กฎหมายเอง

จงึเป็นภารกิจท่ีเป็นการใช้อ�านาจเหนอืประชาชนหรอืทีเ่รยีกว่า “อ�านาจ

มหาชน” เหตุผลที่องค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองมีอ�านาจเหนือ

ประชาชนเพราะการกระท�าขององค์กรเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครอง 

“ประโยชน์สาธารณะ” แต่อย่างไรก็ตาม การท�าภารกจิของฝ่ายบรหิารหรอื

ฝ่ายปกครองนัน้มไิด้มลีกัษณะทีเ่ป็นการใช้อ�านาจเหนอืประชาชนเท่านัน้ 

ภารกิจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจ�านวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจ 

ในทางทีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนนุในด้านต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลอื 

ในยามที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือเกิดจากโรคระบาด หรือการให ้

การช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ภารกิจ

ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจึงเป็นภารกิจท่ีเก่ียวพันกับประชาชน 

ตัง้แต่เกดิจนตาย ลกัษณะของการด�าเนินการมีลักษณะตัง้แต่การใช้อ�านาจ

เหนอืฝ่ายเดยีวในการออกกฎเกณฑ์เพือ่ใช้บังคับ จนไปถงึการออกค�าส่ัง
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ต่างๆ เพื่อใช้บังคับกับบุคคลหรือกับสังคม นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะ

เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์ หรือให้การสนับสนุน 

การด�าเนินการต่างๆ ของประชาชน 

หากน�าหลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” ในการจ�ากัด

อ�านาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อท่ี 1 มาพิจารณากับการท�าภารกิจ 

ในทางบรหิารแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ะน�ามาใช้ภารกิจของ

ฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน 

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท�าของฝ่ายตลุาการและฝ่ายปกครอง (3) หลกัความรบัผดิของรฐั

2.3 ภารกิจในทางตุลาการ หรือภารกิจในการพิพากษาอรรถคดี  

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจน้ีคอืองค์กรตุลาการ (judicial power) ซึง่องค์กรตลุาการ

อาจแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม,  

ศาลปกครอง, ศาลทหาร เป็นต้น หากน�าหลกันติธิรรม/นติริฐัในฐานะทีเ่ป็น  

“เกณฑ์” ในการจ�ากดัอ�านาจรฐัดงัทีก่ล่าวไว้แล้วในหวัข้อที ่1 มาพจิารณา

กับการท�าภารกิจในทางตลุาการแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ะน�า 

มาใช้ภารกิจของฝ่ายตุลาการ คือ

2.3.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ 

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ 
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2.3.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีหลักการท่ีส�าคัญ ดังนี้  

(1) หลักความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบ 

ด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  

(3) หลักความรับผิดของรัฐ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาหลักนิติธรรม (Rule 

of Law) ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” (good 

governance) จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแยกตามภารกจิของรฐั 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่ม ี

ผลบงัคบัผกูพนัโดยตัวของมนัเองอยู่แล้ว ซึง่หมายความว่าย่อมมีผลท�าให้

การกระท�าทัง้หลายท่ีไม่เป็นไปตามหลักนิตธิรรม (Rule of Law) นัน้ ย่อมเป็น 

การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ

โดยองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น การตรากฎหมาย 

ของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมถูกควบคุมตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ 

การกระท�าของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองย่อมอยู่ภายใต้การควบคมุ

ตรวจสอบของศาลปกครองหรอืศาลยตุธิรรมแล้วแต่กรณ ีหรอืหากเป็น 

การกระท�าในทางตุลาการย่อมอยู่ภายใต้การถูกควบคุมตรวจสอบได ้

โดยศาลทีเ่หนอืกว่า หรอือาจสรปุได้ว่า “หลักนติิธรรม” นัน้มสีถานะเป็น

หลักพื้นฐานของการปกครองและยังมีสถานะเป็นหลักพื้นฐานในทาง

รัฐธรรมนูญด้วย การกระท�าใดๆ ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม/

นิติรัฐ ย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง 
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3. หลักนิติธรรมในฐานะหลักการย่อยของ  
“หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครองหรือ
องค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) หรือหลักการบริหาร

จดัการทีด่นีัน้ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างยิง่กบัการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิาร

หรอืฝ่ายปกครอง เพราะการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารหรือฝ่ายปกครองน้ัน 

มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัประชาชนตัง้แต่เกดิจนตาย และโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ทีเ่ก่ียวกบัภารกจิของรฐัสมยัใหม่2 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่ 

หลายรัฐพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ ซ่ึงรัฐเข้ามามีบทบาทต่อ 

การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่คลอด การศึกษาเล่าเรียน  

การดูแลสุขภาพ การมีงานท�า ไปจนถึงการดูแลหลังวัยเกษียณ ดังนั้น 

บทบาทของรฐัโดยเฉพาะฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง

สมัพนัธ์กับประชาชนมากมายขนาดนี ้การบรหิารจัดการของรฐัในภารกิจ

เหล่านีย่้อมเรียกร้อง “หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) เป็นอย่างย่ิง 

ทัง้นี ้เพือ่ให้การท�าภารกจิของรฐัของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองดงักล่าว

น�าไปสูก่ารตอบสนองความผาสกุของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้ถึง 3.1 หลักนิติธรรมท่ีน�ามาใช้กับฝ่ายบริหาร 

หรือฝ่ายปกครอง 3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ  

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ที่น�ามาใช้กับฝ่ายบริหาร 

หรือฝ่ายปกครอง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

2  แตกต่างจากภารกจิของรฐัสมยัเก่าทีเ่รยีกว่า “รฐัเฝ้ายาม” ซึง่รฐัมภีาระหน้าทีห่ลกั 
อยู่ 2 ประการ คือ ก. ดูแลการรุกรานจากภายนอกประเทศ ข. ดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
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3.1 หลักนิติธรรม ที่น�ามาใช้กับองค์กรฝ่ายปกครอง 
หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2 ว่าการน�าหลักนิติธรรมมา

ใช้กับอ�านาจรัฐนั้นจ�าเป็นจะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ กล่าว ภารกิจ 

ในการตรากฎหมาย, ภารกจิในการบงัคบัใช้กฎหมาย หรอืภารกจิในการ

พพิากษาอรรถคด ีซึง่ตามหวัข้อนีเ้ป็นการน�าหลกันติธิรรมทีน่�ามาใช้กบั

ฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครอง หรอืภารกจิในการบงัคับใช้กฎหมายน่ันเอง 

ส�าหรับ “เกณฑ์” ที่จะน�ามาใช้ภารกิจของฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรม

ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งม ี

หลักการทีส่�าคัญ ดงันี ้3.1.1 หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า

ของฝ่ายปกครอง และ 3.1.2 หลกัความรับผิดของรัฐ โดยมข้ีอพจิารณา 

ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561, น. 117 – น. 132) 

3.1.1  หลกัการกระท�าทางปกครองตอ้งความชอบด้วย
กฎหมาย หลักการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเป็น 

หลักการส�าคัญในทางกฎหมายปกครอง ซึ่งประกอบด้วยหลักส�าคัญ 

ดังนี้ (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย

หรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ (3) หลักการควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท�าทางปกครอง 

(1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย ข้อพิจารณา 

เก่ียวกับ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” มีข้อพิจารณา 2 ประการ 

คือ (1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” และ  

(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
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(1.1) ความหมายของ “หลกัความมาก่อนของ

กฎหมาย” “หลกัความมาก่อนของกฎหมาย” หมายความว่า การกระท�า

ของรฐัในรปูของบทบัญญตัขิองกฎหมายทัง้หลายอยูใ่นล�าดบัทีเ่หนอืกว่า 

การกระท�าของฝ่ายบรหิารและฝ่ายปกครองทัง้หลาย ดงันัน้ การกระท�า

ของรฐั (การกระท�าของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง) ทัง้หลายจงึไม่อาจ 

ขัดแย้งกับกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระท�า 

ของฝ่ายปกครองหรอืมาตรการอนัใดอันหนึง่ของฝ่ายปกครองจะขดัแย้ง

กบักฎหมายทีม่อียูไ่ม่ได้ หากการกระท�าของฝ่ายปกครองหรอืมาตรการ 

อนัใดอนัหนึง่ขัดแย้งกบักฎหมาย การกระท�าทางปกครองหรือมาตรการ

ของฝ่ายปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�าหรือมาตรการที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งสามารถถูกยกเลิกเพิกถอนได้ 

“หลกัความมาก่อนของกฎหมาย” เป็นหลักการ 

ที่เชื่อมโยงกับหลักการจัดองค์กรดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ  

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 

จงึมคีวามชอบธรรมทีจ่ะตรากฎหมายมาใช้บงัคับในสงัคมได้ และมีอ�านาจ

ในการตรากฎหมายจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของประชาชนได้ตามเงือ่นไข 

ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กร 

ที่มิได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง แต่เป็นองค์กรที่มาจาก 

การแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายปกครองจึงต้องถูกผูกพันต่อ

กฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย

ผลของความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กร 

ฝ่ายปกครองเป็นผลท�าให้การกระท�าทางปกครองเป็นการกระท�าที่ถูก

ควบคมุตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆ ทีม่อี�านาจในการตรวจสอบการกระท�า 

ของฝ่ายปกครองได้และน�ามาสูก่ารยกเลกิเพกิถอนการกระท�าทางปกครอง
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

จากการกระท�าของฝ่ายปกครอง หลักดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึง 

ความสัมพันธ์ของสามอ�านาจ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองใช้บังคับกฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายตุลาการ

ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท�าของฝ่ายปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนจากการกระท�าของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงเป็นส่วนรวม

ของการกระท�าท่ีเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายที่อาจกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน

(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้  

ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้มีความหมาย 2 ประการ คือ  

ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษร และ ข. หลักกฎหมายทั่วไป

ก.  กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร หมายถงึ  

กฎหมายลายลักษณ์อักษรท้ังหมดท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ 

รฐัธรรมนญู พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู พระราชบัญญตั ิและ

กฎหมายล�าดับรองทั้งหลาย

ข.  หลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง  

หลักพ้ืนฐานในทางกฎหมายโดยเฉพาะหลักพื้นฐานในทางกฎหมาย

ปกครองทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระบบกฎหมายนัน้ๆ อนัน�ามาสู่ข้อจ�ากดั

ของฝ่ายปกครองในอนัทีจ่ะไม่กระท�าการให้ขัดแย้งกับหลกัดังกล่าว เช่น 

หลกัการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย, หลกัความได้สดัส่วน 

หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ, หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 

เป็นต้น
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(2) หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มีกฎหมาย

ไม่มีอ�านาจ การพิจารณาเกี่ยวกับหลักเง่ือนไขของกฎหมายหรือ 

หลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ มข้ีอพจิารณา 2 ประการ คอื (2.1) ความหมาย 

ของหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ และ 

(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้

(2.1) ความหมายของหลักเงื่อนไขของ

กฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ 

หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมาย

ไม่มอี�านาจเป็นหลกัท่ีเรยีกร้องท่ีแตกต่างไปจาก “หลกัความมาก่อนของ

กฎหมาย” กล่าวคอื หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลกัทีเ่รยีกร้อง 

ในทางปฏเิสธมใิห้การกระท�าทางปกครองขัดแย้งกบักฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยู่  

ในขณะที่หลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ 

เป็นหลักที่เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ�านาจในการกระท�าอย่างใด 

อย่างหน่ึงได้ต่อเมือ่มกีฎหมายให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการดงักล่าวได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�าท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน  

หากการกระท�าของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งซึ่งกระทบ

ต่อสิทธิของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายท่ีให้อ�านาจในการกระท�า 

ดังกล่าว การกระท�าของฝ่ายปกครองเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เพราะปราศจากอ�านาจในทางกฎหมาย ในความหมายนี้

กฎหมายจึงเป็นทั้งที่มาของอ�านาจ และในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ�ากัด

การใช้อ�านาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกันด้วย

หากพิจารณาหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ 

หลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจในแง่ความสมัพนัธ์เชิงองค์กรแล้วจะเหน็ได้

ว่า ฝ่ายปกครองซึง่เป็นองค์กรทีม่ไิด้มคีวามชอบธรรมในทางประชาธปิไตย
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ที่เชื่อมกับประชาชนโดยตรง นอกจากไม่มีอ�านาจกระท�าการใดๆ  

ที่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่มีอ�านาจกระท�า 

การใดๆ ทีไ่ปกระทบสทิธขิองประชาชน แต่อ�านาจดงักล่าวเป็นอ�านาจ

ขององค์กรนิติบัญญัติ เพื่อการนี้องค์กรนิติบัญญัติจึงต้องเขียนให ้

อ�านาจฝ่ายปกครองให้สามารถกระท�าการเช่นน้ันได้ท้ังน้ีตามเงื่อนไข 

ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ กรณนีีย่้อมแสดงให้เห็นได้ว่าฝ่ายปกครองเป็นเพยีง

เครื่องมือในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว้

(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลกันี้ 

“กฎหมาย” ตามหลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอื 

หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ นั้นแตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อน 

ของกฎหมาย” เพราะทั้งสองหลักมีความมุ ่งหมายที่แตกต่างกัน  

หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องในลักษณะที่เป็น 

การจ�ากดัการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครอง จึงเรยีกร้องไม่ให้ขดัต่อกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไป ในขณะที่หลักเง่ือนไขของ

กฎหมายหรือหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ เรยีกร้องว่า การกระท�าของ

ฝ่ายปกครองทีจ่ะกระท�าการในเรือ่งทีไ่ปกระทบสทิธปิระชาชนจะต้องมี

กฎหมายให้อ�านาจ ดังนั้น “กฎหมาย” ในท่ีน้ีจึงมีความหมายแคบกว่า 

“กฎหมาย” ตามหลักความมาก่อนของกฎหมาย โดย “กฎหมาย” ตาม

หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ หมายเฉพาะ 

กฎหมายตามแบบพิธ ีหรอืกฎหมายทีต่ราออกมาโดยฝ่ายนติบัิญญตัเิท่านัน้ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การกระท�าทีจ่ะไปกระทบสทิธปิระชาชนนัน้  

โดยแท้แล้วมใิช่อ�านาจของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอ�านาจของฝ่ายนติบิญัญตัิ 

ด้วยเหตนุี ้ฝ่ายนติบิญัญตัจิงึต้องเขยีนให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการ

ดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
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ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองที่ได้พิพากษาเกี่ยวกับหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ 

หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ ดังนี้

• การกระท�าทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

ต้องกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจในกรณี

ที่กฎหมายก�าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ�านาจ

กระท�าการเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

การกระท�าทางปกครองในเรือ่งดงักล่าวจะต้อง 

กระท�าโดยเจ้าหน้าท่ีผู ้นั้น เจ้าหน้าท่ีอ่ืน 

แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้มีอ�านาจ

เหนือเจ้าหน้าท่ีผู ้นั้นก็ไม่อาจกระท�าการ 

ในเรื่องนั้นได้ ผู้มีอ�านาจสั่งให้มีการจัดท�า

บัญชีเวลาการปฏิบัติงานไม่ใช่อ�านาจของ

ประธานคณะกรรมการสิทธิฯ แต่เป็นอ�านาจ

ของเลขาธกิารฯ จงึพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ 

ดังกล่าว (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  

อ.229/2548)

• ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

อย่างร้ายแรงกระท�าโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ซึ่งไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย ย่อมเป็นค�าสั่งที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลท�าให้การด�าเนนิ

กระบวนการทางวนิยัโดยอาศยัผลการสอบสวน

ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น  

การมีมติและมีค�าสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน  

เป็นการด�าเนนิการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  
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นายอ�าเภอในฐานะผูก้�ากบัดูแลองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลเป็นผู้ออกค�าส่ังตัง้กรรมการผู้ฟ้องคดี 

(ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล) (ค�าพพิากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2551)

• แม้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะให้อ�านาจ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนผู้ด�ารง

ต�าแหน่งอืน่ได้ และผูน้ัน้จะมอบหมายให้ผูด้�ารง

ต�าแหน่งอืน่ปฏบิตัริาชการแทนต่อไปได้กต็าม 

แต่การจะมอบหมายต่อไปนัน้ หมายถึงกจิการ

ทัว่ไปของหน่วยงานเท่าน้ัน มไิด้หมายความว่า

ผูร้บัมอบอ�านาจจะใช้อ�านาจท่ีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นอ�านาจเฉพาะตวัของผูด้�ารงต�าแหน่งได้ 

การที่อธิการบดีมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี

โดยไม่มีอ�านาจ จึงเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ 

การรับผู ้ขอกลับเข้ารับราชการขึ้นมาใหม่  

เมื่อคณะกรรมการดังกล ่าวได ้พิจารณา 

และมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ 

จงึเป็นมติทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าพพิากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2548)

• การออกข้อก�าหนดหรือระเบียบปฏิบัติของ

หน่วยงานทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ

ของบุคคลในเรื่องใด ข้อก�าหนดหรือระเบียบ 

ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและอยู่ภายใน

ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ�านาจด�าเนินการ
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ในเรือ่งน้ันๆ ดงัน้ัน การก�าหนดคณุสมบตัขิอง

บุคคลที่สมัครเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการ

ทหารโดยไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง

กลาโหมว่าด้วยการบรรจ ุการโอน และการบรรจุ

กลบัเข้ารบัราชการ พ.ศ. 2529 ซึง่เป็นระเบียบ

หลักในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการก�าหนดโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่งจากเป็นการก�าหนด 

คุณสมบัติโดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย  

(ค�าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.58/2550)

(3) หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระท�าทางปกครอง 

หลกัการควบคมุความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า 

ทางปกครองนั้นถือว่าเป็นหลักดังกล่าวเป็นหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ

ควบคมุฝ่ายปกครอง ซึง่หมายความว่า องค์กรทีมี่อ�านาจในการควบคมุ

ตรวจสอบฝ่ายปกครองล้วนอ้างหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็น “เกณฑ์” 

ในการควบคุมได้เสมอ องค์กรท่ีมีอ�านาจในการควบคุมตรวจสอบฝ่าย

ปกครองมีหลากหลายองค์กร กล่าวคือ องค์กรภายในฝ่ายปกครอง 

ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา, ผู้ก�ากับดูแล ขณะที่องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง 

ประกอบด้วย องค์กรทางการเมือง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า การควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์

ที่ส�าคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครอง

ส�าหรับเกณฑ์ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระท�าทางปกครองอาจแบ่งเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 2 เกณฑ์ 
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(Hartmut Maurer, 1992) คือ (3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

วธิสีบญัญตัหิรอืในทางรปูแบบ และ (3.2) หลกัความชอบด้วยกฎหมาย

ในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา

(3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบนั้น เป็นการพิจารณาในแง่ของอ�านาจ

หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน แบบของการกระท�าและการให้เหตุผลของ

ค�าสัง่ทางปกครอง เกณฑ์ในการตรวจสอบดงักล่าวมกีารบญัญตัรัิบรอง

ไว้ในพระราชบญัญตัวิธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงในทีน่ี ้

จะได้กล่าวถึงสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

ก. อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่ข้อพิจารณา

เกี่ยวกับอ�านาจมีข้อพิจารณา 2 ประการ คือ ก.1) หลักว่าด้วยอ�านาจ 

ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่

ก.1) หลกัว่าด้วยอ�านาจ การกระท�าของ

เจ้าหน้าท่ีจะมอี�านาจกระท�าการต่อเม่ือมกีฎหมายให้อ�านาจดังทีไ่ด้กล่าว

แล้วข้างต้น ซ่ึงการพิจารณาเกี่ยวกับอ�านาจของเจ้าหน้าที่ อาจแยก

พิจารณาออกเป็น การพิจารณาประเด็นเรื่อง “อ�านาจของหน่วยงาน” 

มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

• อ�านาจในแง่ภารกิจ – เป็นการ

พิจารณาว่าเรื่องน้ันๆ ส่วนงานใด

มีอ�านาจหน้าที่

• อ�านาจในแง่ล�าดับช้ัน – เป็นกรณี

ที่มีสายการบังคับบัญชา เป็นการ
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พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ระดับใดมี

อ�านาจหน้าที่

• อ�านาจในแง่พื้นที่ - เป็นกรณีที่

อ�านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีองค์กร

ทีจ่ะมอี�านาจจ�ากดัเฉพาะในทางพืน้ที่

ที่ตนมีขอบอ�านาจเท่านั้น

• อ�านาจในแง่ต�าแหน่ง – เป็นกรณี

ที่กฎหมายก�าหนดให้เจ ้าหน้าที่

ต�าแหน่งใดมอี�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งนัน้

นอกเหนอืจากอ�านาจหน้าทีต่ามทีก่ล่าว

แล้วข้างต้น ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจตามกฎหมายมิได้ใช้อ�านาจ

ด้วยเองอาจมีการมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่อื่นกระท�าการแทน กรณีนี้

ย่อมต้องเป็นไปตาม “หลักการมอบอ�านาจ” 

ก.2) หลกัความเป็นกลางของเจ้าหน้าที ่

ส�าหรบัหลกัความเป็นกลางของเจ้าหน้าทีน่ัน้แบ่งออกเป็น 2 หลกัย่อย คอื 

หลักความไม่เป็นกลางโดยผลของกฎหมาย และหลักความไม่เป็นกลาง 

โดยพฤติการณ์ ซึ่งทั้งสองหลักได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ข. หลกัว่าด้วยกระบวนการขัน้ตอน โดยท่ัวไป

แล้วการด�าเนนิการของฝ่ายปกครองย่อมไม่ถกูผกูพันกบัเรือ่งกระบวนการ

ขั้นตอน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายได้ก�าหนดกระบวนการขั้นตอนให ้

ฝ่ายปกครองด�าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก�าหนดไว้  

ซึง่ในกรณีเหล่านีถ้อืว่ากระบวนการขัน้ตอนดงักล่าว ถอืว่าเป็นสาระส�าคัญ 
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ที่ฝ่ายปกครองต้องด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เช่น หลักการยื่น

ค�าร้อง, หลักการรับฟังความสองฝ่าย, หลักการปรึกษาหารือหรือ 

ขอความเหน็จากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น กรณทีีฝ่่ายปกครองไม่ด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยทัว่ไปแล้วย่อมถอืว่าการกระท�าทาง

ปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้

ตามแนวค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ที่ยืนยันหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น การด�าเนินการทางวินัย 

แก่ข้าราชการนั้น ต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติ  

โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา

เท่าทีม่ใีห้ผูถู้กกล่าวหาทราบ รวมท้ังต้องผูถ้กูกล่าวหามโีอกาสชีแ้จงหรอื

น�าสบืแก้ข้อกล่าวหา การมคี�าสัง่ลงโทษทางวนิยัโดยไม่ด�าเนนิการดงักล่าว  

ย่อมเป็นการไม่ปฏบิตัติามรปูแบบ ขัน้ตอน หรอืวิธีการอนัเป็นสาระส�าคญั 

ในการออกค�าสัง่ลงโทษทางวนัิย ซึง่เป็นการด�าเนนิการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ.214/2548 ที ่อ.197/2548  

ที่ อ.218/2548 ที่ อ.21/2550 ที่ อ.152/2550 ท่ี อ.293/2550  

ที่ อ.300/2550)

ค. หลักว่าด้วยแบบของการกระท�า รูปแบบ

ของการกระท�าทางปกครองเป็นสาระส�าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะ 

ส่งผลให้การกระท�าทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่งจากไม่เป็นไป

ตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ กฎหมายทีก่�าหนดแบบของการกระท�าทาง

ปกครอง อาจแยกออกเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเร่ือง หรอืกฎหมาย 

ปกครองซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 ซึง่กรณทีีไ่ม่มกีฎหมายก�าหนดแบบของค�าสัง่ทางปกครองและ

เป็นกรณทีีเ่ป็นการออกค�าสัง่ทางปกครอง ฝ่ายปกครองอาจออกค�าสัง่ด้วย

วาจากไ็ด้ แต่ในกรณท่ีีกฎหมายก�าหนดแบบของค�าสัง่ให้ท�าเป็นหนงัสอื 
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กรณีน้ีค�าส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีสาระส�าคัญตามที่กฎหมาย

บญัญตัไิว้  แต่อย่างไรกต็าม ความบกพร่องในเรือ่งแบบของการกระท�า 

ทางปกครองเป็นความบกพร่องที่อาจเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้

ง. หลกัการให้เหตผุล การให้เหตผุลถอืว่าเป็น

ส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญของหลักในทางวิธีสบัญญัติ ค�าสั่งทางปกครอง 

ที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มีการให้เหตุผลในค�าสั่งทางปกครอง

อาจเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ 

อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติให้ค�าสั่งทาง

ปกครองและการยืนยนัค�าส่ังทางปกครองเป็นหนงัสอืต้องจดัให้มเีหตผุล

ไว้ด้วย และเหตผุลนัน้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก. ข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส�าคัญ ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน

ในการใช้ดุลพินิจ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการให้เหตุผลไม่น�ามาใช้บังคับ

ในกรณทีีม่ผีลตรงตามค�าขอและไม่กระทบสทิธแิละหน้าทีข่องบคุคลอืน่ 

ใน ท่ีนี้ ขอยก ตัวอย ่ า งค� าพิพากษาของ 

ศาลปกครองที่ได้พิพากษาถึงค�าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อันเนื่องมาจากการไม่ให้เหตุผลของค�าสั่งทางปกครอง

• ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการสั่ง

ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค�าเสนอเกีย่วกบั 

การจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ ประกาศ 

ดังกล่าวจึงเป็นค�าสั่งทางปกครอง การออก

ค�าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาโดยอาศยัเพยีง

รายงานลับมาเป็นเหตุผลในการออกค�าสั่ง

ดังกล่าว โดยมิได้สอบสวนพยานบุคคลอื่น 

ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง
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ที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกค�าส่ังให้บรรดา

ผูเ้สนอราคาทราบอย่างเพยีงพอและมโีอกาส

ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ตามสมควรความในมาตรา 30 วรรคหนึง่ แห่ง

พระราชบัญญติัวธิปีฏบิติัราชการทางปกครองฯ 

กรณีถือเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 

อ.61/2552)

• การมีค�าสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้

ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคญั ข้อกฎหมายท่ีอ้างองิ ข้อพจิารณา

และข้อสนบัสนนุในการใช้ดุลพนิจิ รวมท้ังไม่ได้

แจ้งเหตุผลใดๆ ในค�าสั่งดังกล่าว เป็นการสั่ง

ยกเลกิการประกวดราคาทีใ่ช้ดลุพินิจอ�าเภอใจ 

ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม

หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต�่ากว่า 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

แม้ต่อมาจะมกีารแจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์ 

โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวด

ราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวภายหลัง 

จากที่มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบไปแล้ว 

และไม่มีผลท�าให้การกระท�าท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายกลบัเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  

(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. 156/2553)
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(3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น “เกณฑ์” ที่มาจาก

หลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงแตกต่างไปจากหลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วิธสีบญัญัตซิึง่มพีืน้ฐานมาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย หลักความชอบ

ด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติประกอบด้วยหลักที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

ก. การกระท�าทางปกครองจะต้องไม่ขดัแย้ง

กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นไปตามหลักความมาก่อนของ

กฎหมาย ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น

ข. การกระท�าทางปกครองที่กระทบสิทธ ิ

ของประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการได้  

ซึง่เป็นไปตามหลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ

ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วข้างต้น

ค. การกระท�าทางปกครองต้องไม่มข้ีอบกพร่อง 

ในการใช้ดุลพินิจ ข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจที่จะท�าให้การกระท�า

ทางปกครองที่มีฐานจากการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบย่อมเป็นการกระท�า

ทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ดลุพินิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ได้แก่ ค.1) การใช้ดุลพนิจิเกนิขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด ค.2) การไม่ใช้ 

ดุลพินิจ  ค.3) การใช้ดุลพินิจขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ  

ค.4) การใช้ดลุพนิจิขดักบัหลกัสทิธติามรฐัธรรมนญูหรอืหลกักฎหมายทัว่ไป 

ง. การกระท�าทางปกครองจะต้องเป็นไปตาม

หลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ รายละเอียด

ของหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุในฐานะที่

เป็นส�าคัญของหลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายมหาชนจะขอกล่าว 
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รายละเอียดในส่วนซึ่งเป็น “เกณฑ์” ที่เป็นข้อจ�ากัดในการตรากฎหมาย

จ�ากัดสิทธิประชาชนโดยองค์กรนิติบัญญัติ

จ. การกระท�าทางปกครองต้องเป็นไปตาม

หลักความแน่นอนชัดเจน หลักนี้เป็นหลักท่ีเรียกร้องโดยตรงต่อค�าส่ัง

ทางปกครอง กล่าวคอื ค�าสัง่ทางปกครองจะต้องมคีวามแน่นอนชดัเจน

เพียงพอ เพ่ือให้ผู้รับค�าสั่งทางปกครองได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์ 

จะให้ผูร้บัค�าสัง่ทางปกครองกระท�าการใดหรอืไม่กระท�าการใด โดยเงือ่นไข 

อย่างไร หลักความแน่นอนชัดเจนนั้นมีผลมาจากลักษณะของค�าส่ัง 

ทางปกครอง เพราะค�าสั่งทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็น “รูปธรรม- 

เฉพาะราย” ด้วยเหตนีุ ้เจ้าหน้าทีจ่ะต้องท�าให้ลกัษณะทัว่ไปของบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “นามธรรม-ทั่วไป” ให้มีลักษณะเป็น 

รูปธรรม-เฉพาะราย ดงันัน้ ค�าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่สามารถทราบได้แน่ชดั

ว่าใครคอืผู้รบัค�าสัง่ทางปกครองกด็ ีหรือไม่สามารถทราบเจตนาท่ีแท้จริง

ของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ผู้รับค�าสั่งทางปกครองกระท�า 

การใดหรือไม่กระท�าการใด ค�าสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าว 

อาจเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฉ. เง่ือนไขความชอบด้วยหลักกฎหมายอืน่ๆ 

เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขท่ีเปิดกว้างซ่ึงอาจยังมีหลักกฎหมายอีกมากมาย

ที่จะน�ามาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครอง ซึ่งในที่

อาจแบ่งออกเป็น

ฉ.1) การกระท�าทางปกครองหรือ 

ค�าสั่งทางปกครองที่ไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างแน่แท้  

ไม่ว่าจะมเีหตผุลมาจากข้อเทจ็จรงิกดี็ ข้อกฎหมายกด็ ีหรือเหตุผลอืน่ใด

กต็ามทีท่�าให้การกระท�าทางปกครองหรอืค�าส่ังทางปกครองไม่อาจบรรลุ

ความมุง่หมายได้อย่างแน่แท้แล้ว การกระท�าทางปกครองหรอืค�าสัง่ทาง

ปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ฉ.2) การกระท�าทางปกครองหรือ 

ค�าสั่งทางปกครองที่ขัดกับหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้นๆ  

เช่น หลกัการคุม้ครองความสจุรติ, หลกัการมผีลย้อนหลงั, หลกัความอสิระ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

กล่าวโดยสรุป หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

วธิสีบญัญตัแิละในทางสารบญัญัตเิป็นหลกัทีม่คีวามส�าคัญทีจ่ะน�ามาใช้

ตรวจสอบการกระท�าของฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ หลักน้ีจึงเป็นหลักที่ด้านหนึ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�า 

ของฝ่ายปกครอง ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลักที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ใช้

อ�านาจเหนือประชาชน

3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ หลักความรับผิดของรัฐ 

เป็นหลักท่ีเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ แต่เดิม 

รัฐไม่มี “หลกัความรบัผดิของรฐั” การกระท�าของรฐัท่ีก่อให้เกดิความเสยีหาย 

ต่อประชาชนย่อมตกเป็นผลร้ายต่อประชาชน ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิ

เรยีกร้องจากรฐัได้ แต่เม่ือเกดิพฒันาการของรฐัสมัยใหม่และการปรากฏตวั 

ของหลกันติธิรรม/นติริฐัหลกัความรบัผดิของรฐัเป็นการแสดงออกประการหนึง่ 

ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐท่ีมี

ต่อประชาชนอันเกิดความเสียหายจากการกระท�าของรัฐ หลังจากมี  

“หลักความรับผิดของรัฐ” แล้วได้พัฒนาไปสู่หลักความรับผิดของรัฐ 

ในลกัษณะต่างๆ หลายลกัษณะ เช่น หลกัความรับผดิของรัฐอนัเกิดจาก 

การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก

การกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักความรับผิดโดยปราศจาก 

ความผิด เป็นต้น
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ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ให้ความหมายหลกัความรบัผดิของรฐั 

ว่า ประชารฐันัน้จดัต้ังขึน้เพือ่รกัษาคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพของเอกชน 

โดยเอกชนทกุคนต้องเสยีสละทรพัย์สนิอนัเป็นภาษีให้แก่การด�าเนนิการ

ของรฐั และในกรณทีีจ่�าเป็นอาจถกูเกณฑ์แรงงานหรอืทรพัย์สนิอืน่เพ่ิมเตมิ 

ตามความจ�าเป็นของรัฐ แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน 

ในความสามารถทีจ่ะเสียสละส่วนน้ีได้ มใิช่ผูใ้ดจะต้องสญูเสยีประโยชน์

เฉพาะตนมากกว่าผู้อืน่  ดังนัน้ ในกรณีทีร่ฐั (โดยเจ้าหน้าที)่ ก่อให้เอกชน

คนใดเสยีหายในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในการรกัษาประโยชน์มหาชนอันใด 

ทีจ่�าเป็นท�าให้เอกชนคนใดเสยีหาย รฐัจะต้องชดใช้เยยีวยาความเสยีหาย 

นั้นให้ตามที่เป็นธรรมในภาระที่อยู่ร่วมกันเป็นประชารัฐ (ชัยวัฒน์  

วงศ์วัฒนศานต,์ 2540, น. 27) 

หลักความรับผิดของรัฐมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งได้

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักดังกล่าวมาโดยตลอด ส�าหรับรัฐธรรมนูญ 

2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 41 ซึ่งบัญญัติว่า 

“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ...(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

ให้รับผิด เนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ” 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้บัญญัติหลักความรับผิด

ของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท�าผิดทาง

อาญาของบุคคลอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรค 4 ว่า 

“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ

เสรภีาพหรอืจากการกระท�าความผิดอาญาของบคุคลอืน่ ย่อมมสีทิธิ 

ทีจ่ะได้รบัการเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ
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หากพิจารณาตามระบบกฎหมายไทยอาจแยกความรับผิด 

ของรฐัออกเป็น 3 กรณ ีคอื (1) ความรบัผดิอนัเกดิจากการกระท�าละเมดิ

ของเจ้าหน้าที ่(2) ความรับผิดของรัฐจากการถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ

หรอืจากการกระท�าผดิทางอาญาของบคุคลอืน่ และ (3) ความรบัผดิอืน่

ของรัฐ 

(1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�าละเมิดของ 

เจ้าหน้าที่ ความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  

ซึ่งมีหลักการส�าคัญ 5 ประการ คือ  (1) แบ่งแยกระหว่าง “ความรับผิด 

ทางละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่”กับ “การละเมิดที่ไม่ใช่จาก 

การปฏิบัติหน้าที่” (2) ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช ้

ค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบัการละเมดิทีเ่กดิจากการปฏบัิตหิน้าท่ี (3) หน่วยงาน 

ของรฐัอาจไล่เบีย้จากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าละเมิดได้ในกรณ ีก. การกระท�า 

โดยจงใจ หรือ ข. กระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) สิทธิ 

ในการเรยีกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรฐัให้ค�านึงถงึระดับ 

ความร้ายแรงแห่งการกระท�าและค�านึงถึงความผิดหรือความบกพร่อง

ของหน่วยงานของรัฐด้วย และ (5) มิให้น�าหลกัเรือ่งลกูหนีร่้วมมาใช้บงัคบั 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายทีม่คีวามมุง่หมาย 2 ประการ คอื ประการแรก  

มุ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�าของเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีเป็น 

การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดทั้งหลายย่อมตกกับหน่วยงาน และ

ประการทีส่อง เพือ่คุม้ครองเจ้าหน้าทีท่ัง้หลายทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิ 

ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่
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(2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพหรือจากการกระท�าผิดทางอาญาของบุคคลอื่น 

(3) ความรบัผดิอืน่ของรฐั เป็นไปตามมาตรา 9 (3) แห่ง 

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

ซึ่งบัญญัติว่า 

“ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่ง 

ในเรื่องดังต่อไปน้ี...(3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท�าละเมิดหรือ 

ความรบัผดิชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐอันเกิดมาจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ  

ค�าสั่งทางปกครอง หรือค�าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควร”  

จากบทบญัญัตดัิงกล่าวจึงแยกความรบัผดิของรฐัออกเป็น  

2 กรณีคือ ก. ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และ  

ข. ความรับผิดอย่างอื่น

ส�าหรับความรับผิดอย่างอื่นจากแนวค�าพิพากษาของ

ศาลปกครองส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีของความรับผิดจากการเวนคืน  

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการกระท�าทีช่อบด้วยกฎหมายแต่รฐักต้็องมคีวามรบัผดิ

ในการชดใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ทีถ่กูเวนคนื ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

ข้อพิจารณาประการส�าคัญคือ หลักความรับผิดของรัฐ

จาก 3 กลุม่ดงักล่าวเป็นการเพยีงพอกบัหลกัความรบัผดิของรฐัทีเ่กดิขึน้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากค�าพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้
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ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 เรื่อง  

คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจาก

การใช้อ�านาจตามกฎหมาย เป็นกรณีท่ีแขวงการทางด�าเนนิการก่อสร้าง

ด่านชั่งน�้าหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้าหนักเกินตามท่ีได้รับ 

จดัสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดนิในบรเิวณ

ท่ีมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านชั่งน�้าหนัก 

ดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับท�าให้การเดิน

ทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้

ที่ดินส่วนอื่นๆ เข้าออกได้เป็นปรกติ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่าง

ผลกระทบทีผู่ฟ้้องคดไีด้รบักบัประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่าน

ชัง่น�า้หนกัถาวรในบรเิวณดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ 

ผู้ฟ้องคดีเพยีงไมได้รบัความสะดวกในการเข้าออกทีดิ่น จงึไม่เป็นการละเมดิ 

ต่อผูฟ้้องคด ีอย่างไรกต็าม การตัง้ด่านเพือ่ควบคมุรถมใิห้บรรทกุน�า้หนกัเกนิ  

แม้มิได้เป็นการละเมดิ หากแต่ก่อให้ผูฟ้้องคดต้ีองรบัภาระความไม่สะดวก 

ในการเข้าออกสูท่ี่ดนิของตน ในขณะท่ีผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิอ่ืนในบรเิวณ 

ใกล้เคยีงไม่ต้องรบัภาระดังกล่าว จงึเป็นความรบัผดิอย่างอืน่ท่ีกรมทางหลวง 

ควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดงักล่าวแก่ผูฟ้้องคด ีเพ่ือชดเชยการรบัภาระ 

ดังกล่าว

ค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณี

ตัวอย่างที่ศาลจะต้องพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐท่ีมีอยู่ 3 หลัก 

ดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจากค�าพิพากษาดังกล่าว อาจก�าหนด 

องค์ประกอบของหลกัความรบัผดิของรฐัจากค�าพพิากษาของศาลปกครอง

สูงสุด ได้ ดังนี้

ก. มีการกระท�าของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่  

การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้าหนักเกิน
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ข. การกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าที ่

ชอบด้วยกฎหมาย กรณีหากเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ย่อมเข้ากรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ค. การกระท�าของรัฐดังกล่าวก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิทธขิองผู้ฟ้องคด ีหรอืกระทบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของผู้ฟ้องคดีตามปกติ

ง. ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับภาระเป็นพิเศษเพ่ือ

ประโยชน์ของรัฐเมื่อเทียบกับประชาชนอื่นๆ แล้ว

ค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว 

จงึเป็นแนวค�าพพิากษาทีพ่ยายามจะพฒันาหลกัความรบัผดิของรฐัท่ีมอียู่ 

ให้ขยายขึ้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะต้องวางองค์ประกอบของหลัก 

ความรบัผดิของรฐัในแต่ละกรณ ีเพ่ือท�าให้เกดิความชัดเจนในการพัฒนา

หลักความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายไทยต่อไป

3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ “หลัก 
ธรรมาภบิาล” (good governance) ทีน่�ามาใชก้บัองคก์ร
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ

จากหลักเกณฑ์ของหลักนิติธรรมที่ใช ้ในการตรวจสอบ 

การด�าเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 

3.1 ซึ่งเกี่ยวโยงกับการตรวจสอบการกระท�าตามหลักนิติธรรม คือ  

“หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายปกครอง”  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถตั้งเป็นประเด็นค�าถามเพื่อพัฒนาไปสู่

เกณฑ์ชี้วัดของหลักนิติธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ดังนี้
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“หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายปกครอง” 

ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไข 

ของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ ดังกล่าวแล้วข้างต้น  

จากทั้งสองหลักน�ามาสู่การตั้งค�าถามเพื่อแสดงถึงตัวชี้วัดตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของหลักนิติธรรมได้ ดังนี้

(1)  การกระท�าของหน่วยงานขดัต่อกฎหมาย, นโยบาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่

(2)  การกระท�าของหน่วยงานมีกฎหมายให้อ�านาจ 

ในการกระท�าไว้ หรือไม่

(3)  เจ้าหน้าทีท่ีก่ระท�าการมปัีญหาในเรือ่งอ�านาจหรอื

เรื่องหลักความเป็นกลาง หรือไม่

(4)  การกระท�าของหน่วยงานได้ด�าเนินการตาม

กระบวนการของกฎหมาย หรือไม่

(5)  การกระท�าของหน่วยงานเป็นไปตาม “แบบ”  

ที่กฎหมายก�าหนด หรือไม่

(6)  เจ้าหน้าทีไ่ด้ให้เหตผุลไว้ ซ่ึงประกอบด้วยข้อเทจ็จริง,  

ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจไว้

ชัดเจน หรือไม่

(7)  เนื้อหาของค�าสั่งหรือการกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ หรือไม่ 
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จากค�าถามทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายถึง

รายละเอียดหรือองค์ประกอบย่อยของแต่ละค�าถาม ได้ดังนี้

องค์ประกอบของ “หลักนิติธรรม”

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

R 1 การกระท�าของหนว่ยงาน

ขดัตอ่กฎหมาย, นโยบายหรอื

มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรอืไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อกฎหมาย หรือไม่

R 102 การกระท�าขัดต่อนโยบาย หรือไม่

R 103 การกระท�าขดัตอ่มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืไม่

R 2 การกระท�าของหนว่ยงาน

มีกฎหมายให้อ�านาจในการ 

กระท�าไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน

R 202 เป็นอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

R 3 เจ้าหน้าที่ที่กระท�าการ 

มีปัญหาในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็นกลาง  

หรือไม่

R 301 เจ้าหน้าที่มีปัญหาท่ีเกี่ยวกับอ�านาจ 

หรือได้รับมอบอ�านาจถูกต้อง 

R 302 เจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 

“คู่กรณี” 

R 303 เจ้าหน้าท่ีไม่มีปัญหาที่ ขัดต่อหลัก 

ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง

R 4 การกระท�าของหนว่ยงาน

ได้ด�าเนินการตามกระบวน- 

การของกฎหมาย หรือไม่

R 401 กรณีค�าสั่งทางปกครองด�าเนินการตาม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

R 402 กรณกีารออก “กฎ” ด�าเนนิการตามกฎหมาย

แม่บท

R 403 กรณีการกระท�าอ่ืน ๆ ด�าเนินการตาม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

R 5 การกระท�าของหนว่ยงาน

เปน็ไปตาม “แบบ” ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณคี�าสัง่ทางปกครองด�าเนนิตามกฎหมาย

ที่ให้อ�านาจ

R 502 กรณีการกระท�าอ่ืนเป็นไปตามกฎหมาย

แม่บท

R 6 เจา้หน้าทีไ่ดใ้หเ้หตผุลไว ้

ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, 

ขอ้กฎหมาย และขอ้สนบัสนนุ

การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน หรือไม่

R 601 ค�าสัง่มกีารใหข้อ้เทจ็จรงิอันเปน็สาระส�าคัญ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย

R 603 ค�าสัง่มีการใหเ้หตผุลสนบัสนนุการใชด้ลุพนิจิ

R 7 เนื้อหาของค�าสั่งหรือ

การกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลัก 

กฎหมายใดๆ หรือไม่

R 701 ค�าสั่งหรือการกระท�าขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่

R 702 ค�าสั่งหรือการกระท�าขัดต่อหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือไม่
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แสดงการจ�าแนกดัชนีวัดหลักนิติธรรม

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 1 การกระท�าของ

ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ

กฎหมาย, นโยบายหรือ 

มตคิณะรฐัมนตรใีดๆ 

หรือไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อ

กฎหมาย หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 102 การกระท�าขัดต่อ

นโยบาย หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 103 การกระท�าขัดต่อ 

มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 2 การกระท�าของ

หนว่ยงานมกีฎหมาย

ให้อ�านาจในการกระท�า 

ไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่

โดยตรงของหน่วยงาน

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 202 เป็นอ�านาจที่ได้รับ

มอบหมาย

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R  3  เ จ้ า ห น้ า ที่  

ทีก่ระท�าการมปีญัหา

ในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็น 

กลาง หรือไม่

R 301 เจ้าหนา้ทีม่ปัีญหาที่

เกี่ยวกับอ�านาจหรือได้รับ

มอบอ�านาจถูกต้อง 

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ

R 302 เจ้ าหน้าที่ ไม่มี  

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 

“คู่กรณี” 

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ

R 303 เจ้าหน้าท่ีไม่มปัีญหา

ทีข่ดัตอ่หลกัความเปน็กลาง

ที่มีสภาพร้ายแรง

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 4 การกระท�าของ

หน่วยงานได้ด�าเนิน

การตามกระบวนการ

ของกฎหมาย หรอืไม่

R 401 กรณีค�าสั่ งทาง

ปกครองด�าเนินการตาม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 402 กรณีการออก “กฎ” 

ด�าเนินการตามกฎหมาย

แม่บท

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 403 กรณีการกระท�าอ่ืน ๆ   

ด�าเนินการตามกฎหมายที่

ให้อ�านาจ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 5 การกระท�าของ

หน่วยงานเปน็ไปตาม 

“แบบ” ที่กฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณีค�าสั่ งทาง

ป ก ค ร อ ง ด� า เ นิ น ต า ม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 502 กรณีการกระท�าอื่น

เปน็ไปตามกฎหมายแมบ่ท
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 6 เจ้าหน้าที่ได้ให้

เหตุผลไว ้ซึง่ประกอบ

ด้ ว ย ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ,  

ข้อกฎหมาย และ 

ข้อสนับสนุนการใช้

ดุ ลพินิ จ ไ ว้ ชั ด เจน  

หรือไม่

R  601 ค� าสั่ ง มีการให้  

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้าง 

ข้อกฎหมาย
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 603 ค�าสัง่มกีารให้เหตผุล

สนับสนุนการใช้ดุลพินิจ
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 7 เนือ้หาของค�าสัง่

หรือการกระท�าของ

ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ

ก ฎ ห ม า ย ห รื อ 

หลักกฎหมายใด ๆ 

หรือไม่

R 701 ค�าสัง่หรอืการกระท�า 

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 702 ค�าสัง่หรอืการกระท�า 

ขั ด ต่อหลั กกฎหมายที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ รื่ อ ง น้ั น  

หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ
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ตารางแสดงการแปลงหลักการไปสู่ค�าถาม

(ช่องผูต้อบ จ หมายถงึ เจ้าหน้าที,่ ก หมายถงึข้อมลูกลาง

ของหน่วยงาน, ป หมายถึง ประชาชน)

องค์ประกอบใหญ่ รหัส ค�าถาม ผูต้อบ

R 1 การกระท�าของหนว่ยงาน

ขดัตอ่กฎหมาย, นโยบายหรอื

มติคณะรัฐมนตรใีดๆ หรอืไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ จ

R 102 การกระท�าขัดต่อนโยบาย หรือไม่ จ

R 103 การกระท�าขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 

หรือไม่
จ

R 2 การกระท�าของหนว่ยงาน

มีกฎหมายให้อ�านาจในการ 

กระท�าไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่ โดยตรงของ 

หน่วยงาน
ก

R 202 เป็นอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย ก

R 3 เจ้าหน้าท่ีท่ีกระท�าการมี

ปัญหาในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็นกลาง  

หรือไม่

R 301 เจา้หนา้ทีม่ปีญัหาทีเ่กีย่วกบัอ�านาจ

หรือได้รับมอบอ�านาจถูกต้อง 
จ

R 302 เจา้หนา้ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง

กับ “คู่กรณี” 
จ

R 303 เจ้าหน้าท่ีไม่มีปัญหาที่ขัดต่อหลัก

ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
จ
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องค์ประกอบใหญ่ รหัส ค�าถาม ผูต้อบ

R 4 การกระท�าของหน่วยงาน 

ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ 

ของกฎหมาย หรือไม่

R 401 กรณีค�าสั่งทางปกครองด�าเนินการ

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง

จ

R 402 กรณีการออก “กฎ” ด�าเนนิการตาม

กฎหมายแม่บท
จ

R 403 กรณีการกระท�าอื่น ๆ ด�าเนินการ

ตามกฎหมายที่ให้อ�านาจ
จ

R 5 การกระท�าของหนว่ยงาน

เปน็ไปตาม “แบบ” ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณีค�าสั่งทางปกครองด�าเนินตาม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ
จ

R 502 กรณีการกระท�าอื่นเป็นไปตาม

กฎหมายแม่บท
จ

R 6 เจา้หน้าทีไ่ดใ้หเ้หตผุลไว ้

ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, 

ขอ้กฎหมาย และขอ้สนบัสนนุ

การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน หรือไม่

R 601 ค�าสั่งมีการให้ข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญ
จ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย จ

R 603 ค�าสั่งมีการให้เหตุผลสนับสนุน 

การใช้ดุลพินิจ
จ

R 7 เนื้อหาของค�าสั่งหรือ

การกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลัก

กฎหมายใด ๆ หรือไม่

R 701 ค�าส่ังหรือการกระท�าขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

หรือไม่
จ

R 702 ค�าส่ังหรือการกระท�าขัดต่อหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ัน  

หรือไม่

จ

189

in_���������-2-��������(148-193).indd   189 23/9/2565   16:52:00



ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม190

in_���������-2-��������(148-193).indd   190 23/9/2565   16:52:00



บทสรุป

หลั กนิ ติ ธ ร รมในฐานะ เป ็นหลั กย ่ อยหลั กหนึ่ ง ของ  

“หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) ทีน่�ามาใช้กับองค์กรฝ่ายปกครอง

หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะซึ่งได้มีการพัฒนาให้เป็นตัวช้ีวัด 

ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนมากในครั้งนี้ นอกจากจะท�าให้การบริหาร 

จดัท�าบรกิารสาธารณะเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลแล้ว ประการส�าคญั

ท�าให้การกระท�าขององค์กรฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่จัดท�าบริการ

สาธารณะทั้งหลายไม่มีปัญหาในเร่ือง “ความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระท�าของหน่วยงาน” ซ่ึงในช่วงหลังกลายเป็นประเด็นปัญหา 

ที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีไปยังศาลปกครองจ�านวนมาก ดังนั้น ดัชนีชี้วัด

ของหลักนิติธรรมในฐานหลักย่อยของหลักธรรมาภิบาลอาจมีส่วนช่วย

ในการป้องกันปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระท�าของ

หน่วยงานได้ และหากการกระท�าของหน่วยงานมีปัญหาความชอบ

ด้วยกฎหมายแล้วปัญหาที่ตามมาคือปัญหาความรับผิดที่เกิดข้ึนจาก 

การกระท�าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ดัชนีชี้วัดของหลักนิติธรรมจึงเป็น 

เครื่องมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม 
• ดร.ถวิลวดี บุรีกุล •

1. บทน�ำ

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นเร่ืองท่ีทันสมัยและ 

มีความส�าคัญในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมาโดยเฉพาะในทางการเมือง  

ในทางสังคมศาสตร์ ในองค์กรการศึกษา ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในวงการเศรษฐกิจ และการท�างานสาธารณะ และยังมีในสาขาอื่นๆ  

ทีม่คีวามแตกต่างกนัไป ในเรือ่งของการให้ค�าจ�ากดัความ ในทางการเมือง  

การมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของพลเมือง 

ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม

ในทางการเมอืงจะเป็นเรือ่งของการบรูณาการให้พลเมอืงทัง้หมดเข้ามา 

สู่กระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้

ความส�าคญักบัการใช้อ�านาจ ท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน

บทที่ 3
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ของรัฐและประชาชนซ่ึงเป็นประเด็นสากล ตลอดจนมีการขับเคลื่อน

ของภาคประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน  

การศกึษาเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในหลายประเทศและแนวโน้ม 

ในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการศึกษา 

พบว่า การมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายประสบความส�าเรจ็อยู่ในระดบั 

ท้องถิน่ค่อนข้างมาก และมีการเสนอว่าการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐั 

และผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการที่จะเพิ่มระดับของการให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง 

ความพึงพอใจให้กับพลเมืองในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 

2013, pp. 1-28) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลายคนที ่

พบว่า การบริการสาธารณะท่ีมีการด�าเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วน 

ต่างๆ จัดว่ามีความส�าคัญในวงจรของการบริการท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน 

ในกระบวนการด�าเนินการบริการสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 

สามระดบั คอื ระดับปัจเจก ระดับกลุม่ และระดับการท�างานแบบหุน้ส่วน 

ตลอดจนมิตขิองการด�าเนนิการม ี4 ช่วงคอื การเปิดโอกาสให้ด�าเนนิการ 

การร่วมออกแบบวางแผน การให้บรกิารสาธารณะ และการประเมนิผล  

ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายท่ีด�าเนินการจนประสบความส�าเร็จ 

ด้วยการมส่ีวนร่วมของหลายภาคส่วน (Nabatchi et.al, 2017) นอกจากนี้ 

ในยคุปัจจุบนัทีม่กีารพัฒนาเทคโนโลย ีโดยเฉพาะมกีารพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับค่านิยมของประชาชนเปล่ียนแปลงไป  

รวมทั้งมีการเคล่ือนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วม

ของประชาชนทั้งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และในการบริการ

สาธารณะจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น ทั้งนี้ เป้าหมายของการมีส่วนร่วมก็คือ  

เพือ่เสรมิสร้างการให้สาธารณชนหรือประชาชนโดยรวมได้มีบทบาทมากข้ึน  

โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือการมีโอกาสมากขึ้นในการ
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สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจ และสื่อสารกับประชาชน 

แม้จะต้องใช้เวลาและมีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม (Wouters, Hardie-Boys, 

& Wilson, 2011; IAP2, 2022) อีกประการหน่ึง การมีส่วนร่วมถือเป็น

หลกัการส�าคัญของธรรมาภบิาลเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื แต่ความสัมพันธ์ 

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านีดู้จะเข้าใจยาก (Dinica, 2018) และการมส่ีวนร่วม 

อย่างแท้จรงิมกัจะไม่เกดิขึน้ ทีส่�าคญัการเสวนา การสือ่สาร การมข้ีอมลู

ข่าวสาร ทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นในการมส่ีวนร่วมยงัมข้ีอจ�ากดั (Abdullah, 2016) 

และประชาชนมกัไม่มัน่ใจว่าผลของการมส่ีวนร่วมจะน�าไปสู่การตดัสินใจ 

อย่างไร 

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2560 

ได้บัญญัติในเรื่องของการมีส่วนร่วมไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี ดังกล่าว 

มาข้างต้นว่าการมส่ีวนร่วมเป็นองค์ประกอบส�าคัญของธรรมาภิบาล และ 

ในรัฐธรรมนญูนีไ้ด้มปีระเดน็การมส่ีวนร่วมหลายมาตรา เป็นการมส่ีวนร่วม 

ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถริเร่ิมกฎหมาย รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร มส่ีวนร่วมในการอนมุตั ิอนญุาต รับรู้ข้อมลูสาธารณะ มส่ีวนร่วม 

ในเรื่องการปกครอง การจัดท�ากฎหมาย และการจัดการทุจริต รวมทั้ง 

การแสดงความคดิเหน็ต่อนโยบายต่างๆ โดยทีป่ระชาชนสามารถมโีอกาส

แสดงความคิดเหน็ต่อรฐัก่อนการด�าเนนิการ ในการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ  

ออกกฎหมายและท�าหนังสือสัญญา เป็นต้น จึงนับว่ารัฐธรรมนูญ 

ได้เปิดโอกาสให้มีเรือ่งของการมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การริเริ่ม ไปจนกระทั่งการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การพิจารณา 

หรือร่วมปรึกษาหารือและตัดสินใจ การร่วมด�าเนินการ การฟ้องร้องรัฐ  

การติดตามประเมินผล การรับผลและการได้รับการเยียวยาจากรัฐ
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ส่วนในการพิจารณาตัดสินใจ ประชาชนย่อมมีส่วนร่วม 

ในการพิจารณา เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจทางการเมือง ร่วมด�าเนินการ 

ทั้งนี้ประชาชนและชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม

ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิทักษ์ศาสนา พัฒนา

ประเทศ ต่อต้านการทจุรติ เป็นต้น และยงัเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและเอกชน มส่ีวนร่วมด�าเนนิการในการบรกิารสาธารณะต่างๆ 

ประชาชนยังมีสิทธิในการฟ้องรัฐ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  

ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย ส�าหรับการเยียวยา ประชาชนย่อมได้รับการเยียวยา  

ความเดือดร้อน เสียหายจากผลกระทบ และ รับผลประโยชน์จาก 

การด�าเนินการ จงึนบัว่า การมส่ีวนร่วมเป็นสิง่ทีร่บัรองโดยรฐัธรรมนญูไทย  

แต่การปฏิบัติให้เป็นผลเพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืนของสังคมไทย 

ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ เพราะหน่วยงานของรัฐมักเข้าใจว่าได้ด�าเนินการแล้ว  

แต่ประชาชนบางส่วนยงัไม่ยอมรบัแนวทางทีร่ฐัด�าเนนิการนัน้ ประกอบกบั 

ยงัไม่มแีนวปฏิบัติทีชั่ดเจนและมีมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้การไม่มี

ตัวชี้วัดที่เข้าใจได้ง่าย สามารถน�าไปสู่การประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง 

การท�างานให้ดีขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาเคยมีการจัดท�าตัวชี้วัดท่ีเป็น

รูปธรรม ขึ้นแล้ว (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) แต่เพราะสถานการณ์

เปล่ียนแปลงไป มีรูปแบบของการน�าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ค่านิยม  

ของประชาชนกป็รบัเปล่ียน ลกัษณะของประชากร ยงัมคีวามหลากหลาย 

และมีการรองรับสิทธิที่กว้างขวางกว่าแต่ก่อน จึงควรมีการพิจารณา

ทบทวนเพือ่ให้สอดคล้องและปรบัเข้ากบับรบิทต่างๆ อนัจะน�าไปสูก่ารเกดิ 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
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2. ควำมหมำยและลักษณะของกำรมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น 

การกระจายโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และการบรหิาร 

เกีย่วกับการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ รวมทัง้ การจดัสรรทรพัยากรของชมุชน 

และของชาต ิซึง่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน 

โดยการริเริ่ม การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าปรึกษา  

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผล ตลอดจน

การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น 

กระบวนการซึง่ประชาชน หรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีได้มโีอกาสแสดงทศันะ 

และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา  

(วนัชยั วฒันศพัท์,ผูแ้ปล, 2543,น.25-28) รวมทั้งมีการน�าความคิดเห็น

ดงักล่าวไปประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบายและการตดัสนิใจของรฐั  

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคอื  

เป็นการสื่อสารหลายทาง ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการเสริมสร้าง 

ความสามคัคใีนสงัคม ทัง้นี ้เพราะการมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นการเพิม่ 

คณุภาพของการตัดสนิใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสญูเสียเวลาทีอ่าจจะ

เกดิขึน้จากการมคีวามขดัแย้ง การเหน็ต่างและตกลงกนัไม่ได้ด้วยเหตขุอง 

การไม่ยอมรบั ไม่ไว้วางใจกนัเป็นต้น การมส่ีวนร่วมน�าไปสูก่ารมข้ีอตกลงร่วม  

และอาจเกดิฉนัทามตไิด้ ท�าให้ง่ายต่อการน�าไปปฏบิตั ิอกีทัง้ช่วยหลกีเลีย่ง 

การเผชิญหน้าใน ”กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

และความชอบธรรม ช่วยให้ทราบถงึความห่วงกงัวลของประชาชน และ

ค่านยิมของสาธารณชน รวมทัง้ เป็นการพฒันาศกัยภาพของแต่ละฝ่าย 
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เกิดความเช่ียวชาญในการด�าเนนิการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม หรอืเกดิ

ประสบการณ์ทีด่ใีนการมส่ีวนร่วม และความคดิสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

การมีส่วนร่วมเป็นยกระบวนการต่อเนื่อง และไม่มีจ�านวนของข้ันตอน 

ล�าดบักระบวนการทีช่ดัเจน แต่เพือ่ให้เข้าใจง่าย สามารถแบ่งเป็นล�าดบัได้  

4 ขั้น  คือ การให้ข้อมูล  (inform the public) การฟังสาธารณชน  

(listen to the public) การเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา (engage in 

problem solving) และการพัฒนาความตกลง (develop agreements) 

(Creighton, 2005, pp. 8-9)

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นท้ังเป้าหมายและเป็นกระบวนการ  

ในทางสังคมศาสตร์การมีส่วนร่วมหมายถึงการบูรณาการร่วมกันของ

แต่ละคน และการท�างานร่วมกนัขององค์กรต่างๆ เพือ่ท�าให้กระบวนการ

ทางสังคมที่ดีขึ้น เป้าหมายหลักก็คือการรวมตัวกันทางสังคม ไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง และการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ในทางด้านการศึกษา  

การมส่ีวนร่วมหมายถงึการบรูณาการให้เด็กและเยาวชนเข้าสูก่ระบวนการ

ทางการศกึษาและการก�าหนดรปูแบบทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยี 

ต่างๆ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทางด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม 

ยงัให้ความส�าคญักบัผูท้ีท่�างานด้วย เช่น ลกูจ้าง พนกังาน โดยค�านงึถงึ 

ค่านยิมของผูม้ส่ีวนได้เสยี ทีร่วมประชาชน องค์กรเอกชนและผูเ้กีย่วข้อง 

ต่างๆ เช่นเดียวกันแนวคิดของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหาร 

ทีเ่ป็นการด�าเนนิการอนัน�าไปสูก่ารตัดสนิใจทางการบรหิาร ด้วยการเข้ามา 

มีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เริ่มตั้งแต่ การรับรู้

ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น
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การมีส่วนร่วม คือ รูปแบบต่างๆ ของการที่ประชาชนเข้าไป

มีบทบาทท้ังโดยปัจเจก หรือผ่านการจัดองค์กรเป็นกลุ่ม และสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และแสดงความสนใจ 

ตลอดจนมีศักยภาพในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือต่อผลลัพธ์ 

ของเรื่องต่างๆ (Beckley et al., 2005, p.15). การส่งเสริมสิทธิในการมี

ส่วนร่วมจงึเป็นหลกัการทีส่�าคญัของการท�างานสาธารณะ ทัง้นีผู้ท้ีท่�างาน

เพือ่สงัคมควรได้รบัการส่งเสรมิให้เข้ามาเกีย่วข้องอย่างเต็มท่ี และการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะควรเป็นวิธีที่สร้างพลัง 

ให้กับประชาชนในทุกๆ ด้านของการตัดสินใจ และในการด�าเนินการ  

ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา เป้าหมายหลักหรือผลของ 

การมีส่วนร่วมคือการบูรณาการร่วมกัน และวิธีการบูรณาการก็คือ 

การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (active participation) การมีส่วนร่วม 

อย่างกระตอืรอืร้นจงึเป็นการให้ความส�าคญักับกระบวนการ (process) โดย

หากพจิารณาเพยีงผลหรอืสิง่ทีเ่กดิข้ึนกค็อืการมส่ีวนร่วมทีไ่ม่กระตอืรอืร้น 

(passive participation) เพราะละเลยกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ  

อย่างไรกต็าม สิง่ทีส่�าคญักค็อืวธิกีารในการด�าเนนิกจิกรรม การมส่ีวนร่วม

มกัจะเป็นการมส่ีวนร่วมอย่างกระตอืรอืร้น นอกจากนีใ้นการมส่ีวนร่วม 

ยงัมคีวามหวงัว่าจะเกดิความสัมพันธ์ท่ีเข้มแขง็ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ

มกีารพจิารณารปูแบบต่างๆ ของการมส่ีวนร่วมด้วย ท้ังน้ีการมส่ีวนร่วม

ทีไ่ม่กระตอืรือร้น สามารถปรับท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วมทีก่ระตือรอืร้นได้

ในปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่ใหม่ๆ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมและ 

ยังจะดูเหมือนมีความย้อนแย้งกันอยู่เช่นคุณลักษณะส�าคัญของมนุษย์

ในยุคนี้ ดูเหมือนจะเป็นการไม่บูรณาการกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานมนุษย ์ 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

โดยดเูหมือนจะชอบอยู่คนเดยีวมากขึน้ และรู้สกึแยกจากผูอ้ืน่ แยกจาก

สังคม แยกจากการเมือง เศรษฐกิจ การบริหาร หรือจากธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารแบบไม่ต้องพบหน้า ประกอบกับปัจจุบัน 

มรีปูแบบของการมีส่วนร่วมทีไ่ม่กระตอืรอืร้น (ซึง่เป็นการมส่ีวนร่วมท่ีผิวเผิน  

ให้ประชาชนเป็นเพยีงผู้รับรู้เสยีส่วนมาก) ไปจนกระทัง่ถงึการมส่ีวนร่วม 

ท่ีกระตอืรือร้น (ทีเ่น้นการส่ือสารหลายทาง มกีารฟังกนั เสวนาแลกเปลีย่น)  

มากมาย ในสังคมยุคใหม่แต่ละคนสามารถมีการมีส่วนร่วมอย่าง 

กระตือรือร้นในกิจกรรมของสังคมได้ แต่ไม่จ�าเป็นที่จะแสดงว่าพวกเขา 

สามารถท่ีจะมีความสุข ในการมีส่วนร่วมท่ีไม่กระตือรือร้น บางคน 

อาจไม่ต้องท�าอะไรมากมายแต่ประสบความส�าเรจ็ ในทางตรงข้าม บางคน 

มีกิจกรรมแต่ยังคงล้มเหลว ทั้งน้ีเพราะรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

มีความแตกต่างและไม่เหมาะสม

ส�าหรับการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น จะเป็นเรื่องของ 

การเข้าถงึบางสิง่บางอย่างและมส่ีวนร่วมในบางกิจกรรมได้โดยอัตโนมติั 

ประชาชนไม่ต้องท�าอะไรมากมาย ส่วนมากเป็นการรับรู้ หรือแสดง

ความคิดเห็นที่ใส่ลงไปในรูปแบบที่ก�าหนด เช่น ผ่านช่องทางต่างๆ  

ทีก่�าหนดไว้แล้ว อาจจะมผีูม้าตอบสนองภายหลงั ขณะทีก่ารมส่ีวนร่วม

ทีก่ระตอืรอืร้น แนวคดินีจ้ะหมายถงึ กระบวนการทีก่ระตอืรอืร้น ทีไ่ม่ได้ 

เข้าไปร่วมอย่างอัตโนมัติ แต่ต้องมีการท�าส่ิงใดสิ่งหนึ่งก่อนจะเข้าไป 

มีส่วนร่วม จึงต้องมีความพยายามที่จะเข้าร่วม มีการด�าเนินกิจกรรม 

ที่น่าจะท�าให้เกิดการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนมุมมองได้

ดังนั้น ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่เปลีย่นแปลงไปจากกระบวนการมส่ีวนร่วมในเริม่แรก 

ทีเ่ป็นพืน้ฐาน และมีกฎกตกิาท่ีเข้มงวด โดยทีห่ลกัการของการมส่ีวนร่วม 
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จะให้ความส�าคัญกับความสามารถ ความเสมอภาค และอิสรภาพ 

ของผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเสียสละ มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�างาน

เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า 

จากการศกึษาของ Wildfeuer, A. G., & Wirth, C. (2011) พบว่า

ในแนวคดิทางปรชัญาโบราณ การมส่ีวนร่วมเริม่ต้นโดยสะท้อนให้เหน็ว่า  

การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์ สามารถตระหนักถึงความส�าคัญ

ของสรรพสิ่ง ตระหนักถึงจิตวิญญาณของทุกคน และเชื่อมสิ่งนั้น 

เข้าด้วยกัน มนุษย์และสิ่งต่างๆ ของโลก ควรจะอาศัยการมีส่วนร่วม 

ตามกฎธรรมชาตเิพือ่ประโยชน์ของมนษุย์ หรอืสามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมใน

ภายใต้กฎธรรมชาต ิถ้ามนษุย์ไม่ด�าเนนิการกจ็ะสญูเสยีเสรภีาพ สญูเสยี

ความสุขและประโยชน์ของตน เช่น สวัสดกิารของตนเอง และ สวัสดกิาร

ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

หลังยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 13 - 14 เพ่ือท่ีจะรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพ 

เจตจ�านงของแต่ละคน ขณะทีโ่ลกกอ็าจเตม็ไปด้วยความขัดแย้ง ในยคุใหม่  

การอยูร่่วมกนัทางสงัคมและการเมอืงต้องถกูสร้างข้ึน โดยต้องมรีะเบยีบ 

การสร้างวิถชีวีติใหม่ การสร้างกฎระเบยีบใหม่ กฎระเบียบของชวีติทาง

สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และรัฐ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ

ของมนุษย์เอง เป็นหน้าที่ของมนุษย์ท่ีจะสร้างสิ่งนี้ กฎระเบียบใหม ่

จึงเป็นผลจากมนุษย์เอง ความต้องการปกครองตนเองก็เกิดขึ้น  

การมีส่วนร่วมจึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน 

การมีส่วนร่วมที่มีความกระตือรือร้นจึงเป็นการมีส่วนร่วม 

ในการสร้างกฎระเบียบใหม่ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆ  

โดยใช้ระดับของปัญญาที่สูง ใช้ความสามารถทางจิตใจ และสังคมที่สูง 

ทฤษฎีสัญญาทางสังคม เช่นจาก จอห์น ล็อก โทมัส ฮอบส์ และอื่นๆ  
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ทฤษฎนีีค้ดิว่า กฎระเบียบใหม่ของการอยู่ร่วมกนัของสงัคมเป็นสิง่ส�าคัญ 

และให้ความส�าคัญกับวิธีการที่จะสร้างกฎระเบียบสังคมพ้ืนฐาน ไม่ใช่

เพียงสิ่งที่อยู่ภายในเรื่องของกฎระเบียบจากภายนอก แต่หมายถึง  

ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  อีกท้ังยังคิดถึง 

เรื่องปัจเจกท่ีมีความแตกต่างและสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

เพือ่ด�าเนนิการตามระเบยีบสงัคม และวิธกีารทีพ่วกเขาเข้าไปมส่ีวนร่วม 

มคีวามหลากหลาย แนวคดินีจ้งึเป็นแนวคดิของประชาธปิไตย เป็นรปูแบบ 

ของการบริหารการปกครองท่ีให้พลเมอืงของรฐัทีเ่ป็นประชาธปิไตยเข้ามา

มส่ีวนร่วมในทางการเมือง เป็นเป้าหมายของการมส่ีวนร่วมทีก่ระตอืรอืร้น

ในสงัคมยคุใหม่การมีส่วนร่วมมกัจะเป็นเรือ่งของการบรูณาการ  

เป็นการด�าเนินการในลักษณะที่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง และ

คุณลักษณะที่ส�าคัญของมนุษย์ในสังคมยุคใหม่น้ีมักจะเป็นเรื่องของ 

การมอีตัลกัษณ์ มคีวามแตกต่าง หากความรู้สกึ หรอืความคดิของพวกเขา

ไม่ได้ถกูน�าเข้าไปพจิารณา จึงอาจเกดิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ท่ีเลวร้าย  

เพราะผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนอาจถูกละเลย ดังนั้น ในสถานการณ์ใหม ่

กค็อืรปูแบบของการมีส่วนร่วมมีการเปล่ียนแปลงไปจากยคุก่อนๆ ภาครฐั 

มักจัดการมีส่วนร่วมแบบไม่กระตือรือร้น เป็นเรื่องของการมาร่วมเพ่ือ

ได้รับส่ิงของ มาเพียงรับรู้ หรือเพ่ือให้ความร่วมมือตามท่ีขอ และแทบ

ไม่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับเสียงของประชาชนไม่ค่อย

มีการรับฟัง จึงมีความต้องการที่จะท�าให้การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย 

เกิดข้ึนจรงิมากข้ึน และเรียกร้องซึง่การมส่ีวนร่วมท่ีมคีวามกระตอืรอืร้น

ของประชาชนมากข้ึน โดยเป็นเรือ่งของการด�าเนินการของผู้คนในยคุใหม่  

เป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน มีการใช้ 

รปูแบบและเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่เฉพาะ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน ท�าให้การมีส่วนร่วม 

เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนมคีวามหวงั เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนรูว่้าเราสามารถทีจ่ะ 

บรรลุความหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส�าคัญของประชาธิปไตย 

และสิทธิมนุษยชน

การเคล่ือนไหวของสังคมที่ให้ความส�าคัญกับอ�านาจนิยม 

ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี 20 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐและประชาชน ในลักษณะท่ีประชาชนเป็นผู้รับ รัฐเป็นผู้ให ้ 

ต่อมาในยคุศตวรรษที ่21 มกีารขบัเคลือ่นของภาคประชาชนทีต้่องการ

แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีการศึกษาวิจัยที่ผลการที่ศึกษา 

พบว่า การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย มทิีศทางทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็

ในระดบัท้องถิน่ และยงัเสนอว่าการด�าเนินการของหน่วยงานของรฐัและ

ผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการเพ่ิมระดับของการให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ตลอดจนการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ

ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 2013, pp. 1-28) 

นอกจากนี้ยังพบว่า การบริการสาธารณะเป็นการด�าเนินการร่วมกัน 

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และมคีวามส�าคัญในวงจรของการบรกิารมากขึน้  

ทั้งนี้กระบวนการด�าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ 

ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับการท�างานแบบหุ้นส่วน ตลอดจน 

มีมิติของการด�าเนินการเป็น 4 ช่วง คือ การเปิดโอกาสให้ด�าเนินการ  

ร่วมออกแบบวางแผนการให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล  

ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายที่ด�าเนินการประสบความส�าเร็จ 

ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Nabatchiet.al., 2017)
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการด�าเนินการ 

ในลกัษณะของความสมคัรใจของประชาชน ซึง่พวกเขาสามารถมอีทิธพิลต่อ

การตัดสินใจของรฐับาล (Kim and Lee, 2012) การมีส่วนร่วมมเีคร่ืองมอื 

ส�าหรับผู้จัดการสาธารณะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนของรัฐ และได้รบัการสนับสนนุจากประชาชน เพือ่ให้เกิด 

การตัดสินใจ ตลอดจนเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐ และปรับปรุง และ 

ยกระดบัความพงึพอใจของประชาชน ตลอดจนการเสรมิสร้างความไว้วางใจ 

ให้มีมากขึ้น (Franklin and Ebdon, 2005; Fung, 2006) นอกจากนี้  

มีเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ และการครอบคลุมกลุ่มต่างๆ  

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมักจะเป็นเร่ืองท่ีมิได้รับความส�าคัญ  

แต่ประเด็นเหล่านี้มีความจ�าเป็นส�าหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

อย่างมคีวามหมาย (Kim and Lee, 2012) การมส่ีวนร่วมของประชาชน

น�ามาสู่การเสริมสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อม่ันให้มีมากข้ึน เพราะ 

จะเป็นการปรับความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�างานของหน่วยงาน 

ให้บริการ โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน

การมส่ีวนร่วมยงัเป็นแนวทางของการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

เกี่ยวกับความส�าเร็จของภาครัฐ (Wang and Can Wart, 2007, p.265) 

การมีส่วนร่วมจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อเรื่องความโปร่งใส  

ส�านึกรับผิดชอบและท�าให้ผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อผลของการบริการ 

และน�าไปสู่การบริการท่ีใกล้ชิดกับความสนใจและความต้องการของ

ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ 

การท�าหน้าที่ของรัฐนั่นเอง
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การมส่ีวนร่วมสามารถท่ีจะช่วยปกป้องเสรภีาพของประชาชน 

ท�าให้ม่ันใจได้ว่าเกดิความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ตลอดจนการเพิม่

คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนเป็นจรงิ ส่ิงน้ีบางครัง้กถ็อืได้ว่าเป็นเรือ่งของ

ความสมัพนัธ์ จะท�าให้ประชาธปิไตยก้าวหน้า แต่ถ้าจะให้พดูอกีนยัหนึง่  

กค็อืการมส่ีวนร่วมเป็นองค์ประกอบของประชาธปิไตยทีส่�าคญั สิง่ทีท้่าทาย 

ทีส่ดุในปัจจบุนันี ้ก็คอืท�าอย่างไรจงึจะปรับเปลีย่นระบบทีม่อียูเ่พือ่จะท�า 

ให้ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ (Nabatchi and Keighninger, 

2015, p.4)

207

in_���������-3-�����������(194-263).indd   207 23/9/2565   16:54:10



ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

3. หลกักำรส�ำคญัของกำรมสีว่นรว่ม และระดบัขัน้
ของกำรมีส่วนร่วม

ค่านิยมส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก�าหนด 

โดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International 

Association of Participation) หรือเรียกว่า หรือ IAP2 (International  

Association of Participation, 2021) เพือ่ใช้ในการพฒันาและการด�าเนนิการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนี้ได้พัฒนาบนพื้นฐานของการมีมุมมองของ

ทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสะท้อน

ความสนใจรวมทั้งความห่วงกังวลของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้จริงและน�าไปสู่ประสิทธิผล  

จึงควรท�าความเข้าใจกับค่านิยมส�าหรับการด�าเนินการด้านการมีส่วน

ร่วม ที่ก�าหนดโดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งประกอบไปด้วย

• การมีส่วนร่วมอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า ผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการตัดสินใจจะมีสิทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการตัดสินใจด้วย

• การมส่ีวนร่วมของประชาชนรวมถงึข้อตกลงว่าการเข้ามา

ช่วยเหลือของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

• การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมการตัดสินใจที่ยั่งยืน

โดยการยอมรับและมีการสื่อสารถึงความต้องการและ

ความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย

• การมส่ีวนร่วมของประชาชนต้องการหาและเอือ้ในการเข้า 

มามีบทบาทของผู้ที่มีศักยภาพท่ีได้รับผลกระทบหรือ 

ผู้ที่มีความสนใจในการตัดสินใจนั้น
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• การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องการให้เกิดการเข้ามา 

มบีทบาทและแสดงความคดิเหน็จากสมาชกิร่วมกันเพ่ือทีจ่ะ 

ช่วยกันออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร

• การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการให้ข้อมลูกบัสมาชิก 

เพือ่ทีจ่ะให้พวกเขาเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายด้วย

• การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสือ่สารถงึการมส่ีวนร่วม 

ว่าข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วย 

นอกจากนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติการด้าน 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการทีผู่ด้�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม 

ควรยึดถือในการปฏิบัติ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความซื่อตรงของ

กระบวนการมีส่วนร่วม  

ในฐานะผู้ท่ีปฏิบัติการด้านนี้ จึงควรจะมีส�านึกรับผิดชอบต่อ

หลักการเหล่าน้ี ท้ังน้ีเพื่อให้กระบวนการนั้นน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีข้ึน  

ซึง่เป็นการตดัสนิใจทีร่วมความสนใจและความห่วงกงัวลของผูม้ส่ีวนได้เสีย 

ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ที ่

ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจด้วย โดยท่ีบทบาทของผู้ท่ีด�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม 

คอื การส่งเสรมิให้เกดิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสนิใจ  

และช่วยผู้ที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจในการตอบสนองต่อความห่วงกังวล  

รวมทัง้น�าไปสู่การมข้ีอเสนอแนะ ทัง้นีค้วามไว้วางใจจึงเป็นเรือ่งทีส่�าคญั

โดยควรมีการสร้างความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ 

ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ส�าหรับบทบาทของประชาชนก็มีความส�าคัญ ดังนั้น ควร

มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจนถึงบทบาทของประชาชน 

ในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและประชาชนสามารถทีจ่ะประเมนิการตัดสนิใจได้ นอกจากนี ้

การเข้าถึงกระบวนการก็มีความส�าคัญเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

ตลอดจนมีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย

การขาดการเคารพนบัถอืและค�านึงถงึศกัดิศ์รขีองชมุชนต่างๆ 

จัดเป็นความเสี่ยงท่ีจะท�าให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้ว นอกจากนี้ 

การเกาะกระแสเพือ่กระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วมมคีวามส�าคญั แต่การชีน้�า 

ไม่ควรเกิดขึ้น

การมพีนัธะสญัญาถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญัเพือ่ม่ันใจว่าข้อตกลง

ท้ังหมดท่ีด�าเนนิการไว้กบัประชาชนซึง่รวมถงึผูท้ีม่อี�านาจในการตดัสนิใจ 

ด�าเนินการในลักษณะที่ยอมรับร่วมกัน อีกท้ังการสนับสนุนให้เกิด 

การด�าเนินการก็มีความส�าคัญ เพราะการให้ค�าแนะน�าผู้ที่ด�าเนินการ

ด้านการมส่ีวนร่วมใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจดักระบวนการ 

และให้ความรู้กับผู้ที่ตัดสินใจรวมทั้งภาคประชาชนเกี่ยวกับค่านิยมและ

การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ล�าดบัขัน้ของการมส่ีวนร่วมซึง่ออกแบบโดย สมาคมนานาชาติ

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยในการเลือกระดับของ 

การมีส่วนร่วมท่ีสามารถอธิบายบทบาทของประชาชนในกระบวนการ 

มีส่วนร่วมต่างๆ เช่นในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ รวมทั้ง 

อิทธิพลของชุมชนที่มีต่อกระบวนการวางแผน และตัดสินใจน้ันด้วยว่า

มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการระบุระดับของการมีส่วนร่วมออกเป็น 
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ห้าระดบั โดยมีการใช้อย่างกว้างขวางทัว่โลกมาแล้ว ซึง่เป็นการแสดงถึง 

สิทธใินกระบวนการมส่ีวนร่วม อทิธิพลของชมุชนทีมี่มากข้ึนต่อการตดัสนิใจ 

แสดงถึงสิทธิของชุมชนนั้น 

ล�าดับขั้นตอนที่ส�าคัญประกอบด้วยการให้ข้อมูล (inform)  

การปรึกษาหารือ (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve) การให้ 

ความร่วมมือ (collaborate) และการเสริมสร้างพลัง (empower) 

1. ระดับการให้ข้อมูล 

เป็นระดับท่ีมีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมเพ่ือให้สาธารณชน

มีข้อมูลที่สมดุลและเป็นรูปธรรม เพื่อท่ีจะช่วยในการท�าความเข้าใจ

ปัญหา ทางเลอืก โอกาสและทางออก สิง่ทีส่�าคญักค็อืต้องให้สาธารณชน 

รับรู้อยู่เสมอ การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นกระบวนการสองทาง 

ที่หมายถึงล�าดับขั้นแรกของหลักการมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ไม่ใช่การผูกพัน

ของชุมชน เพราะมันเป็นเพียงการเข้ามารับรู้ข้อมูล เป็นการเลื่อนไหล

ของข้อมูลทางเดียว การให้ข้อมูลในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

นี้จึงไม่ใช่เป็นการให้โอกาสอย่างแท้จริงส�าหรับการมีส่วนร่วมท้ังหมด  

แต่เป็นการให้สาธารณชนได้มข้ีอมลูท่ีพวกเขาต้องเข้าใจถงึกระบวนการ

ตัดสินใจ ล�าดับขั้นนี้เป็นการเตือนหน่วยงานว่า บางครั้งสาธารณชน 

ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเป็นเพียงการให้ข้อมูล

แบบง่าย จงึต้องมกีจิกรรมทีเ่หมาะสม เมือ่ด�าเนนิการขัน้การให้ข้อมูลนี ้

จงึต้องตระหนักว่าไม่ใช่การทีจ่ะพยายามหรือโน้มน้าวแต่อย่างใด ระดบันี้

ไม่เหมอืนกบัการรณรงค์เพือ่สร้างความสัมพนัธ์กบัสาธารณชน แต่ต้องการ

ให้หน่วยงานบริการในการให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง และให้สาธารณชน

สามารถเข้าใจโครงการ และการตัดสินใจเพื่อท่ีจะน�าไปสู่ผลสรุปของ

พวกเขาด้วยตนเอง และน�ามาสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ระดับนีเ้ป็นการเตอืนให้เหน็ว่าข้อมูลเป็นพืน้ฐานส�าคญัส�าหรบั

การเสรมิสร้างการผกูพันของชมุชนผูป้ฏบิตักิารบางคนแนะน�าว่าระดับนี ้

ควรจะด�าเนินการคู่ไปในทุกขั้นตอนด้วยซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างมี

กลยุทธ์ในการลื่นไหลของข้อมูล

2. การปรึกษาหารือ 

เป้าหมายของการมส่ีวนร่วมโดยการปรกึษาหารอืคอืเพ่ือได้รบั 

ข้อมูลย้อนกลับส�าหรับการวิเคราะห์การหาทางเลือกและการตัดสินใจ  

ข้อตกลงกับสาธารณชนในเรื่องนี้ก็คือจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่าง

สม�า่เสมอ จะมีการรบัฟังและตอบสนองต่อข้อห่วงกงัวล และส่ิงทีป่ระชาชน

พึงประสงค์ ตลอดจนให้การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน  

และน�าไปสู่การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่ึงเป็นเรื่องท่ีภาครัฐจะต้อง

แสวงหาข้อมูลจากภาคประชาชน

การปรึกษาหารือนี้ เป็นขั้นตอนในระดับล่างของการเข้ามา

ผูกพันของชุมชน เป็นการให้โอกาสในระดับพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน 

ได้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็และความห่วงกงัวลต่อการตดัสนิใจของรัฐ 

นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญก็คือขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลที่เป็น

ความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสิ่งที่อยากจะเห็นเกี่ยวข้อง

กับแผน แนวคิด ทางเลือก หรือประเด็น แต่ขั้นตอนนี้มีกระบวนการ

ที่มีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยสิ่งที่ส�าคัญในขั้นตอนนี้ก็คือการฟัง และ 

การตอบสนองต่อประเด็นที่มีการยกข้ึนมา ซึ่งอาจไม่จ�าเป็นท่ีจะต้อง

ตอบสนองในขั้นตอนนี้เพราะสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ การฟัง
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ในขั้นตอนน้ีจะเอาว่ามีความส�าคัญโดยจะต้องท�าให้ม ี

ความชัดเจนเก่ียวกับการปรึกษาหารือ และต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กันมา

เจรจาต่อรอง การปรึกษาหรือจึงสามารถเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์

ได้บ้าง เช่นการส�ารวจหรือการเขียนข้อเสนอ หรอืสามารถมปีฏสิมัพนัธ์

มากขึ้น เช่นการใช้การประชุมกลุ่มหรือการประชุมสาธารณะ การท�า

ประชาคม เป็นต้น การปรึกษาหารือมักจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ 

การสื่อสารทางเดียวและได้รับการตอบสนองจากชุมชน ถึงแม้ว่า 

จะยังคงมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสารสองทาง โดยการมีข้อตกลงว่า

ต้องมีการให้การตอบสนองกับการให้ข้อมูลของประชาชนว่าความเห็น

ของพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย

การปรึกษาหารือนี้มีความเหมาะสมเมื่อมีความห่วงกังวล 

และมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและสามารถที่จะน�ามาสู ่

การได้รบัข้อคดิเหน็เก่ียวกบัร่างของแผนหรอืได้มมุมองแต่เนิน่ๆ ไปจน

ตลอดกระบวนการของการจัดท�าแผน (Herdy, 2015)

3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เป้าหมายของการเข้ามาเก่ียวข้องน้ีเพื่อที่จะให้เห็นว่า เป็น 

การท�างานโดยตรงกบัประชาชน โดยผ่านกระบวนการท่ีท�าให้ม่ันใจได้ว่า 

ความห่วงกงัวลและความปรารถนาของประชาชนจะมคีนเข้าใจและได้รับ 

การพิจารณา หลักการส�าคัญก็คือจะต้องมีการท�างานเพื่อที่จะท�าให้

มัน่ใจได้ว่า ความห่วงกงัวลและความปรารถนาของประชาชนจะสะท้อน

ในการจัดท�าทางเลือกและแสดงให้เหน็ถงึมมุมองของสาธารณชนทีจ่ะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ในระดบัของการเข้ามาเกีย่วข้องนีช้มุชนจะได้รบัการเชญิเข้ามา 

สูก่ระบวนการทีม่คีวามหมายมากขึน้กว่าเพยีงการปรกึษาหารอื เป้าหมาย 

ก็คือ เป็นการท�างานร่วมกันของสาธารณชนกับภาครัฐ ซึ่งข้อตกลง 

ในการท�ากระบวนการนีก้ค็อื ได้ประเดน็ทีไ่ด้รบัการน�าเสนอ และประเดน็

เหล่าน้ันน�าไปสู่การพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ แม้การตัดสินใจ

จะด�าเนินการโดยหน่วยงานหรือฝ่ายรัฐก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ชัดเจนว่าขั้นตอนน้ีไม่ใช่การเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ 

ไม่ได้ด�าเนนิการโดยชมุชนด้วยกนัเอง แต่ระดบัข้ันน้ีเป็นข้ันตอนทีส่�าคญั 

และจะมคีวามเหมาะสมเมือ่ประชาชนได้มกีารมส่ีวนร่วมในการน�าเสนอ

ประเด็นด้วย

4. การเข้ามาร่วมมือ 

เป้าหมายของขัน้ตอนนีเ้ป็นไปเพือ่สร้างหุ้นส่วนกบัสาธารณชน

ในแต่ละมิติของการตัดสินใจ ทีร่วมถึงการพัฒนาทางเลอืกและการระบุ

ทางออกที่ปรารถนาของหลายคนด้วย

ขั้นตอนนี้มีข้อตกลงว่าจะต้องเป็นการท�างานด้วยกัน เพื่อที่

จะท�าให้เกิดค�าตอบของปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ของ

ประชาชนเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุด

ขัน้ตอนนีเ้กีย่วข้องกบัการสร้างหุ้นส่วนและการแบ่งปันอ�านาจ 

หลักการท่ีส�าคัญคือการมีความคาดหวังสูงว่าจะน�าข้อแนะน�าเข้ามาสู่

การพิจารณาอย่างมากที่สุด และมีกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็น 

การส่ือสารสองทางขณะที่การตัดสินใจยังเป็นของหน่วยงานของรัฐ  

แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะจากชุมชน ขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลที่มากมาย 

จากประชาชน เพื่อช่วยในการตัดสินใจท่ีดีขึ้น และน�าไปสู่การสร้าง 
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ความไว้วางใจ ท�าให้มั่นใจได้ว่าการเข้ามาผูกพันของสาธารณชน 

เกิดขึ้นได้จริง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้เวลา และอาจมีค่าใช้จ่าย  

ดังนั้น ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมในระดับสูงน้ีจะมีประโยชน์มาก  

ส�าหรับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ และในกรณีที่มีปัญหาที่ซับซ้อน 

ทัง้นี ้อาจมคีวามเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการจะท�ากระบวนการนี ้ถ้าข้อตกลง 

ไม่เป็นไปตามหลักการเช่นสมาชิกของชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่

ด�าเนินการ หรือสมาชิกของชุมชนบางส่วนมีความรู้สึกว่ามุมมองของ

พวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง และไม่น�าไปสู่การพิจารณาใดๆ ดังน้ัน

ความไว้วางใจกจ็ะลดลงน�าไปสูค่วามสมัพนัธ์กับผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ 

แย่ลงในอนาคต

การเข้ามาเกีย่วข้องร่วมมอืนีต้้องใช้กระบวนการทีม่ปีฏสิมัพันธ์ 

โดยต้องท�าให้เกิดโอกาสในการที่จะส�ารวจประเด็นในเชิงลึกด้วย

5. การเสริมสร้างพลัง 

เป้าหมายของขัน้ตอนน้ีเพือ่ท่ีจะการน�าการตดัสนิใจขัน้สดุท้าย 

ไปสู่ประชาชน และหลักการท่ีส�าคัญก็คือ ภาครัฐจะด�าเนินการตามที ่

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับของการเสริมพลังภาคประชาชนนี้  

ถอืว่าเป็นการน�าการตดัสนิใจขัน้สดุท้ายอยูใ่นมอืของประชาชนโดยรวม  

แต่ไม่จ�าเป็นว่าจะหมายถงึเป็นระดับของการสร้างความผกูพนัของชุมชน

ทีส่งูทีส่ดุ แต่ทัง้นีร้ะดับนีก้ารตดัสนิใจสามารถท่ีจะด�าเนินการได้โดยชมุชน 

โดยผ่านกระบวนการทีต้่องใช้การมปีฏสิมัพนัธ์ และการสร้างความผูกพนั

บ้างเล็กน้อย เช่นการมีประชามติ ซึ่งจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อย  

แต่ถ้าเป็นกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จะต้องใช้เวลานาน 

และมปีฏสิมัพนัธ์ในระดบัทีส่งูกว่า ตวัอย่างเช่นถ้ามกีารยอมรบัรปูแบบ 

ของการเสริมสร้างพลังจากฐานราก ซึ่งเป็นการท�างานกับชุมชน และ 
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น�าไปสู่การสร้างความรู้สึกว่าเกิดความเป็นธรรมทางสังคม ระดับของ 

การเสริมสร้างพลังนี้ก็ยังหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ และการสร้าง 

ความผกูพนั และท�าให้มัน่ใจได้ว่าผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจนี้ 

จะมีบทบาทในกระบวนการด้วย ภาครัฐเองมักจะละเลยที่จะสร้าง

กระบวนการในระดับนีเ้พราะความเชือ่ทีว่่าจะไม่ควรให้เรือ่งการตดัสนิใจ 

ไปอยู่ในมือของประชาชนโดยรวม 

ในการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกต้ังจะมี

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางนโยบาย การจัดท�ากลยุทธ์ และ

การตัดสินใจทางการเงินด้วย ด้วยเหตุนี้การสร้างพลังให้กับประชาชน

จึงจ�ากัดอยู่ท่ีการน�าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถที่จะริเริ่มประเด็นได้ขณะที่สภาท้องถิ่น 

จะให้โอกาสและทรัพยากรแก่ชุมชน เพื่อชุมชนสามารถท่ีจะช่วยตาม

ทักษะและความสามารถส่วนตัวของตนได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของ 

การตัดสินใจในการออกกฎ ก็มักอยู่ในมือของผู้มีอ�านาจฝ่ายบริหาร 

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจก็ยังอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 

เป็นผู้แทน แต่ในบางกรณี ภาครัฐก็มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีได้รับ 

ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการด�าเนินการตามแผน

นอกจากนี้ขั้นตอนของการสร้างพลังน้ีจะใช้รูปแบบเฉพาะ 

และเป็นขั้นตอนที่เป็นการพัฒนาความสามารถของแต่ละคน หรือกลุ่ม

ในการท่ีจะเป็นตัวแทนของตนเอง หรือของกลุ่มคน เพ่ือท่ีจะบรรลุ

มาตรการทีด่กีว่า เพือ่ทีจ่ะควบคมุชวีติและอนาคตของพวกเขา ขัน้ตอนนี้ 

เป็นการช่วยประชาชนในการควบคมุอนาคตของพวกเขาเอง และเกดิขึน้ 

ในหลายรูปแบบในหลายบริบท
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ด้วยเหตุนี้ระดับขั้นที่เสนอโดย IAP2 จึงได้รับการยอมรับ 

และน�าไปสูก่ารจดัท�ามาตรฐานของการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานทัว่โลก

ตัวอย่างของเคร่ืองมือท่ีใช้เช่นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับ

ประชาชนเช่นเป็นเอกสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์หรือ 

การเปิดพ้ืนที่ส่วนการปรึกษาหารือก็เช่นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน 

ได้มกีารแสดงความคดิเหน็สาธารณะเปิดเวทสีาธารณะเพ่ือรับฟังการจดัท�า 

การประชุมกลุ่มการท�าการส�ารวจการท�าประชาคมเป็นต้นการเข้ามา

เกี่ยวข้องของประชาชนเช่นการจัดท�าการประชุมปฏิบัติการการเสวนา

โดยใช้การส�ารวจ การเข้ามาร่วมมือเช่นการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา

ภาคประชาชนการจัดท�าการประชุมเพื่อหาฉันทามติการมีเวทีเพื่อน�า

ไปสูก่ารตดัสนิใจอย่างมส่ีวนร่วมเป็นต้น ส่วนข้ันตอนของการเสรมิสร้าง

พลงัหรอืมอบอ�านาจให้ประชาชนน้ันเช่นขัน้ตอนของการมลีกูขนุพลเมอืง

การท�าประชามติโดยใช้บัตรลงคะแนนตลอดจนการตัดสินใจโดยผู้แทน 

ที่ได้การยอมรับมาจากประชาชน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีใช้ถือว่ามีความส�าคัญ เพราะการเลือกใช้ 

เคร่ืองมือขึ้นอยู่กับบริบทของประชาชนและพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ 

ของหน่วยงานท่ีจะด�าเนินการด้วยเป้าหมายที่ส�าคัญก็คือสาธารณชน

มีความเข้าใจในกระบวนการนั้น ไม่ใช่เป้าหมายว่าจะใช้เครื่องมืออะไร 

และเครือ่งมอืบางอย่างกส็ามารถใช้ในการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมหลาย

ระดับ เช่นการประชุมปฏิบัติการก็สามารถใช้ทั้งในขั้นตอนการปรึกษา 

การเข้ามาเกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือและการสร้างพลังได้ 

ส่วนการจะเลือกว่าจะใช้ขั้นตอนใดถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

เพราะระดับขั้นของการมีส่วนร่วมไม่ใช่ขั้นตอนการด�าเนินการทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้การจะเลอืกใช้ระดับใดขึน้อยูก่บับรบิทเฉพาะ ขัน้ตอนท่ีสงูขึน้ 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

อาจไม่จ�าเป็นในบางบริบท ถ้าประเด็นน้ันไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความ

ซับซ้อน และมีการโต้เถียงกันอย่างมากและไม่ได้เป็นประเด็นที่ท�าลาย

ความรู้สกึของประชาชน บางครัง้ การมีส่วนร่วมในระดบัล่างลงมากอ็าจ

มคีวามเหมาะสมมากกว่าส�าหรบับางประเดน็ นอกจากนีใ้นประเดน็ทีม่ี

ความซบัซ้อน และมกีารโต้เถยีงมคีวามขดัแย้งอยู ่จะใช้เวลานาน บางครัง้ 

อาจต้องน�าไปสู่การใช้สร้างการมีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้  

ประเด็นที่ส�าคัญก็คือค�าถามที่ว่า ชุมชนต้องการเข้ามามีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด

กล่าวคือระดับของการมีส่วนร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้

และขั้นตอน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน

การมีส ่วนร่วมของประชาชน ขึ้นอยู ่กับความเชื่อที่ว ่า  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจต้องมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในกระบวนการตัดสินใจด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง 

การมข้ีอตกลงว่าการช่วยเหลอืของประชาชนจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ  

ทั้งเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างยั่งยืนโดยการยอมรับและสื่อสาร

ถึงความต้องการ และความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึง 

ผูม้อี�านาจตดัสนิใจ และเป็นการแสวงหา และเอ้ือต่อการเข้ามาเกีย่วข้อง

ของผู้ที่มีศักยภาพที่จะได้รับผลกระทบ หรือผู้ท่ีมีความสนใจในการ

ตัดสินใจนั้น นอกจากน้ีต้องมั่นใจได้ว่า มีความคิดเห็นของประชาชน

ในการออกแบบว่าพวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีข้อมูลที่เขาต้องการ 
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ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีมีความหมาย รวมทั้งเป็นการสื่อสาร

ไปยงัประชาชนว่า ความคดิเหน็ความห่วงกงัวลของพวกเขามผีลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจ

ด้วยเหตนุี ้การออกแบบการมส่ีวนร่วมจงึต้องเป็นการวางแผน

มกีารเตรียมการทีร่ะมัดระวงั ต้องเข้าใจว่า ในสังคมมคีวามหลากหลาย 

และไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง นอกจากน้ี ความร่วมมือและการท�างานร่วมกนั 

มคีวามจ�าเป็น การเรยีนรูแ้ละเปิดกว้างท�าให้เกดิความโปร่งใส มกีารรบัรู้ 

ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ รวมทั้งมีการประเมิน

กจิกรรมการมส่ีวนร่วม และเกดิความมัน่ใจในการท�างานต่อไป การศกึษา

ผลกระทบและการกระท�าจะท�าให้มั่นใจได้ว่าการมีส่วนร่วมจะน�าไปสู่ 

การสร้างการเปลีย่นแปลงท่ีดีกว่า ตลอดจนเกิดความผูกพนัอย่างยัง่ยนื 

และวฒันธรรมของการมส่ีวนร่วมกจ็ะเกิดขึน้ เป็นการสนบัสนนุคุณภาพ

ของการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม (Atlee, 2009)
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

4. รูปแบบของกำรมีส่วนร่วม

คือการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบและจากแนวคิดของ White 

(1906) และ Tisdall, E Kay. (2013). รปูแบบการมส่ีวนร่วมสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นคือ

• การมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นไปเพือ่สร้างความชอบธรรมเท่านัน้ 

( Nominal participation) คอืเพือ่ท�าให้เสรจ็ไปและมกัเป็น

รูปแบบของการสั่งการจากข้างบน เป็นความสนใจของ 

ผู้บริหารเป็นหลักและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเป็น

ความชอบธรรมหรือท�าตามกติกาทางกฎระเบียบเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจขณะที่ความสนใจจากประชาชน

ท่ัวไปซึ่งยังมิได้ค�านึงถึงมากนักแต่ประชาชนก็อยากจะ

เข้าไปมีส่วนร่วม

• รปูแบบทีส่องคอื รปูแบบทีใ่ช้ทกัษะความรูข้องประชาชน

ในการวางแผนและด�าเนินการด้วย (Instrumental  

participation) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะความสนใจ 

จากข้างบนจะถูกน�าไปปรึกษาหารือกับประชาชน เช่น 

ประชาชนในท้องถ่ินซึง่ถือว่าเป็นกจิกรรมทีมี่ประสทิธภิาพ

ทั้งน้ี ส�าหรับประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รูปแบบของ 

การปรึกษาหารือถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาด้วย

• การมีส ่วนร่วมที่ประชาชนมีโอกาสในการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงให ้ เกิด ข้ึน   (Representa t i ve  

participation) ทั้งน้ีความสนใจของประชาชนจากข้างล่าง  

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายในกระบวนการตัดสินใจ 
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ส�าหรับความสนใจจากฝ่ายบรหิารกจ็ะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจ 

ที่ดีข้ึนด้วย เพราะมีการน�าความเห็นของประชาชนมา

พิจารณา ซึ่งจะท�าให้เกิดความย่ังยืนและเกิดผลท่ีมี

ประสิทธิผลมากขึ้น

• การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเสริมสร้างพลัง  

(Transformative participation) และน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

และขยายผลต่อไปซึ่งเป็นทั้งกระบวนการและเป็น 

เป้าหมายไปในตัว เพราะท้ังความสนใจจากฝ่ายบริหาร

และจากประชาชนทั่วไปได้ถูกน�ามาพิจารณาไปด้วยกัน 

ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส�าคัญคือการสร้างพลัง การสร้างพลังนี้ 

ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความเข้าใจเรื่องการ 

มส่ีวนร่วม จากแนวคดิของการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นกระบวนการ 

เสริมสร้างพลังนี้ถือว ่าเป็นการสร้างประสบการณ  ์

ในการเข้าไปเกีย่วข้อง หรอืสามารถร่วมพิจารณาทางเลอืก 

ท�าการตัดสินใจ และก่อให้เกิดการปฎิบัติร่วมกัน เพื่อที่

จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่การแก้ปัญหา 

ในหลายหลายเรื่อง ท�าให้เกิดความมั่นใจที่ดีมากขึ้น  

เกิดความสามารถที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แท้จริง (1996, pp.8-9) 

การเสริมสร้างพลังน้ีจะท�าให้เกิดการผูกพัน ท�าให้เกิด 

การท�างานร่วมกัน เกิดความสามารถ และเป็นการให้โอกาสในการ 

มีส่วนร่วม ถือว่าการสร้างพลังเป็นกระบวนการที่ประชาชนทุกคน 

ได้รับประโยชน์
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ สิ่งที่ส�าคัญคือการใช้อ�านาจในการมีส่วนร่วม ในกรณี 

การใช้อ�านาจเหนือ power over จะเป็นการก�ากับครอบง�า ส่วนการใช้

อ�านาจต่อใคร power to เป็นการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ส่วนการใช้

อ�านาจร่วมกัน power with เป็นการด�าเนนิการเป็นกลุม่ แต่ถ้าเป็นการใช้

อ�านาจจากภายใน power from within จะเป็นการเสรมิสร้างความเคารพ

ตัวเองและการยอมรับตัวเอง ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลังจึงเป็น 

กระบวนการที่ประชาชนสามารถที่จะใช้อ�านาจร่วมกันได้ และเป็น 

การสร้างพลงัให้ประชาชนท่ีไม่มอี�านาจ (Samman & Santos, 2009, p. 8)

ภาพ 1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
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5. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และกำรบริกำร
สำธำรณะ 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการบริการสาธารณะ  

มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับการด�าเนินการของภาครัฐ  

หลายประเทศในอเมริกาเหนือมีการจัดเวทีพลเมืองมากขึ้น รวมถึง 

มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเล็กๆ มากขึ้น จัดเป็นการให้ประชาชน 

หันมาท�างานร่วมกับรัฐ โดยเฉพาะการมีสภาเมือง ที่เป็นรูปแบบที ่

จัดขึ้นทุกปี รวมถึงการมีองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ  

ผู้น�าศาสนา โรงเรียน นักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม และมาจากกลุ่ม 

ที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับฟังประชาชน  

และสามารถที่จะได้รับรู้แนวคิดที่มีมากมาย และสามารถเลือกแนวคิด 

ที่เหมาะสม และถูกใจทุกๆ คนได้ สามารถน�าไปสู่การก�าหนดกติกา 

ร่วมกันได้ เพราะผูม้ส่ีวนได้เสยีและพลเมอืงต่างๆ ได้แสดงความคดิเหน็

ต่อนโยบาย นอกจากนี้การมีรัฐบาลแบบเปิด ก็ยังเพิ่มความสามารถ 

ของพลเมืองในการทีจ่ะมาช่วยในการก�าหนดนโยบายให้ดขีึน้ เช่น การให้

ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย น�ามาสูก่ารทีป่ระชาชน

สามารถที่จะเสนอความเห็น และมีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบาย

ต่างๆ รวมท้ังการให้ประชาชนสามารถทีจ่ะโทรศพัท์ ส่งจดหมาย แสดง 

ความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ัง ส่งข้อความผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 

มาแสดงความคิดเห็นได้ อีกทั้งการมีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ  

เกิดการรับรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ และน�ามาสู่การตัดสินใจโดยมิได้ 

เผชิญหน้ากันได้ อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในที่สุดด้วย
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

กระบวนการประชุมที่เป็นทางการแบบดั้งเดิม และโครงสร้าง

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างไม่ทันสมัย  

แต่ยงัมคีวามจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ เพราะผู้เข้าร่วมยังสามารถพบหน้า 

สร้างความสัมพันธ์จากการท�างานร่วมกันแบบใช้ตัวจริง มิได้เป็นบุคคล

เสมอืนจรงิ ตวัอย่างความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ทีเ่มอืงหนึง่ คอื มกีระบวนการ

มีส่วนร่วมในการจัดท�างบประมาณ มีการให้โอกาสและโครงสร้าง 

ในการมีส่วนร่วมถูกออกแบบเฉพาะ เพื่อที่จะกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์

แบบตัวต่อตัว ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนบ้าน ในชุมชน

ในรูปแบบของกระบวนการท�างานร่วมกัน 

เสาหลักส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การมี

ค่านิยมร่วม การมีคุณธรรมจริยธรรม และล�าดับขั้นของการมีส่วนร่วม 

ทีเ่กดิข้ึนต้ังแต่การวางแผนการมส่ีวนร่วม การรบัรูข้้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ  

การรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การด�าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

ค่านิยมร่วมเป็นการก�าหนดความคาดหวังและแรงบันดาลใจ 

ส�าหรับกระบวนการมีส่วนร่วม ประมวลจริยธรรมเป็นสิ่งสนับสนุน 

ให้การด�าเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิด 

ความชอบธรรม ได้รับความไว้วางใจล�าดับข้ันของการมีส่วนร่วมเป็น 

การออกแบบเพื่อช่วยในการเลือกระดับของการมีส่วนร่วมที่อธิบายถึง

บทบาทของประชาชนในกระบวนการมส่ีวนร่วมต่างๆ ซึง่จะมปีระโยชน์

ในการวางแผนการมีส่วนร่วม ค่านิยมร่วมของการมีส่วนร่วม คือ  

การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือที่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการตัดสินใจมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ

ในการมีส่วนร่วมรวม จึงควรมีข้อตกลงท่ีว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของ 
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ประชาชน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริม 

การตัดสินใจที่ยั่งยืนด้วยมีการยอมรับ และประชาชนสามารถส่ือสาร

ความต้องการ และทราบความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกทั้งหมด 

ซึ่งรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย 

สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมคือสมาชิกมีโอกาส 

ในการช่วยออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร สมาชิกมีส่วนในการให้

และรับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ เพ่ือท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ 

ทีม่คีวามหมาย การมส่ีวนร่วมเป็นการสือ่สารไปยงัสมาชกิว่า สิง่ทีพ่วกเขา 

ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือห่วงกังวลนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้วย 

ท้ังนี ้หน่วยงานทีด่�าเนนิการหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต้องเข้าใจแนวคดิ

พืน้ฐานเหล่านี ้และมกีารตอบสนอง ตลอดจนมจีรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

ด้านการมีส่วนร่วม

มาตรฐานจรยิธรรมส�าหรบัผู้ปฏบิตังิานดา้นการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน 

สมาคมของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนสากล  (IAP2)  

ได้ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรบัผูป้ฏบัิติงานด้านการมีส่วนร่วม

ไว้เพื่อให้เป็นค่านิยมพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม  

ซึ่งเป็นความคาดหวังและเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับการด�าเนินการ 

กระบวนการมส่ีวนร่วม ทัง้นีก้ารด�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วมต้องอาศยั

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นทั้งปัจเจกและกลุ่มของบุคคล

องค์กร แม้กระทั่งหน่วยงานทางด้านการเมืองซึ่งมีจุดยืนในเรื่องต่างๆ 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจประชาชนทั่วไป จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นทั้ง 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่มี แต่การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ 

ที่เก่ียวข้องกับประชาชนทั่วไปในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 

และใช้ข้อมลูจากประชาชนเพือ่ท�าให้เกดิการตดัสนิใจทีด่กีว่า มาตรฐาน

ทางจริยธรรมนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริม

สร้างความซื่อตรงของกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานด้านการมี

ส่วนร่วมจะต้องมีส�านึกรับผิดชอบ และผูกมัดตนต่อหลักการเหล่าน้ี  

ทัง้นี ้เป้าหมายเพือ่ให้เกดิการตดัสนิใจทีดี่ขึน้ อนัเป็นการรวมความสนใจ 

และความห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และสนองต่อ 

ความต้องการของหน่วยงานทีท่�าหน้าทีต่ดัสนิใจด้วย 

บทบาทของผูด้�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม คอื การเสรมิสร้าง 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และช่วยผู ้มีอ�านาจในการตัดสินใจ 

ในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชน

สิ่งส�าคัญท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ

1.  การมีส่วนรว่มจะท�าใหเ้กดิความไวว้างใจและความเชือ่มัน่

ต่อกระบวนการ 

 2.  การก�าหนดบทบาทของประชาชนซึง่ต้องเป็นการพจิารณา 

อย่างชดัเจนและถกูต้องถงึบทบาทของประชาชนในกระบวนการ 

ตัดสินใจ

3.  การเปิดเผยต้องเป็นการเสรมิสร้างการเปิดเผยข้อมูลทัง้หมด

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัประชาชน ตลอดจน

สามารถท�าการประเมินการตัดสินใจได้
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4.  การเข้าถงึกระบวนการท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูม้ส่ีวนได้เสยี 

มีการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม และ 

เสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสในการที่จะมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจ

5.  การยอมรับของชุมชนทั้งน้ีจะเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ

สร้างความเส่ียงในการแบ่งแยกชุมชน ชุมชนมีความสนใจ

ที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการต้องไม่น�าไปสู่การสร้าง 

ความแตกแยก แบ่งขัว้ หรอืเกดิเพราะการแบ่งแยกหรอืบงัคบั

6.  มีการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่การก่อกระแส

เพื่อสร้างความสนใจหรือน�าไปสู่ผลของโครงการ

7.  การผูกพัน ต้องแน่ใจได้ว่า ข้อผูกพันท�าให้ประชาชน 

รวมทัง้บุคคลต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องมกีารตัดสินใจอย่างชอบธรรม

8.  การสนับสนุนกระบวนการ ทั้งนี้จะเป็นการให้ค�าแนะน�า 

ผู้ปฏบิตังิานใหม่ในพ้ืนทีแ่ละให้ความรูต่้อผูต้ดัสนิใจ ตลอดจน 

สาธารณชนเกีย่วกบัค่านยิมและการใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม

9.  การวางแผนการมส่ีวนร่วมทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบไปด้วย 

ขอบเขตของการตัดสินใจที่ชัดเจน การระบุเวลาทรัพยากร 

กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ การสร้างบทบาท 

และความรับผิดชอบ การพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งความต้องการและค่านิยม การเลือก

ระดับของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมตลอดจนการก�าหนด

วตัถปุระสงค์ การพฒันาแผนการมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่างละเอยีดส�าหรบักระบวนการท้ังหมดการสร้างและรักษา 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การสือ่สารท่ีมปีระสทิธิผล การระบเุครือ่งมอืการประเมนิผล

ที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะวัดผลของประสิทธิผล

10. เทคนิคส�าหรับการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องม ี

การใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

สภากาแฟ ลูกขุนพลเมือง การสนทนาแบบหมุนเวียน 

เทคนคิกระบวนการกลุม่ การเสวนากลุม่ทีป่รกึษา เป็นต้น 

การมโีอกาสในการด�าเนนิการ การสร้างประสบการณ์ และ 

ความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี ้เข้าใจ กระบวนการ 

การมีทักษะในการเลือกกระบวนการและเทคนิคต่างๆ  

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญและสามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงใช้ในการจัดกิจกรรม

ทางไกลด้วย

11. ในกรณีที่จ�าเป็น การมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบดิจิทัล ก็ช่วย 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีอีกด้วย อาจท�าให้เกิด 

ความไว้วางใจมากข้ึน โดยเฉพาะในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ 

การมีส่วนร่วมได้ กล่าวคือความพอใจต่อรูปแบบของ 

การมีส่วนร่วมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความพอใจต่อ 

การตอบสนองของรฐัผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ และอทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจรวมท้ังการประเมนิความโปร่งใสของภาครฐั
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ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมในการบรกิารสาธารณะ การปรบัปรงุ

การบริการเป็นเป้าหมายส�าคญัในการบรหิารภาครฐั นอกจากนี ้มกีฎหมาย

หลายฉบบัท่ีเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรกิารสาธารณะ

แต่รปูแบบการสัง่การดงัแต่ก่อน โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

มีการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชนการสื่อสารเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ  

ซ่ึงจะน�าไปสู่ประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ การสื่อสารที ่

ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการสื่อสารน�าไปสู่ปัญหา

ความส�าเร็จของการบริการสาธารณะสู่ชุมชนสิ่งที่ส�าคัญคือ 

การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัน�าแนวปฏบิติัตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีม่มีา

สูก่ารปฏบิติัทีส่อดคล้องกบับรบิทของชมุชนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ 

ชมุชนทีส่ามารถทีจ่ะรเิริม่การบรกิารสาธารณะของตนเองและปกป้องดแูล  

กจ็ะท�าให้เกิดประสทิธผิลของการบรกิารสาธารณะ (Makwande, 2021: 

pp. 92-93)
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6. ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)1

ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

หรือโดยอ้อมและอาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบาย 

โครงการ หรือกจิกรรม เช่นเดียวกบัผู้ท่ีอาจจะมีความสนใจในโครงการและ 

หรือมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทั้งทางบวก 

หรือทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะรวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือ 

บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนของพวกเขา ทั้งท่ีเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ตลอดไปถงึเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีม่อี�านาจทัง้ระดับชาต ิ

และระดับท้องถิ่น ผู้น�าศาสนา นักการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม  

และกลุ่มคนที่มีความสนใจเป็นการเฉพาะอีกคร้ัง ยังรวมถึงชุมชน 

วิชาการ และชุมชนธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

จึงมีความส�าคัญมาก เพื่อสามารถบริหารจัดการนโยบาย โครงการ 

หรือกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Lemke and Harris-Wai, 2015, 

pp. 949-57) 

ใครคือผู้มีส่วนได้เสีย พวกเขาอยู่ที่ไหน ค�าถามนี้ต้องหา 

ค�าตอบเพือ่การสร้างการมีส่วนร่วม จึงควรมข้ีอมลูทีร่วมรายละเอยีดต่างๆ  

ของพวกเขาอย่างครบถ้วน เช่น ความสนใจของพวกเขา คุณลักษณะ 

บทบาท ความส�าคญั รวมท้ังประเด็นทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 

การเมืองและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

 

1  ในท่ีน้ีผู ้เขียนจะใช้ค�าว่าผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ที่บัญญัติค�านี้ไว้ชัดเจน  
และ จากพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา นี้ 
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(stakeholders analysis) ก่อนการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 

จะท�าให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ระดับ

• ระดับแรกคือผู ้มีส่วนได้เสียล�าดับที่ 1 ในที่นี้ถือว่า 

เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีมคีวามส�าคญัทีส่ดุ เพราะคอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ

โดยตรงทัง้ทางบวกและทางลบ ซึง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้ผลในทางบวก

ก็คือเจ้าของโครงการ ผู้ก�าหนดนโยบายหรือฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นเจ้าของ

นโยบายหรือโครงการนั้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางลบก็มักจะเป็น

ประชาชนท่ีเก่ียวข้องท่ีอยูโ่ดยรอบกับโครงการนัน้ๆ หรอืได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ไปจนกระทั่งถึงได้รับผลกระทบจาก 

โครงการหรือกิจกรรมที่รฐัเป็นผู้อนุญาตให้เอกชนเป็นผูด้�าเนนิการด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 1 มักจะเป็นผู้ท่ีเห็นชัดเจนของผลกระทบ

ทางลบหรือที่ไม่พึงปรารถนาของนโยบายหรือโครงการ เพราะพวกเขา 

มักอยู่รอบๆ โครงการ นอกจากนี้ เรามักจะละเลยในเร่ืองของผู้ท่ี 

ได้รับผลกระทบ ที่บางคร้ังต้องมีการพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิค 

อย่างละเอียด และควรค�านึงถึงข้อมูลผลกระทบทางด้านต่างๆ  

กลุ ่มต่างๆ ด้วย ประกอบกับการพิจารณาท่ีระบุผู ้มีส ่วนได้เสีย  

การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียมิใช่เพียงตีวงว่ากรอบรัศมีเท่านั้นเท่านี้ว่า 

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับท่ี 1 แต่จะต้องดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ประกอบ เพราะโครงการต่างๆ เกีย่วพันกบัระบบนเิวศ ทัง้ทางกายภาพ 

ชีวภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ 

วัฒนธรรมจิตวิญญาณ และการเมืองของผู้คนโดยรอบ ซึ่งก็จะมี 

การเปลีย่นแปลงไปตามช่วงเวลาและฤดกูาลต่างๆ การประเมนิผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคมต่างๆ จึงมีความส�าคัญมากในการพิจารณา

มีส่วนได้เสีย
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• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 2 นั้นเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

โดยอ้อม ในทีน่ีห้มายรวมถงึ ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบต่อเนือ่งมาจากการได้รบั 

ผลกระทบของกลุ่มแรก ถึงแม้พวกเขามิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ  

แต่พวกเขาก็ได้รบัผลกระทบซึง่มท้ัีงทางบวกและทางลบ เช่น ในบางพืน้ที่

ประชาชนได้รับผลกระทบในทางบวกจากล�าน�้าชลประทานที่ส่งมาจาก 

การสร้างเข่ือน ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของพวกเขา หรือพวกเขาได้รับ 

ผลดีต่อการด�ารงชวิีตเนือ่งมาจากการมีไฟฟ้าแสงสว่าง หรอืหมูบ้่านของ

พวกเขาไม่ถูกน�้าท่วมอีกต่อไป เพราะมีเขื่อนกั้นไว้ หรือ ผู้ประกอบการ

ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลบวกจากการสร้างท่ีพักหรือจ�าหน่าย

สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตพื้นที่ของโครงการ นอกจากนี้

ยังมีกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบโดยมิทราบมาก่อน

เช่น ผู้ที่อยู่ปลายน�้า ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของมลพิษที่มา 

ตามน�้า เป็นต้น

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 3 ถือว่าเป็นผู้ที่มักจะไม่ค่อย 

ได้รับการค�านึงถึง เพราะถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่อันท่ีจริงแล้ว  

พวกเขาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได ้

อยู่ในพื้นท่ีของโครงการ หรือไม่ได้รับผลจากโครงการแต่อย่างใด  

แต่พวกเขาอาจเป็นผู้ทีม่คีวามสนใจเฉพาะ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษ  

เป็นนักวิชาการ เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน  

หรือเป็นกลุ ่มสมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 

ที่มีความสนใจในเร่ืองต่างๆ พวกเขาเหล่านี้จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูล 

และมคีวามสนใจในนโยบาย กจิกรรม และโครงการ อาจจะเข้ามาร่วมกับ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีล�าดบัที ่1 หรอื 2 เพือ่ให้ข้อมลูสนบัสนนุหรอืต่อต้าน
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โครงการได้ นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 3 ที่เป็นนักวิชาการ

หรือผู้เชี่ยวชาญยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูล และให้ค�าปรึกษา 

กับเจ้าของโครงการในการพจิารณาถงึรายละเอยีดของโครงการ และยงัให้

ข้อมลูกับกลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสีย ในกรณทีีข้่อมลูทีไ่ด้รบัจากเจ้าของโครงการ

นัน้ไม่น่าเชือ่ถือ หรอืไม่แน่ใจว่าจะเชือ่ถอืได้มากน้อยเพยีงไรหรอืข้อมลู

ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านจะเป็นผู้สามารถบอกหรือ

พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่

สิ่งที่ควรค�านึงคือ ค�าว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน

และชุมชน มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมเพียงใด ดังนั้น  

จงึควรพจิารณาให้ถ่องแท้ว่า ใครคอืผูมี้ส่วนได้เสยีโดยตรง ซึง่น่าจะเป็น

ผูท่ี้มคีวามส�าคญัทีส่ดุ นอกจากนี ้ค�าว่า ผูม้ส่ีวนได้เสยี ทกุคนจะถอืเป็น

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน แต่ผู้เกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพราะ 

ผู้เกี่ยวข้องนั้นจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่สนใจ นักวิชาการ ผู้ท่ีมีความรู ้

ความสามารถ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมวิชาชีพ ภาคประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้น ทั้งน้ีในการรับฟัง

ความคดิเหน็ เราอาจจะต้องรบัฟังจากผูเ้กีย่วข้องทัง้หมด เพราะผูม้ส่ีวน

ได้เสยีล�าดบัต้นๆ อาจไม่มข้ีอมลู และความรูท้ีจ่ะมาแสดงความคดิเหน็

ได้มากนัก เพราะบางเรื่องต้องใช้ผู้รู้จริงในด้านนั้นๆ มาอธิบาย หรือ 

ให้ความเห็น โดยเฉพาะทางเทคนิค หากพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ล�าดับต่างๆ แล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะครอบคลุมทุกระดับ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

หากพจิารณา รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2560 จะมีการกล่าวถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ในมาตรา 58

“มาตรา 58 การด�าเนนิการใดของรัฐหรือทีรั่ฐจะอนญุาต

ให้ผู้ใดด�าเนินการ ถ้าการน้ันอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย

ส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  

รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนหรอืชมุชน และจดัให้มกีารรบัฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสยีและประชาชนและชุมชนท่ีเกีย่วข้องก่อน

เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาด�าเนินการหรอือนญุาตตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ”

นอกจากนี้ ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออก

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 ดังนี้

“เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการใด

ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ

หรือการด�าเนนิการทีม่ผีลกระทบสิง่แวดล้อม หรอืทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชวีติ 

หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 

อย่างรนุแรง ซึง่ผู้ด�าเนนิการหรอืผูข้ออนุญาตต้องจัดท�ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

234

in_���������-3-�����������(194-263).indd   234 23/9/2565   16:54:11



หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัท�ารายงานการประเมนิ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�าหนด  

โดยจะก�าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการ

หรือกิจการหรือการด�าเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

สาระส�าคญัเกีย่วกบัรายละเอยีดโครงการหรือกจิการหรอืการด�าเนนิการ  

สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด�าเนินการ  

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกิดขึน้จากโครงการหรือกิจการ 

หรือการด�าเนนิการท้ังทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย

การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

โครงการหรอืกจิการหรือการด�าเนินการของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนุญาตให้ผูใ้ด

ด�าเนินการทีอ่าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตคิณุภาพสิง่แวดล้อม 

สขุภาพ อนามยั คณุภาพชีวติ หรอืส่วนได้เสยีส�าคัญอืน่ใดของประชาชน

หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด�าเนินการหรือผู้ขออนุญาต

ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาติประกาศก�าหนดเป็นการเพิม่เตมิจากทีต้่องด�าเนนิการ 

ตามวรรคสองด้วย”

ค�าว่า “ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” นั่นหมายความว่า  

ในการด�าเนนิการของรฐันัน้ การรบัฟังความคดิเหน็ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึ  

รัฐธรรมนูญให้ความส�าคัญกับประชาชนและชุมชน 
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 ชุมชน ในท่ีนี้ คือ กลุ่มของประชาชนท่ีมีคุณลักษณะต่างกัน  

ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยความสมัพนัธ์ทางสังคม มีแนวคดิร่วมกัน และเก่ียวข้อง

กันด้วยการกระท�ากิจกรรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนท่ีในลักษณะ

อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นมา 

องค์ประกอบท่ีส�าคญัของการเป็นชมุชน เช่น การเป็นคนในพืน้ที่  

กลุม่ทีม่คีวามสนใจร่วมกนั เช่น มค่ีานยิม ทศันคตติรงกนั เป้าหมายร่วมกนั  

(sharing) การมีความสัมพันธ์กัน มีกิจกรรมร่วม กิจกรรมสังคมร่วม  

(joint action) ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความสามัคคี และมีอัตลักษณ์  

มคีวามผกูพันกันทางสงัคม (social ties) เป็นความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นรากฐาน 

ของชุมชน ความหลากหลาย (diversity) เป็นความซับซ้อนในชุมชน  

ระดับความสัมพันธ์ท่ีย่อยลงไป มีความแตกต่างในแต่ลกลุ่มย่อย เช่น

ทางด้านประชากร อาชีพ ชาติพันธุ์ สีผิว การนับถือศาสนา เป็นต้น  

(MacQueen. Et.al., 2001, pp.1938–1929 อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล, 

2564, น.128)
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7. กำรจัดท�ำตัวชี้วัด

การมตีวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทาง 

ในการบรหิารการมส่ีวนร่วมอย่างมีความหมาย และน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 

ที่มีประสิทธิผล ยังช่วยให้ผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของแนวคิด 

พืน้ฐาน และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการมส่ีวนร่วม สร้างความคุน้เคยกบัเครือ่งมอื 

ท่ีจะน�าไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล และ 

เกิดความตระหนักถึงการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม ภายใต้สภาวการณ ์

ทีแ่ตกต่างกนั เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมนิประสทิธผิลในการมส่ีวนร่วม  

ดงันัน้ จงึต้องมคีวามเข้าใจทีแ่ท้จริงว่า การมส่ีวนร่วมคอือะไร และเข้าใจถงึ 

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเข้าใจ

หลักการพื้นฐานและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

การจดัท�าตวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมได้พจิารณาปรบัปรงุจากตวัชีว้ดั

ทีพั่ฒนาโดยสถาบนัพระปกเกล้า (2558) และปรบัให้สอดคล้องกบับรบิท

ท่ีเปลีย่นแปลงไป ตลอดจนการน�าเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ในกระบวนการ 

มส่ีวนร่วม เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมทีก่ว้างขวาง และครอบคลุมกลุม่ต่างๆ  

ได้มากขึ้น ทั้งนี้การจัดท�าตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินการท�างานด้าน 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาหลักการ 

ของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งล้วนม ี

ความสัมพันธ์กัน และน�าไปใช้ในการยกระดับการยบริการสาธารณะ
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นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมตัง้แต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรปูแบบ การให้ข้อมลู การเปิด

รบัฟังความคดิเห็น ร่วมปรกึษาหารอื ร่วมตดัสินใจ ร่วมตดิตามประเมนิผล  

จนกระทั่งถึงผลลัพธ์ และผลกระทบของการมีส่วนร่วม นอกจากนี ้ 

ยังมีการค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จัดเป็นเรื่องที่ส�าคัญว่าใครที่จะเป็น 

ผูท้ีเ่ข้ามาสูก่ระบวนการมส่ีวนร่วม วิธกีารท่ีใช้คอืวธิกีารใด สอดคล้องกับ

กลุม่เป้าหมายหรอืไม่ โอกาสของกลุม่เป้าหมายต่างๆ ทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วม  

ทั้งนี้เป็นการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่ละเลยกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่างๆ การประเมินผลการมีส่วนร่วม 

จะท�าให้ทราบได้ว่าการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมน้ันบรรลุผลหรือไม่  

และผลได้ถกูน�าไปใช้อย่างไร ทัง้นีย้งัประเมนิไปถงึผลของการมส่ีวนร่วม

ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ด้วย ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการจัดท�า 

ตัวชี้วัด 
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กรอบในการจัดท�าตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม

จดุมุง่หมายของการจดัท�าตวัชีว้ดัอกีประการหนึง่ คอื ต้องการ

ให้เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัมากกว่าการมส่ีวนร่วมท่ีผวิเผนิ 

(ท่ีประชาชนเป็นเพียงองค์ประกอบของกระบวนการ หรือเพยีงรบัรู้) และ

ไม่น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีพ่งึปรารถนาแต่อย่างใด แต่กลายเป็นการมีส่วนร่วม 

ที่สร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของนโยบายนั้น 

ในทีส่ดุกอ็าจเกดิความขดัแย้งหรอืสิน้เปลอืงงบประมาณโดยไม่คุม้ค่าเลย 

ดงันัน้ ในกระบวนการของการมส่ีวนร่วมจงึต้องมกีารวางแผน

ซึ่งค�านึงถึงบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ี รวมถึงสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางการเมืองของพื้นที่ ความพร้อม ศักยภาพ 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศักยภาพและสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมนี้ด้วย

ในการพิจารณาการจัดท�าตัวช้ีวัด ต้องค�านึงถึงหลักการที่

ส�าคัญคือ ความเสมอภาคของทุกคน อิสรภาพในการเข้ามามีส่วนร่วม  

ความสามารถและจิตสาธารณะของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดนี้จะสะท้อนถึงความตั้งใจและจริงใจของการจัด 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากการออกแบบการมีส่วนร่วม 

หรือการปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  

ส่วนการมีส่วนร่วมน้ันอาจจะมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมหลายครั้ง 

หลายพื้นท่ี และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม ทีจ่ะสะท้อนถงึการมส่ีวนร่วม ทีอ่าจท�าให้เกดิ

การมส่ีวนร่วมอย่างกระตือรือร้น หรือจะเป็นการมส่ีวนร่วมอย่างเฉยชา

และท�าให้ประชาชนไม่รูส้กึกระตือรือร้น และไม่เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม 

อนัน�ามาสูค่วามล้มเหลวของการมส่ีวนร่วม เพราะไม่เกดิประสทิธผิลของ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การมส่ีวนร่วม ทัง้หมดขึน้กบัการออกแบบวางแผน ส่วนการประเมินผล 

นั้นจะเป็นการประเมินผลกิจกรรม ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยเป็น 

การประเมินผลในหลายรูปแบบ ทั้งประสบการณ์ของประชาชนท่ีได้รับ  

ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จะะสะท้อนถึงความตั้งใจ และเจตจ�านง 

ทีจ่ะให้เกดิผลสมัฤทธิท์ีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ ดงัภาพ 3 และ 4 

และมีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดัง ภาพ 5 ปัจจัยเหล่านี้ถูกน�ามาออกแบบ 

การมส่ีวนร่วมและจดัท�าตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม ทีจ่ะสะท้อนเจตจ�านงศกัยภาพ

และผลของการด�าเนินการ

ภาพ 3 การออกแบบกระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่การจัดท�า 

ตัวชี้วัด 
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เตรียมการและวางแผน
อย่างระมัดระวัง

การปรึกษาหารอืเชงิรุก
และทีม่าของข้อมูล

ย้อนกลับ

ความร่วมมอืและการมี

เป้าหมายร่วมกัน

เปิดเผย เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้

การมีส่วนร่วมอย่าง
ครอบคลุม

Inclusive 
participation

ความม่ันใจในเรื่องความ
เหมาะสมทางด้าน

วัฒนธรรม
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

การสร้างความผูกพัน

ตลอดโครงการ

การเรียนรู้ การมีสาํนึก
รับผิดชอบและความ

เชือ่ม่ันไว้วางใจ

การสร้างพลังของสตรี 
และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ วัยและ

สภาวะของบุคคล

ความซ่ือตรง โปร่งใส

และซ่ือสัตย์

การจัดการและแก้ไข
ความคับข้องใจ ความ

เดอืดร้อน

คาํนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิ

บาล

การคาํนึงถึง
ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยแีละการเข้าถงึ

ได้

ภาพ 4 หลักการที่ใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ภาพ 5 ขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การจัดท�าตัวช้ีวดันี ้ผูจ้ะให้ข้อมูลได้คือประชาชน ทีเ่ป็นผูเ้ข้ามา 

มีส่วนร่วม ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป  

หรือ เจ้าหน้าที่ เจ้าของโครงการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหารองค์กร  

ในที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ ก. หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เช่น ฝ่ายกองการ

เจ้าหน้าที ่ฝ่ายบคุคล ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ฝ่ายการเงิน บญัช ีฝ่ายกฎหมาย 

รวมท้ังฝ่ายบรหิารสงูสดุ ป. หมายถงึ ประชาชนทัว่ไป รวมผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ผูเ้กีย่วข้อง และ จ. หมายถงึ เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 

โดยปรับปรุงจาก สถาบันพระปกเกล้า (2558)

ขั้นที่ 1 
หลักการ และการวางแผน

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

หลักการ 

และการ

วางแผน

มีหลักการและ

แผนงานที่ชัดเจน

เพือ่ปฏบัิตริว่มกนั

• มหีลกัการทีช่ดัเจนและยดึปฏบัิติรว่มกนั 

เช่น โปร่งใส มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

เคารพหลักนิติธรรม และหลักสิทธิ- 

มนุษยชน เป็นต้น

• ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ทีม่วีสิยัทศัน ์ความเขา้ใจในหลกัการ และ

สนับสนุนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

• มีแผนงานการเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่ม

ทีช่ดัเจนทัง้ขององค์กร ในภาพรวม และ

เฉพาะโครงการ

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

การเตรียมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง

• มีการเตรียมข้อมูล อย่างครอบคลุม  

ครบถ้วน เข้าใจง่าย

• ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ไม่มี 

ค่าใช้จ่าย

• มีข้อมูลที่ เหมาะกับทุกกลุ่มเพื่อให้

สามารถเข้าใจได้

จ

การวางแผนการ

มีส่วนร่วม เช่น 

วัตถุประสงค์ 

สถานที่ วิธีการ 

ก�าหนดเวลา

ด�าเนินการ

• ก� าหนด วัต ถุป ระสงค์ หลั ก   และ

วัตถุประสงค์เฉพาะการด�าเนินการ 

แต่ละครั้งที่ชัดเจน

• ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

ด�าเนินการทุกครั้ง

• กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

สอดคล้องกับการเตรียมการเรื่อง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ด�าเนินการไว้

• ก�าหนดสถานที่ในการด�าเนินการที่ 

เหมาะสมท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ง่าย สะดวก และสบายใจที่จะเข้าร่วม 

เหมาะกับประชานแต่ละกลุ่ม

• วิธีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับ 

การท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะส้ัน 

และระยะยาว

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

• วิธีการด�าเนินการในการสร้างการมี 

ส่วนร่วมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ

ประชาชนทีเ่ขา้รว่มยนิดเีขา้รว่มและเป็น

วิธีการที่ด�าเนินการได้ง่าย สอดคล้อง

กับบริบทพ้ืนที่ ประชาชนไม่รังเกียจ 

วิธีการนี้

• มีการเลือกเคร่ืองมือการมีส่วนร่วม 

ในล�าดบัขัน้ตา่งๆ ทีเ่หมาะสมทีส่ามารถ

ใชเ้พือ่สรา้งการมสีว่นรว่มใหส้อดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์

• มีการก�าหนดเวลาด�าเนินการท่ีเหมาะสม  

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และ

ประชาชน

การเตรียมการ

ด้านงบประมาณ 

ทรัพยากร และ

บุคลากร

• มแีผนงาน แผนงบประมาณทีส่อดคลอ้ง

กับแผนงาน และเพียงพอในการด�าเนินการ 

ตลอดโครงการ

• มกีารสมทบงบประมาณ ทรพัยากรอืน่ๆ 

ในการด�าเนินการจากภาคส่วนต่างๆ

• มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในการด�าเนินการเสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมอย่างมีความหมายได้

• มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

การเสริมสร้างพลัง 

การพัฒนาศักยภาพ  

การรวมตัวกัน 

การรวมกลุ่มเฉพาะ 

ต่างๆ เช่น กลุ่ม

สตรี ชาติพันธุ์ 

โดยไม่ทิ้งใคร 

ไว้ข้างหลัง

• มีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ มีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วมได้

• มีการจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมส�าหรับ

กลุม่เฉพาะท่ีไมส่ามารถเข้ามามสีว่นร่วม

ตามปกติที่จัดเพื่อประชาชนทั่วไปได้

• มีการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาส 

มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

จ

การระบุและ

วิเคราะห์ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

• มีการรวบรวมรายนามและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน  

หนว่ยงาน และหนว่ยงานองค์กรพัฒนา

เอกชนที่เกี่ยวข้อง

• มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเฉพาะ  

และกลุ่มด้อยโอกาส

• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

• ระบุตัวแทนที่ชอบธรรม ที่มาจาก 

การปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง

จ

เตรียมการ

ประเมินผล

• จัดท�าตัวช้ี วัดผลสัมฤทธิ์ของการมี 

ส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักการ และ

วัตถุประสงค์

• เตรียมเครื่องมือในการประเมิน และ

บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 

ในการท�าการประเมิน

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 2
การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพัน

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

หน่วยงาน

มีการให้

ข้อมูล

ข่าวสาร

การให้ข้อมูล 

แก่ภายนอก

หน่วยงาน

• หนว่ยงานนีมี้การ เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 

ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการ 

ป

• ท่านเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ป

• ท่านทราบดีว่าจะติดต่อร้องเรียนกับ

หน่วยงานนี้ได้ด้วยวิธีใด

ป

 กลุ่มผู้รับข้อมูล • หน่วยงานมกีารใหข้อ้มลูแก่เจ้าหนา้ทีร่ฐั ป

• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรง

ป

• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน

ทั่วไป

ป

การใช้สื่อใน 

การให้ข้อมูล

• หน่วยงานนี้มีการใช้สื่อในการให้ข้อมูล

แก่ประชาชน ตามระเบียบของทาง

ราชการครบถ้วน

ป

• หนว่ยงานนีมี้การให้ขอ้มูลผ่านส่ือสังคม

ออนไลนอ์ืน่ๆ มากกวา่ 2 ช่องทาง เช่น 

ผ่าน  website,  Facebook,  l ine,  

clubhouse, Instagram, tweeter 

ป

ความถี่ใน 

การให้ข้อมูล

• หน่วยงานนี้มีการให้ข้อมูลกับภาคส่วน

ต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ป
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

ช่องทาง 

การเข้าถึงข้อมูล

• ประชาชนทั่วไปมีช่องทางท่ีจะสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้

โดยสะดวก

ป

• ผูข้อรบัข้อมลูจากหน่วยงานไมต้่องเสยี

ค่าใช้จ่ายเลย

ป

การจัดซื้อจัดจ้าง • หนว่ยงานมีการเผยแพรเ่ร่ืองการจดัซือ้

จัดจ้างที่จะด�าเนินการ

ก

• หน่วยงานมีการเผยแพร่สัญญาที่ได้

อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว

ก

หน่วยงาน

มีการรับฟัง 

ความคิดเห็น

ประชาชน

มีการรับฟัง 

ความคิดเห็น 

จากภายนอก

หน่วยงาน

• หนว่ยงานมกีารรบัฟังความคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและ 

หน่วยงานภายนอก

จ

• หนว่ยงานมเีครือ่งมอืในการใหป้ระชาชน

แสดงความคิดเห็นที่สะดวก  เช่น  

กล่องรับฟังความคิดเห็น

ป

• ความคิดเห็นที่รับฟังได้มีการน�าไปใช้

ปรับปรุงการท�างาน

ป

กลุ่มบุคคลที่

หน่วยงานรับฟัง

ความคิดเห็น

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

จ

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

จ

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม 

และประชาชนทั่วไป

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

 ความเต็มใจ 

ในการรับฟัง

ความคิดเห็น

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ตามที่

กฎหมายก�าหนด

จ

• หนว่ยงานรบัฟงัความคดิเหน็ เมือ่มกีาร

ร้องขอ 

จ

• หนว่ยงานจดัการรบัฟงัความคิดเหน็ปกติ จ

ความตั้งใจ 

ในการรับฟัง

ความคิดเห็น

• เจ้ าหน้าที่ ระดับต้นคือผู้ รับทราบ 

ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น

จ

• ผู้บริหารระดับกลางคือผู้รับทราบ 

ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น

จ

• ผูบ้รหิารระดับสูงคือผู้รบัทราบขอ้คดิเหน็

หรือรับฟังความคิดเห็น

จ

การเห็นคุณค่า

ของการรับฟัง

ความคิดเห็น

• ข้อคิดเห็นต่างๆ  ที่รับฟังมักได้รับ 

การตอบสนองเช่น แจ้งผลการรับฟัง

จ

•  หนว่ยงานมกีาร เผยแพรข่อ้มูลข่าวสาร 

ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการให้

แก่ประชาชน

จ

•  มีการแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงตาม 

ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

จ

•  เมือ่มกีารปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้รอ้งเรยีน

แล้วมีการแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

จ

• ในกรณทีีต่อ้งตดัสนิใจเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 

แก่ประชาชน  มีการให้ ข้อมูล  แก่

ประชาชนมากพอและนานพอแล้วให้

เวลาในการรับฟังอย่างทั่วถึง

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

กลไก 

ในการรับฟัง

• มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบ

ต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

จ

ผู้มีส่วนได้เสีย • มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน 

ไดเ้สียอย่างครบถว้น โดยค�านงึถงึสดัสว่น

หญิง ชาย และกลุ่มเพศสภาพ กลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน เป็นต้น  

ในการเข้ามามีส่วนร่วม

จ

หน่วยงาน 

มีการให้ 

มีส่วนร่วม 

ในกระบวน 

การตัดสินใจ

การมีส่วนร่วม 

ในการวางแผน

ตัดสินใจ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน

ตัดสินใจของหน่วยงาน

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับกิจกรรม

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับโครงการ

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับวางแผน

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับนโยบาย

จ

• ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 

ด�าเนินงานของหน่วยงาน

ป

กระบวนการ

ตัดสินใจ

• ในการตัดสินใจของหน่วยงานมักมีการใช้ 

กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียง 

ส่วนใหญ่

จ

• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ 

โดยการหว่านล้อม / บีบบังคับ

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้

ฉันทามติ (เห็นพ้องต้องกัน) 

จ

มิติของเวลา 

กับการตัดสินใจ

• มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจที่ 

เหมาะสมกับสถานการณ์

จ

ผู้มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

เจ้าหน้าที่รัฐ 

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

นักวิชาการ

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

หน่วยงานพัฒนาเอกชน

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย 

ประชาชนทั่วไป 

จ

กระบวนการ 

ใช้กรรมการ 

ในการตัดสินใจ

• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่

ตัดสินใจด้วยวิธีแต่งตั้งโดยผู้มีอ�านาจ 

จ

• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่

ตัดสินใจด้วยวิธีเสนอชื่อโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

จ

• ประชาชนสามารถตรวจสอบการจดัซ้ือ

จัดจ้างของหน่วยงานของท่านได้โดย

ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

หน่วยงาน

มีการ

พัฒนา

ความ

สามารถ

ในการมี

ส่วนร่วม

ของ

ประชาชน

และ 

เจ้าหน้าที่

การพัฒนา 

ความสามารถ 

ในการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

และเจ้าหน้าที่

• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ 

เจ้าหน้าที่

ก
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ขั้นที่ 3
การจัดท�ารายงาน การติดตามและการประเมินผล

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์
ประกอบ

ย่อย

ค�าถาม ผู้ตอบ

ก า ร จั ด ท� า

รายงานการ

ติดตามและ

การประเมิน

การวิเคราะห์

ขอ้มูล จดัท�า

รายงานและ

รายงานผล

มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการมี

ส่วนร่วม

มีการน�าข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมการมี

ส่วนรว่มมาวิเคราะห์และจัดท�ารายงาน

เสนอผู้บริหาร 

ก

การติดตาม 

ประเมินผล

มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมว่า 

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด

กิจกรรมหรือไม่

ก

ก า ร ใ ช้ ผ ล

เพ่ือประกอบ

การตัดสินใจ

มีการน�าข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมไปใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจ

ก
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โดยสรุป การจัดท�าตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมที่จะน�าไปใช้ใน 

การยกระดัับการบริการสาธารณะ ได้จัดท�าบนพื้นฐานของการต่อยอด

จากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า และปรับให้สอดคล้องกับบริบท 

ที่เปล่ียนแปลงไป อันจะท�าให้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างม ี

ความหมายเกิดขึ้นจริง 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส 
• ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์ •

แนวคดิความโปร่งใสเป็นหนึง่ในหลกัธรรมาภบิาลทีห่ลายประเทศ 

และองค์การสาธารณะพยายามน�ามาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งในแง่ที่

เป็นกระบวนการหรือหลักการเพื่อส่งเสริมให้การท�างานขององค์การ

โดยรวมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ภารกิจของ 

แต่ละหน่วยงานของรฐั รวมถงึการพยายามพฒันาตัวชีว้ดัความโปร่งใส 

เพือ่น�าไปใช้ในการตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานตนเองให้ท�างาน

ไปตามที่คาดหวัง (Kopits and Craig, 1998)

ส�าหรับประเทศไทย ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาล  

ภาคประชาสงัคมรวมถึงแวดวงวชิาการต่างพยายามอย่างยิง่ในการสร้าง 

ตัวช้ีวัดความโปร่งใสที่สามารถวัดคุณลักษณะความโปร่งใสได้อย่าง

แม่นย�ามาอย่างต่อเน่ือง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) อย่างไรก็ตาม  

ปัจจบัุนกล่าวได้ว่า ยงัไม่มตีวัช้ีวดัใดในประเทศไทยทีส่ามารถน�าไปใช้วดั 

ความโปร่งใสได้อย่างแม่นย�าและครอบคลมุทุกมติไิด้จรงิ จากผลการศกึษา 

ท่ีค้นพบในรายงานการศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการความโปร่งใส  

บทที่ 4
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ใน หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสู ่การปฏิบัติในสังคมไทย  

(ถวิลวดี และคณะ, 2561) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้ตัวชี้วัด 

ความโปร่งใสเหล่านัน้ไม่สามารถใช้วดัได้จรงิเนือ่งมาจากหลายประการ 

ได้แก่ 1) การออกแบบตัวช้ีวัดขาดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ 

หลักตัวชี้วัด 2) การออกแบบตัวช้ีวัดที่ปรับใช้ในระดับกว้างเกินไป  

ไม่จ�าเพาะเจาะจง และ 3) การออกแบบตวัช้ีวดัทีไ่ม่สามารถวดัคุณลักษณะ

หรือธรรมชาติของตัวชี้วัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

ด้วยเหตุนี้ ในการจัดท�าตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ท่ีตอบโจทย์

การท�างานขององค์การสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบตัวชี้วัดองค์การโดยอิงจากหลักคิด 

ด้านความโปร่งใส รวมถึงเรียนรู้และปรับใช้นโยบายท่ีใช้ได้จริงจาก

ประเทศต้นแบบ ทั้งนี้ ต้องสามารถน�ามาผสมผสานและปรับให้เข้ากับ

แนวคดิความโปร่งใสรวมถงึบรบิททางกฎหมายทีร่องรบัในประเทศไทย

ให้ได้อย่างลงตัว 

หลกัการความโปรง่ใสในต่างประเทศและประเทศไทย

เน้ือหาในส่วนน้ี จะกล่าวถึงการสรุปบทเรียนและหลักการ

ความโปร่งใสท้ังในประเทศและต่างประเทศ อธิบายให้เห็นถึงหลักการ

พื้นฐานความคิด กรอบความคิดและขอบเขตของแนวคิดความโปร่งใส 

ทีป่รากฏทัง้ในกฎหมายและนโยบายทีส่�าคัญ โดยหวงัว่าจะใช้กรอบความคดิ 

ดังกล่าวเป็นฐานในการออกแบบพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย ทัง้นี ้จะเริม่ด้วยการสรปุหลกัการและความคดิความโปร่งใส

ท่ีได้รับการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทีเ่กิดขึน้ในประเทศยโุรปและสหรฐัอเมรกิา จากนัน้ จะกล่าวถงึการปรบัใช้

หลกัความโปร่งใสในทางกฎหมายและนโยบายในบรบิทของประเทศไทย
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กรอบความคดิ คณุลกัษณะ และมิตขิองความโปร่งใส

ในการออกแบบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสได้อย่างมีคุณภาพ 

และสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลที่

สอดคล้องไปกับทฤษฎ ีหลีกเล่ียงไม่ได้ทีจ่ะต้องสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั 

ความโปร่งใสในฐานะแนวคดิอย่างเป็นระบบ อนึง่ เดวดิ ฮีลด์ (David Heald) 

นักวชิาการชาวองักฤษทีไ่ด้ศึกษาความโปร่งใสและการตรวจสอบองค์การ

สาธารณะต่างๆ ในสหราชอาณาจกัร ได้อธบิายเกีย่วกบัมติ ิคณุลกัษณะ 

และขอบเขตของ ‘ความโปร่งใส’ ไว้ใน “Variety of Transparency”  

ในหนังสือ Transparency: The Key to Better Governance? (2006)  

ไว้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ 

ในการน�าเสนอของฮีลด์ เขาได้เสนอวิธีการความโปร่งใส 

เสมือนว่าก�าลังศึกษากายวิภาค (anatomy) ของสัตว์หรือมนุษย์ เพื่อ

สร้างความน่าสนใจ และพยายาท�าให้ความคิดเกี่ยวกับ ‘ความโปร่งใส’ 

ทีค่่อนข้างเป็นนามธรรมสามารถจบัต้อง และศกึษาแบบแยกส่วนได้ดขีึน้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฮีลด์ พยายามช�าแหละร่างกายของความโปร่งใส 

ให้เห็นทลีะส่วนเพือ่ชวนให้นกัวชิาการสามารถศึกษาและปรับใช้ได้อย่าง

มีขอบเขตมากขึ้น 

ในความหมายอย่างกว้าง ฮีลด์มองความโปร่งใสเป็นได้ทั้ง

กระบวนการและสถานะ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท�าให้บุคคล

สาธารณะ องค์การสาธารณะ หรอืสถาบันท่ีมีท่ีมาจากประชาชนสามารถ

แสดงความรับผิดและรับชอบต่อประชาชนได้1 และในส่วนความหมาย

1 การมองในเชิงความรับผิดและรับชอบน้ีท�าให้แนวคิดเรือ่งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง 
และทับซ้อนกับแนวคิดเรื่องความพร้อมรับผิดหรือความสามารถรับผิดชอบได้ 
(Accountability) สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสองฝ่าย
ขึ้นไป ที่ผูกพันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน
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ที่ลึกลงไปกว่านั้น ฮีลด์ได้จ�าแนกความโปร่งใสใน 2 มิติ คือ 1) ทิศทาง

ความโปร่งใส (Directions of transparency) และ 2) ความหลากหลาย

ของความโปร่งใส (Varieties of transparency) ซ่ึงสามารถน�ามาใช ้

ในการก�าหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชิงปฏิบัติ 

ในการจ�าแนกความโปร่งใสเชงิทศิทาง ฮลีด์ได้แบ่งความโปร่งใส

ออกเป็น 2 แกนทิศทาง คือ ความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวตั้ง (Vertical  

transparency) และความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวนอน (Horizontal 

transparency) โดยในส่วนของความโปร่งใสแนวตั้ง จะแบ่งได้ได้ดังนี้ 

(Heald, 2006, pp. 27-29)

1. ความโปร่งใสจากบนลงล่าง (Transparency downwards) 

หมายถงึ การทีม่สีถาบนัหรอืบคุคลทีม่อี�านาจเหนือกว่าท�าให้ผูท่ี้มอี�านาจ

น้อยกว่าเปิดเผยข้อมูลอยู่เสมอ กล่าวคือ ผู้ที่มีอ�านาจน้อยกว่าต้องดู

ตรวจสอบ สอดแนมเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น 

การสอดแนมประชาชนของรัฐบาล

2. ความโปร่งใสจากล่างข้ึนบน (Transparency upwards) 

หมายถงึ การทีมี่สถาบนัหรอืบคุคลท่ีมอี�านาจน้อยกว่าท�าให้ผูท่ี้มอี�านาจ

มากกว่าเปิดเผยข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื การทีค่นทีม่ี

อ�านาจน้อยสามารถตรวจสอบการด�าเนนิการ หรอืพฤตกิรรมของบคุคล 

องค์กร และสถาบันทีอ่ยูเ่หนอืกว่า ตวัอย่างกค็อืการท�าหน้าทีต่รวจสอบ

ของประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
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ส�าหรบัความโปร่งใสแนวนอน ฮีลด์ได้จ�าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ 

กล่าวคือ 

1. ความโปร่งใสแบบจากภายในสู่ภายนอก (Transparency  

outwards) หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การหรือสถาบันสามารถ 

รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้างนอกองค์การหรือสถาบันของตนเอง  

ยกตัวอย่างก็คือ พนกังานของบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่สามารถรับรูเ้รือ่งราว 

และความเป็นไปของคู่แข่งของตนเอง

2. ความโปร ่งใสแบบจากภายนอกมองเข ้ามาข ้างใน  

(Transparency inwards) หมายถึง ความโปร่งใสเกิดจากการให้สมาชิก

นอกองค์การหรอืสถาบันเหน็ข้อมลูข่าวสาร พฤตกิรรม หรอืความเป็นไป 

ภายในองค์การหรือสถาบัน ความโปร่งใสในลักษณะน้ีมีความใกล้ชิด 

กับแนวคิดกฎหมายรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information  

legislation) เนื่องจากว่ากฎหมายเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง

ข้อมูลขององค์การภาครัฐต่างๆ

นอกจากนี ้ฮลีด์ ได้กล่าวไว้ว่า ในสงัคม สถาบนั หรอืองค์การ 

หนึ่งๆ สามารถเกิดความโปร่งใสท้ังในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน  

ทัง้นี ้ลกัษณะการเกิดขึน้ของความโปร่งใสแบบทิศทางสามารถด�าเนนิไป

ได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ ในรูปแบบแนวตั้ง ความโปร่งใสอาจมีทั้ง

แบบบนลงล่าง และล่างข้ึนบนในเวลาเดยีวกนักไ็ด้ หรอืแม้กระทัง่ไม่มเีลย

กไ็ด้ ทัง้นี ้หากมขีึน้ทัง้สองแบบแล้ว กส็ามารถเป็นอยูคู่่กนัแบบสมมาตร

หรอืไม่สมมาตรกไ็ด้ อนึง่ การเกดิขึน้ของความโปร่งใสรปูแบบแนวนอน

ก็สามารถเกิดขึ้นแบบสองทางในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบแนวตั้ง

269

in_���������-4-�������(264-383).indd   269 23/9/2565   16:55:21



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ส�าหรับความโปร่งใสในมิติความหลากหลาย ฮีลด์ได้จ�าแนก 

เพื่อมาเสริมการอธิบายความโปร่งใสในเชิงทิศทางให้เห็นความซับซ้อน 

มากขึ้น ความหลากหลายของความโปร่งใสในลักษณะคู ่ตรงข้าม  

(Dichotomies) เป็นรูปแบบย่อย 3 รูปแบบ (Heald, 2006, pp. 29-35) 

ได้แก่ 1) ความโปร่งใสแบบเหตุการณ์กับกระบวนการ (Event versus 

Process Transparency) 2) ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์ 

(Transparency in Retrospect versus Transparency in Real Time) และ 

3) ความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฏกับความโปร่งใสท่ีบรรลุผลได้จริง  

(Nominal versus Effective Transparency) สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ส�าหรบัความโปร่งใสแบบเหตกุารณ์กบักระบวนการในองค์การ

หนึ่งๆ น้ัน สามารถช้ีวัดหรือตรวจสอบได้ใน 2 รูปแบบคือ เหตุการณ์

และกระบวนการ โดยความโปร่งใสในแง่เหตุการณ์ สามารถวิเคราะห ์

ได้ด้วยการสงัเกตจาก ปัจจัยน�าเข้า (Input) ผลผลติ (Output) และผลลพัธ์ 

(Outcome) ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะต้องเป็นสิง่ทีส่ามารถวดัได้ อยูน่ิง่ และ

แสดงให้เห็นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผลผลิต  

หรือจ�านวนผู้ที่พ้นจากความยากจนในฐานะผลลัพธ์ เป็นต้น ในขณะที่

ความโปร่งใสเชิงกระบวนการน้ัน จะไม่สามารถวดัได้เหมอืนกบัเหตกุารณ์ 

แต่สามารถใช้การบรรยายข้อมลูแทนได้ ซึง่สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 

แบบคือ 1) แบบกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process)  

เป็นการแสดงให้เหน็ถงึข้อมลูทีบ่รรยายถงึวธิกีารหรอืขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง 

เหตกุารณ์หน่ึงสู่เหตกุารณ์หนึง่ หรอืจากปัจจัยน�าเข้าสูผ่ลผลติ ตวัอย่างเช่น  

การเปิดเผยข้อมูลถงึกระบวนการจดับริการสาธารณะขององค์การสาธารณะ 

แห่งหนึง่ กรณกีารจดัให้บรกิารขนส่งสาธารณะ หรอืสาธารณสขุ เป็นต้น 

และ 2) กระบวนการเชือ่มโยง (Linkage Process) เป็นการเปิดเผยข้อมลู
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ความเชือ่มโยงเชงิเหตผุลระหว่างกระบวนการผลิตและผลลัพธ์ทีไ่ด้ เช่น 

การแสดงข้อมูลของหน่วยงานด้านสวสัดิการสงัคมทีอ่ธบิายว่าการเพิม่ขึน้ 

ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ในฐานะผลผลิตจะสามารถลด 

ความจนและเพิม่คุณภาพชวีติในฐานะผลลพัธ์ได้อย่างไร ทัง้นี ้สามารถ

แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างความโปร่งใสในมตินิีไ้ด้ตามภาพข้างล่าง

ภาพ 1 ความโปร่งใสในมิติกระบวนการและเหตุการณ์ของ

องค์การ

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Heald, D. (2006). “Varieties of  

Transparency”, pp. 25-43, In C. Hood, and D. Heald, Transparency:  

The Key to Better Governance? London: British Academy.
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ในส่วนถัดมาคือ ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์  

โดยได้จ�าแนกเป็น 2 รูปแบบย่อยตามช่ือตามล�าดับ โดยส�าหรับ 

ความโปร่งใสแบบอดีตจะเป็นการแสดงข้อมูลข่าวสารถึงกระบวนการ 

พฤติกรรม หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  

การจัดท�ารายงานขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้นทุกป ี

เพือ่เป็นการสร้างความโปร่งใสและการสร้างความรบัผดิรบัชอบสาธารณะ 

ในส่วนของความโปร่งใสแบบทันเหตุการณ์ จะเป็นการแสดงข้อมูล 

ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ พฤติกรรม หรือสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู ่

ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการสร้างความโปร่งใสที่เน้นการก�ากับดูแลหรือ 

ตรวจสอบแบบสมบูรณ์มากที่สุด ในการแสดงข้อมูลตามรูปแบบนี ้

จะเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น 

การจัดท�าระบบประเมินผลหรือติดตามการท�างานในหน่วยงานเพื่อ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ

ความโปร่งใสในรปูแบบสดุท้ายคอื ความโปร่งใสแบบบนกระดาษ

กบัใช้งานได้จรงิ กล่าวคอื ความโปร่งใสสามารถแบ่งได้โดยอิงกบัรูปแบบ

การใช้งานได้จริง ฮีลด์ได้เสนอว่า ความโปร่งใสมีทั้งแบบที่เขียนเอาไว้

เป็นหลักการที่บอกว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ถูกน�ามาใช้งานได้จริง  

กับความโปร่งใสทีเ่น้นการบรรลุให้เกดิผลลพัธ์ น�าไปปฏบิตัใิช้งานได้จรงิ 

ถ้าเป็นความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฎน้ี อธิบายได้ว่า มีหลักการ

ความโปร่งใสบรรจุไว้อยู่ในรายงาน หลักปฏิญาณ หรือกฎหมายต่างๆ 

ที่ถกูเขียนเอาไวอ้ย่างสวยหรู แตไ่ม่ได้รับการไปใช้งานอยา่งเป็นระแบบ

และเป็นจริงเป็นจัง ดังตวัอย่าง การเขยีนรายงานคอร์รปัชนัขององค์การ

ระหว่างประเทศ โดยในรายงานมีการพูดถึงการส่งเสริมความโปร่งใส  

ที่แนะน�าให้ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติ หรือบรรจุไว้ในแนวนโยบาย 

272

in_���������-4-�������(264-383).indd   272 23/9/2565   16:55:21



หรือกฎหมายของรัฐ แต่เมื่อน�าไปบรรจุแล้ว กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปฏิบัติหรือวัฒนธรรม 

แต่อย่างใด ในส่วนความโปร่งใสทีไ่ด้ผลจรงิในทางปฏบิตั ิจะเป็นการเปิดเผย 

ข้อมูล หรือการปรับใช้หลักความโปร่งใสที่เน้นการท�างานได้ กล่าวคือ  

มีกระบวนการหรือการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐ องค์การ หรือสังคม

ได้บรรลุลักษณะต่างๆ ของความโปร่งใสได้จริง หรือหากไปไกลกว่านั้น 

ก็คือ สถาบัน หรือองค์การต่างๆ สามารถปรับใช้หลักความโปร่งใส 

เพือ่แก้ไขหรอืสร้างสงัคมให้ดขีึน้มาได้จรงิ ตวัอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมลู

ขององค์การภาครัฐอย่างกองทัพจนท�าให้เห็นการทุจริตท่ีก�าลังเกิดขึ้น 

และสามารถป้องกันและแก้ไขได้จริง

รูปแบบความโปร่งใสเหล่านี้ คือ สิ่งที่ฮีลด์ได้เสนอเอาไว้ 

เพือ่เป็นการท�าความเข้าใจหลกัการดังกล่าวให้ลุ่มลึกและครอบคลุมทีสุ่ด 

สิ่งส�าคัญก็คือ แนวทางการอธิบายของเขายังช่วยให้นักวิชาการหรือ 

นกัปฏิบตัรู้ิถึงขอบเขตของความโปร่งใสได้อย่างชดัเจนจนสามารถน�าไป

ปรับใช้ และออกแบบตัวชี้วัดต่อได้ในเบื้องต้น

ขอบเขตของความโปร่งใส

ในส่วนก่อนหน้านี ้ได้มีการน�าเสนอหลกัความโปร่งใสในรปูแบบ

ต่างๆ ซึ่งท�าให้เห็นถึงความซับซ้อนของแนวคิดน้ีได้อย่างดี อย่างไรก็ดี  

การท�าความเข้าใจดังกล่าวยังจ�ากัดอยู่เฉพาะการแสดงให้เห็นว่ามี 

องค์ประกอบใดบ้างในสถาบันหรืององค์การที่เป็นวัตถุ (Subject) ของ 

การวัดความโปร่งใสเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดได้

อย่างแม่นย�ามากพอ เพราะยงัไม่ได้ระบใุห้ชดัพอว่าจ�าต้องวดัคณุลกัษณะ

หรือปัจจัยใดบ้างในบริบทขององค์การสาธารณะ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก (University of 

Gothenburg) โดยบาวห์รและไกรมส์ (Bauhr and Grimes) พบว่า ขอบเขต

ของความโปร่งใสยงัสามารถในมองเชงิเนือ้หาสาระ (Content) ได้อกีด้วย  

ในที่นี้ ก�าหนดได้ 3 ขอบเขต ได้แก่ 1) ความเปิดเผยของรัฐบาล  

(Government openness) 2) การปกป้องผูร้้องเรยีนทจุรติ (Whistleblower 

protection) และ 3) การแพร่ข่าว (Publicity) (Bauhr and Grimes, 2012) 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

1) การเปิดเผยของรัฐบาล คือ ความสามารถของภาครัฐหรือ

องค์การสาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ ท้ังนี้ สามารถ 

ดูได้จากความพยายามของรัฐในหลายแง่มุม เช่น ในแง่ของกฎหมาย  

วิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลภายในองค์การ โดยในเชิง

ของกฎหมายนัน้ ให้สังเกตว่า ได้มกีฎหมายเปิดเผยข้อมลูข่าวสารหรือไม่ 

และกฎหมายดงักล่าวได้เพิม่อ�านาจหรอืรองรบัการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

ทั้งจากบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมืองมากเพียงใด รวมถึง 

การก�าหนดในเชิงกฎหมายถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล 

ที่ได้รับการเปิดเผยว่ามีความหมายกว้างขวางเพียงใด โดยหากดูในแง่

กฎหมายอย่างเดียวก็อาจไม่ได้เป็นการสะท้อนระดับความโปร่งใสของ

องค์การ ให้พจิารณาด้วยว่า ในขัน้ตอนการจดัการข้อมลูข่าวสารภายใน

องค์การ และความสามารถของบุคลากรมคีวามเพยีบพร้อมมากเพยีงใด 

กล่าวคอื ถ้ารฐัหรอืหน่วยงานของรฐัมีระบบการจดัการทีด่แีละบคุลากร 

ที่ได้รับการฝึกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายและ

นโยบายก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และสุดท้ายในแง่ของช่องทาง 

การเข้าถึงข้อมูล รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลที่หลากหลาย 

ทัง้ทางอเิลก็ทรอนิกส์ กระดาษ หรือตดิต่อด้วยตวัเอง นอกจากนี ้รปูแบบ 

การเข้าถึงข้อมูลก็ต้องรองรับคุณลักษณะของประชากรที่หลากหลาย 

(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 7-8)
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2) การปกป้องผู้ร้องเรยีนทจุรติ หมายถึง การท่ีหน่วยงานของรฐั 

มีระบบรองรับการป้องกันผู้ร้องเรียนทุจริตมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก

มีแนวคิดพื้นฐานว่า การปกป้องบุคคลดังกล่าวจะท�าให้เร่ืองราวต่างๆ 

ที่พยายามถูกปิดลับได้รับการเปิดเผยออกมา และสร้างความโปร่งใส 

สร้างการตรวจสอบอย่างรอบด้านมากทีส่ดุ ด้วยเหตนีุ ้จงึส�าคญัอย่างยิง่ 

ที่ต้องพิจารณาว่า ในองค์การภาครัฐ หรือสถาบันสาธารณะต่างๆ  

มีกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ทุจริตไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีกฎดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคล

กล้าท่ีจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความผิดหรือฝืนธรรมาภิบาล

ขององค์การได้ โดยทีต่วัเองไม่ต้องรูส้กึไม่ปลอดภยั อย่างไรกด็ ีปัจจบุนั 

ถือการสร้างระบบดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก เนื่องจาก 

ผูน้�าองค์การหรอืตวัองค์การเองส่วนมากยงัมองว่าบคุคลทีเ่ปิดเผยข้อมลู 

ถงึแม้จะเป็นข้อมลูทจุริต ได้ท�าการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั ซึง่อาจถกูจัด 

เป็นการเปิดเผยความลับขององค์การ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

ประการหนึ่งของสมาชิกในองค์การ แนวคิดลักษณะนี้ ยังมีอยู่มาก 

ในองค์การภาคสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานของกองทพั (Bauhr and 

Grimes, 2012, pp. 8-9)

3) การเผยแพร่ข่าว ในบรบิทนี ้หมายถงึ ระดบัความสนใจของ

สื่อสารมวลชน หรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องต่อเรื่องขององค์การสาธารณะ

ต่างๆ การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น  

และท�าให้องค์การต่างๆ เกดิความโปร่งใส หรอืโดนกดดนัให้ต้องเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ มีสองปัจจัยที่สามารถเป็นเครื่องสะท้อนถึง

ระดบัการแพร่ข่าวในสงัคมได้ นัน่คอื เสรภีาพสือ่ และการแข่งขนัของสือ่  

เพราะจากการศึกษา พบว่า ยิ่งในรัฐให้เสรีภาพสื่อและการแข่งขันสื่อ 

ในระดับทีสู่ง ระดบัคอร์รปัชันกจ็ะมมีากขึน้ เนือ่งจากมคีวามเป็นไปได้ว่า 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ระดับความสนใจของสื่อที่สูงนั้นท�าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ 

มมีากขึน้ และท�าให้รับรู้เรือ่งราวฉ้อโกงมากขึน้ไปด้วยตามล�าดบัน่ันเอง 

(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 9-10)

จะเห็นได้ว่า การก�าหนดขอบเขตตามแนวทางของมหาวทิยาลยั 

กอเธนเบิร์กสามารถสะท้อนถึงหลักความโปร่งใสท่ีครอบคลุมและ 

เหน็เป็นรปูธรรมทีต่อบสนองต่อเป้าหมายขององค์การสาธารณะมากขึน้ 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาแล้ว จะพบว่า มอียู ่2 เพียงขอบเขตเท่าน้ัน

ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการออกแบบตัวช้ีวัดความโปร่งใสส�าหรับองค์การ

สาธารณะในทางปฏิบัติได้ นั่นคือ กรอบความโปร่งใสด้านการเปิดเผย

ข้อมูลของรัฐบาล และการปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริต 

หลกัความโปร่งใสในกฎหมาย FOIA ในสหรัฐอเมรกิา

ถงึแม้ว่าหลักความโปร่งใสจะมจุีดเริม่ต้นทียุ่โรป แต่การปรบัใช้

อย่างเป็นจริงเป็นจังจนกลายเป็นสถาบนั และแน่นอนว่าเป็นแบบอย่าง 

ให้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลกคือ สหรัฐอเมริกา ในปี 1967 รัฐสภา 

แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า  

Freedom of Information Act 1967 ซึง่เป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิ

ของรัฐท่ีพยายามน�าหลกัการการเข้าถงึข้อมลูของประชาชนทีไ่ด้ถกูรองรบั 

ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐมาปรับใช้ให้ได้ในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ใช้

กฎหมายดังกล่าวในการด�าเนินนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสมาอย่าง 

ต่อเนือ่งจนถึงปัจจบุนั จนสามารถวางรากฐานด้านการสร้างความโปร่งใส

อย่างเป็นสถาบันและแข็งแรง (Katz, 2001)
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ภายใต้กฎหมาย FOIA กลไกหนึ่งที่ถูกใช้ในการส่งเสริมและ

เน้นย�า้ความโปร่งใสให้เกดิขึน้ในองค์การอย่างสม�า่เสมอ คอื การจดัท�า 

รายงานของหัวหน้าก�ากับการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารประจ�า

หน่วยงาน (Agency Chief FOIA Officer Reports) ซึง่เป็นการด�าเนนิการ

ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอดีตประธานาธบิดโีอบามาในปี 2009 

ที่พยายามสร้าง Open Government (Katz, 2001) การจัดท�ารายงาน 

ดังกล่าวได้มีการปรับใช้ตั้งแต่ระดับกระทรวงไล่ลงมาถึงหน่วยงานย่อย

ต่างๆ แต่ได้จ�ากัดเฉพาะหน่วยงานสาธารณะในระดบัรฐับาลกลางเท่านัน้ 

ไม่ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีหน่วยงานสาธารณะระดับ 

ท้องถ่ินจ�านวนมากที่ได้น�าหลักการหรือข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับ 

การจัดท�ารายงานไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของตัวเอง

ทีผ่่านมารฐับาลสหรฐัอเมรกิาโดยกระทรวงยุตธิรรม (Department  

of Justice) ได้ใช้กลไกดงักล่าวเสมอืนเป็นดชันีเพ่ือช้ีวดัระดบัความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบการท�างานของกระทรวง กรม 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการ

และข้อก�าหนดในกฎหมาย FOIA หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด (U.S.  

Department of Justice, 2016) ด้วยเหตุนี้ การระบุถึงหลักการ 

หรือขอบเขตของการจัดท�ารายงานดังกล่าวจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ

ออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศกึษาข้อก�าหนดและข้อแนะน�าของกระทรวงยตุธิรรม

ส�าหรบัการจัดท�ารายงาน FOIA ของแต่ละหน่วยงานตัง้แต่ปี 2016 – 2020  

พบว่า ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ถูกชี้วัดภายใต้

กรอบหรอืขอบเขตทัง้สิน้ 5 ประการ (U.S. Department of the Interior, 

2019, pp. 6-10) ดังนี้
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1. การขบัเคล่ือนให้เกิดเง่ือนไขหรอืสภาวะเบือ้งต้นเพือ่ส่งเสรมิ 

การเปิดเผยของหน่วยงาน 

2. การสร้างความแน่ใจว่าจะมีระบบท่ีตอบสนองค�าร้อง 

การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก 

4. การเพิ่มการใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง

ความโปร่งใส 

5. การเพ่ิมการจัดการเร่ืองร้องเรียนให้ได้ตามเวลา และ 

การลดจ�านวนค�าร้องคงค้าง 

ส�าหรับขอบเขตแรกที่รายงานดังกล่าวต้องการชี้วัด หรือ 

ส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การจัดการหรือการจัดให้มีเงื่อนไขพ้ืนฐานต่างๆ  

ทีส่นบัสนนุการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารขององค์การ โดยในรายงานดงักล่าว 

ได้ก�าหนดไว้ว่า นอกจากหน่วยงานนัน้จะต้องมกีฎระเบียบหรอืนโยบาย 

ท่ีสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสแล้ว ยังจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสร้าง

ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การแต่งต้ังผู้น�าในการปรับใช้ FOIA 

(FOIA Leadership) การจัดการการอบรมเกี่ยวกับ FOIA ให้แก่บุคลากร 

(FOIA Training) การจัดการกิจกรรมกับสาธารณะอย่างใกล้ชิดเพื่อ 

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Outreach) และการให้รายละเอยีด

การใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (Discretionary Releases) 

(U.S. Department of Justice, 2016, p. 7)

ส�าหรับขอบเขตถัดมา คือ การสร้างความมัน่ใจภายในหน่วยงาน 

ว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองการเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสาร รายงาน FIOA ต้องการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานให้
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เกิดได้ขึน้จรงิ ซึง่ถงึแม้ว่าหน่วยงานจะมปัีจจัยพ้ืนฐานต่างๆ เพียบพร้อม  

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ผูน้�า ความรูค้วามสามารถ หรอืความตัง้ใจการเข้าหา 

สาธารณะ แต่ในการขับเคลื่อนให้องค์การเปิดเผยข้อมูลได้จริง จ�าเป็น

อย่างยิ่งท่ีต้องมีการสร้างความมั่นใจผ่านการจัดให้มีกระบวนการหรือ

ระบบท่ีดีรองรับเอาไว้ด้วย ค�าถามในรายงานที่ต้องการให้ตอบคือ  

หน่วยงานได้มีการสรุปจ�านวนวันเฉล่ียของกระบวนการตัดสินใจ 

ในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และเป็นเวลาเท่าไร โดยถ้าหากหน่วยงาน

สามารถด�าเนนิการได้เร็วกว่า 10 วนัท�างานกจ็ะถอืว่าตอบวตัถปุระสงค์

ได้อย่างยิ่ง ค�าถามนี้ เป็นการสะท้อนถึงการชี้วัดถึงกระบวนการจัดการ

ค�าร้องเรือ่งในการเปิดเผยข้อมลูว่ามีประสทิธภิาพมากเพยีงใดโดยวดัจาก

ตวัเลข อีกส่วนหน่ึงทีต้่องวดัคอื การให้บรกิารผูต้้องการให้เปิดเผยข้อมลู 

ซึง่รายงานจะถามข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการหรอืข้อมลูทีแ่สดงถงึ

การเพ่ิมความสามารถในการให้บรกิารแก่ผูต้้องการขอข้อมลู ในรายงาน

จะสอบถามว่าในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่จัดการการเปิดเผยข้อมูล

หรือไม่ และเมื่อมีการใช้บริการ หน่วยงานได้ใช้เวลากี่วันในการบริการ  

หรือแม้กระทั่งการวัดจ�านวนครั้งของการท่ีผู ้ขอรับบริการขอร้อง 

ความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าที ่(U.S. Department of the Interior, 2019, 

p. 8)

ขอบเขตที่สามที่รายงานดังกล่าวต้องการวัด คือ การเปิดเผย

ข้อมูลเชิงรุก เพื่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประโยชน์แก่สังคม รัฐบาล 

ได้ก�าหนดไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก 

ทั้งในแง่วิธีการ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในรายงานได้

ก�าหนดเนื้อหาที่สนใจในการตรวจสอบ คือ การแสดงเนื้อหาข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานที่เปิดเผยในปีที่ผ่านมาในเชิงรุก ท้ังนี้ ให้รวมถึง 

การขอข้อมลูทีร่ะบไุว้เป็นข้อยกเว้นตามรฐัธรรมนญูทีม่ากกว่า 3 คร้ังด้วย  
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ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวควรถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ และนอกจากท่ี

หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานอย่างเช่น 

เวบ็ไซต์แล้ว หน่วยงานมช่ีองทางอย่างอืน่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ขององค์การสู่สาธารณะ และชุมชนอย่างสม�่าเสมอหรือไม่ นอกจากนี ้

หน่วยงานได้มีการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 

อย่างไรบ้าง (U.S. Department of the Interior, 2019)

ขอบเขตที่สี่ คือ การใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ 

เปิดเผยข้อมูล นโยบายของรัฐบาลในปี 2009 ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญ

ของเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  

และเห็นว่าเทคโนโลยีจะท�าให้ช่องโหว่ระหว่างสาธารณะในการเข้าถึง

ข้อมลูนัน้แคบลง โดยพ้ืนฐาน ตวัช้ีวดัในรายงานดังกล่าวต้องการส่งเสรมิ

ให้หน่วยงานพยายามค้นหาวิธีการในการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน

กระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยูเ่สมอ ท้ังนี ้เนือ้หาส�าคญัท่ีรายงานต้องการ

ทราบคือ หน่วยงานได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริม 

หรือจัดการการเปิดเผยข้อมลูตาม FOIA หรอืไม่ อย่างไร และเทคโนโลยี

ดงักล่าวคอือะไร นอกจากนี ้รายงานยงัสนใจอีกว่าหน่วยงานได้ทบทวน

การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประจ�าหรือไม่ โดยส่วนประกอบที่ต้อง

ทบทวนกค็อื การพิจารณาว่าข้อมลูข่าวสารพืน้ฐานทีป่รากฏอยูใ่นช่องทาง 

ต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ นั้นเป็นประโยชน์ และเอื้อต่อการใช้งาน 

ได้ง่ายหรือไม่ รายงานยังได้ให้ความสนใจถึงการเปิดเผยรายงานและ 

แผนงานประจ�า 3 เดอืนของหน่วยงานไว้บนเว็บไซต์อกีด้วย และส�าหรบั

การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณะ รายงานยงัก�าหนด 

ให้หน่วยงานควรจะเปิดเผยข้อมลูเชงิสถติเิบือ้งต้นท่ีใช้ประกอบในรายงาน

หรือแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบของข้อมูลควรอยู่ใน 

รูปแบบที่เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย
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ส�าหรบัขอบเขตสดุท้าย คอื การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ 

เร่ืองร้องเรียนให้ได้ตรงตามเวลา และการลดจ�านวนค�าร้องคงค้าง  

โดยหน่วยงานจะต้องสนใจกับค่าเฉล่ียของเวลาในการจัดการค�าร้อง 

เพ่ือเปิดเผยข้อมลู รวมถงึหน่วยงานควรมกีารจดักระบวนการด�าเนนิการ 

จัดการค�าร้องเป็นหลายช่องทาง (Multi-tracks) โดยควรก�าหนดให้มี 

ช่องทางอย่างง่ายหรือปกติ (Simple track) กับช่องทางแบบเร็ว (Fast  

track) โดยอิงกับประเภทข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย จ�านวนเรื่อง และ 

ความยากง่ายในการเปิดเผยข้อมูล และส�าหรับค�าร้องในการเปิดข้อมูล 

ทีค่งค้าง หน่วยงานต้องจดัท�าสถิตขิองค�าร้องดังกล่าว และแยกประเภท 

เร่ืองในแต่ละปีงบประมาณ (U.S. Department of Justice, 2016)  

ทัง้นี ้หากในแต่ละปี สถติมิกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ หน่วยงานจะต้อง 

อธบิายปัจจัยเชงินโยบายและการจัดการท่ีท�าให้เกดิค�าร้องคงค้างมากขึน้ 

ด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดท�าข้อมูลสถิติการอุทธรณ์ค�าร้องขอข้อมูล 

ในท�านองเดยีวกนัด้วย มากไปกว่านี ้หน่วยงานต้องระบถุงึแผนในการลด 

เร่ืองคงค้างด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สุดท้ายคือ เรื่องการจัดท�า

ข้อมูลระบุสถานะของค�าร้องให้เปิดเผยข้อมูล การอุทธรณ์ และการให้

ค�าปรึกษาอย่างเปิดเผย

จะเห็นได้ว่า นโยบาย FOIA ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างม ี

รปูแบบท่ีเป็นรปูธรรม อย่างไรกด็ ียังไม่ครอบคลมุถงึขอบเขตการคุม้ครอง

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในองค์การ (Kopits and Craig, 1998) 

เนื่องจากว่าหลักการของกฎหมาย FOIA จะเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่มา

จากประชาชนหรือบคุคลภายนอกองค์การเป็นหลัก (Ginsberg, Carey, 

Halchin, and Keegan, 2012) 
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แม้ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย Whistleblower Protection  

Act 1989 ซึง่เป็นกฎหมายทีคุ่ม้ครองบคุคลทีเ่ปิดเผยข้อมลูทจุรติในองค์การ 

อยูแ่ล้ว แต่ในบริบทขององค์การสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐั  

ยงัคงไม่ยอมรบัการเปิดเผยข้อมลูภายในจากสมาชกิในองค์การด้วยกนัเอง  

ตวัอย่างเช่น กองทัพหรอืท�าเนยีบขาวทีค่่อนข้างเคร่งครดัในการก�าหนด 

ชัน้ความลับหรอืข้อมลูขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะค�านงึถึงความเสีย่ง 

จากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยโดยไม่ระมัดระวัง จะท�าให้เกิดผลเสียต่อ 

ความมั่นคงของรัฐอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ การปรับใช้หลักคุ้มครอง 

ผูเ้ปิดเผยข้อมลูภายในจงึเป็นไปได้ยากในทางปฏบิตั ิ(Ginsberg, Carey, 

Halchin, and Keegan, 2012)

ถึงกระนั้น กรอบการการชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

ของสหรัฐอเมริกาท่ีสะท้อนในรายงาน FOIA ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทย

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
กับกรอบการวัดความโปร่งใส

ในเนื้อหาส่วนนี้ จะเอ่ยถึงการปรับใช้กฎหมายท่ีชื่อว่า  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย 

โดยพยายามสรปุให้เหน็ถงึหลกัการในการสร้างความโปร่งใสของ พ.ร.บ. 

ฉบับดังกล่าวท่ีสามารถน�ามาปรับประยุกต์ในการออกแบบตัวช้ีวัด 

ความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในเบื้องต้น สามารถกล่าวได้ว่าแบบอย่างของกฎหมายฉบับ 

ดงักล่าวก็คือ FOIA จากสหรฐัอเมรกิา ท่ีต้องการรบัรองสทิธขิองประชาชน

คนไทยในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของรฐั และแน่นอนว่าเป็นความพยายาม 

อย่างหน่ึงในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานราชการให้เกิดขึ้น  

และรับผิดชอบต่อสาธารณะได้จริง

กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัทิีป่รบัใช้

โดยทัว่ไป บงัคบัใช้กบัทกุหน่วยงานราชการ และรองรบัสิทธขิองประชาชน

ทกุคน สาระหลกัของกฎหมายนี ้คอื การรองรบัหลกัการการเข้าถงึข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการในฐานะเป็นเสรภีาพของประชาชนทีถ่กูเขียนไว้ใน

รฐัธรรมนญูแห่งประเทศไทย (ปธาน สวุรรณมงคล, 2558) ทัง้น้ี การเข้าถึง 

ข้อมลูดงักล่าวต้องท�าให้ไม่เกดิผลเสยีต่อประเทศ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่  

หรือแล้วแต่กฎหมายได้ก�าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทัง้น้ี สามารถสรปุสาระส�าคัญ 

ของกฎหมายดงักล่าวได้ 3 ประการ (สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) ดังนี้

1. ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินการต่างๆ ของรัฐ

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ี 

หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย

3. คุม้ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นความครอบครอง

ของหน่วยงานรัฐ

พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ยึดหลักการเช่นเดียวกันกับ FOIA ของ

สหรฐัอเมรกิา คอื ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนัน้ จะต้องเปิดเผยเป็นหลกั  

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น กล่าวคอื โดยหลกัการแล้ว ข้อมลูข่าวสารทกุประเภท
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ทกุระดบัชัน้ของหน่วยงานรฐัจะต้องได้รบัการเปิดเผยเสมอทนัท ีเว้นแต่ว่า 

จะมีกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้รับ 

การยกเว้นเอาไว้ไม่ให้เปิดเผย ซึง่กต้็องมเีหตผุลรองรบัเอาไว้อย่างชัดเจน 

ทัง้นี ้กฎหมายยงัได้ระบถุงึว่า การเปิดเผยข้อมลูนัน้ จะต้องเป็นการรองรับ 

การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบคุคลทีเ่มือ่ได้รบัข้อมูลข่าวสารแล้วจะไม่ท�าให้

เกดิการขัดกันของผลประโยชน์ นอกจากนี ้กฎหมายดงักล่าวได้วางกรอบ

เชิงสถาบันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งเป็นกลไกในการก�ากับดูแลการเปิดเผย

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ และเป็นหน่วยงานวนิจิฉยัในการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารของรัฐเม่ือมีการร้องขอและร้องเรียนอีกด้วย (ส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2546)

เพ่ือแสดงให้เห็นการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการสร้าง 

ความโปร่งใสในระดับหน่วยงานในประเทศไทย สามารถสรุปขอบเขต

ของกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะจากเกณฑ์

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก�าหนด

ภายใต้พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ส�านกังาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556) ได้ดังนี้

1. หน่วยงานรฐัจะต้องด�าเนนิการต่างๆ เพือ่สร้างความโปร่งใส

ในองค์การโดยต้องมีแนวทางที่เหมาะสม 

2. หน่วยงานรัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก และ 

จดัตัง้ให้มีศนูย์ข้อมลูข่าวสารของตนเองทัง้ในทางกายภาพ

และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการให้กับประชาชน
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3. หน่วยงานรฐัจะต้องแสดงข้อมลูท่ีส�าคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

และข้อยกเว้นของหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ�าเป็นในการท�าให้

ประชาชนเข้าใจถงึการปฏบัิตงิาน การตดัสินใจ และผลลัพธ์

ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ 

หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนการสร้าง

ความโปร่งใสในด้านต่างๆ ดังที่จะได้อธิบายในข้อต่อไป

4. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีสร้างความโปร่งใสงาน

ด้านการจัดหาพัสดุ ซ่ึงต้องประกอบไปด้วย การเผยแพร่

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

พัสด ุการจดัท�าแผนการจดัหาพสัดปุระจ�าปี การด�าเนนิการ 

จัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ การก�าหนดและ 

การประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจ 

จัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ และการสรุปผล 

การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

5. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สร้างความ

โปร่งใสในงานด้านบรหิารงาน ได้แก่ การจดัท�าและเผยแพร่ 

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดท�า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ�าปีของ 

หน่วยงาน การก�าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงาน การด�าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี 

และการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

จัดการของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

6. หน่วยงานรัฐจะต้องส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน 

ทีโ่ปร่งใส ซึง่ควรเปิดเผยข้อมลูทีป่ระกอบไปด้วย การก�าหนด 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการให้บรกิารแก่ประชาชน การให้ 

บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้โดยไม่ม ี

การเลือกปฏิบัติ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ี 

เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดให้มีช่องทางและกลไก 

ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรยีนของประชาชน การประเมนิ

ผลความพงึพอใจของประชาชนผู้รบับริการ และการจัดท�า

ระบบข้อมลูทางสถิตแิละสรปุผลการให้บรกิารแก่ประชาชน

7. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใส 

ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การก�าหนดหลักเกณฑ ์

ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร การก�าหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 

ในหน่วยงาน การพฒันาศักยภาพของบคุลากรในหน่วยงาน  

การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ 

การประเมนิผลการบริหารงานบคุคลของหน่วยงานในรอบปี 

งบประมาณ

8. หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารท่ีสะท้อนถึง 

ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดท�า

และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีของ

หน่วยงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงาน

และโครงการ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบ
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แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี การสุม่ตรวจการใช้

จ่ายเงนิงบประมาณตามระยะเวลาท่ีก�าหนดการประเมนิผล

การด�าเนนิการตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี

9. หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีสะท้อนถึงการส่งเสริม

ความโปร่งใสด้านการตดิตามและการประเมนิผล ประกอบ

ไปด้วย การจดัท�าหลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัการตดิตามประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดให้มีระบบและ

กลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การจัดให้มี

ระบบและกลไกการปฏบิตังิานเพือ่รองรบัการตรวจประเมนิ

จากหน่วยงานภายนอก (External Audit) การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการจัดท�ารายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี 

10. หน่วยงานรฐัได้แสดงให้เหน็ถึงความโปร่งใสด้านการเปิดเผย 

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่

ประกอบไปด้วย การด�าเนนิการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของ

ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจจานุเบกษา) การด�าเนินการ

ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การจัดให้มีข้อข่าวสารตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง) การด�าเนนิการตามมาตรา 11 แห่ง 

พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมลูข่าวสาร

ให้ตามค�าขอเฉพาะราย) การด�าเนินการตามมาตรา 14  
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

และมาตรา15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การปฏบิตัทิีเ่กีย่วกับข้อมลูข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผยและอาจ

มคี�าสัง่ไม่เปิดเผย) การด�าเนนิการตามมาตรา 23 มาตรา 24  

และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การปฏบิติัทีเ่กีย่วกับข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล) การจดัระบบ 

และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควร 

หลากหลาย และเป็นรปูแบบ one stop service การประเมนิ

ผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

และการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

จะเห็นได้ว่า เม่ือรัฐบาลของประเทศไทยน�าหลกัการความโปร่งใส 

ทีป่รากฎใน พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารมาปรบัใช้ในเชงินโยบายการผ่านการสร้าง

ตัวชีว้ดั ได้มีการก�าหนดขอบเขตทีค่่อนข้างกว้าง และลงลกึ สามารถน�าไป

ใช้ตรวจสอบได้โดยง่าย ทัง้นี ้ขอบเขตส่วนใหญ่ทีร่ะบมุานัน้ล้วนครอบคลมุ

สอดคล้องไปกับสาระที่ได้จากศึกษาการปรับใช้ FOIA ในสหรัฐอเมริกา 

ซึง่แน่นอนว่า ทัง้นโยบายรวมถงึตวัชีว้ดัในประเทศไทยน้ันก็ยังไม่รองรับ

การส่งเสริมให้มีกลไกปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริตจากภายในองค์การ  

แต่ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือ ในประเทศไทย จะยังไม่มีกฎหมาย 

ที่มารองรับการเปิดเผยข้อมูลจากภายในจากสมาชิกขององค์การให้

สามารถท�าได้อย่างถูกกฎหมายเหมือนกับสหรัฐอเมริกา
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กรอบการวัดความโปร่งใสของ ป.ป.ช.

หลงัจากปี 2540 ทีป่ระเทศไทยได้เริม่น�าหลักการความโปร่งใส

มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์การ

พิเศษหลายแห่งท่ีมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญก็เริ่มได้ 

ออกมาแสดงบทบาทในการก�าหนดตวัชีว้ดัด้านความโปร่งใสตามล�าดบั 

ไม่ว่าจะเป็น ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) 

สถาบันพระปกเกล้า (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) กระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ส�านกังาน ก.พ.) (ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2558) หรือแม้กระทั่ง ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน 

ป.ป.ช.) ซึ่งได้ถูกจัดตั้งได้ไม่นาน

ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความส�าคัญว่าต้องการสร้างตัวชี้วัด

ทีเ่ป็นของประเทศไทยเองและเหมาะสมกับบรบิทไทย ดังนัน้ ในปี 2552 

ทางส�านักงานได้ด�าเนินการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างที่

เก่ียวข้องเพื่อน�ามาสร้างกรอบตัวชี้วัดส�าหรับใช้ในการปราบการทุจริต 

และสร้างความโปร่งใสที่มากขึ้น หลังจากศึกษา ออกแบบ ทดลอง  

และปรบัปรงุการใช้ตวัชีว้ดักับหน่วยงานน�าร่องของภาครฐัอยู่เกือบ 10 ปี  

ในปีงบประมาณ 2559-2560 รัฐบาลจึงได้เห็นสมควรในการใช้ตัวชี้วัด 

ดังกล่าวกับองคาพยพของรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

องค์การมหาชน โดยได้ตั้งช่ือเครื่องมือตัวชี้วัดดังกล่าวว่า เครื่องมือ

ส�าหรบัการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั  

หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Thailand Integrity & Transparency  

Assessment ช่ือย่อว่า  ITA (ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ, 2559)
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ITA ที่ ป.ป.ช. ออกแบบมานั้นพยายามวัดคุณลักษณะที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ ความโปร่งใส และ
คุณธรรม โดยการวัดความโปร่งใสนั้นจะเป็นการวัดที่เน้นการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และในส่วนคุณธรรม จะเป็น 
การวัดในเชิงการรับรู้เป็นหลัก (Perception-based) ท้ังน้ี รัฐบาลและ  
ป.ป.ช. คาดหวังว่า การใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างกว้างขวางจะท�าให้
หน่วยงานภาครัฐตระหนักรู ้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น  
เจ้าหน้าทีส่ามารถปฏิบตัติามแนวทางอย่างทีค่วรจะเป็น ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น และในทางอ้อมนั้น 
สามารถเพิม่คะแนน CPI ของประเทศไทยได้ ส�าหรบัการใช้ ITA ครัง้แรก
ในปี 2559 มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 
2559) คือ หน่วยงานราชการระดับกรม 148 กรม จาก 17 กระทรวง 
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
รวม 63 แห่ง หน่วยงานที่ผ่านการประเมินของ ITA จะต้องมีคะแนน
อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป ภายหลังจากเร่ิมมีการปรับใช้ในคร้ังแรก  
ในปีต่อๆ มา ITA ได้ถูกน�ามาปรับใช้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม 
มากขึ้นตามล�าดับ และในปี 2563 นี้ได้ปรับระดับคะแนนผ่านที่ร้อยละ 
85 ขึ้นไป ทั้งนี้ ขอบเขตการประเมิน ITA ได้อยู่ภายใต้ 3 หน่วยงานที่
ต้องท�างานประสานกัน (ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559) กล่าวคือ 

ส�านกังาน ป.ป.ช. จะด�าเนนิการรบัผดิชอบประเมนิหน่วยงาน
ภาครฐั 150 หน่วยงานซึง่ประกอบไปด้วยหน่วยงานอืน่ตามรัฐธรรมนญู 
3 หน่วยงาน องค์การศาล (เฉพาะหน่วยงานด้านธุรการ) 3 หน่วยงาน  
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
องค์การอิสระ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน และสถาบัน
อุดมศึกษา 83 หน่วยงาน 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) รับผิดชอบประเมินหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งสิ้น 226 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับกรม  

147 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 หน่วยงาน และองค์การ

มหาชน 53 หน่วยงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมิน

หน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 7,853 หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั 76 หน่วยงาน เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน เทศบาลเมอืง  

176 หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 2 หน่วยงาน  

เทศบาลต�าบล จ�านวน 2,234 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

5,335 หน่วยงาน

ขอบเขตการประเมิน ITA ได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุม 

และละเอียดมากกว่าเดิม จากเดิมที่ขอบเขตครอบคลุมอยู่เพียง 

การวัดคุณลักษณะด้านความโปร่งใสและคุณธรรม ในปัจจุบันได้ขยาย

ขอบเขตไปถงึ 5 ขอบเขต ครอบคลมุถึงหลกัธรรมาภบิาลอืน่ๆ ด้วย เช่น 

หลักความสามารถรับผิดชอบได้ หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

และได้ผสมผสานการวัดทั้งเชิงหลักฐานและการรับรู้ ได้แก่

1. ดัชนีความโปร่งใส ซึ่งจะประเมินความความคิดเห็นของ 

ผูร้บับรกิารหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และหลกัฐานเชิงประจกัษ์

2. ดชันคีวามพร้อมรบัผดิ ซึง่จะเป็นการประเมนิจากการรบัรู้

และความคดิเหน็ของผู้ท่ีมาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

3. ดชันคีวามปลอดภยัจากการทุจรติในการปฏิบตังิาน ประเมนิ

จากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานรัฐ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์การ จะเป็นการประเมินจาก 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและ 

หลักฐานเชิงประจักษ์

5. ดชันคุีณธรรมการท�างานในหน่วยงาน จะเป็นการประเมนิ

จากความคดิเหน็ของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐัทีมี่ต่อ

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จะเหน็ได้ว่า การประเมนิ ITA จะใช้วธิกีารประเมนิอยู่ 3 รปูแบบ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่รอบด้าน ได้แก่ แบบส�ารวจความคิดเห็น

ภายใน (Internal) แบบส�ารวจความคิดเห็นภายนอก (External) และ 

แบบส�ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

ภาพ 2  ดัชนี ITA
ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ. (2559). การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment: ITA). นนทบุรี: 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ, น. 10.
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ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ที่เน้นด้านความโปร่งใสนั้นจะเป็น 

การประเมนิทีใ่ช้รปูแบบการประเมนิ 2 รปูแบบ คอื รปูแบบการประเมนิ

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินความรับรู้จากภายนอก  

โดยขอบเขตย่อยของการประเมินด้านความโปร่งใสในช่วงแรกจะจ�ากัด

อยู่ใน 2 ขอบเขตย่อย ได้แก่ การด�าเนินงานของภาครัฐ (Organization 

operation) และระบบการร้องเรียนขององค์การ (Organization complaint 

system) 

ในส่วนของการด�าเนินการขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ 

ITA ต้องการประเมินคุณลักษณะของหน่วยงานที่ดี ได้แก่ การให้และ

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

และการเข้าถึงข้อมลูตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน ในขณะทีก่ารประเมนิ

ด้านระบบร้องเรียนขององค์การ จะเน้นการประเมินการตอบสนอง 

ข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน 

อย่างไรก็ดี ในภายหลัง ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดและ

ตัวชี้วัดของ ITA ตามองค์ความรู้ และตัวอย่างในต่างประเทศ เพื่อให้มี

ความครอบคลุม แม่นย�า และตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนไปมากขึ้น 

ITA จึงได้ปรับปรุงขอบเขตการชี้วัด จากแต่เดิมท่ีเน้นเพียง 5 ขอบเขต 

มาในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 10 ขอบเขต ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช ้

งบประมาณ การใช้อ�านาจ การใช้ทรพัย์สนิของราชการ การแก้ไขปัญหา

ทุจริต คุณภาพการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง

ระบบการท�างาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกนัทจุรติ จะเหน็ได้ว่า  

ขอบเขตการวัดของ ITA มีความครอบคลุมมากขึ้นซึ่งอาจเปรียบได้กับ

ตัวชี้วัดระดับของธรรมาภิบาลในหน่วยงาน พร้อมกันน้ี รูปแบบการวัด 

ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มากขึ้น ได้แก่
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

1. รปูแบบการวัดการรบัรูข้องผูมี้ส่วนได้เสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

2. รปูแบบการวัดการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment: EIT)

3. รูปแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ในตัวช้ีวัด ITA ดัชนีที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส 

(ภาพ 3) คือ การเปิดเผยข้อมูล (open data) ซึ่ง ITA ได้พัฒนา 

กรอบตัวชี้วัดย่อยส�าหรับตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้าง 

ความโปร่งใสไว้ทั้งสิ้น 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 1. ข ้อมูลพ้ืนฐาน  

2. การบริหารงาน 3. การบริหารงบประมาณ 4. การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 

2562, 2565) สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.1.1 โครงสร้าง

1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1.1.3 อ�านาจหน้าที่

1.1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.1.5 ข้อมูลการติดต่อ 

1.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

1.3.1 Q&A

1.3.2 Social Media

2. การบริหารงาน

2.1 แผนด�าเนินงาน

2.1.1 แผนด�าเนินงานประจ�าปี 

2.1.2  รายงานการก�ากับติดตามการด�าเนินการ 

ในรอบ 6 เดือน 

2.1.3 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี

2.2 การปฏิบัติงาน

2.2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.3 การให้บริการ

2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

2.3.4 รายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจ 

การให้บริการ 

2.3.4 E-Service

3. การบริหารเงินงบประมาณ

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี 

3.1.2 รายงานการก�ากับติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณ ประจ�าปี รอบ 6 เดือน 

3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT  

(ร้อยละ 30) 

1. การปฏิบตัิหนา้ท่ี 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้าํนาจ 

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT 

(ร้อยละ 30) 

  

6. คณุภาพการดาํเนินงาน 

7. ประสทิธิภาพการสือ่สาร 

8. การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 

การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ : OIT 

ร้อยละ 40 
9. การเปิดเผยขอ้มลู 

10. การปอ้งกนัการทจุรติ 

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

3.2.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุ 

3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.2 การด�าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล

4.1.4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจ�าปี

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5.1.3 ข้อมลูเชงิสถติเิร่ืองร้องเรยีนการทุจรติประจ�าปี

5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT  

(ร้อยละ 30) 

1. การปฏิบตัิหนา้ท่ี 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้าํนาจ 

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT 

(ร้อยละ 30) 

  

6. คณุภาพการดาํเนินงาน 

7. ประสทิธิภาพการสือ่สาร 

8. การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 

การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ : OIT 

ร้อยละ 40 
9. การเปิดเผยขอ้มลู 

10. การปอ้งกนัการทจุรติ 

ภาพ 3  ดชันวีดัประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส ITA 2565

ที่มา : ดัดแปลงจาก ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติและคอร์รปัชนั. (2565). คูม่อืการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าป ี

งบประมาณ 2565. ส�านักงาน ป.ป.ช.: นนทบุรี, หน้า 14.
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จะเห็นได้ว่า กรอบตัวช้ีวัดของ ITA มีความครอบคลุมและ

พยายามชีว้ดัความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในมิติท่ีลกึและครอบคลมุ

การปฏิบัติของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัด

ความโปร่งใสต่อไปได้

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
กับความท้าทายในการสร้างความโปร่งใสที่ปลอดภัย

ในปี 2562 รฐัสภาไทยได้ออกกฎหมายชือ่ว่า พระราชบญัญตัิ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยฉบับแรก ท้ังน้ี แนวคิดของการออก

กฎหมายดงักล่าวเกดิขึน้มาจากประเทศไทยต้องอนวุตักิฎหมายภายใน

ประเทศให้เป็นไปตามประเทศกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ

การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 

กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและอยู่ภายใต้การดูแล

ขององค์การทัง้จากภาครฐัและเอกชนจะต้องถกูจัดการให้เป็นมาตรฐาน 

ความลบั ปลอดภยั และสามารถใช้งานสอดคล้องไปกับเจตนารมณ์ของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ทัง้นี ้การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสร้าง 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก เนื่องจากว่า 

ทุกหน่วยงานจะต้องจดัการข้อมลูข่าวสารภายใต้การก�ากบัดแูลของตวัเอง 

อย่างระมัดระวงัและให้มคีวามปลอดภยัมากขึน้ เป็นผลมาจากว่าข้อมลู

ข่าวสารส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐล้วนถูกจัดเป็น

ข้อมูลส่วนบคุคลได้ทัง้สิน้ ตัวอย่างเช่น ข้อมลูทางการแพทย์ ข้อมลูทีอ่ยู่

อาศยั ข้อมลูอาชพี หรอืแม้แต่ข้อมลูกจิกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนเคยร่วม  
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และยิ่งเป็นประเด็นอย่างยิ่งท่ี ในปัจจุบันที่รัฐได้หันมาใช้ระบบต่างๆ  

จดัการเก็บข้อมลูของประชาชนในเชงิรกุมาขึน้ กย่ิ็งท�าให้ข้อมูลท่ีอยู่ในมือ 

ของรฐับาลนัน้มมีากกว่าแต่ก่อนอย่างเทยีบไม่ตดิ ประเดน็ปัญหาถดัมาคอื 

รฐับาลจะจดัการข้อมลูส่วนบคุคลท่ีอยูใ่นมอืของรฐัให้ปลอดภยัได้อย่างไร  

กระบวนการจดัการจะเป็นไปอย่างมาตรฐานหรอืไม่ และสามารถตรวจสอบ 

ได้หรือไม่ และในกรณทีีร่ฐัเองจะต้องน�าข้อมลูดังกล่าวไปใช้ในวนัข้างหน้า 

เพือ่เป็นการเร่งรดัท�าอะไรบางอย่างทีเ่ห็นสมควรผ่านการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็น 

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหรือไม่อย่างไร (Taylor & Kelsey, 2016a)

สิง่เหล่านีจ้ะเป็นความท้าทายใหม่ในยคุ Big Data ท่ีทุกโอกาส

เกดิมาจากการใช้ข้อมลู ไม่เว้นแม้แต่รฐับาลเอง ประเดน็ส�าคญัจากเร่ืองนี ้

ที่ต้องผลักดันให้รัฐบาลด�าเนินการต่อไปเพื่อท�าให้มั่นใจว่ารัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  

มมีาตรฐาน ปลอดภยั และไม่ละเมดิ คอื การจดัให้มกีารสร้างความโปร่งใส

ในการจัดการข้อมูลตามหลกัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทีอ้่างองิตาม

กฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศ (Taylor and Kelsey, 2016b)

ดังนั้น ขอบเขตการวัดความโปร่งใสในด้านการจัดการข้อมูล

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบคุคลของหน่วยงานภาครฐัจงึต้องถกูผนวกเข้าไป

ในกรอบการสร้างความโปร่งใสในปัจจุบันด้วย
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

กรอบคิดและการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใส
ส�าหรับองค์การสาธารณะไทย

ในส่วนทีแ่ล้ว เป็นการสรปุองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัใช้ 

กฎหมาย นโยบาย และกรอบตัวช้ีวัดความโปร่งใสทัง้ไทยและต่างประเทศ 

ซึง่จะเหน็ได้ว่าการวดัความโปร่งใสนัน้สามารถท�าได้หลายวธิตีัง้แต่การวดั

ในเชิงทฤษฎีหรือกรอบคิดขึ้นพื้นฐานไปจนถึงการวัดในลักษณะเนื้อหา 

กระบวนการ และการปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ในสิง่แวดล้อมขององค์การจรงิๆ 

สรุปกรอบตัวชี้วัดความโปร่งใส

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการรวบยอดองค์ความรู้ข้างต้นให้อยู่

ในกรอบคิดที่สอดคล้องกันเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคิด

การวัดความโปร่งใสแต่ละระดับ และหลังจากนั้น จะใช้กรอบดังกล่าว

ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�าหรับองค์การสาธารณะไทย 

ในอันดับต่อไป
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ตาราง 1 การเปรยีบเทียบกรอบคดิความโปร่งใสในระดบัสากล

ทศิทางความโปรง่ใส

ของฮีลด์ 

มติคิวามโปรง่ใส โดย

บาวห์รและไกรมส์

FOIA และ Chief 

FOIA Officer Report

จากล่างขึ้นบน การเปดิเผยของรฐับาล การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

จากบนลงล่าง การเปิดเผยเชิงรุก

จากภายในสูภ่ายนอก ระบบการตอบโต้ที่มี

ประสิทธิ ภาพและ

ประสิทธิผล

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ความเตรียมพร้อม 

การเปิดเผย

การปกปอ้งคนเปดิโปง มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

จากภายนอกสูภ่ายใน ความเป็นสาธารณะ องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในก า รต ร ว จสอบ 

หนว่ยงานรฐัอยา่งมาก
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 1 จะเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ 

กรอบแนวคิดความโปร่งใสในเชิงทฤษฎีของ ฮีลด์ ในเชิงเนื้อหาตามที ่

ได้สรุปเอาไว้ของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก และการปรับใช้ตามกรอบ

แนวคิดของสหรฐัอเมรกิาผ่านกฎหมาย FOIA และการท�ารายงาน FOIA 

Report ของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจพฒันาการ

ของความคิดรวมถึงการปรับใช้งานจริงในบริบทขององค์การสาธารณะ

อีกด้วย

ถ้าพจิารณาจากขอบเขตของความโปร่งใสในเชงิเนือ้หา จะพบว่า  

การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล (government openness) เป็นขอบเขต

เนือ้หาด้านความโปร่งใสทีก่ว้างมาก และจะเป็นขอบเขตหลกัของกรอบ

การวดัความโปร่งใสทัง้หมด ซึง่ถ้าเปรยีบเทียบในทางทฤษฎีความโปร่งใส

ของ Heald จะพบอีกว่ากินความถึงความโปร่งใสในเชิงทิศทางของฮีลด์  

ถึง 3 ใน 4 ประเภท (Heald, 2006) ได้แก่ ความโปร่งใสแบบบนลงล่าง 

(Downward) ความโปร่งใสแบบล่างขึ้นบน (Upward) และความโปร่งใส

ข้างนอกสู่ข้างใน (Outward)

การเปิดเผยข้อมลูของรฐับาลสามารถมองได้ว่าเป็นการเปิดเผย

ข้อมูลของรัฐบาลสู่ประชาชน ซึ่งถ้ามองในมิติความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

รัฐบาลจะเป็นผู้มีอ�านาจเหนือกว่าประชาชน ดังนั้น จึงไม่ต่างอะไร 

กบัการปล่อยข้อมูลข่าวสารจากบนลงข้างล่าง ถ้าเปรียบเทยีบกบัการน�า

หลักดังกล่าวไปปรับใช้ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน FOIA Report  

การเปิดเผยข้อมูลจากบนลงล่าง จะเข้าได้กับการส่งเสริมการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงรุก (Proactive disclosure) เพราะได้ก�าหนดให้รัฐบาลต้อง

ให้ความสนใจกับประชาชน และจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจัง  

พูดอีกนัยหนึ่ง คือ “เปิดไปก่อน ปิดทีหลัง” 
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นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลยังเป็นไปในรูปแบบ

ที่ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองกับรัฐบาลได้อีกด้วย 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุข้อมูลแก่รัฐบาลให้สามารถน�าไปใช้วิเคราะห์ 

ตัดสินใจ และให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้นได้ดียิ่งข้ึน ในข้อก�าหนด 

ของ FOIA Report พบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง

ความโปร่งใส (Greater utilization of technology) เป็นกรอบหนึ่งที่ใช ้

ในการส่งเสรมิให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละข้อมลูของจากทัง้ฝ่ังรฐั

และประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การให้บริการสาธารณะ (U.S. Department of Justice, 2016)

ในส่วนถัดมา ยังพบอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

รฐับาล ยงัหมายถงึการเปิดเผยข้อมูลหรอืการสร้างความโปร่งใสในทิศทาง

จากข้างในสู่ข้างนอก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลของ

รัฐบาลหรอืหน่วยงานรฐัทีอ่ยูใ่นองค์การสู่ข้างนอกหรอืสาธารณะน่ันเอง 

อนึง่ ในกรอบของ FOIA Report ทีส่หรฐัอเมริกาใช้ในการวดัความโปร่งใส

ของหน่วยงานรัฐของตนเอง มีกรอบการวัดอยู่ 3 ประการที่เข้ากันได้ 

กับหลักการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมใน

การสร้างความโปร่งใส (Presumption of openness) การเปิดเผยข้อมูล

ให้ทันการณ์และการลดจ�านวนการเปิดเผยข้อมูลที่คงค้าง (Improving 

timeliness and reducing backlogs) และการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลในการตอบสนองการเปิดเผยข้อมลู (Efficient and effective 

systems to response) เนือ่งจากว่า กรอบท้ังสามน้ีเป็นหลกัเกณฑ์หลกั 

ทีใ่ช้ในการผลกัดนัให้หน่วยงานสาธารณะของสหรฐัเร่งเปิดข้อมลูสาธารณะ

ของตนเองสู่ภายนอก ในแง่การเตรียมความพร้อม รายงานได้ก�าหนด

อย่างชัดเจนไว้ว่า องค์การจะต้องเร่งสร้างระบบ บุคลากร ความรู้  

และปัจจยัอืน่ๆ เพ่ือรองรบัการเปิดเผยข้อมลู นอกเหนอืจากนัน้ รายงาน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ยังได้ก�าหนดให้หน่วยงานพยายามปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 

อยูต่ลอดเวลา ด้วยการระบถุงึแนวทางทีห่น่วยงานใช้ในการพฒันาระบบ

ท่ีตอบสนองกระบวนการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นรปูธรรม เพือ่ให้เหน็ว่าระบบ

สามารถตอบสนองการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะแก่ประชาชนได้ตรงเวลา

หรอืทนัเหตกุารณ์ และสามารถลดเรือ่งร้องเรียนรวมถงึเร่ืองการร้องขอให้

เปิดเผยข้อมลูได้มากน้อยเพยีงใด (U.S. Department of Justice, 2016)

นอกจากนี ้ตาราง 1 ยงัได้แสดงความสมัพนัธ์ของการปกป้อง 

ผู้เปิดเผยข้อมูลภายในองค์การ (whistleblower protection) กับกรอบ 

ความโปร่งใสในมติอิืน่ๆ อีกด้วย ในกรอบของ Heald การปกป้องผูเ้ปิดเผย 

ข้อมูลจะถูกจัดเป็นการสร้างความโปร่งใสจากข้างในสู่ข้างนอก (Heald, 

2006) เพราะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรหรอืสมาชกิขององค์การกล้าท่ีจะ 

เปิดเผยข้อมูลขององค์การท่ีจ�าเป็นสู ่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูล 

ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ท�าให้สาธารณะเสียประโยชน์ อย่างไรก็ดี  

ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า FOIA Report ไม่ได้มีการก�าหนดให้เรื่อง 

การคุ ้มครองผู ้เปิดเผยข้อมูลเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการวัดระดับ 

ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้น ในแง่กฎหมาย 

สหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายชื่อว่า Whistleblower Protection Act 

1989 เพือ่รองรบัการเปิดเผยข้อมูลทจุรติจากสมาชกิในหน่วยงานเอาไว้

ขอบเขตของความโปร่งใสประการถดัมา คอื ความโปร่งใสท่ีเกดิ

จากการให้ความสนใจของสือ่สารมวลชนหรอืสาธารณะ พูดอกีอย่างหน่ึง 

ก็คือ ความเป็นสาธารณะท่ีควรได้รับการตรวจสอบและสนใจของ 

หน่วยงานสาธารณะ (publicity) ถ้ามองตามกรอบของ Heald สามารถ

พจิารณาได้ว่า ขอบเขตความโปร่งใสดงักล่าวถูกจดัให้อยูใ่นความโปร่งใส

เชิงทิศทางแบบจากข้างนอกเข้าสู่ข้างใน (Inward) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
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เมื่อสาธารณะ โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีค่านิยมหรือให้ความสนใจ 

ต่อการท�างานของหน่วยงานสาธารณะหรอืภาครัฐท่ีอาจจะด้วยจากเป็น

หน่วยงานท่ีกนิภาษปีระชาชนมากขึน้ จะท�าให้ประชาชนและสือ่พยายาม

เข้าไปตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานสาธารณะ เป็นการฉายแสง  

(Spotlight) ไปยงัองค์การทีถ่กูจบัจ้อง ในทางทฤษฎ ีเป็นการสร้างความโปร่งใส 

ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงองค์การ (Organizational factor) แต่ต้อง 

เกิดจากปัจจัยเชิงสถาบัน (Institutional factor) เท่านั้น (Bauhr and 

Grimes, 2012) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในรายงาน FOIA Report จึงไม่ได้มี

หลกัเกณฑ์ทีช่ีวั้ดหรอืก�าหนดให้หน่วยงานต้องบรรลกุารสร้างความโปร่งใส

ในลักษณะน้ีแต่อย่างใด ข้อก�าหนดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ การก�าหนดให้

หน่วยงานพยายามเข้าหาชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึง

ข้อมูลสาธารณะชองประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการ 

เชื้อเชิญให้สาธารณะ หรือสื่อเข้ามาตรวจสอบ สอดส่อง หรือเรียก 

ขอข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา  

ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในมิตินี้ ถือว่าม ี

ความพร้อมอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า สถาบันสื่อในประเทศเองม ี

ความแข็งขนัอย่างมากในการตรวจสอบการท�างานของรฐับาล ดูได้จาก

การรายงานของส�านกัข่าวท่ีรายงานข่าวเกีย่วกบัรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

ในส่วนถดัไป จะเป็นการอธบิายกรอบท่ีแสดงถงึความเชือ่มโยง

ระหว่างกรอบการสร้างความโปร่งใสทีเ่ป็นตวัแบบให้กบัหลายประเทศของ

สหรัฐอเมริกา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (เกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั) และ ITA ของ ป.ป.ช. เพือ่ให้เหน็การเปล่ียนแปลง

และรปูแบบในการสร้างความโปร่งใสทีม่ส่ีวนร่วมคล้ายคลึงและแตกต่างกนั
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 2 กรอบความโปร่งใสต่างประเทศ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ  

2540 และ ITA

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผย 

ของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดเผย

การแสดงขอ้มลูขา่วสารทีส่�าคญั ระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น

การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปดิเผยขอ้มูลการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและ 

การประเมินผล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่

ประชาชน

การเปิดเผยเชิงรุก การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู

ข่าวสารการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ระบบการตอบโต้ท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล

การ เปิด เผย ข้อมูลการบริหาร เ งิน 

เงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน - แผนด�าเนินงาน

- การปฏิบัติงาน

- การให้บริการ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การปกป้อง 

ผู้เปิดโปง

มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

ยงัไมม่กีฎหมายหรอืแนวนโยบายทีร่องรับ

อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

ความเป็น

สาธารณะ

องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในการตรวจสอบ

หน่วยงานรัฐอย่างมาก

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ 

ตรวจสอบหนว่ยงานรฐัในระดบัปานกลาง

ตามตาราง 2 เน้นการอธิบายความสัมพันธ์กรอบการสร้าง 

และวัดความโปร่งใสของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 

และ ITA ของ ป.ป.ช. ทั้งนี้ จะขออธิบายโดยเรียงตามประเด็นการวัด

ความโปร่งใสแบบขอบเขตและ FOIA Report

ในแง่การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลซึ่งตรงกับกรอบย่อยแรก 

ของ FOIA Report คือ การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใส 

ที่เน้นการสร้างปัจจัยต่างๆ ในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า  

หากเปรียบเทียบกับกรอบการวัดความโปร่งใสท่ีปรากฎใน พ.ร.บ. 

ข ้อมูลข ่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ชี้วัดความโปร ่งใสของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการวัดความโปร่งใสที่สามารถเทียบเคียงได ้

ประกอบไปด้วย การแสดงข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่เน้นย้�า ไม่มี

ไม่เน้นย้�า ไม่มี

และข้อยกเว้น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทาง

กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการจัดหา

พัสดุ การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย

ข้อมลูการบรหิารงาน และการเปิดเผยข้อมลูการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เนื่องจากการส่งเสริมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะเน้นการสร้างระบบ 

เตรยีมพร้อมบคุลากร และสร้างข้อมลูทีพ่ร้อมรบัการเปิดเผยข้อมลูของ

องค์การ นอกจากนี ้ข้อมลูดังกล่าวท่ีได้รบัการเปิดเผยยงัต้องครอบคลมุ

ถึงข้อมูลการท�างานทุกมิติในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน การบริหารงาน การให้บริการ  

การปฏบิตังิาน งบประมาณ การจัดซือ้จดัจ้าง และบคุลากร เมือ่พจิารณา

ต่อเน่ืองมาถึงตวัชีว้ดั ITA ของ ป.ป.ช. พบว่า กรอบการวดัดงักล่าวของ 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 ที่กล่าวไป จะเทียบได้กับตัวช้ีวัดด้าน 

309

in_���������-4-�������(264-383).indd   309 23/9/2565   16:55:22



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ความโปร่งใสหรอืการเปิดเผยข้อมลูของ ITA ทีป่ระกอบไปด้วยการเปิดเผย 

ข้อมลูพ้ืนฐาน การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล 

การบริหารงาน เนื่องจากว่าตัวชี้วัดเหล่านี้สนใจการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ใกล้เคียงกับรายการข้อมูลที่ท้ัง FOIA Report และ พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ฯ ต้องการชี้วัด

ใน FOIA Report จะเห็นได้ว่า มีประเด็นอืน่ท่ีได้รบัความสนใจ 

และเน้นย�า้อกี นัน่คอื การส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมลูเชงิรกุ การใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีในการสร้างความโปร่งใส การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล

ที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นกรอบวัดที่ใช้สร้างการเปิดเผย

ข้อมูลของหน่วยงาน ตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวของ FOIA Report ถูกพิจารณา

ให้เป็นการวัดความโปร่งใสในขั้นสูง (Advanced indicator) ที่ต้องการ

เน้นความโปร่งใสของหน่วยงานในระดบัสงู นอกเหนอืจากการวดัปัจจยั 

ในการสร้างความโปร่งใสในระดบัพืน้ฐานอย่างเช่นการก�าหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูพืน้ฐาน หรอืมรีะบบเปิดเผยข้อมูลหลากหลายช่องทาง ในขณะที ่

การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นการเน้นให้

หน่วยงานต้องยกระดบัตวัเองในการส่งเสรมิการจัดการข้อมูล ตรวจสอบ 

คุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่ประชาชน  

ส่วนการเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้าง 

ในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จะเป็นการก�าหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบตัวเองและพัฒนาวิธีการ

และการบริหารจัดการให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผย

ข้อมูลให้มากข้ึน ไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดในกฎหมายแบบ

ขั้นต�่าเอาไว้ ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีลักษณะเชิงรุก

310

in_���������-4-�������(264-383).indd   310 23/9/2565   16:55:22



และก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ ถ้ามองเปรียบเทียบกับกรอบการวัดและ 

ส่งเสรมิความโปร่งใสของ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ 2540 และหลกัเกณฑ์ฯ 

สามารถเทยีบเคยีงตวัชีว้ดัของ FOIA ได้กบัตวัช้ีวัดด้านการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าว

เป็นเครื่องสะท้อนว่าหน่วยงานได้มีระบบเทคโนโลยีใดบ้างท่ีส่งเสริม 

การถ่ายทอดข้อมลูไปยงัสาธารณะอย่างไร อีกทัง้การจดัการข้อมลูดงักล่าว 

มีคุณภาพอย่างไรอีกบ้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ 

คุณภาพการให้บริการหรือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ที่จะส่งผล 

ในทางอ้อมได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลของ

ตนเองอีกด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด ITA พบว่า ตัวช้ีวัดความโปร่งใส 

โดยเฉพาะการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน จะมีส่วนคล้ายคลึง

กับตัวช้ีวัดของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และ 

หลักเกณฑ์ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดของ ITA พยายามวัดการจัดการเรื่อง 

ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานของหน่วยงาน ซึง่ในอกีนยัหนึง่ มนัคอื  

ก�ากับให้หน่วยงานต้องพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและสร้าง 

ความโปร่งใสให้ก้าวหน้ามากขึน้ อย่างไรกด็ ีตวัชีว้ดั ITA ไม่ได้ก�าหนดให้

มวีดัการใช้เทคโนโลยใีนการส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมลูเอาไว้อย่างชดัเจน

ในส่วนของการส่งเสรมิความโปร่งใสผ่านการป้องกนัผู้เปิดเผย

ข้อมลูขององค์การและการสร้างความเป็นท่ีสนใจของหน่วยงานสาธารณะ 

ทัง้ใน พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ ไม่ได้ก�าหนดการวดั 

ความโปร่งใสที่สะท้อนหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งในแง่

กฎหมายซ่ึงเป็นกรอบก�าหนดเชิงสถาบัน ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี

กฎหมายที่รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเอาไว ้

อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่จะปรากฏไว้ในระเบียบ  
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หลักเกณฑ์ หรือนโยบายของหน่วยงานบางแห่งเท่านั้น ในด้านของ 

การเป็นท่ีสนใจของหน่วยงานสาธารณะ องค์กรสื่อได้ให้ความสนใจ 

ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม เมือ่เทยีบกบัการสร้างตวัชีว้ดัของ ITA  

และประเด็นที่ตัวชี้วัดให้ความสนใจ พบว่า ตัวช้ีวัดที่เน้นการส่งเสริม

ความโปร่งใสของหน่วยงานสามารถส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตาม

หลักการทั้งสองได้ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าวได้พยายามก�าหนดให้

องค์การจัดการเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์และเร่ืองทจุรติ และการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของหน่วยงาน ซ่ึงเป็น 

การเปิดโอกาสให้มีการรองรับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจากสมาชิก 

ในองค์การในระดับหน่วยงาน และให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ

การท�างานได้

การออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่

จากข้อมูลที่ ได ้ประมวลมาทั้งหมดข้างต ้น จะน�ามาสู  ่

การพัฒนาออกแบบกรอบการวัดความโปร่งใสใหม่ท่ีเหมาะสมกับ 

องค์การสาธารณะไทย ดังปรากฏในตาราง 3 ข้างล่างนี้

ทั้งนี้ ในการออกแบบตัวชี้วัด (Indicator) ที่สะท้อนข้อมูล 

ของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ให้ได้อย่างแม่นย�า จ�าเป็นอย่างย่ิงทีต้่องออกแบบตวัชีว้ดัมลีกัษณะเฉพาะ

เจาะจง (Specific) สามารถวดัได้จริง (Measurable) ยอมรบัได้ (Agreed) 

เก่ียวข้องกบัเป้าประสงค์ (Relevant) และอยูใ่นกรอบเวลา (Time bound) 

หรือที่เรียกว่า “SMART” เพื่อได้ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมิน 

ความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ 

ข้อสรุปคุณลักษะความโปร่งใส 10 ประการของ อัมพร ธ�ารงลักษณ์  
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ใน หนงัสอื หลกัธรรมาภิบาล: จากแนวคดิสูก่ารปฏบิตัใินสังคมไทย  

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2561, นน. 263 – 265) ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) ข้อมลูข่าวสารต้องเป็นสมบตัสิาธารณะ โดยต้องเปิดเผยเป็นหลกัและ

ปกปิดเป็นการยกเว้น 2) ประชาชนท้ังท่ีเป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง

สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ 3) หน่วยงานรฐัทกุประเภทต้องมพีนัธะ

ผกูพนัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 4) หน่วยงานรฐัต้องอ�านวยความสะดวก 

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยลดภาระแก่ประชาชน

ให้น้อยท่ีสุด 5) ต้องมีการผนวกเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 6) มีการก�าหนดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้น

อย่างชดัเจน 7) ข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัการเปิดเผยต้องมีคุณภาพ 8) ต้องมี

หน่วยงานภาครฐักลางทีเ่ข้ามาส่งเสรมิการสร้างความโปร่งใส 9) แนวคดิ

ความโปร่งใสต้องได้รับการรับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 

10) ควรมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Freedom of Information 

Act) เพือ่เป็นการก�าหนดแนวทาง วิธีการ และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้ามา 

ส่งเสรมิความโปร่งใสอย่างชัดเจน ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึได้ประมวลผลและออกแบบ 

ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสใหม่ที่สอดคล้องต่อองค์การสาธารณะไทย  

และคุณลักษณะข้างต้นไว้ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

1. กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ

สาธารณะ

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์การ 

3. ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร

4. ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ

5. ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน

6. การจัดการ การน�าเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะ

ที่มีประสิทธิภาพ

7. การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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ตาราง 3 การเทียบเคยีงกรอบการวดัความโปร่งใสเดมิและใหม่

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผย 

ของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดเผย

การแสดงขอ้มลูขา่วสารทีส่�าคญั ระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น

การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปดิเผยขอ้มูลการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการ

ประเมินผล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่

ประชาชน

การเปิดเผยเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ระบบการตอบโต้ท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายทีส่ง่เสรมิการสรา้งความโปรง่ใส

ขององค์การสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐานท่ีส่งเสริมความโปร่งใส 

ขององค์การ 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร

การ เปิด เผย ข้อมูลการบริหาร เ งิน 

เงินงบประมาณ

ความโปรง่ใสของการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน ความโปรง่ใสของการบรหิารการปฏบิติังาน

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน การจัดการ การน�าเสนอ และการใช้งาน

ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การปกป้อง 

ผู้เปิดโปง

มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

ยงัไมม่กีฎหมายหรอืแนวนโยบายทีร่องรับ

อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

ความเป็น

สาธารณะ

องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในการตรวจสอบ

หน่วยงานรัฐอย่างมาก

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ 

ตรวจสอบหนว่ยงานรฐัในระดบัปานกลาง

ทั้งนี้ สามารถอธิบายที่มาและแนวคิดในการออกแบบตัวชี้วัด

หลักแต่ละตัวได้ ดังต่อไปนี้

ตวัชีว้ดัแรก คอื กฎหมายทีส่่งเสรมิการสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ ถ้าเทียบในกรอบของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในส่วนของ 

การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความโปร่งใส การแสดงข้อมูล

ข่าวสารที่ส�าคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น และการเปิดเผย

ข้อมูลพื้นฐาน ตามล�าดับ เนื่องจากว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

ขององค์การนั่นคือ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

และกฎหมายดังกล่าวยังเป็นเครื่องสะท้อนข้อก�าหนด หรือแนวทาง 

ในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับพื้นฐาน นอกจากน้ี

กฎหมายดงักล่าวยงัเป็นปัจจัยทีก่�าหนดให้หน่วยงานมภีาระในการเปิดเผย 

ข้อมูลต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดด้วย

316

in_���������-4-�������(264-383).indd   316 23/9/2565   16:55:22



ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่สอง คือ ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสของ

องค์การ ตวัชีว้ดันีจ้ะสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัของ ของ FOIA Report พ.ร.บ. 

ข้อมลูข่าวสารฯ 2540 (หลกัเกณฑ์) และ ITA ได้แก่ การเตรยีมความพร้อม 

ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูล

พื้นฐาน ตามล�าดับ ด้วยเหตุที่ว่า ตัวชี้วัดนี้ ถูกออกแบบมาให้เปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 

แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์การในด้านอื่น (Organization profile)  

ท่ีท�าให้บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจภารกจิ บทบาท โครงสร้าง การตดิต่อ 

และบคุลากรขององค์การได้โดยง่าย ท้ังนี ้โดยไม่สนใจว่าข้อมลูดงักล่าว 

ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางใดบ้าง แต่โดยขั้นต�่าแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ต้อง 

ได้รับการเผยแพร่ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีได้จัดเอาไว้ด้วยก็ได้เช่นกัน รวมถึง  
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

การจัดบุคลากรให้เพียบพร้อมในการจัดการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล  

ดงันัน้ การเปิดเผยข้อมลูเหล่านีร้วมถึงกระบวนการจึงถือว่าเป็นการจัดเตรยีม 

ความพร้อมขององค์การในการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นจะต้องบรรลุ

ตัวช้ีวัดที่สาม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร  

ถ้าเทยีบกบักรอบตวัชีว้ดัของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 

(หลักเกณฑ์ฯ) และ ITA ตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัด

การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน การเปิดเผย 

ข้อมลูการบรหิารงานบคุคล และการเปิดเผยข้อมูลการบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรบคุคล ตามล�าดบั ตวัชีว้ดันีจ้ะเน้นการเปิดเผยข้อมลูการบรหิาร 

งานบคุคลซึง่ถอืว่าเป็นกระบวนการและงานในองค์การทีส่�าคญั และกระทบ 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซ้ึง ในปัจจุบัน 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณะ หรือ

แม้กระทั่งในภาคธุรกิจคือว่าเป็นเรื่องปกติและต้องปฏิบัติในเบื้องต้น

ตัวชี้วัดที่สี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ  

ได้รับการต่อยอดจากตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย

ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณและการเปิดเผยข้อมูล 

การจัดหาพัสดุ และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

จาก FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA 

ตามล�าดับ ด้วยเหตุที่ว่าข้อมูลด้านงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นรายการ 

ค่าใช้จ่ายและรายรับ รวมถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างล้วนเป็นข้อมูล

สามารถสะท้อนสุขภาพขององค์การ โดยดูว่าการบริหารงบประมาณ 

เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และอย่างไร ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส 

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ

อย่างมาก ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีตัวชี้วัดนี้เอาไว้ในรายการ
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ตัวชี้วัดที่ห้า คือ ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน  

ซึ่งตรงกับตัวช้ีวัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลของ 

หน่วยงาน การเปิดเผยข้อมลูการตดิตามและการประเมนิผล การเปิดเผย

ข้อมลูการบรหิารงาน และการเปิดเผยข้อมลูการให้บรกิารแก่ประชาชน  

และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน จาก FOIA Report พ.ร.บ.  

ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�าดับ ที่เป็นเช่นนี้ 

เพราะว่าตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องการการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกระบวนการ

บริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะ และการติดตาม

และการประเมินผล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือข้อมูลการบริหารงานตาม

ภารกจิขององค์การ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวส่วนมากล้วนเป็นข้อมลูทีค่วรได้รบั 

การเปิดเผยอยู่ก่อนแล้วโดยพื้นฐาน ส่วนมากข้อมูลเหล่านี้มักปรากฎ

อยู่ในรายงานประจ�าปีของหน่วยงาน

ตวัชีว้ดัทีห่ก คอื การจดัการ การน�าเสนอ และการใช้งานข้อมลู 

สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ได้รับการต่อยอดมาจากตัวช้ีวัดการเปิด

เผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและการปรับใช้เทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูล 

ให้มปีระโยชน์มากขึน้ การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 

และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ของ FOIA Report พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�าดับ เนื่องจากว่า

ตัวชี้วัดนี้ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานได้ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง

ระบบการจัดการข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ และการน�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่น ข้อมลูการใช้บรกิารข้อมลู การเปิดเผยข้อมลู 

หรอืการมส่ีวนร่วมของประชาชน ต่อประชาชน ซึง่จะส่งผลให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานได้ง่าย โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องท�าเร่ืองร้องขอข้อมลู และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อได้สะดวก เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนในเชิงรุก ซึ่งตัวชี้วัดนี ้
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ถกูจัดให้เป็นตวัชีวั้ดความโปร่งใสขัน้สงูขึน้ทีห่น่วยงานไม่ต้องบรรล ุแต่หาก

ท�าได้ กแ็สดงให้เหน็ถงึการพฒันาความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างดี

ตัวชี้วัดสุดท้าย คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ซ่ึงเป็นตัวชีว้ดัทีส่อดคล้องและต่อยอดมาจากหลายตวัชีว้ดัทีไ่ด้ทบทวน

ไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์

และการลดเร่ืองคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบการเปิดเผยข้อมูล ของ FOIA Report  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จาก พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ 2540 (หลกัเกณฑ์) และการส่งเสรมิความโปร่งใสของหน่วยงาน  

(ใช้ชื่อเดียวกัน) ของ ITA เนื่องจากว่า กระบวนการส่งเสริมการเปิดเผย

ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา

บุคลากร การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ

ด้านเปิดเผยข้อมูลในแง่การจัดการ การจัดการเร่ืองร้องทุกข์หรือทุจริต 

หรือแม้แต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานของ 

หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการสร้างความโปร่งใส 

ของหน่วยงานได้จริง และเป็นเครืองมือสะท้อนถึงความพยายามของ

หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างจริงจัง  

และส่งผลให้เกิดการพัฒนา และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตวัชีวั้ดนีค้วรจดัให้อยูใ่นตวัชีวั้ดความโปร่งใสขัน้สงู เนือ่งจาก

ใช้ทรัพยากรในการบรรลุค่อนข้างมากและซับซ้อน
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ข้อเสนอดัชนีชี้วัดความโปร่งใส

จากประเดน็ทัง้ 7 ประการท�าให้ได้ดัชนชีีว้ดัความโปร่งใสใหม่  

7 ตวั ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เมือ่ได้พจิารณาในค�าอธบิายทีป่ระมวล

ได้จากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อกฎหมายและการปฏบิตัจิากประเทศ

ต้นแบบท�าให้สามารถก�าหนดดัชนีย่อยในแต่ละประเด็นหลักท้ัง 7 ได ้

ดังปรากฏในตาราง 4 ข้างล่างนี้ 

ตาราง 4 กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก ดัชนีวัดความโปร่งใส

ใหม่และประเด็นย่อย

FOIA and Chief 

FOIA Officer 

Report

กรอบในการออกแบบ

ตัวชี้วัดใหม่

ประเด็นย่อย 

ในการชี้วัดใหม่

การเตรียมความ

พร้อมในการเปิดเผย

กฎหมายที่ส่งเสริม 

การสร้างความโปร่งใส

ขององค์การสาธารณะ

- กฎหมายได้ก�าหนดให้องค์การสร้าง

ความโปร่งใส  

- กฎหมายได้ก�าหนดความเป็น

สาธารณะของข้อมูลขององค์การ

ข้อมูลพื้นฐานที่ 

ส่งเสริมความโปร่งใส

ขององค์การ 

- ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐาน

องค์การ 

- การสื่อสารข้อมูลองค์การที่เน้น 

การเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้

ความโปร่งใสของ 

การบริหารบุคลากร

- แผนการด�าเนินนโยบายบริหาร

บุคลากรที่โปร่งใส

ความโปร่งใสของ 

การบริหารงบประมาณ

- แผนการจดัการงบประมาณทีโ่ปรง่ใส  

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีตรวจสอบ

ได้
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

FOIA and Chief 

FOIA Officer 

Report

กรอบในการออกแบบ

ตัวชี้วัดใหม่

ประเด็นย่อย 

ในการชี้วัดใหม่

ความโปร่งใสของการ

บริหารการปฏิบัติงาน

- แผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน  

- การปฏิบัติงานและการให้บริการที่

เน้นการเปิดเผย และตรวจสอบได้

การเปิดเผยเชิงรุก การจัดการ การน�าเสนอ  

และการใช้งานข้อมูล

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกลาง 

- การใช้งานขอ้มลูเพือ่สรา้งประโยชน์

สาธารณะ

- การจัดการคุณภาพข้อมูลท่ีได้

มาตรฐาน

การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรับปรุงทันการณ ์

และลดการตกค้าง

ของข้อมูล

การส่งเสริมความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน 

- การจัดการและการพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 

- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะ  

- กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบ 

การเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการตอบโต้ 

ที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

มีกฎหมายอื่น

รองรับการคุ้มครอง 

ผู้ร้องทุจริตในหน่วยงาน  

Whistleblower 

Protection Act 

1989

องค์กรสื่อใน

สหรัฐอเมริกา 

ให้ความสนใจในการ

ตรวจสอบหน่วยงาน

รัฐอย่างมาก
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ตามตาราง 4 ส�าหรับกรอบตัวช้ีวัดใหม่ท่ีน�าเสนอ ตัวชี้วัด 

หลกัแรก คอื การมกีฎหมายทีส่่งเสรมิการสร้างความโปร่งใสขององค์การ

สาธารณะ ตวัชีว้ดันีจ้ะเป็นการก�าหนดให้องค์การต้องสร้างความพร้อม 

ในทางกฎหมายเพือ่รองรบัการเปิดเผยข้อมลูและการสร้างความโปร่งใส 

ในการนี้ตัวชี้วัดนี้มีประเด็นย่อยที่สนใจในการวัดอยู่ 2 ประเด็นคือ 

กฎหมายได้ก�าหนดให้องค์การสร้างความโปร่งใส และกฎหมายได้ก�าหนด

ความเป็นสาธารณะของข้อมลูขององค์การ สามารถอธบิายรายละเอยีด

เพิ่มเติม ดังนี้

1. กฎหมายได้ก�าหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ

องค์การ ในประเดน็นี ้จะสนใจท้ังกฎหมายจากภายในและ

ภายนอก กล่าวคอื จะดวู่าได้มกีฎหมายท่ีเป็น รฐัธรรมนญู 

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎกระทรวง ซึ่งเป็น

ปัจจัยกฎหมายภายนอก รวมถึง ค�าสั่ง และกฎระเบียบที่

เป็นปัจจยักฎหมายภายในองค์การทีก่�าหนดให้หน่วยงาน

นั้นๆ ได้สร้างกระบวนการ การเตรียมความพร้อม หรือ 

การเปิดรับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และ 

การสร้างความโปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร และมากน้อย

เพียงใด ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ประเด็นดังกล่าว จึงได้ก�าหนด

ตวัชีว้ดัย่อยไว้ซึง่ประกอบไปด้วย กฎหมายจดัตัง้องค์การ

ก�าหนดให้สร้างความโปร่งใสตั้งแต่ระดับหน่วยงานหลัก

ถงึหน่วยงานย่อย กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ทัง้หน่วยงาน

สาธารณะอื่น รวมถึงประชาชนเข้าถึงข้อมูลขององค์การ

ได้โดยง่าย และรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นได้ก�าหนด

โทษส�าหรับองค์การดังกล่าวในกรณีไม่ปฏิบัติเพื่อสร้าง

ความโปร่งใส
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

2. กฎหมายได้ก�าหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ

องค์การ หมายถึงการทีห่น่วยงานน้ันมกีฎหมาย กฎระเบยีบ 

หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดให้ข้อมูล

ของหน่วยงานสะท้อนความเป็นสาธารณะให้มากที่สุด  

ในแง่กฎหมายภายนอก ให้ตรวจสอบดูว่ามีรัฐธรรมนูญ 

พระราชบญัญตั ิและ/หรอืกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องก�าหนดไว้

หรอืไม่ และในแง่กฎหมายหรือกฎระเบยีบภายในองค์การ 

ให้ดูว่ามีกฎระเบียบ ค�าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่

เกีย่วข้องนัน้ก�าหนดความเป็นสาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด  

ข้อบ่งช้ีหนึ่งในการดูว่ามีกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ 

ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหรือการท�าให้ข้อมูลของ 

หน่วยงานเป็นสาธารณะคอื จ�านวนข้อมลูท่ีได้รบัการยกเว้น

ในการเปิดเผยที่ถูกก�าหนดในกฎระเบียบและกฎหมาย

ต่างๆ เนือ่งจากถ้าหากมน้ีอย แสดงว่าข้อมลูของหน่วยงาน 

จะมีความเป็นสาธารณะมาก ภายใต้ประเด็นดังกล่าว  

ได้ก�าหนดตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ กฎหมายได้ก�าหนดให้ข้อมลู

ขององค์การดังกล่าวเป็นสาธารณะ หรอืได้รบัการเปิดเผย

ได้โดยง่าย และมีกฎหมาย ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงระบุถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลขององค์การ 

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการสร้าง

ความโปร่งใสในองค์การผ่านการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมลูด้านบคุลากร โครงสร้างองค์การ กฎหมาย

หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือแผนงานต่างๆ ให้แก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายและทั่วถึง โดยส�าหรับตัวชี้วัดหลักนี้  

จะมีประเด็นย่อยที่ต้องให้ความสนใจอยู่ 2 ประเด็น นั่นคือ ความ

ครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ และการสื่อสารข้อมูลองค์การ 

ท่ีเน้นการเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้ 

สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ จะหมายถึง 

ความทั่วถึง ความกว้าง และความลึกของข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

หรอืหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามมีากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ต่อการท�า 

ความเข้าใจและตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานแก่ผู้ใช้งานข้อมูล

ได้มากน้อยเพียงใด ตามประเด็นดังกล่าว ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดย่อยเพื่อ

ก�าหนดให้องค์การต้องจัดท�าหรือต้องมีข้อมูลจ�านวนหนึ่งซึ่งประกอบ 

ไปด้วย ข้อมลูภารกจิ โครงสร้าง ผูบ้รหิาร และอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน  

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

ข้อมูลการติดต่อ และมีกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสือ่สารข้อมลูองค์การทีเ่น้นการเปิดเผย และการปฏสิมัพนัธ์

กบัผูไ้ด้รบับรกิารทีต่อบสนองได้ หมายถงึ การท่ีหน่วยงานจะต้องเปิดเผย 

ข้อมูลท่ีเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นท�าให้ข้อมูล 

น�าไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ส�าหรับประเด็นนี้ จึงได้ก�าหนด 

ตวัช้ีวัดย่อยทีเ่หมาะสมเอาไว้ นัน่คอื หน่วยงานจะต้องมข่ีาวประชาสมัพันธ์ 

พืน้ทีใ่นการให้บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ผูไ้ด้รบับรกิาร และการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ในการสื่อสารกับผู้ได้รับบริการ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตวัชีว้ดัหลักทีส่าม คอื ความโปร่งใสของการบรหิารบคุคลากร 

เป็นตัวช้ีวัดทีต้่องการให้หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมลูการบรหิารงานบุคคล

ของตนเองไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงท่ีถูกก�าหนด 

มาจากภายนอก ตลอดจนนโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใน  

ว่ามผีลกระทบอย่างไรบ้างต่อสมาชิกภายในขององค์การ ทัง้นี ้เพือ่เป็น 

การสร้างความรับรู้แก่คนในองค์การ และสามารถท�าให้ทุกคนท�างาน

ตามกฎระเบียบได้อย่างเปิดเผย มีเอกสารรองรับ ตัวชี้วัดย่อยที่ได้รับ 

การออกแบบเพื่อสนับสนุนการวัดตามตัวชี้วัดหลักนี้ ประกอบไปด้วย  

การมีนโยบายการบรหิารบคุลากรประจ�าปี หลกัเกณฑ์การจดัการทรพัยากร

บคุคลทีอ้่างองิตามกฎหมาย คณะกรรมการภายในเพือ่ตรวจสอบการใช้

อ�านาจทีม่ชิอบต่อบคุลากรในหน่วยงาน และการรายงานผลการด�าเนนิ

นโยบายการบริหารบุคลากรประจ�าปี

ตวัชีว้ดัหลกัท่ีสี ่คอื ความโปร่งใสของการบรหิารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดหลักนี้ให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ  

การใช้จ่ายเงนิ และการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน เนือ่งจากว่าการบริหาร 

งบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงินในหน่วยงานภาครัฐ 

มีความส�าคัญอย่างมาก เพราะเงินดังกล่าวได้มาจากภาษีประชาชน 

ที่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ตัวชี้วัดหลักนี้ได้ให้ความสนใจกับ 

ประเด็นย่อย 2 ประการ ได้แก่ แผนการจัดการงบประมาณท่ีโปร่งใส 

และระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้ อธิบายได้ดังนี้

1. แผนการจดัการงบประมาณทีโ่ปร่งใส กล่าวคอื หน่วยงาน

จะต้องด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูในการจดัการงบประมาณ 

ที่ท�าให้เห็นกระบวนการตัดสินใจ การใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลของการใช้จ่ายงบประมาณตัง้แต่ระดบัหน่วยงานหลกั  
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และหน่วยงานย่อย โดยประเดน็นีมี้ตวัชีว้ดัย่อยท่ีประกอบ

ไปด้วย การมแีผนการการเงนิหรอืการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานประจ�าปี รายงานตดิตามตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานประจ�า 6 เดอืน รายงานตดิตาม

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจ�าปี  

แผนการการเงินหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานย่อย 

ประจ�าปี รายงานตดิตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานย่อยประจ�า 6 เดือน และรายงานติดตาม

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานย่อยประจ�าปี

2. ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างทีโ่ปร่งใส ซึง่เป็นกระบวนการหนึง่

ที่ส�าคัญอย่างมากในองค์การ และสามารถเกิดการทุจริต

ได้ค่อนข้างมาก ดังน้ัน นีจ่งึเป็นประเดน็ย่อยหนึง่ทีต่วัชีว้ดั

หลกันีใ้ห้ความสนใจ กล่าวคอื ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

ของหน่วยงาน จะต้องเปิดเผยข้อมลูตัง้แต่ต้นกระบวนการ

จนถึงจบกระบวนการ เพื่อท�าให้เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างตัง้แต่เริม่ต้นว่ามอีะไรไม่ชอบมา 

พากลหรือไม่ ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท�าให้

องค์การสามารถยบัยัง้ ป้องกนั หรือลดการทจุรติทีเ่กดิขึน้ได้  

ตวัชีว้ดัย่อยทีส่อดรบัประกอบไปด้วย การมแีผนการจัดซือ้

จดัจ้างหรือการจดัหาพัสดปุระจ�าปี ประกาศการจดัซือ้จดัจ้าง  

การจัดหาพัสดุ และคู่การค้าที่เกี่ยวข้องระบบการจัดซื้อ 

จัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการเก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบและปลอดภยั กฎระเบยีบทีก่�าหนดอ�านาจหน้าท่ี

ในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ประกาศ

ของหน่วยงานที่ก�าหนดผู้มีอ�านาจหน้าท่ีในการอนุมัติ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างชัดเจน การประกาศรายการการจดัซือ้  

จัดจ้าง และจัดหาพัสดุพร้อมคู่ค้าและมูลค่าก่อนที่จะ 

ด�าเนนิการเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วนั สรปุผลการจดัซ้ือจดัจ้าง 

และการจัดหาพสัดรุายเดอืน และสรปุผลการจดัซือ้จดัจ้าง

และการจัดหาพัสดุรายปี

ส�าหรับตัวชี้วัดหลักที่ห้า ความโปร่งใสของการบริหาร 

การปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการท�างานภายในโดยเฉพาะกระบวนการท�างานท่ีเก่ียวข้องกับ

การจดัการบรกิารสาธารณะทีส่นบัสนนุภารกิจหลกัของหน่วยงานตนเอง 

ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะต้องเปิดเผยตัง้แต่กระบวนการตัดสนิใจ 

การจดัสรรทรพัยากร ตลอดจนผลปฏบิตังิาน เพือ่เป็นการสือ่สารข้อมลู 

ให้ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์การรบัทราบ และสามารถน�ามา 

ซึง่การตรวจสอบ ปรบัปรงุ และพฒันาองค์การต่อไป อนึง่ ตวัชีว้ดัหลกันี้ 

ได้ให้ความสนใจประเด็นย่อยอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ แผนการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเน้นการเปิดเผยและ

ตรวจสอบได้

1. แผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน ในประเด็นนี้ ตัวชี้วัด

หลักดังกล่าวสนใจการท�าให้หน่วยงานของรัฐต้องมีแผน 

การด�าเนินการภายใน (Internal process) ต่างๆ ที่เป็น 

รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยแผนงานดังกล่าว

จะต้องเป็นแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ทีส่อดรบัการยทุธศาสตร์ แผนแม่บท และภารกจิหลักของ

หน่วยงาน โดยแผนงานนีค้วรมตีัง้แต่ระดบัหน่วยงานหลัก 

และหน่วยงานย่อย แผนการท�างานเหล่านี้ต้องได้รับ 

328

in_���������-4-�������(264-383).indd   328 23/9/2565   16:55:23



การเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส และท�าให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างสม�า่เสมอ 

นอกจากนี ้ในประเด็นนี ้ยงัได้ให้ความสนใจกบัการเปิดเผย

ผลการปฏิบัติการอีกด้วย เพื่อท�าให้เห็นว่ากระบวนการ

ท�างาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไร และ 

มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร และท�าให้เหน็การเปิดเผยข้อมลู

ของหน่วยงานอย่างเป็นพลวัต ส�าหรับประเด็นย่อยน้ี  

ได้ก�าหนดให้องค์การต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การมี 

แผนการด�าเนินงานประจ�าปี แผนการท�างานในระดับ 

ปฏิบัติงาน รายงานผลการด�าเนินงานประจ�า 6 เดือน  

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี แผนการปฏิบัติงาน 

และการให้บริการของหน่วยงานย่อยมีรายงานผล 

การปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อย 

ประจ�าทุก 6 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการของหน่วยงานย่อยประจ�าปี

2. การปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเน้นการเปิดเผย 

และตรวจสอบได้ กล่าวคือ นอกเหนือจากการสนใจ

การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการด�าเนินงานภายในแล้ว  

ในประเด็นนี ้หน่วยงานจะต้องบรรลกุารสร้างความโปร่งใส

แก่กระบวนการท�างานซ่ึงสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ

โดยตรงนั้นคือ กระบวนการปฏิบัติราชการ และการให้

บริการของบุคลากร อันส่งผลท�าให้บุคลากรที่ท�างาน 

ในระดับปฏิบัติการสามารถด�าเนินงานได้อย่างแน่นอน  

ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบรองรับ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

นอกจากนี ้องค์การยังสามารถเรยีนรูจ้ดุบกพร่องของตนเอง 

และความต้องการของประชาชน ซ่ึงสามารถใช้ต่อยอด

และพัฒนาการท�างานของหน่วยงานเองได้ ตัวชี้วัดย่อย

ทีใ่ช้วดัในประเดน็ดงักล่าวประกอบไปด้วย การมคีูม่อืและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีข้อมูล

สารสนเทศเชิงสถิติด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย มีรายงานความพึงพอใจต่อ 

การให้บรกิารของหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการด้วย 

E-Service ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการได้อย่าง

เป็นระบบและปลอดภัย

ตวัชีวั้ดหลกัทีห่ก คอื การจดัการ การน�าเสนอ และการใช้งาน 

ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบชี้วัดที่พยายามยกระดับ 

การสร้างความโปร่งใสไปสู่ข้ันสูงสุดที่เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยท�างานอย่างเป็นระบบ โดยจดัการข้อมลูได้อย่างถกูต้องได้มาตรฐาน 

สามารถใช้งานต่อได้ในวงกว้าง และต่อยอดการท�างานสู่สังคมได ้

อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้น ยังกินความถึงการจัดการการเปิดเผย

ข้อมลูภายในองค์การ ว่าหน่วยงานจะสามารถปรบัปรุงระบบการเปิดเผย 

ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ประเด็นย่อยที่ตัวชี้วัดหลักนี้ 

สนใจ คอื ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง การจัดการคุณภาพข้อมลู 

ทีไ่ด้มาตรฐาน และการใช้งานข้อมูลเพือ่สร้างประโยชน์สาธารณะ อธบิาย

ได้ดังนี้

1. ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง ประเดน็ย่อยน้ีต้องการ

เน้นให้องค์การสามารถสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูล

หรือการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง  
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ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการใช้ดุลยพินิจของคน 

ให้ได้มากทีส่ดุด้วย เป้าหมายสงูสดุของประเด็นนี ้คือ การสร้าง 

ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง ไม่มผีลประโยชน์ของ 

บคุคลเข้ามาเก่ียวข้อง มตีวัชีวั้ดย่อย ได้แก่ การมกีารเผยแพร่ 

ข้อมลูทีร่ะบถุงึสดัส่วนข้อมูลในองค์การทีไ่ด้รบัการเปิดเผย 

แล้วและยังไม่ได้เปิดเผยพร้อมประเภทของข้อมูลและ 

เหตผุลประกอบ มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงาน 

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยยึดอายุของ 

ข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ 

มคีณะกรรมการก�ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 

อย่างชัดเจน

2. การจดัการคุณภาพข้อมูลทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นประเด็นย่อย

ท่ีต้องการให้หน่วยงานได้ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง

ระบบการเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ

เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายและเป็นประโยชน์สงูสดุ ตวัชีว้ดัย่อย 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย การท�าให้ข้อมูลทันสมัย

สม�า่เสมอ จัดให้มีการแปลงข้อมลูเอกสารให้อยูใ่นรปูแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดใน 

หน่วยงาน มกีารแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรปูทีใ่ช้ประโยชน์ต่อ 

ได้ง่าย มีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติจากรูปแบบ .pdf เป็น 

รปูแบบ .csv หรอื .xls มีการตรวจสอบความปลอดภยัของ

ข้อมลู และจดัระบบความปลอดภยัแก่ข้อมลูให้ได้มาตรฐาน 

จัดให้มีระบบการบันทึกการใช้งานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้อง 

และไม่เกีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล และมมีาตรการส�ารอง

ข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

3. การใช้งานข้อมูลเพือ่สร้างประโยชน์สาธารณะ ในประเด็น

ย่อยนี้ จะเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างความโปร่งใส 

ขององค์การว่ามีประโยชน์ต่อสาธารณะมากน้อยเพยีงใด  

โดยตัวชี้วัดย่อยท่ีอยู่ในประเด็นนี้คือ การเปิดเผยสถิติ 

การเรยีกใช้งานข้อมลูจากประชาชนและองค์การสาธารณะ

อื่นของหน่วยงาน โดยค�านึงถึงหลักความเป็นส่วนตัว 

ของผูข้อข้อมลู และการรวบรวมผลกระทบเชงิบวกและลบ

จากการใช้ข้อมลูของหน่วยงานโดยประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

ตัวชี้วัดที่เจ็ด คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ในตัวชี้วัดหลักนี้จะเน้นการให้หน่วยงานด�าเนินการกิจกรรมหรือ

กระบวนการต่างๆ ทีส่่งเสรมิให้องค์การเพิม่การเปิดเผยข้อมลู และพืน้ที่ 

ทีท่�าให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูลมากข้ึน ท้ังนี ้เพือ่เป็นการยกระดบัการสร้าง 

ความโปร่งใสในองค์การอย่างต่อเนือ่ง และส่งมอบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ประเด็นย่อยต่างๆ ท่ีตัวชี้วัดหลักนี้สนใจ 

มี 3 ประเด็นได้แก่ การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม 

ความโปร่งใส การเข้าถงึข้อมลูของประชาชนและองค์การสาธารณะ และ

กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. การจดัการและการพฒันาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใส 

กล่าวคือ เป็นการก�าหนดให้หน่วยงานสาธารณะต้องม ี

กระบวนการจดัการบคุลากรภายในของตนเองให้มคีวามพร้อม 

ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก 
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มากกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 

บคุลากรภายทีไ่ด้รบัการฝึกต้องปรบัใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น 

ตวัชีว้ดัย่อยท่ีสนบัสนนุการวดัความโปร่งใสตามประเดน็นี้ 

คือ การมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์การ

รับผิดชอบการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน แผนการ

พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ 

ส่งเสรมิความโปร่งใส ประกาศหรอืระบบการให้คณุให้โทษ

แก่บคุลากรเพือ่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน  

และมาตรการลงโทษในกรณทีีม่กีารเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรอืตามทีอ่งค์การได้ก�าหนด

เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส

2. การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ  

เป็นประเดน็ท่ีต้องการสะท้อนให้เหน็ว่า หน่วยงานจะต้อง 

ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูลสาธารณะที่จ�าเป็นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ประชาชน  

รวมถงึภาคประชาสังคมหรอืธุรกิจ และองค์การสาธารณะอ่ืน  

ทัง้นี ้หน่วยงานจะต้องมกีารเปิดให้ประชาชนและองค์การ

สาธารณะเข้าถึงข้อมลูของตนได้โดยง่าย ทีส่�าคญัคอื ข้อมลู

ดงักล่าวควรอยู่ในรปูแบบทีพ่ร้อมใช้งานได้ และสามารถรู ้

ได้ว่ามข้ีอมลูใดบ้างทีป่รากฎและไม่ปรากฎด้วยเหตผุลอะไร  

รวมถงึต้องมกีารปรบัใช้เทคโนโลยใีนการอ�านวยความสะดวก 

ในการเข้าถงึข้อมลูของประชาชนและองค์การสาธารณะอืน่

ได้ด้วย ในแง่การสนบัสนนุเชิงองค์การ หน่วยงานเองควร

ให้ความสนใจในท�าให้หน่วยงานสร้างความโปร่งใสมากขึน้  
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ด้วยการแต่งตัง้ให้มีกลุม่ท�างานภายในองค์การเพ่ือยกระดับ

การสร้างความโปร่งใสให้มากข้ึนด้วยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้  

จึงได้ออกแบบตัวช้ีวัดย่อยที่รองรับได้ได้แก่ ประชาชน

สามารถเข้าถงึข้อมลูของหน่วยงานได้อย่างทัว่ถงึ หน่วยงาน 

จดัให้มช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูแก่ประชาชนทีห่ลากหลาย 

ข้อมูลทีป่ระชาชนเข้าถงึถกูจดัให้อยูใ่นรปูแบบทีใ่ช้งานต่อ

ได้ง่าย ประชาชนได้รับการช้ีแจงว่าข้อมูลใดบ้างที่เข้าถึง 

ได้บ้างหรอืไม่ได้บ้าง พร้อมกบัมเีหตผุลประกอบ องค์การ

สาธารณะอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง 

ทัว่ถึง หน่วยงานจดัให้มช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูแก่องค์การ

สาธารณะอ่ืนทีห่ลากหลาย ข้อมลูทีอ่งค์การสาธารณะอืน่

เข้าถึงถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย องค์การ

สาธารณะอืน่ได้รบัการชีแ้จงว่าข้อมูลใดบ้างทีเ่ข้าถงึได้บ้าง  

หรอืไม่ได้บ้าง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ จดัให้มกีารเชือ่มต่อ 

ข้อมูลท่ีได้รับการเปิดเผยของหน่วยงานแก่ประชาชน 

ด้วยระบบ API จดัให้มกีารเชือ่มต่อข้อมลูทีไ่ด้รบัการเปิดเผย 

ของหน่วยงานแก่องค์การสาธารณะอื่นด้วยระบบ API  

หน่วยงานจัดให้มี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล

สามารถค้นหาข้อมลู และการใช้ประโยชน์ข้อมลูได้โดยง่าย 

จดัให้มรีะบบเรยีกข้อมลูของหน่วยงานทางอเิลก็ทรอนกิส์

แก่ประชาชน จัดให้มีระบบเรียกข้อมูลของหน่วยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่องค์การสาธารณะอื่น และจัดให้มี 

คณะท�างานหรือการปฏิบัติงานที่อ�านวยความสะดวก 

ในการขอข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอื่น
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3. กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล

ที่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นย่อยนี้เป็นการก�าหนดให ้

หน่วยงานต้องสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน

องค์การได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากว่าการสร้างกลไกดงักล่าว 

จะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีรองรบัให้บคุคลทัง้ภายในและภายนอก

องค์การกล้าเปิดเผยข้อมูล หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้

อย่างรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ ประเด็นย่อยดังกล่าว 

ยังต้องการให้หน่วยงานให้ความสนใจกับกระบวนการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมให้องค์การพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยู่

ตลอดเวลา อีกท้ังท�าให้ประชาชนรูส้กึมัน่ใจในกระบวนการ

เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานว่ามีความเป็นธรรม และ 

ถกูต้องมากพอ ภายใต้ประเดน็ย่อยนี ้ได้ก�าหนดตวัช้ีวดัย่อย 

เอาไว้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานจัดให้มีแนวปฏิบัติ 

เพ่ือจดัการเรือ่งร้องเรยีนทีเ่หมาะสม จดัให้มช่ีองทางแจ้ง

เรือ่งร้องเรยีน มสีถิตกิารแจ้งเรือ่งร้องเรยีน และผลส�าเรจ็

ประจ�าทุก 6 เดือน มีสถิติการแจ้งเร่ืองร้องเรียน และ 

ผลส�าเรจ็ประจ�าปี มรีะบบการติดตามเร่ืองร้องเรียนอย่าง 

ต่อเนือ่ง มกีารรายงานความคบืหน้าแก่ผูร้้องเรยีนทกุ 15 วนั  

มกีารจัดต้ังคณะกรรมการภายในเพือ่ตดิตามเรือ่งร้องเรยีน 

อย่างชัดเจน มกีารจัดตัง้คณะกรรมการภายนอกเพือ่ตดิตาม

เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และหน่วยงานมีมาตรการ

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน
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ในการนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดหลัก 

ประเด็นการวัดย่อย และตัวชี้วัดย่อย ได้อย่างเป็นระบบ ได้ตามตาราง

ด้านล่าง

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

1. กฎหมาย 

ที่ส่งเสริมการ

ส ร้ า ง ค ว าม

โปร่ ง ใสของ

อ ง ค์ ก า ร

สาธารณะ

1.1 กฎหมาย

ได้ก�าหนดให้

องค์การสร้าง

ความโปร่งใส

ดูกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจาก

ภายในและภายนอก เช่น  

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ 

หรือกฎกระทรวง ค�าสั่ง และ

กฎระเบียบภายในองค์การที่

ก�าหนดให้หน่วยงานนั้นๆ ได้

สร้างกระบวนการ การเตรียม

ความพร้อม หรือการเปิดรับ 

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเปดิเผย

ข้อมูล และการสร้างความ

โปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร 

และมากน้อยเพียงใด

1. มกีารเปดิเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก่ บุ คคลภายในและ

ภายนอก 

2. มกีระบวนการ ขัน้ตอน

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก ประชาชน

สามารถเข้ าถึ ง ได้ ง่ าย  

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส� าห รั บอ งค์ ก า ร 

ดังกล่าวในกรณีมีพฤติกรรม 

ไม่ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

1.2 กฎหมาย

ไ ด้ ก� า ห น ด

ค ว า ม เ ป็ น

สาธารณะของ

ข้ อ มู ล ข อ ง

องค์การ

- มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ก�าหนดใหข้อ้มลูของหนว่ยงาน

สะท้อนความเป็นสาธารณะ 

ให้มากที่สุด

-  มี พ ระ ราช บัญญั ติ  กฎ

กระทรวง กฎหมายหรือกฎ

ระเบียบภายในองค์การ ค�าสั่ง 

หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่

เกีย่วขอ้งนัน้ก�าหนดความเปน็

สาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด 

จ�านวนขอ้มลูทีไ่ด้รบัการยกเวน้

ในการเปิดเผยที่ถูกก�าหนดใน

กฎระเบียบและกฎหมายตา่งๆ 

น้อย แสดงว่ าข้อมูลของ 

หน่วยงานจะมีความเป็น

สาธารณะมาก

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององค์การดังกล่าว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย 

 

5. มีกฎหมาย ประกาศ 

หรอืกฎทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ระบุ

ถงึขอ้ยกเว้นในการเปดิเผย

ขอ้มลูขององค์การดังกล่าว

ไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

2. ข้อมูลพื้น

ฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใส

ขององค์การ

2 . 1  ค ว า ม

ครอบคลมุของ

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การ 

- มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ขององคก์ารใหแ้กบ่คุคลภายใน

และภายนอก ข้อมูลภารกิจ 

ของหน่ วยงาน บุคลากร  

งบประมาณ การบริหาร  

การปฏิบัติราชการ ตลอดจน

แผนงาน แผนปฏิบัติการ และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

โดยค�านงึถงึการเขา้ถงึได ้ความ

ครบถ้วน และทันสมัยของ

ข้อมูล

6 .  มี ข้ อ มู ล ภ า ร กิ จ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ� า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง 

หน่วยงาน 

7. มขีอ้มลูแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบัิตงิานทัง้ระยะสัน้ 

และระยะยาว ท่ีครอบคลุม

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การ

ปฏิบัติราชการ รวมถึง 

การให้บริการ

8.  มีข้อมูลการติดต่อ 

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

2.2 การสือ่สาร

ขอ้มลูองค์การ

ที่เน้นการเปิด

เผย และการ

ปฏสิมัพันธ์กับ

ผู้ได้รับบริการ

ทีต่อบสนองได้

- การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก 

โดยต้ อ งมี ปฏิ สั ม พันธ์ กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งจาก

ภายในและภายนอกอย่าง

สม่�าเสมอ ผา่นการแลกเปลีย่น

ข้อมูลต่อกัน

11. มีข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านช่อง

ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A  

แก่ผู้ได้รับบริการ 

13. มกีารใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการส่ือสาร 

กับผู้ได้รับบริการ
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

3 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

ก า รบ ริ ห า ร

บุคลากร

3.1 การด�าเนนิ

น โ ย บ า ย

บ ริ ห า ร

บุ ค ล า ก ร ท่ี

โปร่งใส

- เปดิเผยขอ้มลูการบริหารงาน

บุคคลที่อยู่ ในรูป พระราช

บัญญัติ  หรือกฎกระทรวง 

นโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์

ต่างๆ ว่ามีผลกระทบอย่างไร

บ้างต่อสมาชิกภายในของ

องค์การ เพื่อสร้างความรับรู้ 

แก่คนในองค์การ และสามารถ

ท�าให้ทุกคนท�างานตามกฎ

ระเ บียบได้อย่ า ง เปิด เผย  

มีเอกสารรองรับอย่างถูกต้อง

- ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีโดยเฉพาะ

บุคคลในองค์การต้องสามารถ

รับรู้และเข้าถึงกระบวนการ

บรหิารบคุลากรทัง้หมดภายใน

องค์การ

1 5 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากร

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ 

ร้องเรียน อุทรณ์อันเกิด

จากข้ อพิพาท ในการ

บริหารบุคลากร

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ให้ โทษแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน

4 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

ก า รบ ริ ห า ร 

งบประมาณ

4.1 แผนการ

จั ด ก า ร 

งบประมาณ 

ที่โปร่งใส

- เปิดเผยข้อมูลการจัดการ 

งบประมาณ กระบวนการ 

ตดัสนิใจ การใชจ่้ายงบประมาณ 

แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 

งบประมาณตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ 

หนว่ยงานหลกั และหน่วยงาน

ย่อย

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตดัสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใช้  

งบประมาณของหนว่ยงาน
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

4.2 ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ที่เปิดเผย

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล

ตัง้แตต่น้กระบวนการจนถงึจบ

กระบวนการ เพือ่ท�าใหเ้หน็ผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่เริ่มต้นว่ามี

อะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ 

เพ่ือให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน 

หรือลดการทุจริตที่เกิดขึ้นได้

21. มแีผนการจดัซ้ือจัดจ้าง

หรอืการจดัหาพสัดปุระจ�า

ปี  

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และ 

การจัดหาพัสดุ

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

5 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

การบรหิารการ

ปฏิบัติงาน

5 . 1  ก า ร

ประสานงาน

ภ า ย ใ น ท่ี

ชัดเจน

- มกีระบวนการท�างานภายใน 
(internal process) รปูแบบการ
ส่ือสารและการประสานงานที่
เป็นรูปธรรม และสามารถ 
ตรวจสอบได้ สอดรับกับแผน
ปฏิบัติการ (Act ion Plan) 
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัง้แตร่ะดับหนว่ยงานหลกั และ
หน่วยงานย่อย และได้รับการ
เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างสม่�าเสมอ 
เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส 
และท�าให้สมาชิกในองค์การ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบ
การท�างานได้อย่างสม่�าเสมอ

24. มแีผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสาน

งานระหว่างหน่วยงานยอ่ย

ภายในองค์การ

2 5 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนนิงานภายใน

องค์การ

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองค์การอย่าง

ชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

5.2 การปฏบัิติ

งานและการให้

บริการที่ เน้น

การเปิดเผย 

-  ส ร้ า งความ โปร่ ง ใ สแก่

กระบวนการท�างานที่เ ก่ียว

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากภายนอกองค์การโดยตรง 

เช่น การปฏิบัติราชการ และ

การให้บริการแก่ประชาชน  

อนัสง่ผลท�าใหบ้คุลากรทีท่�างาน

ในระดับปฏิบัติการสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างแน่นอน  

ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบ

ได้ มีกฎระเบียบรองรับ

- ในกระบวนการใหบ้รกิารและ

ปฏิบัติราชการ ต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ

สาธารณะ และการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานให้กับ

บุคคลภายในและภายนอกได้

ทราบ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ และ

ปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ด�าเนินการ 

- ให้องค์การสามารถเรียนรู้ 

จุดบกพร่องของตนเองและ

ความต้องการของประชาชน 

น�ามาใชต้อ่ยอดและพฒันาการ

ท�างานของหน่วยงานเองได้

27. มีคู่มือและมาตรฐาน

ในการปฏบัิตงิาน และการ

ให้บริการ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชิงสถิติด้านการปฏิบัติงาน 

และการให้บรกิารทีส่ามารถ 

ใช้งานต่อได้ง่าย

29. มรีายงานความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริ การของ 

หน่วยงาน

30. หน่วยงานให้บริการ

ดว้ย E-Service ทีส่ามารถ

บนัทกึข้อมูลการใหบ้รกิาร

ได้อย่างเป็นระบบและ

ปลอดภัย
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

6. การจัดการ 

การน�าเสนอ 

และการใช้

งานข้อมูล

สาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพ

6.1 ระบบการ

เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นอิสระ

- มรีะบบการเปดิเผยขอ้มลูหรอื

การตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่

เปิดได้บ้างหรือไม่ได้บ้างให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้

ดลุยพนิจิของคนใหไ้ด้มากท่ีสดุ 

สรา้งระบบการเปดิเผยขอ้มลูท่ี

เปน็อสิระ และไมม่ผีลประโยชน์

ของบคุคลเขา้มาเกีย่วขอ้ง เพือ่

ลดการทุจริต หรือเหตุอื่น 

ที่ ส ร้ า งความ เสี ยหาย กับ 

หน่วยงาน

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเร่ืองของข้อมูล 

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

32. มีกระบวนการในการ

เปิด เผยข้อมูล ท่ี ได้ รับ

ยกเวน้หรอืยงัไมไ่ดร้บัการ

เปิดเผยอย่างเป็นระบบ 

โ ดย ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ขอ ง 

บุคคลากรน้อยที่สุด

6.2 การจดัการ

คณุภาพขอ้มลู

ที่ได้มาตรฐาน

- ปรับใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้ง

ระบบการเปิดเผยข้อมูล และ

ข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ 

เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายและ 

เป็นประโยชน์สูงสุด

33. มีกระบวนการแปลง
ข้อมูลในองค์การที่เป็น 
กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 
ทั้งน้ีควรเป็นเอกสารใน 
รูปแบบ .pdf .csv .Json 
.xlsx หรือ .xls โดยค�านึง
ถงึการใชง้านต่อเปน็ส�าคญั

34. มีกระบวนการจัด
ร ะ เบี ยบ  ต ร ว จสอบ
คุณภาพ รั กษาความ
ปลอดภัย และส�ารอง
ข้อมูล รวมถึงการบันทึก
การใชข้อ้มลูท้ังทีเ่ปน็ขอ้มลู
สว่นบคุคลและไมใ่ชอ่ยูเ่ปน็
ประจ�า
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

6.3 การใช้งาน

ข้ อ มู ล เ พื่ อ

สรา้งประโยชน์

สาธารณะ

- การวัดผลลัพธ์ของการสร้าง

ความโปร่งใสในองค์การว่า 

มีประโยชน์ต่อสาธารณะ 

มากน้อยเพียงใด

35. มกีารเปดิเผยสถติกิาร
เรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์การ
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ข อ ง 
หนว่ยงาน โดยไดร้บัความ
คุม้ครองความเปน็สว่นตวั
ของผู้ขอข้อมูล

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้อมูลของหน่วยงานโดย
ประชาชนและองค์การ
สาธารณะอื่น

7. การสง่เสรมิ

ความโปร่งใส

ของหนว่ยงาน 

7.1 การจดัการ

และการพัฒนา

บุคลากรเพื่อ

ส่งเสริมความ

โปร่งใส

-  ก� า ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น

สาธารณะต้องมีกระบวนการ

จัดการบุคลากรภายในของ

ตนเองให้มีความพร้อมในการ

ปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิการเปดิ

เผยข้อมูลในเชิงรุก มากกว่าที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมาย สามารถ

ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส มั ย ใ ห ม่ ใ น ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการเปิดเผย

ข้อมูลให้มากขึ้น

37. มีการมอบหมายให้ 
เ จ้ าหน้ า ท่ี ระดับ สูง ใน
องค์การรับผิดชอบการสร้าง 
ความโปรง่ใสในหนว่ยงาน

38. มกีระบวนการพฒันา
บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ

39. มมีาตรการการใหค้ณุ
ให้ โทษภายในส�าหรับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความโปร่ ง ใสภายใน 
หน่วยงาน
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

7 . 2  ก า ร 

ส่ ง เส ริมการ 

เข้าถึง ข้อมูล

ของประชาชน

และองค์การ

สาธารณะ

- ตระหนกัถงึการสง่มอบขอ้มลู

สาธารณะที่จ�าเป็นให้กับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ 

ประชาชน ภาคประชาสังคม 

ธุรกิจ และองค์การสาธารณะ

อื่น จัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่

พร้อมใช้งานได้โดยการปรับ

ประยุกตเ์อาเทคโนโลยปีจัจบัุน

มาใช้งาน 

- เปิดเผย/แจ้งให้ทราบว่า 

มีข้อมูลใดบ้างที่ เปิดเผยได้ 

และไม่ได้ด้วยเหตุผล 

- หน่วยงานเองก็ควรให้ความ

สนใจในการสรา้งความโปรง่ใส

มากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งกลุ่ม

ท�างานภายในองค์การเพื่อ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ และยกระดับ

การสร้างความโปร่งใส

40. มีช่องทางในการเข้า

ถึงข้อมูลแก่ประชาชน 

และองค์การสาธารณะอืน่

ที่ทั่วถึงและหลากหลาย

41. จัดให้มีระบบเรียก

ข้อมูลทั้งแบบผ่านและ 

ไมผ่า่นระบบ API (applica-

tion programming inter-

face) และติดตามการขอ

ข้อมูลของหน่วยงานทาง

อิ เล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

42. จัดให้มีคณะท�างาน

หรือการปฏิบั ติ ง านที่

อ�านวยความสะดวกในการ

ขอข้อมูลของประชาชน

และองค์การสาธารณะอืน่
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

7.3 กลไกการ

ร้องเรียน และ

การตรวจสอบ

การเปิด เผย

ข้ อ มู ล ที่ มี

ประสิทธิภาพ

- สร้างกลไกการร้องเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่

รองรับให้บุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การให้กล้าเปิด

เผยข้อมูล ร้องเรียน หรือ 

ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ด้วย 

ความรู้ สึกที่ปลอดภัย เช่น  

เรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ เรือ่งพพิาท 

และเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูล

- ใหค้วามสนใจกบักระบวนการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้องค์การ

พัฒนากระบวนการเปิดเผย

ขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา และท�าให้

ประชาชนรูสึ้กม่ันใจในกระบวน- 

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 

วา่มคีวามเปน็ธรรม และถกูตอ้ง

มากพอ อนัเปน็การสรา้งความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

44. มีกระบวนการในการ

จัดการเรื่ องร้อง เรียน

ภายในและภายนอกท่ีเปน็

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความเป็นสว่นตวัของผู้รอ้ง

ได ้โดยตอ้งรายงานความ

คืบหน้าให้แก่ ผู้ร้องทุก  

15 วนั หลงัจากวนัทีไ่ดร้บั

เรื่อง 

45 .  มีการ จัด ต้ังคณะ

กรรมการที่มาจากภายใน

และภายนอกเพือ่ดูแลเรือ่ง

ร้องเรียนอย่างชัดเจน
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วิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

หลังจากได้น�าเสนอการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ 

ทั้งในระดับตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย ตลอดจนตัวชี้วัดย่อยที่จะท�าให้

สามารถวัดความโปร่งใสในมติิและระดบัต่างๆ ได้ดยีิง่ขึน้ ในอนัดบัถดัไป 

จะเป็นการน�าเสนอวิธีการวัดหรือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้ใน 

การประเมินความโปร่งใสตามกรอบตัวชี้วัดใหม่นี้ 

ในการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจยัได้ยดึตวัแบบของฮลีด์ 

ในเรือ่งความโปร่งใสเชงิเหตกุารณ์ กระบวนการ และทศิทางประกอบกนั  

กล่าวคอื ในการวดัระดบัของความโปร่งใสว่ามีคุณภาพหรอืมีความเข้มข้น 

มากน้อยเพียงใดนั้น โดยพิจารณาจากทิศทางในการเปิดเผย และส่ิงที ่

ได้รับในการเปิดเผยขององค์การใดองค์การหนึ่งควบคู่กันไปด้วย 

ตวัอย่างเช่น ถ้าองค์การทีม่ลัีกษณะปิด ไม่เปิดเผย จะหมายความ 

ว่าลกัษณะทศิทางความโปร่งใสจะเป็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน เป็นการท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเพ่งมองหรือพยายามเข้ามาข้างในเป็นหลัก  

ในขณะทีพ่จิารณาองค์ประกอบหรอืกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ

ทีถ่กูเปิดออกมาให้เหน็ จะพบว่ามเีพยีงไม่กีอ่งค์ประกอบเท่านัน้ทีไ่ด้รบั

การเปิดเผย บางคร้ังอาจจะเห็นเพียงผลผลิต แต่ไม่เห็นกระบวนการ 

การได้มาซึ่งผลผลิต อย่างเช่น กระบวนการตัดสินใจ หรือการบริหาร 

ในขณะทีอ่งค์การทีม่กีารเปิดเผยค่อนข้างสงู จะมลีกัษณะทศิทาง

ความโปร่งใสแบบข้างในไปข้างนอก กล่าวคอื องค์การเองจะเป็นผูเ้ปิดเผย 

ข้อมูลในเชิงรุกเป็นหลัก ไม่จ�าเป็นต้องให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสยีภายนอกเข้ามาท�าเรือ่งเข้าถงึข้อมูล ในแง่ของกระบวนการหรอื

องค์ประกอบทีไ่ด้รบัการเปิดเผย ในองค์การลกัษณะนี ้จะพยายามเปิดเผย 
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กระบวนการและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในองค์การอย่างครอบคลุม 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยน�าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร กระบวนการ

ตัดสินใจการบริหาร ผลผลิต ผลกระทบ หรือแม้กระทั่งผลลัพธ์  

ดังน้ัน ในการออกแบบตัวช้ีวัดความโปร่งใสใหม่ จึงต้องประสม

เกณฑ์ทั้งสองของฮีลด์ นี้ไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอเกณฑ์การวัด 

ความโปร่งใสทีเ่ป็น “มาตรวดัความเข้มข้นของความโปร่งใส” (Continuum 

of Transparency) ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิดของฮีลด์ โดยแบ่งมาตรวัด

ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ เป็นมาตรวัดความโปร่งใส

ในระดับเบื้องต้นว่า หน่วยงานต่างๆ นั้น มีข้อมูลหรือ

กระบวนการที่พึงประสงค์หรือไม่ โดยหน่วยงานอาจจะ

มีไว้ให้ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปรับทราบให้เข้าถึง  

ดังนั้น ในมาตราวัดนี้ จะเน้นการดูว่าหน่วยงานมีข้อมูล

หรือกระบวนการดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น

2. การเปิดเผยข้อมลูหรอืกระบวนการ ในมาตรวดัระดบัถดัมา  

หลังจากที่มีการปรากฎของข้อมูลและกระบวนการแล้ว 

หน่วยงานจ�าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมลูเหล่านัน้ ผ่านช่องทาง 

ต่างๆ เป็นการแสดงให้เหน็ว่าหน่วยงานได้เตรยีมความพร้อม 

ในการเปิดเผย และสร้างความโปร่งใสอย่างเตม็ที ่ในปัจจบุนั 

ช่องทางอเิล็กทรอนกิส์ได้ถกูปรบัประยกุต์มาใช้ในการเป็น

ช่องทางเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลอย่างมาก อย่างไรก็ดี 

มาตรวัดระดับนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริง
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3. การเข้าถงึข้อมูลและกระบวนการ ในมาตรวดัระดบัถดัมา คอื 

การตรวจสอบดูว่าหน่วยงานได้ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภายในและภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ 

ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายหรือไม่ อย่างไร

4. คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูล มาตรวัดระดับนี้  

ต้องยกระดบัการสร้างความโปร่งใสไปอกีขัน้ ด้วยการพยายาม

สร้างความม่ันใจว่า หน่วยงานได้มคีวามพยายามอย่างเตม็ท่ี 

ในการควบคมุมาตรฐาน และท�าให้ข้อมลูทีส่ะท้อนกระบวนการ

และผลสัมฤทธิต่์างๆ ทันสมัยอยูเ่สมอ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ดี 

คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูลต้องถูกวัดจากการใช้

งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก

5. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล ส�าหรับมาตรวัดระดับน้ี 

การเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงานต้องสะท้อนให้ผลลพัธ์ และ

ผลกระทบภายนอกได้ กล่าวคอื ข้อมลูต่างๆ ท่ีถกูเปิดเผยควร

ได้รบัการต่อยอดและน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้  

ในวดัลกัษณะน้ี จะเน้นให้เหน็องค์ประกอบด้านผลลพัธ์และ

ผลกระทบขององค์การเป็นหลัก ซึ่งจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ�านวนมากเข้ามาก�าหนด เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่าการเปิดเผย 

ข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานนั้นสามารถ

สร้างผลกระทบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

จากมาตรวัดความเข้มข้นความโปร่งใสทั้ง 5 ระดับได้เสนอ  

ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดคะแนนส�าหรับมาตรวัดระดับต่างๆ เป็นอยู่ในรูปแบบ

เต็ม 10 คะแนน เพ่ือให้ง่ายต่อการให้คะแนนและการประมวลผลต่อไป  
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ทัง้นี ้ได้ก�าหนดให้มาตรวดัต่างๆ มค่ีาคะแนน และน�ามาใช้กบัตวัช้ีวดัหลกั  

และตัวชี้วัดย่อยต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้นดังนี้

1. ไม่มีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ No Data (NA) เท่ากับ 

0 คะแนน

2. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and Process 

(DP) เท่ากับ 1 - 2 คะแนน

3. การเปิดเผยข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and  

Process Disclosure (DPD) เท่ากับ 3 - 4 คะแนน 

4. การเข้าถงึข้อมลูและกระบวนการ หรอื Data and Process 

Accessed (DPA) เท่ากับ 5 - 6 คะแนน

5. คณุภาพและความทนัสมยัของข้อมูล หรอื Data Qualified 

and Updated (DQU) เท่ากับ 7 - 8 คะแนน

6. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล หรือ Data Utilization 

(DU) เท่ากับ 9 - 10 คะแนน

ส�าหรับถึงวิธีการวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามที่หลาย

สถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีใ่ช้กนัทัว่ไป พบว่า โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการผสมผสานการวัดความโปร่งใส 2 มิติเข้าด้วยกัน มิติแรก  

จะเป็นการเลอืกใช้ข้อมลู ซึง่พบว่า หน่วยงานประเมนิจะให้ความส�าคญั

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินจะต้องแสดง 

หลกัฐานออกมา และมมุมองของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ ทีม่ต่ีอองค์การ 

ในประเด็นท่ีเกีย่วกบัความโปร่งใส ซึง่ถ้าหาพิจารณาการวดัการประเมนิ

ความโปร่งใสในมิติภายในและภายนอกองค์การ ในการวัดข้อมูล 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากมุมมอง ผู้ประเมินก็ต้องให้ความสนใจการประเมินมุมมองของคน 

จากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�าหนดวิธีการวัด 

ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะไว้ ดังนี้

1. การประเมนิโดยวัดจากมมุมองภายนอก (External Perception 

-Based: EPB) เป็นการประเมินที่เน้นการสัมภาษณ์หรือ 

การท�าแบบสอบถามกับบุคคลภายนอกว่ามีความคิดเห็น

อย่างไร ต่อองค์การที่ได้รับการประเมิน โดยดูว่าองค์การ 

ดงักล่าวได้ด�าเนนิการโดยเฉพาะอย่างยิง่การให้บรกิาร หรอื

การท�าธุรกรรมมีความโปร่งใส เปิดเผย และน่าเชื่อถือได้ 

มากน้อยเพียงใด

2. การประเมนิโดยวดัจากมมุมองภายใน (Internal Perception-

Based: IPB) เป็นการประเมินจากบคุคลากรภายในองค์การ 

ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืข้าราชการท่ัวไปทีท่�างาน

ในองค์การ โดยจะเป็นวธิกีารทอดแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์

เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์การ

3. การประเมินโดยวัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical 

Evidence-Based: EEB) ส�าหรับวิธีการวัดความโปร่งใส 

ในแนวทางนีคื้อ การชีวั้ดมสีิง่ใดเกิดข้ึนบ้างหรอืไม่ ซ่ึงการวดั 

โดยใช้วิธีน้ีจะเป็นการวัดท่ีค่อนข้างตรงไปตรงมา จะวัดสิ่งที่ 

เกิดขึ้นจริงๆ ไม่มีการถกเถียงกันอีก เช่น การมีกฎหมาย 

นโยบาย หรอืการแต่งตัง้บคุลากร ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้เลย

ว่ามจีริง วธิกีารนีจ้ะก�าหนดให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัการประเมนิ

350

in_���������-4-�������(264-383).indd   350 23/9/2565   16:55:23



ส่งข้อมูลมาให้ผูป้ระเมิน เป็นลกัษณะการส�าแดงข้อมลูว่า

มีอะไรท่ีบรรลุ หรือขาดบ้าง ส�าหรับการวัดความโปร่งใส 

มักใช้วิธีนี้ในการวัดและประเมิน

ในประเด็นการวัดความโปร่งใสจากมุมมองทั้งภายในและ

ภายนอก การเลอืกกลุม่คนทีใ่ห้ข้อมลูมคีวามส�าคญัอย่างมาก เนือ่งจาก

เป็นปัจจัยหลักท่ีก�าหนดว่าผู้ประเมินจะได้รับข้อมูลท่ีมีคุณภาพและ 

ลดอคติ (Bias) ได้มากน้อยเท่าไร ดังน้ัน ในการประเมินข้อมูลของ 

แต่ละหน่วยงานโดยวธิกีารประเมนิแบบมมุมอง จึงได้ก�าหนดให้ผูป้ระเมนิ

ต้องมีผู้ให้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยประเภทละ 3 คน  

เพือ่น�าผลการประเมินทีไ่ด้มาถ่วงน�า้หนกั หรอืหารเฉลีย่ เป็นการลดอคติ 

และความไม่แม่นย�าของข้อมูลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ส�าหรับการประเมิน

ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะของไทย จึงได้ขอก�าหนดกลุ่ม

บคุคลท่ีควรเป็นผู้ให้ข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอกองค์การเอาไว้ ดงันี้ 

1. ผูใ้ห้ข้อมลูภายนอกองค์การ ได้แก่ กลุม่ประชาชนผูร้บับรกิาร 

ทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ (Vendor) และผู้แทนองค์การ 

สาธารณะอื่นๆ ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

2. ผูใ้ห้ข้อมูลภายในองค์การ ได้แก่ ผูป้ฏบิติังานในหน่วยงาน 

ทุกระดับ 

จะเห็นได้ว่า การวัดความโปร่งใสในองค์การมีความซับซ้อน  

และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อกล่าวให้เห็นภาพรวม  

จะขอก�าหนดเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการวัดความโปร่งใส รวมถึงตัวแบบ

ค�าถามของตัวชี้วัดต่างๆ เอาไว้ตามตามตารางด้านล่าง
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1.  กฎหมายที่ ส่ ง เสริม 

การสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ

1. มีการเปิดเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแก่

บคุคลภายในและภายนอก 

หน่วยงานได้มีการเปิดเผย

กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน

และภายนอกหรือไม่ 

EEB

2. มีกระบวนการ ขั้นตอน

การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ

แก่ภายในและภายนอก 

ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ได้ง่าย

หนว่ยงานได้มกีระบวนการ 

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

EEB

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส�าหรบัองคก์ารดงักลา่ว

ในกรณีมีพฤติกรรมไ ม่  

ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส

หน่วยงานได้มีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของหน่วยงานท่ี

ไ ด้ก� าหนดโทษส� าหรับ

องค์การดังกล่าวในกรณีมี

พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ

สร้างความโปร่งใสหรือไม่

EEB

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององค์การดงักลา่ว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย

หน่วยงานไดอ้อกกฎหมาย

ก� า ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง

อ งค์ ก า รดั ง กล่ า ว เ ป็ น

สาธารณะ หรือได้รับการ

เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่

EEB

352

in_���������-4-�������(264-383).indd   352 23/9/2565   16:55:23



ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1.  กฎหมายที่ ส่ ง เสริม 

การสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ

1. มีการเปิดเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าส่ัง ข้อบังคับ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแก่

บคุคลภายในและภายนอก 

หน่วยงานได้มีการเปิดเผย

กฎหมาย ระเบียบ ค�าส่ัง  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน

และภายนอกหรือไม่ 

EEB

2. มีกระบวนการ ขั้นตอน

การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ

แก่ภายในและภายนอก 

ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ได้ง่าย

หนว่ยงานไดมี้กระบวนการ 

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

EEB

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส�าหรบัองคก์ารดังกลา่ว

ในกรณีมีพฤติกรรมไม่  

ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส

หน่วยงานได้มีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่

ไ ด้ก� าหนดโทษส� าหรับ

องค์การดังกล่าวในกรณีมี

พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ

สร้างความโปร่งใสหรือไม่

EEB

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององคก์ารดงักลา่ว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย

หนว่ยงานไดอ้อกกฎหมาย

ก� า ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง

อ งค์ ก า รดั ง กล่ า ว เ ป็ น

สาธารณะ หรือได้รับการ

เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่

EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

5. มกีฎหมาย ประกาศ หรือ

กฎที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุถึง 

ข้อยกเว้นในการเปิดเผย

ขอ้มลูขององค์การดงักลา่ว

ไว้อย่างชัดเจน

หนว่ยงานไดม้กีารประกาศ

หรือ เผยแพร่กฎหมาย 

ประกาศ หรือกฎทีเ่กีย่วขอ้ง

ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ

เปิดเผยข้อมูลขององค์การ

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

หรือไม่

EEB

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ 

6. มข้ีอมลูภารกจิ โครงสรา้ง 

ผูบ้รหิาร และอ�านาจหนา้ที่

ของหน่วยงาน

หนว่ยงานไดม้ขีอ้มลูภารกจิ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ�านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ทีไ่ดรั้บการเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย

หรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

7. มขีอ้มลูแผนยทุธศาสตร ์

แผนปฏบิติังานทัง้ระยะสัน้ 

และระยะยาว ทีค่รอบคลมุ

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การปฏิบัติ 

ราชการ รวมถึงการให้บริการ

หนว่ยงานไดเ้ผยแพรข่อ้มลู

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัิ

งานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

ที่ครอบคลุมการงานด้าน 

งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล การปฏิบัติราชการ 

รวมถึงการให้บริการได้ 

โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

8. มีข้อมูลการติดต่อ หน่วยงานมีการเปิดเผย

ข้อมูลการติดต่อหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

5. มกีฎหมาย ประกาศ หรือ

กฎที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุถึง 

ข้อยกเว้นในการเปิดเผย

ขอ้มลูขององคก์ารดงักลา่ว

ไว้อย่างชัดเจน

หนว่ยงานไดม้กีารประกาศ

หรือ เผยแพร่กฎหมาย 

ประกาศ หรอืกฎทีเ่กีย่วขอ้ง

ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ

เปิดเผยข้อมูลขององค์การ

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

หรือไม่

EEB

2. ข้อมูลพื้นฐานท่ีส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ 

6. มข้ีอมลูภารกจิ โครงสรา้ง 

ผูบ้รหิาร และอ�านาจหนา้ที่

ของหน่วยงาน

หนว่ยงานไดม้ขีอ้มลูภารกจิ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ�านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ท่ีไดรั้บการเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย

หรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

7. มขีอ้มลูแผนยทุธศาสตร ์

แผนปฏบิติังานทัง้ระยะส้ัน 

และระยะยาว ทีค่รอบคลมุ

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การปฏิบัติ 

ราชการ รวมถึงการให้บริการ

หนว่ยงานไดเ้ผยแพรข่อ้มลู

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัิ

งานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

ที่ครอบคลุมการงานด้าน 

งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล การปฏิบัติราชการ 

รวมถึงการให้บริการได้ 

โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

8. มีข้อมูลการติดต่อ หน่วยงานมีการเปิดเผย

ข้อมูลการติดต่อหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง

หน่วยงานมีการเผยแพร่

กฎหมาย กฎ และระเบียบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ 

เข้าถึงได้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

11. มข่ีาวประชาสมัพนัธ์ท้ัง

ที่ผ่านและไม่ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานมีข่าวประชา- 

สมัพนัธท์ัง้ทีผ่่านและไมผ่า่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้

บรกิารถาม-ตอบ หรือ Q&A 

แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

13. มีการใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานจัดให้มีการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ 

ในการสื่อสารกับผู้ได้รับ

บริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

3 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารบุคลากร

14. มีแผนการบริหารงาน

บุคคลประจ�าปี

หนว่ยงานมแีผนการบรหิาร

งานบุคคลประจ�าปีหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

15. มกีารเปดิเผยกระบวน- 

การจัดสรรและคัดสรร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

หน่วยงานมีการเผยแพร่

กฎหมาย กฎ และระเบียบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ 

เข้าถึงได้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

11. มขีา่วประชาสมัพนัธ์ท้ัง

ท่ีผ่านและไม่ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานมีข่าวประชา- 

สมัพนัธ์ทัง้ทีผ่่านและไมผ่า่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้

บรกิารถาม-ตอบ หรือ Q&A 

แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

13. มีการใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานจัดให้มีการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ 

ในการสื่อสารกับผู้ได้รับ

บริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

3 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารบุคลากร

14. มีแผนการบริหารงาน

บุคคลประจ�าปี

หนว่ยงานมแีผนการบรหิาร

งานบุคคลประจ�าปีหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

15. มกีารเปดิเผยกระบวน- 

การจัดสรรและคัดสรร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากข้อพพิาทในการบรหิาร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากขอ้พพิาทในการบรหิาร

บุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ใ ห้ โทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการให้คุณและ 

ให้ โ ทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB,IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

4. ความโปร่งใสของการ

บริหารงบประมาณ

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น 

งบประมาณและการเงิน

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากข้อพพิาทในการบรหิาร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากขอ้พพิาทในการบรหิาร

บุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ใ ห้ โทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการให้คุณและ 

ให้ โ ทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB,IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

4. ความโปร่งใสของการ

บริหารงบประมาณ

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น 

งบประมาณและการเงิน

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

21. มแีผนการจดัซือ้จดัจา้ง

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการคั ด เลื อก 

ผู้มีอ�านาจหน้ารับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

5 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารการปฏิบัติงาน

24. มีแผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

หนว่ยงานมแีผนการด�าเนนิ

งานภายในและการประสาน

งานระหวา่งหนว่ยงานย่อย

ภายในองค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

25. มกีารเปิดเผยโครงสรา้ง

ในการประสานและการ

ด�าเนินงานภายในองค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนินงานภายใน

องค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

21. มแีผนการจดัซือ้จดัจา้ง

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการคั ด เลื อก 

ผู้มีอ�านาจหน้ารับผิดชอบ

การจัดซ้ือจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

5 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารการปฏิบัติงาน

24. มีแผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

หนว่ยงานมแีผนการด�าเนนิ

งานภายในและการประสาน

งานระหวา่งหนว่ยงานยอ่ย

ภายในองค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

25. มกีารเปิดเผยโครงสรา้ง

ในการประสานและการ

ด�าเนินงานภายในองค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนินงานภายใน

องค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

27. มคู่ีมอืและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน และการให้

บริการ

ห น่ ว ย ง านมี คู่ มื อ แ ล ะ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

และการให้บริการที่บุคคล

ภายในและภายนอกเข้าถึง

ได้ง่ายหรือไม่

EEB, IPB, 

EPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชงิสถติดิา้นการปฏิบตังิาน

และการใหบ้รกิารทีส่ามารถ

ใช้งานต่อได้ง่าย

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล

สารสนเทศเชงิสถติดิา้นการ

ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

29. มรีายงานความพงึพอใจ

ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีรายงานความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

30. หนว่ยงานใหบ้ริการดว้ย 

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย

หน่วยงานให้บริการด้วย  

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

27. มคู่ีมอืและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน และการให้

บริการ

หน่ ว ย ง านมี คู่ มื อ แ ล ะ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

และการให้บริการที่บุคคล

ภายในและภายนอกเข้าถึง

ได้ง่ายหรือไม่

EEB, IPB, 

EPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชงิสถติดิา้นการปฏบิตังิาน

และการใหบ้รกิารทีส่ามารถ

ใช้งานต่อได้ง่าย

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล

สารสนเทศเชงิสถติดิา้นการ

ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

29. มรีายงานความพงึพอใจ

ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีรายงานความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

30. หนว่ยงานใหบ้รกิารดว้ย 

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการให้บรกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย

หน่วยงานให้บริการด้วย  

E-Service ท่ีสามารถบันทกึ

ขอ้มูลการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

6. การจดัการ การน�าเสนอ 

และกา ร ใช้ ง านข้ อมู ล

สาธารณะท่ีมปีระสทิธิภาพ

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเรือ่งของข้อมลู

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่

จ�านวน ประเภท และเรื่อง

ของข้อมูลที่ยั งไม่ ได้รับ 

การเปิดเผย พร้อมเหตุผล

ประกอบหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

32. มีกระบวนการในการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีไดรั้บยกเว้น

หรอืยงัไมไ่ดร้บัการเปิดเผย 

อย่างเป็นระบบ โดยใช้

ดุลยพินิจของบุคคลากร

น้อยที่สุด

หนว่ยงานมีกระบวนการใน

การเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับ

ยกเว้นหรือยั ง ไม่ ไ ด้ รับ 

การเปดิเผยอยา่งเปน็ระบบ 

โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง 

บคุคลากรนอ้ยทีส่ดุหรอืไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

33. มีกระบวนการแปลง

ข้อมูลในองค์การท่ีเป็น 

กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 

ทั้งนี้ควรเป็นเอกสารใน 

รูปแบบ .pdf .csv .Json  

.xlsx หรอื .xls โดยค�านึงถงึ

การใช้งานต่อเป็นส�าคัญ

หน่วยงานมีกระบวนการ

แปลงข้อมูลในองค์การที่

เ ป็ นก ระดาษ ให้ อยู่ ใ น 

รูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์

มาตรฐาน ทั้งน้ีควรเป็น

เอกสารในรูปแบบ .pdf .csv 

.Json .x lsx หรือ .x ls  

โดยค�านึงถึงการใช้งานต่อ

เป็นส�าคัญหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

364

in_���������-4-�������(264-383).indd   364 23/9/2565   16:55:24



ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

6. การจดัการ การน�าเสนอ 

และกา ร ใช้ ง านข้ อมู ล

สาธารณะทีม่ปีระสทิธิภาพ

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเรือ่งของขอ้มลู

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่

จ�านวน ประเภท และเรื่อง

ของข้อมูลที่ยั งไม่ ได้รับ 

การเปิดเผย พร้อมเหตุผล

ประกอบหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

32. มีกระบวนการในการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีได้รับยกเว้น

หรอืยงัไมไ่ดร้บัการเปดิเผย 

อย่างเป็นระบบ โดยใช้

ดุลยพินิจของบุคคลากร

น้อยที่สุด

หนว่ยงานมกีระบวนการใน

การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ

ยกเว้นหรือยั ง ไม่ ไ ด้ รับ 

การเปดิเผยอยา่งเปน็ระบบ 

โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง 

บคุคลากรนอ้ยทีส่ดุหรอืไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

33. มีกระบวนการแปลง

ข้อมูลในองค์การที่ เป็น 

กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 

ทั้งนี้ควรเป็นเอกสารใน 

รูปแบบ .pdf .csv .Json  

.xlsx หรอื .xls โดยค�านงึถงึ

การใช้งานต่อเป็นส�าคัญ

หน่วยงานมีกระบวนการ

แปลงข้อมูลในองค์การที่

เ ป็ นกระดาษ ให้ อยู่ ใ น 

รูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์

มาตรฐาน ทั้งนี้ควรเป็น

เอกสารในรปูแบบ .pdf .csv 

.Json .x lsx หรือ .x ls  

โดยค�านึงถึงการใช้งานต่อ

เป็นส�าคัญหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

34.  มีกระบวนการ จัด

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บันทึกการใช้ข้อมูลทั้งที่ 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ

ไม่ใช่อยู่เป็นประจ�า

หนว่ยงานมกีระบวนการจดั

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บนัทกึการใชข้อ้มลูทัง้ทีเ่ปน็

ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่

อยู่เป็นประจ�าหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

35. มีการเปิดเผยสถิติ 

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ขอข้อมูล

หนว่ยงานมกีารเปดิเผยสถติิ

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ขอข้อมูลหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 

เชิงบวกและลบจากการใช้

ข้อมูลของหน่วยงานโดย

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานมีการรวบรวม

ผลกระทบเชิงบวกและลบ

จากกา ร ใช้ ข้ อมู ล ขอ ง 

หน่วยงานโดยประชาชน

และองค์การสาธารณะอ่ืน

เอาไว้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

34.  มีกระบวนการ จัด

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บันทึกการใช้ข้อมูลทั้งที่ 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ

ไม่ใช่อยู่เป็นประจ�า

หนว่ยงานมกีระบวนการจดั

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บนัทกึการใชข้อ้มลูทัง้ทีเ่ปน็

ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่

อยู่เป็นประจ�าหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

35. มีการเปิดเผยสถิติ 

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็น ส่ วน ตัวของ 

ผู้ขอข้อมูล

หนว่ยงานมกีารเปดิเผยสถติิ

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอ่ืนของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ขอข้อมูลหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 

เชิงบวกและลบจากการใช้

ข้อมูลของหน่วยงานโดย

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานมีการรวบรวม

ผลกระทบเชิงบวกและลบ

จากกา ร ใช้ ข้ อมู ล ขอ ง 

หน่วยงานโดยประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

เอาไว้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

7. การสง่เสรมิความโปร่งใส

ของหน่วยงาน 

37. มีการมอบหมายให้ 

เ จ้ าหน้ าที่ ร ะ ดั บสู ง ใ น

องคก์ารรบัผิดชอบการสรา้ง

ความโปร่งใสในหน่วยงาน

หน่วยงานได้มีการมอบ

หมายใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดบัสงู

ในองค์ การรับผิ ดชอบ 

การสร้างความโปร่งใสใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB

38. มีกระบวนการ พัฒนา

บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ 

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ

โปรง่ใสอยา่งมปีระสทิธิภาพ

หนว่ยงานได้มกีระบวนการ

พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้

ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

ค ว าม โป ร่ ง ใ สอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

39. มีมาตรการการให้คุณ

ใ ห้ โทษภาย ในส� าหรั บ

พฤติ ก ร ร มต่ า ง  ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงาน

หน่ วยงานมีมาตรการ 

การให้คุณให้โทษภายใน

ส�าหรับพฤติกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

40. มช่ีองทางในการเขา้ถึง

ข้อมูลแก่ประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่นที่ 

ทั่วถึงและหลากหลาย

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง 

ในการ เข้ า ถึ งข้อมูลแก่

ประชาชนและองค์การ

ส า ธ า รณะอื่ น ที่ ทั่ ว ถึ ง 

และหลากหลายหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

368

in_���������-4-�������(264-383).indd   368 23/9/2565   16:55:24



ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

7. การสง่เสรมิความโปรง่ใส

ของหน่วยงาน 

37. มีการมอบหมายให้ 

เ จ้ าหน้ าที่ ร ะ ดั บสู ง ใ น

องคก์ารรบัผิดชอบการสรา้ง

ความโปร่งใสในหน่วยงาน

หน่วยงานได้มีการมอบ

หมายใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดับสูง

ในองค์ การรับผิ ดชอบ 

การสร้างความโปร่งใสใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB

38. มีกระบวนการ พัฒนา

บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ 

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ

โปรง่ใสอยา่งมปีระสทิธภิาพ

หนว่ยงานไดมี้กระบวนการ

พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้

ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

ค ว าม โป ร่ ง ใ สอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

39. มีมาตรการการให้คุณ

ใ ห้ โทษภาย ในส� าหรั บ

พฤติ ก ร ร มต่ า ง  ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงาน

หน่ วยงานมีมาตรการ 

การให้คุณให้โทษภายใน

ส�าหรับพฤติกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

40. มช่ีองทางในการเขา้ถึง

ข้อมูลแก่ประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่นที่ 

ทั่วถึงและหลากหลาย

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง 

ในการ เข้ า ถึ งข้อมูลแก่

ประชาชนและองค์การ

ส า ธ า รณะอื่ น ที่ ทั่ ว ถึ ง 

และหลากหลายหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

41. จดัใหม้รีะบบเรยีกขอ้มลู

ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่าน

ระบบ API (Application 

Programming Interface) 

และติดตามการขอข้อมูล

ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง

อิ เล็ กทรอนิกส์ส� าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีระบบ 

เรียกข้อมูลทั้งแบบผ่าน 

และไม่ ผ่านระบบ API  

(Application Programming 

Interface) และติดตาม 

การขอขอ้มลูของหนว่ยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB

42. จดัให้มคีณะท�างานหรอื

การปฏิบัติงานท่ีอ�านวย

ความสะดวกในการขอ

ข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีคณะ

ท�างานหรือการปฏิบัติงาน

ที่อ�านวยความสะดวกใน

การขอขอ้มลูของประชาชน

และองค์การสาธารณะอ่ืน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง

หรือระบบในการส่งและ

ติดตามเรื่องร้องเรียนของ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

41. จดัใหม้รีะบบเรยีกข้อมลู

ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่าน

ระบบ API (Application 

Programming Interface) 

และติดตามการขอข้อมูล

ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง

อิ เ ล็กทรอนิกส์ส� าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีระบบ 

เรียกข้อมูลทั้งแบบผ่าน 

และไม่ผ่ านระบบ API  

(Application Programming 

Interface) และติดตาม 

การขอขอ้มลูของหน่วยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB

42. จดัให้มคีณะท�างานหรือ

การปฏิบัติงานที่อ�านวย

ความสะดวกในการขอ

ข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีคณะ

ท�างานหรือการปฏิบัติงาน

ที่อ�านวยความสะดวกใน

การขอขอ้มลูของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง

หรือระบบในการส่งและ

ติดตามเรื่องร้องเรียนของ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

44. มีกระบวนการในการ

จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนภายใน

และภายนอกที่เป็นธรรม

และสามารถคุม้ครองความ

เป็นส่วนตัวของผู้ร้องได้  

โดยต้องรายงานความคืบหน้า 

ให้แก่ผู้ ร้องทุก 15 วัน  

หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง 

หนว่ยงานมีกระบวนการใน

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ภายในและภายนอกที่เป็น

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน

ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง 

ทุก 15 วัน หลังจากวันที่ 

ได้รับเรื่องหรือไม่

EBB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

45. มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ที่มีที่มาจากภายในและ

ภายนอกเพื่อดูแลเรื่อง 

ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หน่ วยงานมี การจั ดตั้ ง 

คณะกรรมการที่มาจาก

ภายในและภายนอกเพื่อ

ดูแลเรื่องร้องเรียนอย่าง

ชัดเจนหรือไม่

EEB
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

44. มีกระบวนการในการ

จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนภายใน

และภายนอกที่เป็นธรรม

และสามารถคุม้ครองความ

เป็นส่วนตัวของผู้ร้องได้  

โดยต้องรายงานความคืบหน้า 

ให้แก่ผู้ ร้องทุก 15 วัน  

หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง 

หนว่ยงานมกีระบวนการใน

การจัดการเร่ืองร้องเรียน

ภายในและภายนอกที่เป็น

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน

ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง 

ทุก 15 วัน หลังจากวันที่ 

ได้รับเรื่องหรือไม่

EBB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

45. มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ที่มีที่มาจากภายในและ

ภายนอกเพื่อดูแลเรื่อง 

ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หน่ วยงานมี การจั ดตั้ ง 

คณะกรรมการที่มาจาก

ภายในและภายนอกเพื่อ

ดูแลเร่ืองร้องเรียนอย่าง

ชัดเจนหรือไม่

EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 6 แสดงเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดความโปร่งใส

ใหม่ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดย่อยท้ังหมดมีทั้งส้ิน 45 ตัวชี้วัด กระจายไป 

ตาม 7 ตัวชี้วัดหลัก โดแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน 

โดยการให้คะแนนนั้น จะดูคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัดโดยไล่เลียงไป 

ตามมาตรวัดและค�าอธิบายท่ีได้ก�าหนดไปก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง  

ถ้าองค์การสะท้อนให้เห็นถึงการมีข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล รวมถึง 

ความพยายามในการท�าให้ข้อมลูไปอยูใ่นรูปแบบทีใ่ช้งานได้ง่าย ต่อยอด 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ คะแนนกจ็ะยิง่สงูมากขึน้ ทัง้นี ้คะแนนเตม็ทัง้หมด 

คือ 450 คะแนน จากนั้นน�ามาหารกับ 4.5 เพื่อให้ได้คะแนนกลับเป็น

สัดส่วนเต็ม 100 ในการนี้ ถ้าแบ่งคะแนนตามร้อยละออกเป็น 4 กลุ่ม 

ต้ังแต่ ร้อยละ 25 50 75 และ 100 พบว่า คะแนนดบิทีไ่ด้จากทุกตวัชีว้ดั 

จะได้ 112.5 225 337.5 และ 450 คะแนนตามล�าดับ

ดังนั้น สามารถแบ่งการจัดกลุ่มหน่วยงานและองค์การต่างๆ 

ส�าหรับการใช้ตัวชี้วัดนี้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มไม่ผ่าน คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนไม่เกิน 112.5 

คะแนน หรือร้อยละ 25 กล่าวคือ ยังเป็นองค์การท่ีเน้น

การมีข้อมูล แต่ข้อมูลก็ยังมีไม่ครบตามที่ก�าหนดเอาไว้ 

เป็นองค์การที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ

เปิดเผยข้อมูล

2. กลุ่มพอใช้ คือกลุ่มองค์การท่ีได้คะแนนในระดับพอใช้  

ในระดบัคะแนน 112.5 - 224.9 คะแนน นัน่คือ เป็นองค์ท่ี 

เริ่มเน้นย�้าการการท�างานเพ่ือสร้างความโปร่งใสมากข้ึน 

นอกจากมแีละเปิดเผยข้อมลูและกระบวนการตามต้องการ

แล้ว องค์การดังกล่าวยังได้เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนได ้

เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยังอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
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3. กลุ ่มดี เป็นกลุ ่มองค์การท่ีได้คะแนนในระดับตั้งแต่  

225 - 337.4 คะแนน กล่าวคอื เป็นองค์การท่ีมกีารส่งเสริม

การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก สามารถปรับใช้เทคโนโลย ี

เข้ามาช่วยในการให้ประชาชนหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ 

เข้าถึงข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเร่ิมท�าให้ประชาชน

ได้เหน็ความส�าคญัของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากข้ึน 

แต่อาจยังมีปัญหาเรือ่งความครบถ้วน หรอืความทนัสมยั

ของข้อมูลอยู่บ้าง

4. กลุ่มดีเย่ียม เป็นกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนความโปร่งใส

ในระดับ 337.5 - 450 คะแนน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การ

กลุ่มต้นแบบความโปร่งใส ที่สามารถบรรลุคุณลักษณะ

ของความโปร่งใสในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถ

ปรับใช้เทคโนโลยี และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภายในและภายนอกองค์การ จนสามารถสร้างผลกระทบ

แง่บวกแก่สังคม และสะท้อนคุณภาพขององค์การผ่าน

การให้บริการที่ดี

ท้ังนี้ หากจะน�าตัวชี้วัด ค�าถาม และหลักเกณฑ์เหล่าน้ีไปใช้ 

ในความเป็นจรงิ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องวเิคราะห์ให้ได้ว่าองค์การสาธารณะ

ดังกล่าวนั้นเป็นองค์การอะไร มีภารกิจอะไร และอยู่ในบริบทแบบใด 

เนือ่งจากว่าหากใช้ตัวชีว้ดัหลักทัง้หมดน�าไปใช้ในการวดั อาจไม่สามารถ

ตอบโจทย์ได้ทัง้หมด ในทางกลบักนัอาจท�าให้องค์การดังกล่าวได้คะแนน

ทีไ่ม่สะท้อนกบัความเป็นจริง ตวัอย่างเช่น หากองค์การดังกล่าวเพิง่ได้รับ 

การจัดตั้งได้ไม่นาน และน�าตัวชี้วัดทั้งหมดไปปรับประเมิน อาจท�าให้

องค์การดังกล่าวไม่พร้อมและไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ไม่เท่าที่ควร 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

หรอือาจเป็นในบางกรณ ีผู้ประเมินอาจน�าตวัชีวั้ดหลกับางตัวออกไปใช้ 

โดยดใูห้เหมาะสมกบัรปูแบบการให้บรกิารสาธารณะของของแต่ละองค์การ 

ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากจ�าเป็นต้องวัดความโปร่งใสของการให้

บรกิารของหน่วยงาน อาจเน้นการใช้ตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนการวดัในประเดน็

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะที่สัมพันธ์กับ

ประชาชนโดยตรงก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดท่ีมีเป้าหมายในการวัด

ถึงกระบวนการภายในทั้งหมด

ตัวชี้วัด ค�าถาม หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความโปร่งใสใหม่

ที่น�าเสนอมาข้างต้นนี้ คาดหวังว่าจะสามารถน�ามาใช้ตอบโจทย์และ

ความท้าทายของภาครัฐไทยท่ีต้องการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น 

ในองค์การสาธารณะให้ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าว 

ท่ีเสนอมานัน้จะถกูออกแบบมาค่อนข้างครอบคลมุ เป็นการวัดความโปร่งใส 

ทีต้่องการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ทัว่ถงึทกุประเดน็

การบริหารของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร การวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน การให้บริการ งบประมาณ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง  

อีกทัง้ยงัพยายามเน้นการวดักระบวนการในการเพ่ิมสมรรถนะการเปิดเผย 

ข้อมูลอีกด้วย แต่ในการต่อยอดใช้งานจริง ผู้ประเมินสามารถเลือก 

ตัวช้ีวัดหลัก ประเด็นย่อย หรือตัวช้ีวัดย่อยให้เหมาะสมยืดหยุ่นตาม

บริบทของหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ การวัดความโปร่งใสไม่ว่าส�าหรับ

องค์การใดก็ตาม ควรจะมีตัวชี้วัดระดับเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด

ความโปร่งใสไว้ด้วย เพราะตัวชี้วัดระดับดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือสะท้อน

รากฐานที่ส�าคัญของการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
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• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต •

หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด 

การบริหารจดัการบ้านเมอืงทีดี่ ตามกรอบระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2542 และปรบัปรงุขยายผล

สร้างตวัชีว้ดัให้ครอบคลมุตามกรอบพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นั้น ส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) (เพลนิตา ตนัรงัสรรค์, 2557) 

ได้มกีารจดักลุม่ใหม่เพราะเห็นว่า 10 หลัก ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ตามมาตรา 6 เป็นหลักท่ีจ�ายาก  

โดยได้น�าประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้

ยังให้ความส�าคัญเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผู้น�า และผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติม

เรือ่งการสร้างจติส�านึก คุณธรรมและจรยิธรรม ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัิ

บทที่ 5
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลกัธรรมาภบิาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามท่ี ก.พ.ร. เสนอประกอบด้วย  

4 หลักการส�าคัญ และ 10 หลักย่อย คือ

1. การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New public Management)

1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness)

1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)

2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)

2.1 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)

2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law)

2.4 ความเสมอภาค (Equity)

3. ประชารัฐ (Participatory State)

3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ       

(participation/Consensus Oriented)

3.2 การกระจายอ�านาจ (Decentralization)

4.  ความรับผดิชอบทางการบรหิาร (Administrative Responsibility)

 4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
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หลกัธรรมาภบิาลของ ก.พ.ร. นีไ้ด้แยกหลกัความคุม้ค่าออกเป็น  

หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และการตอบสนอง นอกจากนั้น  

ทาง ก.พ.ร. (ส�านกังาน ก.พ.ร., 2552) ได้มกีารจดัท�า “แนวทางการจดัระดบั 

การก�ากบัดแูลองค์กรภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Government Rating) หรือ GG Rating” โดยยึด

แนวทางตามการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Good  

Governance Rating) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 

หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming  

ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานอย่าง

เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจาก 

1.  การวางแผน Plan (P) ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดย

พจิารณาปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อองค์กรทัง้ภายใน

และภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่ 

2.  การปฏิบัติ Do (D) อย่างทั่งถึงทั้งองค์กร และจัดให้มี 

3.  การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 

4.  ปรบัปรงุแผนงาน Act (A) ให้องค์กรบรรลุได้ตามวสัิยทศัน์

ภารกจิ และเป้าประสงค์ โดยมผีลส�าเรจ็ทีดี่ยิง่ขึน้ในอนาคต
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แนวทางการจัดอันดับนี้มุ่งเฉพาะด้านการบริหาร หรือด้าน 

การจัดการเท่านั้น ด้วยความจ�ากัดของทรัพยากรและงบประมาณ 

ควรพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ (มานวิภา อินทรทัต, 2549, น.3) คือ 

พจิารณาตัง้แต่ปัจจยัน�าเข้าของ PDCA ทีส่ามารถวดัเป็นตวัเงนิได้ (tangible)  

และไม่สามารถวดัเป็นตวัเงนิได้ (Intangible) ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 

เทคโนโลยีที่ใช้ ความต้องการและความจ�าเป็น (Demand and Needs) 

ของประชาชน ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารองค์กร ความเชือ่และค่านยิม

ขององค์กร ศักยภาพของบคุลากร (Capability) ความสามารถขององค์กร 

(Core competency) หรือทราบต้นทุนทั้งหมดในการผลิตผลผลิตและ/

หรอืบรกิาร จากปัจจยัน�าเข้าจะผ่านขบวนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

(Conversion Process) เพื่อเกิดการบริการหรือผลผลิตให้กับประชาชน 

โดยผลผลิตจะต้องมีมูลค่าในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ

มลูค่าในการแลกเปลีย่น (Value in Exchange) คอื ท�าให้เกดิความพงึพอใจ  

(Utilities) กับผู้รับบริการและเกิดมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ในปัจจัย 

น�าเข้า โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้อง

ด�าเนินการในลักษณะโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ ทุกกิจกรรมจะต้อง 

ก่อให้เกดิมลูค่าของผลผลติแต่ละกจิกรรมเพิม่ขึน้ ซ่ึงเป็นมติกิารพจิารณา

ทีช่ีใ้ห้เห็นการใช้ทรพัยากรและงบประมาณอย่างคุม้ค่าจรงิ คอื ต้องท�าให้

เกิดผลประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและสาธารณะ

หรอืบรรลตุามเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์มากกว่าต้นทนุท่ีต้องจ่ายไปจรงิๆ 

มิใช่พิจารณาเฉพาะ PDCA เท่านั้น
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ในระดับสากลการพิจารณาองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

(Components of Good Governance) ของธนาคารโลก (The World Bank 

Group, 2015) มี 4 มิติ คือ

1. การจัดการภาครัฐ (public Sector management)

2. ส�านักรับผิดชอบ (Accountability)

3. โครงข่ายของกฎหมายส�าหรบัการพฒันา (Legal framework 

for development)

4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and  

information)

โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ

1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�านักรับผิดชอบ  

(Accountability)

2. ความมีเสถยีรภาพทางการเมอืงและการไม่มคีวามรนุแรง 

(Political Stability and Lack of Violence)

3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)

4. คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)

5. นิติธรรม (Rule of Law)

6. การควบคุมการคอร์รัปชัน (Control of Corruption)
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล

เป็นเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพของการจัด

บริการของรัฐ คุณภาพของภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการ  

ความเป็นอิสระของข้าราชการจากความกดดนัทางการเมอืง การยดึถือ

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การไม่มีนโยบายท่ีมีผลต่อระบบตลาด 

เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น

ในส่วนของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมส�าหรบัเอเชยี

และแปซฟิิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nation Economic and Social 

Commission for Asia and the pacific: UNESCAP) (UNESCAP, 2005) 

ลักษณะของธรรมาภิบาลของสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountable)

2. โปร่งใส (Transparent)

3. การตอบสนอง (Responsive)

4. ความเสมอภาค (Equity) และการค�านงึถงึประชาชนทกุกลุม่  

(inclusiveness)

5. ประสทิธผิลและประสทิธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)

6. นิติธรรม (Rule of Law)

7. การมีส่วนร่วม (Participation)

8. การมีฉันทามติ (Consensus oriented)
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ หลักประสิทธิผลและ

ประสทิธิภาพทีมี่องค์ประกอบย่อย คือ การใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

(optimum) ความสามารถ (competency) การปฏิบติังาน (performance) 

ของข้าราชการ และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (result orientation)

ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 

Development Program: UNDP) (UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้

1. การมีส่วนร่วม (participation)

2. นิติธรรม (Rule of Law)

3. โปร่งใส (Transparency)

4. การตอบสนอง (Responsiveness)

5. เน้นการมีฉันทามติ (Consensus orientation)

6. ความเสมอภาค (Equity)

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness  

and Efficiency)

8. ส�านึกรับผิดชอบ (accountability)

9. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ (Strategic vision)

ที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กระบวนการและสถาบันควรผลิตผลผลิตที่สนองความต้องการ 

หรือความจ�าเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ธรรมาภิบาลของไทยและสากลได้น�าองค์ประกอบย่อยของ 

ความคุม้ค่ามาเป็นองค์ประกอบหลกัของธรรมาภบิาล คอื หลกัประสทิธิผล 

หลักประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง ซึ่งหลักการตอบสนอง  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักความคุ้มค่าเดิม รวมอยู่ใน

องค์ประกอบย่อยหลักประสิทธิผล องค์ประกอบย่อยเดิมของหลัก 

ความคุ้มค่า คอื 1) ศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่มคีวามส�าคญัเมือ่พจิารณา

ในระยะยาวแสดงถงึผลติภาพ (Productivity) ของภาครฐั ถ้าขาดศกัยภาพ

ในการแข่งขันจะไม่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 2) การใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือต้นทุนต�่าที่สุด เป็นองค์ประกอบย่อย 

ในหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามลักษณะของธรรมาภิบาล 

ของ UNESCP และ UNDP

ในภาคปฏบัิตทิีม่กีารพจิารณาความคุ้มค่านัน้ เช่น Department  

for International Development (DFID) (Better Evaluation, 2017)  

ได้มองความคุม้ค่าเหมอืนกบัต้นทนุ – ประสทิธผิล (cost-effectiveness) 

โดยพจิารณาตัง้แต่การวางแผน การท่ีไม่ปฏบิตัไิม่ใช่เพียงการประเมนิผล  

และมอีงค์ประกอบ คอื การประหยดั การมีประสทิธภิาพ การมปีระสทิธผิล  

และมีความเสมอภาค National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจกัร 

(Department for International, 2011) มองความคุ้มค่าในลักษณะการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้ังใจและมีองค์ประกอบ 

คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และต้นทุน-

ประสทิธผิล โลกในปัจจบัุนได้มองเร่ืองของความยตุธิรรม ความเทีย่งธรรม  

ดงันัน้ องค์ประกอบหลกัของความคุม้ค่าจงึควรประกอบด้วยการประหยดั  

การมปีระสิทธภิาพ การมปีระสทิธผิล และการมคีวามเสมอภาค (มานวภิา  

อินทรทัต, 2561, น.304) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดท�าดัชนีชี้วัด 

ที่เหมาะสมและครอบคลุมองค์ประกอบดังกล่าวในการศึกษาน้ีจึงเป็น 

การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัดของหลักความคุ้มค่า 
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วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจดัท�าตวัช้ีวดัหลักความคุ้มค่าท่ีมกีารปรบัปรงุให้ทันสมยั

2. เพื่อจัดท�าเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถวัดระดับ

ความคุ้มค่าได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ตวัช้ีวดัหลกัและตวัช้ีวดัย่อยของหลกัความคุม้ค่าตามแนวทาง

ที่เป็นสากลและของไทยที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  

เพื่อชี้ถึงการมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานขององค์กร

วิธีการศึกษา

1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับความคุ้มค่าในองค์ประกอบ

ของหลักธรรมาภิบาลในระดับสากลและของไทย

2. ทบทวนวรรณกรรมในเชิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ 

ดัชนีชี้วัดของความคุ้มค่า

3. น�าข้อมลูทีไ่ด้จาก 1 และ 2 มาบรูณาการ วเิคราะห์สังเคราะห์

และประยุกต์เพื่อก�าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย

ของหลักความคุ้มค่าในหลักธรรมาภิบาลที่ควรเป็นและเหมาะสมกับ 

การใช้ในสังคมไทย รวมทั้งก�าหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบเหล่านั้น
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า394
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หลักธรรมาภิบาล
ของไทยและระดับสากล

หลักธรรมาภิบาลของไทย

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหีน้าทีห่ลกั 

หนึง่ คอื เพือ่ท�าให้การปฏบิตัริาชการ และพฒันาระบบราชการ เพือ่ให้

เกิดการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance) เพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชนนั้น ได้มีการจัดท�าคู่มือการจัดระดับการก�ากับดูแล

องค์การภาครฐัตามหลกั  ธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

ในปี พ.ศ. 2552 (ส�านักงาน ก.พ.ร., 2552) 

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ทีจ่�าเป็น

ส�าหรับภาครัฐประเทศไทย ควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1. หลักประสทิธผิล (Effectiveness): ผลการปฏิบตัิราชการ 

ทีบ่รรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามท่ีได้รบั 

งบประมาณมาด�าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ

ชั้นน�าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ

ราชการจะต้องมทีศิทางยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ทีช่ดัเจนมีกระบวนการ

ปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐานรวมถึงมีการตดิตามประเมินผล

และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตาม

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย 

การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรพัยากรทัง้ด้านต้นทนุแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อการพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิเพือ่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการ 

ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดและสร้างความเชือ่มัน่ 

ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย

และมีความแตกต่าง

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): การแสดง 

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส�านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา

สาธารณะ
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5. หลกัความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผย 

อย่างตรงไปตรงมาชีแ้จงได้เมือ่มข้ีอสงสยัและสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

อนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรโีดยประชาชนสามารถรูท้กุขัน้ตอน

ในการด�าเนนิกจิกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการท่ี

ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม

ในการรบัรูเ้รยีนรูท้�าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/เกีย่วข้อง

ประเดน็ท่ีส�าคญัท่ีร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7. หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization): การถ่ายโอน

อ�านาจการตดัสนิใจทรพัยากรและภารกจิจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่

หน่วยการปกครองอืน่ (ราชการบรหิารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชน

ด�าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ�านาจและ 

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�าเนินการให้แก่บุคลากร 

โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ 

ผลการด�าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8. หลกันติธิรรม (Rule of Law): การใช้อ�านาจของกฎหมาย 

กฎระเบยีบข้อบังคบัในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิ

และค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและ

ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง  

ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ

สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented): การหา

ข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องซึง่เป็นข้อตกลง

ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส�าคัญ โดยฉันทามต ิ

ไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

ส�าหรบัตวัชีว้ดัความคุม้ค่า ในปัจจบัุนประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

หลกั ได้แก่ 1.หลกัประสทิธผิล 2.หลกัประสทิธภิาพ ซึง่แตกต่างไปจากเดมิ 

ท่ีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล 

3.ประโยชน์สูงสุด/ต้นทุนต�่าสุด 4.ศักยภาพในการแข่งขัน (ส�านักงาน 

ก.พ.ร., 2549)

ทั้งนี้ได้มีการจัดท�า “แนวทางการจัดระดับการก�ากับดูแล

องค์กรภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  

(Good Governance Rating) หรือ GG Rating” โดยยึดแนวทางตาม 

การจดัอันดับการก�ากับดแูลกิจการ (Corporate Good Governance Rating)  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการ PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming ที่มุ่งเน้นให้องค์กร 

มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและ 

ต่อเนือ่ง จาก 1. การวางแผนงาน Plan (P) ทีเ่ป็นระบบและมีคณุภาพ 

โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู ่2. การปฏบิตั ิDo (D) อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร 

และจัดให้มี 3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ 

ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 4. ปรับปรุงแผนงาน ACT (A) 
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เริ่มต้น
ท�าให้ดีขึ้น

ท�าให้ดียิ่งขึ้น

ให้องค์กรบรรลุได้ตามวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าประสงค์ โดยมผีลส�าเรจ็

ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ดงันัน้ เพือ่ให้ส่วนราชการมกีารก�ากบัดแูลองค์การทีด่ทีีส่ามารถ

ปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จึงก�าหนด

แนวทางการจัดระดบัการก�ากบัดแูลองค์การภาครฐัตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ

ภาพความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ วงจร PDCA

Approach (A)

Deployment (D)

Results (R)
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1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5
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การให้คะแนน การจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐ 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก�าหนดแบ่ง

การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับ

คะแนนต�่าสุดสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้

• ไม่มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ)

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) แต่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีDeployment (การน�าไปปฏบัิต ิอยา่งทัว่ถึง 

ถูกต้องตามแนวทางหรือหลักการท่ีก�าหนด 

ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• มี Deployment (การน�าไปปฏิบัติ อย่างทั่วถึง 

ถูกต้องตามแนวทางหรือหลักการที่ก�าหนด 

ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)

• ม ีResult (ผลท่ีเกดิขึน้ เปน็ไปตามกฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ เป้าหมาย ความคาดหวัง และแนวปฏิบัติ 

ทีด่ทีีเ่ปน็ทีย่อมรบั โดยผลทีเ่กดิดงักลา่วสามารถ

สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากปีที่ผ่านมา
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ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละระดับข้างต้นพิจารณาจาก

•  หากส่วนราชการม ีApproach (A) อย่างครบถ้วน สมบรูณ์

จะมีคะแนน = 3 คะแนน

•  หากส่วนราชการม ีDeployment (D) อย่างครบถ้วน สมบรูณ์

จะมีคะแนน = 1 คะแนน

•  หากส่วนราชการมี Results (R) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  

จะมีคะแนน = 1 คะแนน

• หากส่วนราชการมี Approach (A) หรือ Deployment (D) 

อย่างไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ในการพจิารณาผลคะแนนในระดบั

ถัดไปจะก�าหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 50 ของคะแนน

ระดับนั้น (หาร 2)

•  ระดบัถดัไปหลงัจากทีม่กีารหกัคะแนนข้างต้น จะแยกออก

เป็นสองกรณี

•  ระดับก่อนหน้ามีความครบถ้วน ให้หักในระดับน้ันโดย

ก�าหนดให้คะแนนไม่เกนิร้อยละ 25 ของคะแนน ระดบันัน้ 

(หาร 4)

•  ระดบัก่อนหน้าไม่ครอบถ้วนสมบรูณ์ ให้หกัในระดบันัน้โดย

ก�าหนดให้คะแนนไม่เกนิร้อยละ 12.5 ของคะแนนระดบัน้ัน 

(หาร 8)

การปรบัลดคะแนน นอกจากนีเ้พือ่ให้ผลคะแนนสะท้อนภาพ

การก�ากับดูแลองค์การท่ีดีของส่วนราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

จงึได้ก�าหนดให้มเีงือ่นไขการปรบัลดคะแนนเพิม่เตมิจากคะแนนรวมข้างต้น  

ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบ (Incident) ต่อการให้ 

บริการ สิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  
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และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ทางตรง และทางอ้อมซึง่เกดิจากการก�ากบัดแูล

องค์การ และการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของส่วนราชการ โดยมีแนวทาง

การปรับลด คะแนนดังนี้

1. กรณถ้ีามเีหตกุารณ์ทีส่่งผลเชงิลบอย่างรนุแรง (Major Incident)  

ก�าหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการก�ากับดูแลองค์การที่ดีลงให้น้อย

กว่า 3 คะแนน (< 3.00 คะแนน)

2. กรณถ้ีามเีหตกุารณ์ทีส่่งผลเชงิลบไม่รนุแรง (Minor Incident) 

ก�าหนดให้ปรบัลดคะแนนรวม ด้านการก�ากบัดแูลองค์การทีด่ลีง 0.50 – 

1.00 คะแนนแล้วแต่ระดับความรุนแรง

โดยผลคะแนนจากการประเมนิหลกัการก�ากบัดแูลองค์การทีด่ ี

ท้ัง 9 หลกัการตามแนวทางข้างต้น จะน�าไปสูผ่ลคะแนนรวมด้านการก�ากบั 

ดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการในขั้นสุดท้าย ดังภาพ
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จากองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นในส่วนที ่

เป็นตัวชี้วัดความคุ ้มค่า คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  

หลักการตอบสนอง และหลักความเสมอภาค ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ผลผลติ ผลกระทบ ต้องมกีารกระจายไปยังกลุม่ต่างๆ อย่างเท่าเทยีมกนั  

ไม่เลือกปฏิบัติ

หลักธรรมาธิบาลในระดับสากล

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของธนาคารโลกมี 4 มิติ  

(The World Bank Group, 2015)

1. การจัดการภาครัฐ (Public sector management) 

•  การจัดการใช้จ่ายของรัฐ (การลงทุนของรัฐ การวางแผน 

งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ)

• การปฏริปูระบบราชการ (จดัการให้น้อยลงแต่จดัการดขีึน้)

• การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท�าให้

การด�าเนินการของภาครัฐในกิจการต่างๆ แข็งแรงขึ้น  

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของสถาบันของรัฐ

2. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability)

• สร้างให้มีนวตักรรมในการด�าเนนิธรุกรรมต่างๆ ของธนาคาร

พาณิชย์

• ท�าให้เป็นหัวใจในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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• ท�าให้ข้าราชการมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิตังิานของตน

• ส�านึกรับผิดชอบทั้งในระดับแนวราบ (ภายใน) และระดับ

แนวดิ่ง (ภายนอก)

เป็นแนวคิดให้มีการเปิดพ้ืนท่ีให้กับผู้จัดบริการอื่นและการฟัง 

เสียงของประชาชนและเป็นครั้งแรกที่คุณภาพของรัฐบาลถูกพัฒนา 

จากการสนองความจ�าเป็น (needs) ของประชาชนไม่ใช่เพยีงการพฒันา

ทางด้านเศรษฐกิจ

3. โครงข่ายของกฎหมายส�าหรบัการพัฒนา (Legal framework  

for development)

• ท�าให้เกดิความเท่าเทยีม (equitable) และยุตธิรรมในสงัคม

เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและลดความยากจน

• มุง่ไปท่ีการปฏิรปูระบบความยตุธิรรม ปฏริปูระบบกฎหมาย 

และท�าให้การศึกษาและอบรมทางกฎหมายดีขึ้น

4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and 

information)

• ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

• การป้องกันการคอร์รัปชัน

• การวเิคราะห์ การแสดงผลทีช่ดัเจน และการยอมรบัในทาง

เลือกนโยบายรัฐ
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โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ

1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�านึกรับผิดชอบ  

(Accountability)

2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไม่มีความรุนแรง 

(Political Stability and Lack of Violence)

3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)

4. คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)

5. นิติธรรม (Rule of Law)

6. การควบคุมการคอร์รัปชัน (Control of Corruption)

จากองค์ประกอบและตวัชีวั้ดของธนาคารโลกในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลเป็นเรื่องของความสามารถ 

ที่รัฐบาลจะสร้างนโยบาย และน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

โดยมีตัวชี้วัดคือ คุณภาพของการจัดบริการของรัฐ คุณภาพของ 

ภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการความเป็นอิสระของราชการ

จากความกดดนัทางการเมอืง การยดึถือปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล 

การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ

และสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United  

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :  

UNESCAP) (UNESCAP, 2005) ลักษณะของธรรมาภิบาลประกอบด้วย
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability)

• เป็นองค์ประกอบหลกัของหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

• สามารถน�าไปใช้ในภาครัฐ สังคมราชการ และภาคเอกชน

• ประเภทของส�านึกรับผิดชอบทั้งการเมือง กฎหมาย การ

บริหารและสังคม

2. โปร่งใส (Transparency)

• มีการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี

• ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในกระบวนการของรัฐ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

3. การตอบสนอง (Responsiveness)

• ค�านึงถึงประชาชนเป็นหลักและเป็นมิตรกับประชาชน

• เวลาในการให้บริการ

• จดัให้มกีระบวนการด้านการร้องเรยีนต่างๆ ของประชาชน

4. ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ (Effectiveness and efficiency)

• ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

• สมรรถนะและการปฏิบัติของข้าราชการ

• ค�านึงถึงผลลัพธ์
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5. นิติธรรม 

• โครงข่ายกฎหมายที่เป็นธรรม

• กลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

• กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ

6. การมีส่วนร่วม (Participation)

• เป็นสิ่งที่ส�าคัญของการมีธรรมาภิบาล

• ประชาชนมโีอกาสในการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การน�า

ไปปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจกรรมของรัฐ

• มเีสรีในการแสดงออก การพบปะ และการจดัตัง้กลุ่มต่างๆ 

ในสังคม

7. ความเสมอภาคและครอบคลุม 

• ทกุกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ผูอ่้อนแอ มโีอกาสทีจ่ะพฒันาและ

รักษาระดับความอยู่ดีมีสุข

• มโีอกาสทีเ่ท่ากนัในการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ

8. มุ่งเน้นฉันทามติ

• แสวงหาฉันทามติของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของสังคมเพื่อชุมชนทั้งหมด และจะถึง 

จุดดังกล่าวได้อย่างไร

407

in_���������-5-�����������(384-489).indd   407 23/9/2565   16:55:56



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ 

และสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP)  

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ ้มค่า คือ การตอบสนองต่อประชาชน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเสมอภาคและครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ่ม

ลักษณะของธรรมาภิบาลของส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) 

(UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายหญิงทุกคนสามารถ 

มสีทิธมิเีสยีงในการตดัสนิใจโดยทางตรง หรือ ผ่านสถาบนัทีเ่ป็นตวัแทน

ด้านผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น รวมถึงความมีอิสระและเสรีภาพ 

ในการรวมกลุ่ม ปราศรัย รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม

2. นิติธรรม (Rule of Law) โครงสร้างกรอบด้านกฎหมาย

ควรเป็นธรรมและใช้อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกฎหมายด้าน

สิทธิมนุษยชน

3. ความโปร่งใส (Transparency) มกีารไหลอย่างเสรขีองข้อมลู

ข่าวสาร กระบวนการ สถาบันและข่าวสารควรสามารถเข้าถึงได้ส�าหรับ

ผูท้ีส่นใจ รวมทัง้ควรให้ข้อมลูข่าวสารทีเ่พยีงพอให้ผูท้ีส่นใจและก�ากบัดแูลได้

4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบนัและกระบวนการ

ควรตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

5. เน้นการมฉีนัทามต ิ(Consensus orientation) ควรสนใจ 

กลุ ่มผลประโยชน์ที่แตกต่าง เพื่อท�าให้เกิดฉันทามติ เพื่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกลุ่มเท่าทีเ่ป็นไปได้ในนโยบายและการด�าเนนิการ
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6. ความเสมอภาค (Equity) ชายและหญงิทัง้หมดควรมีโอกาส

ที่เท่ากันที่จะท�าให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and  

efficiency) กระบวนการและสถาบันควรท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่สนอง 

ความจ�าเป็น (needs) โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

8. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability) ผู้ตัดสินใจในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กรต่างๆ มคีวามรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

(public) รวมทัง้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ส�านกึรับผดิชอบจะแตกต่างกันข้ึนอยูกั่บ 

องค์กรและการตดัสนิใจนัน้เป็นการตดัสนิใจภายในหรอืภายนอกองค์กร

9. วิสยัทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) ผูน้�าและสาธารณชน

ควรมมีมุมองในระยะยาว ในภาพกว้างของธรรมาภบิาลและการพฒันา

มนุษยชาติ รวมทั้งส่ิงที่จ�าเป็นในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งควรเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความซับซ้อนของสังคม ท่ีเป็นพื้นฐาน

ของมุมมองนั้น

ตามลักษณะธรรมาภิบาลของส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัความคุม้ค่า คอื การตอบสนอง 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทัง้หมด มคีวามเสมอภาคในการได้รบัผลจากการด�าเนนิการ 

ของรัฐ และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการและสถาบัน

ควรท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองความจ�าเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

เม่ือพจิารณาองค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาลขององค์กรหลัก

ทัง้ในประเทศและระดบัสากล จะเหน็ได้ว่าองค์กรเหล่านีใ้ห้ความส�าคญักบั

หลกัประสทิธผิล หลกัประสทิธภิาพ การตอบสนอง และความเสมอภาค  

ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการชี้วัดถึงความคุ้มค่าของนโยบายและ

โครงการต่างๆ ของรัฐ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า410
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แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ของ ความคุ้มค่า  

และ ตัวชี้วัดความคุ้มค่า

Department for International Development (DFID)  

(DFID, 2011) ได้มองความคุม้ค่าเหมอืนกบั ต้นทนุ – ประสทิธผิล (cost 

– effectiveness) และเป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน 

จนถึงการน�าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล

ตัวช้ีวัดหลักของความคุ้มค่า คือ ประหยัด (Economy)  

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ 

ความเสมอภาค (Equity) โดยความหมายของแต่ละตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

1. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีการประหยัด ใช้ปัจจัยโดยเสีย

ต้นทุนน้อยที่สุด ในการผลิตผลผลิตระดับหนึ่ง
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2. จะมีความคุ้มค่าเมื่อเกิดประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปเป็น 

การพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน 

ของปัจจัยในการผลิต (ณ ระดับคุณภาพหน่ึง) บางคน 

ให้ความหมายประสิทธิภาพ คือ มูลค่าของผลลัพธ์  

(outcomes) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัต้นทนุของปัจจยัการผลติ

3. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อเกิดความมีประสิทธิผล บรรลุตาม 

ผลลัพธ์ของโครงการโดยเปรยีบเทียบกบัต้นทนุของปัจจยัทีใ่ช้  

บางทีเป็นการพจิารณาด้านความเสมอภาค (equity) ด้วย

4. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีความเสมอภาค ต้องแน่ใจว่า 

ผลประโยชน์มีการกระจายอย่างยุติธรรม

ส�าหรบัวิธกีารหลกัทีใ่ช้ก�าหนดความคุม้ค่าม ี6 วธิ ีจดัเป็น 3 ชดุ  

ของวิธีการ แต่ละวิธีประเมินความคุ้มค่าต่างกัน แต่ละวิธีและชุดของ 

วิธีการสรุปย่อได้ ดังนี้

1. วิเคราะห์ต้นทนุ – ประสิทธผิล และต้นทุน – อรรถประโยชน์ 

(Cost – Effectiveness Analysis and Cost Utility Analysis) 

มปีระโยชน์ในโครงการทีม่เีป้าหมาย เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่เหมือนกัน ประเมินประสิทธิผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือ  

วัดเชิงคุณภาพด้วย

2. วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ และผลตอบแทนสังคม

จากการลงทุน (Social return on investment) วิธีการนี้ 

ใช้เปรยีบเทยีบโครงการทีม่เีป้าหมายต่างกันหรอืต่างสาขากนั  

ประเมินผลประโยชน์ในลักษณะค่าสมบูรณ์ (absolute) 
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โดยท�าให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทนุ ประเมนิผลผลลพัธ์ 

(outcome) เป็นตวัเงนิ ผลประโยชน์และต้นทุนต้องพิจารณา

ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

3. ล�าดบัความสมัพนัธ์ของต้นทนุกบัผลประโยชน์และวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น (Basic Efficiency  

Resource Analysis) เป็นการประเมนิเปรยีบเทยีบต้นทนุและ

ผลประโยชน์หลายๆ โครงการ วธิกีารแรกเป็นการจดัล�าดับ 

และความสัมพันธ์ของต้นทุน และผลกระทบ (impact)  

ขณะท่ีล�าดับท่ีสองดูความสัมพันธ์ของมูลค่าต้นทุนและ

ผลกระทบโครงการใน 4 แกนของกราฟ

DFID มองความคุ ้มค่าเหมือนกับต้นทุน – ประสิทธิผล  

ในการวิเคราะห์ต้องพิจารณาเป็นระบบตัง้แต่เริม่วางแผนจนน�าไปปฏบิตัิ  

ไม่ใช่เพียงประเมินผลเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบคือ การประหยัด  

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมีการกระจาย 

อย่างยุติธรรม โดยมีชุดการประเมิน 3 ชุด 1) วิเคราะห์ข ้อมูล

ประสิทธผิล และต้นทนุ-อรรถประโยชน์ 2) วเิคราะห์ต้นทนุผลประโยชน์  

และผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน 3) ล�าดับความสัมพันธ์ต้นทุน 

กับผลประโยชน์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น 

นอกจากนั้นจากบันทึกอย่างย่อในการพิจารณาดัชนีและ 

ความคุม้ค่าของโครงการการก�ากบัดแูลของ DFID ได้ใช้การวิเคราะห์ของ  

National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบด้วย 

‘3Es’ คือ การประหยัด (economy) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ

การมีประสิทธิผล (effectiveness) โดยต้องเป็นความสมดุลของทั้ง 3Es. 

คือ ใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างด ีและใช้จ่ายอย่างฉลาด ซึง่ข้อมลูทีใ่ช้จะได้
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ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ การด�าเนินงานของโครงการ มีการน�า

ความเส่ียงมาใช้ร่วมในรูปแบบสัดส่วน รวมทั้งในการพิจารณาผลลัพธ์ 

จะมองถึงผลต่อความเข้มแขง็ของสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ในการวัด 

ความคุ้มค่าต้องมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด้วย

ในการประเมนิความคุม้ค่านัน้ รฐับาลสหราชอาณาจกัรใช้เพือ่

สะท้อนถึงการท�าให้เกดิความโปร่งใสเพิม่ขึน้และการมสี�านกึรบัผดิชอบ

ในการใช้เงนิของประชาชน รวมทัง้เพือ่ท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุภายใต้ 

ทรัพยากรที่มีการประเมินความคุ้มค่าโดยทั่วไปจะใช้ 2 ลักษณะ คือ 

การตีราคาโดยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ  

แต่ส�าหรับ DFID จะมีการประเมินผลกระทบด้วย

คุณภาพของการประเมินความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ 

ของข้อมลูทีใ่ช้ การประเมินความคุม้ค่าได้ดจีะต้องมกีารวเิคราะห์บรบิท

ได้สมบูรณ์ ข้อมูลต้องมีคุณภาพดี มีเรื่องของเวลาและงบประมาณ 

เข้ามาเกี่ยวข้อง

โครงข่ายงานการวเิคราะห์ความคุม้ค่าม ี5 องค์ประกอบ (DFID, 

2011, p.27)

•  องค์ประกอบหลกัของโครงการต้ังแต่ปัจจัยน�าเข้า กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์

•  การวดัความคุ้มค่า คอื ประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล

•  พิจารณาขยายผลถึงเนื้อหาที่ส�าคัญ ความเสี่ยง ข้อสมมติ

•  การมีส ่วนร่วมของผู ้สนับสนุนท้ังในด้านต้นทุนและ 

ผลประโยชน์

•  ระดับความเชื่อมั่น ซึ่งก็คือ คุณภาพของข้อมูล
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ในการท�าให้เกิดความคุ้มค่านั้นจะต้องประกอบด้วย (DFID, 

2011, p.15)

•  ทักษะและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในโครงการต้องมี 

ความขยันหมั่นเพียรและมีทักษะที่ดีในการท�างาน

•  ความโปร่งใส ต้องสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสโดยมี 

การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

•  การตรวจสอบภายใน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ  

การให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบการจัดการภายใน  

การประกันคุณภาพ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน 

การเงิน การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ

•  การตรวจสอบภายนอก มีคณะกรรมการอิสระในการช่วย

ตรวจสอบ และตดิตามผลการปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีเ่กดิขึน้

•  ผลลัพธ์และเคร่ืองมือของการประเมินความคุ้มค่า ต้องมี 

การเข้าใจในการท�างานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์อะไรที ่

คาดหวงัไว้ มีธนาคารข้อมลู การพฒันาตวัชีวั้ดและมาตรฐาน

การวดั มุง่ยุทธศาสตร์ทีจ่ะท�าให้เกดิความคุม้ค่าในเชงิการค้า

•  การพัฒนาระบบ ต้องสร้างสรรค์และปรับปรุงในวงจรของ

ความคุ้มค่า

• พันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อโครงการ

วฏัจกัรของความคุม้ค่านัน้ประกอบด้วยแผนธรุกจิ การจดัสรร

ทรพัยากร แผนการด�าเนนิงาน กรอบการประเมนิผลเป็นระยะ การจดัซือ้ 

จัดจ้าง การจัดการด้านการเงิน การก�ากับดูแลและการจัดการ
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การประเมินผลและบทเรียนที่ได้รับ

DFID ได้ใช้ 3Es ในการประเมินความคุ้มค่า ได้มีการระบ ุ

องค์ประกอบของโครงข่ายการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและองค์ประกอบ 

ที่ท�าให้เกิดความคุ้มค่า

National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร (DFID, 

2011) ให้ความหมายความคุ้มค่า คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ท่ีตั้งใจ ในส่วนโครงการ DFID นั้น ความคุ้มค่า  

หมายถึง ต้องท�าให้ผลกระทบสูงสุดจากการใช้เงินแต่ละปอนด์  

เพื่อท�าให้ความเป็นอยู่ของคนจนดีขึ้น ในการตัดสินใจท�าโครงการ 

ต้องหวังว่า ผลของการพัฒนาเหมาะสมกับต้นทุนที่เสียไป

ในการท�าให้เกิดผลกระทบมากที่สุดของการช่วยเหลือของ

สหราชอาณาจักรนั้น ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่ได้รับ (output and 

outcomes) และต้นทุน โดยต้องมีหลักฐานที่ชัดแจ้ง คือ ต้องดู 3 Es 

คือ ประหยัด (economy), ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล 

(effectiveness) และดูความสัมพันธ์ของทั้ง 3 นี้ ในลักษณะเชื่อมโยงกัน 

ในส่วนของประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาค (equity) คือ เพื่อให้ผล 

ตรงไปยงักลุม่ทีจ่นทีส่ดุ รวมทัง้ไปยงักลุม่ทีจ่�าเป็น คอื ผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิ  

นั่นคือ ความคุ้มค่านั้นมาต้องท�าให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  

และประหยัดสูงสุด

3 Es นั้นหมายถึง

• ประหยดั (Economy) เป็นการซือ้ปัจจยัในคณุภาพท่ีเหมาะสม 

ในระดับราคาที่ถูกต้อง (ซึ่งปัจจัยจะหมายถึง พนักงาน  

ที่ปรึกษา วัตถุดิบ และทุน ที่ใช้ในการผลิตผลผลิต)
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• ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการท�าให้ปัจจยัเปลีย่นเป็น

ผลผลติได้ดอีย่างไร (มกีารควบคมุอย่างเข้มงวดในคณุภาพ

และปริมาณของผลผลิต)

• ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ปรารถนาได้ดอีย่างไร ในส่วนผลลพัธ์นีอ้งค์การเข้าไปควบคมุ

โดยตรงไม่ได้

• ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) ผลกระทบ 

มีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ลงไป

ในการพิจารณา 3 Es ของ DFID ความคุ้มค่าไม่ใช่เพียง 

การลดต้นทุน การใช้เงินภาษีนั้นต้องท�าให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์ 

(outcomes) ไม่ใช่เพียงเป็นตัวเงนิในระยะสัน้ และควรเป็นผลประโยชน์

ที่ยั่งยืนในระยะยาว 

จากบทความน้ี ความคุ้มค่าต้องเน้นการใช้ทรพัยากรแต่ละหน่วย 

เพือ่ท�าให้เกิดผลกระทบสงูสดุกับกลุม่เป้าหมายทีต้่องการ โดยดจูากการ

ประหยดั ประสทิธิภาพ ประสทิธผิล และดทูัง้สามตวันีอ้ย่างเชือ่มโยงกนั

London School of Economics. Value for money: Current 

Approaches and Evolving Debates. (London School of Economics, 

2011) 

ในการวดัคณุค่า (value) ของ NGO นัน้ จะใช้ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง  

(Theory of Change) มองอย่างเป็นเหตุเป็นผล (causality) ตั้งแต่ 

ปัจจัยที่ใช้ (input) กิจกรรม (activity) จนได้ออกมาเป็นผลผลิต (output) 

และผลลัพธ์ (outcome) ต้องดูว่ากลุ่มที่ถูกปฏิบัติหรือกลุ่มเป้าหมาย  

(control treatment group) ได้รับผลเหล่านี้จริง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยุ่งยาก  
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ซับซ้อน รวมทั้งการสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นเส้นตรง  

ซึ่งเป็นการผิด

Ditchburn ผู้อ�านวยการของ DFID ในส่วนของ VFM unit.  

ให้ความหมายความคุม้ค่า คอื ความตัง้ใจทีจ่ะได้รบัผลกระทบ (impact) 

มากที่สุดจากเงินที่มี (determination to get the most impact for the 

money we have) ในกรอบแนวคิดนี้ พิจารณาการประหยัด (economy) 

เช่ือมโยงการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ในการได้รับผลผลิต 

และประสทิธผิลทีส่ามารถท�าให้เกดิผลลัพธ์ตามทีต้ั่งใจ ในความหมายนี ้

ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่เพียงมองเชิงเศรษฐกิจ  

รวมทั้งผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาประสิทธิผล  

ในการวดัมลูค่าไม่ใช่เพยีงมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่สะท้อนมาจาก

ระบบราคาในตลาด ควรพิจารณามูลค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (implicit value)  

มีการพยายามวัดมูลค่าของผลลัพธ์ เรียกว่า Soft และ Hard โดยเน้น

การพัฒนา Soft outcomes ที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ด้วยการสนใจผลทางสังคม หรือ soft impact ของโครงการ

พัฒนา จึงท�าให้เกิดมีอคติต่อวิธีการเชิงปริมาณ และ hard data  

ที่คาดคะเน เพื่อเปรียบเทียบผลทางสังคมง่ายในการอธิบายกับ 

ผู้เสียภาษีและผู้ตัดสินใจโครงการนั้นๆ 

ในการประชุม ODI หัวหน้าส่วน Aid Effectiveness ของ 

OECD ได้กงัวลเรือ่ง soft sector เป็นความเสีย่งทีเ่น้นผลผลิตในระยะสัน้  

เมื่อการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ในระยะยาว สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เกิดการใช้ทรพัยากรไปในโครงการท่ีง่าย 

ในการให้มูลค่าของผลผลิตและในกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายในการเข้าถึง  

การใช้ทรัพยากรไปใช้ในโครงการที่มีความเสี่ยง และมีนวัตกรรมใหม่
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คุณค่าที่พิจารณานี้ เป็นคุณค่าในมุมมองของผู้ใด ขึ้นอยู่กับ

ส�านึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมจากทั้งระดับล่างและระดับบนของ

โครงการทั้งหมด เช่น ตั้งแต่ผู้บริจาค ผู้เสียภาษี ท้องถ่ินที่มีส่วนร่วม  

เป็นต้น ตลอดจนผู้ได้รับผลประโยชน์ คือต้องมองในภาพองค์รวม  

(holistic) และในหลายระดับที่เกี่ยวข้อง

จากบทความนี้ ความคุ้มค่าจากเงินหรือต้นทุนท่ีลงไปน้ัน  

ต้องท�าให้เกดิผลกระทบทีต้่องการมากทีส่ดุ โดยพจิารณาจากการประหยดั 

ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การวัดต้องวัดท้ังมูลค่าที่เป็น 

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มองผลกระทบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมอง

ในระยะยาวเพือ่ความยัง่ยนืด้วย ผูท้ีจ่ะประเมินคุณค่าต้องประกอบด้วย

หลายฝ่าย ซึ่งต้องมองภาพเป็นแบบองค์รวมหลายระดับ

Barnett, C., และคณะ. Measuring the Impact and Value 

for Money of Governance & Conflict Programmes Final Report. 

(Barnett, C, 2010)

Information Technology Asset Disposition (ITAD)  

ได้รับกรอบ 3Es ของ National Audit Organization ซึ่งประกอบด้วย  

ประหยัด ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ซึง่เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้ให้ค�าจ�ากัดความและใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า  

จาก webpage ของ Audit Commission ทีเ่ข้าถงึ เมือ่ 12 ตลุาคม 2010

ความคุม้ค่า คอื การได้รบัผลประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรท่ีมี  

เป ็นการท�าให ้เกิดความสมดุลของการประหยัด ประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล หรือใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างดี และใช้จ่ายอย่างฉลาด 

เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความคุ้มค่าจะสูงเมื่อมีความสมดุลเหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ของทัง้ 3 ตัวนี้ เมื่อต้นทนุโดยเปรียบเทยีบต�า่ ผลติภาพสูง และประสบ

ผลส�าเร็จตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

ส่วน NAO ให้ค�าจ�ากัดความและกรอบการวิเคราะห์ว่า  

ความคุ้มค่าที่ดี คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อได้รับผลลัพธ์

ที่ตั้งใจ

ในการประเมินความคุ้มค่าต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 Es  

ที่เชื่อมโยงกัน น�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยทั้งสามตัวดังกล่าวต้อง 

สมดุลเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ผลิตภาพสูงสุด ราคาถูกท่ีสุด  

จะให้ความคุม้ค่าทีด่กีว่า ควรสนใจกระบวนการจากปัจจัยซึง่จะท�าให้เป็น 

ผลผลิต และจากผลผลิตเป็นผลลัพธ์

•  การประหยดั (Economy) นีเ้ป็นการวัดการท�าให้เกดิบรกิาร

มอีะไรบ้าง ต้นทนุทัง้หมดของปัจจัยการผลิต หรือทรัพยากร

ที่ต้องใช้ทั้งต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม ต้นทุน/หน่วย  

ถูกน�า มาใช้วัดการประหยัด

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลิตภาพ หรือสิ่งท่ี

ได้ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�าเข้า

และผลผลิต

•  ประสิทธิผล (Effectiveness) การวัดผลลัพธ ์ทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ เป็นการ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์

จากค�านยิามและองค์ประกอบของความคุม้ค่าข้างต้นนี ้สามารถ

น�าไปใช้ได้กับทุกโครงการของรัฐในทุกบริบท
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ITAD ได้ให้ความหมายของความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร 

ที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยต้องมีความสมดุลของ 

ทัง้การประหยดั การมปีระสทิธิภาพ และการมีประสิทธผิล ในการพจิารณา

ต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มองท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อม รวมทัง้มีการจดัล�าดับความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบ E แต่ละตวั

Barr J. and Chistie A. Improving the Practice of Value of 

Value for Money Assessment (Barr J. and Chistie A., 2015) เป็น 

การมองความคุ้มค่าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายของรัฐ  

และสามารถน�าไปใช้เพ่ือช่วยในการจดัการเงินทนุของรัฐในการช่วยเหลอื

เพือ่ท�าให้เกดิการพฒันาในต่างประเทศ รวมทัง้ยงัชีใ้ห้เหน็ความเหมอืนและ

ความแตกต่างของการตรวจสอบความคุม้ค่า กบัการประเมินความคุ้มค่า

ความคุ้มค่าเป็นความคดิและประเมนิว่าการใช้เงนิของรฐัดหีรอืไม่  

ความคุ้มค่าประกอบด้วยมุมมอง เรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้ง

เป็นการพัฒนาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามท่ีปรากฏใน HM Treasury’s 

Green Book (2011) การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ จะท�าก่อนเพื่อ

สนบัสนนุการตัดสนิใจใช้ทรพัยากร โดยประเมินต้นทนุและผลประโยชน์

เป็นมลูค่าปัจจบุนั (NPV) จะเลอืกตดัสนิใจทีท่�าให้เกดิผลประโยชน์มากกว่า

ต้นทนุ และมกีารประเมนิภายหลงัด�าเนนิโครงการเพือ่ประเมนิผลกระทบ 

โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิผล  

หัวใจส�าคญัของการวเิคราะห์ทัง้สอง คอื เรือ่งของต้นทุน-กบัประสทิธผิล 

ตามความหมายของ NAO ความคุ้มค่าที่ดี คือ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม เพือ่ให้ได้รับผลลพัธ์ตามทีไ่ด้ตัง้ใจ โดยพิจารณาจากการประหยดั 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินความคุ้มค่าที่ได้ไม่ใช่ดูผล 

ที่ได้รับ ต้องสามารถน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงค�านึงว่า 

ความคุม้ค่าเป็นความคุม้ค่าของใคร นัน่คอื เป็นเรือ่งความส�านกึรบัผิดชอบ  
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

จงึมกีารพจิารณาถงึความเสมอภาค เป็นองค์ประกอบอกีหน่ึงตวั รวมทัง้ 

จากความจ�ากัดของงบประมาณ

ในที่นี้ในการพิจารณา 3Es

• ประหยดั (Economy) มุง่พฒันาต้นทุน และมลูค่าของปัจจยั

การผลิต

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งพิจารณาต้นทุนทั้งหมดของ

ปัจจัยที่น�ามาใช้ในกิจกรรมเพื่อท�าให้เกิดผลลัพธ์

• ประสทิธผิล (Effectiveness) และต้นทนุ-ประสทิธผิล หมายถงึ 

การได้รับผลลัพธ์และผลกระทบภายใต้ต้นทุนจ�านวนหนึ่ง 

ซึ่งสัมพันธ์กับผลผลิต

ตัวช้ีวัดของความคุ้มค่าจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ในรูปของ 

เชงิปรมิาณ ในรปูของเชงิคณุภาพ ต้องน�าตวัชีว้ดัเหล่านีม้าเปรยีบเทยีบ

กับตัวชี้วัดมาตรฐาน (benchmark) หรือน�ามาเปรียบเทียบในช่วงเวลา

ต่างๆ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น (comparison) หรือพิจารณาตัวชี้วัดโดดๆ 

กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

ความคุ้มค่าตามความหมายของบทความนี้ ไม่ใช่เป็นเพียง

การประหยดัต้นทนุหรอืการจดัการท่ีเหมาะสม เพือ่ได้รบัผลลัพธ์ตามที่

ต้องการ ความคุม้ค่าจะเป็นกลไกในการควบคุมการท�างานของโครงการ

พฒันาต่างๆ เพือ่น�าไปใช้ปรบัปรุงส�านึกรบัผิดชอบของการใช้จ่ายภาครฐั  

และท�าให้เกดิการยอมรบัในการบรหิารทีเ่น้นผลลพัธ์ รวมทัง้การพจิารณา 

3Es ต้องพัฒนาทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และในการวัด

ต้องเทยีบเคียงกบัตวัชีวั้ดมาตรฐาน (benchmark) หรอืใช้การเปรยีบเทียบ 

(comparison) และการพัฒนาหาค่าของตัวมันเองล�าพัง (stand-alone)
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Jackson, P. Value for Money and International Development :  

Deconstructing myths to promote a more constructive discussion 

(Jackson, P, 2012)

 ความคุ ้มค่านั้นเป็นเรื่องของการคิดถึงการใช้ทรัพยากร 

อย่างดีที่สุด ไม่ใช่เร่ืองของเคร่ืองมือ หรือวิธีการ หมายถึง ส่วนผสม 

อย่างเหมาะสมของต้นทุนและคุณภาพเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ 

เป็นการท�าให้เกิดความสมดุลท่ีดท่ีีสดุของ 3Es คอื ประหยดั ประสิทธภิาพ 

และประสทิธิผล ในสหราชอาณาจักรใช้ในการประเมนิต้นทนุ ประสิทธผิล

ของภาคราชการ ในบางครัง้จะม ีE ตวัที ่4 คอื ความเสมอภาค (equity) 

เพื่อค�านึงถึงกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์

แนวคิดของ 3Es คือ

• ประหยดั (Economy) ลดต้นทุนของทรพัยากรท่ีใช้ในกจิกรรม

แต่ยังคงได้คุณภาพที่ต้องการ

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มผลผลิตโดยใช้ปัจจัยที่ 

ก�าหนด หรอืลดการใช้ปัจจยั ณ ระดับการผลติผลผลติหนึง่ 

โดยต้องมีคุณภาพที่ก�าหนด

• ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้รับผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

จากกิจกรรมนั้น

• การวเิคราะห์ต้นทนุผลประโยชน์ วิธกีารประเมินผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจของโครงการ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ถกูประมาณค่าเป็นตวัเงนิ และมกีารท�าดชันเีงนิเฟ้อ เพือ่มา 

ร่วมพิจารณา น�ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนของโตรงการ

• การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ใช้เมื่อผลลัพธ์ไม่สามารถ

คิดเป็นตัวเงินได้หรือไม่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

คุณค่าไม่เหมือนกับการลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพ แต่เป็น 

การหาความสมดุลของความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

และไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  

ความคุม้ค่าไม่จ�าเป็นต้องวดัมลูค่าเป็นตวัเงนิของทกุอย่าง และสามารถ

น�าการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิภาพ 

มาใช้ประยุกต์ได้ นอกจากนีใ้นการพิจารณาความคุม้ค่าต้องเป็นการดวู่า  

พจิารณาความคุม้ค่าของใคร เช่น ผู้บรจิาค ผูจ่้ายภาษ ีผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ 

เป็นต้น เป็นความคุม้ค่าในระดบัใด ระดบั-การท�าแฟ้มผลงาน (portfolio)  

ระดบัประเทศ ระดบัโครงการ ความคุม้ค่าในระดบัต่างกนัจะมกีารวเิคราะห์ 

ทีต่่างกนั ความคุม้ค่าทีพ่จิารณาเป็นความคุม้ค่าในระยะสัน้หรอืระยะยาว  

ขึ้นอยู่กับการก�าหนดแต่ละกรณี

จากบทความน้ีความคุ้มค่า หมายถงึ การใช้ทรพัยากรโดยมต้ีนทุน 

และคุณภาพของผลผลิตท่ีผู้ได้รับต้องการและเหมาะสม โดยต้องท�าให ้

เกดิสมดุลดทีีส่ดุของ 3Es สามารถท�าการวเิคราะห์ ต้นทนุ-ผลประโยชน์ 

และต้นทุน-ประสทิธผิลมาใช้วเิคราะห์ความคุม้ค่า รวมทัง้ต้องดคูวามคุ้มค่า 

ของใคร ในระดับใด เมื่อใด

Department for Transportation, Value for Money Indicator 

2017. (Department for Transport, 2018) กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร

ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ 

1. สนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ ความสะอาด และมผีลติภาพ 

ทางเศรษฐกิจ

2. ช่วยในการเชือ่มต่อบคุคลกบัสถานท่ี สร้างสมดลุในการลงทุน 

ทั่วประเทศ
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3. ท�าให้การเดินทางง่ายขึ้น ทันสมัย และเชื่อถือได้

4. ท�าให้การขนส่งปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน

5. เตรียมระบบขนส่งส�าหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และความรุ่งเรืองในอนาคต

6. ส่งเสรมิวฒันธรรมของการท�างานทกุอย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมีผลิตภาพสูง

ในการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรีต้องน�าเสนอ

1. การเปล่ียนแปลงตรงกับเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ของ

นโยบายรัฐ

2. แสดงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

3. มีความเป็นไปได้ที่จะท�าส�าเร็จในเชิงพาณิชย์

4. มีงบประมาณเพียงพอในเชิงการเงินการคลัง

5. สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงจัดการ

ในการประเมินความคุ ้มค่าของส�านักงบประมาณของ 

สหราชอาณาจักรมีขั้นตอนดังนี้

1. สามารถมีผลลัพธ์ตามความต้องการในการลงทุน โดยมี

ความคุ้มค่าที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้น

2. เป็นการเปรียบเทียบกรณีท่ีโครงการกับไม่มีโครงการ 

ในด้านผลกระทบของการลงทุนที่เสนอ เพื่อความมั่นใจ

ว่าโครงการท�าให้เกิดคุณค่า

3. วัดต้นทุนและผลกระทบของโครงการ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

สิ่งแรกในการพิจารณา คือ ค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน  

(Benefit Cost Ratio : BCR) บางโครงการสามารถหาค่าเป็นตัวเงินได้  

บางโครงการหาไม่ได้ และมทีัง้ความเสีย่ง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่วข้อง 

จึงต้องใช้การวิเคราะห์เรื่องความอ่อนไหว

ในการพิจารณาความคุ้มค่าจะต้องพิจารณาผลกระทบทั้ง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของกรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร

เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ  

เป้าหมายในเชิงการจัดการ ความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ ความเพียงพอ

ของงบประมาณ พจิารณาเปรยีบเทียบในกรณมีโีครงการกบัไม่มโีครงการ 

ใช้อตัราส่วนผลได้ต่อต้นทนุเป็นส่ิงแรกในการพจิารณา โดยดคูวามเสีย่ง 

ความไม่แน่นอน ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ความหมายและองค์ประกอบของความคุ้มค่า

จากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ทั้งของประเทศไทยและสากล ในปัจจุบันนั้นสามารถน�ามาสังเคราะห์ 

ได้ว่า มิติที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าประกอบด้วย

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

4. หลักความเสมอภาค (Equity)

426

in_���������-5-�����������(384-489).indd   426 23/9/2565   16:55:56



ซึ่งต่างจากหลักความคุ้มค่าท่ีอิงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบ้าน เมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 22 

ในหมวด 4 ท่ีใช้เป็นหลกัในการศกึษา เพือ่พฒันาดชันวีดัผลการพฒันา

ระบบบริหารจัดการของสถาบันพระปกเกล้า โดยตัดมิติในเรื่องของ 

ผลประโยชน์สูงสุด และศักยภาพในเรื่องการแข่งขันออกไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามิติด้าน “ผลประโยชน์สูงสุด” 

เป็นการพิจารณาว่าเม่ือทรัพยากรจ�ากัดจะท�าอย่างไรเม่ือน�ามาใช ้

ในขบวนการผลิตหรือปฏิบัติงานแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้จะรวมอยู่ใน 

ส่วนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนองแล้ว

มิติด้าน “ศักยภาพในการแข่งขัน” ตามแนวคิดของ David 

Ricardo ในศตวรรษท่ี 19 พิจารณาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) ถือเป็นเรื่องผลิตภาพ (Productivity)  

การมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต�่ากว่า ในกรณีของ Michel Porter  

เน้นด้านการมีต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจอื่น การมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก

ธุรกิจอ่ืนทั้งด้านการออกแบบ คุณภาพ การบริการหลังการขาย มูลค่า

ที่เกิดขึ้นในโซ่คุณค่า (Supply chain) รวมทั้งธุรกิจมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค สถานะ 

(Position) ของธุรกิจในการแข่งขัน รวมท้ังการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค 

ซ่ึงรวมถงึการวิจยัและพฒันา จากความหมายดังกล่าว ศกัยภาพในการ

แข่งขันจะรวมอยู่ในส่วนของประสิทธิภาพ

427

in_���������-5-�����������(384-489).indd   427 23/9/2565   16:55:56



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ดังนัน้ มติทิีไ่ม่ได้น�ามาใช้พจิารณาความคุม้ค่า คอื ผลประโยชน์

สงูสดุ ศกัยภาพในการแข่งขนั ได้มาเป็นส่วนย่อยของมิตทิีใ่ช้เป็นตวัชีวั้ด

ธรรมาภิบาลแล้ว

 จากแนวคดิและการช้ีวดัหลักความคุม้ค่าในปัจจบุนัจะพิจารณา

จาก

1. การประหยัด (Economy)

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3. ประสิทธิผล (Effectiveness)

โดยจะเกิดความคุ้มค่าเม่ือองค์ประกอบทั้งสามเหมาะสม 

และสมดุล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถไปถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการหรือไม่คุ้มค่ากับใคร มีการกระจายผลลัพธ์ดีเพียงใด จึงมี 

การพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มอีก 1 ตัวคือ 

ความเสมอภาค (Equity) เกดิการกระจายผลลพัธ์ของโครงการ

ของรฐัอย่างยุตธิรรม ซึง่กจ็ะใกล้เคยีงกบัหลกัการตอบสนองความคาดหวัง  

ความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

จากมติิท่ีเกีย่วข้องกบัความคุม้ค่าในหลกัธรรมาภิบาลของไทย 

และสากล เมือ่น�ามาสงัเคราะห์รวมกบัแนวคิดหลกัความคุ้มค่าในปัจจบุนั 

จะเป็นดังภาพ 1
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ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

ประหยดั 

(Economy) 

ตนทุน 

(Cost) 
 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

    

วัดเชิง 

คุณภาพ 

 

วัดเปน 

ตัวเงิน/ 

วัดเชิง 

ปริมาณ 

ความเสมอภาค (Equity) 

สภาพแวดลอม (ภายใน/ภายนอกหนวยงานภายในประเทศ 

ตางประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สาธารณสุข) 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า

ในการประเมินความคุ ้มค่านั้นต้องพิจารณาในเชิงระบบ 

เริม่ตัง้แต่การออกแบบโครงการ หรอืการวางแผนต้องมกีารประเมนิตัง้แต่

ก่อนด�าเนินกิจกรรม ขณะด�าเนินกิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว

โดยเร่ิมพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�าเข้าท้ังที่วัดในเชิงปริมาณได้  

(Tangible) และไม่สามารถวัดค่าในเชิงรูปธรรมได้ (Intangible) เช่น  

ความต้องการของผู้ใช้บริการ ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารองค์กร ความเชือ่  

ค่านิยมขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถ

ที่แท้จริงขององค์กร (Core competency) ฯลฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าว

ทั้งในทางตรงทางอ้อม เพื่อทราบต้นทุนทั้งหมดในการให้บริการหรือ

การท�าให้เกิดผลผลิต (Output) ของหน่วยงาน ซึ่งการใช้ปัจจัยต้องการ

ให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตในระดับหนึ่งที่ต้องการและ 

มีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือคือความประหยัดนั่นเอง ขณะเดียวกัน

ปัจจัยการผลิต

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

(In
pu

ts)

(Pr
oc

es
s)

(O
utp

uts
)

(O
utc

om
es

)

(Im
pa

ct)
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ต้องพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้ทั้งหมดจะต้องมากกว่าต้นทุนที่ใช้

หรือคือ ความมีประสิทธิภาพ

จากปัจจยัน�าเข้าจะผ่านกระบวนการปฏบิตังิาน/กิจกรรม เพ่ือเกิด 

การบริการ หรือผลผลิตให้กับประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) โดยผลผลิต 

เหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าทั้งในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ 

มลูค่าในการแลกเปลีย่น (Value in Exchange) คอื ท�าให้เกดิความพงึพอใจ  

(Utilities) กับผูใ้ช้บรกิารและเกดิมลูค่าเพิม่ (Value Added) ในปัจจยัน�าเข้า  

โดยลกัษณะของกจิกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้องด�าเนนิการ 

ในลกัษณะโซ่คณุค่า (Value Chain) คอืทกุกจิกรรมจะต้องก่อให้เกดิมลูค่า

ของผลผลติจากแต่ละกิจกรรมเพิม่ข้ึน ขณะเดียวกันในระหว่างการด�าเนนิ

โครงการอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้อง

น�าปัจจัยทั้งสองนั้นมาร่วมพิจารณา

เม่ือผลิตผลผลิตแล้ว ผลผลิตหรือบริการก่อให้เกิดผลกระทบ 

(impact) กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (stakeholders) ทัง้ในเชงิรปูธรรมและ/หรอื

เป็นตัวเงิน และในเชิงนามธรรม และ/หรือ วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบ ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

รวมทั้งผลต่างๆ ต้องท�าให้เกิดความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ยุติธรรม

การพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าต้องพิจารณาในบริบททาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

ถ้าการด�าเนินการเป็นไปตามข้างต้นหน่วยงาน และโครงการ

ก็จะประสบความส�าเร็จ และอยู ่อย่างมั่นคง และยั่งยืน ถึงแม้ว่า 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ในระดบัประเทศ และโลก 

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนั่นคือเกิดความคุ้มค่า
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ความหมาย ค�าจ�ากัดความและตัวชี้วัดความคุ้มค่า

จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักความคุ ้มค่าท่ีกล่าวมาแล้ว  

จะเห็นได้ว่า นักวิชาการ ผู ้เช่ียวชาญ ผู ้ปฏิบัติ และสถาบันต่างๆ  

ให้ความหมายของหลักความคุ้มค่าที่ใกล้เคียงกัน

Department for International Development (DFID) ความคุ้มค่า 

หมายถงึ การท�าให้ผลกระทบ (impact) สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ

จากการใช้เงินแต่ละหน่วย เป็นการมองในลักษณะ ต้นทุน-ประสิทธิผล 

(cost – effectiveness) เป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน 

จนน�าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ คือ  

การประหยัด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมี 

การกระจายอย่างยุติธรรม

National Audit Office (NAO) ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการ โดยพิจารณาการประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เชื่อมโยงกัน และในส่วนประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาคด้วย

London School of Economics ความคุ ้มค่า หมายถึง  

จากเงินหรอืต้นทนุทีล่งไปนัน้ต้องท�าให้เกดิผลกระทบทีต้่องการมากทีส่ดุ 

โดยพิจารณาจากการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล 

ที่เน้นมากคือการมองเชิงองค์รวม (holistic) และมองในระยะยาวเพื่อ

ความย่ังยนืด้วย รวมทัง้พจิารณามลูค่าทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและไม่เป็นตวัเงิน

Barnett, C. และคณะ ความคุ ้มค่า หมายถึง การได้รับ 

ผลประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรทีม่ ีหรือ เป็นการใช้จ่ายน้อย ใช้อย่างดี 

และใช้จ่ายอย่างฉลาด เพือ่ให้ได้รบัสิง่ทีต้่องการ โดยต้องมีการประหยดั 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเหมาะสมสมดุล
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

Information Technology, Disposition (ITAD) ความคุ้มค่า  

หมายถงึ การใช้ทรพัยากรทีท่�าให้เกดิผลลพัธ์ตามเป้าหมายทีต่ัง้ใจ โดยมี

ความสมดลุของท้ังการประหยัด การมปีระสิทธภิาพ และการมปีระสทิธผิล 

ในการต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม รวมทัง้มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัโดยเปรียบเทยีบองค์ประกอบ

ความคุ้มค่าทั้งสาม

Barr J. and Christie A. ความคุ้มค่า หมายถึง การประหยัด

ต้นทุน หรือ การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ  

และความคุ้มค่า เป็นกลไกในการควบคุมการท�างานของโครงการต่างๆ  

ในการพจิารณาความคุม้ค่าต้องพจิารณาการประหยัด ความมปีระสทิธภิาพ 

ความมีประสิทธิผล ทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

Jackon P. ความคุม้ค่า หมายถงึ ส่วนผสมอย่างเหมาะสมของ

ต้นทุนและคณุภาพเพือ่ให้ได้รบัสิง่ท่ีผูใ้ช้ต้องการ โดยต้องเกดิความสมดุล 

ที่ดีที่สุดของการประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้น

เพ่ือให้ถึงกลุ่มต่างๆ จะพิจารณาความเสมอภาคด้วย รวมท้ังต้องดูว่า

เป็นความคุ้มค่าของใคร ในระดับใด เมื่อใด

ดงันัน้ ความคุม้ค่า หมายถงึ ต้นทนุของการใช้และการจดัการ

ทรัพยากรต่างๆ ท้ังหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงิน  

ไม่เป็นตัวเงนิ ต้องเหมาะสมกบัผลลพัธ์ทีตั่ง้ใจมากท่ีสดุ โดยมคีวามสมดลุ

ที่เชื่อมโยงกันของการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล  

รวมท้ังเกดิความเสมอภาค และเป็นการมองในระยะยาวเพือ่ความยัง่ยนื

ด้วย
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องค์ประกอบและการวัดความคุ้มค่า

องค์ประกอบหลกัทีใ่ช้พจิารณาความคุม้ค่า ประกอบด้วย

• ประหยัด (Economy)

• ประสิทธิภาพ (Efficiency)

• ประสิทธิผล (Effectiveness)

• ความเสมอภาค (Equity)

ประหยดั ประสิทธภิาพ ประสทิธผิล จะเป็นองค์ประกอบหลกั 

ส่วนความเสมอภาคนัน้เป็นการมองด้านความยตุธิรรม และครอบคลมุ

ในการด�าเนินการ

ประหยัด (Economy)

การประหยดัจะเป็นการใช้ปัจจยัหรอืทรพัยากรโดยเสยีต้นทนุ

น้อยทีส่ดุในการผลติผลผลติหรือบริการในระดบัหนึง่ ในปรมิาณ คณุภาพ 

ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ

สิง่ทีเ่ป็นหลกัในการพจิารณาการประหยัดคอืต้นทนุ และผลลัพธ์ 

(outcomes) ที่ต้องการ

ต้นทุนจะเป็นต้นทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน  

ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม ท่ีจ�าเป็นและ 

ขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�าเนนิงานโครงการท้ังหมด

ต้นทนุทัง้หมด = ต้นทนุทางตรง (ค่าใช้จ่ายทีต่อบแทนแก่ปัจจยั

หรอืทรพัยากรทัง้หมดทีจ่่ายไปจรงิตามหลกัการทางบัญช)ี + ต้นทุนทางอ้อม  

(ค่าเสียโอกาส และผลที่เกิดจากภายนอกทั้งหมด)
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ผลลพัธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลติหรอืการบรกิารทีเ่กดิขึน้  

(outputs) ซึ่งส่งผลทางตรงและผลทางอ้อม (impact) ท้ังที่เป็นตัวเงิน 

ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ในการพิจารณาทางเลือกการด�าเนินการ/โครงการ ท่ีมี 

ความประหยัดจะต้องพิจารณาเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น  

ดังตาราง 1 คือ ผลลัพธ์ A B และ C ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะเลือกใช้

ปัจจัยหรือทรัพยากรที่เสียต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต�่าที่สุด

ตาราง 1 การหาค่าการประหยัด

ต้นทุน
ผลลัพธ์

A B C

ต้นทุนทางตรง

  เป็นตัวเงิน **

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ *

x
1
 

y
1
 

z
1

x
2

 y
2
 

z
2

x
3
 

y
3
 

z
3

ต้นทุนทางอ้อม

  เป็นตัวเงิน ** 

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ *

x
4

y
4
 

z
4

x
5

y
5
 

z
5

x
6

y
6

z
6

ต้นทุนรวม x
1
 + y

1
 + z

1 
+ 

x
4
 + y

4
 + z

4

x
2
 + y

2
 + z

2 
+ 

x
5
 + y

5
 + z

5

x
3
+ y

3
 + z

3 
+ 

x
6
 + y

6
 + z

6
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* ในทางเศรษฐศาสตร์จะน�าราคาเงาหรือมูลค่าของสิง่ท่ีใกล้เคยีงกันหรือ

ใช้แทนกนัได้ เช่น การได้รบัสวสัดกิารในสถานทีอ่ยูอ่าศยั กใ็ห้น�าค่าเช่า

ในบริเวณนั้นมาคิดมูลค่า หรือจะก�าหนดเป็นคะแนน

** โดยต้นทุนต้องคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน   PVC =   Ct  
              ( i + r)t

จากตารางท่ี 1 ผลลัพธ์ A ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x
1 
+ y

1 
+ z

1 

+ x
4 
+ y

4 
+ z

4

ผลลัพธ์ B ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ ผลลัพธ์ C x
2 
+ y

2 
+ z

2 
+ x

5 

+ y
5 
+ z

5 
และผลลัพธ์ c ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x

3 
+ y

3 
+ z

3 
+ x

6 
+ y

6 
+ z

6 

ผลลัพธ์ทั้งสามเป็นผลลัพธ์ท่ีต้องการในปริมาณ คุณภาพ  

ตามเวลาและสถานทีท่ีต้่องการ ดงันัน้ในการเลอืกตามหลักความประหยดั

จะเลือกโดยพิจารณาต้นทุนรวมต�่าที่สุด

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ รวมทั้ง 

ไม่สามารถวดัในเชงิคณุภาพโดยใช้ราคาเงาหรอืให้เป็นคะแนนได้ สามารถ

พิจารณาการประหยัดจาก

• สามารถด�าเนนิการโดยใช้ปัจจัยทีเ่หมอืนกนัหรอืเท่าๆ กนั

โดยใช้เงินลดลง

• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เกิดความเสี่ยงต่อ

ประสิทธิผล และความยั่งยืน

• สามารถใช้ปัจจัยท่ีราคาถูกลง และไม่เสี่ยงต่อการท�าให้มี

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น

• เปรยีบเทยีบกบัโครงการทีเ่หมอืนกันในพืน้ทีต่่างๆ โครงการ

นี้มีต้นทุนต�่าสุดแต่สามารถได้รับผลลัพธ์และผลกระทบ  

(ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานที่) ตามที่ตั้งใจ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสทิธภิาพ คอื การท�าให้ผลลพัธ์ (outcomes) มากกว่าต้นทุน

ในการด�าเนนิการทัง้หมด เป็นการวดัผลติภาพ หรอื สิง่ได้ออกมาจากสิง่ท่ี

ใส่เข้าไปเป็นการพจิารณาปัจจัยน�าเข้า และผลผลติ จงึเป็นการเพิม่ผลลพัธ์

โดยใช้ปัจจัยซึ่งก�าหนด หรือลดการใช้ปัจจัย ณ ระดับผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งที่เป็นหลักในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ คือ ต้นทุน 

และผลลัพธ์ (outcomes)

ต้นทนุมคีวามหมาย เช่นเดยีวกบัในเรือ่งการประหยดั คอื เป็นต้น

ทุนท้ังหมด ท้ังที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีจ่�าเป็นและขาดไม่ได้ในการด�าเนินงาน/โครงการ

ทั้งหมด โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิต หรือ บริการท่ีเกิดข้ึน 

(output) ซึ่งส่งผลทางตรง และผลทางอ้อม (impact) ทั้งท่ีเป็นตัวเงินไม่ใช ่

ตัวเงิน ท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มองในระยะยาว โดยมูลค่าของ

ผลลัพธ์จะประกอบด้วยมูลค่าในการใช้ (Value in Use) คือความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บรกิาร หรอื ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด และมลูค่าในการแลกเปลีย่น 

(Value in Exchange) คอื ราคาทีซ่ือ้ขาย รวมท้ังตรงตามความต้องการของ

ประชาชนและบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ในการวัดประสิทธิภาพ มีดังนี้

• พิจารณาจากผลิตภาพ (productivity)

ผลิตภาพของปัจจัย  =   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcomes) 
               ปัจจัยการผลิต

ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแต่ละหน่วยก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
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• ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์ 

(Benefits : B) ทีไ่ด้รบัทัง้หมดกบัมลูค่าของต้นทนุทัง้หมดทีใ่ช้ 

(Cost : C)  =    B 
          C

• ผลประโยชน์สุทธ ิเป็นการแสดงผลต่างระหว่างประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

ทั้งหมดลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ =   B – C

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) แสดง 

ผลประโยชน์สทุธติลอดระยะเวลาของโครงการ ซึง่เท่ากบัมูลค่า 

ปัจจุบันของผลประโยชน์ (Present Value of Benefit : PVB) 

หกัด้วยมูลค่าปัจจบัุนของต้นทนุรวม (Present Value of Cost :  

PVC)

  NPV   = PVB – PVC

    n  n
  NPV   = ∑    Bt   -  ∑  Ct
             i = 1 ( i + r)t              i = 1    ( i + r)t

    n
      = ∑ Bt - Ct
            i = 1 ( i + r)t

โดย  Bt  = ผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการในปีที่ t

 Ct  = ต้นทุนทั้งหมดของโครงการในปีที่ t

  r  = อัตราคิดลด

 t   = ระยะเวลาของโครงการ

ถ้าโครงการใดมีค่า NPV มากกว่าศูนย์หรือเป็นบวก แสดงว่า

โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : 

BCR)

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์ ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด

 BCR   =  PVB 
      PVC

    n        n
   = ∑       Bt         ∑        Ct  
         t  = 1 ( i  + r ) t  t  = 1  ( i  + r ) t

ถ้าโครงการใดมีค่า BCR มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง แสดงว่า

โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

• อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return :  

IRR)

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการคือ อตัราผลตอบแทนหรอื

อตัราดอกเบีย้ในกระบวนการคดิลดทีท่�าให้มลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองโครงการ

มีค่าเท่ากับศูนย์

  n     

  ∑    Bt - Ct   = 0
   t = 1      (i + r)t  

 โดย r = IRR

โครงการจะมคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิ เมือ่ IRR มค่ีาสงูกว่า 

อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าเสียโอกาสของการลงทุน
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◌ ในกรณีท่ีวัดเป็นตัวเงิน และวัดในเชิงปริมาณไม่ได้นั้น 

นอกจากจะใช้ราคาเงาหรือมูลค่าของสิ่งท่ีใกล้เคียงกัน

หรอืแทนกนัได้ หรอืจะก�าหนดเป็นคะแนนแล้วจะสามารถ

พิจารณาจาก

• การด�าเนนิการนัน้สามารถลดต้นทนุลงโดยทีผ่ลลพัธ์

ยงัเหมอืนเดมิ (ทัง้ในด้านปรมิาณ คณุภาพ เวลา และ

สถานที่)

• การด�าเนนิงานนัน้สามารถลดความเสีย่งของโอกาส

ในการบรรลุเป้าหมายและการเกิดความยั่งยืน

• การลดความเสี่ยงของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

• การมีต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าโครงการที่เหมือนกัน 

ในพื้นที่อื่นๆ

• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

ในการด�าเนนิโครงการเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ 

ทีม่ากขึน้ หรอืต้นทุนเพิม่ในทศิทางท่ีน้อยกว่าประโยชน์

นอกจากปัจจัยหลักท่ีใช้พิจารณาคือต้นทุนและผลประโยชน์

แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น

• การท�างานของบุคลากรและผลตอบแทน

• การไม่มีความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ (Conflict of 

interest) ซึ่งจะท�าให้ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น

• หน่วยงานมผีลผลติหรอืบรกิารได้มาตรฐาน (ด้านจ�านวน  

มูลค่า คุณภาพ เวลา และสถานที่)
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• มหีน่วยตรวจสอบภายในและการจดัท�ารายงานการเงนิ

• มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประสทิธผิลเป็นการพจิารณาผลลพัธ์กบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดย

ผลผลติ (output) น�าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ดอีย่างไร ซึง่ในผลลพัธ์นี้ 

จะรวมผลกระทบ (impact) ท่ีจะเกดิขึน้ด้วย หรอื ผลลพัธ์จากการด�าเนนิการ 

บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้อย่างถกูต้อง ในคณุภาพ ปรมิาณ ระยะเวลา 

และสถานท่ีที่ต้องการ รวมท้ังส่งผลอย่างไรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การมีประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยน�าเข้า กลยุทธ์ วิธีการ 

และกระบวนการในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัจจัยภายนอกทั้งทาง

เศรษฐกจิ สงัคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสขุ ในการพจิารณา

ประสิทธิผล มีดังนี้

1. การวดัท้ังในเชงิปรมิาณ และคณุภาพของผลลพัธ์ (outcomes)  

มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ภายใต้ต้นทุนในขณะนั้น

2. การท�าให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต้องใช้ต้นทุนเท่าไร

3. เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย ดังตารางที่ 2

440

in_���������-5-�����������(384-489).indd   440 23/9/2565   16:55:57



ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและผลลพัธ์

ผลลัพธ์
เป้าหมาย

ตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์

  ตัวเงิน

  เชิงปริมาณ

  เชิงคุณภาพ*

x
1 
: X

1 

y
1 
: Y

1

z
1 
: Z

1

หมายเหตุ * เชิงคุณภาพใช้วิธีเทียบกับราคาเงา หรือ ให้เป็นคะแนน

จากตารางจะหาค่าของผลลัพธ์ (outcome) ทั้งในรูปที่เป็น 

ตวัเงนิ ในเชงิปรมิาณ ในเชงิคุณภาพ ขณะเดียวกนัจากเป้าหมายทีต้ั่งไว้  

ให้หาค่าเป้าหมายทั้งท่ีอยู่ในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เพื่อดคูวามสัมพนัธ์ของเปา้หมายและผลลพัธ์ เชน่ ผลลพัธ์ทางการเงิน

เท่ากบั x
1
 ส่วนเป้าหมายทางการเงนิเท่ากบั X

1 
ทัง้สองค่าใกล้เคยีงหรอื

เท่ากับหรือไม่

ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเท่ากับ y
1
 ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ

เท่ากับ Y
1
 ทั้งสองค่าใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่

ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพเท่ากับ z
1
 ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ

เท่ากับ Z
1 
ทั้งสองใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่

4. การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย

441

in_���������-5-�����������(384-489).indd   441 23/9/2565   16:55:57



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิผลลพัธ์ต่างๆ ทีก่ล่าวมา 

ข้างต้นอยู่ภายใต้สภาวะของความเสี่ยง คือ ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

หรือไม่ แต่สามารถระบุความน่าจะเป็น (probability) ของผลลัพธ์ท่ี 

จะเกิดขึน้ได้ แต่บางสถานการณ์เป็นภาวะของความไม่แน่นอน (uncertainty)  

เช่น การเกิดระบาดของ covid-19 เป็นต้น ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่  

ไม่รู้ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย

ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ของความเสี่ยงและ 

ความไม่แน่นอนจะมีวิธีการพิจารณาดังนี้ (วิษณุ อรรถวานิช, 2563,  

น.209-225) 

ในกรณผีลลพัธ์อยูภ่ายใต้สภาวการณ์ของความเสีย่ง คอื ทราบ

ผลลพัธ์และความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ คอื ความน่าจะเป็น (Probability) 

หรอืโอกาสในการเกิดผลลพัธ์ จะใช้มลูค่าของความคาดหวงั (Expected 

Value) ในการพิจารณา คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

  E (π) = 
∑=
n

1i
Pii๐

โดย   E (π) คือ มูลค่าที่คาดหวัง

  πI คือ ผลตอบแทนของเหตุการณ์ i

  Pi คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i

  i คือ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น i = 1, 2, 3…n

การด�าเนนิโครงการทีใ่ห้มลูค่าท่ีคาดหวงัสงูสดุจะเป็นโครงการ

ที่ดีที่สุด ถ้าพิจารณาด้านต้นทุนจะเลือกโครงการที่ท�าให้มูลค่าคาดหวัง

จากการลงทุนต�่าที่สุด

442

in_���������-5-�����������(384-489).indd   442 23/9/2565   16:55:57



ในกรณีมูลค่าความคาดหวังมีค่าเท่ากันจะตัดสินใจเลือก 

โครงการใด จะต้องน�าความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณา โดยใช ้

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าที่วัดการกระจายของ

ข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ย

   σ = ∑
=

−
n

1i

Pi
2

X)i(X  

โดย	 	 σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  X = ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

  X
i
 = ค่าของข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  P
i
 = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i

ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย แสดงว่าผลลัพธ์ที่คาดไว ้

จะมีความแปรปรวนน้อย หรือ มีความเสี่ยงน้อย 

ในกรณโีครงการมีขนาดการลงทุนท่ีต่างกัน การเปรียบเทียบมลูค่า 

ที่คาดหวังหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สามารถน�าค่าใช้ได้ จะต้องใช้

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation : V) 

  V = 
)(π

σ
E

โดย   σ = อัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  E(π) = มูลค่าความคาดหวัง

การเลือกตัดสินใจจะพิจารณาโครงการที่มีสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวนต�่าที่สุด เพราะแสดงถึงระดับความเสี่ยงต่อมูลค่าคาดหวัง

น้อยที่สุด
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ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน คือ  

ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดข้ึนแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็น 

ของแต่ละผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบถึงทางเลือก และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในแต่ละทางเลอืก จะสามารถพจิารณาได้จากตารางเมตริกผลตอบแทน 

(Pay off Matrix) ซึง่เป็นตารางทีแ่สดงถงึผลลพัธ์ทีจ่ะได้รบัจากการตดัสนิใจ 

ส�าหรับทางเลือกต่างๆ 

เกณฑ์น้อยมากทีส่ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตดัสนิใจ

โดยคาดการณ์ในด้านลบก่อน มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2. น�าผลตอบแทนทีต่�า่ทีส่ดุของแต่ละทางเลอืกมาเปรียบเทยีบ 

และเลือกท�าให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 

3. ถ้าเป็นการพิจารณาด้านการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 

จะคดิกลบักนัคอื จะต้องเลอืกการลงทนุทีก่่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 

ทีส่งูทีส่ดุจากแต่ละทางเลอืกก่อน จากนัน้จึงเลอืกทางเลอืก 

ที่มีการลงทุนต�่าที่สุด

เกณฑ์มากมากท่ีสุด (Maximax Criterion) เป็นวธีิตรงข้ามกับ

เกณฑ์น้อยมากท่ีสดุ (Maximin Criterion) เป็นการตดัสนิใจโดยคาดการณ์ 

ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2. น�าผลตอบแทนท่ีสงูทีส่ดุของแต่ละทางเลอืกมาเปรยีบเทยีบกนั 

และเลอืกทางเลอืกทีใ่ห้ผลตอบแทนทีสู่งทีสุ่ด ในขณะเดียวกนั  
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ถ้าเป็นด้านการลงทุนซ่ึงก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายก้ต้องคดิกลบักนั  

คือ ต้องเลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต�่าที่สุดจาก

แต่ละทางเลือกก่อน จากนัน้จงึเลอืกทางเลอืกทีม่ค่ีาใช้จ่าย 

ในการลงทุนต�่าที่สุด

เกณฑ์ค่าเสียโอกาสมากน้อยที่สุด (Minimax Regret  

Criterion) เป็นการเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุด 

มีขั้นตอนคือ

1. แปลงตารางผลตอบแทนให้เป็นตารางค่าเสียโอกาสก่อน

2. เลอืกค่าเสยีโอกาสทีส่งูทีสุ่ดจากแต่ละทางเลือกออกมาก่อน

3. เลือกทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสต�่าที่สุด

วิธีอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน

1. การหาข้อมลูเพิม่เตมิจะท�าให้การคาดการณ์มีความแม่นย�า

มากขึ้น

2. การสอบถามความคดิเห็นจากผู้มอี�านาจ ความคดิเหน็ของ

ผู้มีอ�านาจสามารถสะท้อนการด�าเนินนโยบายในอนาคต 

จะสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3. การควบคุมสภาวการณ์ทางธุรกิจ เช่น การจดลิขสิทธ์ิ 

เพื่อผูกขาดในระยะยาว

4. การกระจายความเส่ียง การลงทุนในธุรกิจหลายประเภท 

หรือ มีผลผลิตหลายชนิดเพ่ือลดการพ่ึงพาผลตอบแทน

จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ความเสมอภาค (Equity)

ความเสมอภาคเป็นการให้บรกิารทีส่อดคล้องกบัความต้องการ  

ความคาดหวัง ความจ�าเป็น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่หลากหลายครอบคลุม มีการกระจายอย่างยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

ในการพิจารณาในด้านความเสมอภาคต้องพิจารณากลุ่ม 

ผู้ได้รับผลลัพธ์ทั้งทางตรง ทางอ้อมว่าเป็นใคร อย่างไร มีผลทางบวก

หรือทางลบ เป็นกลุ่มที่อ่อนแอมีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

ในการพิจารณาความเสมอภาคนั้น มีดังนี้

1. กลุ่มท่ีได้รับผลผลิต (output) และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

(impact) เป็นกลุ่มใด

2. ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุ่มอ่อนแอจริงหรือไม่  

เป็นกลุ่มที่มีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

3. การพจิารณาการกระจายและการครอบคลมุของกลุม่ต่างๆ 

ต้องพิจารณาในระยะยาวครอบคลุมตลอดโครงการหรือ

การผลิตบริการ

ความเสมอภาคนี้เป็นมิติหนึ่งของประสิทธิผลนั่นเอง
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ตัวชี้วัดและการวัดความคุ้มค่า

ช่วงระยะเวลาในการประเมนิความคุม้ค่า สามารถแบ่งออกเป็น

1. ก่อนปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ  

การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติหรือก่อนด�าเนินการต้องจัดท�าโครงการ 

หรือแผนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยสามารถหาข้อมูลสิ่งต่างๆ 

เหล่านีไ้ด้จากค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ ซึง่ประกอบด้วย 

มิติด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร  

รวมทั้งข้อมูลจากค�าของบประมาณ และข้อมูลจากส่วนนโยบาย แผน

และยุทธศาสตร์

2. ขณะปฏิบัติภารกิจ หรือการด�าเนินงานจนเสร็จสิ้น 

การด�าเนินงาน พิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�าเข้า โดยเลือกปัจจัยน�าเข้าที่

ท�าให้เกิดต้นทุนต�่าที่สุด แต่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป็นการพิจารณา

ถึงความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน จะต้อง

ท�าให้เกิดประสทิธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลพัธ์ (output + impact) ท่ีได้ 

ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป โดยต้นทุนและผลลัพธ์เป็นการพิจารณา 

ท้ังในรปูตวัเงนิ ไม่ใช่ตวัเงนิ เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม เป็นการมองแบบครอบคลุมทั้งหมด (holistic)

3. เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ิน เกิดผลผลิตและผลลัพธ ์

เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

ในผลลัพธ์นั้นจะสะท้อนถึงผลกระทบมีการกระจายไปยังบุคคลต่างๆ 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร คือ

เป็นการพิจารณาความเสมอภาค (Equity)

สามารถพจิารณาช่วงระยะเวลาการประเมนิความคุม้ค่าดงักล่าว 

จากรูป 2
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    ระยะท่ี 1           ระยะท่ี 2                     ระยะท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทางตรง ทางออม 

ปจจัยนําเขา/ตนทุน 

ตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน 

ขบวนการ

ปฏิบตัิงาน 
ตัวเงิน 

ทางตรง ทางออม 

ผลผลติ/บริการ 

ไมเปนตัวเงิน 

ผลกระทบ 

ประชาชน ผูใ้ชบ้รกิาร ฯลฯ 

Check (3) Do (2) Plan (1) Act (4) 

�
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

= 0
n

i=1

 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ภาพ 2 วงจรในการพิจารณาความคุ้มค่า

แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า (ดังภาพ 3)

1. ผู้ประเมินความคุ้มค่าจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ

ภาพรวมขององค์กร ในด้านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์ แผน และโครงการทีจ่ะด�าเนนิการ 

จากค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค�าขอ

งบประมาณ งบประมาณจ่ายประจ�าปี รายงานการเงิน

และรายงานประจ�าปี

2. ควรสอบทานก่อนปฏิบตัภิารกจิ พจิารณาการออกแบบ

โครงการเช่ือมโยง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์

จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาวการณ์และ 

สภาพแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและอนาคต และวิเคราะห์

ความเหมาะสม ดังนี้
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�
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

= 0
n

i=1

 

 

• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)

• โครงสร้างและสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจริง

• ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

• วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

◌  ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษเีงนิได้  

ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (EBITA)

   =   รายได้รวม       
           สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย

◌  ความสามารถในการหารายได้ต่อสนิทรพัย์ (Turnover 

of Assets)

◌  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อรายได้จาก

การด�าเนินงาน (Cost Efficient Ratio)

ค่าทีไ่ด้ต้องเป็นไปในทศิทางทีผ่ลประโยชน์/รายได้/ก�าไรมากกว่า

ต้นทุน ถ้าพิจารณาแล้วคุ้มค่าก็ด�าเนินการต่อไป ถ้าไม่คุ้มค่าก็ยกเลิก

3. การสอบทานขบวนการปฏิบตัภิารกจิ การปฏบัิตภิารกจิ 

ไปในทิศทางสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์กระทรวง ยทุธศาสตร์ชาติ  

กลยุทธ์หน่วยงานสอดคล้องกบัเป้าหมาย มมูีลค่าเพิม่ในระบบและขัน้ตอน 

การปฏิบัติภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมจาก
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

• มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Value Added: EVA)

 EVA = ก�าไรจากการด�าเนนิงานทีหั่กภาษแีล้ว-ต้นทนุของทุน

• มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (Market Value Added: MVA)

 MVA = มูลค่าทางการตลาด-ทุนที่ลงไปทั้งหมด

• ลกัษณะและคณุภาพการให้บรกิาร เช่น มหีน่วยบรกิารลกูค้า/ 

ผู้ใช้บริการ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มีการวิจัยลูกค้า

• หัวหน้ามีภาวะผู้น�า ธรรมาภิบาล ท�างานเป็นทีม มีการ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบอ�านาจ

• พจิารณาระบบวัฒนธรรม คุณค่า ความเชือ่ของหน่วยงาน

• ปัจจัยภายนอก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ

ถ้าไม่คุม้ค่า ยกเลกิหรอืปรบัปรงุโครงการถ้าคุม้ค่าด�าเนินการต่อ

4. การสอบทานเมือ่ปฏบัิตภิารกจิเสรจ็ ประเดน็การสอบทาน  

การสนองตอบ/ท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ การกระจายของผลผลิตครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นความเหมาะสมหรือคุ้มค่า

• ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที ่

ที่ผู้ใช้บริการต้องการ

• ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders)

• ความมีประสิทธิภาพ

450

in_���������-5-�����������(384-489).indd   450 23/9/2565   16:55:57



= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
−�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

> 1
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
−�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

> 1
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵   =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

/�
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
≥ 1

𝑛𝑛𝑛𝑛

ร=1

 

 

IRR  =  0
n

1i tr)(1
tCtB =∑

= +
−

 

 

◌  ผลิตภาพการผลิต (ผลผลิต/ปัจจัยการผลิต)

◌  ผลประโยชน์สุทธิ

    NPV  = PVB – PVC

   NPV  = Net Present Value

   PVB  = Present Value of Benefit

   PVC  = Present Value of Cost

   r  = อัตราดอกเบี้ย

   t  = ระยะเวลา

◌  ผลประโยชน์ : ต้นทุน

   BCR  = Benefit Cost Ratio

◌  อัตราการคืนทุน

   IRR  

  

   R  > อัตราดอกเบี้ย 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

◌  มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน 

• ความมีประสิทธิภาพ

◌  อัตราผลได้ต่อเป้าหมาย

• ในกรณีที่ต้นทุนและผลประโยชน์นับเป็นตัวเงินไม่ได ้

ให้ก�าหนดเป็นคะแนนและถ่วงน�้าหนัก

• มีบริการหลังการขาย

• มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน (จดุแขง็ จดุอ่อน อปุสรรค 

สถานะ)

ถ้าไม่คุม้ค่ายกเลกิโครงการ ถ้าคุม้ค่าจบโครงการแล้วขยายผล

ของโครงการ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

การวัดความคุ้มค่า

การวัดความคุ ้มค่านั้น เป็นการพิจารณาเชิงระบบตั้งแต่ 

การออกแบบโครงการ การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานหรือก่อน 

การด�าเนนิงาน ขณะด�าเนินงานจนเสรจ็สิน้การด�าเนนิงาน และพจิารณา 

ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยน�าเข้า โดยเลือกปัจจัยน�าเข้าที่ท�าให้

เกิดต้นทุนต�่าสุด แต่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือพิจารณาถึง 

ความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจะต้องท�า 

ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact)  

ที่ได้ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป ทั้งต้นทุนและผลลัพธ์นั้น เป็นการมอง 

ในระยะยาว เพือ่ท�าให้เกดิความย่ังยนื และเป็นการมองทัง้ในรปูตวัเงนิ 

ไม่ใช่ตวัเงนิในเชงิปริมาณ และเชงิคณุภาพ มองท้ังทางตรงและทางอ้อม

ครอบคลมุทัง้หมด (holistic) มองแบบระบบเปิด (Opened System) ผลลัพธ์

ท่ีได้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่นัน้คอืความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 

ทัง้สามองค์ประกอบต้องเช่ือมโยงสมดลุ ในมติขิองประสทิธผิลต้องมอง

การกระจายด้วยว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างยุติธรรมหรือไม่ นั้นคือพิจารณาเรื่องความเสมอภาค (Equity)

องค์ประกอบหลักหรือดัชนีหลักของความคุ้มค่า คือ

1. การประหยัด (Economy) คอื การใช้ปัจจยัหรอืทรพัยากร

โดยเสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึ่ง 

ในปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ องค์ประกอบย่อย

1.1 ต้นทุนทั้งหมดที่เป็นตัวเงิน (ต้นทุนทางบัญชี) ไม่ใช ่

ตัวเงินในเชิงปริมาณ (โดยใช้ราคาเงาและค่าเสียโอกาส)  

ในเชิงคณุภาพ (ต้องใช้ดลุพนิจิเข้ามาเกีย่วข้อง) ทัง้ทางตรง  

(ค่าใช้จ่ายที่ตอบแทนแก่ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมด 
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ที่จ ่ายไปจริงตามหลักการทางบัญชี) และทางอ้อม  

(ค่าเสยีโอกาสและผลทีเ่กดิจากภายนอกทัง้หมด) ทีจ่�าเป็น

และขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�าเนิน

งานโครงการทั้งหมด

 โดยต้นทุนต้องคิดมูลค่าปัจจุบัน

  PVC = ∑
= =

n

i
t

t

i
C

1 )1(

 มลูค่า PVC โดยรวมต้องต�า่สดุ (แต่ได้รบัผลลพัธ์ทีต้่องการ 

ในปริมาณ คุณภาพ ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ)

1.2  กระบวนการจดัซือ้จัดจ้าง ต้องโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแย้งกนั

ในผลประโยชน์ ท�าการซือ้ปัจจยัน�าเข้าในปรมิาณ คุณภาพ 

และราคาท่ีเหมาะสม มียุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทีม่เีหตผุล มกีารอ้างองิแหล่งจดัซือ้จดัจ้างมากกว่า 2 แหล่ง  

มีการก�าหนดข้อก�าหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่ซื้อ  

มีการเจรจาต่อรองที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier  

มีการตรวจสอบควบคุมติดตามปัจจัยน�าเข้าที่ซื้อจัดจ้าง 

ตั้งแต่ขนย้ายมาถึงสถานท่ีผลิตหรือบริการจนผ่าน

กระบวนการผลติหรือบรกิาร การจ่ายค่าตอบแทนหรอืเงนิ 

ตามราคาที่ปัจจัยสามารถก่อให้เกิดผลผลิตหรือตาม 

การสัง่ซือ้หรอืจดัจ้าง มกีารเรยีนรู ้ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง 

พฒันาเร่ืองการจดัซ้ือจดัจ้าง รวมทัง้ประเมนิผลการจดัซือ้

จดัจ้าง เครือ่งมอื อุปกรณ์และอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน

มีประสิทธิภาพที่ดี
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1.3  จากปัจจัยน�าเข้าที่ใช้โดยเสียต้นทุนต�่าที่สุดน้ัน สามารถ

ท�าให้เกดิผลผลติและผลลพัธ์ทีต้่องการในปรมิาณ คณุภาพ 

ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ

1.4  ในกรณทีีไ่ม่สามารถวดัต้นทนุเป็นตวัเงนิ วดัในเชงิปรมิาณ 

รวมทั้งไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ หรือให้เป็น

คะแนน สามารถตัดสินใจโดยดุลยพินิจ

• โครงการทีป่ระหยดั คอื โครงการทีส่ามารถด�าเนนิการ  

โดยใช้ปัจจัยที่เหมือนกันหรือ เท่าๆ กัน แต่ใช้เงิน

จ�านวนน้อยลง

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่ใช้ปัจจัยถูกลง  

แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิผล และความยั่งยืน

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่สามารถใช้ปัจจัย 

ถกูลง แต่ไม่เสีย่งต่อการท�าให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ 

ตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการนี้เมื่อเทียบกับ

โครงการอืน่ทีเ่หมอืนกนัในพืน้ทีต่่างๆ แต่โครงการนี้ 

มต้ีนทนุต�า่สุด แต่สามารถได้รบัผลลัพธ์และผลกระทบ 

(ทัง้ในเชงิคณุภาพ ปรมิาณ เวลา สถานทีต่ามทีต่ัง้ใจ)
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2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท�าให้ผลลัพธ์  

(outcomes) มากกว่าต้นทนุในการด�าเนินการทัง้หมดในการวัดผลติภาพ 

คือ สิ่งที่ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไป องค์ประกอบย่อย

2.1 ต้นทุน มีความหมายเช่นเดียวกับเรื่องการประหยัด

2.2  ผลลพัธ์ (outcomes) หมายถงึผลผลติ หรอืบรกิารทีเ่กดิข้ึน  

(output) และผลทางอ้อม (impacts) ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน  

ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพมองระยะยาว 

มูลค่าของผลผลิต/บริการ พิจารณาจาก

• มลูค่าในการใช้ (Value in use) วดัจากความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• มูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Value in Exchange)  

คือ การที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

• ความตรงต่อความต้องการของประชาชน/กลุม่เป้าหมาย

• มีมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยน�าเข้าที่ใช้

• บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

2.3 ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcomes)
      ปัจจัยการผลิต

 ต้องมีค่ามากกว่า 1 และแสดงให้เห็นปัจจัยแต่ละหน่วย 

ก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด

2.4 ผลผลิต (outputs) + ผลกระทบ (impacts) > ต้นทุน
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= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
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𝑛𝑛𝑛𝑛
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/

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

�
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ≥ 1 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2.5 ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์ 

(Benefits: B) ทีไ่ด้รบัทัง้หมดกบัมูลค่าของต้นทนุทีใ่ช้ (Cost: C) 

             =   B  ≥ 1
   C

2.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)

 NPV  =  PVB - PVC

 ถ้า NPV มากกว่า 0 หรือเป็น + แสดงว่าโครงการนั้น 

มีความเหมาะสม

2.7 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: 

BCR)

 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คอื อตัราส่วนของมลูค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนทั้งหมด
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�
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

n

t=1

= 0 

 

2.8 อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of 

Return: IRR) คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบ้ีย 

ในกระบวนการคิดลดท่ีท�าให้มูลค่าปัจจบุนัสทุธิของโครงการ

มีค่าเท่ากับศูนย์

 โดย r = IRR

 โครงการที่เหมาะสม IRR มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย 

หรือค่าเสียโอกาสของการลงทุน

2.9  การติดตามและทักษะของพนักงาน ขยันหมั่นเพียร  

มีทกัษะทีด่ ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มสี�านกึรบัผดิชอบ

และรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ

2.10 ผูน้�าแต่ละระดับชัน้มีความรบัผดิชอบในทกุข้ันตอนของ

การปฏิบัติงาน

2.11 การไม่มคีวามขดัแย้งเรือ่งผลประโยชน์ซึง่ท�าให้ประโยชน์

ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น

2.12  องค์กรมีมาตรวัดการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ ISO 

มาตรฐานการปฏิบติัเวลาขัน้สงูและต�า่ในการปฏบิตังิาน 

แต่ละชนดิ เป็นต้น ได้มาตรฐานรบัรองทัง้ในการปฏบัิตงิาน 

และผลผลิต/บริการ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2.13  มีการตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการก�ากับดูแล  

ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ  

ในองค์กรโดยรวม การใช้ทรพัยากร มกีารจดัท�ารายงาน

ทางการเงิน

2.14  มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงาน

2.15 มีการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.16 ในกรณีที่วัดเป็นตัวเงินและวัดในเชิงปริมาณไม่ได้ จะใช้

ราคาเงา หรอืมลูค่าของสิง่ทีใ่กล้เคยีงกนัหรอืแทนกนัได้ 

หรือก�าหนดเป็นคะแนนไม่ได้ ให้ใช้การตัดสินใจในเชิง

ดุลพินิจ

• การด�าเนินการนั้นสามารถลดต้นทุน แต่ผลลัพธ ์

เหมือนเดิม (ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและ

สถานที่)

• การด�าเนินการนั้นสามารถลดความเสี่ยงของโอกาส

ในการบรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน

• การด�าเนนิการลดความเสีย่งของการมีต้นทนุเพิม่ขึน้

• การด�าเนินการมีต้นทุนต�่ากว่าโครงการที่เหมือนกัน

ในพื้นที่อื่นๆ

• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการด�าเนิน

โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
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3. ประสิทธิผล (Effectiveness) เน้นการพิจารณาผลลัพธ์ 

คอื เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ซึง่ผลลพัธ์ได้รวมผล กระทบ (impacts) ท่ีจะเกดิขึน้ 

ด้วย ทัง้ในทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง สิง่แวดล้อม สถานการณ์ ฯลฯ 

กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด องค์ประกอบย่อยคือ

3.1 อัตราส่วนของผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ต้องการ

 =  ผลลัพธ์ x 100
     เป้าหมาย

 ผลลัพธ์และเป้าหมายทั้งรูปที่เป็นตัวเงิน ในเชิงปริมาณ 

ในเชิงคุณภาพ ถ้ามีค่ามาก แสดงว่ามีประสิทธิผล

3.2 มีการประกันคุณภาพ โดยมีการประเมินผลเพื่อรับรอง

คุณภาพของผลผลิต

3.3 ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องมีความชัดเจนว่าผลผลิต 

และผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือตั้งใจ

3.4 มีการก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย

3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย

3.6 มีการประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

3.7 เปรียบเทียบการมีโครงการกับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นอย่างไร
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

3.8 ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจริง ผลลพัธ์ต่างๆ อยูภ่ายใต้สภาวะ

ความเสีย่ง คอื ไม่รูว่้าผลลพัธ์จะเกดิขึน้หรอืไม่ แต่สามารถ

ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ จะใช้มูลค่า

ของความคาดหวังในการพิจารณา

 คือมูลค่าความคาดหวังสูง แสดงถึงความมีประสิทธิผล

3.9 ในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน คอื ไม่ทราบว่าผลลพัธ์

จะเกิดข้ึนแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็นของแต่ละ

ผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบทางเลือกและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในแต่ละทาง เลอืกจะใช้เมทรกิซ์ผลตอบแทน (Payoff Matrix)

 เกณฑ์น้อยมากที่สุด (Maximin Criterion) เป็นการตัดสิน 

โดยคาดการณ์ทางลบ มีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2) น�าผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดของแต่ละทางเลือกมา 

เปรียบเทียบและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด

 เกณฑ์มากท่ีสุด (Maximax Criterion) เป็นการตัดสินใจ  

โดยคาดการณ์ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2) น�าผลตอบแทนที่สูงที่สุดของแต่ละทางเลือกมา 

เปรียบเทียบกันและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
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 เกณฑ์ค่าเสยีโอกาสมากน้อยทีสุ่ด (Minimax Regret Criterion)  

เป็นการเลอืกทางเลอืกท่ีก่อให้เกดิค่าเสยีโอกาสน้อยทีส่ดุ

 ส�าหรับวิธีอื่นๆ คือ ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�าให้

การคาดการณ์แม่นย�า สอบถามความคดิเห็นของผูม้อี�านาจ 

ควบคุม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจดลิขสิทธ์ิ 

เป็นต้น มีการกระจายความเสี่ยง เช่น การมีผลิตภาพดี 

เป็นต้น

4. ความเสมอภาค (Equity) เป็นการพจิารณาการผลติ/บรกิาร 

สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง ความจ�าเป็นของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ครอบคลุม มีการกระจายอย่าง

ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติองค์ประกอบย่อย

4.1 กลุ่มท่ีได้รับผลผลิตและผลกระทบเป็นกลุ่มใด ใช่กลุ่ม 

เป้าหมายหรอืไม่ เป็นกลุม่อ่อนแอจรงิหรอืไม่ เป็นกลุม่ที ่

มีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

4.2  การเกิดการกระจายและการครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ 

ต้องพิจารณาในระยะยาว ครอบคลุมตลอดโครงการ
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

1. การประหยดั 

(Economy) 

     (V1) 

1.1 ตน้ทนุ 

      (V10) 

V101 

 

 

 

 

 

 

 

V102 

 

 

V103 

 

 

 

V104 

 

 

 

 

 

V105 

 

 

V106 

 

1.ในการออกแบบการปฏิบตั ิ

งานนัน้ไดมี้การเลือกใชช้นิด 

ประเภท คณุภาพ ราคา ของ

ปัจจยั เม่ือใชไ้ดผ้ลผลิตและ

ผลลพัธต์ามความตอ้งการโดย

ผูท้ี่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ 

ประสบการณ ์และ/หรอืใช้

แหลง่อา้งอิงที่เช่ือถือไดจ้รงิ 

2.กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

โปรง่ใส ไมมี่ความขดัแยง้กนั

ในผลประโยชน ์

3.กากระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

ทาํการซือ้/จา้งปัจจยันาํเขา้ 

ในปรมิาณ คณุภาพ และราคา

ที่เหมาะสม 

4.กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

มียทุธศาสตรท์ี่มีเหตมีุผล  

มีการอา้งอิงแหลง่จดัซือ้จดัจา้ง 

มากกวา่ 2 แหลง่ มีการกาํหนด 

ที่ชดัเจนเก่ียวกบัปัจจยัที่จะซือ้  

มีการเจรจาตอ่รองที่ดี 

5.กระบวนการจดัซือ้ใช ้

ระบบ e-procurement จริง 

มาดาํเนินการ 

6.มีกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคมุปัจจยั

     หน่วยงานที่ตอบ

คาํถาม 

1. สาํนกั

ปลดักระทรวง 

2. ผูต้รวจ

ราชการ

กระทรวง 

3. สาํนกั

ตรวจสอบ

และ

ประเมินผล 

4. สาํนกั

นโยบายและ

ยทุธศาสตร ์

5. ฝ่าย

ตรวจสอบ

ภายใน 

6. ฝ่ายจดัซือ้ 

จดัจา้ง 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

แปลงตัวชี้วัดหลักทั้ง 4 และตัวชี้วัดย่อยเป็นค�าถาม
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

V107 

 

 

 

V108 

 

 

 

 

 

 

V109 

 

 

 

 

 

 

นาํเขา้ที่ซือ้/จา้งตัง้แต ่ณ 

โรงงานของ Supplier จนถึง

สถานทีผ่ลิตผลผลติ/บรกิาร 

7.การจา่ยคา่ตอบแทนหรอืเงิน

ตามราคาที่มีปัจจยัสามารถ

ก่อใหเ้กิดผลผลิตจรงิตาม 

การสั่งซือ้/จดัจา้ง 

8.มีการเรยีนรู ้ปรบัปรุง 

เปลี่ยนแปลง พฒันาเรือ่ง 

การจดัซือ้/จดัจา้ง รวมทัง้การ

ประเมินผลหน่วยจดัซือ้/จดัจา้ง 

เพ่ือใหเ้ครือ่งมือ อปุกรณ ์และ 

อ่ืน ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

มีประสิทธิภาพด ี

9.ตน้ทนุทัง้หมดทีจ่าํเป็นและ

ขาดไมไ่ด ้(necessary and 

sufficient) ทัง้ที่เป็นตวัเงิน

ตามหลกัทางบญัชี ทัง้ที่ไมเ่ป็น

ตวัเงิน (โดยใชร้าคาเงาและคา่

เสียโอกาส) ณ มลูคา่ปา้ยนัน้* 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัโครงการที่

เหมือนกนัในที่อ่ืน ๆ ต ํ่ากวา่ 

(50%=5, 40%=4, 30%=3, 

20%=2, 10%=1 หรือ เทา่กนั

กบัโครงการอ่ืน ๆ = 3) โดย

สามารถทาํใหเ้กิดผลลพัธท์ี่

*PVC = 

∑= =
n

i t
t

i
C

1 )1(
 

PVC = มลูคา่

ปัจจบุนัของ

ตน้ทนุ 

Ct = ตน้ทนุ

ทัง้หมดของ

โครงการในปีที่ t 

i = ระยะเวลา 

r = อตัรา

ดอกเบีย้ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

ตอ้งการในปรมิาณ คณุภาพ 

เวลา และสถานที่ที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กระบวน 

การปฏิบตั ิ

งาน 

(V11) 

 

V111 

 

 

 

 

V112 

 

 

V113 

 

 

 

V114 

 

 

V115 

 

1.ไดมี้การปรบัเปลี่ยน โดยใช้

ปัจจยัที่เหมือนกนัหรอืเทา่ๆกนั 

แตใ่ชเ้งินจาํนวนนอ้ยลง 

ผลลพัธท์ี่ไดย้งัคงเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

2.ไดมี้การลองใชปั้จจยัที่ถกูลง 

แตไ่มเ่กิดความเสี่ยงตอ่

ประสิทธิผล และความยั่งยืน 

3.ไดมี้การใชปั้จจยัที่ถกูลง แต่

ไมเ่สี่ยงตอ่การทาํใหค้า่ใชจ้า่ย

ในการซอ่มบาํรุงตลอดอายุ

การใชง้านสงูขึน้ 

4.มีการนาํคลงัขอ้มลู  

(Big data) และ AI มาชว่ย 

ในการปฏิบตัิงาน 

5.หน่วยตา่ง ๆ มีการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัเพ่ือทาํให้

เกิดการใชท้รพัยากรสงูสดุ 

และเป็นการลดตน้ทนุโดยรวม 

      

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า466
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

2. ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

      (V2) 

1.1 ตน้ทนุ            

(V20) 

1.2 ผลลพัธ ์

     (V21) 

V201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V212 

 

 

V213 

 

V214 

1.เชน่เดียวกบัการประหยดั 

(นาํคะแนนของการประหยดั

มาใช)้ 

1. ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูมี้สว่นได ้

สว่นเสียมีความพงึพอใจ 

ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ในระดบัใด 

1 = ไมมี่ความพงึพอใจ 

2 = มีความพงึพอใจนอ้ย 

3 = มีความพงึพอใจ 

 ปานกลาง 

4 = มีความพงึพอใจมาก 

5 = มีความพงึพอใจ 

  มากที่สดุ 

2.ผลผลติ/บรกิาร และผลลพัธ์

ทัง้หมด เกิดมลูคา่ในเชิงการ- 

ตลาด (ซือ้ขาย แลก เปลี่ยนได)้ 

3.ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

เม่ือเทียบกบัมลูคา่ปัจจยัที่ใช ้

4.เป็นไปตามเป้าหมาย และ

บรรลเุป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

ขององคก์ร 

 

 

 

 

     ผูต้อบคาํถาม 

1. ผูใ้หบ้รกิาร

ในโครงการ 

นัน้ ๆ โดยตรง 

2. ผูร้บับรกิารที่

ไดบ้รกิาร 

3. ผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสียและเก่ียวขอ้ง

กบัผลของโครงการ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 1.3 กระบวน 

การปฏิบตัิงาน 

(V22) 

 

V221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัจจยัที่ใชมี้ผลิตภาพสงู 

ผลิตภาพปัจจยั

=
ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้

ปัจจยัการผลิต
 

นอ้ยกวา่ 1 ในระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2  

นอ้ยกวา่ 1 ในระดบัสงู         

ระดบัคะแนน 1 

เทา่กบั 1 ระดบัคะแนน 3 

มากกวา่ 1 ในระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 4 

มากกวา่ 1 ในระดบัสงู         

ระดบัคะแนน 5 

2.ผลผลติ (outputs) + 

ผลกระทบ (impacts) > 

ตน้ทนุ 

มากกวา่ตน้ทนุเกิน 50%      

= 5 

มากกวา่ตน้ทนุเกิน 10-40% 

= 4 

เทา่กบัตน้ทนุ                   

= 3 

นอ้ยกวา่ตน้ทนุ 10-40%      

= 2 

นอ้ยกวา่ตน้ทนุเกิน 50%     

= 1 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

V223 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลประโยชนต์อ่ตน้ทนุที่ใช ้

=
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶

 

ถา้เทา่กบั 1            

= 3 คะแนน 

ถา้มากกวา่ 10-49%  

= 4 คะแนน 

ถา้มากกวา่ 50%       

= 5 คะแนน 

ถา้นอ้ยกวา่ 10-49%  

= 2 คะแนน 

ถา้นอ้ยกวา่ 10%       

= 1 คะแนน 

4. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 
=  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵 –  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

−�
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V225 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้เป็นลบ 20% ขึน้ไป    

= 1 คะแนน 

ถา้เป็นลบ 10-20%        

= 2 คะแนน 

ถา้เป็น 0                    

= 3 คะแนน 

ถา้เป็น + ในชว่ง 10-20%  

= 4 คะแนน 

ถา้เป็น + ในชว่งมากกวา่ 

20% = 5 คะแนน 

 

5. อตัราสว่นผลประโยชน ์

ตอ่ตน้ทนุ 

 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡=1
= 0 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 
 

โครงการทีมี่ความคุม้คา่ 

IRR มากกวา่อตัราดอกเบีย้

หรอืคา่เสียโอกาสของการ

ลงทนุ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V226 

 

 

V227 

 r = เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ 

ถา้ r < 1%    = 1 คะแนน 

ถา้ r = 5-1% = 2 คะแนน 

ถา้ r = 6% (อตัราดอกเบีย้

เงินใหส้ินเช่ือลกูคา้ 

รายยอ่ยชัน้ดี) 

= 3 คะแนน 

ถา้ r ตัง้แต ่7-10%  

= 4 คะแนน 

ถา้ r มากกวา่ 10%  

= 5 คะแนน 

6. กระบวนการทาํงาน 

มีลกัษณะโซค่ณุคา่  

(Value-chain) 

7. มีการบรูณาการ เชน่  

One Stop service เป็นตน้ 

เพ่ือใหส้ะดวก รวดเรว็  

มีคณุภาพกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

8. พฤติกรรมและทกัษะของ

พนกังาน ขยนัหมั่นเพียร  

มีทกัษะที่ดี มีพฒันาการอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความเขา้ใจในงาน 

ที่ปฏิบตัิ มีสาํนึกรบัผิดชอบ  

มีความรูส้กึเป็นเจา้ของ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

V228 

 

 

 

 

 

 

 

V229 

 

 

V2210 

 

 

V2211 

 

 

 

V2212 

 

 

 

 

9. ผูน้าํแตล่ะระดบัชัน้ มีหนา้ที่

รบัผิดชอบในทกุขัน้ตอนของ

การปฏิบตัิงาน 

10.ไมมี่การขดัแยง้กนัใน

ผลประโยชน ์ซึง่จะทาํให้

ประโยชนล์ดลง ตน้ทนุเพ่ิมขึน้ 

11.องคก์รมีมาตรวดัการ

ปฏิบตัิงาน เชน่ มาตรฐานขัน้

สงูต ํ่าของเวลาการใหบ้รกิาร 

ระเบียบ ISO เป็นตน้ 

12.มีการตรวจสอบภายใน มี

คณะกรรมการกาํกบัตรวจสอบ 

ติดตามการปฏบิตัิงานของ

องคก์ร โดยรวม การใช้

ทรพัยากร มีการจดัทาํรายงาน

การเงิน 

13.มีการพฒันา ปรบัปรุง สรา้ง

ระดบัการปฏบิตัิงาน 

14.มีการนาํคลงัขอ้มลู (Big 

data) ทัง้ของหน่วยงานตนเอง

และหนว่ยงานอ่ืนมาใช้

ประโยชน ์

15. มีการนาํ IT มาใชป้ระโยชน์

ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือทาํให้

เกิดความสะดวก รวดเรว็ มี

ผลลพัธต์ามเป้าหมาย 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

V2213 

 

V2214 

 

 

 

V2215 

 

 

 

V2216 

 

 

 

 

V2217 

 

 

V2218 

 

 

 

V2219 

 

 

16. หน่วยงานตา่ง ๆ มีการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัเพ่ือทาํให้

ทรพัยากรเกิดการใชง้านมาก

ที่สดุและเป็นการลดตน้ทนุ

โดยรวม 

17. มีการใชอ้ปุกรณ ์เครือ่งมือ 

ทรพัยากรตา่ง ๆ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

18. ในการตดัสนิใจดาํเนินการ

เลือกการลดตน้ทนุ แตไ่มท่าํให ้

ผลลพัธเ์ปลีย่นแปลง ทัง้ในเชิง

ปรมิาณ คณุภาพ เวลา สถานที ่

19. ในการดาํเนินการจะ

พยายามลดความเสี่ยงของ

โอกาสในการบรรลเุปา้หมาย

และเกิดความยั่งยืน 

20.ในการดาํเนินการจะ

พยายามลดความเสี่ยงของการ

มีตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ 

21. โครงการที่ดาํเนินการมี

ตน้ทนุต ํ่ากวา่โครงการอ่ืน ๆ  

ที่มีผลลพัธเ์หมือนกนั 

22. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของตน้ทนุในการดาํเนิน

โครงการนอ้ยกวา่ผลประโยชน์

ที่เพ่ิมขึน้ 
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ประกอบ 
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ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

V2220 

 

 

V2221 

 

 

V2222 

 

3. ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

(V3) 

1. ผลลพัธ ์

(V30) 

V301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V302 

 

V303 

 

1.อตัราสว่นของผลลพัธก์บั

เป้าหมายที่ตอ้งการ 

=
ผลลพัธ์

เป้าหมาย
× 100 

(ผลลพัธแ์ละเป้าหมายทัง้

ที่เป็นตวัเงิน ในเชิง

ปรมิาณ เชิงคณุภาพ) 

5%          = 1 คะแนน 

6-10%     = 2 คะแนน 

11-20%    = 3 คะแนน 

21-30%    = 4 คะแนน 

มากกวา่ 30%  

                 = 5 คะแนน 

2.มีการประเมินคณุภาพ

ผลผลิต/บรกิาร 

3.ผูป้ฏิบตัิงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง

มีความชดัเจนวา่ผลผลติและ

     หน่วยงานที่ตอบ

คาํถาม 

1. สาํนกั

ปลดักระทรวง 

2. ผูต้รวจราชการ

กระทรวง 

3. สาํนกั

ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

4. สาํนกันโยบาย

และ

ยทุธศาสตร ์

5. ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

6. ผูใ้ชบ้รกิาร/รบั

บรกิาร** 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า474

in_���������-5-�����������(384-489).indd   474 23/9/2565   16:55:58



องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
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V304 

 

 

V305 

 

 

 

V306 

 

 

 

 

V307 

 

 

 

ผลลพัธอ์ะไรที่คาดหวงัหรอื

ตัง้ใจ 

4.มีการกาํหนดกลยทุธใ์ห้

สอดคลอ้งกบัแผน เพ่ือใหเ้กิด

ผลลพัธต์ามเป้าหมาย 

5.เปรยีบเทียบการมีโครงการ

กบัไมมี่โครงการ ผลลพัธท์ี่ได้

เป็นอยา่งไร 

6. คณุภาพของผลลพัธอ์ยูใ่น

ระดบัด ี

   1 = ไมด่ี           4  =  ดีมาก 

   2 = ดีเล็กนอ้ย   5 =  ดีที่สดุ 

   3 = ดี 

7. ผูใ้ชบ้รกิารและผูมี้สว่นได้

สว่นเสียเต็มใจที่จะจา่ย  

ณ ราคาที่กาํหนด***** 

7. ผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสีย*** 

 2. ผลกระทบ 

(V31) 

 

V311 

 

V312 

 

V313 

 

V314 

 

1.มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร** 

2.มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย *** 

3.มีการประเมินผลกระทบตอ่

ผูใ้ชบ้รกิาร** 

4.การประเมินผลกระทบตอ่ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย*** 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

V315 5.มีการประเมินผลกระทบตอ่

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

สิ่งแวดลอ้ม สาธารณสขุ ฯลฯ 

 

 3. ความ

เสี่ยง/ความ

ไมแ่น-่นอน 

(V32) 

V321 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V322 

 

1.ไดมี้การพิจารณาเรือ่ง 

ความเสี่ยงในการดาํเนิน

โครงการ โดยเอาความน่าจะ

เป็นของผลลพัธม์าพิจารณา 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = �𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

ไมเ่คยพิจารณา 

ความเสี่ยง  = 1 คะแนน 

พิจารณาบา้งเล็กนอ้ย       

= 2 คะแนน 

พิจารณาปานกลาง          

= 3 คะแนน 

พิจารณามาก                 

= 4 คะแนน 

พิจารณาสมํ่าเสมอทกุครัง้ 

= 5 คะแนน 

 

2. ไดมี้การพิจารณา เรื่องของ

ความไมแ่น่นอน 

(Uncertainty) คือ เป็น

สถานการณท์ี่ไมท่ราบความ
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

น่าจะเป็นของแตล่ะผลลพัธ ์

ไมท่ราบวา่ผลลพัธจ์ะเกิดแน่

หรอืไม ่แตท่ราบทางเลือกและ

ผลลพัธท์ี่จะเกิดในแตล่ะ

ทางเลือก (ใชต้ารางเมทรกิซ์

ผลตอบแทน: Pay off Matrix) 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ข้อก�าหนด

1. บริบทของโครงการเป็นสภาวการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะ

ออกแบบโครงการจนส�าเร็จได้รับอนุมัติและลงมือปฏิบัติ

2. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูเ้กีย่วข้อง มข้ีอมลู เข้าใจ เกีย่วกบั 

การออกแบบโครงการจนส�าเร็จ ได้รับอนุมัติ และลงมือ

ปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว  

เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้บริหารในส�านักปลัดกระทรวง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกัตรวจสอบและประเมนิผล  

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

3. กรณผีูต้อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ช้บรกิาร ต้องเป็นผูเ้คยใช้

บริการนั้นด้วยตนเอง 

4. กรณีผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ต้องเป็น

ผู้ได้รับผลทั้งทางบวกและ/หรือทางลบจากโครงการด้วย

ตนเอง เช่น ผูเ้สยีภาษ ีผู้บรจิาค ประชาชนในพืน้ทีด่�าเนนิ

โครงการ เป็นต้น 

5. ทุกตัวชี้วัดต้องสมดุล ดังน้ันค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉล่ียของ 

ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด

478

in_���������-5-�����������(384-489).indd   478 23/9/2565   16:55:58



การประมวลความคุ้มค่า

ก�าหนดให้

กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบค�าถาม

i หมายถึง เจ้าหน้าที่

C หมายถึง ผู้ใช้/ผู้รับบริการ

S หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คะแนนที่ก�าหนดจาก 1 ถึง 5 โดย

5 ระดับสูงสุด หรือ มากที่สุด

4 ระดับสูง หรือ มาก

3 ระดับปานกลาง

2 ระดับต�่า หรือ น้อย

1 ระดับต�่าที่สุด หรือ น้อยที่สุด 

ni หมายถึง จ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ตอบค�าถาม

nc หมายถึง จ�านวนผู้ใช้/ผู้รับบริการที่ตอบค�าถาม

ns หมายถึง จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบค�าถาม

ความคุ้มค่า = V
1
 + V

2
 + V

3
 + V

4

 V
1
 = หน่วยงานมีการประหยัด (Economy)

 V
2
 = หน่วยงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

 V
3
 = หน่วยงานมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

 V
4
 = หน่วยงานมีความเสมอภาค (Equity) 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

V
1
    ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V

10
 ถึง V

11

V
10
 ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 9 ตวั คอื V

101
 V

102 
V

103
 V

104
 

V
105

 V
106

 V
107

 V
108

 และ V
109

 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน

V
10
 = (V

101
 + V

102
 + V

103
 + V

104
 + V

105
 +V

106
 + V

107
 + 

V
108

 + V
109

)/9ni

V
11
 ประกอบด้วยตัวชีวั้ดย่อย 5 ตวั คอื V

111
 V

112
 V

113
 V

114
 

และ V
115

 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
11
 = (V

111
 + V

112
 + V

113
 + V

114
 + V

115
)/5ni

V
i  

= (V
10 

+ V
11
)/2

V
2
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V

20
 ถึง V

22

V
20
  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย V

201
 = V

10
 ซึ่งตอบโดย 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
21
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ V

211
 V

212
 V

213
 

และ V
214 

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
21  

= (V
211

 + V
212

 + V
213

 + V
214

)/4ni

V
22
 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 22 ตัวคือ V

221
 V

222
 V

223
 

V
224

 V
225

 V
226

 V
227

 V
228

 V
229

 V
2210

 V
2211

 V
2212

 V
2213

 

V
2214

 V
2215

 V
2216

 V
2217

 V
2218

 V
2219

 V
2220

 V
2221 

และ V
2222

  

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
22
  = (V

221 
+ V

222
 + V

223
 + V

224
 + V

225
 + V

226
 + V

227
 + 

V
228

 + V
229

 + V
2210

 + V
2211

 + V
2212

 + V
2213

 + V
2214

 + 

V
2215

 + V
2216

 + V
2217

 + V
2218

 + V
2219

 + V
2220

 + V
2221 

+ V
2222

)/22ni
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V
2
  = (V

20
 + V

21
 + V

22
)/3

V
3
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย 3 ตัวคือ V

30
 V

31
 และ V

32
  

ซ่ึงตอบโดยเจ้าหน้าทีผู้่ใช้บรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

V
30
  ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 7 ตวัคอื V

301
 V

302
 V

303
 V

304
 

V
305

 และ V
306

 ซึง่ตอบโดยเจ้าหน้าทีแ่ละ V
307 

ตอบโดย

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
30 

= (V
301

 + V
302

 + V
303

 + V
304

 + V
305 

V
306

)/6ni + (V
307

)/

nc+ns.

V
31
  ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 5 ตวัคอื V

311
 V

312
 V

313
 V

314 

ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย V
315

 

ตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
31  

= {(V
311

 + V
313

)2nc + (V
312

 + V
314

)2ns + (V
315

)ni}/3

V
32 

 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ V
321

 และ V
322

 

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ V
32
 =  (V

321
 + V

322
)/2ni

V
3
  = (V

30
 + V

31
 + V

32
)/3

V
4
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว คือ V

40
 ซึ่งตอบโดย

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
40
 ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัย่อย 4 ตัว คอื V

401
 V

402
 V

403
 V

404 

ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
40
  = (V

401
 + V

402
 + V

403
 + V

404
)/4(nc + ns)

V
4
  = V

40
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V1 V4 

V3 V2 

เสมอภาค ประหยดั 

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ดังนั้น ระดับความคุ้มค่า = (V
1
 + V

2
 + V

3
 + V

4
)/4

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพราะความคุ ้มค่าต้องเป็นความสมดุล 

ของทั้งการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมี

ความเสมอภาค

การแปลผลและการให้คะแนน แบ่งระดับความคุม้ค่าเป็น 5 ระดับ  

โดยมีความกว้างของชั้น

ความกว้างของชั้น =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด  

     
จ�านวนชั้น

       = 0.80
5
1-5 =

โดย 4.24 – 5.00 มีความคุ้มค่าในระดับสูงที่สุด

 3.43 – 4.23  มีความคุ้มค่าในระดับสูง

 2.62 – 3.42 มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง

 1.81 – 2.61 มีความคุ้มค่าในระดับต�่า

 1.00 – 1.80  มีความคุ้มค่าในระดับต�่าที่สุด

จากคะแนนที่ได้สามารถน�ามาแสดงในรูปใยแมงมุม
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V1 V4 

V3 V2 

เสมอภาค ประหยดั 

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

จากคะแนนท่ีได้จะสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมีความคุ้มค่า

ในระดับใด

 V   = ระดับความคุ้มค่า = …….....….........…. คะแนน

V
1
      = ระดับการประหยัด = ………….…….... คะแนน

V
10
 = ระดับของต้นทุน = ……………....…...... คะแนน

V
11
 = ระดับของกระบวนการปฏิบัติงาน = ……. คะแนน

ค่า V
10
 จะแสดงจดุอ่อนและจดุแขง็ในด้านต้นทนุเพ่ือท�าให้

ต้นทุนต�่าที่สุด

 V
11
 จะแสดงจดุอ่อนและจดุแขง็ ซึง่เชือ่มโยงกบัการท�าให้

ต้นทุนต�่าที่สุด

V
2
     = ระดับการมีประสิทธิภาพ = …...……… คะแนน

V
20
 ระดับของต้นทุน = ……………………...... คะแนน

V
21
 ระดับของผลลัพธ์ = …………………........ คะแนน

V
22
 ระดบัของกระบวนการปฏบิติังาน = ………. คะแนน

ค่า V
20
 จะแสดงจุดอ่อนและจดุแขง็ในด้านการท�าให้ต้นทนุ

ลดลงหรือเหมาะสม

V
21
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�าให้ผลลัพธ์

มากที่สุดและตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์

V
22
 จะแสดงจดุอ่อนและจุดแขง็ในด้านกระบวนการปฏบิตัิ

งานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

V
3             

= ระดบัการมีประสทิธผิล = ……………….. คะแนน

V
30 

= ระดับของผลลัพธ์ = ………...............….. คะแนน

V
31 

= ระดับของผลกระทบ = ……....……….…. คะแนน

V
32 

= ระดับของการป้องกนัความเส่ียงกบัความไม่แน่นอน 

= …………….คะแนน

ค่า V
30
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลลัพธ์

V
31
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลกระทบ

V
32
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการป้องกันความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอน

V
4
         = ระดับความเสมอภาค = …………………. คะแนน

V
41
 = ระดับของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้ใช้บริการ  

= ……………. คะแนน

ค่า V
41
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการกระจาย 

และการครอบคลมุกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผู้ใช้บรกิาร
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บทที่ 6
ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

• ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์ •

บทน�า

กล่าวโดยท่ัวไปได้ว่า เรื่อง “จริยธรรม” ในประเทศไทยน้ัน  

ถกูน�ามาผูกโยงกบัความเชือ่ทางศาสนาให้หมายถงึ การกระท�าทีถ่กู ทีด่ี  

ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดหลักพุทธศาสนา แต่เมื่อมองประเด็นดังกล่าว 

ในมมุของบริหารรัฐกิจ ศาสนาเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของประเดน็เรือ่งจรยิธรรม

เท่านั้น จริยธรรมถูกน�ามาใช้ในด้านบริหารรัฐกิจเพื่อที่จะเป็นกรอบ 

ในการก�ากบัการท�างานของภาครัฐ เพ่ือก�ากบัข้าราชการในการปฏบิตังิาน 

อกีท ีโดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้การท�างานของข้าราชการสามารถตอบสนอง

ต่อผลประโยชน์สขุของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพหลกัจรยิธรรมถูก 

ปัจจุบันลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และกลายเป็นวาระแห่งชาติ 

ในปี พ.ศ. 2549 อนัเป็นหลกัการพืน้ฐานเพ่ือสร้างจิตส�านกึให้กบัข้าราชการ

เพือ่สร้างประโยชน์สขุให้กบัประชาชนได้เป็นอย่างด ีและเพือ่เป็นการสร้าง 

ความเช่ือม่ันและความศรทัธาให้กบัคนประชาชน เพือ่สร้างความไว้วางใจ 

ให้เกดิขึน้ระหว่างข้าราชการและประชาชน ซึง่จะท�าให้สามารถปฏบิตังิาน 
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เพือ่ส่วนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล สร้างคุณประโยชน์

มากมายให้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนี้ยังได้น�าไปสู่การจัดท�า

มาตรฐานจริยธรรมในรูปของประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

พลเรอืน โดยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนเป็นผูด้แูล รวมถงึการตัง้ 

คณะกรรมการจริยธรรมและประจ�าหน่วยราชการ (อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 

2556, 192-197)

แต่หากมองทศันะขององค์การระหว่างประเทศ จะพบว่า จริยธรรม  

หรือความมีคณุธรรมในการท�างานนัน้นบัเป็นองค์ประกอบหนึง่ของแนวคดิ

ธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึง่คอื หลกัว่าด้วยการบรหิารจดัการ

บ้านเมืองที่ดี โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังคม  

การบริหารปกครองทีด่น้ัีนเป็นการปกครองหรอือภบิาลโดยอาศัยการก�ากบั  

จัดการ และควบคุมผ่านกระบวนขั้นตอนตามกฎหมายโดยต้องบริหาร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นธรรม เพือ่ท่ีจะสร้างสงัคมให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้ เมือ่เป็น 

ดังน้ีแล้ว “จริยธรรม” ซึ่งหมายถึงหลักการที่คอยควบคุมการประพฤติ  

และการกระท�าของคนเพือ่เป็นสิง่ถกู หรอืทีเ่หมาะทีค่วร ดงัทีก่ล่าวไปแล้ว 

ข้างต้น จรยิธรรมเมือ่ถกูน�ามาใช้ในบรหิารรฐักิจหรือการบริหารงานภาครัฐ  

คอื กรอบในการควบคมุการท�างานของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการท�างาน

โดยยึดโยงกับผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�าคัญ (ขจิต จิตตเสวี,  

2557, 11-15, 21, 56-57, 59, 60, 68) ฉะนัน้ เมือ่ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่ง 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อพัฒนาสังคมให้รุ ่งเรืองโดย 

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการบริหารร่วมภายใต้การประสานงานของภาครฐั  

หลักจริยธรรมจึงมีความเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาลในแง่ของ 

การเป็นกรอบในการควบคุมการท�างานของภาครัฐให้สามารถประสาน 

ความร่วมมือและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัว และ 
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน  

โดยบรรจุอยู่ หลัก 6 ประการของธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ซึ่งหลัก 6 ประการนั้น ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส  

การมีส่วนร่วม ส�านึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซ่ึงจริยธรรมนั้น 

เป็นหลักเดียวกันกับหลักคุณธรรม จริยธรรมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองที่ดี โดยเป็นหลักในควบคุม

การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในห้วงเวลาของการปฏริปูระบบราชการไทยทีผ่่านมา จรยิธรรม

ได้ถูกน�ามาเป็นประเด็นส�าคัญในภาคบริหารรัฐกิจไทยนับตั้งแต่ 

ได้ตราพระราชบญัญตักิารบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี2545 ในปี 2549 

ได้ถกูบรรจเุป็นวาระแห่งชาตแิละถกูบรรจลุงไปในรฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2550  

หลังจากนั้นส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ได้มีการปรับ

หลกัยทุธศาสตร์และท�าแผนต่างๆ เพือ่บรรจุดงักล่าวเข้าไปในโครงสร้าง 

ระเบียบ และหลักการต่างๆ ของหน่วยราชการทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ปัจจุบัน (ร่างเสร็จเม่ือวันท่ี 

29 มกราคม พ.ศ. 2559) ก็ได้มกีารบรรจุประเด็นเรื่องจรยิธรรมเขา้เปน็

ประเด็นส�าคัญในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก�ากับการกระท�าของท้ัง

นักการเมืองและข้าราชการเพื่อที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ประชาชน 

ได้ในทีส่ดุ และเพือ่ควบคมุปัญหาเรือ่งการคอร์รปัชนัทีย่งัคงมอียูใ่นวงการ

ราชการ ซึ่งจะท�าให้เงินภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือประชาชน

อย่างแท้จรงิ แต่ถงึกระนัน้ปัญหาท่ีตามมาของหลักการดงักล่าวมักจะเป็น 

เรือ่งในเชงิปฏบิตั ิเพราะในเชงิความคดิทฤษฎนีัน้ค่อนช้างสมเหตสุมผล  

แต่พอในเชิงปฏิบัติมักจะมีปัญหาตามมาในเชิงรูปธรรมว่าการกระท�า

แบบไหนถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกจริยธรรม หรือหลักจริยธรรมแบบ 
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ขึน้บนฐานเจตนา หรอืคิดบนฐานผลลัพธ์ของการกระท�า หลกัจรยิธรรม

แบบไหนถงึจะเป็นหลกัจรยิธรรมพืน้ฐานทีจ่ะสามารถน�าไปสูป่ฏบิตัไิด้จรงิ  

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักจริยธรรมได้ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้และ 

การเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติของภาครัฐไทย 

ตามที่ได้ไล่เลียงเบื้องต้น แต่กระนั้น ก็ยังมีปัญหายังหาค�าตอบไม่ได้ 

ซ่ึงการตอบดงักล่าวอาจน�าพาไปสูร่ปูแบบในเชงิรปูธรรมทีส่ามารถน�าไป 

สู่การปฏิบัติได้ในที่สุด 

เพือ่ให้เกดิความมจีริยธรรมทีด่ใีนการปฏบัิติราชการ ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน ก�าหนดค่านยิมหลกั 5 ประการ ได้แก่ 

ความซ่ือสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้  

ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้รับ

การตอบรบัและเข้าใจกนัในทางปฏิบตันัิก รวมทัง้ ความมจีรยิธรรมและ

คณุธรรมนัน้มกัจะทกึทกัเข้าใจว่าเป็นเร่ืองของการผิดวนิยัราชการเท่านัน้ 

ซึ่งท�าให้เกิดความสับสน ดังน้ัน ในการศึกษานี้จึงจ�าเป็นต้องเริ่มด้วย 

การแยกแยะท�าความเข้าใจถึงความหมายของค�าต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ไม่ว่าจะเป็นค�าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จากนั้นจะได้กล่าวถึง 

หลักการแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรม รวมตลอดถึงการค้นหา 

และประมวลเพือ่พฒันาดัชนชีีว้ดั คณุธรรมและจรยิธรรมเพ่ือประโยชน์

ในการใช้งานในส่วนราชการรัฐไทยต่อไป ท้ังนี้ จะได้แยกการน�าเสนอ

ออกเป็นสองส่วนใหญ่ทีเ่กีย่วข้อง คอื ส่วนแรก จะว่าด้วยคณุธรรม และ

ส่วนที่สอง จะว่าด้วยจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 
คุณธรรมและธรรมาภิบาล

นยิาม ความหมายของคณุธรรมและค�าทีเ่กีย่วข้อง

ในปัจจุบันค�าว่า “คุณธรรม” และกระแสความคิดเกี่ยวกับ

คุณธรรมได้ถูกน�าไปใช้กับหลายเรื่องราวหลายมิติในสังคม เช่น ในทาง 

การเมอืง การศกึษา ศาสนา และการบรหิารทัง้ในภาคเอกชนและภาครฐั 

หรือแม้แต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติของปัจเจกชน แต่มีคนจ�านวนน้อย

เท่านัน้ทีเ่ข้าใจถงึความหมาย ความคดิ หรอืทฤษฎขีองค�าว่า “คณุธรรม” 

ทัง้ในวถิไีทยและวถีิสากลอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถน�ามาปรบัใช้กบั 

เรื่องราวและมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ค�าว่า “คุณธรรม” ในภาษาไทยนี้แปลมาจากค�าภาษาอังกฤษ

สองค�าท่ีมคีวามหมายใกล้เคียงกนัและใช้สลบักนัไปมาคอื ค�าว่า “Virtue” 

และ “Merit” ค�าแรกตามพจนานกุรม ฉบบัราชบญัฑติยสถาน พ.ศ. 2554  
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คุณธรรม บัญญัติให้ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพ 

คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ และเป็นคุณความดี 

ที่สอดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐานความถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรผิด  

ของสังคม (ราชบัณฑิต, 2556; Merriam-Webster Dictionary Online, 

2017) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ 

1. ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 

ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทาง

วฒันธรรม ประเพณหีลกักฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชพี

2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�าไม่ควรท�า และอาจกล่าว

ได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อท่ีถูกน�ามาปฏิบัติ

เป็นนิสัย เช่น ความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ 

รับผิดชอบ ฯลฯ 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนด

ความหมายของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ 

เป ็นความดีงาม เป ็นมโนธรรม เป ็นเคร่ืองประคับประคองใจ 

ให้เกลียดความช่ัว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน 

ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกท่ีดีมีความสงบเย็นภายใน  

เป็นสิ่งที่ต ้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น และเหมาะสมกับ 

ความต้องการในสังคมไทย (กิตติยา โสภณภไคย, 2553, น.113-114; 

ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.114)
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ส่วนคุณธรรม ทีม่าจากค�าว่า “Merit” นัน้1 ตามพจนานกุรมของ

เมอร์เรยีมและเวบสเตอร์ นยิามให้หมายถึง คณุลักษณะ และพฤตกิรรม

ท่ีสมควรแก่การให้ได้รับรางวัล (Merriam-Webster Dictionary Online, 

2017) ความดีงามของคนที่มีความรู้ดี ความสามัคคี ความประพฤติดี 

ท�าให้คนมีคุณภาพ ใช้เป็นคุณสมบัติ และใช้ในการเลือกคนให้ท�างาน 

จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าได้มีการน�าความหมายของคุณธรรมนี้ มาผูกโยง

ใช้กบัการให้คุณให้โทษในการบริหารงานบคุคลทัว่ไป (ส�านักพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรม, 2554, น.114)

นอกจากนี้ยังพบว่า คุณธรรม มีความเกี่ยวข้องกับค�าอื่นๆ 

มากมาย เช่น จริยธรรม (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป)  

จรรยาบรรณ ศลีธรรม ความซือ่สตัย์ และธรรมาภบิาล ดงัสามารถประมวล 

อย่างคร่าวๆ ดังนี้

 จริยธรรม (Ethics) 

“คุณธรรม” ยังมีความเกี่ยวข้องกับค�าว่า “จริยธรรม” ซึ่ง

พจนานุกรมของเมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง ชุดของ

หลกัการกระท�าความดสี�าหรบับคุคล และกลุม่บคุคล บ่งบอกว่าอะไรถกู  

หรอือะไรผดิ อะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า สามารถแยกแยะความถกูและผิด 

ออกจากกันได้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญาข้อคิด และธรรมที่เป็น

ข้อประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของ

มนษุย์ ซึง่เกดิขึน้จากธรรมชาตขิองมนษุย์เอง ทีรู่จ้กัใช้เหตแุละผลตดัสนิใจ 

เลือกได้ถูกต้อง (Merriam-Webster Dictionary Online, 2017) ซึ่งจะได้

กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป

1  เป็นท่ีน่าประหลาดใจว่า พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติ ไม่ได้บัญญติัให้ค�านยิาม
ค�าว่า “Merit” ไว้แต่อย่างใด จึงไม่ได้หยิบยกมาอธิบายในที่นี้ 
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นอกจากนี้ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

ได้ก�าหนดความหมายของ “จริยธรรม” ว่าหมายถึง กรอบหรือแนวทาง

อันดีงามที่พึ่งปฏิบัติ ซ่ึงก�าหนดไว้ส�าหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี 

ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ารชีวิต (กิตติยา โสภณภไคย, 

2553, น.113-114)

จรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional 
Ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือ

ประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทาง

วชิาชพี ใช้ความรู ้มอีงค์กรหรอืสมาคมควบคมุความประพฤตทิีผู่ป้ระกอบ

อาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 

ชือ่เสียงและฐานะของสมาชกิ อาจเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กไ็ด้  

และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล

ในแต่ล่ะกลุ่มวิชาชีพ

ศีลธรรม (Moral)

ศลีธรรม หมายถงึ ความประพฤตท่ีิดีท่ีชอบ ดีงาม และเว้นจาก 

การท�าความช่ัว โดยถือว่า ศีล อันหมายถึง การเว้นช่ัวหรือเว้นจาก 

ข้อห้าม ส่วนธรรม หมายถึง ประพฤติดี หรือท�าตามค�าแนะน�าสั่งสอน 

ศีลธรรมจงึมกีารใช้งาน ในลกัษณะทีเ่น้นทัง้การกระท�าด ีและการหลกีเลีย่ง 

การกระท�าชั่ว (ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.143-144)

500

in_���������-6-�������(490-726).indd   500 23/9/2565   16:56:35



ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ความซือ่สตัย์ หมายถงึ การประพฤตติรง โดยยดึถอืความจรงิ 

ไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ ไม่ปิดบงัอ�าพรางสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ไม่ป้ันน�า้เป็นตวั 

ไม่คดโกง (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557)

ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ธรรมาภบิาล หมายถึง การจัดการปกครอง การบรหิารปกครอง 

การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การก�ากับดูแลที่ดี  

อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (process) และระบบ (system)  

ซึง่องค์การหรอืสังคมได้มกีารปฏบัิตหิรือด�าเนนิการ (operate) ครอบคลมุ

ในประเด็นหลักที่ได้น�ามาปรับใช้ในประเทศไทย 10 หลักการ ได้แก ่ 

หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(Participation) หลักนติธิรรม (Rule of law) หลักความโปร่งใส (Transparency)  

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักฉันทามติ (Consensus  

Oriented) หลกัความถูกต้อง ความเสมอภาค ยตุธิรรม เทีย่งธรรม (Equity) 

หลกัการกระจายอ�านาจ และหลกัความสามารถรบัผดิชอบได้ (Account-

ability) (ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.144-145; UNDP)2

2  หลกัการธรรมาภบิาลนี ้ในปัจจบุนัได้มกีารขยายความครอบคลุมไปหลายหลักการ  
มีการเพิ่มเติมไปตามแต่วาระและความเหมาะสมของแต่ละองค์การ เริ่มจาก  
6 หลกัการ จนกลายมาเป็น 10 หลกัการทีปั่จจบุนัน้ี มกีารใช้กนัอย่างหลากหลาย 
เช่น มีการเพิ่มเติมรวมถึง การมียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ (UNDP) ความสามารถ
ท�านายได้ (Predictability) (ADB) ความสามารถในการขจัดและป้องกันคอร์รัปชัน 
(ธนาคารโลก) การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
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ระบบอปุถมัภ์ (patronage system) หรอืบางคนเรยีกว่า ระบบ

เล่นพรรคพวก (spoils system) ระบบเลอืกทีร่กัมกัทีชั่ง (favoritism) อาศยั

ความรู้จักมักคุ้น ชอบพอกันทางการเมืองหรือระบบวงศาคณาญาติ  

(nepotism) นั้น เป็นระบบที่อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับ  

“ระบบคุณธรรม” (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมภาคประชาชน, 

2555) ในการบริหารงานบุคคล ในการพิจารณา สรรหา เลือกสรร  

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต�าแหน่งมักจะไม่ค�านึงถึงความรู้ 

ความสามารถเป็นเกณฑ์ การไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้าน 

การเลือกสรรคนเข้าท�างานและโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร 

ในหน่วยงาน ไม่มคีวามมัน่คงในงานทีท่�า การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง

หรือผู้อื่นที่มีอ�านาจมากกว่าบริการประชาชน และการใช้อิทธิพลทาง 

การเมอืงเข้ามาแทรกแซงกจิการภายในหน่วยงาน (วธัน ีตรทีอง, 2544, 

น.7; Chandler and Plano, 1982, p. 269; Cutchin, 1981, p. 90)

ความเป็นมาของคุณธรรม

ระบบคุณธรรมในฐานะระบบหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยที่ประเทศต่างๆ ใน

ทวีปยุโรปก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่และเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม  

ประเทศรสัเซียหรือประเทศเยอรมนีในทกุวนันีเ้ป็นประเทศแรกทีน่�าเอา

ระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการในระหว่างกลางศตวรรษท่ี 18  

และความเป็นระบบราชการสมยัใหม่ของเยอรมนดีงักล่าวมานีไ้ด้มีอทิธพิล

อย่างมากต่อประเทศยุโรป ในเวลาต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้หยิบยืม 

ตัวแบบระบบราชการของประเทศรัสเซียเข้ามาใช้หลังจากการปฏิวัต ิ

ในปี ค.ศ. 1789 และหลังจากนัน้ในช่วงทศวรรษ 1850 ประเทศองักฤษ 
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กเ็ป็นอีกประเทศหนึง่ทีน่�าเอาระบบคณุธรรมมาใช้ ส�าหรบัประเทศสดุท้าย

ในบรรดาชาติอุตสาหกรรมชั้นน�าทั้งหลายที่น�าระบบคุณธรรมมาใช้  

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1883 (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล,  

2530, น. 44) 

ภายหลังการลอบยิงประธานาธิบดี James A. Garfield ซึง่ถกู

เดก็หนุม่ยงิเสยีชวิีต สาเหตเุพราะคบัแค้นใจในระบบอปุถมัภ์ของราชการ 

ในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคที่การบริหารงานบุคคลตามระบบ

อปุถมัภ์ในสหรัฐอเมริกาเสือ่มถอยสดุๆ นบัตัง้แต่มกีารใช้บรหิารงานภาครฐั 

ตามระบบอุปถัมภ์ (Spoils System) เป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี 

แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson 1829-1837) โดยยึดถือแนวคิด

ส�าคัญ 2 แนวคิด แนวคิดแรกคือ “ถ้าเป็นผู้ชนะแล้ว จะได้ครอบครอง 

ข้าวของของเชลยทัง้หมด (To the victor belong the spoils)” และแนวคดิ

ทีส่องคอืแนวคดิทีว่่า งานราชการเป็นงานง่ายๆ คนท่ัวไปซึง่มสีตปัิญญา

ปกติท่ัวไปก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจ แนวคิดทั้งสองนี ้

รวมกนัก่อให้เกดิระบบอุปถมัภ์ในการบรหิารงานบคุคลภาครฐั กล่าวคอื  

เมือ่ฝ่ายการเมอืงชนะเลอืกตัง้เข้ามาเป็นฝ่ายบรหิารกจ็ะมกีารปรบัเปลีย่น

ตวับคุคลซึง่ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการประจ�า โดยน�าทมีงานของตนเองเข้ามา  

และจะมกีารเปลีย่นแปลงข้าราชการประจ�าทกุคร้ังภายหลงัการเลือกตัง้ใหม่  

ซึง่ในระยะยาวจะมผีลท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานของระบบราชการโดยรวม 

ด้อยประสิทธภิาพ ภายหลังอสัญกรรมของประธานาธบิดเีจมส์ การ์ฟีลด์  

(James A. Garfield) รองประธานาธิบดีชาร์ลส อาร์เธอร์ (Charles A. 

Arthur) ซึ่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีแทนจึงได้ด�าเนินการปฏิรูป

ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเสียใหม่โดยการออกพระราชบัญญัติ 

Pendleton Act ในปี ค.ศ.1883 โดยน�าหลักคุณธรรม (Merit principle) 

มาใช้กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

หลักการคุณธรรม

กฎหมายเพนเดิลตันได้วางรากฐานหลักคุณธรรมไว้ให้กับ 

การบรหิารงานในภาครฐัจนถงึปัจจบุนันี ้ประกอบด้วย 4 คุณลกัษณะ คือ

1) หลักความรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง  

การยดึถอืความรูค้วามสามารถเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลเข้าท�างาน 

แต่งตัง้ โยกย้าย การเล่ือนต�าแหน่ง โดยเลอืกผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งมากท่ีสุดโดยบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม

ตามเกณฑ์มากกว่า เพือ่ให้ได้คนทีเ่หมาะสมกับงานจรงิๆ (put the right 

man to the right job) 

2) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity)  

หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ผูม้คีณุสมบตัทิกุคน (open to all) อย่างเท่าเทียมกนั 

ในการสมัครเข้ารับราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุเนื่องจาก 

ฐานะ เพศ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา ความเสมอภาคทางโอกาสในที่นี ้

นอกจากจะหมายถึงความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับราชการแล้ว  

ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน 

(equal pay for equal work) และความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเร่ือง  

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งโอกาสในการได้รบัการคดัเลอืกในการฝึกอบรม โอกาส

ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน 

3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure) 

หมายถงึ หลักประกนัการปฏบิตังิานในระบบราชการให้แก่ข้าราชการว่า  

จะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกล่ันแกล้ง หรือถูกให้ออกจากงานโดย

ปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมืองช่วยให้

504

in_���������-6-�������(490-726).indd   504 23/9/2565   16:56:35



ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงานหน่วยงานพยายาม

ท�าให้บุคคลที่เข้ามาอยู่กับหน่วยงาน มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในเรื่อง

การอาชีพ เงินเดือน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ ประกันมิให้

ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) 

หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง

การปฏบิตัภิารกจิของข้าราชการ หรอือยูภ่ายใต้อิทธพิลของนกัการเมือง 

หรือพรรคการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการเป็นเสมือนเครื่องมือของ

รฐับาลในการน�านโยบายไปสูภ่าคปฏบิตัซิึง่โดยหลกัการแล้ว ต้องท�างาน

อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ และต้องมคีวามเป็นกลางในทางการเมอืง  

แต่ข้าราชการกจ็ะต้องได้รบัการปกป้องมใิห้ถกูแทรกแซงโดยอ�านาจอทิธพิล 

ใดๆ ในทางการเมือง (ส�านักงานข้าราชการพลเรือน, 2550, น. 2-6)

หลกัคณุธรรมทัง้ 4 ประการข้างต้น กลายเป็นแนวความคดิหลกั 

(Core Concepts) ในการน�าเอาระบบคุณธรรมเข้าไปใช้กับการบริหาร

งานบคุคลในภาครัฐของประเทศต่างๆ แม้ว่าระบบคณุธรรมมพีฒันาการ 

อนัยาวนานเพยีงใด และการน�าไปใช้ในหลายประเทศในระยะเวลาต่อมา 

นัน้จะท�าให้ลกัษณะของระบบคณุธรรมมรีายละเอียดแตกต่างกันออกไป 

ตามปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศนัน้ๆ เพยีงใดกต็าม แต่แนวความคดิหลัก (Core Concepts) 

จะไม่แตกต่างกันมากนัก (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530, น. 45)

จากหลักการของระบบคณุธรรมดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ได้ถกูก�าหนด 

ไว้ในพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 42 

เพื่อเป็นหลักในการบริหารบุคคลภาครัฐ มีกล่าวคือ 
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มาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้ค�านึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

(1)  การรบับคุคลเพ่ือบรรจเุข้ารบัราชการและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ต้องค�านึงถงึความรูค้วามสามารถของบคุคล ความเสมอภาค  

ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

(2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์และ

ประสทิธภิาพขององค์กรและลกัษณะของงาน โดยไม่เลอืก

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�าแหน่ง และ 

การให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม

โดยพจิารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤต ิและ

จะน�าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง

มาประกอบการพิจารณามิได้

(4)  การด�าเนนิการทางวนิยั ต้องเป็นไปด้วยความยตุธิรรมและ

โดยปราศจากอคติ

(5)  การบรหิารทรพัยากรบคุคลต้องมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง  

(ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.148-149)
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หลักคุณธรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการเมื่อมาใช้ใน 

การบริหารงานบุคคล ได้แก่

1)  การคัดกรองบุคคลเข้ารับราชการด้วยวิธีการสอบแข่งขัน  

จะท�าให้ระบบราชการได้บุคคลท่ีมีความสามารถมา 

ปฏิบัติงาน

2)  การส่งเสริมให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีดี มีเกียรติ  

สร้างหลกัประกนัเรือ่งรายได้ เงินเดอืนทีม่มีาตรฐาน มคีวามมัน่คง 

ในการด�ารงอาชีพรบัราชการ มกีฎเกณฑ์ กตกิาทีม่มีาตรฐาน

เดียวกัน จะเป็นกลไกในการปกป้องคนดี มีความสามารถ 

และดึงดูดคนประเภทดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ

3)  การใช้หลักความเสมอภาค ท�าให้ข้าราชการได้รับสิทธ ิ

อย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รบัการปฏิบตัจิากองค์กรในเรือ่ง

ต่างๆ เช่น การแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

4)  หลักความเป็นกลางทางการเมือง การประกันสถานะของ

ข้าราชการให้ปลอดจากการเมือง ในทางหน่ึงคือไม่เข้าไป

ยุ่งเก่ียวกับการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเมือง 

และในอีกทางหนึ่ง คือ การกีดกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามา

แสวงหาประโยชน์จากข้าราชการให้ใช้อ�านาจไปในทางที่ 

ผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่นักการเมืองและผู ้ อ่ืน  

ซึ่งมาตรการนี้จะท�าให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

อย่างอสิระ เพือ่ประโยชน์ของราชการและประชาชนอย่าง

เตม็ความสามารถ (Stahl, 1936 อ้างถงึใน นพ ศรบีญุนาค, 

2539, น.11) หลกันีใ้นประเทศไทยใช้มาตัง้แต่มกีารปรบัใช้ 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
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การด�าเนินงานบางประการ ในกระบวนการบรหิารงานบคุคล

ภาครัฐ ซึ่งสมควรจัดการด�าเนินงานภายใต้หลักของระบบคุณธรรม  

ซึ่งการด�าเนินงานเหล่านั้น ได้แก่

1)  การจ้างแผนก�าลังคน

2)  การก�าหนดต�าแหน่ง

3)  การก�าหนดค่าตอบแทน

4)  การสรรหาและการคัดเลือก

5)  การพัฒนาบุคลากร

6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

7)  การเลื่อนต�าแหน่ง

8)  การโอนหรือย้าย

9)  ขวัญและวินัย

10) การพ้นจากราชการ ระบบบ�าเหน็จ บ�านาญ  

(กระทรวงยุติธรรม, 2556, น.26-27)

ความท้าทายต่อหลักคุณธรรม

ในทางการบริหารงานภาครัฐตามหลักคุณธรรม มิใช่สิ่งท่ี

สามารถปฏบิตัไิด้อย่างง่าย ท้ังนี ้นบัตัง้แต่ได้น�าหลกัคุณธรรมมาใช้ พบว่า  

ต้องประเผชญิกบัความท้าทายสองประการส�าคญั ด้วยการท่ีส่วนราชการ

ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนั ได้แก่ 

เรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียเปรียบทางสังคม และการให้

โอกาสแก่เพศหญงิในการเติบโตในส่วนราชการ ดงัสามารถอธบิายได้ ดังนี้ 
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1) ระบบชว่ยเหลอืผูเ้สยีเปรยีบทางสงัคม (Affirmative  
Action: AA)

ตัง้แต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ระบบคุณธรรมได้ถกูโจมตกีนั

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ปัญหาของความไม่เสมอภาค 

ในทางโอกาสของการเข้ารบัราชการ ถงึแม้ความเสมอภาคในทางโอกาส

ของการเข้ารบัราชการจะเป็นหลกัการท่ีของระบบคุณธรรม แต่ในโลกของ 

ความเป็นจรงิแล้ว หลักการดงักล่าวนีไ้ม่ได้เกดิขึน้จริง เหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้

เพราะว่า โดยธรรมชาตแิล้ว มนษุย์ไม่ได้มคีวามเสมอภาคกัน ซึง่เกิดจาก

หลายปัจจัย เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาสในทางการศึกษา 

เป็นต้น ระบบคุณธรรมไม่เคยน�าพากบัสภาพทีเ่ป็นจรงิเหล่านี ้เมือ่เป็นเช่นนี้  

ความเสมอภาคในทางโอกาสภายใต้ระบบคณุธรรมจงึเป็นเรือ่งทีค่่อนข้าง

เพ้อฝัน และในทางกลับกันตัวระบบคุณธรรมเองยังกลายเป็นอุปสรรค

ส�าคญัทีท่�าให้ความเสมอภาคในทางโอกาสไม่สามารถเกดิขึน้ สภาพเช่นนี้  

จงึท�าให้เกดิแนวความคดิระบบราชการทีม่ลีกัษณะความเป็นตวัแทนขึน้มา 

เป็นกรอบการบรหิารงานบคุคลแบบใหม่ โดยมรีะบบช่วยเหลอืผูเ้สยีเปรยีบ 

ทางสังคม (Affirmative Action) เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดความเสมอ

ในทางโอกาสมากขึ้น โดยมีวิธีการที่ขัดแย้งกับระบบคุณธรรม กล่าวคือ 

เป็นการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ชดเชยให้คนท่ีมีสถานะด้อยกว่าในสงัคมมีความ

เท่าเทยีมกบัผูท่ี้ได้เปรยีบทางสงัคมเพ่ิมมากข้ึน (เชีย่วชาญ อาศวุฒันกลุ,  

2530, น. 46-55)

2) เพดานกระจก (A Glass Ceiling)

นอกจากนี้ ในอีกมิติหนึ่งการน�าระบบคุณธรรมมาใช้กับ 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหา  

A Glass Ceiling หรอืเพดานกระจก ซ่ึงเป็นวลเีปรยีบเปรย ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ก�าแพงหรือเพดานที่กีดกันความก้าวหน้าของผู้หญิง หรืออุปสรรค 

ที่มองไม่เห็นที่ท�าให้ผู้หญิงยังไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสังคมได้

อย่างเท่าเทียมกับเพศชาย (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, 2559) จากการศึกษา

ความเท่าเทียมทางเพศในกลุ่มประเทศต่างๆ โดยธนาคารโลก (World 

Bank) พบว่า ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยู่ทั่วโลก และ

โดยเฉพาะในการจ้างงานและการเลือ่นขัน้ตามระบบราชการ (Hierarchy) 

ซึง่เท่ากบัเป็นการไม่ให้ความนับถอืต่อผลการท�างานและความสามารถ

ของบุคคลอันเป็นสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคุณลักษณะ

ทางเพศของบุคคลนั้นๆ (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2554) ซึ่งขัดแย้งกับ 

หลักการส�าคัญของระบบคุณธรรมอย่างชัดเจน ในบริบทโลกปัจจุบันที่

มีการให้ความส�าคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการ

ยอมรบัในเรือ่งสทิธมินษุยชน แม้ผูห้ญงิจะได้รบัโอกาสมากขึน้กว่าในอดตี  

แต่ปัญหาดงักล่าวก็ยงัคงมใีห้เหน็อยู่ทัว่ไป ซึง่ถอืเป็นความท้าทายส�าคญั

ของการระบบคณุธรรมมาใช้กบัการบรหิารงานบคุคลภาครฐัต้องผ่านไป 

ให้ได้

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  

เป็นภารกจิทีอ่งค์การกลางด้านการบรหิารงานบคุคลของประเทศต่างๆ 

ล้วนให้ความส�าคญั ในทีน่ี่จะได้อธบิายถงึความเป็นมา การจดัโครงสร้าง

องค์การ และบทบาทภารกิจในด้านพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของ 3 ประเทศ

ท่ีวางรากฐานเกีย่วกบัระบบคุณธรรมและมวีวิฒันาการในการพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ 

สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย ดังนี้
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1) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1833 โดยสภาคองเกรส (Congress)  

ได้ออกกฎหมาย “The Pendleton Act” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ปฏิรูประบบบรหิารงานบคุคลในหน่วยงานของรฐับาลให้ปลอดจากระบบ

อุปถัมภ์ โดยได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกว่า 

“The Civil Service Commission (CSC)”

ในระยะเร่ิมก่อตั้ง The Civil Service commission ท�าหน้าที่

ควบคมุกฎ ระเบียบ ในการคดัเลอืกบคุคลเขา้ท�างานเพือ่ให้เป็นไปตาม

ระบบคุณธรรม และต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 ได้พัฒนางานในเรื่อง 

การควบคมุตรวจสอบการจ้างทัง้ระบบ และรบัผดิชอบพจิารณาอุทธรณ์

ด้วย แต่บทบาทและอ�านาจหน้าที่ทั้งสองอย่างดังกล่าวของ The Civil 

Service Commission มีลักษณะขัดแย้งกันเอง เพราะเป็นทั้งผู้ออก

กฎ (rule maker) ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตัดสินใจด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ 

สภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูประบบราชการ “The Civil Service 

Reform Act” (CSRA) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมา

แทน The Civil Service Commission รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่

(1)  ส�านกังานบรหิารบคุคล (Office of Personnel Management 

or OPM) ท�าหน้าทีใ่นด้านการก�าหนดนโยบาย จดัระเบยีบ

และระบบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(2)  คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม (Merit System Protection  

Board or MSPB) ท�าหน้าทีใ่นการปกป้องและควบคมุดแูล

ให้การบริหารงานบคุคลในภาครฐัเป็นไปตามหลกัการของ

ระบบคุณธรรม

(3)  คณะกรรมการด้านแรงงานสมาพันธ์ (Federal Labor  

Relations Authority or FLRA) ท�าหน้าทีเ่ชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการต่างๆ กับองค์การ

ข้าราชการกลุ่มต่างๆ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรกลางท�าหน้าที่ในการบริหาร

งานบุคคลด้านวินัย ได้แก่ Merit System Protection Board (MSPB) 

เป็นองค์กรอิสระในลกัษณะกึง่องค์กรตุลาการ (Quasi-Judicial Agency) 

ในฝ่ายบรหิาร ท�าหน้าทีเ่สมอืนผูพ้ทิกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการ

ประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน 3 คน ซึง่ประธานาธบิดเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธาน

กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา  

มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี ส�าหรบับทบาทหน้าท่ีหลกัของคณะกรรมการ 

พิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่

(1)  ท�าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ (appeals function) 

(2)  ศกึษาวจิยัการพฒันาระบบคณุธรรม (merit system studies)

(3)  พิจารณาผลการด�าเนนิการท่ีกระทบต่อระบบคณุธรรม (review  

the significant action) ของส�านกังานการจดัการงานบคุคล
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ทัง้น้ี โดย MSPB ยงัมพีนัธกจิในด้านอืน่ๆ อกีด้วย ได้แก่ ตดิตาม

ตรวจสอบการด�าเนินการที่ส�าคัญของส�านักงานการจัดการงานบุคคล 

ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม รับฟังและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากผล 

การด�าเนนิการทางวนิยัของหน่วยงานต่างๆ ของรฐั รบัฟังและวินจิฉยักรณี

ท่ีน�าเข้าสู่การพิจารณาจากส�านกังานให้ค�าปรกึษาเฉพาะ (special counsel) 

ในกรณกีล่าวหาเกีย่วกบัการกระท�าทีฝ่่าฝืนระบบคุณธรรม และกรณีอ่ืนๆ 

ท่ีถกูหยบิยกขึน้มาภายใต้อ�านาจการตัดสนิของคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และระบบคุณธรรมใน 

หน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ศกึษาว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มกีารด�าเนินการ 

ที่ผิดไปจากหลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีของ MSPB เกี่ยวกับวินัย

ข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ค�าวินิจฉัย 

ซึง่ The Civil Service Commission ได้พจิารณาแล้วและต้องเป็นเงือ่นไข

ตามท่ี The Civil Service Reform Act 1978 ก�าหนดไว้เท่านัน้ และส่วนใหญ่ 

การอุทธรณ์มักเป็นเรื่องของโยกย้าย การลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน  

และการอทุธรณ์ค�าตดัสนิของ Office of Personal Management (OPM) 

ในเรื่องเกี่ยวกับการออกจากราชการ การปฏิเสธการรับเข้าท�างานใหม่  

และการเลกิจ้างพนกังานทีอ่ยูใ่นช่วงทดลองงาน เป็นต้น ซ่ึงการวนิจิฉยั

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ให้ถือเป็นท่ีสุด  

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ และยังเป็นค�าส่ังทางปกครอง 

ซึ่งข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ศาลชัน้ต้นของรฐับาลกลาง (Federal District Court) โดยศาลจะพจิารณา

เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
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2) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียก่อตั้งหน่วยงานท�าหน้าที่พิทักษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการของประเทศ คือ The Public Services  

and Merit Protection Commission (PSMC) โดยมีโครงสร้างภายใน

คณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ด้านวินัย คือ The Public Services และ  

The Merit Protection Commission ซึ่งหน่วยงานทั้งสองนี้จะดูแล

ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ (agency) ที่เป็นส่วนราชการระดับกรม 

(Department) และหน่วยงานอิสระของรฐั คณะกรรมการทัง้สองคณะนี้

จะได้รบัแต่งตัง้จากผูส้�าเรจ็ราชการ (Governor General) และมวีาระด�ารง

ต�าแหน่ง 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะมีการจัดโครงสร้างองค์กร 

ท่ีมหีน่วยธุรการแยกออกจากกนั ประเทศออสเตรเลยีไม่ได้แยกหน่วยงาน 

รับผิดชอบด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นอิสระอีกหน่วยงานหนึ่ง  

ดงัเช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ได้ร่วมหน่วยงานด้านนีไ้ว้ในงานเกีย่วกับ 

หน่วยงานบริหารงานบุคคลทั้งนี้ PSMPC ซึ่งเน้นการพิจารณาในด้าน 

การส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกบัหลกัจรยิธรรม (code of conduct) อนัเป็นการให้บริการแก่

ประชาชนซ่ึงลกัษณะการท�างานเน้นการให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด 

กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม จึงเป็นการท�างาน 

ในลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) กับหน่วยงาน

ของรัฐเพื่อพัฒนาส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงาน 

การบรหิารงานภาครฐั การด�าเนนิงานของ PSMPC แม้จะเป็นความอสิระ  

แต่ค�าตัดสินไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม 

เมือ่เจ้าหน้าทีร่ฐัไม่พอใจค�าตดัสนิของ PSMPC ในเร่ืองการพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรมก็สามารถไปใช้สิทธิฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้
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3) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหราชอาณาจักร

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1885 โดยได้ก่อตั้ง The Civil Service  

Commissioners (The Commissioners) เป็นคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ 

เก่ียวกับการรักษาหลักปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้ง

ข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งการแข่งขันที่

เสรีและยุติธรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 The Commissioner มีบทบาท 

เพิ่มขึ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินข้ออุทธรณ์ในคดีท่ีเก่ียวกับความถูกต้อง

เหมาะสม (propriety) และมโนธรรม (conscience) ในการปฏิบัต ิ

ราชการภายใต้กฎหมาย The Civil Service Code ทั้งนี้ ข้าราชการ 

ผูไ้ม่ได้รบัความเป็นธรรมต้องได้รบัการเยยีวยาภายในหน่วยงานของตน  

ในสหราชอาณาจกัร นอกจากจะม ีThe Commissioners ดแูลพิทกัษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการแล้ว ยังได้ก่อตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่ง 

ที่ชื่อว่า The Civil Service Appeal Board (CSAB) ท�าหน้าที่พิจารณา

เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการอังกฤษด้วย

ส�าหรบัการจดัโครงสร้างองค์กรในด้านการพิทักษ์ระบบคณุธรรมนัน้  

มีองค์ประกอบและสถานภาพของคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่  

1) The Commissioners ได้รับการแต่งตัง้จาก The Crown ไม่มสีถานภาพ 

เป็นข้าราชการ และมคีวามอสิระจากรัฐบาล และปลอดจากการควบคมุ

โดยฝ่ายบริหาร 2) คณะกรรมการ CSAB ไม่มีสังกัดกระทรวงใด  

แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งในส�านักนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารโดย 

คณะกรรมการถาวร ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและรองประธาน

คณะกรรมการ 2 คน มวีาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ารงต�าแหน่ง 

2 วาระติดต่อกัน เพื่อความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้า

ฝ่ายบริหารอันหมายถึงนายกรัฐมนตรี
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ The Commissioners  

และ CSAB นั้น ทั้งสองต่างเป็นหน่วยงานที่สหราชอาณาจักรก่อตั้งขึ้น

ให้ท�าบทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับการพิทกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบข้าราชการ 

แต่เรือ่งทีจ่ะน�ามาสูก่ารพจิารณาของสองหน่วยงานนีมี้ความแตกต่างกัน  

ดังนี้

(1) เรื่องที่ The Commissioners จะรับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่

ข้าราชการเห็นว่าตนถกูบงัคบัให้ปฏบิติัในสิง่ท่ีขดัต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม  

ขดัต่อหลกัจรยิธรรม ขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืหลกัวชิาชพี และการปฏบิตัิ

หน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น

(2) ส�าหรบัเรือ่งที ่CSAB จะรบัพจิารณา ได้แก่ เรือ่งทีข้่าราชการ

ทีเ่กีย่วกบัการถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ การถกูระงบั 

ค่าตอบแทนในกรณีท่ีต้องออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุหย่อน 

ความสามารถ รวมถึงกรณีการถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ที่ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

การด�าเนนิการให้เป็นไปตามค�าตดัสนิของ CSAB นัน้ เม่ือ CSAB  

ตดัสนิว่าค�าสัง่หน่วยงานต้นสงักดัไม่เป็นธรรม จะมวิีธดี�าเนินการ 2 ประการ 

คือ ประการที่หนึ่งจะใช้วิธีให้ค�าแนะน�า (recommend) ให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดพจิารณารบัข้าราชการผูน้ัน้กลบัเข้าท�างานตามเดมิ แต่ค�าแนะน�า

ดังกล่าวไม่ผกูพนัให้หน่วยงานต้นสงักัดต้องปฏบิตัติาม และประการทีส่อง 

ในกรณหีน่วยงานต้นสงักดัไม่ยอมปฏบิตัติามค�าแนะน�า CSAB จะพจิารณา 

จ่ายเงินค่าชดเชย (compensation) ให้กับผู้รับรอง โดยเงินที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากรัฐบาล (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.13-17) 
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โดยสรปุ จากศกึษาระบบพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของของประเทศ

แม่แบบทัง้ 3 ประเทศข้างต้น พบว่า ทกุประเทศความส�าคญักบัการพทิกัษ์

ระบบคุณธรรมในระบบราชการ แต่ทั้งสามประเทศก็มีการจัดรูปแบบ 

และสถานภาพขององค์กรที่แตกต่างกัน (ตาราง 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการจดัวางสถานหน่วยงานทีท่�าหน้าทีพ่ทิกัษ์ระบบคณุธรรมกล่าว คอื 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักรได้แยกหน่วยงาน

พิทักษ์ระบบคุณธรรมนี้เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียที่หน่วยงานด้าน

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ซ่ึงประเทศไทยก็มีการจัดรูปแบบหน่วยงานด้าน 

การพทิกัษ์ระบบคณุธรรมกบัคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในรปูแบบ

เดียวกับประเทศออสเตรเลีย (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.20) 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

 ตาราง 1 : สรุปเปรียบเทียบระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ประเภท ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย

กลไก Merit System Protection Board (MSPB) มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
1) The Commissioners
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB)

The Public Services and Merit 
Protection Commission (PSMC) 
โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ 
ท่ีท�าหน้าท่ีทางวินัย คือ The Public  
Services และ The Merit Protection  
Commission

ที่มา ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 3 คน  
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี

-The Commissioners มทีีม่าจากการแตง่ตัง้โดย 
The Crown ท�าใหไ้มม่สีถานภาพเปน็ขา้ราชการ 
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร

- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร 
2 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถ
ด�ารงต�าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันท�าให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ 
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ส�าเร็จราชการ  
(Governor General) และมีวาระ
ด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี

อำานาจหน้าที่ (1) ท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการด�าเนนิการทางวนิยัของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ 

(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม

(3) พิจารณาผลการด�าเนินการที่กระทบ
ต่อระบบคุณธรรม ของส�านักงาน 
การจัดการงานบุคคล

ทั้ง The Commissioners และ CSAB นั้น  
ต่างมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คณุธรรมในระบบขา้ราชการ แตเ่รือ่งทีจ่ะน�ามา
สู่การพิจารณาของสองหนว่ยงานนีแ้ตกต่างกนั 
กล่าวคือ เรื่องที่ The Commissioners จะรับ
พิจารณาได้แก่ เร่ืองที่ข้าราชการเห็นว่าตน 
ถกูบงัคับใหป้ฏบิติัในสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย ขดัตอ่
หลักจริยธรรม ขัดต่อหลักวิชาชีพ เป็นต้น  
ส่วนเรื่องที่ CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ 
เรือ่งทีข่า้ราชการถกูลงโทษทางวนัิย รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

สง่เสรมิการบรหิารสาธารณะอย่าง
มปีระสทิธภิาพตามหลกัจรยิธรรม
โดยมลีกัษณะการท�างานทีเ่นน้การ
ให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด
กฎระเบยีบบงัคบัในแบบ Partner-
ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ด�าเนนิงานของ PSMPC แมจ้ะเปน็
ความอสิระ แตค่�าตดัสินไมเ่ดด็ขาด
และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)

สถานภาพหน่ วยงานกั บ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจาก 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เป็นหนว่ยงานอสิระตา่งหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลภายใต้ช่ือ PSMPC

   ที่มา: ดัดแปลงมาจากวัธนี ตรีทอง. (2544). 	 	 	 	 สถานภาพและบทบาทด้านพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของ	ก.พ., น. 13-20.
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ประเภท ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย

กลไก Merit System Protection Board (MSPB) มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
1) The Commissioners
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB)

The Public Services and Merit 
Protection Commission (PSMC) 
โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ 
ท่ีท�าหน้าท่ีทางวินัย คือ The Public  
Services และ The Merit Protection  
Commission

ที่มา ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 3 คน  
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี

-The Commissioners มทีีม่าจากการแต่งตัง้โดย 
The Crown ท�าใหไ้มม่สีถานภาพเปน็ขา้ราชการ 
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร

- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร 
2 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถ
ด�ารงต�าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันท�าให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ 
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ส�าเร็จราชการ  
(Governor General) และมีวาระ
ด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี

อำานาจหน้าที่ (1) ท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการด�าเนนิการทางวนิยัของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ 

(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม

(3) พิจารณาผลการด�าเนินการที่กระทบ
ต่อระบบคุณธรรม ของส�านักงาน 
การจัดการงานบุคคล

ทั้ง The Commissioners และ CSAB นั้น  
ต่างมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คณุธรรมในระบบข้าราชการ แตเ่รือ่งทีจ่ะน�ามา
สูก่ารพจิารณาของสองหนว่ยงานนีแ้ตกตา่งกนั 
กล่าวคือ เร่ืองที่ The Commissioners จะรับ
พิจารณาได้แก่ เรื่องที่ข้าราชการเห็นว่าตน 
ถกูบงัคบัใหป้ฏิบติัในสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย ขัดตอ่
หลักจริยธรรม ขัดต่อหลักวิชาชีพ เป็นต้น  
ส่วนเรื่องที่ CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ 
เรือ่งท่ีขา้ราชการถกูลงโทษทางวนัิย รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

สง่เสรมิการบรหิารสาธารณะอยา่ง
มปีระสิทธภิาพตามหลักจรยิธรรม
โดยมลีกัษณะการท�างานทีเ่นน้การ
ให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด
กฎระเบยีบบงัคบัในแบบ Partner-
ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ด�าเนนิงานของ PSMPC แมจ้ะเปน็
ความอิสระ แตค่�าตดัสนิไมเ่ดด็ขาด
และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)

สถานภาพหน่ วยงานกั บ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจาก 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เป็นหนว่ยงานอสิระต่างหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลภายใต้ช่ือ PSMPC

   ที่มา: ดัดแปลงมาจากวัธนี ตรีทอง. (2544). 	 	 	 	 สถานภาพและบทบาทด้านพทิกัษ์ระบบคุณธรรมของ	ก.พ., น. 13-20.

ในต่างประเทศ
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การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย

การพทัิกษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการไทยมมีาแต่ช้านานแล้ว  

และมีพัฒนาการเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งสามารถน�าเสนอออกเป็น

ช่วงเวลาได้ 5 ช่วงเวลา ดังนี้ 

1) ยุคก่อตั้งระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2435-2506) 

การน�าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ของประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

การบรหิารราชการไทยจากระบบจตสุดมภ์เป็นระบบกระทรวง ทบวง กรม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัว รัชกาลที่ 5 ในปี 

พ.ศ. 2435 แต่การเปล่ียนแปลงในระยะเริม่แรกนี ้ยงัไม่ได้มกีารวางรปูแบบ 

งานบริหารบุคคลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน บรรดากระทรวง ทบวง กรม

ต่างๆ บรหิารงานกนัเป็นเอกเทศ จนกระทัง่ในสมยัรชักาลพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ให้ม ี

การจัดระบบงานบริหารบุคคลภาครัฐให้เป็นแบบแผน มีความทันสมัย 

จงึทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพยกร่างระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนเพื่อในการบริหารราชการใน พ.ศ. 2468 ซึ่งถือว่า 

เป็นปีแห่งการวางรากฐานการบรหิารงานบคุคลภาครฐัไทย เมือ่แล้วเสรจ็ 

จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 นี้  

ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของการใช้ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย 

โดยถือว่าการรับราชการเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักการ

ความเสมอภาคในโอกาส ข้าราชการทุกคนต้องได้รับเงินเดือนตาม

บัญชเีงนิเดอืนกลาง ข้าราชการพลเรอืนมลีกัษณะเป็นข้าราชการประจ�า  

การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้ยึดถือหลักความรู้ความสามารถ  

โดยมกีารจดัระเบยีบการบริหารงานบคุคลอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลกัการ 
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ของระบบคุณธรรม และมี “คณะกรรมการการรักษาพระราชบัญญัติ” 

หรอืเรยีกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” เป็นองค์กรบรหิารงานบคุคลกลางท�าหน้าท่ี

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังเมื่อ 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2476  

จงึเปลีย่นชือ่องค์กรนีเ้ป็น “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เรียกโดยย่อ  

ว่า ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

การท�าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในระบบราชการ

ของ ก.พ. ในช่วงต้นนั้น มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจอย่างมาก กล่าวคือ  

ควบคุมการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการพลเรือน (ไม่ใช่

ข้าราชการทหาร) อนัประกอบด้วยบุคคลทีร่บัราชการในกระทรวง ทบวง 

กรมฝ่ายพลเรือน รวมทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ�าที่

มีระบบการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการพลเรอืนวิสามญั ข้าราชการพลเรอืนฝ่ายพาณชิย์ ข้าราชการ

พลเรอืนในพระองค์ ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรอืน

ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการธุรการในกระทรวงยุติธรรมและอัยการ 

2) ยุคพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
(พ.ศ. 2507-2534)

ต่อมาขอบเขตของงานด้านการบริหารงานบุคคลกว้างขวาง

มากขึ้นประกอบกับแนวคิดการกระจายอ�านาจมีอิทธิพลต่อการบริหาร

งานบุคคล การรวมศูนย์อ�านาจด้านการบริหารงานบุคคลจึงต้องถูก 

ปรับเปล่ียนในลักษณะที่มีองค์กรแห่งอ�านาจลดหล่ันกันไปเพื่อให้การ

บริหารงานบคุคลมปีระสทิธภิาพและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยกระจายไปตาม

ประเภทของข้าราชการ เช่น คณะกรรมการข้าราชการมหาวทิยาลยั (ก.ม.)  
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คณะกรรมการต�ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.), คณะกรรมการข้าราชการคร ู(ก.ค.)  

เป็นต้น และกระจายในลักษณะการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการ

ข้าราชการกรงุเทพมหานคร (ก.ก.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

เป็นต้น ซึง่ในปี พ.ศ. 2507 ข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยัได้แยกตวั

ออกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน โดยมคีณะกรรมการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

พลเรอืนในมหาวิทยาลยัต่างหากจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

ซึ่งการแยกตัวของคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏ

เหตุผลในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2507 ว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นไปอย่างเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ข้าราชการต�ารวจได้แยกจาก ก.พ.  

แล้วต้ังส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) เองท�าหน้าทีเ่ป็น

องค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการต�ารวจเป็นการเฉพาะ 

โดยเหตผุลปรากฏในพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการต�ารวจ พ.ศ. 2522  

ความว่า “การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจมลีกัษณะแตกต่าง 

กับข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น จึงไม่ควรอยู่ใต้บังคับกฎหมาย

ข้าราชการพลเรอืน และควรมกีฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการต�ารวจ

โดยเฉพาะ ซ่ึงจะช่วยให้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ต�ารวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นผลดีแก่ราชการกรมต�ารวจ”

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 ข้าราชการครูซ่ึงเดิมคุรุสภา 

ท�าหน้าทีแ่ทน ก.พ. ได้แยกตวัออกจาก ก.พ. โดยม ีส�านกังานคณะกรรมการ 

ข้าราชการคร ู(ก.ค.) ท�าหน้าทีเ่ป็นองค์การกลางด้านการบริหารงานบคุคล 

ของข้าราชการครูเป็นการเฉพาะ โดยมีเหตุผลของการแยกตัวดังกล่าว

ปรากฏในพระราชบัญญตัริะเบยีบข้าราชการคร ูพ.ศ. 2523 ว่า เนือ่งจาก
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ข้าราชการครูมีเป็นจ�านวนมากและกระจัดกระจายทั่วประเทศ อีกด้วย

ลกัษณะงานและต�าแหน่งหน้าท่ีทีแ่ตกต่างจากข้าราชการพลเรือนประเภท

อ่ืนๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและระบบบรหิารการประถมศกึษาทีก่�าหนดให้ 

มอบอ�านาจการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการคร ูไปด�าเนนิงานในระดับ 

จังหวัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.21-23)

3) การก่อตั้งศาลปกครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ศาลปกครอง คือ องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ และประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชน จากการใช้อ�านาจตาม 

อ�าเภอใจของหน่วยงานของรฐั ขอบเขตของการคุม้ครองของศาลปกครองนี้  

ครอบคลุมถึงข้าราชการซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนด้วย ในกรณีที่รู้สึกว่า

ตนเองได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้อ�านาจสั่งการของ 

ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงอาจถือได้ว่าศาลปกครองเป็น

กลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในลักษณะขององค์กร

ภายนอกฝ่ายบริหารที่นอกเหนือจาก ก.พ. ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็น 

อกีช่องทางหนึง่ทีข้่าราชการผูถ้กูลงโทษใดๆ ทางวนัิยหรอืได้รบัผลกระทบ 

จากค�าสั่ง แต่งตั้ง โยกย้ายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ใช้อุทธรณ์ค�าสั่งนั้นๆ

อย่างไรกด็ ีการใช้สทิธฟ้ิองต่อศาลปกครองนัน้ไปได้อย่างจ�ากดั  

เนื่องจากอยู่ภายใต้หลักการส�าคัญที่ว่า ศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วง 

การใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารตราบเท่าท่ีกระบวนการแก้ไขความเดือดร้อน 

ของฝ่ายปกครองยงัไม่เสรจ็กระบวนการ ฉะนัน้ ศาลปกครองจะรบัเรือ่งได้ 
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ก็ต่อเม่ือมีการเยียวยาของฝ่ายบริหารเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหลักการนี้ 

ได้ถูกก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.30-32) 

4) ยุคก่อนพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 (2535-2551)

ยคุนีไ้ม่มีการกระจายอ�านาจการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ที่วางขึ้นใหม่ต่างหากจากส�านักงานก.พ. แต่ส�านักงาน ก.พ.ยังคงท�า

หน้าท่ีเป็นผูพิ้ทกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบข้าราชการพลเรอืน โดยเฉพาะ 

บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ก�าหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลและ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

ในการบรหิารงานบคุคล นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทในฐานะทีป่รกึษาเกีย่วกบั 

การบริหารงานบคุคลอกีด้วย ซ่ึงบทบาทของ ก.พ.ดงักล่าวได้ถกูก�าหนดไว้

ในมาตรา 8 ของพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535  

มีเนื้อหา ดังนี้

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับ

นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

และการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน เป็นต้น

2. ออกข้อบังคับ หรือ ระเบียบราชการพลเรือน รวมถึง 

การตคีวามและวนิจิฉยัปัญหา ทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้ปัญหา

ดังกล่าว
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3. ก�ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน�าและชี้แจงกระทรวง ทบวง 

กรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน 

นับต้ังแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

การด�าเนนิการทางวนิยั และการออกจากราชการ และรวม

ถึงมีอ�านาจรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และ

สั่งการในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการไม่เหมาะสมตามกฎของ

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (วัธนี ตรีทอง, 

2544, น.23-24)

นับต้ังแต่ประเทศไทยจัดระบบข้าราชการพลเรือนตามแบบ 

สมัยใหม่ที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และมีคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลส�าหรับ

ข้าราชการพลเรอืน ด�าเนนิการควบคมุให้เป็นไปตามระเบยีบราชการนัน้  

ดงัปรากฏนบัตัง้แต่พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471, 

2476, 2479, 2482, 2485, 2495, 2497, 2518 และพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.23)  

ในทางวชิาการอาจกล่าวได้ว่า ก.พ. ด�ารงอยูใ่นฐานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

ผูค้วบคุมดูแลส่วนราชการ (Watchdog of Merit System) ให้มกีารด�าเนนิงาน 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งตั้งอยู่บน

หลักการของระบบคุณธรรม ก.พ. จะคอยสอดส่องไม่ให้ระบบอุปถัมภ์

เข้ามาแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นการบรรจ ุการแต่งตัง้ หรอืลงโทษทางวนิยั  

ขณะเดียวกันก็ต้องคิดค้นหรือวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันระบบ

อุปถัมภ์ด้วย หรือท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานกระทรวง ทบวง 

กรมต่างๆ ให้มีการด�าเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนส�าหรับ

หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและอยู่ในมาตรฐานที่ไม่เหลื่อมล�้ากัน  
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

หรอืแม้แต่หน้าทีค่วบคมุให้หลกัประกนัความมัน่คงและความยุตธิรรมแก่

ข้าราชการ โดยเมือ่ส่วนราชการต่างๆ ได้สัง่การใดๆ เกีย่วกบัข้าราชการ 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ การเลือ่นข้ันเงินเดอืน หรือการด�าเนนิการทางวนิยั 

ไปแล้วให้มีการด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามล�าดับ

5) ยคุพระราชบัญญัตข้ิาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
(ปี 2551 เป็นต้นมา)

เดมิในพระราชบญัญตัข้ิาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผูม้หีน้าท่ี 

ดูแลพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถท�าได้

อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ก.พ. ไม่ได้มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง  

อีกทั้งยังต้องอาศัยอ�านาจนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเป็นอ�านาจบริหารของ 

ฝ่ายการเมอืง) ในการก�าหนดนโยบายและสัง่การจนกระทัง่ได้มกีารตรา 

พระราชบญัญัตริะเบยีบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้มกีารปรบัเปลีย่น 

มาตรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 24  

ของ พ.ร.บ. ฉบบัดังกล่าวได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการเพิม่ขึน้คณะหน่ึง 

เรยีกว่า “คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม” หรอืเรยีกโดยย่อว่า ก.พ.ค. 

ซึง่มบีทบาทส�าคญัในฐานะเป็นองค์กรท่ีมอี�านาจใน การพจิารณาวินิจฉัย 

อทุธรณ์ และร้องทกุข์ซึง่ถอืว่าเป็นองค์ตรวจสอบภายในของฝ่ายบรหิาร 

และมภีารกจิในการเสรมิสร้างองค์ความรูด้้านการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 

รวมถงึการเผยแพร่ความรูด้งักล่าวให้กบัข้าราชการและบคุคลทัว่ไปได้รบัรู้  

และตระหนกัถงึความส�าคญัของการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม เพ่ือขับเคลือ่น

และสร้างระบบ พิทกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการให้เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้  

(ส�านกัพทัิกษ์ระบบคณุธรรม, 2554, น.11) และ ก.พ.ค. ก็ได้ปฏบิตัหิน้าที่ 

มาจนถึงปัจจุบัน
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พฒันาการล่าสดุในประเทศไทย คอื การออกร่างพระราชบัญญติั 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 

หน่วยงานหนึง่ขึน้มาในส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ให้มีฐานะไม่ต�่ากว่าส�านักหรือเทียบเท่า ท�าหน้าที่ 

รบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลและบงัคบัใช้กฎหมายนี ้รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา

แนะน�าแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชน ตลอดจนท�าหน้าทีใ่นการรณรงค์  

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกัน

ในผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายน้ีได้ให้นิยามความหมายของการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้อย่างชัดเจนว่า  

ให้ครอบคลุมถึง การกระท�าท่ีขัดกันตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ

เป็นการกระท�าในการก�าหนดนโยบายหรอืการเสนอหรอืให้ความเหน็ชอบ

ร่างกฎหมายหรือร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา 

ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสยีเกินกว่าปกติทัว่ไป ประโยชน์ทีก่ล่าวในทีน่ีจ้ะหมายรวมถงึ 

ที่สามารถค�านวณเป็นเงินได้จากการขาย หรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน 

ต�่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทน  

การให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความกระจ่างมากข้ึนเก่ียวกับ

พฤตกิรรมทีสุ่ม่เสีย่งต่อการผดิคณุธรรมและจริยธรรม โดยท่ีมหีน่วยงาน

รับผิดชอบชัดเจนพร้อมอ�านาจในการด�าเนินการตามกฎหมาย
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คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของไทย

คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม หรอื ก.พ.ค. ได้รบัการจดัต้ัง 

ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบวินัยไทยท่ีสะสมมาเนิ่นนานและ 

ยังไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องการของกระบวนการ  

ขัน้ตอนการท�างาน และปัญหาอปุสรรคหลายประการ ทีพ่ระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถแก้ไขได้3 หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่รวมแห่งเดียว

3  ท้ังน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีสามารถ
อ่านรายละเอยีดได้จาก งานวจิยัของสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ (2545) เกี่ยวกับปัญหาทั้ง 9 ประการหลัก ได้แก่ 

1. ปัญหาการใช้มาตรการวินัยในทางลบ

2. ปัญหาระบบวินัยของไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์

3. ปัญหาขององค์กรวินิจฉัยทางวินัยที่ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มอาชีพ  
 หรือตัวแทนของข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการในองค์กร

4. ปัญหาความล้าสมยัและความไม่ชดัเจนของบทบญัญัตขิองกฎหมายทางวนิยั

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ซ�้าซ้อน

4.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ

4.3 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ

4.4 ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ

4.5 ปัญหาการใช้ดลุพนิจิของผูบั้งคับบัญชาในการก�าหนดมาตรฐานความผดิ

4.6 ปัญหาขั้นตอนการสอบสวนมีมาก

4.7 ปัญหาเกีย่วกบับทบญัญตัคิวามผดิและโทษทางวนิยั ไม่มคีวามยดืหยุน่

4.8 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับระบบราชการสมัยใหม ่
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน

5. ปัญหาความล่าช้าของการด�าเนินการทางวินัย อันกระทบต่อสิทธิของ 
 ผู้ถูกกล่าวหา

6. ปัญหามาตรฐานโทษระหว่างองค์กรต่างๆ ทีม่อี�านาจในการลงโทษทางวินยั

7. ปัญหามาตรฐานโทษภายในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
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เพือ่รกัษามาตรฐานการลงโทษทางวนิยัให้เกิดความรวดเรว็และเป็นธรรม  

ในการท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายก�ากับดแูล ตรวจสอบ แนะน�า และชีแ้จง

เกี่ยวกับเรื่องวิจัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท

ต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรของรัฐประเภทอื่นๆ 

ให้มอี�านาจพจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งอทุธรณ์และร้องทกุข์เสร็จเดด็ขาดโดย

ไม่ต้องรายงานนายกรัฐมนตรีพจิารณาสัง่การ โดยที ่ก.พ.ค. นีจ้ะท�างาน

ควบคูไ่ปกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน เพือ่ท�าหน้าท่ีดแูลพทัิกษ์

ระบบคุณธรรมโดยค�านึงถึงหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 

ในโอกาส ความมั่นคงในการด�ารงสถานภาพ และความเป็นกลาง 

ทางการเมือง หรือตามหลักคุณธรรมทั้งสี่ประการนั่นเอง4 

8. ปัญหาบุคคลากรด้านวินัยขาดความเป็นมืออาชีพ

8.1 กรรมการสอบสวน

8.2 กรรมการหรืออนุกรรมการในองค์กรที่ท�าหน้าที่วินิจฉัย

9. ปัญหาความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วย 
 การปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงนิ 
 แผ่นดิน เป็นต้น

4  รายละเอียดการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอ�านาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค. ทีเ่กดิขึน้มาตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถติดตามได้จาก วิเคราะห์
จากภาพรวมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการตามตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบญัญติัข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2535	กับ	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการ
พลเรอืน	พ.ศ.	2551 ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน และ
งานศึกษาของวธัน ีตรทีอง 2 ชิน้ คอื ภาคนพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรือ่ง สถานภาพและบทบาทด้านพิทกัษ์ระบบคณุธรรมของ ก.พ. (พ.ศ. 2544)  
และ เอกสารวชิาการส่วนบคุคลซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการอบรมหลกัสตูร “ผูบ้ริหาร
กระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)” รุน่ท่ี 12 วิทยาลัยการยุตธิรรม ส�านกังาน
ศาลยุติธรรม เร่ือง การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเพื่อประสิทธิผลของ 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2552)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ก.พ.ค. ได้ถือก�าเนิดขึ้นจากจากพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามมาตรา 24 ก�าหนดให้เป็นผู้ดูแล

คุ้มครองระบบคุณธรรมในระบบการบรหิารงานบคุคลภาครฐั ให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

มาตรา 279 ซ่ึงบัญญตัไิว้ว่า “การพจิารณาสรรหา กลัน่กรอง หรอืแต่งตัง้ 

บุคคลใดเข้าสูต่�าแหน่งทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการใช้อ�านาจ รวมทัง้การโยกย้าย  

การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะต้อง

เป็นไปตามระบบคณุธรรม และค�านงึถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคล

ดงักล่าวด้วย” ทัง้นีใ้ห้ประกอบด้วยคณะบคุคลจ�านวน 7 คน5 (มาตรา 26)  

5  มาตรา 25 ก�าหนดคณุบัตแิละลกัษณะต้องห้าม (มาตรา 27) ของพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว คือ คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

3. มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก)  เป็นหรือเคยเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา หรอืคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ข)  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา   

ค)  รบัราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้พพิากษาศาลอทุธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ง)  รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอยัการพเิศษประจ�าเขต 
หรือเทียบเท่า

จ)  รบัราชการหรอืเคย รบัราชการในต�าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู หรอื
เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก�าหนด
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ที่ได้รับคัดเลือกมาจาก “คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.”  

ซึ่งมีจ�านวน 4 คน ได้แก่ 

1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 

2)  รองประธานศาลฎีกา 1 คน ผูไ้ด้รับมอบหมายจากประธาน

ศาลฎีกา เป็นกรรมการ

3)  กรรมการ ก.พ. ผูท้รงคณุวฒุ ิ1 คน ผูไ้ด้รบัคดัเลอืกมาจาก 

ก.พ. เป็นกรรมการ และ

4)  เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ฉ)  เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดนิในสถาบันอดุมศึกษา และด�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีทีด่�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ต้องด�ารงต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 มาตรา 27 ก�าหนดลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1) เป็นข้าราชการ

2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด

3) เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง กรรมการหรือผูด้�ารงต�าแหน่งทีรั่บผดิชอบ 
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

5) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ

6) ประกอบอาชีพหรอืวชิาชพีอย่างอืน่ หรอืด�ารงต�าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ  
 ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก�าหนด 
 ในพระราชกฤษฎีกา
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

นบัตัง้แต่ ก.พ.ค. ได้รับการจัดตัง้ข้ึนมาจนถงึปัจจุบนันี ้ได้ปฏบิติั

หน้าที่หลักๆ ที่สามารถประมวลได้ใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

1)  งานออกกฎ ระเบียบ ประกาศและค�าสั่งต่างๆ เช่น 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ.ค. ต่างๆ ว่าด้วย 

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วย

การคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการวนิจิฉยัอุทธรณ์และกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ค�าสั่งประธาน ก.พ.ค. 

ที่ 1/2552 เรื่อง ตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และ

กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น

2)  การสัมมนา อบรม ให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร ผ่าน

สื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับระบบคุณธรรม และสร้าง

เครอืข่ายพทิกัษ์ระบบคุณธรรม เช่น การประชาสมัพนัธ์

ผ่านวทิย ุโทรทศัน์ให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบเกีย่วกบั

บทบาท หน้าทีแ่ละภารกจิของกรรมการพทิกัษ์ระบบ

คณุธรรม ได้มกีารให้สมัภาษณ์ของประธานกรรมการ 

ก.พ.ค. และ ก.พ.และเสนอข่าวสั้นผ่านสื่อวิทยุ FM. 

92.5 MHz และให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน ์

ในรายการกรองสถานการณ์ช่อง NBT และรายการ

บ่ายน้ีมีค�าตอบทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 จัดเสวนา

แลกเปล่ียนความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ 

ระบบคณุธรรมจากราชการส่วนต่างๆ เพือ่แลกเปลีย่น
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการผลิตเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดท�าหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์

ระบบคุณธรรม” (2554) หนังสือ “สรุปย่อค�าสั่ง และ

ค�าพพิากษาศาลปกครองในเรือ่งอทุธรณ์และร้องทุกข์” 

(2554) พัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในระบบราชการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก่ข้าราชการที่ส่วน

ราชการ และจัดท�าสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซีดี

รวมหนงัสอื “ก.พ.ค. ผู้พทัิกษ์ระบบคณุธรรม เล่ม 1-3”  

ปัจจุบันเอกสารเผยแพร่เหล่านี้มีความทันสมัย  

และน่าติดตามชวนอ่านมากขึ้น ด้วยการปรับภาษา 

ลดความเป็นทางการลง สอดแทรกการ์ตูน และ 

ตัวพิมพ์อักษรให้อ่านไม่น่าเบื่อ เนื้อความเร่ืองราว 

น่าสนใจแก่การอ่าน เป็นต้น 

3)  วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ในท�าหน้าที่ลักษณะองค์กร

กึง่ตลุาการเสมอืนเป็นกลไกคานอ�านาจผูใ้นการออก

ค�าส่ังการปฏิบัติงาน ค�าสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในระบบราชการพลเรือนมิให้กระท�าการใดที่ขัดต่อ 

หลักการพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งในห้วงเวลาท่ีผ่านมาได้

ท�าการสะสางคดีเก่าที่ตกค้าง/คดีเก่าให้เสร็จสิ้นไป 

(ประมาณ 470 - 590 เรือ่งต่อปี ในปี 2557 สามารถ

ด�าเนนิการได้มากทีส่ดุ 597 เรือ่ง) พร้อมรบัด�าเนนิการ 

เรื่องราวร้องเรียนที่ข้าราชการส่งเข้าสู่กระบวนการ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีการ

รายงานผลการด�าเนนิงานปรากฏในเอกสารรายงาน

ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี (รายงานประจ�าปี 2552, 

2553, 2554, 2555, 2556, 2557; ส�านกัพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรม, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559) 

นอกจากระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ยังได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่น  

เพื่อให้สอดคล้องตามแม่บทรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการ

กระจายอ�านาจสู ่ท ้องถิ่น ที่มุ ่งให้เกิดกลไกที่สามารถเกิดระบบ 

คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในระดับ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรมขา้ราชการระดับท้องถิน่  
(ก.พ.ถ.)

 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการปฏิรูปการบริหาร

งานบุคคลท้องถิ่นของไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงเจตนารมณ ์

ของรัฐที่จะกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชัดเจนกว่า  

รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ�านาจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระในด้านการบรหิารงานบคุคลตาม
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ความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ

พนกังานส่วนท้องถิน่ของตนเองท�าหน้าทีบ่รหิารงานบคุคลส�าหรบัท้องถิน่ 

ของตนได้โดยตรง และให้มีองค์กรกลางท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานกลาง 

ก�าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก 

รูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสม และเป็นธรรม

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ 

ต้ังแต่ การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นต�าแหน่ง เลือ่นขัน้เงนิเดือน บทลงโทษ  

และการให้พ้นจากต�าแหน่ง ให้เป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรม 

และหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเพ่ือให้

สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ทว่า ในทางปฏิบติักลบัพบว่า การปฏบิตังิานขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นมีเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ�านาจการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลโดยมชิอบและมกีารกล่ันแกล้งกนัเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน 

หากเกดิการการลงโทษตามสายบงัคบับัญชาในแบบเดมิจะส่งผลกระทบ 

ถึงความเป็นธรรม และความมั่นคงต่อสถานภาพการเป็นข้าราชการ 

ส่วนท้องถิน่ อนัเป็นหลักส�าคญัประการหนึง่ของระบบคุณธรรม จงึเหน็ควร 

ให้มีองค์กรทีม่คีวามเป็นอสิระในการพจิารณาให้ความเป็นธรรมเช่นเดยีวกบั 

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรมของข้าราชการพลเรอืนสามญั ซึง่อาศยั 

ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 

วรรคสี่ ว่า “การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด  

เข้าสู่ต�าแหน่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย 

การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะต้อง

เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค�านงึถงึพฤติกรรมทางจริยธรรมของบคุคล
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ดงักล่าวด้วย” ท�าให้มกีารบัญญตัใิห้มีคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม

ข้าราชการระดับท้องถ่ิน (ก.พ.ถ.) ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ  

ไว้ในมาตรา 288 ที่ว่าให้มี “คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น”  

ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็น 

“ไตรภาค”ี และก�าหนดให้ม ี“องค์กรพทัิกษ์ระบบคณุธรรมของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น” หรือ “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ถ.” (สุรพงษ์ มาลี, 2554.)

ทั้งนี้ สามารถสรุปเรียบเรียงกฎหมายส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น ทั้งสิ้น  

4 ฉบับ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติถึง

ความส�าคัญของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 78 ว่า “รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการท้องถิน่ได้เอง พฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่

และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันา

จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  

โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 78, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540)

โดยก�าหนดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นการเฉพาะ 

ในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา และ 

มมีาตราทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
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อย่างชดัเจน ได้แก่ มาตรา 284 วรรคหน่ึง ซึง่บญัญติัว่า “องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย  

การปกครอง การบรหิาร การบรหิารงานบคุคล การเงนิและการคลงั และ

มีอ�านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ” (รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2540, มาตรา 284, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 

ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540) จะเห็นได้ว่า ในประเด็นเรื่องอ�านาจ 

ในทางบรหิารงานบุคคลส่วนของท้องถิน่ รฐัธรรมนญูประสงค์จะให้ท้องถิน่ 

มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแน่ชัด

ขณะเดียวกัน ในการให้อ�านาจอิสระในการบริหารงานบุคคล 

ที่กล่าวนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเง่ือนไขในการใช้อ�านาจในทางบริหาร 

งานบุคคลตามระบบคุณธรรมไว้เป็นมาตราหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ิน ในมาตรา 288  

ให้การแต่งตั้ง และการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและ 

ความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ินและต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนท้องถ่ินตามวรรคหนึง่ จะต้องประกอบด้วย

ผู้แทนของหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมี

จ�านวนเท่ากนั การโยกย้าย การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และ

การลงโทษพนกังานและลกูจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป 

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 

มาตรา 288, ราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เล่มที ่114 ตอนที ่55 ก  

(11 ตุลาคม 2540)
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2. พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

ตราขึ้นเพื่อก�าหนดรายละเอียดในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามที ่

รฐัธรรมนญูฉบบัพ.ศ. 25540 ทีไ่ด้วางหลกัการไว้ในมาตรา 288 ทีแ่สดง

ให้เหน็ถงึความเป็นอสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในทางบรหิาร

งานบุคคล ในการแต่งต้ังและการให้พ้นจากต�าแหน่งของพนักงานและ

ลกูจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องเป็นไปตามความต้องการ

และความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิด 

การโยกย้ายถ่ายเทบุคคลซึ่งท�างานในท้องถิ่นได้จริง ท�าให้มีคนท่ีมี 

ความสามารถสนใจท�างานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มีโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล

ของท้องถิ่น ที่มีผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น

แล้ว ยังมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายท่ีรองรับความเป็นอิสระ

และความต้องการในการบริหารบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

เอง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

เนือ่งจากการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคการถ่ายโอนอัตรา

ก�าลังบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการบางประการ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท�าให้จ�าเป็น

ต้องจัดท�ากฎหมายใหม่ให้ครอบคลมุหลกัการทีร่ฐัธรรมนญูฯ บญัญตัไิว้  
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มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ 

ท้องถิ่นให้ตัวแทนของข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา 

มส่ีวนร่วมเพิม่ขึน้อกีภาคส่วนหนึง่ และมุง่เน้นไปท่ีการสร้างกลไกพทัิกษ์

คุณธรรมในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส�าคัญ  

ดังต่อไปนี้

1)  การเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจากพนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด

2)  การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิน่ เพือ่คุม้ครองให้การบรหิารงานบุคคลด�าเนนิการ 

ด้วยคุณธรรม

3)  การปรบัเปลีย่นคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ จากเดมิ 

ในระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเป็น 4 ฝ่าย 

ประกอบด้วย ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง ผูแ้ทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิน่  

และผู้ทรงคุณวุฒิ

4)  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 1 ปี และกฎหมาย

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้

เสร็จส้ินภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย 

(อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, 2550)
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อย่างไรก็ด ีแม้คณะกรรมการ ก.พ.ถ. จะถอืเป็นหวัใจส�าคญัของ

การปฏิรปูระบบคณุธรรมในการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ เนือ่งจากว่า  

หากเกดิกรณทีีข้่าราชการส่วนท้องถ่ินมคีวามขัดแย้งกบัผูบ้รหิารท้องถิน่ 

จะได้ใช้ช่องทางนี้ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  

ตัวรูปแบบกระบวนการขั้นตอนที่เหมาะสมของการคัดเลือกหรือ 

การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ถ. เองจะท�าให้การบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีระบบการพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพและ 

มรีะบบคณุธรรมอย่างแท้จรงิ แต่ผลกลับปรากฏว่า หลงัการเข้ายดึอ�านาจ 

การปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี  

22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยังมิได้มีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช้

ในส่วนของพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารบคุคลส่วนท้องถิน่เพือ่อนวุตัร

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใด

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แม้ว่าประเด็นกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เกดิขึน้จริงตามเจตนารมณ์รฐัธรรมนญู 

ฉบับ พ.ศ. 2550 ดังท่ีกล่าวมา และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และการรักษาพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะยังได้รับการยึดถือเป็นหลักการ

ส�าคัญตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 แต่การแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิทักษ์คุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) กลับไม่ปรากฏว่า 

มกีารหยบิยกมาบรรจใุนมาตราใดของรฐัธรรมนญู โดยกลไกการพทิกัษ์

ระบบคณุธรรมตามรฐัธรรมนญูฉบับพ.ศ. 2560 จะเน้นไปทีก่ารสร้างกลไก 

การคัดกรองตรวจสอบนักการเมืองในสภาเป็นส�าคัญ ซึ่งสามารถสรุป

ตัวกลไกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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1) การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง

   เน้นการคัดกรองคุณสมบัตินักการเมืองก่อน

การเข้าสู่เส้นทางการเมือง เช่น การเพิ่มเติมคุณสมบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรม เช่น การไม่เคยต้อง 

ค�าพพิากษาฐานทจุรติ หรือเคยพ้นต�าแหน่งเพราะฝ่าฝืนและ

ไม่ปฏบิติัตามมาตรฐานจรธิรรม รวมถึงการไม่เป็นเจ้าของ

ผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพ์ หรือสือ่มวลชน (มาตรา 98)

   รวมถึงการระบุในมาตรา 160 ว่า คุณสมบัติ

รัฐมนตรีที่นอกจากจะต้องไม่เข้าตามข้อห้ามของสมาชิก

ผูแ้ทนสภาราษฎรแล้ว ยงัจะต้องม ี“ความซือ่สตัย์ในระดบั 

เป็นที่ประจักษ์” และการไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัต ิ

ของพรรคการเมือง เป็นต้น โดยเน้นการใช้บทลงโทษ 

นักการเมืองที่ทุจริตอย่างเข้มงวด

2)  การตรวจสอบช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้ง

   ให้อ�านาจองค์กรอสิระอย่างคณะกรรมการเลอืกตัง้  
(กกต.) ลงโทษนักการเมืองในช่วงก่อนและระหว่าง 

การเลือกตั้งในการแจกใบแดงชั่วคราวเพื่อให้การเลือกตั้ง

เป็นไปอย่างสจุรติ (มาตรา 224 (4) และ 225) และบัญญัติ

ให้อ�านาจศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีอ�านาจในการพิจารณา

ลงโทษภายหลงัการเลอืกตัง้ตามมาตรา 226 รวมถึงการให้ 

อ�านาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 

และศาลรัฐธรรมนญูเป็นผูม้อี�านาจในการยืน่เรือ่งถอดถอน 

รวมถึงวินิจฉัยลงโทษนักการเมืองให้พ้นสมาชิกภาพ หรือ

เพกิถอนสิทธกิารสมคัรรบัเลอืกตัง้หากนักการเมอืงเกีย่วพนั 

กับกรณีการทุจริตตามมาตรา 82
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

3) การตรวจสอบช่วงหลังการเลือกตั้ง

   ใช้กลไกตรวจสอบผ่านคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งท�าหน้าที่ 

ในการควบคุมจริยธรรมนักการเมืองท่ีฝ่าฝีนมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา 235 (1) 235 (2)) และ 

ให้อ�านาจฝ่ายตุลาการ เช่น อัยการสูงสุด ศาลฎีกาแผนก 

คดอีาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง โดยเน้นการลงโทษ 

อย่างรุนแรง เช่น การตัดสิทธิเลือกตั้งสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

จนถึงการถูกตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต

สรปุกลไกในการพิทกัษ์คณุธรรมตามรฐัธรรมนญูฉบบัพ.ศ. 2560  

เน้นท่ีการตรวจสอบนักการเมืองผ่านกลไกองค์กรอิสระ และระบบ

ตลุาการ และตดัอ�านาจการตรวจสอบโดยประชาชน เช่นการตดับทบญัญตัิ 

ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ 

ถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งทางการเมอืงซ่ึงเคยบรรจอุยู่ในรฐัธรรมนูญ  

ฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ออกไป (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2560) 

รวมถงึการลดอ�านาจ และความอสิระขององค์กรปกครองท้องถิน่  

(อปท.) โดยเน้นให้ท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนกลางในการจัดท�าบริการ

สาธารณะ (มาตรา 250) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณการคลังให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมศูนย์การสั่งการที่ส่วนกลาง ดังประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่  

10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินหมดวาระไม่สามารถจัดการเลือกต้ัง 

ใหม่ได้ โดยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศให้ 
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สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถ่ินรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ 

สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้ริหารท้องถิน่ชดุใหม่ ซึง่เท่ากบัการรวมศนูย์

อ�านาจการสัง่การอยูท่ีค่ณะรสช. โดยในส่วนของการกลไกพิทักษ์คุณธรรม

ของท้องถิน่ หรอื ก.พ.ถ. ไม่ปรากฏว่ามกีารจดัตัง้คณะกรรมการ รวมถงึ 

ไม่ได้บรรจอุยูใ่นมาตราใดตามรฐัธรรมนญู โดยรฐัเน้นให้อปท.ใช้มาตรฐาน

ระบบจริยธรรมท่ีรัฐจดัท�าขึน้เป็นมารฐานเดยีวกนักบัหน่วยงานราชการอืน่  

ดังที่บัญญัติในมาตรา 76 ความว่า

“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป 

ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีโดยหน่วยงานของรฐัต้องร่วมมอื 

และช่วยเหลอืกนัในการปฏิบตัหิน้าท่ี เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

การจดัท�าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมปีระสทิธิภาพ

สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  

โดยกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อ�านาจ 

หรือกระท�าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม	เพื่อให้ 

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม 

ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัในหน่วยงานนัน้ๆ	ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว” (เน้นค�าโดยผู้เขียน)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว ่ารัฐจะต้องปรับระบบ 

การด�าเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง  

ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ และงานของรฐัอย่างอืน่ให้มคีวามชดัเจน

ในเชิงอ�านาจหน้าที่ อีกทั้งต้องการเน้นส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ (อปท.) มบีทบาทและอ�านาจหน้าท่ีในการจดับรกิารสาธารณะ 

ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินต่างๆ นอกจากนีย้งัได้กล่าวถงึระบบการท�างาน

ของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

ความซือ่สตัย์สุจรติของเจ้าหน้าทีพ่ร้อมกบัพฒันาระบบการท�างานเพือ่ให้

เกดิประสทิธภิาพในการท�างานและให้รฐัมุ่งเน้นการท�างานตามหลกัการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ตีามมาตรฐานท่ีรฐัก�าหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน 

ซึง่ในเวลาต่อมาได้จดัท�ามาตรฐานจรยิธรรมภาครฐั เป็นพระราชบญัญตัิ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

ในขณะทีส่่วนของกลไกการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมระดบัท้องถิน่ 

มีกล่าวถึงเพียงหลักการอย่างกว้างๆ ตามบทบัญญัติในมาตรา 251  

ทีก่ล่าวถึง การบรหิารงานบคุคลของท้องถิน่ โดยบญัญตัเิพยีงว่า ให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีการให้หลักการกว้างๆ 3 ประการ ได้แก่

1. ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค�านึงถึงความเหมาะสม 

และความจ�าเป็นของแต่ละท้องถิ่น

2. การจดัให้มมีาตรฐานทีส่อดคล้องกันเพือ่ให้สามารถพัฒนา

ร่วมกัน

3. การสบัเปลีย่นบคุลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(อปท.) ด้วยกันได้ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ม.ป.ป.) 

544

in_���������-6-�������(490-726).indd   544 23/9/2565   16:56:36



กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างระหว่างรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบั 

ได้แก่ ฉบับพ.ศ. 2540 ฉบับพ.ศ. 2550 และฉบับพ.ศ. 2560 (ดังที่

สรุปเปรียบเทียบในตาราง 2) ได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับจะให้ 

ความส�าคญักบัการสร้างกลไกในการพทิกัษ์คณุธรรมระดบัท้องถ่ินไม่ต่างกัน  

แต่จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่เกิดความกระจัดกระจายและขาด

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานบคุคลระดับท้องถิน่ รวมถึงบริบทตวัแปร

วิกฤตความเปลี่ยนผันทางการเมืองหลายระลอก ท�าให้คณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ไม่อาจเกิดขึ้น

ในทางปฏบิตั ิและกลไกพทิกัษ์คุณธรรมในระดับท้องถิน่เกดิขึน้อย่างเป็น

รปูธรรมเฉพาะในท้องถิน่ปกครองพเิศษเฉพาะกรงุเทพมหานครเท่านัน้ 

ซึ่งจะกล่าวถึงล�าดับถัดไป

ตาราง 2: เปรียบเทียบแนวคิดระบบกรรมการพิทักษ์

คุณธรรมท้องถิ่นระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 

และ พ.ศ. 2560

รฐัธรรมนญู 
(ฉบับ)

แนวคิดระบบ 
คณะกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ

พ.ศ. 2540 ต้องการให้ท้องถิ่นมีอิสระ 

ในทางบรหิารงานบคุคล และ

มีระบบพิทักษ์คุณธรรมที่

ชัดเจน (มาตรา 288)

เกิดพ.ร.บ.ก�าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ 

การตั้งก.พ.ถ. ยังไม่ปรากฎ 

ผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

รฐัธรรมนญู 
(ฉบับ)

แนวคิดระบบ 
คณะกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ

พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบาง

ประการในส่วนที่เกี่ยวกับ

ระเบียบบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ มุง่เนน้ไปทีก่าร

ปรับโครงสร้างให้ท้องถิ่นมี

สว่นรว่ม และการสรา้งกลไก

พทิกัษค์ณุธรรมในการบรหิาร

งานของท้องถิ่นเอง

ไม่ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม

พ.ศ. 2560 ยังคงยึดมั่นในระบบพิทักษ์

คุณธรรม แต่เน้นไปที่การ

สร้างกลไกการคัดกรอง 

ตรวจสอบนักการ เ มือง 

ในสภา โดยพ่ึงพากลไก

องค์กรอิสระ และระบบ

ตลุาการ และใหร้ฐัสว่นกลาง

เป็นองคาพยพหลักในการ

ควบคมุระบบพทัิกษค์ณุธรรม

ระดับท้องถิ่น (มาตรา 76)

คณะกรรมการก.พ.ถ.ไม่ได้

รับการหยิบยกมากล่าวถึง 

โดยรฐัธรรมนญูมุง่ใหร้ฐับาล

สว่นกลางเปน็ผูม้บีทบาทใน

ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ กพิ ทั ก ษ์

คุณธรรมระดับท้องถิ่น ซ่ึง

ท�าให้เกิดระบบการพิทักษ์

คุณธรรมมาตรฐานกลาง 

ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการ พิทั ก ษ์ ร ะบบคุณธรรม ข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะเขตปกครองพิเศษ  

กลไกการพิทักษระบบคุณธรรมมีความแตกต่างจาก ก.พ.ถ. ท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น กล่าวคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ

กรงุเทพมหานคร หรอื เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร” ตัง้ขึน้ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หมวด 2 (มาตรา 30 – 39) ตามอ�านาจ 

แต่งต้ังของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 32  (พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2554,  

น. 14-18) โดยก�าหนดหน้าทีก่.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ได้แก่ การเสนอแนะ  

หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับ 

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ร้องทกุข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถงึการออก กฎ ก.พ.ค. 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามแนวทางท่ีกฎหมายก�าหนด 

ก.พ.ค. จะท�าให้ท่ีในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณา

วนิจิฉยัเรือ่งอทุธรณ์ ร้องทกุข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพทัิกษ์คณุธรรม 

ด่านสดุท้ายของฝ่ายบรหิาร เมือ่ผ่านการพจิารณาวินิจฉยัจาก ก.พ.ค. แล้ว  

หากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

กลางได้
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวโครงสร้างคณะก.พ.ค. กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 2554 

ก�าหนดให้ที่มาของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มาจากการคัดเลือกโดย 

คณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ซึง่ประกอบด้วย 

1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน

2)  รองประธานศาลฎกีาทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานศาลฎกีา 

หนึ่งคน

3)  กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน 

ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ

4)  หัวหน้าส�านักงาน ก.ก.เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ 

5 คน ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องท�างานเต็มเวลา มีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี นบัแต่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ มหีวัหน้าส�านกังาน

กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร

กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 

และก.พ.ค.กรงุเทพมหานครได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง ประโยชน์ตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน (มาตรา 38) (ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2563) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าแม้แนวคิดกลไกการตั้งระบบ

พทิกัษ์คณุธรรมในระดบัท้องถิน่จะได้รบัการให้ความส�าคญัในรัฐธรรมนูญ

ทกุฉบบันบัตัง้แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แต่ทว่า ในทางปฏบัิตกิลบัไม่สามารถ 

จดัตัง้คณะกรรมการก.พ.ถ.ได้เป็นรูปธรรม เนือ่งจากอปุสรรคหลายประการ  

นับตั้งแต่ประเด็นศักยภาพ และประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ 

ตวัท้องถิน่เอง การขาดงบประมาณ และการผลกัดันทีด่พีอจากท้ังภาครฐั 

และท้องถิน่ กระท่ังถงึปัญหาเดิมทีส่ะสมตกค้างของตวัท้องถ่ินทีใ่นท้ายทีส่ดุ  

กลไกพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่นยังเป็นได้เพียงสิ่งท่ีอยู่ในแนวคิด  

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมในประเทศไทย

ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรม

หลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ 

การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อ

ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง มีการน�าแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ 

หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) มาใช้ในการบรหิารราชการแผ่นดิน  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาต่อมา ยังคงมีข่าวการด�าเนินงานที่ขาด

ความโปร่งใสและการร้องเรยีนเรือ่งทุจรติในการรับบริการของหน่วยงาน

ภาครฐัจากภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทย

ถกูจดัอนัดบัภาพลกัษณ์การทจุรติ (Corruption Perception Index: CPI) 

โดยองค์การเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International: TI)  

ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต�่ามาโดยตลอด 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.) ตระหนกัถึงผลกระทบจากปัญหาการทจุรติ

ภายในประเทศ ทัง้ในแง่จ�านวนคดีการทุจริตและในแง่ทศันคตกิารรบัรูข้อง

ประชาชน ตลอดจนนกัธรุกิจ นกัลงทุนต่างประเทศ ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2552  

ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและ 

เคร่ืองมือการวดัระดบัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2553  

ได้เริม่ทดสอบใช้เครือ่งมอืการประเมนิความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครฐั  

8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว น�ามาสู่การพัฒนา 

กรอบแนวคดิในการประเมนิผลความโปร่งใสทีส่ามารถ ใช้เป็นเครือ่งมอื 

ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด�าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
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Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบถึงระดับ 

ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน โดยเรยีก

เครื่องมือนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)” 

ในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังได้ท�า 

การศึกษาค้นคว้าองค์ความรูจ้ากประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างเครือ่งมอืวัดระดบั

การทุจริตทั้งจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน 

(Perception-based) และจากหลักฐานการด�าเนินงานเชิงประจักษ์  

(Evidence-based) โดยปี 2552 ได้มีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง 

สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : 

ACRC) ซึง่เป็นการลงนามระหว่างประธานกรรมการ ป.ป.ช. กบั ประธาน

กรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนพฒันา

โครงการการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสระหว่างทัง้สองฝ่ายร่วมกนั  

ภายใต้ความมุ่งหมายท่ีจะสนับสนุนให้เป้าหมายหลกัในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตของทั้งสองฝ่ายประสบความส�าเร็จ ภายหลังจากท่ี 

ได้มกีารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทัง้สองหน่วยงานต่างกไ็ด้มี 

การจัดประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบการประเมนิ 

คณุธรรมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity Assessment: 

IA) อย่างต่อเนือ่งและได้มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญัร่วมกนัภายใต้ขอบเขต

ความร่วมมือ จากความร่วมมือดังกล่าว ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้น�าผล 

การศกึษามาปรบัปรงุและพฒันาให้สอดคล้องกบับริบทของ ประเทศไทย 

แล้วสร้างเคร่ืองมอืการประเมินผลทีว่ดัระดับคณุธรรมในการด�าเนนิงาน

และการทุจริตของประเทศไทยโดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า “การประเมิน
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คณุธรรมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity Assessment: 

IA)” เพื่อท�าการส�ารวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของประชาชน  

ทัง้ในเรือ่งความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการรบับรกิารจากหน่วยงาน 

ภาครฐั การปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชพี  

ตลอดจนประสบการณ์หรอืการรับรูเ้กีย่วกับการจ่ายหรือเรยีกรบัสินบน

จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจจะน�ามาวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนที่ได้รับ แล้วจัดท�าเป็น

รายงานผลการประเมนิเพ่ือใช้ในการให้ค�าปรกึษาช่วยเหลอืหน่วยงานท่ีมี

คะแนนการประเมนิผลระดบัคณุธรรมการด�าเนินงานทีต่�า่กว่ามาตรฐาน

ให้มีการพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น

ในเวลาต่อมา ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็น

ล�าดับที่ 149 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption : UNCAC) ท่ีว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการตดิตามทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการทจุรติกลบัคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมอื 

ซ่ึงกนัและกนัทางกฎหมายเพือ่ด�าเนนิคดีกับผูก้ระท�าความผดิอย่างสมบูรณ์

กระท่ังเกิดผลทางปฏิบัติ โดยมีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ครัง้ที ่304-51/2554 เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมมมีติเหน็ชอบ

ให้มกีารอนมุตักิารปรบัแผนปฏบิตักิารตามโครงการพฒันาดชันวีดัความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัด

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (Transparency Index of the Public 

Agencies) มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัโครงการประเมนิคณุธรรมการด�าเนนิงาน  

(Integrity Assessment) ดังนัน้ เมือ่ด�าเนนิการตามโครงการทัง้สองเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว ควรที่จะน�าผลการด�าเนินการมาบูรณาการร่วมกัน

กล่าวคือ การใช้การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั เป็นเครือ่งมอืต่อต้านการทจุรติ 
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ที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้าน

การทจุรติ (measure anti-corruption efforts) จากข้อเทจ็จรงิในการด�าเนิน

งานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่ 

การประเมินคุณธรรมการด�าเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

ทีใ่ช้วดัระดับการทจุรติในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (measure  

corruption) โดยประเมนิผลจากการรับรู้หรอืประสบการณ์ตรงของประชาชน 

ที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือดึงจุดแข็งของท้ังสอง

ระบบและเพ่ือให้เกดิความสมดลุในการประเมนิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริต 

ท้ังสองระบบเข้าด้วยกนั แล้วเรยีกเครือ่งมอืใหม่ว่า “การประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment: ITA)” ในปี พ.ศ. 2556 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปัจจุบัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต

โดยก�าหนดให้การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผนวกร่วมกับ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัท่ี 126 ซึง่ถอืเป็นการยกระดบัให้การประเมนิคณุธรรมและ 

6  มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกประกอบด้วย 3 กรอบใหญ่ ได้แก่ 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้วางกรอบ
แนวทางการพฒันาประเทศไว้ในระยะยาว โดยมกีรอบวิสยัทศัน์ว่า “ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาให้คนไทยมคีวามสขุและ
ตอบสนองต่อการบรรลซุึง่ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคณุภาพชวิีต  
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ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตรการเชิงรุก  

ทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะต้องด�าเนินการ โดยมุง่หวังให้หน่วยงาน 

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง 

ในการพฒันา และยกระดบัหน่วยงานในด้านคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม และทีผ่่านมาพบว่า หลายหน่วยงาน

น�าการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครฐัไปเป็นกรอบในการพฒันาและยกระดับการบรหิารจดัการให้เป็น

ไปตามหลกัธรรมาภบิาล เกดิการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการให้บรกิาร

และการอ�านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถงึการบรกิารสาธารณะ

ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏบิตังิานอย่างมีมาตรฐาน มกีารประกาศ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้าน

บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส�าคัญกับ 

การป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะ 

ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

สร้างรายได้ระดบัสงู เป็นประเทศพฒันาแล้ว และสร้างความสขุของคนไทย  
สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบ 
เศรษฐกิจ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค ์
ทีส่�าคญั คอื ให้ประเทศไทยมภีาพลกัษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้า 
ของอาเซียน ทั้งนี้ เป้าหมายส�าคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพิ่ม
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาต ิเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์คอืเพิม่ระดบัคะแนนดชันกีาร
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
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และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้ 

อย่างเท่าทนัสถานการณ์ ซึง่เมือ่หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศมกีารป้องกนั

การทจุริตเชิงรกุ ในลกัษณะดังกล่าว ก็จะท�าให้การทุจริตในภาพรวมของ

ประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา

และปรับปรุงการท�างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ส�าหรับแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัได้เร่ิมด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั และมกีารขยายขอบเขตและพฒันา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล�าดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงาน 

ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

โดยใช้แนวทางและเครือ่งมอืการประเมนิตามทีส่�านกังาน ป.ป.ช.ก�าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด�าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน  

เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน  

รวมถึงการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน 

เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี  

พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้ด�าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ 

การประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส�านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี 

การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษา 

และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม 

ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ร่วมกบัการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ

ระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�าคัญกับ 

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
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ภาครฐัและน�าผลการประเมินไปปรบัปรงุพฒันาตนเองด้านคณุธรรมและ

ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก�ากับดูแลส่วนราชการ

พจิารณาน�าผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานในขอบเขตความรบัผดิชอบ (ส�านกัประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติ, 2562, น. 1)

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐไทย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาต ิ(ส�านกังาน ป.ป.ช.) ได้ก�าหนดกรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั แล้วสงัเคราะห์

เป็นดัชนีหลักที่ส�าคัญในการประเมิน 5 ประการ ดังนี้

1. ดัชนีความโปร่งใส 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในทางปฏิบัติ

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

5. ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

ทัง้นี ้ในส่วนทีเ่ก่ียวกับคณุธรรมขององค์กร คอื ดัชนหีลกัเรือ่ง

การปลอดจากการทจุรติ และการวัดประเมนิวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร 

และดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน ซึ่งในทั้งสามดัชนีหลักนี้  

ได้มกีารจ�าแนกแจกแจงดชันเีหล่านีอ้อกไปเป็นตวัชีว้ดัย่อยๆ ดงัสามารถ

ประมวลสรุปดัชนีเหล่านี้ได้ดังแสดงในตาราง 3 ข้างล่างนี้
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ตาราง 3 : แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยด้านคุณธรรม

ในระบบการประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย

วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

การไม่ทนต่อการทุจริต

การอายและเกรงกลวัทีจ่ะทจุรติ

การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

การด�าเนินการเพื่อป้องกัน 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น 
หน่วยงาน

การปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน

ดัชนี
คุณธรรม
การท�างาน 
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิาน

คณุธรรมในการปฏบัิตงิาน การบริหารงานบุคคล

การบริหารงบประมาณ

คุณธรรมในการมอบหมายงาน

การบริหารสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก คู่มือการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2560.	จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

557

in_���������-6-�������(490-726).indd   557 23/9/2565   16:56:36



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ส�าหรับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติ ในระยะปัจจบุนั (พ.ศ. 2560 – 2564) เมือ่สงัเคราะห์

ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ 

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครฐั เพือ่น�าไปสูก่ารยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption  

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท�าโดย 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทาง

วชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและพฒันาเครือ่งมอืการประเมิน 

ด้านความโปร่งใส คณุธรรมจริยธรรม และการทจุรติ โดยประยกุต์เครือ่งมอื 

ของประเทศไทยและเครือ่งมือในระดบัสากลเพ่ิมเตมิ เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ 

การประเมนิให้สามารถเกดิการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  

รวมทัง้มกีารบรูณาการเครือ่งมอืส่งเสรมิด้านคณุธรรมและความโปร่งใสจาก

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ลดความซ�า้ซ้อน 

ของการด�าเนนิการ และมุง่เน้นการร่วมด�าเนนิการขบัเคล่ือนด้านธรรมาภบิาล 

ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตั้งกรอบหลักพื้นฐานการประเมิน ITA 

(Integrity and Transparency Assessment) ตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบหลกัพืน้ฐานการประเมนิ ITA ดังต่อไปนี้

1. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ 

Sensitive, Measurable, Precise, Simple and Measurable 

at Low Cost, Practical และ Comparable

2. ITA จะต้องมผีูต้อบแบบสอบถามทีห่ลากหลาย ทัง้ภายใน

และภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ข้าราชการและ

บุคลากรภายในที่มาจากต�าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึง

ระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
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3. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard 

Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft Corruption)  

และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

โดยเฉพาะการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท�าให้การทุจริต

ในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึง

บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย

4. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดขีึน้ในระยะยาว 

โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้องคาพยพใน

หน่วยงานมเีป้าหมายร่วมกนัในการพฒันาหน่วยงานของตน

5. ITA จะต้องสร้างแรงจงูใจในการพฒันาหน่วยงานในเชงิบวก

มากกว่าท�าให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล

6. ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงาน

ไปในตัว

7. หน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ได้ประโยชน์

จากการประเมิน และน�าผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน และได้รบัประโยชน์

ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการ

แสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความ

ส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงานอย่างไร และการด�าเนินการดังกล่าวไม่เป็น 

ต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมท้ังต้อง

ไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

(ส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต,ิ 

2562, น. 2)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนีชี้วัดการประเมิน

รายละเอยีดการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน 

งานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ ส�านกังาน 

ป.ป.ช. ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ

สนับสนุนต่อการยกระดบัค่าคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้

ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ

พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน

งานของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือน�าไปสูก่ารยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู ้

การทจุรติ (CPI) ของประเทศไทยให้สงูขึน้ ซ่ึงการวจัิยดงักล่าวได้สังเคราะห์

ประเดน็การส�ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลทีอ่งค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) น�ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้

การทจุรติ ประกอบกับการศกึษาข้อมูลทางวชิาการเพิม่เตมิ การเช่ือมโยง 

ให้เกดิความต่อเนือ่งกบัเกณฑ์การประเมนิเดิม และการเชือ่มโยงกับเคร่ืองมือ 

อื่นที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน 

ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ

การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน�าไปสู ่

การปรบัปรงุแก้ไข ลดโอกาสหรอืความเส่ียงทีจ่ะเกดิการทุจรติในหน่วยงาน 

ภาครฐั และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  

โดยจ�าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมท้ังเรื่องคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสได้ดังนี้
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กลุ่มตัวชี้วัดด้านคุณธรรม กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส

1) การใช้อ�านาจ 1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 2) การใช้งบประมาณ

3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 3) คุณภาพการด�าเนินงาน

4) การปรับปรุงระบบการท�างาน 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

5) การป้องกันการทุจริต 5) การเปิดเผยข้อมูล

ซี่งสามารถสรุปรายละเอียดดัชนีทั้ง 10 ประการในตาราง 4

ตาราง 4: สรุปดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

1. การปฏิบัติ

หน้าที่

บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

ต่อการปฏิบัติงานของ

บคุลากรอืน่ในหนว่ยงาน

ของตนเอง

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม

มาตรฐานมคีวามโปรง่ใส ปฏบิตังิาน

ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด

ไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะตอ้งเปน็ไป

อย่างเท่าเทียมกัน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

2. การใช้ 

งบประมาณ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ตอ่การด�าเนนิการตา่งๆ 

ของหน่วยงานของตนเอง

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณนับตัง้แต่

การจดัท�าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ�าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 

ไปจนถึงลักษณะการใช้ จ่ายงบ

ประมาณของหนว่ยงานอยา่งคุม้คา่ 

เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ และไมเ่อือ้

ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

3. การใช้

อำานาจ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้อ�านาจของ 

ผู้บังคับบัญชาของตนเอง

การมอบหมายงาน การประเมนิผล

การปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบคุลากร

เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงจะ

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ

4. การใช้

ทรัพย์สิน

ของราชการ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน

การน�าทรัพย์สินของราชการของ

หนว่ยงานไปเปน็ของตนเองหรอืน�า

ไปให้ผู้อื่น

5. การแก้ไข

ปัญหา 

การทุจริต

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตของหน่วยงาน

การใหค้วามส�าคญัของผู้บริหารสงูสดุ

ในการต่อตา้นการทจุรติอยา่งจรงิจงั 

โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ก า รทุ จ ริ ต ใ นหน่ ว ย ง าน ให้ มี

ประสิทธิภาพ

562

in_���������-6-�������(490-726).indd   562 23/9/2565   16:56:37



ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

6. คุณภาพ
การดำาเนิน
งาน

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ยึด
หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ

7. ประสิทธิ- 

ภาพ 

การสื่อสาร

ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้า
ถงึได้งา่ยและไมซ่ับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด�าเนนิงานของหนว่ยงานและขอ้มลู
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค�า ตชิมหรอืความคดิเหน็
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน/การให้
บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

8. การ
ปรับปรุง
ระบบ 
การทำางาน

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ัง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท�างานของหน่วยงาน
ให้ ดี ย่ิ ง ข้ึ น  รวม ไปถึ ง การน� า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

9. การเปิด

เผยข้อมูล

ไม่พบข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ 
เปดิเผยขอ้มลูตา่งๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้ รับทราบใน  
5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล 
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบรหิารงาน ได้แก่แผนด�าเนนิ
งาน การปฏิบัติงาน และการให้
บริการ
(3) การบรหิารเงนิงบประมาณ ได้แก ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี  
และการจดัซือ้จัดจา้งหรอืการจดัหา
พัสดุ 
(4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล การด�าเนนิการตาม
นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต และการเปิด
โอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม ซึง่การ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปรง่ใสในการบรหิาร
งานและการด� า เนิ น งานของ 
หน่วยงาน
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ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

10. การ

ป้องกัน 

การทุจริต

ไม่พบข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด�าเนินการต่างๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ 

รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การด�าเนินการเพื่อป้องกันการ

ทุจริต ได้แก่ เจตจ�านงสุจริตของ 

ผูบ้ริหาร การประเมนิความเสีย่งเพ่ือ

การปอ้งกนัการทจุรติ การเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกนัการ

ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล 

ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ

พยายามของหน่วยงานทีจ่ะปอ้งกัน

การทจุรติในหนว่ยงานใหล้ดนอ้ยลง

หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ทีม่า: ดดัแปลงจาก คูม่อืการประเมิน	ITA	2562	การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
Integrity	and	Transparency	Assessment. จัดท�าโดยส�านักประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใส ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

เครือ่งมอืการประเมนิ และการประมวลผลคะแนนการประเมนิ

การประมวลผลคะแนนตามคูม่อืการประเมนิ ITA 2562 ซึง่จดัท�า 

โดยส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก�าหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IIT) มวัีตถุประสงค์เพ่ือประเมนิระดบั

การรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายในทีมี่ต่อหน่วยงานตนเองประกอบด้วย 

ตัวชีวั้ดการปฏบิตัหิน้าที ่ตวัช้ีวดัการใช้งบประมาณ ตวัชีว้ดัการใช้อ�านาจ 

ตวัช้ีวดัการใช้ทรพัย์สินของราชการ และตวัช้ีวดัการแก้ไขปัญหาการทจุรติ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  

Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกทีมี่ต่อหน่วยงาน 

ทีป่ระเมินประกอบด้วยตวัชีว้ดัคณุภาพการด�าเนนิงาน ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ

การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: OIT) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิระดบั

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพือ่ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถงึได้ ประกอบด้วยตวัช้ีวดัการเปิดเผยข้อมลู และตวัชีวั้ดการป้องกนั

การทุจริต ซึง่มคีวามผกูโยงกบัหลกัความโปร่งใสของการใช้และให้ข้อมลู

แก่สาธารณะ

โดยจะมีการค�านวณคะแนนทัง้รายตวัชีว้ดั รายเครือ่งมอื และ

คะแนนรวมตามล�าดับโดยมีขั้นตอน และเงื่อนไขว่าข้อมูลการตอบ IIT 

และ EIT ทกุข้อมลูจะถกูน�ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณทีีม่ข้ีอมลู 

การตอบน้อยกว่าจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าที่ก�าหนด จะไม่สามารถ
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ประมวลผลคะแนนในส่วนนัน้ได้ และกรณท่ีีหน่วยงานท่ีไม่สามารถตอบ 

OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหรือเหตุผลความจ�าเป็น ท�าให้ไม่สามารถ 

เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�าหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบ 

อันน่าเช่ือถือ จะไม่น�าข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผลซึ่งสามารถ 

สรุปรายละเอียดการให้คะแนนประมวลผลได้ตามตาราง 5

ตาราง 5: สรุปการให้คะแนนการประมวลผลตามแบบ  

IIT  EIT  และ OIT

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนน

ข้อคำาถาม

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

จากทุกข้อค�าถาม 

จากผู้ตอบทุกคน

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

จากทุกข้อค�าถาม 

จากผู้ตอบทุกคน

ค ะ แ น น ข อ ง 

ข้อค�าถาม

คะแนน 

ตัวช้ีวัดย่อย

- - ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัดย่อย

คะแนน 

ตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

คะแนน

แบบ

สำารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

น้ำาหนัก

แบบสำารวจ

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนน

แบบส�ารวจถ่วง 

น้�าหนัก
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ที่มา: ดัดแปลงจาก คู่มือการประเมิน ITA 2562 การประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity  

and Transparency Assessment, น. 37. จัดท�าโดยส�านกัประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใส ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ

ตัวอย่างการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงานราชการ

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามปรามการทจุรติ 

แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยการประเมินผลด้วยหลกัคณุธรรมความโปร่งใส  

(ITA) ประจ�าปี 2562 แบบภาพรวมขึ้น ในการประเมินของปี 2562 นี้  

ท�าร่วมกบั 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และกรมส่งเสรมิ 

การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมหีน่วยงานรฐัร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน  

(ไทยพับลิก้า, 2562)

จากการประเมนิในปี 2562 นี ้หน่วยงานทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุ 

คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับคะแนนร้อยละ 99.06 และ

ถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. ได้คะแนนเป็นอันดับหน่ึงจากการประเมินด้าน

คุณธรรมความโปร่งใส

สรปุภาพรวมทัง้ประแทศ ได้คะแนนการประเมินด้านคุณธรรม

ความโปร่งใสเฉลีย่อยู่ที ่66.73 หรอือยู่ใน ระดับ C หรอืระดับปานกลาง 

โดยในนี้มีหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ A และ AA จ�านวน 970 หน่วยงาน 
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หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.69 ถ้าหากแยกตามประเภทหน่วยงาน จะพบว่า 

ประเภทหน่วยงานทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ คอื องค์กรศาล ได้ 91.93 คะแนน 

รองลงมาคือ องค์กรอยัการ ได้ 90.61 คะแนน และ หน่วยงานในสงักดั

รัฐสภา ได้ 90.35 คะแนน 

ในขณะท่ีประเภทหน่วยงานทีไ่ด้คะแนนต�า่สดุ คอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 61.58 

คะแนน ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ  

พบว่า กระทรวงทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ คอื กระทรวงการคลงั ได้คะแนน 90.04 

คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คะแนน 89.59 คะแนน 

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ได้คะแนน 89.44 คะแนน ส่วน

กระทรวงทีม่คีะแนนต�า่สดุ คอืกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน 85.05 คะแนน

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 

2) การใช้งบประมาณ

3) การใช้อ�านาจ

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6) คุณภาพการด�าเนินงาน

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8) การปรับปรุงระบบการท�างาน

9) การเปิดเผยข้อมูล

10) การป้องกันการทุจริต
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การน�าตวัช้ีวัดด้านคุณธรรมความโปร่งใสท้ัง 10 ตัวนีไ้ปประเมนิ

ในหน่วยงาน มีตัวอย่างการน�าไปใช้ในบางหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอ�านาจหน้าท่ี

ในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความส�าคัญ 

การบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่แีละธรรมาภบิาล นอกจากนี ้ยงัให้ความส�าคญั 

กบัการปฏิรปูประเทศ โดยได้ก�าหนดให้ด�าเนนิการปฏริปูประเทศอย่างน้อย 

ในด้านหนึ่งนั้นคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ส�าคัญ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไข

เพ่ิมเตมิ โดย (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดเป้าหมายของการบรหิาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร. 

จึงก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทศิทางในการด�าเนินงาน และมผีลการด�าเนนิงาน 

ในการพฒันาระบบราชการมาอย่างต่อเนือ่ง (คณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ, 2560, น.17) 

ส�าหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ก.พ.ร. ได้

ประเมนิตนเองในปี 2560 ไว้ แต่อย่างไรกต็าม พบว่า เน้ือหาประเดน็ที่

ประเมนิเกีย่วกบัด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส�านกังาน ก.พ.ร.ที่

ได้มกีารรายงานนัน้ไม่ครอบคลมุและตรงกบัความหมายและความเข้าใจ

ถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสดังที่ได้น�าเสนอในงานศึกษาชิ้นน้ี

นัก ท้ังน้ี ในการรายงานผลการประเมนิตนเองของส�านกังาน ก.พ.ร.ในปี 
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2560 ครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่

ของ ก.พ.ร. 2) การสร้างการรับรู้ต่อประชาชน 3) ด้านนวัตกรรม และ 

4) การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดัง

มีรายละเอียดต่อไปนี้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, น.

170 - 171)7 

1) การปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. (Function Base) ก.พ.ร.แบ่ง

การประเมินตนเองออกเป็น 5 ประเด็น และได้คะแนนประเมินในทุก

ประเด็นร้อยละ 100 ซ่ีงสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับประเด็น

การประเมินด้านการปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. ประกอบด้วย

(1) ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการ

อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558

(2) จ�านวนหน่วยงานภาครฐัทีม่กีารปฏบัิตริาชการตามหลกัธร

รมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(3) ความส�าเร็จของการบูรณาการการจัดท�างบประมาณเชิง

ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

(4) ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ (การประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ) 

(5) ความส�าเร็จของการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วย

งานของรัฐ

7 รายละเอียดในประเด็นนี้ โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). 
“รายงานการพฒันาระบบราชการไทย”. บรษิทั นับหน้าครเีอชัน่ (ส�านักงานใหญ่). 
น. 170-171.
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2) การสร้างการรบัรูต่้อประชาชน (Agenda Base) ก.พ.ร.ประเมนิ

ตนเองให้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

3) ด้านนวัตกรรม (Innovation Base) ก.พ.ร. แบ่งดัชนีการ

ประเมนิตนเองออกเป็น 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ หนึง่ประสทิธภิาพการเบกิจ่าย

งบประมาณ สอง การปรับปรงุและพฒันา Website ของศนูย์เป้าหมาย

นวัตกรรมภาครัฐ และการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ก.พ.ร. 

ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 56.59 และร้อยละ 70 ตามล�าดับซึ่งเป็นไป

ตามเป้าหมาย

4) การจัดท�าและด�าเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์

ชาติ (Potential Base) ก.พ.ร.ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่า

เป้าหมาย

นอกจากน้ี มีข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิว่า การใช้ดชันช้ีีวดัการประเมนิ

คุณธรรมความโปร่งใสของ ก.พ.ร. มีความแตกต่างจากแนวทางข้อ

เสนอแนะการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ ป.ป.ช. การประเมิน

ของก.พ.ร.เป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานที่มุ่งให้เกิดการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลเป็นประการส�าคัญ เห็นได้จากการก�าหนดดัชนีการประเมิน

คุณธรรมความโปร่งใสของก.พ.ร.ในปีถัดมาถึงรายงานฉบับล่าสุดท่ีเผย

แพร่ (พ.ศ. 2561-2563) ที่มุ่งให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาค

รฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั (Digital Government) (คณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ, 2561, น.184)  ทีก่�าหนดให้ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ปรบั

สมดุลและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึง่เป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 

2561-25808  

8 ส�าหรับผู้สนใจประเด็นนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
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2)  ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ส�านักงาน กปร. มีอ�านาจหน้าที่ในการประมวลพระราชด�าริ 

ส�ารวจ ศึกษา วเิคราะห์ และจัดท�าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณในการด�าเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ด�าเนินงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์เผย

แพร่โครงการฯ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ส�าหรับด้าน

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ส�านักงาน กปร. มีคะแนนในปี 

2562 ดังต่อไปนี้ 

ตามแนวทางข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.   ส�านักงาน กปร. มี

คะแนนเฉลี่ย 87.72 อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 

85.00 – 94.99) ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT) ซ่ึงประกอบด้วย คุณภาพการด�าเนินงาน (81.62 

คะแนน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (79.37 คะแนน) และ การปรับปรุง

ระบบการท�างาน (74.64 คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดี แสดง

ให้เห็นว่าประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในบริการของหน่วยงาน

ว่ามีมาตรฐาน ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ (ส�านักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, 

2562) ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ราชการ. (2561). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจ�าปี 2561”. คณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจ�าปี 2562” และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2563). “รายงานการ
พัฒนาระบบราชการไทยประจ�าปี 2563”.
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ด้านที่ คุณธรรมความโปร่งใส คะแนนที่ได้รับ

1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.55

2 การใช้งบประมาณ 78.49

3 การใช้อ�านาจ 80.11

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.46

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.08

6 คุณภาพการด�าเนินงาน 81.62

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.37

8 การปรับปรุงระบบการท�างาน 74.64

9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00

10 การป้องกันการทุจริต 100.00

คะแนนเฉลี่ย 87.72

ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, 2562.

3) องค์การบริหารส่วนต�าบลหินมูล อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม

อบต. หินมูล มีอ�านาจหน้าที่ในการอ�านวยการ ประสานงาน 

สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและ 

นายอ�าเภอในด้านการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตังิานร่วมกบั 

หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ส�านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563)
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ส�าหรบัด้านการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสนัน้ อบต. หนิมลู 

มีคะแนนในปี 2562 ดังต่อไปนี้ (ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดนครปฐม, 2563ก)

ด้านที่ คุณธรรมความโปร่งใส คะแนนที่ได้รับ

1) การปฏิบัติหน้าที่ 97.29

2) การใช้งบประมาณ 94.50

3) การใช้อ�านาจ 95.09

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.73

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.60

6) คุณภาพการด�าเนินงาน 76.88

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.53

8) การปรับปรุงระบบการท�างาน 74.16

9) การเปิดเผยข้อมูล 93.78

10) การป้องกันการทุจริต 100.00

คะแนนเฉลี่ย 90.46

ท่ีมา: ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดันครปฐม, 

2563ก.

จากข้อเสนอแนะของ ปปช. อบต. หินมลูมคีะแนนเฉลีย่ 90.46 

อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 85.00 – 94.99)  

ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ซึง่ประกอบด้วย คณุภาพการด�าเนนิงาน (76.88 คะแนน) ประสทิธภิาพ

การสื่อสาร (79.53 คะแนน) และการปรับปรุงระบบการท�างาน (74.16 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

คะแนน) ถอืว่ามีคะแนนอยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นว่าผูร้บับริการพงึพอใจ

ในบริการของหน่วยงาน และบริการจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกระบวนการ 

ขัน้ตอนการท�างานต่างๆ ของเจ้าหน้าทีท่ีอ่�านวยความสะให้กับผูร้บับรกิาร

ด้วย (ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563ก)

จากตัวอย่างของหน่วยงานที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า ในส่วน

ของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT นั้น 

คะแนนอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป ซึง่หมายถงึ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียหรอืผูร้บับรกิาร 

มีความพึงพอใจต่อบริการ ต่อการอ�านวยความสะดวก ต่อข้ันตอน

กระบวนการท�างานของหน่วยงานนั้นๆ อันหมายถึงเป็นการบริการที่ดี

ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

ธรรมาภิบาลและรางวัลคุณธรรมของไทย

ประเทศไทย มกีารมอบรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายด้านด้วยกัน โดยแต่ละด้าน

มีหน่วยงานริเริ่มและรับผิดชอบแตกต่างกันไป สถาบันศึกษานโยบาย

สาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ท�าการรวบรวมรางวลัประเภทต่าง ๆ   

ไว้ 10 ประเภทดังนี้

1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ

ครอบครัว โดยส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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3) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดเีด่นด้านการด�าเนนิงาน

วัฒนธรรม โดยส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

4) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีมี่การบรหิารจดัการทีดี่  

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(ก.ก.ถ.)

5) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

6) รางวลัตลาดดมีมีาตรฐาน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

7) รางวลัผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้านการศกึษาดเีด่น  

โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย

8) รางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองค�า โดย

สถาบันพระปกเกล้า

9) รางวลัองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีความพยายามในการจดัเก็บ

ภาษ ีโดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่สังกดักระทรวงมหาดไทย

10) รางวลั เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยนื โดยกรมส่งเสริมคณุภาพ 

สิง่แวดล้อมร่วมกบัสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สถาบันศกึษา 

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ส�าหรับงานฉบับนี ้จะศกึษาเฉพาะรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่ 

ดเีด่นในด้านท่ีมขีอบเขตเกีย่วข้องกบัหลกัการระบบคณุธรรมและหลักการ 

คุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณารางวัลด้านการให้บริการ

สาธารณะจาก 10 รางวลัข้างต้นเพ่ือมาก�าหนดดชันชีีว้ดัความมคีณุธรรม

ของหน่วยงานงานบริการของรัฐ ดังนี้ 

1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหาร

จดัการตามอ�านาจหน้าท่ีของตนเองให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการ 

บ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

โดยมุ่งประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ในการด�าเนนิงาน การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน การอ�านวย 

ความสะดวก และการให้บรกิารสาธารณะทีด่แีละมคีณุภาพแก่ประชาชน 

(ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น, 2560, น.2) 

เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประกอบด้วยสองด้านหลัก  

คือ (1) การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดบริการสาธารณะ และ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (2) นวัตกรรมด้านบริการสาธารณะ 

การบรหิารจดัการ หรอืการมส่ีวนร่วมของประชาชน ซ่ึงในแต่ละด้านจะมี

ตวัชีว้ดัย่อยทีค่รอบคลมุหลกัธรรมาภบิาลโดยส่วนใหญ่ เช่น ในด้านแรก  

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย เช่น (1) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม  

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และกระจาย

อ�านาจให้ชุมชน (3) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอ�านวย 
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ความสะดวกให้ประชาชน (4) การจดัการแบบมอือาชพี (5) ประสทิธภิาพ 

และผลสัมฤทธิ (6) ความพึงพอใจของประชาชน ส่วนด้านที่สอง  

ประกอบด้วยตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ (1) ความคดิรเิริม่ (2) ความสอดคล้องกบั 

ปัญหา (3) ความท้าทาย (4) การสร้างความร่วมมือ (5) ผลส�าเร็จของ

นวัตกรรม และ (6) ความยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560, น. 9-10)

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทุจรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปลูกและ

ปลุกจติส�านกึการต่อต้านการทจุรติ (2) การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการ

ทุจริต (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (4) การเสริมสร้าง 

และปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน 

การทุจรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วัด 4 ประการ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในหลัก 

ธรรมาภบิาล (2) มุง่มัน่ให้บรกิารด้วยความโปร่งใส (3) มุง่เน้นประชาชน

เป็นศูนย์กลาง (4) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ

4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development 

School: MDS) รบัพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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จากการศึกษาการมอบรางวัลองกรค์ปกครองท้องถิ่นดีเด่น 

ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า หลักการของระบบคุณธรรมและ 

หลกัการคณุธรรมในหลกัธรรมาภบิาลได้รบัการให้ความส�าคญัในระดบัหนึง่ 

แต่ไม่มากเท่าทีค่วร กล่าวคือ ในภาพรวมการมอบรางวลัองค์กรปกครอง

ท้องถิน่ดเีด่นในประเทศไทยทัง้หมด 10 ด้าน ท่ีรับผิดชอบโดยหน่วยงาน 

ต่างๆ พบว่า ส่วนมากการมอบรางวัลในด้านใดท่ีเป็นเรือ่งการปฏิบตัติาม 

หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

โดยตรง ส่วนใหญ่จะเน้นกรอบในวงกว้างตามแนวคิดของธรรมาภิบาล

ในภาพรวม และพิจารณาเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดจากรางวัล 

ในด้านที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ

1) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี 

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ 

3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ

4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development 

School: MDS)
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พบว่า ในส่วนของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 

ด้านการป้องกนัการทจุรติมเีกณฑ์การประเมนิและตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบั 

หลักการของระบบคุณธรรมและหลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายประการ ในขณะท่ีส่วนของรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ีมเีกณฑ์การประเมิน

และตวัชีวั้ดทีเ่กีย่วข้องกับหลกัการระบบคุณธรรมในทางอ้อม แต่ประเด็น

ดงักล่าวถกูให้ความส�าคญัน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่พจิารณาถงึ

ประเภทของรางวัลทีเ่กีย่วกบัการบริหารจดัการทีด่ซีึง่มคีวามเก่ียวข้องกบั

การบรหิารงานบคุคลภาครฐัโดยตรง และรางวลัองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเกณฑ ์

การมุง่เน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง และรางวลัโรงเรยีนต้นแบบเสรมิสร้าง 

คณุธรรมและจริยธรรมในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(Moral Development School : MDS) เป็นเพียงรางวัลเดียวที่ไม่พบว่า

มีการน�าเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น

เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2 จริยธรรม
ความหมายของจริยธรรม 

จริยธรรมกับคุณธรรมมักมีการพูดถึงในความหมายที่แยกกัน

ไม่ออก บางครัง้เรยีกควบไปเป็นคณุธรรมจรยิธรรม ส�าหรบัในสงัคมไทย

ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 

ในระบอบประชาธิปไตย โดยในงานเขียนของกิตติยา โสภณโภไคย  

(กติตยิา โสภณโภไคย, 2553) เรือ่ง “คุณธรรม” “จรยิธรรม” และการด�ารงอยู ่

กบัสงัคมประชาธปิไตย (ความหมาย และแนวคดิเชงิทฤษฎ)ี ได้เรยีบเรยีง 

และเสนอว่าคณุธรรมและจรยิธรรมนัน้มีความส�าคัญกับระเบียบการเมือง

การปกครอง ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีต่อสังคม

จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการท�าหน้าที่พลเมืองของสังคม

ประชาธปิไตย การจะมรีะบอบประชาธปิไตยทีด่นีัน้ไม่ได้ขึน้อยูกั่บการมี 

ผูป้กครองทีด่มีคุีณธรรมและท�าหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชนเท่านัน้ 

แต่ยงัขึน้อยู่กับการทีป่ระชาชนท�าหน้าท่ีต่อประเทศชาตด้ิวย ทัง้นี ้คณุธรรม

และจรยิธรรมของบคุคลทีม่ต่ีอสงัคมในสงัคมประชาธปิไตยประกอบด้วย 
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การมรีปูแบบความคดิสร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน 

ในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้านต่างๆ เช่น การม ี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน การมีส่วนร่วม 

ในการกระท�าเพ่ือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การติดตามตรวจสอบ 

การท�างานของผูบ้ริหารและหน่วยงานของรฐั ทัง้นีก้ารมบีทบาทดังกล่าว

หากท�าด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ในสังคม (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553)

ดังได้กล่าวไว้แต่ข้างต้นว่า คุณธรรม (Morality/Virtue) และ

จริยธรรม (Ethics) เป็นค�าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันท้ังใน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

ทั้งทางการกระท�าพร้อมด้วยจิตใจ รู้จักใช้วิจารณญาณแยกแยะชั่วดี 

อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควรกระท�ามาตรฐานทางกฎหมาย

และประเพณีที่ยอมรับในสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง

ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ

วชิาชพี ประพฤตปิฏิบตัตินจนเป็นนสัิย เช่น เป็นคนกล้า ซือ่สตัย์ เสยีสละ  

อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น อันมีลักษณะครอบคลุมถึงลักษณะ

ส�าคัญ ต่อไปนี้ 

1. หลักการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) เพื่อ 

ตัดสินการกระท�าของผู้อื่น 

2. เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติ

การต่างๆ ลงไป

3. หลกัการทางจรยิธรรมเป็นหลกัการสากลท่ีบคุคลใช้ตัดสนิใจ 

ในการกระท�าสิ่งต่างๆ 

4. ทศันะเกีย่วกบัจรยิธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรอื

อดุมคตขิองสงัคมจนเกดิเป็นทศันะในการด�ารงชวีติของตน

และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ลงวันที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2550 ได้ก�าหนดความหมาย 

ของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึงส่ิงที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม 

เป็นมโนธรรม เป็นเครือ่งประคบัประคองใจให้ความเกลยีดชัว่ กลวับาป  

ใฝ่ความดี เป็นเครือ่งกระตุน้ผลักดันให้เกดิความรูส้กึรบัผดิชอบ เกดิจิตส�านึก 

ท่ีดมีคีวามสงบเย็นภายใน เป็นสิง่ทีต้่องปลกูฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกดิขึน้ 

และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และค�าว่า “จริยธรรม”  

ก็หมายถึง เกิดจิตส�านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งท่ีปลูกฝัง 

โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย 

และค�าว่า “จรยิธรรม” กห็มายถงึกรอบหรอืแนวทางอันดงีามทีพ่งึปฏบิตัิ 

ซึง่ก�าหนดไว้ส�าหรบัสงัคม เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยงดงาม 

ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคค ีความอบอุน่ มัน่คงและปลอดภยั

ในการด�ารงชีวิต

ในทางปรัชญาการเมือง ตัวอย่างนักคิดอย่าง “โสเครตีส”  

(Socrates) มีความเห็นว่า คณุธรรมทีแ่ท้จรงิมคีณุค่าภายในตัวของมนัคอื  

ให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ “เพลโต” แนะว่า

คณุธรรมต้องอยูบ่นความรู้ สิง่ท่ียดึถือว่าเป็นคณุธรรม เช่น ความกล้าหาญ  

ความพอด ีความยุตธิรรม และศาสนกจิ จะไม่เป็นคณุธรรมหากสิง่ต่างๆ 

เหล่าน้ันไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ สังคมที่คนในสังคมไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิด

และขดัแย้งกนั ดงันัน้ “คุณธรรมและจรยิธรรมระดบับคุคล” จงึหมายถงึ

สภาพคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล การมีคุณธรรม

และจริยธรรมระดับบุคคล มีความส�าคัญต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย เนือ่งจากหลักการอิสรภาพ เสรภีาพและความเสมอภาค
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ของประชาธิปไตยมีความเส่ียงต่อการท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าในสังคม  

ถ้าสมาชกิสงัคมขาดคณุธรรม โดยจ�าแนกคณุธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล

ในสงัคมประชาธปิไตยออกเป็นสองส่วน คอื “การมคีณุสมบัตขิองมนษุย์ทีด่”ี  

และ “การเป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย”

“การเป็นประชาชนท่ีดีในสงัคมประชาธปิไตย” เป็นลกัษณะเฉพาะ

และเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับประชาชนที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง

ไปจากสังคมในระบอบการปกครองอื่น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะ

ทางจติของบคุคล ต้องสอดคล้องกบัการพทิกัษ์ความเป็นอสิรภาพ เสรภีาพ 

และเสมอภาคของตนเองไปพร้อมกับการเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ 

และเสมอภาคของคนอื่นด้วย ได้แก่

1. การเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

2. การยอมรับความแตกต่างทางความคิด

3. ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

4. การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

5. การตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม และ

6. การเหน็แก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  

เพราะหากบุคคลค�านึงถึงแต่สิทธิเสรีภาพของตนเอง 

โดยไม่สนใจสทิธเิสรภีาพของคนอืน่กจ็ะมคีวามเหน็แก่ตวัยิง่

ถ้ามีพัฒนาการขึ้นเป็นผู้ปกครองก็จะกลายเป็นผู้ปกครอง 

ที่เผด็จการ
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ในสังคมประชาธิปไตย

ไมเคิล กรอส (Michael L. Gross) ศาสตราจารย์ทางด้าน

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ได้เสนอไว ้

ในหนังสือที่ชื่อว่า Ethics and Activism: The Theory and Practice of 

Political Morality ว่าส�าหรับตัวเขาเองนั้น มีความเชื่อว่า ความมั่นคง 

ของประชาธปิไตยสมัยใหม่ทีมี่พืน้ฐานอยูบ่นจรยิธรรมและการด�าเนนิการ 

ของจติ เมือ่รฐัท�าผดิพลาด มนัขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการแก้ไขโดยพลเมอืง

ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเชิงศีลธรรมจรรยาน�าพวกเขาไปสู่การรู้และแก้ไข

ความผดิ แต่ความรูส้กึเชิงศลีธรรมจรรยาทีว่่านี ้ยงัคงมปัีญหาทีก่ารตคีวาม  

แต่ฮาเบอร์มาส (Habermas) และจอห์น เดวี (John Dewey) นักทฤษฎี

เหล่านี้เน้นว่า ความยุติธรรมต้องเป็นหลักการอันดับแรกของการเมือง  

พวกเขานยิามความยตุธิรรมโดยใช้ค�าทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ผลประโยชน์  

ความเป็นธรรม หรอืการบรรยายเชงิจรยิธรรม แต่แนวความคดิหลกักค็อื 

ความยุติธรรม นักทฤษฎีกลุ่มนี้เห็นว่าการกระท�าทางการเมืองในฐานะ

ผลผลิตของความจ�าเป็นในประวัตศิาสตร์ แต่วตัถปุระสงค์ของการกระท�า 

นั้นไม่แตกต่างกันนั่นคือการปกป้องความยุติธรรม กรอสเห็นว่า การมี

จริยธรรมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ต้องการคนที่ถูกก�าหนดให้มีบทบาท

ไปกระท�ากิจกรรมการเมืองโดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม  

ความเท่าเทยีมกนัและศกัดิศ์รขีองมนษุย์งานท่ีเกีย่วข้อง ต้องถกูก�าหนด

ไว้ในหน้าที่ความเป็นธรรม และหลักการที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น 

เป็นที่ตั้ง เขาต้องช�่าชองอย่างมีจริยธรรมและมีทรรศนะชัดเจนเกี่ยวกับ 

หลักการทางจริยธรรม หมายความว่าพวกนี้จะต้องเป็นอิสระจาก 

ผลประโยชน์ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอิสระจากอิทธิพลทาง 
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การเมอืงและระมดัระวงัอย่างเตม็ทีเ่กีย่วกบัความไม่แน่นอนของการเมอืง 

แต่เม่ือกรอสท�าการวิจัย 3 กรณีศึกษา เขาพบว่า ปัจเจกบุคคลที่ม ี

ความสามารถทางการเมอืงมากทีส่ดุ ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้มคีวามสามารถ 

ทางจริยธรรมน้อยท่ีสุดเพราะเมื่อเขาศึกษานักกิจกรรมทางการเมือง

กรณีผู้ช่วยเหลือพวกยิวให้รอดจากการล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี ผู้เข้าร่วม

ขบวนการต่อต้านการท�าแท้งในสหรัฐเมริกา และขบวนการเรียกร้อง 

ความสนัตใินอิสราเอล เขาพบว่ามนัไม่ใช่เรือ่งของคนทีม่ศีีลธรรมจรรยาสูง  

แต่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางศีลธรรมจรรยา 

ต่างหากที่แสดงให้ปรากฏถึงความสามารถทางการเมือง

ส�าหรบัทางจติวทิยา ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) 

นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ท�าการศึกษาวิจัยทดลอง 

การสร้างสถานการณ์สมมต ิก�าหนดปัญหาทางจรยิธรรมแบบทางสองแพร่ง 

ทีผู่ต้อบยากจะตัดสนิใจได้ว่า “ถกู” “ผิด” “ควรท�า” “ไม่ควรท�า” อย่างชัดเจน 

เดด็ขาด เนือ่งจากขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยการตอบจะขึน้กบั 

วยัของผูต้อบเกีย่วกบัความเห็นใจในบทบาทของผู้แสดงพฤติกรรมในเรือ่ง

ค่านยิม ความส�านึกในหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชกิของสงัคม ความยติุธรรม

หรือหลักการท่ีตนยึดถือซึ่งโคลเบิร์กให้ค�าจ�ากัดความของ “จริยธรรม”  

ว่าเป็นความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัความถกูผิดและเกดิขึน้จากกระบวนการ

ทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา  

โดยโคลเบิร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจากพัฒนาการ

ของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม นอกจากนั้น

เขายังพบว่าส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงข้ันสูงสุด

ในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11 – 25 ปี  

การใช้เหตผุลเพือ่การตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ จะแสดง 

ให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
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ไม่ได้ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑ์ของสงัคมใดสังคมหนึง่โดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้ 

เหตผุลทีล่กึซึง้ยากแก่การเข้าใจยิง่ขึน้ตามล�าดบัของวฒุภิาวะทางปัญญา 

(กิตติยา โสภณโภไคย, 2555, น. 2 – 7)  

โคลเบิร์ก (1958) ได้พัฒนาทฤษฎีทางจริยธรรมตามแนวคิด 

ของเพียร์เจท์ในงาน “Theory of Moral Development” (1932) ศึกษา

ด้วยการสมัภาษณ์เน้นท่ีคุณธรรมแบบทางสองแพร่ง (Moral Dilemmas) 

ซึง่โคลเบิร์กสรปุข้ันตอนพฒันาการทางจรยิธรรมของมนษุย์เป็น 3 ระดับ 

6 ขั้นตอน ดังนี้

1) ระดับ Pre-Conventional Morality คือ ช่วงวัยก่อน 10 ปี 

เดก็เข้าใจว่าความดีคอืส่ิงท่ีท�าตามเกณฑ์ทีผู่ใ้หญ่ก�าหนด เพือ่หลกีเลีย่ง

จากการถกูลงโทษโดยผูใ้หญ่ และคาดหวงัแรงจงูใจในการกระท�าตอบแทน

ตามเกณฑ์ด้วยรางวัล หรือค�าชมเชย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลกัการเชือ่ฟังเพือ่หลบเล่ียงการลงโทษ (obedience 

and punishment orientation) 

(2)  หลักการกระท�าต่างตอบแทน (individualism and 

exchange)

2) ระดบั Conventional Morality ช่วงวัยตัง้แต่ 10 ปี ถงึวัยผูใ้หญ่  

ช่วงวัยรบัรูบ้รรทดัฐานจรยิธรรมของสงัคม และกระท�าตามบทบาทหน้าท่ี

ในฐานะที่ตนเป็นส่วนหน่ึงสังคม ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางจริยธรรมตามที่

สังคมคาดหวัง หรือก�าหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลักการกระท�าเพือ่ให้คนอืน่เหน็ว่าด ี(interpersonal 

relationships) ช่วงเข้าสูว่ยัรุน่ เดก็วยันีจ้ะกระท�าตาม

สิง่เป็นทีพ่อใจ เพือ่ให้ได้รบัจากยอมรบัจากกลุม่เพือ่น 
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(2)  หลักการกระท�าตามหน้าที่ทางสังคม (maintaining  

the social order) 

3) ระดับ Post-Conventional Morality คือ ระดับวัยผู้ใหญ่  

ทีไ่ตร่ตรองเลอืกการให้คณุค่าหลกัจรยิธรรมทีต่นยดึถอืตามสิง่ทีต่นเห็นว่า 

ถกูต้อง ชอบธรรม ซึง่นบัเป็นพัฒนาการทางจรยิธรรมขัน้สูงสุดทีโ่คลเบร์ิก

เห็นว่าจะมีเพียงมนุษย์จ�านวนร้อยละ 10-15 เท่านั้น ที่สามารถพัฒนา

มาถึงระดับนี้ได้ ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลักการสัญญาประชาคม และยืนหยัดปกป้อง 

ความถูกต้องชอบธรรม (Social Contract and  

Individual Rights) คอืการเลือกกระท�าส่ิงทีข่ดัแย้งกับ

ผลประโยชน์ส่วนบคุคล และกระท�าเพือ่ผลประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม

(2)  ยืนหยัดรักษาหลักการ (Universal Principles)  

ในขั้นตอนนี้มีการพัฒนาทางจริยธรรมที่สูงสุด  

ด้วยการยนืหยดักระท�าการเพือ่รกัษาหลกัการท่ีถกูต้อง  

โดยไม่ค�านึงถึงว่าส่ิงนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่

จากสังคม รวมถึงยอมรับผลลัพธ์ของการต่อต้าน 

ในรูปแบบต่างๆ (Saul McLeod, 2013)

ส�าหรับมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม

มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละปัจเจกบุคคลกับสังคม

แวดล้อมทีอ่าศัย พฤติกรรมทางคุณธรรม (Moral Behavior) จงึมีรากฐาน

มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการรับรู้ และปฏิบัติตามคุณค่า 

ทางคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมท่ีตนสังกัด เช่นท่ีแทงนีย์ สติววิค  

และมาเชค ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางคุณธรรม 

590

in_���������-6-�������(490-726).indd   590 23/9/2565   16:56:38



(Moral Emotions) กบัพฤตกิรรมคณุธรรม (Moral Behavior) ซึง่สามารถ

สรุปโดยสังเขปว่า ผู ้วิจัยช้ีว่าการที่มนุษย์มีประพฤติตัวมีคุณธรรม  

หรือขาดคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางคุณธรรรมที่ก่อตัว

มาจากประสบการณ์ทางคณุธรรมทีบ่คุคลนัน้ๆ ได้รบั ดงันัน้ พฤตกิรรม

คุณธรรมจึงท�างานอยู่บนฐานระดับจิตส�านึก (Self-Conscious State) 

แต่ละปัจเจกบคุคลจะมีคณุธรรมหรอืความละอายใจจากการขาดคณุธรรม

มีความสัมพันธ์ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันไป 

ในแต่ละบุคคล (Tangney, Stuewig, and Mashek, 2007) 

นอกจากกลุม่นกัคดิในแขนงต่างๆ ทีไ่ด้นยิามความหมายของ

จรยิธรรมเอาไว้ในหลายแง่มมุ องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาต ิ

(United Nations หรอื UN) กเ็ป็นหนึง่ในองค์การทีไ่ด้ระบหุลกัจรยิธรรม

เอาไว้ ส�าหรับองค์กรสหประชาชาติ ในกฎบัตรของสหประชาชาติ  

มาตรา 101 มีข้อความระบุไว้ถึงหลักการที่ใช้พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่

และการตัดสินใจให้บริการนั่นคือเรื่องการรักษาประสิทธิภาพด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยในระดบัสูงสุด ความสามารถ และความซือ่สตัย์  

หลักความเป็นมืออาชีพ เคารพความหลากหลายเป็นค่านิยมหลักที ่

คาดหวังจากเจ้าหน้าที่ขององค์กร ความซื่อสัตย์นั้นอาจหมายถึง  

ความเท่ียงตรงมีศีลธรรม หรือจริยธรรมที่เป็นหลักคุณธรรม ในบริบท

ขององค์กรจรยิธรรมและความซือ่สัตย์นัน้ถูกนยิามไว้กว้างๆ ว่าหมายถึง  

ข้อผกูมดัทางความคดิและการกระท�าทางศีลธรรมในทกุด้านในการบรหิาร

และด�าเนินงานในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะอ้างความหมายของ

ความซือ่สตัย์และจรยิธรรมโดยตรวจสอบกบักฎบตัรของสหประชาชาติ

ว่า “เป็นมาตรฐานในการควบคุมข้าราชการพลเรือนระดับสากล” โดย

ได้รบัการยอมรบัโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนสากลในปี 2001 

และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติซ่ึงเป็นเอกสารแนวทาง 
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ในเรือ่งดงักล่าว องค์การยงัแยกแยะระหว่างจรรยาบรรณและจรยิธรรม  

ซ่ึงเป็นสิง่ทีบ่างคนอาจไม่ได้สงัเกตเหน็จรรยาบรรณนัน้มคีวามเกีย่วข้องกบั 

การยอมท�าตามข้อก�าหนดและมีการลงโทษ ในขณะทีเ่รือ่งของจริยธรรมนัน้ 

เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจและการป้องกันตามธรรมชาติ (Wynes and  

Zahran, 2010, p. 3) ส�าหรบัสหประชาชาตเิองนัน้องค์กรมคีณุค่าทีพ่งึปฏิบตัิ 

ได้แก่ หลักความเป็นอิสระ ความภักดีต่อหลักการของหน่วยงาน  

หลักความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน (United Nations Ethics Office, 2012, pp. 3-4)

จากความหมายของจริยธรรมข้างต้น จะพบว่า จริยธรรมนั้น

ต้องมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งแบบแคบ คือ บรรดาข้อห้ามต่างๆ 

และในความหมายกว้างคือเรื่องส่ิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์พึงกระท�าเพ่ือ

รักษาสังคมการเมืองของตน ในทางปฏิบัติน้ันเองจริยธรรมจะเป็นกฎ 

ข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติเพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ขององค์การ ทั้งนี้การด�ารงอยู่ของหลักจริยธรรมนั้นยังประคับประคอง

ให้สังคมประชาธปิไตยด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่ เนือ่งจาก ช่วงสร้างสมดลุ 

ระหว่างหลักการเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย 

กบัการรักษากฎระเบยีบอนัดงีามของสงัคม แม้คณุธรรมและจรยิธรรมจะมี

ความหมายใกล้เคยีงกนัจนถกูน�าไปใช้คูก่นัเสมอ แต่ทว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ 

ความหมายของคุณธรรมกับจริยธรรมน้ันจะพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่อง

ของแนวคดิ จติส�านกึในระดบัทีล่กึกว่าเรือ่งของคณุธรรมและเป็นกรอบ

ในการประพฤตปิฏบิตัใินส่ิงทีด่งีาม มีความสลบัซบัซ้อนในตวัของมนัเอง 

มีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรมเชิงปรัชญา มีฐานคติทางความคิด 

และต้องสามารถน�ามาใช้ปฏิบตั ิเป็นประจ�าทกุวัน นัน่คอื จากใจและกาย 

ไปพร้อมๆ กัน ทั้งน้ีสามารถสรุปเปรียบเทียบความหมายของค�าว่า 

“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ดังตารางข้างล่างนี้
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ตาราง 6 : เปรยีบเทยีบความหมายของคำาว่า “คณุธรรม” 

และ “จริยธรรม”

ความหมาย ประเด็นเปรียบเทียบ

คุณธรรม - คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนองและ
สังคม

- สภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจ

- ความดีท่ีเป็นธรรมชาติที่เกิด 
ในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติ 
อันดีงาม

-  สิ่ งที่ี่ มี คุณค่ า  มีประ โยชน์   
เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม  
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้
เกลียดความช่ัวกลัวบาป ใฝ่ความดี  
เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกรับผดิชอบ เกิดจิตส�านกึ
ที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่ง
ทีต่อ้งปลกูฝงัโดยเฉพาะเพือ่ให้เกดิ
ขึน้และเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
ในสังคมไทย

-เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจ 

-คุณธรรมเป็นมุมมองแง่หน่ึงของ
จรยิธรรม ซึง่ค�านงึถงึ สิง่ทีถ่กูและผดิ
โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ ได้แก่ 

1) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละ
บุคคล 

2) ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วฒันธรรมประเพณ ีทอ้งถิน่ ประวตั-ิ 
ศาสตร์ทางสังคม และธรรมเนียม
ปฏิบัติ 

3) สภาพคณุความดหีรอืคณุลกัษณะ
ทีแ่สดงออกของความดทีีแ่สดงออก
ด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์ 
แก่คนทั่วไป 

-จริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ความหมาย ประเด็นเปรียบเทียบ

จริยธรรม - ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ 
เกดิจากคณุธรรมในตวัเอง ซึง่สรปุ
ไดว้า่คอืขอ้ควรปฏบิตั ิหรอืกรยิาที่
ควรประพฤตปิระพฤตทิีส่อดคลอ้ง
กับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้อง 
ดีงาม 

- การกระท�าทั้งทางกาย วาจา ใจ
อนัเปน็พฤตกิรรมทีค่นดคีวรกระท�า
อยู่เสมอๆ 

- สิ่งท่ีมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดย
ธรรมชาต ิซึง่จะตอ้งพฒันาขึน้โดย
อาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติท่ี
มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลัก
การทางศีลธรรม หลักปรัชญา
วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีต
ประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่
ตนเองและสังคม นอกจากนี้
จ ริยธรรมยัง ใช้ เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเลือกความ
ประพฤติ/การกระท�าที่ถูกต้อง
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณด้์วย 
ซึง่เมือ่สงัคมสลบัซบัซอ้นขึน้ มกีาร
แบง่หนา้ท่ีกนัออกเปน็หนา้ทีต่า่งๆ 
จึงมีข้อก�าหนดที่เรียกว่า “จรรยา
วิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึน้
เ พ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติของคน 
ในอาชีพนั้นๆ 

-เป็นลักษณะการแสดงออกของ
รา่งกาย ทางการประพฤตปิฏบิตั ิซ่ึง
สะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

-จรยิธรรมมาจากคณุธรรมในตัวเอง
ของแต่ละบุคคล 

-ผู้ที่มีจริยธรรม คือ ผู้ที่เลือกจะ
แสดงออกทางกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

-องค์ประกอบของจริยธรรม ได้แก่ 
ความประพฤติ การสะท้อนความ
นึกคิดและจิตส�านึก การเกิดการ 
กระท�าดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย และ 
การสร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น 

-ความหมายของค�าอื่นที่ใกล้เคียง
เกี่ยวข้องด้วย คือ จริยศาสตร์ 
จริยศึกษา และศีลธรรม โดย 
“จรยิศาสตร”์ หมายถงึ วชิาท่ีมเีนือ้หา
เรื่องความประพฤติ จึงมีเน้ือหาท่ี
พาดพิงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ 
ศีลธรรมด้วย และจะเน้นที่อุดมคติ 
ส่วน “จริยศึกษา” หมายถึง การ 
เลา่เรยีนฝกึอบรมเรือ่งความประพฤติ
เพื่อประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
แนวทางของศลีธรรมและวฒันธรรม 
ตลอดจนระเบียบกฎหมายของ 
บ้านเมืองแห่งชุมชนและประเทศ
น้ันๆ และจะเน้นที่การเล่าเรียน
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ความหมาย ประเด็นเปรียบเทียบ

- กรอบหรอืแนวทางอนัดงีามทีพ่งึ
ปฏิบัติ ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับสังคม 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยงดงาม ความสงบรม่เยน็ 
เป็นสุข ความรักสามัคคี ความ
อบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยใน 
การด�ารงชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้ และ “ศีลธรรม” 
หมายถึง กฎข้อบังคับ ระเบียบ  
ตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาที่
บคุคลพงึปฏบิตั ิเพือ่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตให้ประกอบด้วยคุณธรรม ทั้งน้ี
ความเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ เป็น
อุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต และ 
เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรศึกษาเล่าเรียน 
ให้เกิดผลแก่ชีวิตอย่างจริงจัง 

-จรยิธรรมจะมคีวามหมายกวา้งกวา่
ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลัก 
ค�าสอนทางศาสนาท่ีว่าด้วยความ
ประพฤติปฏิบัติชอบ แต่จริยธรรม 
หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยู่บน
หลกัค�าสอนของศาสนา ปรชัญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-จริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนท�าตาม 
และมีบทลงโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน ดังน้ัน 
สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
เพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะที่
จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้นคน 
จึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็น
แรงหนุนจากภายนอก

ที่มา : กิตติยา โสภณโภไคย. (2553), น. 123 – 124.
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ความเป็นมาของจริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับว่า การเมืองและศีลธรรมนั้นเป็นส่ิงไม่สามารถ

แยกจากกันได้ ค�าว่า morality (ศีลธรรม) แรกเร่ิมเดิมทีนั้นเป็นค�า 

ในภาษาละตนิทีใ่ช้แปลค�าว่า ethics (จรยิธรรม) ในภาษากรกี สะท้อนได้ 

จากค�าว่า ethos และ ethnos ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้คน 

หรอืประชาชาติ จรยิธรรมหรอืศีลธรรม9น้ันต้องครอบคลมุทัง้ความหมาย

อย่างแคบ นัน่คือจริยธรรมในความหมายเชงิลบหรอืปฏเิสธ เช่น ข้อบญัญตัิ  

ข้อห้ามต่างๆ โดยมีความสากลอยู่ในตัวไม่ว่าระบอบการเมืองแบบใด 

กต้็องยอมรับข้อห้ามดังกล่าวน�ามาปฏิบัตเิหมอืนกนัหมด (สมบตั ิจนัทรวงศ์,  

2553, น. 6) อย่างไรกต็าม จรยิธรรมในความหมายแคบนัน้อาจยังไม่เพยีงพอ 

ในการแยกคุณลักษณะของประชาชาติออกจากกัน ต้องท�าความเข้าใจ

จริยธรรมในความหมายด้ังเดิมหรือความหมายกว้างเพิ่มเติมด้วย  

โดยจริยธรรมในความหมายกว้างสมบัติได้อธิบายตามแนวคิดของ

อรสิโตเตลิ (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2553, น. 7) เนือ่งจากแนวคดิของอรสิโตเตลิ

นัน้เป็นแรงบนัดาลใจของแนวคิดประชาธิปไตยสมยัใหม่ อรสิโตเตลิชีว่้า  

ความประเสรฐิของมนษุย์ในแง่บวกมคีวามส�าคัญไม่แพ้ชุดข้อห้ามต่างๆ 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น.7) ชุมชนการเมืองไม่อาจอยู่รอดจาก 

การรุกรานของผู้อื่นได้ด้วยการท่ีพลเมืองมีแต่จริยธรรมอย่างแคบ เช่น 

เรื่องของความกล้าหาญ ความโอบอ้อมอารี ความยุติธรรม ล้วนแล้ว

แต่เป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับการท�าให้คุณลักษณะของมนุษย์น้ัน

สมบูรณ์10 และความสมบูรณ์ของมนุษย์นั้นจะเกิดได้ในชุมชนการเมือง

9  เพ่ิอความง่ายในการท�าความเข้าใจในงานเขยีนของสมบัต ิจนัทรวงศ์ได้ใช้ค�าว่า
จริยธรรมและศีลธรรมในแง่ที่มีความหมายเหมือนกัน
10  จริยธรรมที่เหมาะกับมนุษย์ผู้ประเสริฐในประเทศหนึ่งๆ ย่อมเป็นผลผลิตของ
กฎระเบียบทางสงัคมทีย่่อมแตกต่างกนัไป เช่น จริยธรรมท่ีเหมาะในประเทศท่ีเป็น
เผด็จการสังคมนิยมและทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยย่อมต่างกัน 
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เท่านั้น 

ราวต้นทศวรรษท่ี 16 นักคิดสมัยใหม่แนวสัจนิยม (Realism) 

ออกมาต่อต้านของแนวคดิของอรสิโตเตลิและเสนอให้มองธรรมชาตขิอง

มนษุย์ตามความเป็นจรงิ นกัคิดในยคุนีเ้ช่ือว่าความเสมอภาคของมนุษย์ 

เป็นสิง่ทีส่�าคญัย่ิงกว่าเรือ่งของปัญญาและคณุธรรม นอกจากนี ้นกัปรชัญา 

การเมืองสมัยใหม่ยังเช่ือในเร่ืองกฎแห่งธรรมชาติ (Natural Law)  

สิทธิต่างๆ ตามธรรมชาติ (Natural Rights) เป็นความเชื่อท่ีว่ามีสิ่งท่ี 

ถูกต้องโดยธรรมชาติ (Natural Right) หรือถูกต้องตามธรรมชาติ (Right 

According To Nature) และสิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ท่ีถกูต้องในตวัเอง (Intrinsic 

Right) (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 11) ความถูกต้องตามธรรมชาตินี้

นั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงในเรื่องคุณธรรมในจิตวิญญาณของ

มนษุย์ด้วย ฉะนัน้ คณุธรรมทีส่ร้างชวีติทีด่ใีห้แก่มนษุย์จงึเป็นสิง่ทีถ่กูต้อง 

เหมาะสมตามธรรมชาติ มนุษย์ที่มีสติปัญญาหรือคุณธรรมต�่ากว่า 

ย่อมเชือ่ฟังผูท้ีม่สีตปัิญญาหรอืคุณธรรมสูงกว่า ท้ังน้ีคณุธรรมนัน้ต้องมา 

คู่กับปัญญา เนื่องจากความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่า 

จะสร้างผลดีต่อผู้ถูกปกครองจึงต้องมีเรื่องของคุณธรรมมาก�ากับเสมอ 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 27)   

การเกิดขึ้นของคติปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ท�าให้

คนขาดจิตสาธารณะ ยึดถือเอาเร่ืองความเสมอภาคและอิสระเสรี 

จนบ่อนเซาะคุณธรรมทั้งชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ (สมบัติ จันทรวงศ์, 

2553, น. 30) และการเกิดขึ้นของความคิดยุคแห่งการรู้แจ้ง (The Age 

of Enlightenment) ทีเ่ชือ่ในเหตผุลของมนษุย์ ข้อเสนอของนกัคดิในกลุ่ม

ภมูธิรรมหวัรุนแรง (Radical Enlightenment) นัน้ไม่เห็นด้วยกบัความคดิ

ของจอห์น ลอ็ก (John Locke) ทีเ่สนอเรือ่งความเสมอภาคทีผู่กตดิอยูก่บั 

มิติศาสนาและศีลธรรมแบบดั้งเดิม และยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ

597

in_���������-6-�������(490-726).indd   597 23/9/2565   16:56:38



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

นิวตันท่ีว่าจะต้องมีการด�ารงอยู่ของพระเจ้าท่ีท�างานควบคู่กันไปกับ 

กฎตามธรรมชาติของจักรวาล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 37-38)  

นกัคดิในกลุม่ภมูธิรรมหวัรนุแรงเอารากฐานความคดิของเบเนดกิ สปิโนซา 

(Benedict Spinoza) ท่ีมองว่าจติวญิญาณ (soul) และร่างกาย (body) คอื

สิง่เดยีวกนั พวกเขาปฏเิสธนกัคดิภมูธิรรมสายกลาง ทีม่องว่าจติวญิญาณ

และร่างกายแตกต่างกนัโดยพืน้ฐาน และกฎทีค่วบคมุจติใจและการกระท�า 

ทางศีลธรรมนัน้มลีกัษณะเฉพาะแยกออกจากกฎทางธรรมชาตทิีค่วบคุม

วัตถุท้ังหลาย และกลายเป็นพวกวัตถุนิยม (materialist) อย่างเต็มตัว  

การเคล่ือนไหวภายในจิตที่กระตุ้นให้มนุษย์ตัดสินใจในทางศีลธรรม 

เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางกลไกท่ีหลากหลาย การกระท�าของ

มนุษย์เป็นผลมาจากกระบวนการอันสลับซับซ้อนของแรงขับ แนวโน้ม

และแรงจูงใจต่างๆ มากมาย เพราะฉะนัน้จงึไม่อาจมคี�าอธบิายชดุใหญ่

เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ศาสตร์ทาง 

ศีลธรรมท่ีเป็นจรงิและเป็นสากลจะต้องเริม่ต้นจากฐานทีว่่าด้วยความรกั 

ในตนเองและความรักในผลประโยชน์ของมนุษย์ คือต้องเริ่มต้นด้วย

การยอมรับในสิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งปวงที่จะรักตนเอง

เสียก่อน เฉพาะการแสวงหาความพึงใจที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ 

ต่อตนเองเท่านัน้ทีเ่ป็นสิง่ผดิในทางศลีธรรม เพราะฉะนัน้สังคมจงึไม่อาจ 

น�ามนุษย์ไปสู่คุณธรรมโดยการนิยามคุณธรรมให้เท่ากับการต่อต้าน 

ขัดขืนแรงโอนเอียงไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะต้อง 

ถูกกล่อมเกลาให้เป็นพลเมืองดี แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธตนเองอย่างเคร่งครัด 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, น. 40) กล่าวได้ว่า นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง

ต้องการให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งปวง ศีลธรรมที่แท้จริงอยู่ที ่

การยกย่องและการเคารพกฎหมายทีย่ติุธรรมและสถาบนัทางการเมอืง

ที่ยุติธรรม มาตรวัดทางศีลธรรมเพียงหนึ่งเดียว ก็คือ ความยุติธรรม 

ในแง่ของการยืนหยัดเพ่ือความเท่าเทียม การไม่ท�าร้ายผู้อื่นในส่วนที่
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เป็นสิทธิ ความมั่นคง และทรัพย์สินของเขา กรอบแนวคิดทางศีลธรรม 

ดังกล่าวนี้เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับหลักการเรื่องความเสมอภาคและ

ระบอบประชาธปิไตย เพราะในขณะทีนั่กคดิภูมธิรรมหวัรนุแรงเรยีกร้อง

ศีลธรรมใหม่ท่ีมีฐานอยู่บนเหตุผลเพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ชี้ให้เห็น 

ด้วยเช่นกันว่า ศาสนาอย่างทีเ่ป็นอยู่นัน้ถือก�าเนิดมาจากความกลวัและ

ความกงัวลของมนษุย์ดัง้เดมิ และเพราะฉะนัน้จงึเป็นเวลาหลายศตวรรษ

มาแล้วท่ีศาสนจักรกลายเป็นตัวแทนของความเสื่อมทรามทางสังคมท่ี

ค�า้จุนโดยระบอบทรราชย์ (สมบัติ จนัทรวงศ์, 2556 น. 41) นักคดิภมูธิรรม 

หัวรุนแรงยังมองว่าวัตถุประสงค์ของรัฐอยู่ที่การส่งเสริมสนับสนุน 

ผลประโยชน์ในทางโลกของคนข้างมากและป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์

ของคนส่วนน้อยเข้ามาครอบง�ากระบวนการนติบิญัญตั ิรฐับาลทีด่ไีด้แก่

รัฐบาลท่ีฝ่ายนิติบัญญัติและผู้บัญญัติกฎหมายปลอดจากเกณฑ์ทาง

อดุมการณ์อืน่ใดทัง้ปวง และใช้กระบวนการทางนติบิญัญตัเิพือ่ท�าให้แน่ใจ

ได้ว่า การศึกษา ผลประโยชน์ส่วนตน การถกเถียงกันในทางการเมือง 

และค่านยิมทางศลีธรรมของสงัคมสอดคล้องกบัคณุประโยชน์ของส่วนรวม  

นีห่มายถงึการสร้างกรอบระเบยีบร่วมกนัอนัเป็นสากลของทัง้กฎหมายและ

ศีลธรรมส�าหรับทุกๆ คนขึ้นในคราวเดียวกัน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, 

น. 42) โดยสรปุเป้าหมายของนกัคดิภมิูธรรมหวัรนุแรงคอืประชาธปิไตย 

ความเสมอภาคทางเช้ือชาติและเพศ เสรีภาพส่วนบุคคลในการใช้ชีวิต 

เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในทางความคิด การแสดงออกของปัจเจกบุคคล

และของสือ่มวลชน การกนัเอาศาสนาออกไปจากการเมอืง และการศกึษา  

และการแยกศาสนาออกจากการเมอืงอย่างเดด็ขาด ข้อแตกต่างประการ

ส�าคัญของพวกเขาและกลุ่มภูมิธรรมสายกลางอยู่ที่ว่า ในขณะที่นักคิด 

กลุ่มภูมิธรรมสายกลางเชื่อว่าโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นส่ิงที่

พระเจ้าสร้างข้ึน และกรอบระเบียบของสงัคมทีมี่กษตัรย์ิและอภสิทิธิช์น 

เป็นผู้ปกครองเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าประทานให้ นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

กลบัเชือ่ว่าทกุสิง่ทกุอย่างในโลกเป็นสิง่เดยีวกัน คอื เป็นวตัถเุหมอืนกนัหมด  

และเพราะฉะนัน้จงึเรยีกร้องระบอบการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

แบบมีตวัแทน (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 43) พวกเขายังต้องการยกเลกิ

ค่านิยมแบบจารีตหรือที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วอย่างถึงรากถึงโคน โดยมี

ความหวงัว่าย่ิงมนษุย์ “รูแ้จ้ง” มากขึน้เท่าใด รูซ้ึง้ถึงผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ 

ของเขามากย่ิงข้ึนเท่าใด เขาก็จะเข้าใจสายสัมพันธ์แบบความสัมพันธ ์

กบัผูอ่ื้นมากยิง่ขึน้ไปด้วยเป็นเงาตามตวั (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 44)   

โดยสมบัติได้หยิบยกเอาค�าแถลงของคณะนิติราษฎร์11 ขึ้นมาอธิบาย

ว่า ข้อธรรมและความเชือ่ในทางจารตีประเพณเีป็นกรงขงัการใช้เหตผุล 

ของมนษุย์ (สมบติั จนัทรวงศ์, 2553, น. 8) เป็นตวัอย่างของหลกัคดิแบบ  

“รู้แจ้ง” ในบริบทสังคมไทย

เม่ือมนุษย์มเีหตผุลและยึดหลกัเรือ่งความเสมอภาค อสิรภาพ 

ขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นของคติแบบปัจเจกบุคคลนิยมแล้วลัทธิเสรีนิยม 

(liberalism) เองก็เป็นอีกความคิดหนึ่งที่รองรับทุนนิยมและบ่อนเซาะ

คุณธรรม การยึดถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นหัวใจของอิสรภาพ จริยธรรม

และศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้น (สมบัติ จันทรวงศ์, 

2553, น. 22) ความแตกต่างด้านจริยธรรมของผู้คนมีฐานะไม่แตกต่าง

อะไรจากความแตกต่างด้านรสนิยม ปัจเจกบคุคลต้องไม่ประเมนิคณุค่า

11  ดร.วรเจตน์ ได้อธิบายโดยเน้นความส�าคัญของเหตุผลจนท�าให้เหตุผลเท่ากับ
ความดี ไว้ว่า “ท้ังนี้โดยที่ถือว่า “เหตุผล” มีคุณค่าเท่าเทียมกับ “ความดี” การใช้
สติปัญญาครุ่นคิดตรึกตรองไม่หลงเช่ืออะไรอย่างงมงายมีค่าเป็นคุณธรรม ถือว่า
มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะได้รับการฝึกฝนให้ใช้สติปัญญาได้ และถือว่าเหตุผล
เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการรบัรูป้รากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้รอบตัวอย่างเท่าทนั” โปรดดู  
สมบัติ จันทรวงศ์, (2555), “วิถีประชาธิปไตยไทย : มุมมองเบื้องต้นว่าด้วยตัวตน 
สทิธแิละจรยิธรรมทางการเมอืง (ตอนทีห่นึง่)”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), น. 5-36.
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ทางจริยธรรมของผู้อื่นแม้ว่ามันจะน�าไปสู่การหลงตัวเอง ความโอ้อวด

ของสมาชิกของสังคมก็ตาม ความหลากหลายทางศีลธรรมคือสิ่งดีงาม

ทีต้่องรักษาเอาไว้ควบคู่กนัไปกบัการมขีนัตธิรรมแบบวางเฉยหรือวางตวั

เป็นกลาง ชวีติทีด่คีอืชวีติทีเ่ราเลอืกเอง ตวัตนของมนษุย์คอื การปล่อย

ตามใจตวั สมัพัทธภาพทางศีลธรรมก็เฉกเช่นเดียวกนักบัสมัพัทธภาพทาง

วัฒนธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง นั่นคือทุกคนต้องเคารพ

สทิธขิองผูอ้ืน่ทีจ่ะตามใจตวัเอง ฉะนัน้มมุมองด้านจรยิธรรมทีแ่ท้จรงิคอื

การปฏิเสธน�้าหนักของจริยธรรม ท�าให้ผู้ที่สนับสนุนคติเสรีนิยมมองว่า

ประชาธิปไตยไม่จ�าเป็นต้องสนใจเรื่องของคุณธรรมของพลเมือง (Civic 

virtue) เพราะส่ิงท่ีจะท�าให้ประชาธิปไตยด�ารงอยู่ได้ ไม่ใช่คุณลักษณะ

ท่ีดีของพลเมือง แต่เป็นสถาบันทางสังคมและการเมืองทั้งหลายที่เป็น

สถาบันเสรี ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ระบบกฎหมายที่ท�าให้ผู ้คน 

ซ่ึงแตกต่างกนัมากมายสามารถอยู่ร่วมกนัได้เท่านัน้ (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 

2556 น. 70 – 71) สมบัตถิอืว่าวถิชีีวติดงักล่าวทีถ่อืเอาอสิระเสรีเป็นทีต่ัง้ 

ส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางการเมืองของสังคมหนึ่งๆ ไม่มีเรื่องของ

ความศกัดิส์ทิธิห์รอืข้อห้าม ศลีธรรมหมดความส�าคัญลงไปตวัตนแบบใหม่ 

ของมนษุย์ทีม่แีนวคดิเรือ่งอสิระเสรขีองปัจเจกชนสมยัใหม่เข้ามาทดแทน 

(สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 74 – 75) จรยิธรรมได้กลายมาเป็นเป้าโจมตี  

มีลักษณะเลื่อนลอยไม่เหมือนกฎหมายและขึ้นอยู่กับการตีความของ 

แต่ละบุคคล จริยธรรมมีลักษณะเป็นอัตวิสัยและยังรักษาโครงสร้าง 

อ�านาจเดิมเอาไว้โดยเฉพาะกรณีของสังคมไทย 

มุมมองที่มักถูกมองข้ามไปในข้ออ้างเรื่องการแยกศีลธรรม

ออกจากกฎหมายหรือการเมอืง คอื แรงจงูใจของผูม้อี�านาจไม่ว่าจะเป็น 

นกัการเมอืง คอืเจ้าหน้าท่ีของรฐั ค�าพดูทีว่่า “การเมอืงคอือะไร คอืการใช้ 

อ�านาจบังคบั บงัคบัให้คณุจอดเมือ่เจอไฟแดง. ผมไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนดี 
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ก็บังคับคุณได้ แต่เพราะผมมีอ�านาจทางการเมือง ผมถึงบังคับคุณได้” 

ส่อว่าคนที่พูดอย่างนี้น่าจะมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วว่าผู้มีอ�านาจเป็น 

ผู้มคีณุธรรมในระดบัหน่ึง เพราะล�าพงัการมอี�านาจทางการเมอืงอยู่ในมอื 

ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้มีอ�านาจน้ันจะใช้อ�านาจอย่างยุติธรรมหรือ 

ใช้อ�านาจอย่างยตุธิรรมทกุครัง้ เพราะฉะนัน้คนทีม่อี�านาจทางการเมอืง

จึงต้องยิ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมเพ่ือก�ากับให้เขาใช้อ�านาจ

ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น การใช้อ�านาจ 

ในทางทีผิ่ดย่อมเป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมาย แต่จะยิง่ดกีว่านัน้หากผูท้ี ่

มอี�านาจนัน้มคีวามปรารถนาในใจ คอืส�านกึทางศลีธรรมว่าจะไม่กระท�าผดิ 

ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับการมองว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นแค่ 

เร่ืองของระบบกฎหมายที่ท�าให้คนที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ โดยมี

สถาบันทางการเมืองที่เป็นเสรีเป็นกลไกหลักโดยไม่ต้องพึ่งพามิติด้าน 

ศีลธรรมของมนษุย์ ได้แก่ การมองว่าควรออกแบบสถาบันทางการเมอืง

ในลกัษณะของกลไกทีใ่ห้ “คนชัว่มาถ่วงดุลกนั” เรือ่งนีส้มบตัติัง้ข้อสงัเกต

ไว้สองประการ ประการแรก “ความคิดเรื่องเอาคนชั่วมาถ่วงดุลกัน”  

เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมประชาธิปไตยเองและ 

มเีจตนาใช้ผ่อนปรนอ�านาจท่ีใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ ให้อ่อนก�าลงั

หรือบรรเทาเบาบางลง ประการทีส่องเป็นข้อสงสัยธรรมดาๆ ว่าคนชัว่ทีไ่หน 

จะมาเสยีเวลานัง่ออกแบบรฐัธรรมนญูหรอืกตกิาสถาบนัทางการเมอืงให้  

“คนชัว่มาถ่วงดลุกนั” คนทีค่ดิออกแบบสถาบันการเมอืงในลกัษณะนัน้ได้  

ย่อมต้องไมใช่คนชั่วเอง แต่ต้องเป็นคนดีเท่านั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,  

2556 น. 81-82)

สิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีบ่อนเซาะคุณธรรมนั้นคือลัทธิ

ปัจเจกบุคคลนยิมและความเชือ่เรือ่งความเสมอภาคบ่อนเซาะทัง้คณุธรรม

ในชีวิตในส่วนตนและชีวิตสาธารณะ ความชื่นชมในความสุขทางกาย
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มีลักษณะของการกีดกันและเบียดบังให้รสนิยมอย่างอื่นๆ แม้แต่เรื่อง

เสรีภาพให้เหือดหายไปด้วย ผู้คนซ่ึงถูกครอบง�าโดยความปรารถนา

อันรุนแรงต่อความสะดวกสบายทางกายจะรู้สึกว่าความวุ่นวายอันเกิด

จากเสรีภาพเป็นสิ่งซึ่งรบกวนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และเพราะ

ใส่ใจกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ มากจนเกินไป พวกเขาจึงเข้าใจผิดไปว่า

ความไร้ระเบยีบและ “ความขัดแย้งกนัในทางการเมอืง” ทีม่าพร้อมๆ กบั 

เสรีภาพทางการเมืองคือ “อนาธิปไตย” และเพราะฉะนั้น พวกเขา 

จึงพร้อมที่ยอมท้ิงเสรีภาพของตนไปในทันทีที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น 

ในบ้านเมอืง ในขณะทีห่ลักการส�าคัญของประชาธปิไตยอยู่ท่ีว่าเสยีงข้างมาก  

คือ องค์อธิปัตย์ แต่ดูเหมือนว่าเสียงข้างมากไม่อาจเป็นพลเมืองท่ีดีได้ 

การหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางกายในที่สุดแล้วได้น�าไปสู่ 

ความล่มสลายของการเป็นพลเมอืง (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2555, น. 30 – 31)  

การแสวงหาตัวตนของมนุษย์และการมี “วิถีชีวิตแบบของตนเอง” คือ 

สิ่งที่ผู้คนในสังคมประชาธิปไตยสามารถกระท�าได้อย่างอิสระเสรีกว่า 

ยคุใดๆ เช่น เรือ่งของการแต่งงาน อาจกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัตแิล้วไม่มี

ข้อจ�ากัดใดๆ ตามจารีตประเพณีหลงเหลืออยู่ได้โดยที่ไม่ถูกตั้งค�าถาม

อีกต่อไป แม้แต่ความเช่ือท่ีว่าการแต่งงานหรือชีวิตสมรสเป็นเร่ืองปกติ 

ที่กระท�ากันก็ไม่ได้มีความน่าเช่ือถือเหมือนแต่ก่อน เพราะฉะน้ันใน 

ความสัมพันธ์แบบความรักเชิงชู้สาว ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจึงเป็น 

เสมือนหนึ่ง “รัฐอิสระ” ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เฉพาะบนฐานของ 

การเจรจาต่อรองและท�าข้อตกลงของผูท้ีเ่ท่าเทยีมกนัเท่านัน้ เงือ่นไขส�าคญั

ส�าหรับการเจรจาต่อรองดังกล่าวอยู่ท่ีว่าคู่กรณีจะต้องปลอดจากกรอบ

ระเบียบอ่ืนใดนอกจากความปรารถนาของตัวปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

แม้แต่ความพึงพอใจต่อความสุขที่เข้มข้นรุนแรงเฉพาะหน้าช่ัวครู่ช่ัว

ยามก็ไม่มีอะไรเสียหายในตัวของมันเองตราบเท่าที่มันเป็นความพอใจ

หรอืเสมอภาคของทกุฝ่าย เพราะฉะนัน้ แทนทีค่วามปรารถนาทางเพศ
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ในวยัหนุ่มสาวจะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัข้อเรยีกร้องทางกฎหมายและศลี

ธรรมของการแต่งงานอย่างในสงัคมแบบจารีตกก็ลบักลายเป็นว่าข้อเรียก

ร้องเหล่านัน้ก�าลงัต้องเปลีย่นตวัเองเพือ่ให้สอดคล้องกบัความปรารถนา

ของคนวัยหนุ่มสาว ควรเน้นเรื่องการควบคุมตนเอง ถูกทดแทนโดย

แนวคดิทีห่นนุให้ปลดปล่อยอารมณ์ความรูสึ้ก ความต้องการทางอารมณ์ 

ของทุกเพศเหมือนกันหมดเพราะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้ว  

“ความอบัอาย” ซึง่สงัคมเคยใช้เป็นกลไกการต�าหนปัิจเจกบคุคลทีโ่กหก 

ฉ้อโกง ขโมยหรือนอกใจคู่สมรส ถูกตัวความอับอายนั่นเองการกระท�า

ทีไ่ม่ได้ดวู่ามผีลกระทบในทางร้ายอย่างฉบัพลนัทนัทแีละชดัแจ้งแก่ผูอ้ืน่ 

เหน็ได้ชดัว่า คติปัจเจกบคุคลนยิมท�าให้เกิดความเช่ือว่าสทิธส่ิวนบคุคล 

มคีวามส�าคญัยิง่กว่าคณุประโยชน์ของส่วนรวม แน่นอนว่าความเจรญิเติบโต 

และแพร่หลายอย่างกว้างขวางของสื่อมวลชนล้วนมีผลกระทบต่อ 

ความคิดอ่านของคนทั่วโลก (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 32 – 33)

เมื่อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกมิติทางศีลธรรมออกจาก

การเมอืงหรอืกฎหมายได้ส�าหรบับางคน ทางออกกค็อื การเรยีกร้องให้มี  

“ขนัติธรรม” อดทนต่อความเห็นต่างกนัได้ ขนัตธิรรมจงึกลายเป็น “คณุธรรม”  

หลักเพียงอย่างเดียวท่ีจะขาดเสียไมได้ แต่ขันติธรรมส�าหรับสังคมเสรี

ประชาธปิไตยทีพ่ยายามแยกมิตทิางศลีธรรมออกไปจากมิตทิางการเมอืง

และสังคมดูจะมีความหมายไปในท�านองของการท่ีบุคคลพึงละเว้นจาก

การมีข้อวินิจฉัยทางศีลธรรมใดๆ เกี่ยวกับทัศนคติหรือแบบปฏิบัติของ

ผู้อื่นในสังคมก็อาจจะไม่ใช่ค�าตอบส�าหรับส่วนอื่นๆ ของสังคมเสมอไป 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 82) ท้ายทีส่ดุ สมบตัไิด้สรปุว่าสงัคมปัจจบัุน

คนมแีนวโน้มจะเลอืกอสิระเสรซีึง่เป็นของใหม่มากกว่าจรยิธรรมซึง่เป็น 

สิง่ทีม่มีาแต่อดตี ซึง่ทัง้สองส่ิงล้วนเป็นส่ิงทีน่�าไปสูช่วิีตทีดี่โดยต้องพิจารณา

จากบริบทของสังคมนั้นๆ ด้วย (สมบัติ จันทรวงศ์, 2554, น. 64) 

604

in_���������-6-�������(490-726).indd   604 23/9/2565   16:56:38



แนวความคิดระบบราชการท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทน  

หมายถึง ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่พิจารณาได้จากภูมิหลังทาง

สงัคมของบคุลากรต่างๆ ทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าระบบราชการประกอบกันขึน้ 

มาจากคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาจจะวัดออกมาในรูปของอาชีพของ

บดิา การศกึษา รายได้ของครอบครวั เพศ เชือ้ชาตหิรอืศาสนา เป็นต้น 

อาจกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่าเป็นการสรรหาบุคคลโดยให้ได้ตวัแทนทีม่าจาก 

คนทุกกลุม่ในสงัคม ซึง่แน่นอนว่าการสรรหาคนในแบบใหม่นีย่้อมแตกต่าง 

ไปจากการสรรหาบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก 

การสรรหาโดยยึดหลักการของระบบคุณธรรมเป็นการสรรหาบุคคลใน

ลกัษณะอย่างแคบ กล่าวคอื ในทางปฏบิตั ิบคุคลทีม่โีอกาสเข้ารบัราชการ 

กค็อืกลุม่คนทีไ่ด้เปรยีบทางสงัคม ส่วนการสรรหาจากทกุกลุม่ในสงัคมนี ้

จะมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบราชการ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชนชัน้ทีเ่สียเปรียบทางสงัคมในต�าแหน่งต่างๆ ของระบบ

ราชการอย่างได้สดัส่วน โดยใช้วธิกีารสรรหาทีเ่รยีกว่า “ระบบช่วยเหลอื 

ผูท้ีเ่สยีเปรยีบทางสงัคมให้มโีอกาสในการเข้ารับราชการ” ซึง่เป็นระบบที ่

มีวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ

คุณธรรมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ การรับบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการ 

ในระบบคณุธรรมต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความสามารถโดยปราศจาก

การพิจารณาถึงเช้ือชาติ ผิว ศาสนา เพศ หรือพื้นหลังทางสังคมของ 

ผู้สมัคร แต่ส�าหรับระบบช่วยเหลือผู้ท่ีเสียเปรียบทางสังคมให้มีโอกาส 

ในการเข้ารับราชการนี้มีความเชื่อที่ว่าการทดสอบเพื่อเข้ารับราชการ 

กรรมวิธีในการสัมภาษณ์ กฎเกณฑ์ของทางราชการและมาตรฐาน 

การบรหิารงานบุคคลด้านอ้ืนๆ แท้ทีจ่รงิแล้วมลีกัษณะเป็นการแบ่งแยก 

กีดกันผู้เสียเปรียบทางสังคม เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่ากรรมวิธีและ 
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มาตรฐานต่างๆ ในการบรหิารงานบคุคลสะท้อนให้เหน็ถงึระดบัการศกึษา  

ระบบค่านิยม และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่มคนที่ได้เปรียบ

ทางสังคม ดังน้ัน ในระบบใหม่นี้จึงพยายามพัฒนาวิธีการของระบบ 

ที่ช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคมโดยการแสวงหาและเปลี่ยนแปลง

กรรมวิธแีละมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลทีเ่ป็นเหตใุห้ผูท่ี้เสยีเปรยีบ

ทางสงัคมต้องหมดโอกาสในชวิีตราชการ (เชีย่วชาญ อาศวัุฒนกลุ, 2530, 

น. 49-63)

หลักการจริยธรรม

ในการน�าแนวคิดเรื่องจริยธรรมมาใช้ในทางปฏิบัติการบริหาร

ราชการแผ่นดนิน้ัน จ�าเป็นต้องเข้าใจหลกัการของจรยิธรรมทีม่อียูอ่ย่าง

หลากหลาย ในท่ีน้ี ได้หยิบยกหลักการจริยธรรมท่ีใช้ปฏิบัติกันท่ัวไป 

เป็นพื้นฐานมา 8 แนวทางด้วยกันเป็นฐานคติในการศึกษา ได้แก่  

(อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2551, น. 97-112)

1) หลักสัมพัทธนิยม (Relativism)

ในระยะแรกหลกัปรชัญาของการศึกษาจรยิธรรมมีความเชือ่ว่า  

ไม่มีเกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด ในการมาพิจารณาตัดสินความ

มีจริยธรรมของบุคคล ในสังคมท่ีแตกต่างกันย่อมมีมาตรฐานที่ใช้ใน

การประเมินความมีจริยธรรมของบุคคลแตกต่างออกไป ไม่มีอะไรเป็น 

หลกัสากลใช้อธบิายทกุสถานการณ์ได้ จรยิธรรมตามหลกันีจ้งึมลีกัษณะ

เป็นอตัวสิยั แนวความคดิสมัพทัธนยิมสดุขัว้ต่อต้านวธิคีดิแบบวทิยาศาสตร์

และให้เปิดโอกาสกับทางเลือกความคิดอื่นๆ
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ปัญหาในการประยุกต์ใช้หลักการนี้ท่ีส�าคัญคือเร่ืองของ 

ความไม่แน่นอน หรือความไม่มีมาตรฐานกลางที่สามารถอธิบาย 

และให้ความยุติธรรมกับการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม น�ามาซึ่ง 

ข้อถกเถยีงในการตคีวามและไม่ได้รบัความนยิมในการน�าไปปฏบิตั ิจงึเกดิ

แนวคดิทีต่ามมาเพือ่หาหลกัการอ่ืนในการตอบค�าถามเรือ่งจรยิธรรมของ

บุคคลได้แก่ Teleology, Deontology, Intuitionism, และ Virtue Theory 

2) หลักอรรถประโยชน์สูงสุดของคนส่วนใหญ่  
(Teleological Approach)

เป็นหลกัทีเ่น้นความมปีระโยชน์สูงสุดของคนส่วนใหญ่12 หัวใจ

ส�าคัญของการท�าความเข้าใจเรื่องอรรถประโยชน์ตามแนวการศึกษา

จรยิธรรมนีค้อืเรือ่งของอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) และปรชัญา

อัตตานิยม (Egoism) ตามแนวคิดของนักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม

จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และเจอเรมี เบนธัม (Jeremy 

Bentham) ทั้งสองเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ

ในชีวิต หัวใจในการคงอยู่ของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลมีแรงจูงใจ

ในการแสวงหาความสุขส�าราญ หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ดังนั้น มนุษย์

12 มรีากฐานศพัท์มาจากภาษากรกีว่า “Teleos” หมายถงึเสรจ็สมบรูณ์ (complete) 
สดุท้าย (final) ซึง่มาจากค�าว่า “Telos” หมายถงึส�าเร็จ (completion) หรือจบ (end) 
เมื่อน�ามารวมกับค�าว่า logos หรือ ology ซึ่งหมายถึงความรู้แล้วค�าว่า Teleology  
จึงหมายถึง ความรู้ของการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ของกระบวนการ
ธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบตามธรรมชาติทั้งหมด 
ในภาษาไทยพจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ – ไทยนิยามใช้ค�าว่าอันตภาพ หรือ 
อันตวิทยาโปรดดู อัมพร ธ�ารงลักษณ์. (2551). “หลักจริยธรรมส�าหรับ 
นักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles for Public Administration)”. รัฐสภาสาร.  
ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 100.
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ย่อมหาวธิกีารเพือ่ให้ได้พบความสขุทีส่ดุในชวีติ การกระท�าใดทีใ่ห้ผลลพัธ์

ในการตอบสนองความสขุของแต่ละคนนบัว่าเป็นสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม 

หลักทางศีลธรรมอันเลื่องชื่อของแนวคิดน้ี คือ เร่ืองความสุขสูงสุดของ 

คนจ�านวนมากทีส่ดุ (The Greatest Happiness for the Greatest Number)

เมื่อน�ามาพิจารณาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีหลัก

การพืน้ฐานในการให้การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน  

ดูเหมือนว่าแนวคิดอรรถประโยชน์สูงสุดดูจะสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐเป็นอย่างย่ิง เพื่อตอบสนองความสุขของประชาชนด้วยบริการ

ต่างๆ ซึ่งในที่สุดจะน�ามาซึ่งความสุขของสังคมในภาพรวม

อย่างไรกต็าม ปัญหาการประยกุต์ใช้ศลีธรรมแนวคดิอรรถนยิม 

คอื การก�าหนดนยิามความสุขท่ีเป็นเป้าหมายสงูสดุของสงัคมในลกัษณะ

ท่ีกว้างขวาง สอดคล้องกับหลักความสุขสูงสุดของคนจ�านวนมากที่สุด 

โดยทีม่องว่าสงัคมไม่สามารถมอบความสขุให้ทกุคนได้ ปัญหาจงึอยูท่ี่ว่า 

ความสุขที่สร้างขึ้นนั้นจะมีลักษณะอย่างไรและเป็นความสุขของคน 

กลุม่ใดบ้าง หากจะประเมินถงึการได้รบัประโยชน์จากการกระท�าการใดนี้ 

จ�าเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง 

(Ethical Egoism) เพือ่คนอืน่ (Ethical Altruism) หรอืเพ่ือส่วนรวมในสงัคม 

(Utilitarianism) ในกรณีที่หมายถึงประโยชน์ส�าหรับตัวเราเอง ในกรณีนี้

การตัดสินใจค�านึงถึง ประโยชน์ “ตัวเรา” เองเป็นหลัก คนอื่นอาจจะ 

ไม่ได้รบัประโยชน์ และ ส�าหรบัอรรถประโยชน์สงูสดุนัน้ เป็นการกระท�า

เพือ่คนอืน่ โดยทียึ่ดผูอ้ืน่เป็นหลกัในการตดัสินใจ ประโยชน์สดุท้ายสงูสดุ 

จะตกกับส่วนรวมในสังคม แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ พบว่า การก�าหนด

นิยามความหมายของอรรถประโยชน์นิยมเป็นส่ิงท่ีกระท�าได้ไม่ง่ายนัก 

และยิง่กว่านัน้ยงัก่อให้เกดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ในหลายระดบั

ด้วยเช่นกัน 
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3) หลกัจริยธรรมบนพ้ืนฐานของหลกัการ (Deontological  
Approach)

จากข้อบกพร่องของแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมท่ีมีปัญหา 

ในการน�ามาปฏบิตั ิเอม็มานเูอล คานท์ (Emmanuel Kant) ได้เสนอแนวคดิ

จริยธรรมที่เน้น หน้าที่ (Duty) หรือหลักการ (Principle) เป็นจริยธรรมเชิง

หน้าทีห่รอืหลกัการ (Ethics of Duty or Principle)13 ตามแนวคดิของคานท์ 

ส่ิงส�าคญัทีส่ดุในการตดัสนิปัญหาทางจรยิธรรม คอื การใช้หลกัการในการ

ตดัสนิปัญหาท้ังมวล เน่ืองจากเขามองว่าหลกัการต่างๆ มคีวามคงเส้นคงวา 

ในการอธิบายมากกว่าการใช้หลักประโยชน์สุขของแต่ละบุคคล โดยไม่

ค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่  

อีกทั้งยังสามารถน�ามาใช้อ้างอิงเทียบเคียงกันข้ามกาลเวลาได้เสมอ  

เพราะเป็นหลักการสากลท่ีเป็นทีย่อมรบักนัในสงัคมทกุสงัคมและวฒันธรรม  

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่าหลักการนี้ อาจจะดูแข็งทื่อเกินไป ไม่ได้ค�านึงถึง 

ความแตกต่างหรอืความเสยีเปรยีบของกลุ่มคนบางกลุ่มทีเ่ป็นผูเ้สียเปรยีบทาง

สงัคม ได้รบัโอกาสทางการศกึษา หรอืเข้าถึงทรพัยากรทีส่�าคญัไม่เท่าเทียม 

กบัคนในเมอืงหรอืมฐีานะทางเศรษฐกจิดกีว่า ดงัน้ัน การปรบัใช้เกณฑ์ทีย่ดึ

หลกัการเป็นส�าคญัอาจจะต้องให้โอกาสส�าหรบัคนทีม่ต้ีนทุนในการแข่งขนั

เท่าเทยีมกนั และอาจจะมข้ีอยกเว้นใช้หลกัการอรรถประโยชน์หรือหลกัการ 

อืน่ๆ ประกอบในกรณีทีต้่องการให้โอกาสกบักลุม่คนทีเ่สยีเปรยีบทางสงัคม

13  ค�าว่า Deontology มาจากภาษากรีก Deon ลดรูปมาจากค�าว่า Deontos หมายถึง  
ความผูกมัด ความจ�าเป็น ส่วนค�าว่า Logy หรือกรณีธรรม หมายถึง ค�าสอนทาง
จรยิศาสตร์ทีถ่อืคณุค่าของการกระท�าใดๆ ไม่ว่าจะดหีรือช่ัว ถูกหรือผดิ ต้องถูกตัดสนิ
โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นข้อผูกมัดมากกว่าที่จะตัดสินโดยผล 
ที่ตามมาภายหลัง ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตนเองหรือผู้อื่น โปรดดู 
อัมพร ธ�ารงลกัษณ์. (2551). “หลกัจรยิธรรมส�าหรับนักบรหิารรฐักิจ (Ethical Principles 
for Public Administration)”. รัฐสภาสาร. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 103.
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

4) หลักส�านึกส่วนบุคคล (Intuitionism)

หลกัคดินีเ้ชือ่ว่า จรยิธรรมมาจากความรูส้กึของบคุคล เกิดจาก

ความรูส้กึส�านกึส่วนตวัของแต่ละบคุคลท่ีจะมาบ่งบอกว่าการกระท�าน้ัน

เหมาะสม/สมควร และมีคุณธรรมโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลหรือตรรกะอื่น

มากล่าวอ้างสนับสนุนเสมอไป 

ปัญหาของการประยุกต์ใช้หลักคิดน้ี คือ การใช้หลักส�านึก 

ส่วนบุคคล ไร้ซึ่งความมีเหตุผลหรือตรรกะในการอธิบายการกระท�า

ทั้งหลาย ซึ่งการใช้ส�านึกส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมกล่อมเกลา 

จากครอบครัว ชมุชนและสงัคมมาอย่างยาวนาน จึงไม่อาจใช้เป็นหลกัการ 

ท่ียอมรบัได้ในสากลและในทางบรหิาร หลกันีอ้าจจะต้องน�าไปใช้ประกอบ

การอธิบายกับหลักการอื่นๆ ในการตัดสินใจและให้เหตุผล

5) หลักผู้มีคุณธรรม (Virtue Theory)

กลุ ่มนี้มีรากฐานแนวคิดมาจากนักปรัชญาอริสโตเติล  

การพิจารณาว่าการกระท�าใดมีคุณธรรมหรือไม่นั้นดูได้จากบุคลิกภาพ

ของบุคคลนั้นเป็นประการส�าคัญ ลักษณะโดยภาพรวมจากการกระท�า

ของบุคคลจึงสามารถน�ามาบ่งช้ีถึงความเป็นคนมีจริยธรรมในสังคม  

การทีส่งัคมเป็นผูบ่้งบอกว่าพฤติกรรมใด บคุลกิภาพใดเป็นสิง่ทีป่รารถนา

ในสงัคมอาจก่อให้เกดิปัญหาว่าท�าไมบคุลกิภาพบางอย่างจงึไม่อาจนับเป็น 

พฤติกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่ามคีณุธรรม เช่น ความเหน็แก่ตวั ความขีข้ลาด 

อันเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยใช้เชื่อมโยงพร้อมการอธิบายถึง

ประโยชน์ส่วนรวม บคุลกิภาพทีส่งัคมก�าหนดจงึนับเป็นสิง่ทีด่น่ีายกย่อง

ปัญหาหลกัของแนวคดินีอ้ยูท่ีก่ารค้นหาว่าอะไรคอืคณุสมบัติท่ีดี 

ส�าหรับคนในสังคม เนื่องจากแต่ละสังคม ชุมชนและบุคคลมีความเห็น 

ที่ต่างกัน ทั้งนี้หลักการนี้ยังถูกวิพากษ์ว่าเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
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ตามที่คนอื่นอยากให้เป็น บางครั้งคุณสมบัติที่ดีท่ีแสดงออกมาทาง

พฤติกรรมนี้อาจขัดแย้งกัน แล้วจะเลือกแสดงออกอย่างไร การใช ้

หลกัการนีเ้ป็นแนวทางตดัสนิใจจึงจ�าเป็นต้องใช้หลกัการอืน่ๆ ประกอบ

การตัดสินใจด้วย

6) หลักปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณ (Prudent 
Pragmatism)

จริยธรรมตามหลกัการนีไ้ด้รับการพฒันามาจากแนวคิดปรชัญา

ว่าด้วยความมเีหตผุลของอรสิโตเตลิ ลกัษณะของเหตผุลตามหลกัการนี ้

มิใช่เรื่องของเหตุผลล้วนๆ (Pure Reason) แต่เป็นเหตุผลที่ปฏิบัติได้ 

(Practical Reason) การทีบ่คุคลจะพฒันาตนเองไปถงึขัน้นีไ้ด้จะต้องเป็น 

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงข้อเท็จจริงสามารถใช้ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ต่างๆ  

สิง่ส�าคญัคอืต้องรูแ้ละสามารถใช้หลกัการต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องรูห้ลกัสากลท่ีใช้ท่ัวกันมากนัก ซ่ึงการตดัสนิใจ 

ว่าหลกัการใดมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ใดต้องอาศยัประสบการณ์

การท�างานที่สั่งสมมานาน 

แม้หลักการนี้จะมีประโยชน์แต่หลักการน้ีให้พิจารณาหลายๆ 

คุณค่าในสังคม ซึ่งบางครั้งคุณค่าเหล่านั้นอาจขัดแย้งกันเอง จึงจ�าเป็น

ต้องประเมนิและใช้วจิารณญาณประกอบกบัประสบการณ์ท�างานเลอืกใช้ 

หลักการที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด และบุคคลอาจใช้หลักการหาทางออก 

ในกรณีเดยีวกนัไม่เหมอืนกนัเนือ่งมาจากประสบการณ์ท�างานทีต่่างกนั 

จึงเป็นไปได้ว่าผลทีไ่ด้รบัจากการใช้หลกัการนีข้องแต่ละบคุคลย่อมไม่ใช่

สิง่เดียวกนั ท้ังนี ้ต้องมัน่ใจว่าจะไม่ใช้หลกัการนีเ้พือ่เป็นวธิกีารใช้อธบิาย

ให้เหตผุลและความชอบธรรมกบัคณุค่านยิมหรอืผลลพัธ์ทีต้่องการเท่านัน้ 

เพราะจะถือเป็นการใช้หลักการนี้อย่างผิดๆ
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7) หลักจริยธรรมเพ่ือผู้อื่น (Altruism)

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่บุคคลตัดสินใจกระท�าการใดๆ  

เพ่ือผู้อ่ืนโดยไม่ค�านงึว่าตนจะได้รบัประโยชน์หรอืไม่ แม้จะได้รบัการยอมรบั  

ชื่นชมจากสังคม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีมิได้คาดหวัง 

แต่อย่างใด เพราะเป้าหมายหลกัของการกระท�านัน้คือเพือ่ช่วยเหลอืคนอืน่ 

ไม่ใช่ตนเอง

แม้พืน้ฐานหลักการน้ีเป็นส่ิงทีดี่แต่หลกัการนีอ้าจน�ามาปฏบิตัิ 

ได้ยาก ในบางครัง้ความตัง้ใจดใีนการช่วยเหลอืผูอ้ืน่อาจน�ามาซึง่ผลกระทบ 

ในทางลบกลับคืนสู่สังคม ปัญหาหลักของหลักการนี้ในการประยุกต์ใช ้

คือ ตัวบุคคลท้ังหลายมักจะมีข้ออ้างที่ไม่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น  

ไม่มเีวลาและพลงังานมากพอ คดิว่าเด๋ียวคนอืน่กช่็วย ไม่มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ เป็นต้น

8) หลกัจรยิธรรมเพ่ือชมุชน (Communitarianism) 

หลกัการนีเ้ป็นหลกัจรยิธรรมล่าสดุในบรรดาหลักต่างๆ หลกัการ 

ของแนวคิดนี้ที่เสนอในเวทีนักชุมชนประกอบไปด้วย

1. ศักดิศ์รขีองมนษุย์มคีวามเกีย่วพนัสขุภาพของชมุชน เสรภีาพ

เบ่งบานได้ในสังคมท่ีมีสุขภาพดี แต่ชุมชนจะด�ารงอยู่ได ้

ไม่นาน หากสมาชิกชุมชนไม่ยอมเสียสละเวลา แรงกาย

แรงใจ ทรัพยากรและพลังงานรับผิดชอบโครงการร่วมกัน

2. สงัคมประชาธปิไตยทีป่ระสบความส�าเร็จต้องการการร่วมแรงกนั 

สร้างค่านยิม แบบแผนการปฏบิตัแิละลกัษณะนสิยัท่ีดร่ีวมกนั  

มิใช่การแทรกแซงจากรัฐบาลเสมอไป

3. คุณค่านยิมของชุมชนทีร่่วมกนัสร้างขึน้ต้องสอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล
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4. สถาบันในสังคม มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมค่านิยม

คุณธรรมที่สร้างขึ้น

5. พลเมอืงต้องเลิกเหน็แก่ประโยชน์ตนเองและให้ความใส่ใจ

ผู้อื่นมากขึ้น

6. สมาชกิของชมุชนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบเข้ามส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ทางการเมืองและประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

นักเคลื่อนไหวด้านชุมชนยังให้ความส�าคัญกับบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการสร้างค่านิยมที่ดีมีคุณธรรมแก่ชุมชน สถาบัน 

การศึกษาเองก็เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคุณธรรมรองจาก

สถาบนัครอบครวั ในขณะทีร่ฐับาลมหีน้าทีใ่นการกระตุน้ให้พลเมืองเข้ามา 

มีส่วนร่วมมากที่สุด และต้องตอบสนองความต้องการของพลเมืองด้วย 

องค์การอื่นๆ อย่างสมาคมอาสาสมัคร ส่วนธุรกิจต่างๆ ก็ต้องเข้ามา 

มีบทบาทในการสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงทางสงัคม ตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน และมีมาตรการควบคุมบุคคลที่ละเมิดมาตรฐานและค่านิยม

หลักๆ 

ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้จากการประยกุต์ใช้หลักการนีค้อื การส่งเสริม 

ให้คิดถึงผู้อื่นหรือท�าเพื่อชุมชนและสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา  

แต่เรื่องความต้องการที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล (Individual Rights) เอง 

ก็เป็นเรื่องท่ีต้องให้ความใส่ใจเช่นกัน ในทางปฏิบัตินั้น พบปัญหาว่า  

ใครจะเป็นผู ้ก�าหนดหรือช้ีน�าว่าคุณค่าใดเป็นสิ่งท่ีชุมชนนั้นควรให ้

ความยกย่องยอมรับให้มีการสอนในสถาบันศึกษาต่างๆ และ แนวคิดนี้ 

ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ลักษณะค่านิยมของท้องถิ่นหนึ่งอาจจะ

เป็นที่ยอมรับในท้องถ่ินนั้นแต่อาจไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับ 

ในสังคมอื่นหรือแม้ในชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นในสังคมเดียวกัน
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จริยธรรมในระบบราชการไทย 

จากบรบิทของประเทศไทยน้ันความส�าคญัของจรยิธรรมในแง่ที ่

เป็นแนวทางข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติและพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยที่ผ่านมาได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก่อนท่ีจะถูกบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นับต้ังแต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. ...(ฉบับลงประชามติ) โดยก�าหนดไว้ในทุกข้ันตอนของการบริหาร

งานบคุคลและก�าหนดไว้โดยใช้ถ้อยค�าในลักษณะต่างๆ การก�าหนดให้มี 

การจดัท�ามาตรฐานทางจรยิธรรมขึน้มานีเ้กดิขึน้ในครัง้แรกตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ก�าหนดว่า

“รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท�ามาตรฐาน

ทางคณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ 

และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”

ต่อมารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279 

และ 280 ได้ก�าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท เพือ่ประโยชน์ในการ

พจิารณา สรรหา กลัน่กรอง หรอืแต่งตัง้บคุคลใด เข้าสูต่�าแหน่งทีมี่ส่วน

เกี่ยวข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต�าแหน่ง  

การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ สภาขบัเคลือ่นการปฏริปู 

ประเทศ, 2559, น. 2)
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มาตรา 279 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ

ประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก�าหนดขึ้น จะต้องมีกลไกและ

ระบบในการด�าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง 

ให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดทางวินัย และหากเป็นการกระท�าผิดร้ายแรง 

ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พิจารณาด�าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต�าแหน่ง 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต�าแหน่งที่มี

ส่วนเกีย่วข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทัง้การโยกย้าย การเลือ่นต�าแหน่ง 

การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบ

คณุธรรมและค�านงึถงึพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบคุคลดงักล่าวด้วย และ

มาตรา 280 รฐัธรรมนญูแห่งราชการอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บัญญติั

ให้อ�านาจผูต้รวจการแผ่นดนิว่าเสนอแนะหรอืให้ค�าแนะน�าในการจดัท�า

หรือปรับปรงุประมวลจรยิธรรมตามมาตรา 279 วรรคหน่ึง และส่งเสรมิ 

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการมีจิตส�านึก

ทางจรยิธรรม รายงานการกระท�าทีม่กีารฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมเพ่ือให้ 

ผูท้ีร่บัผดิชอบในการบงัคับการให้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 (คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3) 

นอกจากนี ้ในร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2559  

ซึ่งได้ผ่านการลงประชามติรับร่างไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้ระบุ 

ไว้ในบทน�าถึงความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม 
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และจริยธรรม มุง่เน้นการสร้างกลไกป้องกนั ตรวจสอบและขจดัการทจุรติ 

และประพฤตมิชิอบทีเ่ข้มงวด เดด็ขาดเพือ่มใิห้ผูบ้รหิารทีป่ราศจากคณุธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมอืงหรอื

ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจและการก�าหนดมาตรการป้องกันและบริการ

จดัการวกิฤตกิารณ์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ (คณะกรรมการ

ร่างรฐัธรรมนูญ, 2559, น. 2-3) ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 76 วรรค 3 ไว้ว่า

“รฐัพงึจัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงาน

ของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่อง

รฐัในหน่วยงานนัน้ๆ ซ่ึงต้องไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว”

และยังได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 219 

“ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�าหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระรวมทัง้ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิและหวัหน้า

หน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระและเมือ่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรม 

ดงักล่าวต้องครอบคลมุถงึการรกัษาเกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ของชาติ

และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง..”

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐบาลให ้

ความสนใจเป็นอนัดบัต้นๆ จงึได้มกีารบรรจไุว้ในมาตราต่างๆ ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็น

รากฐานให้กบักฎหมายอืน่ๆ ทีจ่ะใช้บงัคบัในการบริหารราชการแผ่นดิน  

โดยสามารถประมวลกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมได้ทั้งหมด 6 แหล่ง 

ค่านิยม ดังนี้
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1. คา่นยิมหลกัมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยผูต้รวจการ 
แผ่นดิน

ดังท่ีรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280  

ได้ก�าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ก�าหนดค่านิยมหลัก 

(Core Values) ของมาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ น�าไป

เป็นแนวทางในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมอืง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภทไว้รวม 9 ข้อ ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2)  การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

(3)  การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4)  การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย

และไม่เลือกปฏิบัติ 

(6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(7)  การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

(8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และ 

(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ท่ีผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะน�า 

ในการจัดท�าประมวลจริยธรรมให้กับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของ

จริยธรรม กลไก และระบบการด�าเนนิการของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท แต่ละองค์กร ปรากฏจนถึงปี  

พ.ศ. 2558 ตามข้อมูลของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า 

มีประมวลจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทุกประเภทท่ีต้อง

ด�าเนินการทัง้ส้ินจ�านวน 15,709 หน่วยงาน ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จ�านวน 

14,606 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.39 และประมวลจริยธรรมของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีจ�านวน 8,022 หน่วยงาน ด�าเนินการ

แล้วเสรจ็จ�านวน 7,626 คิดเป็น ร้อยละ 95.07 นอกจากนัน้ ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย พิจารณาปัญหาการด�าเนินการ 

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมและประมวลจรยิธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ทีร้่องขอหรอืสอบถามมาโดยตลอดรวมทัง้การด�าเนนิการพจิารณาและ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ด�ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

ของรฐัท่ีฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมหรอืประมวลจรยิธรรม 

(คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3) 
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2. หลักจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ เช ่น  

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการ

ต�ารวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) คณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ด�าเนินการจัดท�าประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทท่ีตนรับผิดชอบขึ้น  

ในประมวลจรยิธรรมของส่วนราชการต่างๆ น้ี ได้ก�าหนดให้มกีลไกและ

ระบบในการด�าเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าว

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีกลไกและข้อบงัคบัทีส่ร้างขึน้ แต่ละส่วน

ราชการอาจก�าหนดไว้แตกต่างกนั เช่น ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ

พลเรือนก�าหนดให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ  

ให้หวัหน้าและผูบ้รหิารส่วนราชการ และให้มกีลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

ประจ�าส่วนราชการ รวมทัง้ผูท้ีใ่ห้ท�างานร่วมกนัและประชาชนท่ีมาตดิต่อ

ราชการหรือพบเห็น ท�าหน้าท่ีเป็นกลไกในการควบคุม ก�ากับ แนะน�า 

ตดิตาม สอดส่อง คุม้ครองการปฏิบัต ิตามประมวลจรยิธรรม และก�าหนด

ให้มีระบบการด�าเนินการเพ่ือให้มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ ยกย่อง ประเมินผลการปฏิบัติกรณี

ฝ่าฝืนจรยิธรรมให้สัง่ลงโทษทางวนิยั เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ท�าทัณฑ์บน

เป็นหลัก หรือให้ไปรับการอบรมพัฒนา เป็นต้น (คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 4)
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ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืนปี พ.ศ. 2552 ได้จดัท�า 

ขึน้ตามอ�านาจของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279  

และมาตรา 280 ดงัทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบรหิาร

งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าข้าราชการ

พลเรือนทุกต�าแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ราชการแผ่นดินในส่วนที ่

รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ การใช้อ�านาจเพื่อปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการพลเรอืนท้ังปวงจงึต้องมคีณุธรรมเพือ่น�าประโยชน์

มาให้เกิดแก่ส่วนรวม นอกจากค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดย 

ผูต้รวจการแผ่นดนิทัง้ 9 ข้อทีข้่าราชการพงึปฏบิตัติามแล้ว ทางส�านกังาน 

ก.พ.ยงัได้จดัท�าประมวลจรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืนไว้ 10 ข้อ ดงันี้ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 น. 75 – 80) 

(1)  ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�าใน 

สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

(2)  ข้าราชการต้องมจีติส�านกึทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 

เสยีสละ ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรวดเรว็ โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้

(3)  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที่

และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน

(4)  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย

อาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

(5)  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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(6)  ข้าราชการต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม เป็นกลาง 

ทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี 

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

(7)  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา 

ให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�าเนินงาน

เพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(8)  ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ

มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด

(9)  ข้าราชการต้องยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมราชการ

621

in_���������-6-�������(490-726).indd   621 23/9/2565   16:56:38



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

3. หลักจริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 

ก�าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวล

จรยิธรรมทีก่�าหนดขึน้ส�าหรบัข้าราชการแต่ละประเภทในทีน่ีผู้เ้ขยีนจะขอ 

ยกตัวอย่างจริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ ซึ่งได้อาศัยอ�านาจตาม

รัฐธรรมนูญดังกล่าวและอ�านาจตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ

มาตรา 31 วรรค 1 ให้อ�านาจคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) 

ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อก�าหนด ประกาศหรอืมมีตเิก่ียวกบั 

การบรหิารงานบคุคลเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญัตติ�ารวจแห่งชาติ  

และมาตรา 77 ก�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจต้องถือและปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ

ของต�ารวจตามทีก่�าหนดในกฎ ก.ตร.จงึได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบ 

แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต�ารวจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุกฎ ก.ตร. 

ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลาจึงได้ออกกฎ ก.ตร. 

ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553  

ขึ้นมาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

ให้ยกเลกิประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2551 และ

ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2553 แทน 

(กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, ค�าน�า)

โดยในส่วนท่ี 2 ได้ระบถุงึจรยิธรรมของต�ารวจไว้ว่า (กองบงัคบั 

การตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, น. 3 – 6) 
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ข้อ 7 ข้าราชการต�ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 

พระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด

(2)  สนบัสนนุการเมอืงประชาธปิไตยด้วยศรทัธา มคีวามเป็นกลาง 

ทางการเมอืง ไม่เป็นผูบ้รหิารหรอืกรรมการพรรคการเมือง 

และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกต้ังท้ังในระดับชาติ

และท้องถิ่น

ข้อ 8 ข้าราชการต�ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอ่ืนโดย

เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 9 ข้าราชการต�ารวจต้องปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยค�านงึถงึประโยชน์ของทางราชการ 

ประชาชน ชมุชน และประเทศชาตเิป็นส�าคัญ ซึง่ต้องประพฤตปิฏบิตั ิดังน้ี

(1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร  

เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน

(3)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละท้ิง

หน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
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(4)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 

คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียง

วิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

(5)  รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพือ่ประโยชน์ในกระบวนการยุตธิรรม 

หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก�าหนด

ข้อ 10 ข้าราชการต�ารวจต้องมจีติส�านึกของความเป็นผูพ้ทิกัษ์

สนัตริาษฎร์เพ่ือให้ประชาชนศรทัธาและเชือ่มัน่ ซึง่ต้องประพฤตปิฏบิตัดิงันี้

(1)  มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพ 

อ่อนโยนต่อประชาชนผูร้บับรกิาร รวมทัง้ให้บรกิารประชาชน

ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ

(2)  ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่

เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้

เกียรติ รวมทัง้ไม่ใช้ถ้อยค�า กริยา หรือท่าทาง ทีม่ลีกัษณะ

หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

(3)  เอือ้เฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลอืประชาชนเมือ่อยูใ่นฐานะ

ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอื หรอืประสบเคราะห์จาก

อบุตัเิหต ุการละเมดิกฎหมาย หรอืภยัอืน่ๆ ไม่ว่าบคุคลนัน้

จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�าผิดกฎหมายหรือไม่

(4)  ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการอย่างเคร่งครดั การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน

ท่ีร้องขอ ต้องด�าเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลา 

ให้เนิน่ช้า และไม่ให้ข้อมลูข่าวสารอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน
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ข้อ 11 ข้าราชการต�ารวจต้องหมัน่ศกึษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา  

เพือ่พฒันาตนเองให้ทนัโลกทนัเหตกุารณ์ และมคีวามช�านาญการในงาน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบยีบ ธรรมเนียมการปฏบิตัขิองส่วนราชการในกระบวนการยตุธิรรม 

เช่น ฝ่ายอยัการ ศาล ราชทณัฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

กบัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของตน เพือ่สามารถประสานงานได้อย่าง

กลมกลนื แนบเนยีน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ

ข้อ 12 ข้าราชการต�ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่น

ในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงต้อง

ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ไม่ใช้ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้

ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าท่ีของตน แสวงหาประโยชน์

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น

(2)  ไม่ใช้ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้

ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าท่ีของตน ไปในทางจูงใจหรือมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�า

ของข้าราชการต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผล

ให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�าของผู้นั้น 

สูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม

(3)  ไม่รับของขวัญนอกเหนอืจากโอกาสและกาลตามประเพณี

นิยม และของขวัญน้ันต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติประกาศก�าหนด

625

in_���������-6-�������(490-726).indd   625 23/9/2565   16:56:38



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(4)  ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพ่ือธุรกิจหรือ

ประโยชน์ส่วนตน

(5)  ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ 

ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ

ประโชน์ส่วนรวม

(6)  ด�ารงชีวติส่วนตวัไม่ให้เกิดมลทนิมวัหมองต่อต�าแหน่งหน้าท่ี 

ไม่ท�าผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่น 

ในอบายมุขทัง้หลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรหูรา และใช้จ่ายประหยดั

ตามฐานะแห่งตน

ข้อ 13 ข้าราชการต�ารวจต้องภาคภมูใิจในวชิาชพี กล้ายนืหยดั

กระท�าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็น

ต�ารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(2)  ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม

(3)  ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ทีต่นรูห้รอืควรจะรูว่้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา 

ผู้สั่ง

(4)  ไม่เลีย่งกฎหมาย ใช้หรอืแนะน�าให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย

เพ่ือประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือท�าให้สูญเสีย

ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
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ข้อ 14 ในฐานะเป็นผู้บงัคบับญัชา ข้าราชการต�ารวจต้องประพฤต ิ

ปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง

เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

(2)  หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวล

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตกัเตอืนด้วยจติเมตตา 

และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

(3)  ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 

ตามท�านองคลองธรรมยอมรบัฟังความคดิเหน็ และไม่ผลัก

ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

(4)  ใช้หลกัคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ 

ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความล�าเอียง

ข้อ 15 ในฐานะผู้ใต้บังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ข้าราชการ

ต�ารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  เคารพเชือ่ฟัง และปฏบิตัติามค�าส่ังผูบ้งัคับบญัชาทีช่อบด้วย 

กฎหมาย

(2)  รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

(3)  ปฏบิตัต่ิอผู้บงัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานด้วยความสภุาพ

มีน�้าใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้ง 

รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

(4)  อทุศิตนเอง ไม่หลกีเลีย่งหรอืเก่ียงงาน ร่วมมอืร่วมใจปฏบิติั

หน้าที่โดยยึดความส�าเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วย

เป็นที่ตั้ง
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4. ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.)

รฐับาลปัจจบุนัภายใต้การบรหิารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีได้จัดระเบียบสังคมโดยก�าหนดค่านิยม 12 ประการ  

ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(2) ซ่ือสตัย์ เสยีสละ อดทนมีอดุมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพือ่ส่วนรวม 

(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

(4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

(6) มศีลีธรรมรกัษาความสตัย์ หวังดต่ีอผูอ่ื้น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

(7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

(8) มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 

(9) มีสติรู ้ตัว รู ้คิด รู ้ท�า รู ้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(10) รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช ้

เม่ือยามจ�าเป็น มไีว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืกแ็จกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อม 

ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(11) มคีวามเข้มแขง็ท้ังร่างกายและจติใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ

ฝ่ายต�่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

(12) ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า

ผลประโยชน์ของตนเอง
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จากหลกัการเรือ่งจรยิธรรมในข้างต้น จะพบว่าแม้มกีารจดัท�า 

ค่านิยมหลักเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกลางและมีการก�าหนดให้

แต่ละองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้จัดท�าประมวล

จริยธรรมเพื่อความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีรัฐและข้าราชการในแต่ละ

หน่วยงาน อย่างไรกต็าม ในการน�าประมวลจรยิธรรมไปใช้ในภาคปฏบัิติ

ยงัขาดความชดัเจนและยังไม่มีประสทิธิภาพเพยีงพอ (คณะกรรมาธิการ

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 6) 

 ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย ในปี 2560 ตามมาด้วยการปฏริปูระบบราชการ

และการแก้ไขกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ

กฎหมายหลักของประเทศ ในประเด็นเรื่องจริยธรรมนี้ ได้มีการออก  

“พระราชบญัญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562” ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก�าหนดให้  

“รฐัพงึจัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกั 

ในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

นั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมี “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน

ทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและ

กลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพ่ือเสรมิสร้างให้มกีารปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรม”  

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

5. จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิในระยะ 20 ปี ได้วางกรอบแนวทาง

การพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยตั้งกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศ

จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย 

มคีวามสขุและตอบสนองต่อการบรรลซุึง่ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ

สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

ในส่วนของภาครฐัจะต้องมคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติและ

ประพฤตมิิชอบ ทกุภาคส่วนร่วมต่อต้าน การทจุรติ ภาครฐัมกีารบรหิาร 

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในทกุระดบั โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมของบคุลากรภาครฐัให้เกิดขึน้ รวมทัง้สร้างจติส�านกึ

และค่านยิมให้ทกุภาคส่วนตืน่ตัวและละอายต่อการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  

ภาคประชาสงัคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มส่ีวนร่วมในการสอดส่อง  

เฝ้าระวัง ให้ข้อมลู แจ้งเบาะแสการทจุรติ และตรวจสอบการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครฐั และภาคส่วนอืน่ๆ โดยได้รับความคุม้ครองจากรัฐ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยสรุปประเด็นจริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ, ม.ป.ป.)
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(1) ในส่วนประชาชนและภาคต่ีางๆ ในสงัคมร่วมมอืกนัในการ

ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ 

ให้ความรูแ้ก่ประชาชนถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจรติและประพฤติมชิอบ

ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน จดัให้มมีาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

รวมทัง้ ส่งเสรมิ และเสรมิสร้าง การมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส 

การทุจรติ โดยได้รบัความคุม้ครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตัพิร้อมทัง้ 

มรีะบบการรบัเรือ่ง ร้องเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่ปีระสทิธภิาพ

(2) ด้านบคุลากรภาครฐัยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและ

ความซื่อสัตย์สุจริต ก�าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทาง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และหลกีเลีย่งการขดักนัระหว่างประโยชน์บคุคลและประโยชน์ส่วนรวม  

รวมท้ัง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร 

ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ โดยเฉพาะผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการ 

ศาลรฐัธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดิน  

และผูด้�ารงต�าแหน่งระดับสงูตามทีก่ฎหมายก�าหนด จะต้องเปิดเผยบญัชี

แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินให้ประชาชนทราบ

(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 

มคีวามเดด็ขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จดัการกับผูก้ระท�าความผดิ 

ทจุรติและประพฤติมชิอบในทกุระดบั อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ 

ตรวจสอบได้พร้อมทัง้ให้การด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม ปราศจาก

การแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการ

คุม้ครองพยาน และผูท่ี้เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ต้องก�าหนดให้มกีารลงโทษ

ผู้กระท�าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว
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(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์

และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนา

ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ

และมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. แผนการสง่เสริมคณุธรรม จรยิธรรม และแผนการ
ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของ ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  

และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ  

ภาคสือ่มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 

– 2564) เพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญของภาครัฐในการส่งเสริมคุณธรรม 

สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน 

และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม

ในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 

อันจะส่งผลต่อความเจริญ ความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา  

ให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็ด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ
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วถิวีฒันธรรมไทยอย่างย่ังยืน เป็นสังคมท่ีมคุีณภาพ คอื สงัคมอุดมปัญญา  

สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่เกื้อกูล

แบ่งปัน โดยการน�าจริยธรรมไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานที่สนองงานตาม 

พระราชด�าร ิรวมท้ังเป็นหน่วยงานทีข่บัเคลือ่นและเผยแพร่แนวทางตาม 

พระราชด�าร ิและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนัน้ การมภีาพลกัษณ์ 

ที่ดีขององค์กร จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า 

ส�านกังาน กปร. ได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์สจุรติ โปร่งใส มีคุณธรรม  

และนกึถึงประโยชน์สขุของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิง่ส�าคัญ  

ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใสในการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอน มคีวามพร้อม 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้กับ

บุคลากร และให้ความส�าคัญกับการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน ทั้งในเรื่องของการป้องกันการทุจริต  

การส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลในองค์กร และในการด�ารงชวิีต

ของคนในองค์กร จงึเหน็สมควรทีจ่ะมี “แผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ แผนการป้องกันต่อต้านการทุจริต ของส�านักงาน กปร. 

พ.ศ. 2561-2564” อย่างเป็นรูปธรรม

ส�านักงาน กปร. ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดท�าแผน 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากฐานคิด 7 แหล่ง ประกอบด้วย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

1) พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

“มาตรา 76 รฐัพึงพัฒนาระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยหน่วยงานของรฐั 
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดิน การจดัท�าบรกิารสาธารณะ และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น 
ผู ้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย 
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อ�านาจหรอืกระท�าการ 
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตัง้หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงาน 
ของรฐัใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

3) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศกัราช 

2557 มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท�าร่าง

รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560- 2564)

“นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ นโยบายท่ี 9 : เสรมิสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ 
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ หน่วยงานภาครฐัมรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ”

5) พระราชบัญญติัระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

“มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัติน้ีต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ  
การอ�านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน”

6) มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทัง้นี ้สามารถสรปุค่านยิมของส�านกังาน กปร. คอื “จงรกัและ

ภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  

โดยให้ความหมายของค่านิยมโดยสังเขป ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(1) จงรักและภักดี ในฐานะท่ีส�านักงาน กปร. เป็น 

หน่วยงานหนึ่งที่ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ และใกล้ชิดสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ จึงก�าหนดให้ความจงรักและภักดีเป็นส่วนหน่ึงของ 

หลักจริยธรรมขององค์การ โดยมุ่งการท�างานเพื่อสนองประโยชน์ตาม 

พระราชด�าริเป็นส�าคัญ

(2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง 1) สุจริตทางกาย หมายถึง  

การท�าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น 

เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิง

ลกัขโมย หรอืเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสทิธใินทรพัย์สนิของกนัและกนั  

ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ  

หรอืท�าลายลบหลูเ่กยีรตแิละวงศ์ตระกลูของกนั 2) สุจรติทางวาจา หมายถงึ  

ท�าสิ่งท่ีดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก 

หลอกลวง กล่าวแต่ค�าสตัย์ ไม่จงใจพูดให้ผดิจากความจรงิ เพราะเหน็แก่ 

ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต ่

ค�าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคาหยาบคาย สกปรกเสียหาย 

พูดแต่ค�าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหล 

เพ้อเจ้อ พูดแต่ค�าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ  

3) สุจริตทางใจ หมายถึง ท�าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ  

ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท�าใจ 

ให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะ

ท�าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 

ความซ่ือสัตย์สจุรตินีจ้ะน�ามาซึง่ความเจรญิก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ 

และประโยชน์สุขของประชาชน
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(3) สามคัค ีจากการท่ีบทบาทหน้าทีส่�าคญัประการหนึง่

ของส�านกังาน กปร.คอื การประสาน วางแผน สนบัสนนุ และร่วมด�าเนนิ

งานกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือ 

ต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัโครงการอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมอื 

เพือ่การพฒันาตามแนวพระราชด�าริ ดงันัน้ความสามคัค ีจงึเป็นค่านยิม 

ท่ีส�าคัญหนึ่งของสานักงาน กปร. ในการที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วง 

ตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนน้ัน  

จ�าเป็นต้องด�าเนนิงานท่ีต้องได้รบัความร่วมมอืจากหลายฝ่ายในการทีจ่ะ

ร่วมกนัวางแผนคดิแก้ไขปัญหาเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน  

ดังนั้น โครงการต่างๆ จะส�าเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยความสามัคคี 

ทัง้บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ะเป็นพลงัขับเคลือ่นโครงการ

ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(4) อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง 

บุคลากรของส�านักงาน กปร. จะต้องมีค่านิยมร่วมกันในการท�างาน 

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละในการท�างาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไข

ปัญหาให้กบัราษฎร์ด้วยความเสยีสละมุง่มัน่ ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทัศน์ของ

ส�านักงาน กปร. คอื “หน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ 

ท่ีมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน” (ส�านักงานคณะกรรมการ 

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร,ิ ม.ป.ป. น. 

2-4 และ 11-12)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

7. หลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562

สบืเนือ่งจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพ.ศ. 2560 

มาตรา 76 วรรคสาม ก�าหนดว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว” ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท�าประมวลจริยธรรมเป็น

ไปด้วยความเรยีบร้อย และเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั จงึเหน็ควรให้มี 

“กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจรยิธรรมใช้เป็นหลกัในการจดัท�าประมวล

จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมท้ังมาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เสรมิสร้างให้มกีารปฏิบตัิ

ตามประมวลจริยธรรม” ซึ่งในไปสู่ที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ในเวลาต่อมา

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มผีลใช้บงัคับตัง้แต่วันถดัจาก 

วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา (ประกาศฯ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2562  

จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562) ให้มีผลบังคับใช้ตาม

มาตรา 3 กับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

ส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถ่ิน  

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร  

แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธรุการของรฐัสภา องค์กรอิสระ ศาล 

และองค์กรอัยการ 
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โดยสามารถสรปุเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมของเจา้หน้าที่

ของรัฐ (มาตรา 5)  ได้ดังนี้

1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2)  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

3)  กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ 

มีจิตสาธารณะ

5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7)  ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ 

ทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส�าคัญ 

ในการจัดท�าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก�าหนดเป็น 

หลกัเกณฑ์ในการปฏบิตัตินของเจ้าหน้าทีข่องรฐั เกีย่วกบัสภาพคณุงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ส�าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสิน 

ความถกูผิด การปฏิบติัทีค่วรกระท�าหรอืไม่ควรกระท�า ตลอดจนการด�ารงตน 

ในการกระท�าความดีและละเว้นความชั่ว 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ทั้งนี้ตามพรบ. ได้ก�าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงานของรฐั (ก.พ.) ผู้รบัผิดชอบในการจดัท�าประมวลจรยิธรรม 

(มาตรา 6) เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม 

จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของ 

หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม (ก.ม.จ.) 

(มาตรา 8 มาตรา 13 และ มาตรา 14)

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และ

อ�านาจหลักๆ ดังต่อไปนี้

1) เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกับนโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านมาตรฐานทางจรยิธรรมและการส่งเสรมิจรยิธรรมภาครฐัต่อคณะรฐัมนตรี

2) ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการขบัเคลือ่น การด�าเนนิ

กระบวนการรักษาจริยธรรม ก�าหนดกลไกและการบังคับใช้ประมวล

จริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

หรือผู้บังคับบัญชาน�าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรม

3) ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัมีความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมและยดึถอืแนวทางปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม เสนอแนะ

มาตรการเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัติาม

ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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4) ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิการตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ประเมนิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม 

และประเมนิพฤตกิรรมทางจรยิธรรมส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน

5) ตรวจสอบรายงานประจ�าปีของหน่วยงานของรฐั และจดัท�า

รายงานสรุปผลการด�าเนนิงานดงักล่าวเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6 ) ตีความและวินิจฉัยป ัญหาท่ีเกิดจากการใช ้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้

7) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เป็นระเบียบ คูม่อื หรอืแนวทางปฏิบัตเิพ่ือ

ให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ 

ส�าหรับการจัดท�าประมวลจริยธรรมและข้อก�าหนดจริยธรรม ก�าหนด

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ค�าแนะน�าแก ่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

8) แจ้งให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคล หรอืหน่วยงานของรฐั

ที่มีการจัดท�าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ 

ข้อก�าหนดจรยิธรรมไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมหรอืมกีารปฏบัิต ิ

ทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.ม.จ. ก�าหนด ด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้อง 

(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562, น. 1-10)

เมื่อพิจารณากรอบหลักจริยธรรมในประเทศไทยที่บัญญัติขึ้น 

โดยหน่วยงานต่างๆท้ัง 7 แหล่ง ซึง่ประกอบด้วย หนึง่ ผูต้รวจการแผ่นดิน 

สอง คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน สาม คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ  
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

สี่ ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ห้า จรยิธรรมตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

หก แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้าน

การทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของส�านักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน 

กปร.) และล�าดบัสดุท้ายคอืหลกัคณุธรรมตามพระราชบัญญตัมิาตรฐาน

ทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทัง้ 7 กรอบแนวคดิแล้ว จะพบว่ามปีระเดน็ร่วม

หลกัจริยธรรมทีย่ดึถือปฏิบตัร่ิวมกันทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) การยดึมัน่ 

คณุธรรม จรยิธรรม 2) ความซือ่สัตย์ 3) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติ 

และส่วนรวม 4) ยึดมั่นจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 5) การยืนหยัด

ท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 6) การยึดม่ันในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 7) ใฝ่หาความรู ้และ 

8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

อย่างไรกต็าม มีบางดชันทีีแ่ตกต่างกนัในบางหน่วยงานทีย่งัขาด 

การก�าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวดัในด้านนัน้ๆ อยู่ เช่น ในเรือ่งของการยดึมัน่ใน

จรยิธรรมน้ันไม่ได้มอียูใ่นหลกัจรยิธรรมของต�ารวจ การยดึมัน่หลกัวชิาชีพ

เองก็ไม่ได้มีอยู่ในค่านิยม 12 ประการ การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถกูกฎหมายไม่ได้มอียูใ่นหลกัจรยิธรรมของผูต้รวจการแผ่นดนิ  

ในขณะที่การมุ่งหาความรู้เองน้ันหลักจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญก็ไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นหลัก

จรยิธรรมในหน่วยงาน เกณฑ์ความสามคัคก็ีมเีฉพาะกรอบจรยิธรรมของ

ส�านักงานกปร. และการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการสอดส่องการทุจรติ 

มีอยู่เฉพาะในกรอบจริยธรรมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น
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สรุปแล้วเราสามารถสังเคราะห์ ประเด็นร่วมหลักจริยธรรม  

8 ประการ (ตามตาราง 7) ได้แก่ (1) ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  

(2) ความซื่อสัตย์ (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม  

(4) ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี (5) การยนืหยัดท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย (6) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (7) ใฝ่หาความรู้ (8) มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ของงาน เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานหรือมาตรฐานท่ีระบบราชการไทย 

หน่วยงานราชการ และองค์การภาครัฐในไทยยึดถือปฏิบัติเป็นหลัก

เดียวกัน บางหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีหลักจริยธรรมครอบคลุมในด้าน 

ดังกล่าวอาจต้องพิจารณาเพิ่มหลักจริยธรรมในด้านน้ันให้ครอบคลุม 

มากยิ่งขึ้นเพื่อที่หลักจริยธรรมท้ัง 8 ประการจะสามารถน�าไปใช้เป็น 

หลักพื้นฐานเพื่อน�าไปปรับใช้ในหน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ยกมา 

เปรียบเทียบและศึกษาในงานชิ้นนี้อีกด้วย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

      ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม     จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย

ประเด็นร่วม ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ

พลเรือน

ข้าราชการ
ตำารวจ

ค่านิยม  
12 ประการ 

คสช.

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

สนง.

กปร.

พรบ.
จริยธรรม 

2562

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
      

2. ความซื่อสัตย์
      

3. ยึดประโยชน์ของชาตแิละสว่นรวม
      

4. ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี
      

5. การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย       

6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ       

7. ใฝ่หาความรู้
      

8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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      ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม     จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย

ประเด็นร่วม ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ

พลเรือน

ข้าราชการ
ตำารวจ

ค่านิยม  
12 ประการ 

คสช.

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

สนง.

กปร.

พรบ.
จริยธรรม 

2562

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
      

2. ความซื่อสัตย์
      

3. ยึดประโยชน์ของชาตแิละสว่นรวม
      

4. ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี
      

5. การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย       

6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ       

7. ใฝ่หาความรู้
      

8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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พฤติกรรมที่ท้าทายและที่ส่งเสริมจริยธรรม

จากความหมาย ความเป็นมาและหลักการของจริยธรรม 

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเราจะเหน็ได้ถึงความซบัซ้อนของการน�าหลกัจรยิธรรม

มาใช้ในทางปฏิบัติกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การต่างๆ โดย

หลักจริยธรรมที่น�ามาใช้นั้นต้องประสบกับปัญหาท้าทายอย่างต่อเนื่อง 

ในการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินพฤติกรรม 

ท่ีท้าทายและพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ การรีดนาทาเร้น  

การทุจริตเชิงนโยบายต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีพบเห็น

ได้บ่อยในการบริหารราชการแผ่นและสังคมไทย 3 ประการ ได้แก่  

การคอร์รัปชัน และการโกหกสีขาว และมีแนวโน้มในอนาคตท่ีหาก

ได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแล้ว จะเป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรม 

ให้บงัเกิดขึน้ในระบบราชการ คอื การคุ้มครองการเปิดโปง ซึง่จะได้กล่าว

ในรายละเอียด ต่อไปนี้

1) คอร์รัปชัน14 

ปัญหาการคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส�าคญัทีส่ัง่สมอยูใ่นสงัคมและ

การบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยมาช้านาน ปัญหาเช่นน้ีส่งผลกระทบ

14  ส�าหรับการศึกษาเรื่องคอร์รัปชันน้ันถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญและได้รับความสนใจ
อย่างมากทัง้ในด้านสังคม การเมืองและการบริหารราชการไทยโปรดด ูเกรยีงศักดิ์ 
เจรญิวงศ์ศกัดิ.์ (2547). กลเมด็เดด็ปีกคอร์รปัชนั. กรุงเทพมหานคร ซคัเซสมเีดยี. 

ผาสกุ พงษ์ไพจติร และ สงัศติ พริยิะรงัสรรค์. (2537). คอร์รปัชนักบัประชาธปิไตยไทย.  
กรงุเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ชยัวฒัน์ สรุวชิยั. 
(2546). ธรรมาภบิาลกบัคอร์รปัชนัในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวถิทีรรศน์. 
วทิยากร เชยีงกูล. (2549). แนวทางปราบคอร์รัปชนัอย่างได้ผล : เปรียบเทยีบไทย
กับประเทศอื่น. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สายธาร. สังศิต พิริยะรังสรรค์. 
(2549). ทฤษฎีการคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. 
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ต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ สาเหตหุลกัของการคอร์รปัชนันัน้เป็นปัญหา

ในระดับโครงสร้างทีซ่บัซ้อนเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้มอี�านาจบงัคบัใช้กฎหมาย

หรือกฎระเบียบโดยขาดจิตส�านึกและความโปร่งใส 

1.1) นิยามความหมายของการคอร์รัปชัน ในเบื้องต้น 

จะขออธิบายนิยามความหมายและรูปแบบของการคอร์รัปชันซ่ึงมี

การนิยามโดยนักวิชาการหลายท่านและศิริวรรณ มนอัตระผดุงได้ท�า 

การรวบรวมและเรยีบเรยีงเอาไว้ดังนี ้(ศริวิรรณ มนอตัระผดงุ, 2555, น. 2) 

1.1.1) ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) 

ได้ให้ค�าจ�ากดัความของการคอร์รปัชนัไว้ว่ามาจาก

รากศพัท์ภาษาละตนิว่า Corrumpere ซึง่หมายถงึ

การท�าลายหรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม

ปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ปฏบิตัิ

น้อยกว่าหรือไม่ดเีท่าทีก่ฎหมายระบไุว้ หรือแม้แต่

การท�าตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วิธกีาร

ที่ผิดกฎหมาย 

1.1.2) ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์  

ได้นิยามว่า การคอร์รปัชนั คอื การใช้อ�านาจเพือ่

ให้ได้มาซึง่ก�าไร ต�าแหน่ง ชือ่เสียงเกยีรตยิศ หรอื

ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือมาตรฐานทางศีลธรรม และอาจรวมไปถึง

พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีต�าแหน่งในราชการ

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาสู่ตนและพรรคพวกทั้ง

ด้านสังคม การเงินและต�าแหน่งหน้าที่
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1.1.3) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้ให้ 

ค�าจ�ากดัความของการคอร์รัปชนัไว้ว่า คอื การกระท�า 

ใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการให้ได้มาซึ่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตน

1.1.4) พรศักดิ์  ผ ่องแผ้วได้น�าค�าภาษาไทยอย่าง  

“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” มาเทียบเคียงกับค�าว่า 

“Corruption” ในภาษาอังกฤษว่ามีความหมาย 

ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามค�าว่า “ฉ้อราษฎร์ 

บังหลวง” มีความหมายแคบกว่า “Corruption” 

เพราะ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” อาจหมายถึง

เฉพาะการเบียดบังยักยอกทรัพย์ของรัฐและ 

ของสาธารณะเท่าน้ัน คนท่ัวไปในปัจจุบันนี้เรียก 

การฉ้อราษฎร์บังหลวงทับศัพท์ว่า คอร์รัปชัน 

คอร์รัปชันเป็นค�าที่ได้ยินแล้วเข้าใจ อะไรที่มี

คอร์รัปชัน หมายถึงว่าสิ่งนั้น “เลว” แต่การให้

นิยาม หรือให้ค�าจ�ากัดความของคอร์รัปชันอย่าง

เป็นระบบอาจมิใช่เป็นเร่ืองที่ง่ายนัก (พรศักด์ิ 

ผ่องแผ้ว, 2544, น. 1) 

ส�าหรบัความหมายเพิม่เตมิในบรบิทไทยนัน้ พรศกัดิ ์ผ่องแผ้ว

ยังได้เสนอไว้ว่า การคอร์รัปชันตามความหมายในพจนานุกรมไทย  

มีความหมายกว้างมาก (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2544, น.8) หมายถึง  

การฉ้อราษฎร์บังหลวง การรีดไถโดยการท่ีเจ้าพนักงานเรียกรับ

สินบนจากราษฎรก็จัดว่าเป็นการฉ้อราษฎร์ เป็นการเรียกเอาเงินหรือ 
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อามิสสินจ้างอย่างอื่นจากราษฎรเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 

อ�านวยประโยชน์แก่ผูใ้ห้สนิบน ส�าหรับการบงัหลวงคอืการทีเ่จ้าพนกังาน

กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่อันท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์

ของแผ่นดิน การคอร์รัปชันในความหมายตามทัศนะของคนไทยน้ัน 

มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัค�าว่า คอร์รัปชนั ภาษาองักฤษ ซึง่พออนโุลมได้ว่า 

มคีวามหมายเช่นเดยีวกนักบัทศันะของสากล ซึง่รวมถงึการทุจรติในหน้าท่ี

ราชการ การรดีนาทาเร้นประชาชน การกนิสินบน ตลอดจนความอยุติธรรม 

อื่นๆ ท่ีข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอน 

ความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม หรือหากจะ

กล่าวอย่างสัน้ทีส่ดุคอื การทจุรติ และการประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ 

ดงัท่ีบญัญตัไิว้ ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 ความว่า 

“การทุจริต” หมายความว่า “การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่างใดในต�าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้

อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น”

“การประพฤติมิชอบในวงราชการ” หมายความว่า “การที ่

เจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏิบัติหรอืละเว้นไม่ปฏบิตักิารอย่างใดในต�าแหน่งหรอื

หน้าที่ หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง มติของคณะรัฐมนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ

ทรัพย์สนิของแผ่นดนิ ไม่ว่าการปฏบัิตหิรอืละเว้นไม่ปฏบิติันัน้ เป็นการทุจรติ 

ในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท

เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย” (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 8 – 10)
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1.2 การคอร์รัปชันในเชิงพฤติกรรม15

15  ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ได้รวบรวมรูปแบบการคอร์รัปชันมาจากงานของ 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ ว่ามีรูปแบบและวิธีการ 15 ลักษณะดังนี้ 

1)  การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
2)  การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระท�าโดย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี (kleptocracy)
3)  การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน สถานการณ์ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัมผีลได้รบัผลเสยี

ส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท�าหน้าท่ี 
โดยขาดความเที่ยงธรรม

4)  การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ 
5)  ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ
6)  การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับต่างๆ อย่างมีอคตแิละล�าเอยีง
7)  การใช้อิทธพิลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรอืมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า
8)  การใช้ทรพัยากรของรฐัไปในทางมชิอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล 

การใช้กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง
9)  ไม่กระท�าการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล
10) การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ
11) การยอมรบัของขวญัท่ีไม่ถกูต้อง เช่น เชค็ของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง
12) ผู้บริหารประเทศท�าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้

นโยบายประชานิยม
13) ใช้อ�านาจของต�ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด
14) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ
15) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่

นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการก�าหนด
นโยบายของรัฐบาล โปรดดูศิริวรรณ มนอัตระผดุง. (2555). ปัญหา 
การคอร์รปัชันของไทย	กรณีศกึษาสงิคโปร์และฮ่องกง	(The	Problem	of	
Corruption	in	Thailand:	Case	Study	of	Singapore	and	Hong	Kong) 
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2560 จาก http://library.senate.go.th/document/
Ext3217/3217021_0002.PDF. 
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ดังนิยามข้างต้นของการคอร์รัปชัน ท�าให้เราสามารถเข้าใจ 

แนวคิดและลักษณะโดยทั่วไปได้ว่าการคอร์รัปชัน หมายถึง การทุจริต 

การละเมิดจริยธรรม การใช้อ�านาจในทางที่มิชอบ การโกงกิน หรือ

ยักยอกทรัพย์สินของหลวง และการกระท�าท่ีขัดต่อหลักการประโยชน์

สาธารณะ (public interest) อย่างไรก็ตาม การจะระบุว่าพฤติกรรมใด 

ที่เรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันนั้นกระท�าได้โดยยาก เป็นเรื่องท่ีค่อนข้าง 

เป็นอัตวิสัย (subjective) ของบุคคล รวมถึงเป็นเรื่องเก่ียวกับระบบ

คุณค่าในสังคมหนึ่งๆ การจะเอามาตรฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้น เป็นส่ิงที่

ควรกระท�าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเห็นของแต่ละบุคคล

ในสงัคมนัน้มคีวามแตกต่างหลากหลาย ขึน้อยู่กบัความรู้ ประสบการณ์

และอคติที่สังคมมีต่อค�าว่าคอร์รัปชันนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้น 

ความหมายของการคอร์รัปชันจึงเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู ่กับ 

ปทัสถาน (norms) ของสังคมในระยะเวลานั้นๆ การกระท�าท่ีเรียกว่า

เป็นการคอร์รัปชันในสังคมหนึ่ง อาจจะถือว่าไม่เป็นความผิดในอีก 

สังคมหนึ่งก็ได้ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 11) อย่างไรก็ตาม  

หากจะพิจารณาว่าการกระท�าใดที่จัดอยู่ในประเภทการคอร์รัปชัน 

โดยใช้มาตรฐานของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปทัสถาน อาจจะสรุปในเชิง

แนวความคิดได้ดังนี้ 

(1) ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเจ้าพนักงานเป็น

ผู้กระท�า เช่น ยอมรับสินบน เรียกรับสินบน หรือการใช้

ต�าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ประโยชน์ส�าหรับตนหรือผู้อื่น
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(2)  ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สิน 

ของทางราชการเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั และใช้อ�านาจหน้าที่

ไปในทางมิชอบ

เราจะพบว่า การกระท�าทีจั่ดอยู่ในประเภทการคอร์รปัชนัส�าหรบั

สังคมไทยปัจจุบัน มักจะเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะด้าน 

ข้าราชการเป็นส�าคัญ อาจเป็นเพราะข้าราชการน้ันเป็นตัวแสดงส�าคัญ 

ทีท่�าให้เกิดพฤตกิรรมการคอร์รปัชันในสงัคมไทยนัน่เอง (พรศกัดิ ์ผ่องแผ้ว, 

2544, น. 11)

2) การโกหกสีขาว (White lie) 

ทั้งนี้ นอกจากการคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิด 

และขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและได้รับความสนใจจากสังคมไทย

เป็นอย่างมากแล้ว พฤตกิรรมอย่างการโกหกสขีาว (White lies) เองกเ็ป็น 

ทีน่่าสนใจว่าขดักับหลกัจรยิธรรมหรอืไม่ การโกหกสีขาว หมายถงึ การพดู 

โกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูดความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี  

เพือ่ถนอมรักษาน�า้ใจผูฟั้ง หรอืเพือ่ปกปิดสิง่ท่ีจะก่อให้เกดิผลเสยีตามมา  

หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นคุณประโยชน์ 

ในระยะยาว ในทางการเมอืงการโกหกสขีาวถอืเป็นกศุโลบายอย่างหนึง่

ของผูป้กครองในการทีจ่ะหลกีเลีย่งความโกลาหลทางการเมอืงของประเทศ 

ดงันัน้จงึถอืว่า ผู้ถูกปกครองไม่ควรรบัรูทุ้กเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งทีสุ่ม่เสีย่ง

ต่อความม่ันคงของประเทศ การโกหกสขีาวในบรบิทของไทยนัน้กลบัมาเป็น
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ประเดน็ถกเถยีงในสงัคม16 เมือ่นายกติตริตัน์ ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร

ได้กล่าวในงานสัมมนา “1 ปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ว่า  

เป้าการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2555 เตบิโตไม่ถงึร้อยละ 15 ดงัทีต่น

ได้กล่าวไว้กบันกัลงทนุ การไม่พูดความจรงิครัง้นีก้เ็พือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้กับนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศ จึงถือเป็นการโกหกสีขาวเพื่อ 

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การโกหกสีขาว

ของนายกติตริตัน์นัน้ โดยส่วนตวันายกติตริตัน์เองเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  

แต่มมุมองอืน่ในภาคสงัคมกลบัมองว่า การกระท�าของนายกติตริตัน์นัน้ 

เป็นการขัดต่อจรยิธรรมคุณธรรมของนกัการเมอืงทีค่วรจะเป็น และเป็น 

การกระท�าทีโ่น้มน�าไปสูก่ารสร้างความเสียหาย ส่ันคลอนต่อความเชือ่มัน่ 

ในสายตาชาวต่างชาติและกลุ่มทุน (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์  

พานแก้ว) 

16  กรณีการโกหกสีขาวในต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น การพิจารณาเรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยระบบหลกัประกนัคณุภาพ “Patient Protection and Affordable Care Act” 
หรอื “Obamacare” โดยศาลสงูสหรฐัอเมรกิาได้ตดัสนิด้วยเสยีงข้างมาก 6 ต่อ 3 ว่า
ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญ และตีความว่า Obamacare ได้ให้ความคุม้ครองและลดหย่อน
ภาษชีาวอเมรกัินในทกุรฐัอย่างเท่าเทยีมกัน เหตุการณ์ครัง้นีถื้อเป็นการโกหกสขีาว
ครัง้ส�าคญัของศาลสงูสหรฐัฯ เนือ่งจากตคีวามกฎหมายทีบ่ดิเบอืนไปจากข้อเทจ็จริง 
ในประเด็นของการคุ้มครองและให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ชาวอเมริกันจาก 16 รัฐ
เป็นครอบคลุมในทุกรัฐ นอกจากนี้ ค�าตัดสินดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ที่ส�าคัญ 
ในทางการเมอืง คอื การปกป้องประธานาธบิดบีารคั โอบามา และพรรคเดโมแครต 
อีกด้วย โปรดดู “โกหกสีขาว” สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560 จาก http://wiki.kpi.
ac.th/index.php?title=โกหกสีขาว
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3) การเปิดโปง (Whistleblowing)

เพือ่ให้หลกัการธรรมาภบิาลในหน่วยงาน องค์การหรอืภาครฐั 

สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการ ประชาชนหรือ

เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานนัน้ๆ ต้องมคีวามกล้าทีจ่ะเปิดโปงผู้บังคบับัญชา 

ในหน่วยงาน การจะกระท�าพฤติกรรมเปิดโปงได้นั้นจ�าเป็นจะต้อง 

มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดโปง เน่ืองจากผู้ที่กระท�าความผิดส่วนใหญ่

มักเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารระดับยิ่งสูงย่ิงมีโอกาสมากขึ้น 

ในการกระท�าความผิดและก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายสูงไปด้วย  

ในกรณีที่การกระท�าความผิดได้เกิดข้ึนภายในองค์การ ผู้ท่ีจะรับรู้ถึง 

การกระท�าความผิดดังกล่าวก่อนมักจะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 

ฉะนั้นบุคคลท่ีจะเป็นผู้เปิดโปงจึงมักจะเป็นพนักงานระดับล่างภายใน

องค์การนั่นเอง การกระท�าดังกล่าวนั้นท�าให้ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง 

หาทางกลัน่แกล้งพนกังานระดบัล่าง ซึง่อาจส่งผลเสยีสร้างความเดอืดร้อน 

ต่อพนักงานพนักงานผู้เปิดโปง แม้เขาจะได้แสดงถึงความกล้าหาญ 

ในการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของ องค์การและ/หรือ กล่าวคือ 

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่าง 

เป็นความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีอ่ยูบ่นฐานของความสมัพนัธ์เชงิการจ้างงาน 

ทีไ่ม่เท่าเทยีม (Unequal Employment Relations) ซึง่ท�าให้ “การเปิดโปง” 

กลายเป็นปัญหา “หนเีสอืปะจระเข้” (Paradoxical Condition) ข้ึน กล่าวคือ  

หากพนักงานแสดงความกล้าหาญในการเปิดโปงการกระท�าความผิด 

ของผู้บริหารเขาก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้สารพัดรูปแบบ ในทางตรงข้าม 

หากเขาเก็บความชั่วร้ายของผู้บริหารที่รับรู้มาไว้เป็นความลับ เขาก็จะ

ปลอดภัย แต่องค์การและสาธารณชนก็จะต้องสูญเสียผลประโยชน ์

อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกหลายปี (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558, น.147)
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การเปิดโปง (Whistleblowing)17 ความหมายดัง้เดิมตามตะวนัตก 

นัน้เป็นค�าทีช่าวบ้านในยุโรปใช้กันทัว่ไปในอดตี หมายถงึการแจ้งเหตรุ้าย 

ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส�าหรับในแง่ของการบริหารองค์การนั้น  

“โดยท่ัวไปแล้ว การเปิดโปง หมายถงึ การทีพ่นกังานได้เปิดโปงเกีย่วกบั 

17  การทจุรติคอร์รปัชนัของเจ้าหน้าทีข่องรฐั เป็นปัญหาส�าคญัประการหนึง่ ทีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลกซึง่ก็รวมถึงในประเทศสหรฐัอเมรกิาด้วยเช่นกนั จึงมคีวามจ�าเป็น 
ต้องคดิหาวธิกีารและมาตรการทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ความเป็นจรงิอย่างหนึง่ 
ก็คือ ผู้ที่จะทราบได้ดีถึงการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่
หรอืลกูจ้างในหน่วยงาน หรอืองค์การนัน้เอง แต่ส่ิงทีเ่กดิขึน้กค็อื ลกูจ้างทีเ่ปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของตนมักได้รับผลกระทบหรือ
ความเสยีหายตามมาจากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ท�าให้ลกูจ้างจ�านวนมากทีรู่ข้้อมลู
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในหน่วยงานของตน ไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น 
เนือ่งจากกลวัว่าจะได้รบัการตอบโต้ให้ได้รบัความเสยีหาย ทัง้ๆ ท่ีการเปิดเผยข้อมลู
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในหน่วยงานของรัฐนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก 
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ ซึ่งก็เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรน�ามาใช้ช่วยแก้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ความ
คุม้ครองแก่ลูกจ้างของรฐับาล ผูเ้ปิดโปงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาครฐั ซึง่ข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการภาครฐัทีก่ฎหมายดังกล่าวให้การคุม้ครองแก่
ผูท้ีเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ มไิด้มเีพยีงเร่ืองการทจุรติคอร์รปัชนัเท่านัน้ แต่ได้ครอบคลมุ
ถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเนื่องจากระบบ
ราชการของรฐับาลทีมี่ขนาดใหญ่และซบัซ้อน จึงมีโอกาสท่ีจะเกดิการบรหิารจัดการ
ที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้อ�านาจโดยไม่ถูกต้อง และการกระท�า 
ที่ไม่เหมะสมอื่นๆ นอกเหนือไปจากเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูอัมพร  
ธ�ารงลักษณ์. (2559). “การคุ้มครองผู้เปิดโปง Protecting the Whistleblower”. 
เอกสารประกอบการสอนวชิา ร.650 และ ร.681 องค์การและการจดัการสาธารณะ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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การท�าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และความผิดอื่นๆ อันเป็นการกระท�า

ที่ขาดความชอบธรรมของนายจ้าง ท่ีกระท�าต่อบุคคล หรือต่อองค์การ 

…” การเปิดโปงพฤตกิรรมอันไม่ถกูต้องดงักล่าว สามารถเกดิขึน้ได้ท้ังใน

องค์การภาครฐัหรอืภาคเอกชน ด้วยเหตทุีพ่ฤตกิรรมอนัไม่ถกูต้องเหล่านี้ 

(อาท ิการยกัยอกทรพัย์สนิขององค์การไปใช้ส่วนตวั การใช้งบประมาณ

อย่างไม่มปีระสทิธภิาพโดยเจตนา การลวนลามทางเพศต่อพนักงานหญงิ 

การยุยงผู้อื่นให้เกิดการกระท�าความผิด การท้ิงสิ่งปฏิกูลอันก่อให้เกิด

มลภาวะข้ึนโดยไม่รบัผดิชอบ ฯลฯ) ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่องค์การ

และสาธารณชน และในบางกรณีอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง  

จนอาจท�าให้องค์การต้องล่มสลายลงในทีส่ดุ (สมศกัดิ ์สามคัคธีรรม, 2558, 

น.146) และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ 

อย่างหนึง่ ทีม่ต่ีอหน่วยงานของตนเองในเรือ่งของการคอร์รปัชนั การกระท�า 

ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานผิดพลาด หรือ

อื่นๆ เป็นต้น (อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2559) 

ในปัจจุบันน้ี ได้มีนักวิชาการและนักปฏิบัติจ�านวนไม่น้อย 

ท่ีตระหนักถึงประโยชน์และความจ�าเป็นของ “การเปิดโปง” เนื่องจาก  

“การเปิดโปง” ท�าหน้าที่เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความโปร่งใส  

(Transparency) และเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการป้องกนัการกระท�าความผดิ 

และประพฤตมิชิอบภายในองค์การอย่างได้ผล ด้วยเหตุน้ีจงึเกดิขบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อให้การสนับสนุน “การเปิดโปง” จนกระทั่งในปัจจุบันนี้  

มีหลายประเทศที่ได้ออกกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปง 

อาท ิในสหรฐัอเมรกิา (ทัง้กฎหมายทีอ่อกโดยรฐับาลกลางและกฎหมาย

ระดับมลรัฐ) อังกฤษ ออสเตรเลีย (ทั้งกฎหมายของรัฐบาล กลางและ

กฎหมายมลรัฐ) แคนาดา (กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมาย 
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ในระดับจังหวัด) รวมท้ังประเทศนิวซีแลนด์ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 

2558, น. 147) โดยทั่วไปเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีลักษณะส�าคัญ  

4 ประการ คอื 1) บุคคลแสดงพฤตกิรรมทีม่คีวามตัง้ใจเปิดเผยข้อมลูต่อ

สาธารณะ 2) ข้อมลูทีส่ือ่ออกไปให้กบับคุคลภายนอกองค์การของตนเอง

เป็นคนทีจ่ะน�าข้อมลูนีไ้ปเผยแพร่ต่อ และให้เป็นข้อมลูหลกัฐานสาธารณะ  

3) ข้อมูลนัน้เกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิภายในองค์การ และ 4) คนทีอ่อกมา 

เปิดโปงข้อมลูนีจ้ะต้องไม่ใช่ผูส้ือ่ข่าว หรอืประชาชนทัว่ไป แต่เป็นสมาชกิ

ในองค์การหรอืเคยเป็นสมาชกิท�างานอยูใ่นองค์การหรอืหน่วยงานนัน้ๆ 

(อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2559)

ในสงัคมไทยนัน้การปัญหาเรือ่งการคอร์รปัชนัได้รบัความสนใจ

และยกเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของสังคม โดยมีความหมายเน้นไปท่ี

การทจุรติของข้าราชการและนกัการเมอืงผูมี้อ�านาจในสงัคม แต่ประเดน็

เรือ่งการโกหกสขีาวน้ันยงัไม่ได้เป็นปัญหาทีส่งัคมหรอืภาครฐัตระหนกันกั  

การโกหกสขีาวนัน้กลายเป็นประเดน็ในสงัคมไทยขึน้มาเนือ่งจากนกัการเมือง 

เป็นผู้กล่าวการโกหกทั้งที่การโกหกสีขาวนั้นอาจเป็นการโกหกโดยกลุ่ม

บุคคลอื่นก็ได้เช่นกันและเมื่อมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศการโกหกสีขาวจงึเป็นเรือ่งทีน่่าจะน�ามาพจิารณาเพิม่เตมิส�าหรบั

การสร้างดัชนีวัดจริยธรรมส�าหรับผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ 

เช่นเดียวกับการเปิดโปงซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาฟ้องร้อง 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรมีการออกกฎหมายท่ีคุ้มครองผู้ที่ออกมา 

เปิดโปงและควรน�าเรือ่งการเปิดโปงไปปรบัใช้ในการสร้างดชันวีดัจรยิธรรม

อีกด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

ในองค์การ ทั้งนี้ สามารถสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมท้าทายจริยธรรม

ในระบบราชการไทย ได้ดังแสดงในตาราง 8 ข้างล่างนี้ 
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ตาราง 8 : สรุปพฤติกรรมคอร์รัปชัน การโกหกสีขาว 

และการเปิดโปง

พฤติกรรมที่ 

ขัดกับจริยธรรม

ความหมาย

การคอร์รัปชัน หมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตลอดจนการรีดไถโดย

การท่ีเจ้าพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎร ก็จัดเป็น 

การฉอ้ราษฎร์ คือเปน็การเรยีกเอาเงนิหรอือามสิสนิจา้ง

อยา่งอืน่ จากราษฎรเพือ่ปฏบัิติหรอืไมป่ฏบัิติตามหน้าท่ี 

เป็นการอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน ส�าหรับการ 

บงัหลวง คอืการทีเ่จา้พนกังานกระท�าการทจุรติตอ่หนา้ที่

อนัท�าให ้เกิดความเสยีหายแกผ่ลประโยชนข์องแผน่ดนิ 

ทัง้นีจ้ะเปน็ไปโดยสมคบกบัราษฎรเบยีดบงัผลประโยชน์

นั้นหรือไม่ก็ตาม

การโกหกสีขาว หมายถึง การพูดโกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูด 

ความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี เพื่อถนอมรักษาน้�าใจ 

ผู้ฟัง หรือเพื่อปกปิดสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา  

หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็น

คุณประโยชน์ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาว 

ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของผู้ปกครองในการท่ีจะ

หลกีเลีย่งความโกลาหลทางการเมอืงของประเทศ ดังนัน้

จงึถอืวา่ ผู้ถูกปกครองไมค่วรรบัรู้ทกุเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่ง

ที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ
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พฤติกรรมที่ 

ขัดกับจริยธรรม

ความหมาย

การเปิดโปง การท่ีพนักงานได้เปิดโปงเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย  

ผดิศลีธรรม และความผดิอืน่ๆ อนัเปน็การกระท�าทีข่าด 

ความชอบธรรมของนายจา้ง ทีก่ระท�าตอ่บคุคล หรือตอ่

องคก์าร …” การเปดิโปงพฤตกิรรมอันไม่ถกูตอ้งดงักล่าว 

สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ด้วยเหตุท่ีพฤติกรรมอันไม่ถูกต้องเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่องค์การและสาธารณชน และในบางกรณี 

อาจสรา้งความเสยีหายอยา่งรนุแรง จนอาจท�าใหอ้งคก์าร

ตอ้งลม่สลายลงในทีส่ดุ และยังหมายถงึรูปแบบพฤตกิรรม

ทีแ่สดงออกถงึความไมพ่อใจอย่างหนึง่ทีม่ตีอ่หนว่ยงาน

ของตนเองในเร่ืองของการคอร์รัปชัน การกระท�าท่ี 

ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงาน 

ผิดพลาด หรืออื่นๆ เป็นต้น

ดัชนีชี้วัดจริยธรรม

ประเด็นเรื่องจริยธรรมในสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน 

และการบรหิารองค์การนัน้เป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจและให้ความส�าคญั

ในระดบัโลก ในฐานะทีจ่ริยธรรมเองเป็นหลกัหนึง่ในการสร้างมาตรฐาน

ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและความโปร่งใสระดับโลก โดยในส่วนนี้ 

จะน�าเสนอดัชนีชี้วัดที่จัดท�าโดยธนาคารโลก (World Bank) และ 

การประเมินของหน่วยงานความซื่อสัตย์สากล (Global Integrity)  

เพื่อดูหลักจริยธรรมที่ถูกน�าไปใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากล  
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ในรายงานเรื่อง World Governance Index ของธนาคารโลก

นั้นได้เสนอดัชนีตัวชี้วัดสภาวะธรรมาภิบาล(Worldwide Governance 

Indicators-WGI) ใน 6 มิติเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือให้ตัวแสดงในทาง 

การปกครองและการบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ได้ดีย่ิงข้ึน  

โดยดชันทีีใ่ช้ในรายงานชดุนีไ้ด้แก่ 18 (เสาวนย์ี ไทยรุง่เรอืง, ธนวรรน์ พลวชิยั  

และคณะ, 2553, น. 3 – 21 – 3 – 23) 

(1) การมีสทิธิมีเสยีงและความรับผดิชอบและการตรวจสอบได้ 

(Voice and Accountability) 

(2) เสถยีรภาพทางการเมอืงและการไม่เกิดความรนุแรง (Political  

Stability and Absence of Violence)

(3) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

(4) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)

(5) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law)

(6) การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of  

Corruption)

 

18  เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง, ธนวรรน์ พลวิชัย และคณะ. (2553). โครงการประเมิน
สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย.ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
(ตุลาคม พ.ศ. 2553). (ออนไลน์): แหล่งที่มา http://www.nacc.go.th/ewt_news.
php?nid=3839&filename=index. (15/12/2553). 
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ในรายงานการประเมินของหน่วยงานความซือ่สตัย์โปร่งใสสากล

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาก�าไรมีหน้าที่ในการติดตามแนวโน้มการ

คอร์รปัชนัทัว่โลก โดยท�างานร่วมกบัทมีนกัวจิยั นกัข่าวหนงัสือพมิพ์และ

คนในท้องถิน่ได้ใช้ดชันชีีว้ดัดงัต่อไปนีใ้นการประเมินความซ่ือสตัย์โปร่งใส 

(1) ประสิทธภิาพของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั โดยวัดจาก

ความสามารถของประชาชนในการเข้าถงึกระบวนการจัดซือ้ 

จัดจ้างของภาครัฐ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) หน่วยงานภาษแีละหน่วยงานศลุกากร วดัจากในทางปฏบิตัิ

มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรและสรรพสามิต 

ที่มีความเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติในระดับใด 

หน่วยงานกรมศุลกากรและสรรพสามิตท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ ในทางกฎหมายมหีน่วยงานกรมศลุกากรและ

สรรพสามติในระดับใด ในทางปฏิบติัการบังคับใช้กฎหมาย

เก่ียวกับการเก็บภาษีมีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก  

หน่วยงานเก็บภาษีท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง

กฎหมายมหีน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองประเทศระดบัใด และ

หน่วยงานภาษแีละหน่วยงานศลุกากรมปีระสทิธภิาพระดับใด

(3) กฎระเบียบและการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ วัดจาก

รัฐบาลบังคับดแูลมาตรฐานสาธารณสุขพืน้ฐาน ส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยัของธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีฎระเบยีบ 

ของธุรกิจอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐานของความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนสามารถได้รับ

การอนญุาตจดัต้ังธรุกจิ และกฏระเบยีบและการขออนญุาต

ประกอบธุรกิจมีในระดับใด
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดจริยธรรมข้างต้นทั้งสามกลุ่ม 

เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกัน (ตาราง 9 จะพบว่า Global Integrity  

Index เน้นในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนที่จะให้โอกาสการทุจริต 

ในระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง การขออ�านวยความสะดวกจากส่วนราชการ

ในเรื่องภาษี และการท�างานของหน่วยงาน ขณะที่ WGI มองประเมิน 

ในวงกว้างที่เกี่ยงโยงกับหลักธรรมภิบาลอื่นๆ ประกอบกันไป และ 

ในส่วนของการพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น  

ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.นั้นจะมองใกล้เคียงกับ Global 

Integrity Index แต่เพิม่เตมิเรือ่งของการปลกูฝังและสร้างเสรมิวฒันธรรม

ที่ดีมีจริยธรรมพร้อมกลไกในการตรวจสอบที่ครบถ้วน

ตาราง 9 : สรุปดัชนีชี้วัดจริยธรรม

ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

1. การ
ป้องกัน
การทุจริต

พิจารณาถึงการ
รั บ รู้ ข อ ง
ประชาชนต่อ
ขอบเขตการใช้
อ�านาจที่ได้มา
จากสาธารณะ
เพ่ือผลประโยชน์ 
ส่วนตัวทั้งกรณี
ความผิดเล็กน้อย 
และการคอร์รัปชัน 
ทุจริตครั้งใหญ่

ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

เนน้การปอ้งกนั
การทจุรติเชิงรกุ
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ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

2.การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ประสิทธิภาพ
ของกระบวน- 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐ

-ความสามารถ
ของประชาชน
ในการเข้ า ถึง
กระบวนการ 
จัดซื้ อจัดจ้ าง
ของภาครัฐ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
แ ล ะ ก า ร ข อ 
ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบธุรกิจ
ประชาชนทกุคน
สามารถได้รับ
ก า รอนุญ าต 
จัดตั้งธุรกิจ

- ป ร ะ ช า ช น 
ทุกคนสามารถ
ไ ด้ รั บ ก า ร
อนุญาตจัดตั้ง
ธุรกิจ

ส่งเสริมการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมสีว่น
รว่มในการตรวจ
สอบ และได้รับ
ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายใน
ฐานะพยาน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

3. การสร้าง
วัฒนธรรม
ที่มี
จริยธรรม
และกลไก
ตรวจสอบ

-จิตส�านึกการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 

-การเสริมสร้าง
และปรับป รุง
ก ล ไ ก ใ นก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เรียกร้องการ
ส ร้ า ง ก า ร
ตระหนักและ
เรียนรู้ร่วมกัน 
ในสงัคมเอสรา้ง
วัฒนธรรมการ
ตรวจสอบถ่วง
ดุล

ข้อเสนอดัชนีชี้วัดเพ่ือการประเมินจริยธรรม 
ส่วนราชการไทย

จากการประมวลองค์ความรูจ้ากแนวคดิ หลกัการ ประสบการณ์

จากต่างประเทศของหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมตามท่ีปรากฎและเกิดขึน้

ในทางทฤษฎแีละทางปฏบิตัขิองระบบราชการไทยในระดบัประเทศและ

ส่วนราชการท้องถิ่น เคร่ืองมือที่มีการใช้วัดประเมินกันในต่างประเทศ 

ทีย่อมรบัทัว่กนั โดยค�านงึถงึประเดน็ข้อปัญหาอปุสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น

ทัง้หมด ท�าให้ได้ข้อสรปุเพือ่การพฒันาออกแบบดัชนชีีวั้ดด้านจริยธรรม 

เพือ่ใช้ในการประเมินวดัความมคุีณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการไทย 

ได้รวมท้ังหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ดัชนีด้านคุณธรรมจ�านวน 8 ตัว 
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และด้านจริยธรรมจ�านวน 3 ตัว ดังแสดงในตาราง 10 ซึ่งจะได้น�าไป

พฒันาเครือ่งมอืใช้ในการประเมนิวดัความมคีณุธรรมและจริยธรรมของ

ส่วนราชการไทยในล�าดับต่อไป

ตาราง 10: สรปุดชันีช้ีวัดคณุธรรม และดชันีชีว้ดัจรยิธรรม

ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

1) การยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

-การรักษาและกล้ายืนหยัดกระท�าในสิ่งที่ 

ถูกต้อง เป็นธรรม และรักษาความชอบธรรม 

(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พ.ร.บ. 

มาตรฐานจริยธรรม 2562)

-ยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขา้ราชการ (คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน)

2) ความซื่อสัตย์

 

-ละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดย

อาศัยต�าแหน่ง (คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน)

-ยึดมั่นในศีลธรรม (ข้าราชการต�ารวจ)

-ประพฤตสิจุรติทัง้กาย วาจา และใจ (ส�านกังาน 

กปร.)

3) การยดึถอืประโยชน์

ของประเทศชาติและ

ส่วนรวม

-แยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ 

ส่วนรวม (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

-มีจิตสาธารณะ (พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม 

2562)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

4) ยึดมั่นหลักวิชาชีพ -มีความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง  

มีจิตส�านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 

ปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

-ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ(ผูต้รวจราชการแผน่ดนิ, พ.ร.บ. 

มาตรฐานจริยธรรม 2562)

-มจีติส�านกึ สร้างศรทัธา และความเชือ่มัน่จาก

ประชาชน (ข้าราชการต�ารวจ)

5) การยึดมัน่ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

 

-ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(ค่านิยม 12 ประการของคสช., ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี)

-จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์   

(ส�านักงานกปร.)

6) การยืนหยัดท�าใน 

สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 

และถูกกฎหมาย

 

-ปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอย่าง

ตรงไปตรงมา (คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน)

-เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด 

(ข้าราชการต�ารวจ)

7) ใฝ่หาความรู้ -พฒันาตนใหท้นัโลก ทนัเหตกุารณ ์(ขา้ราชการ

ต�ารวจ)
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

-หม่ันศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

(ค่านิยม 12 ประการ ของคสช.)

8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  

-รกัษามาตรฐานวิชาชพีโดยเครง่ครดั (ผูต้รวจ

การแผน่ดิน, คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน)

ดัชนีชี้วัดจริยธรรม คำาอธิบาย

1) การปอ้งกนัการทจุรติ -ค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ สร้างความ

ตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตขนาดใหญ่ 

หรือแม้การทุจริตเพียงเล็กน้อยก็ตาม (WGI)

-เน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (มาตรฐาน

กลางจริยธรรม)

2) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และรับรู้ข่าวสาร

ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ (Global Integrity 

Index, มาตรฐานกลางจริยธรรม)

3) การสรา้งวฒันธรรม

ทีม่จีรยิธรรมและกลไก

ตรวจสอบ

-สร้างจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต สร้างกลไก

และการเรยีนรูร้ว่มกนัในการตรวจสอบถว่งดลุ 

(รางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดเีดน่ ดา้น

การป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช., มาตรฐาน

กลางจริยธรรม)

-การเสรมิสรา้ง และปรบัปรงุกลไกในการตรวจ

สอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.)
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จากตาราง 10 ซึ่งประมวลดัชนีชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรม

ของราชการไทยทั้ง 7 แหล่ง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณธรรม และ

จรยิธรรมได้ท้ังหมด 11 ประการ ซึง่ผู้วจิยัจะน�ามาประกอบการออกแบบ

ก�าหนดตวัชีวั้ดหลกั และตวัช้ีวดัย่อยในการประเมนิคุณธรรม และจริยธรรม

ของหน่วยราชการไทย โดยผู้วิจัยประยุกต์กรอบแนวคิดการออกแบบ 

ตวัชีว้ดั และตวัชีวั้ดย่อยจากหลกัจริยธรรมในการบรกิารสาธารณะ (Ethics  

in Public Service) ของ Carol W. Lewis และ Stuart C. Gilman (2005) 

และการประเมินผล A Vision for Ethics Program Management:  

Benchmarking Success ในวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2010  

ซึง่สรปุแนวคดิอย่างสงัเขปได้ว่า ในการสร้างเครือ่งมอืประเมนิคณุธรรม  

และจริยธรรมขององค์การ ซึง่เป็นประเด็นทีม่คีวามเป็นนามธรรมค่อนข้างสงู  

เพือ่ให้มคีวามครบถ้วนรอบด้าน จะต้องเน้นไปทีพ่จิารณาทีก่ฎระเบยีบ

ขององค์การ (Ethics Laws) และภาคปฏิบัติงาน (Regulations) ของ 

หน่วยงานนั้นๆ เป็นส�าคัญ เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน 

ในระดับวัฒนธรรมองค์การ

ดงัน้ัน เพือ่ให้การพัฒนาเคร่ืองมอืวดัประเมนิความมคีณุธรรม

และจริยธรรมขององค์การสามารถน�ามาบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

กับหน่วยงานราชการไทยนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอการเช่ือมโยงดัชนีช้ีวัด

คณุธรรม และจรยิธรรมท้ัง 11 ประการ จากหน่วยงานราชการไทย 7 แหล่ง 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ประมวลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดคุณธรรม และ

จริยธรรม โดยแบ่งออกเป็นมิติ 3 ด้านประกอบกันไป (ตามภาพ 1)  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นโยบายท่ีชัดเจน หมายถึง การที่ผู้บริหารของหน่วยงาน

หรือองค์การ ได้ก�าหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาด้านคุณธรรมและ
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จรยิธรรมให้ชดัเจนและมกีารประกาศใช้อย่างทัว่ถึง เป็นท่ีรบัรูแ้ละเข้าใจ

ทั่วกันถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในที่ท�างาน พฤติกรรม 

การติดต่อประสานงาน การให้บริการต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสม 

สะท้อนมาตรฐานจริยธรรมกลางที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย พร้อมท้ัง 

ก�าหนดบทลงโทษหากพบและพิสูจน ์ได ้ว ่าท�าผิดต ่อมาตรฐาน 

จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานทางวิชาชีพของหน่วยงาน

2) การจัดการทรัพยากร หมายถึง การที่องค์การหรือ 

หน่วยงานได้มีการจัดสรรทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือเคร่ืองใช้) เพื่อมุ่งป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา สร้างการรับรู้ 

สร้างความเข้าใจ และส�านึกรับผิดชอบให้เกิดข้ึนกับสมาชิกในองค์การ 

และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน

จรยิธรรมกลาง บรรทดัฐานวชิาชพี และค่านิยมขององค์การหรอืหน่วยงาน  

เช่น การจัดโครงการอบรมส่งเสริมความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์  

การสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดโปง (Whistleblowing) ขั้นตอนและ 

ช่องทางการส่งเสริมการให้ข้อมลูทีผ่ดิจรยิธรรม ระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง  

และอื่นๆ เป็นต้น 

3) การควบคุมตรวจสอบภายใน หมายถึง การที่องค์การ

หรอืหน่วยงานทุ่มเทกบัการลดการขัดกนัในผลประโยชน์ไม่ให้เกดิขึน้ใน

องค์การหรอืหน่วยงาน มมีาตรการหรอืกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปง

พฤตกิรรม โครงการ การจดัสรรงบประมาณ การตดัสนิใจทีส่่อไปในทาง

ท่ีผิดต่อกฎหมายและแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการ

เปิดเผยกระบวนการขัน้ตอนเพือ่ป้องกันการคอร์รปัชนัอย่างระแวดระวงั 

มีกระบวนการขั้นตอนปกป้องผู้ถูกกล่าวหาและพยานที่ยุติธรรมและ

ปลอดภยั มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณต่อสาธารณะ รวมถงึ

การมีกลไกตรวจสอบ ตดิตามการบรรลเุป้าหมายตามผลสมัฤทธิข์องงาน

669

in_���������-6-�������(490-726).indd   669 23/9/2565   16:56:39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย 

การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม 

ยึดมั่นหลักวิชาชีพ 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม  

และถูกกฎหมาย 

ใฝหาความรู 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

การปองกันการทุจริต 

การมีสวนรวมของประชาชน 

การสรางวัฒนธรรมท่ีมจีริยธรรม  

และกลไกตรวจสอบ 

นโยบายท่ีชัดเจน 

การจดัสรรทรัพยากร 

การควบคุมตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ภาพ 1: ประมวลตัวช้ีวัดคุณธรรมและจริยธรรม 

ของหน่วยราชการไทย 7 แหล่ง ตามกรอบ 3 มิติ
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การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย 

การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม 

ยึดมั่นหลักวิชาชีพ 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม  

และถูกกฎหมาย 

ใฝหาความรู 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

การปองกันการทุจริต 

การมีสวนรวมของประชาชน 

การสรางวัฒนธรรมท่ีมจีริยธรรม  

และกลไกตรวจสอบ 

นโยบายท่ีชัดเจน 

การจดัสรรทรัพยากร 

การควบคุมตรวจสอบภายใน 

จากฐานคิดข้างต้น ในที่นี้จะได้น�าเสนอตัวชี้วัดหลัก และ 

ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการ

ไทยที่สัมพันธ์กับกรอบทั้งสามมิติข้างต้น (ตามตาราง 12) ซึ่งสามารถ

อธิบายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มิติกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน และ

การรับรู้เข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันองค์การจะต้องก�าหนด

นโยบาย กฎระเบียบด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน  

มกีารตอบแทน และลงโทษทีไ่ม่เลอืกปฏบิตั ิและเป็นไปอย่างเสมอหน้า

เท่าเทียม ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 3 ประเด็น ดังนี้

1) ตัวชี้วัดหลักแรก คือ ก�าหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคณุธรรม และจรยิธรรมทีช่ดัเจน หมายถึงการก�าหนด

นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติอย่าง

ไม่ขัดแย้ง รวดเรว็ มคีวามตระหนกัรับรูร่้วมกนั และยดึถอื

ปฏิบติัตามแนวหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมในทศิทางเดยีวกนั 

ซึ่งสามารถก�าหนดดัชนีชี้วัดย่อยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่

1.1 ตัวชี้วัดย่อยแรก คือ มีนโยบาย กฎระเบียบที่ชัดเจน 

และเป็นที่รับรู้ และเข้าใจกันทั่วไปในองค์การ 

 กล่าวคือ มีการก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ 

มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม อย่างชดัเจน เป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติ โดยจะต้องประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การรบัรู ้และเข้าใจตรงกนัทุกหน่วยงานในองค์การ

1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สอง คือ มีกระบวนการสื่อสารภายใน

องค์การอย่างเป็นระบบครบถ้วน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

 กล่าวคือ มีการก�าหนดวางแผนให้เกิดกระบวนการ

สือ่สารในหน่วยงาน เพือ่สร้างการประสานงาน ร่วมมอื  

รบัรูแ้ละปฏบัิตร่ิวมกนัในองค์การ ป้องกนัความเข้าใจ

คลาดเคลือ่น สบัสน เข้าใจผดิ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ

การผิดทิศผิดทางของฝ่ายปฏิบัติงาน

2)  ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ ผู้บริหารก�าหนดแผน ส่งเสริม และ 

การบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวคือ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม และ

จริยธรรมในองค์การสัมฤทธิ์ผล จ�าเป็นต้องมีการวางแผน

และบงัคบัใช้จากฝ่ายบรหิารอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ได้แก่

2.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่าม คอื ผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญั และ

ควบคมุการบังคบัใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครดั หมายถงึ  

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย 

กฎ ระเบียบอย่างเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด เพื่อให้

หน่วยงานในองค์การสามารถปฏบิติัได้ตามบรรทดัฐาน

คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน

2.2  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่ี ่คอื ผู้บรหิารจดังบประมาณสนบัสนนุ

ให้เกดิโครงการให้สามารถปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม หมายถึง มีการวางแผนจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามหลัก

คุณธรรม และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทาง

ปฏิบัติ
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2.3  ตัวช้ีวัดย่อยที่ห ้า คือ มีการมอบรางวัลและให ้

บทลงโทษตามหลักการคุณธรรม และจริยธรรมที่ 

เหมาะสม กล่าวคือ จดัให้มกีารมอบรางวลัเพ่ือสร้าง

ขวัญก�าลังใจต่อกลุ ่มบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม

นโยบายคณุธรรรม และจรยิธรรม รวมถงึมกีารบงัคับใช้ 

บทลงโทษท้ังทางวินัย และทางปกครองต่อบุคลากร

ที่ละเมิดจริยธรรม

3)  ตัวชี้วัดหลักที่สาม คือ ส่งเสริม สร้างการรับรู้การปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 

โดยก�าหนดดัชนีย่อย 1 ประการ ได้แก่

3.1  ตัวช้ีวัดย่อยท่ีหก คือ สร้างการรบัรู ้ความเข้าใจในวิถี

ครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

หมายถึง การสร้างความตระหนกัรบัรู ้และเชือ่มัน่ใน

วถิปีระชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

เพื่อลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และ 

การเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันเนื่อง 

มาจากความเหน็ต่างทางการเมอืง หน่วยงานจะต้องมี

การรณรงค์ ส่งเสรมิ สร้างความตระหนกั รบัรูร่้วมกนั 

ในคุณค่าของหลกัการประชาธปิไตย การเข้าใจ ยอมรับ 

และอยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย 

รวมถึงสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัในการมคีวาม

จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิในฐานะทรงเป็น

พระประมขุ ซึง่เป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชนในชาติ

673

in_���������-6-�������(490-726).indd   673 23/9/2565   16:56:40



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

2. มิติกรอบการจัดการทรัพยากร เพื่อให้องค์การหรือ 

หน่วยงานสามารถจัดสรรทรัพยากร ในการป้องกันส่งเสริมและพัฒนา 

ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และส�านึกรบัผดิชอบให้เกดิขึน้

กับสมาชิกในองค์การ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยม

ขององค์การหรือหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่

4)  ตวัชีว้ดัหลกัท่ีสี ่คอื การจดังบประมาณทีเ่พยีงพอในการสร้าง 

ความเข้าใจและตระหนกัรูห้ลกัคณุธรรมและจรยิธรรมภายใน 

หน่วยงาน ประกอบด้วยชี้วัดย่อย 1 ประการ คือ

4.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีเ่จด็ คอื มกีารจดังบประมาณสนบัสนนุ

ทรัพยากร และพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างความ

ตระหนกัและเขา้ใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยา่ง

เพยีงพอ หมายถงึ การวางแผนและจดัสรรงบประมาณ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และเข้าใจ 

การปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม และจรยิธรรม รวมถงึ 

มีการการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่าย

ปฏบิตังิานให้มคีวามพร้อม และความเข้าใจทีทั่นสมยั 

ทันต่อเหตุการณ์ 

5)  ตวัชีว้ดัหลกัทีห้่า คอื การส่งเสริมกระบวนการสือ่สารภายใน

องค์การ และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

5.1  ตัวชีว้ดัย่อยทีแ่ปด คือ มมีาตรการส่งเสรมิการส่ือสาร

ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หมายถงึ มีแผนการ

สร้างการสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานอย่าง
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เป็นระบบ เพือ่ลดข้อพพิาท ขดัแย้ง และเกดิแนวทาง

ปฏิบัติ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

5.2  ตวัช้ีวัดย่อยทีเ่ก้า คอื มีมาตรการส่งเสริมการประสาน

งานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง มีการ

เปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้เกดิความไว้วางใจ สร้างศรทัธา

จากประชาชน เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ  

และสร้างการประสานในแบบเครอืข่ายความร่วมมอื 

เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

5.3 ตวัชีว้ดัย่อยทีส่บิ คอื ส่งเสรมิการเข้าถงึการร้องเรยีน 

ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน 

ตรวจสอบด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นรปูแบบทีใ่ช้

งานสะดวก และเข้าถงึได้ง่ายจากภาคประชาชน การ

ใช้การสือ่สารภายในและภายนอกองค์การ จงึเป็นการ

ปิดช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง

3. มิติกรอบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการยึดถือ

แนวทางการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ หน่วยงาน 

ควรมีมาตรการหรอืกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปงพฤตกิรรม โครงการ 

การจดัสรรงบประมาณ การกระท�าผดิต่อกฎหมายและหลกัความชอบธรรม  

การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกลไกปกป้องคุม้ครอง

ผูก้ล่าวหาและพยานในกรณทีจุรติ คอร์รปัชนั เพือ่สร้างให้เกดิความศรทัธา  

และความไว้วางใจในการปฏบิตังิาน รวมถงึการทีห่น่วยงานจะต้องมีมาตรการ 

ตรวจสอบผลสมัฤทธขิองงานทีจ่ะต้องบรรลตุามเป้าหมาย ผูว้จิยัก�าหนด

ดัชนีหลักตามกรอบนี้ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

6)  ตวัชีว้ดัหลกัทีห่ก คอืมกีารเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณ และ 

กลไกติดตามตรวจสอบ ก�าหนดตวัชีว้ดัย่อยไว้ 1 ประเดน็ คอื

6.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่บิเอด็ คอื มกีารเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่าย 

งบประมาณทีเ่ป็นรปูธรรม หมายถงึ เพือ่ส่งเสรมิการ

ยดึประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ัง้  

รวมถงึการปฏิบัติตามหลกักฎหมาย หน่วยงานจะต้อง

มีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอนการจัดท�างบประมาณ 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7)  ตวัชีว้ดัหลกัทีเ่จด็ คอื มกีลไกปกป้องคุ้มครองทัง้ผูก้ล่าวหา  

และพยานในการปิดโปง (Whistleblower) ข้อมูลทุจริต  

ได้ก�าหนดตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้

7.1  ตวัชีวั้ดย่อยทีส่บิสอง คอื มมีาตรการในการตรวจสอบ

ตดิตามภายหลงัใช้จ่ายงบประมาณ กล่าวคือ หลงัจาก 

การใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และ

ระบบที่สามารถในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง  

เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบที่รอบด้าน เพื่อ

ให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

7.2  ตัวช้ีวัดย่อยที่สิบสาม คือ มีมาตรการปกป้องข้อมูล 

คุ้มครองความปลอดภัยให้คนที่เปิดเผยข้อมูลทุจริต 

ทัง้ภายใน และภายนอกหน่วยงาน หมายถงึ เพือ่สร้าง

ความกล้าหาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดลุ 
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หน่วยงานราชการจะต้องมมีาตรการปกป้อง คุม้ครอง

ผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภัยต่อทัง้ผูก้ล่าวหา 

และพยาน

8)  ตัวช้ีวัดหลักที่แปดคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก�าหนด 

ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น คือ

8.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีสิ่บส่ี คอื มกีฎกตกิา มาตรา การตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือ นอกจากการ

ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมของ 

ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การมุ่งปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตาม 

เป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ก็นับเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

8.2 ตัวช้ีวัดย่อยท่ีสิบห้า คือ ระบบท่ีใช้ในการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงานยึดหลักความเป็นธรรม หมายถึง  

ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานยดึหลกัความเป็นธรรม  

ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใช้ระบบอปุถัมภ์ เพือ่ให้เกิด 

ความเสมอภาค เทีย่งธรรมส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในการที่ 

จะกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดหลักและดัชนีชี้วัดย่อย สามารถประมวลสรุป

ได้ตามตาราง 11 ดังนี้

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

1. นโยบายที่ชัดเจน 1. ก�าหนดนโยบายกฎ

ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ด้ าน

คุณธรรม และจริยธรรม

ที่ชัดเจน

1. มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

การก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม  

ต้องมีความชัดเจน เปน็ไปได้ในทางปฏิบัติ โดยจะตอ้งประกาศใหผู้ป้ฏบิติังาน

ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน

2. มกีระบวนการส่ือสาร

ภายในองคก์ารอยา่งเปน็

ระบบครบถ้วน

กระบวนการสื่อสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

2. ผู้บริหารก�าหนดแผน 

สง่เสรมิ และการบงัคบัใช้

นโยบายและกฎระเบียบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญ และควบคุมการ

บังคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง

เคร่งครัด

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน 

เครง่ครดั เพือ่ให้หนว่ยงานในองค์การสามารถปฏิบตัไิดต้ามบรรทัดฐานคณุธรรม 

และจริยธรรมร่วมกัน

4 .  ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ

ประมาณสนบัสนนุใหเ้กดิ

โครงการให้สามารถ

ปฏิบั ติ ง านตามหลั ก

คุณธรรม และจริยธรรม

มกีารวางแผนจดัสรรงบประมาณเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

5. มีการมอบรางวัลและ

ให้บทลงโทษตามหลัก

ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

จริยธรรมที่เหมาะสม

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายคุณธรรรม และจรยิธรรม รวมถงึมีการบังคับใช้บทลงโทษทัง้ทาง

วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

1. นโยบายที่ชัดเจน 1. ก�าหนดนโยบายกฎ

ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ด้ า น

คุณธรรม และจริยธรรม

ที่ชัดเจน

1. มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นท่ีรับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

การก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม  

ตอ้งมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยจะตอ้งประกาศใหผู้ป้ฏบิตังิาน

ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน

2. มกีระบวนการสือ่สาร

ภายในองคก์ารอยา่งเปน็

ระบบครบถ้วน

กระบวนการส่ือสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

2. ผู้บริหารก�าหนดแผน 

สง่เสรมิ และการบงัคบัใช้

นโยบายและกฎระเบยีบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญ และควบคุมการ

บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง

เคร่งครัด

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน 

เครง่ครดั เพือ่ให้หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตัไิดต้ามบรรทัดฐานคณุธรรม 

และจริยธรรมร่วมกัน

4 .  ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ

ประมาณสนบัสนนุให้เกดิ

โครงการให้สามารถ

ปฏิบั ติ ง านตามหลั ก

คุณธรรม และจริยธรรม

มกีารวางแผนจดัสรรงบประมาณเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

5. มีการมอบรางวัลและ

ให้บทลงโทษตามหลัก

ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

จริยธรรมที่เหมาะสม

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายคณุธรรรม และจริยธรรม รวมถงึมกีารบงัคบัใชบ้ทลงโทษทัง้ทาง

วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม

ตาราง 11: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดย่อย  

ตามการออกแบบกรอบการประเมินทั้งสามมิติ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ 

การปกครองในระบอบ

ประช า ธิ ป ไ ตยอั นมี  

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็

ประมุข

6. สร้างการรับรู้ ความ

เข้าใจในวิถีครรลองการ

ปกค รอ ง ใ น ร ะบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ค ว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

เพ่ือลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝัก 

แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ

รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ

ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย รวมถงึสรา้งความตระหนกัถงึความส�าคญัในการมคีวามจงรกัภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. การจดัการทรพัยากร 4.  จัดงบประมาณที่  

เพียงพอในการสร้าง

ความเขา้ใจและตระหนกั

รู้หลักคุณธรรม และ

จริยธรรมภายในหน่วย

งาน

7. มีการจัดงบประมาณ

สนบัสนนุทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ

เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด

อบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาฝ่ายปฏิบัติงานให้มีความพร้อม และ 

ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

5. ส่งเสริมกระบวนการ

สื่อสารภายในองค์การ 

และประสานความร่วม

มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

8. มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หน่วยงานอย่าง เป็น

ระบบ

มีแผนการสรา้งการสือ่สารประสานงานภายในหนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ เพือ่

ลดข้อพพิาท ขัดแยง้ และเกดิแนวทางปฏิบตั ิและความเข้าใจในทศิทางเดียวกนั

9. มมีาตรการสง่เสรมิการ

ประสานงานกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน  

เพ่ือเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย 

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

10. ส่งเสรมิการเข้าถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค

ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด 

ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ 

การปกครองในระบอบ

ประช า ธิ ป ไ ตยอั นมี  

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็

ประมุข

6. สร้างการรับรู้ ความ

เข้าใจในวิถีครรลองการ

ปกค รอ ง ใ น ร ะบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ค ว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

เพ่ือลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝัก 

แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ

รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ

ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย รวมถงึสรา้งความตระหนกัถึงความส�าคญัในการมคีวามจงรกัภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. การจดัการทรพัยากร 4.  จัดงบประมาณที่  

เพียงพอในการสร้าง

ความเขา้ใจและตระหนกั

รู้หลักคุณธรรม และ

จริยธรรมภายในหน่วย

งาน

7. มีการจัดงบประมาณ

สนบัสนนุทรัพยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ

เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด

อบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่ายปฏิบัติงานให้มีความพร้อม และ 

ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

5. ส่งเสริมกระบวนการ

สื่อสารภายในองค์การ 

และประสานความร่วม

มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

8. มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หน่วยงานอย่าง เป็น

ระบบ

มแีผนการสรา้งการสือ่สารประสานงานภายในหนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ เพ่ือ

ลดขอ้พพิาท ขดัแยง้ และเกดิแนวทางปฏบิตั ิและความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกัน

9. มมีาตรการสง่เสรมิการ

ประสานงานกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน  

เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย 

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

10. สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค

ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด 

ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้

จ่ายงบประมาณ และ

กลไกติดตามตรวจสอบ

11.มีการเปิดเผยข้อมูล

การใชจ้า่ยงบประมาณที่

เป็นรูปธรรม

เพ่ือส่งเสริมการยึดประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง รวมถึง 

การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน

การจดัท�างบประมาณ สญัญาจดัซือ้จดัจา้ง และเผยแพร่ขอ้มูลในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7 .  มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง

คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา 

และพยานในการปิดโปง 

(Whistle Blower) ข้อมูล

ทุจริต

12. มีมาตรการในการ

ตรวจสอบติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ

หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบท่ีสามารถ 

ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ 

ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

13. มีมาตรการปกป้อง

ข้อมูล คุ้มครองความ

ปลอดภยัใหค้นท่ีเปิดเผย

ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน

เปน็การสรา้งความกลา้หาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถว่งดลุ หนว่ยงาน

ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน 

ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภยัต่อทัง้ผูก้ลา่วหา

และพยาน

8. การมุง่ผลสมัฤทธิข์อง

งาน

14. มีกฎกติกา มาตรการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  

ของงานที่ปฏิบัติ

การท�างานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น

ที่ตั้งโดยท่ีไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนส�าคัญ

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

15. ระบบที่ใช้ในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งานยดึหลกัความเปน็ธรรม

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานตอ้งยุตธิรรม ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใชร้ะบบ

อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้

จ่ายงบประมาณ และ

กลไกติดตามตรวจสอบ

11.มีการเปิดเผยข้อมูล

การใชจ้า่ยงบประมาณท่ี

เป็นรูปธรรม

เพ่ือส่งเสริมการยึดประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง รวมถึง 

การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน

การจดัท�างบประมาณ สญัญาจดัซือ้จดัจา้ง และเผยแพรข่อ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วข้อง

กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7 .  มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง

คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา 

และพยานในการปิดโปง 

(Whistle Blower) ข้อมูล

ทุจริต

12. มีมาตรการในการ

ตรวจสอบติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ

หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบที่สามารถ 

ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพ่ือให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ 

ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

13. มีมาตรการปกป้อง

ข้อมูล คุ้มครองความ

ปลอดภยัใหค้นท่ีเปดิเผย

ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน

เปน็การสรา้งความกลา้หาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถว่งดลุ หนว่ยงาน

ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน 

ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภยัตอ่ทัง้ผูก้ลา่วหา

และพยาน

8. การมุง่ผลสมัฤทธิข์อง

งาน

14. มกีฎกตกิา มาตรการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  

ของงานที่ปฏิบัติ

การท�างานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น

ที่ตั้งโดยท่ีไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนส�าคัญ

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

15. ระบบที่ใช้ในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งานยดึหลกัความเปน็ธรรม

การประเมินผลสัมฤทธิข์องงานต้องยุติธรรม ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใชร้ะบบ

อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน

ตามที่มีการน�าเสนอดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรมหลัก 

และตัวชี้วัดย่อย ซึ่งจะท�าให้สามารถประเมินคุณธรรม และจริยธรรม

ของหน่วยงานราชการไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในล�าดับถัดมา จะเป็นการ

น�าเสนอวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการได้มา 

ซึ่งข้อมูลที่จะน�ามาใช้ประเมินคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ 

ตัวชี้วัดที่ออกแบบไว้

ผู้วิจัยได้ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้กรอบแนวคิด

เรือ่งความเชือ่มโยงระหว่างคณุธรรมส่วนบคุคลและบรรทดัฐานคณุธรรม

ทางสงัคมของแทงนีย์ สตวิวคิ และมาเชค (2007) และทฤษฎพีฒันาการ

ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (1958) ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ว่า ทั้งคุณธรรม 

(moral) และจริยธรรม (ethic) ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

มนษุย์เรยีนรู ้และพฒันาหลกัคณุธรรม และจรยิธรรมตามกรอบบรรทดัฐาน

ที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ

ส�าหรับประเด็นคุณธรรมซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของ

ความมีมโนธรรมส�านึกส่วนบุคคล ทว่า แทงนีย์ สติววิค และมาเชค  

ได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจว่า คุณธรรมหรือคุณงามความดีประจ�าใจของ 

แต่ละปัจเจกบคุคลมีส่วนสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบับรรทัดฐานความมคีณุธรรม

มากหรือน้อยตามสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีบุคคลคนนั้นอาศัยอยู่  

เช่นเดยีวกบัประเด็นจรยิธรรม ตามแนวคดิพฒันาการทางจรยิธรรมของ

โคลเบร์ิกท่ีว่า ระดบัจรยิธรรมของมนษุย์มีลกัษณะสัมพัทธนิยม (relativism)  

มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาระดับจริยธรรมด้วยกระบวนการทาง

ปัญญา ซึง่ระดบัพัฒนาการจรยิธรรมนัน้มคีวามสมัพทัธ์ไปตามระดบัวฒุิ

ภาวะ กล่าวคอื การใช้เหตผุลทางจรยิธรรม (moral reasoning) ของมนษุย์ 
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มาจากการได้รับชุดข้อมูลใหม่ๆ ตามประสบการณ์ชีวิต และพัฒนา 

ไปตามวัย ตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่สังกัด

เมือ่ปัจเจกบคุคลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ขององค์การหรือหน่วยงาน 

ของรัฐแล้ว การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  

นอกเหนือไปจากจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละ

วิชาชีพ ยังต้องค�านึงถึงมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติขององค์การหรือ

หน่วยงานนั้นๆ เป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุน้ี องค์การ

หรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการก�าหนด

มาตรฐานจรยิธรรมกลางไว้แล้วดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มภีาระหน้าทีจ่ะต้อง 

พัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น ป้องกันการใช้ทรัพยากรของ

องค์การและสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ตดัช่องทาง 

การคอร์รปัชัน การแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และหยุดการสร้างความขดัแย้ง 

ในผลประโยชน์ (Conflict of Interests) สะท้อนให้เห็นความมีคุณธรรม

และจริยธรรมขององค์การหรอืหน่วยงานทีป่กป้องผลประโยชน์องค์การ

และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)  

ที่ไม่เลือกข้าง ฝ่ายใด หรือพรรคพวกของใครเป็นที่ตั้ง 

จากกรอบแนวคดิดงักล่าว เมือ่ปรบัมาใช้เป็นตวัชีวั้ดคุณธรรม 

และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย จึงให้ความส�าคัญกับการประเมิน

คณุธรรม และจรยิธรรมอย่างรอบด้านใน 3 มติิ ได้แก่ หนึง่ พิจารณามติิ

กฎ ระเบยีบ มาตรการทางคณุธรรม และจรยิธรรมทีห่น่วยราชการนัน้ๆ  

ซึง่ส่งผลต่อระดบัคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏบัิติงานของข้าราชการ 

ทีส่งักัด กล่าวคอื เม่ือหน่วยงานมคีวามย่อหย่อน บกพร่องต่อบรรทดัฐาน 

การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
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คณุธรรม และจรยิธรรมของข้าราชการในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึเอือ้ให้ 

เกดิการทจุริตได้โดยง่าย สอง พจิารณาประเมนิในมติกิารยดึถอืคณุธรรม  

และจริยธรรมของข้าราชการทีป่ฏิบตังิานในหน่วยงาน ซึง่จะสามารถสะท้อน 

ประสิทธิภาพของบรรทัดฐานคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยงาน 

ราชการท่ีสังกัดได้ ประการสุดท้าย มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

หน่วยงาน โดยจะพิจารณาการเปิดช่องต่อการเข้าถึงการร้องเรียน  

ตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานราชการ

เหตนุีก้ารออกแบบตวัช้ีวดัคณุธรรม และจรยิธรรม ผูว้จัิยจงึขอ 

เสนอเกณฑ์การประยกุต์ใช้มาตรวัดพฤติกรรมคุณธรรม และจรยิธรรมแบบ  

Core Competencies And Behavioral Indicators โดยแบ่งมาตรวัด 

ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดบัคุณธรรมและจรยิธรรมต�า่กว่าทีพ่งึประสงค์ หมายถงึ  

ระดับที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม 

ในองค์การ และถึงแม้ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้ง

ในมาตรการบรรทัดฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วน 

ในหน่วยงาน ขาดความชดัเจนในการจดัการทรพัยากรองค์การ เปิดช่อง 

เอ้ือให้เกดิการทจุรติโดยง่าย ไม่มกีารส่งเสรมิระบบคณุธรรม และจรยิธรรม

ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี หรือไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเม่ือเกิดกรณี

บกพร่องต่อหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ถือเป็นระดับท่ีไม่พึงประสงค์ ที่จ�าเป็นต้อง 

รับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่ ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และ

การตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน
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2. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง หมายถึง  

หน่วยราชการในระดับนี ้แม้จะมมีาตรการ กฎระเบยีบทีช่ดัเจน ครบถ้วน  

แต่สามารถบงัคบัใช้ได้เพยีงบางส่วน การบงัคบัใช้คณุธรรมและจรยิธรรม

มีความลักลั่น ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบัติ การใช้ระบบเส้นสาย

แบบที่เลือกท่ีรักมักที่ชังในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�าผิด  

ส�าหรบัหน่วยงานราชการในระดบันี ้จะต้องปรบัปรงุส่วนของการจดัการ

ทรัพยากร และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ระดบัคุณธรรมและจรยิธรรมผ่านเกณฑ์ หมายถงึ หน่วยงาน 

ราชการที่มีนโยบายคุณธรรม และจริยธรรมที่ชัดเจน มีการบังคับใช้ที ่

ครบถ้วนเหมาะสม แต่สามารถบงัคบัใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ 

ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วน

ผู้น�าองค์การท่ีจะต้องกวดขนั เคร่งครดัการสัง่การตามสายบงัคบับัญชา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี  หมายถึง หน่วยราชการ 

ที่มีนโยบายชัดเจน มีการบังคับใช้ที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เชงิรกุอย่างมบีรูณาภาพในทกุภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียภายนอกร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน 

และลงโทษผู้ปฏิบัติท่ีละเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม  

แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกระท่ังเกิดความยั่งยืนยาวนาน  

ควรต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและสร้างความย่ังยืนให้เกดิขึน้ 

ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
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5. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยี่ยม หมายถึง หน่วยงาน

ราชการที่มีกฎระเบียบ มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะบบตรวจสอบร้องเรยีน และปกป้องพยาน 

ท่ีชัดเจน มกีารจดัการทรพัยากร และตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธภิาพ 

สามารถสร้างกรอบคุณธรรม และจรยิธรรมเชงิรุกในมิตวิฒันธรรมองค์การ

ได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดท�ามาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

จากมาตรวัดคุณธรรม และจริยธรรม ที่น�าเสนอ ผู้วิจัยจึงได ้

ก�าหนดเกณฑ์น�้าหนักคะแนน เพื่อให้สะดวกต่อการให้คะแนนและ 

การประมวลผล ออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

0 คะแนน 
ไม่ปรากฎระบบกฎหมาย กติการองรับ แม้ปรากฏ  

แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการใช้งานในทางปฏิบัติ

1 คะแนน 
ปรากฏระบบกฎหมาย กติการองรับ แต่ไม่ครบถ้วน  

แม้ครบถ้วนแต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เหมาะสม 

2 คะแนน
มรีะบบกฎหมาย กตกิาครบถว้น แตไ่มส่ามารถบงัคบัใช ้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 คะแนน
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน มีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

4 คะแนน ครบถ้วน บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่�าเสมอ 
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ท้ังน้ี ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยก�าหนดไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1.  กลุม่ผูป้ฏบิตังิานภายในองค์การ เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรู้  

และสนองตอบต่อประเด็นคุณธรรม และจริยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติท่ีมีต่อกฎระเบียบ นโยบายขององค์การ รวมถึง

ประเดน็การฝึกอบรมบคุลากร กระบวนการรบัรูแ้ละเข้าใจ

ในการสื่อสารภายในองค์การ 

2.  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ วัตถุประสงค์ 

เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกที่

มต่ีอองค์การ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร รวมถงึการมส่ีวนร่วม 

ในเข้าถึงการร้องเรียน ตรวจสอบ 

3.  ข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารเชิง

ประจักษ์ เช่น เอกสารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

ส�าหรบัวิธกีารได้ข้อมลู สามารถใช้การเก็บข้อมลูด้วยการแจก 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face  

Interview) และจะมีการค�านวณตามล�าดบัขัน้ตอนเพือ่ประมวลผลคะแนน

จะเหน็ได้ว่า การประเมนิตวัช้ีวัดหลกั และตัวช้ีวัดย่อยคุณธรรม 

และจริยธรรมในหน่วยงานราชการไทยมคีวามซบัซ้อน และมีรายละเอยีด

ค่อนข้างมาก ดังน้ัน เพือ่น�าเสนอให้เห็นภาพรวม จะขอก�าหนดเครือ่งมอื 

เกณฑ์ วิธีการวัดคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย รวมถึง 

ตวัแบบค�าถามของตัวช้ีวดั ต่างๆ เอาไว้ตามทีแ่สดงในตาราง 12 ด้านล่าง
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตาราง 12: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม 

เกณฑ์คะแนน และทีม่าของข้อมลูประเมนิคณุธรรม และจรยิธรรม

ของหน่วยงานราชการไทย

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

1. กำาหนดนโยบาย

กฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

(1 )  หน่ วยงานมีการ

ก� า หนดกฎ ร ะ เ บี ย บ

มาตรการทางคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ชัดเจน

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(2) กฎระเบยีบ มาตรการ

คุณธรรม และจริยธรรม

เป็นท่ีรับรู้ และมีความ

เข้าใจตรงกันหรือไม่

ภายใน

2) วางแผน สง่เสรมิ และ

การบงัคบัใช้นโยบายและ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

(3) หน่วยงานมีนโยบาย

ที่ ส่ ง เสริมให้ เกิดการ

ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

1. กำาหนดนโยบาย

กฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

(1 )  หน่ วยงานมีการ

ก� า หนดกฎ ร ะ เ บี ย บ

มาตรการทางคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ชัดเจน

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(2) กฎระเบยีบ มาตรการ

คุณธรรม และจริยธรรม

เป็นที่รับรู้ และมีความ

เข้าใจตรงกันหรือไม่

ภายใน

2) วางแผน สง่เสรมิ และ

การบงัคบัใช้นโยบายและ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

(3) หน่วยงานมีนโยบาย

ที่ ส่ ง เสริมให้ เกิดการ

ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

2. ผู้บริหารกำาหนด
แผน ส่งเสริม และ
การบังคบัใช้นโยบาย
และกฎระ เบี ยบ
อย่างมปีระสทิธภิาพ

3) ผู้บริหารเห็นความ
ส�าคัญ และควบคุมการ
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง
เคร่งครัด

(4) ผู้บริหารให้ความ
ส�าคญั และกวดขนัในการ
บังคับใช้มาตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม

( 5 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร 
งบประมาณที่ ให้ เกิด
โครงการทีป่ฏบัิติงานตาม
หลั กคุณธ ร รม  และ
จรยิธรรมหรอืไม ่อยา่งไร

ภายใน/
เอกสาร

5) มีการมอบรางวัลและ
ใหบ้ทลงโทษตามหลกัการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม

(6) หนว่ยงานมมีาตรการ
มอบรางวลัใหกั้บผูป้ฏบิตัิ
งาน หรือหน่วยงานที่
ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 
และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(7) .  หน่วยงานมีการ
ลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่
ละเมดิหลกัคณุธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(8) การลงโทษทางวินัย
หรือทางปกครอง ยึดตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

2. ผู้บริหารกำาหนด
แผน ส่งเสริม และ
การบงัคบัใชน้โยบาย
และกฎระ เบี ยบ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

3) ผู้บริหารเห็นความ
ส�าคัญ และควบคุมการ
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง
เคร่งครัด

(4) ผู้บริหารให้ความ
ส�าคญั และกวดขันในการ
บังคับใช้มาตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม

( 5 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร 
งบประมาณที่ ให้ เกิด
โครงการทีป่ฏบิตังิานตาม
หลั กคุณธ ร รม  และ
จรยิธรรมหรอืไม ่อยา่งไร

ภายใน/
เอกสาร

5) มีการมอบรางวัลและ
ใหบ้ทลงโทษตามหลกัการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม

(6) หน่วยงานมีมาตรการ
มอบรางวลัใหกั้บผูป้ฏบิตัิ
งาน หรือหน่วยงานที่
ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 
และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(7) .  หน่วยงานมีการ
ลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่
ละเมดิหลกัคณุธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(8) การลงโทษทางวินัย
หรอืทางปกครอง ยดึตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

3. ส่งเสริม สร้าง 
การรับรูก้ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์  
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ

เข้ า ใจ ในวิ ถี ค รรลอง 

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ความจงรกัภกัดตีอ่สถาบัน 
พระมหากษัตริย์

(9) หน่วยงานมีโครงการ 

การอบรม สัมมนา เพื่อ

สร้างความรับรู้ ความ

เข้าใจ และส่งเสริมการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี

ประชาธิปไตยหรือไม่

ภายใน

(10) หนว่ยงานมโีครงการ

หรอืจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิ

ความจงรักภักดตีอ่สถาบัน 

พระมหากษัตริย์หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสรา้ง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

( 1 1 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร

ท รัพยากร  อุปกร ณ์   

งบประมาณเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ระดับบุคลากรในหน่วยงาน 

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

3. ส่งเสริม สร้าง 
การรับรูก้ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ

เข้ า ใจ ในวิ ถี ค รรลอง 

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนั 
พระมหากษัตริย์

(9) หน่วยงานมีโครงการ 

การอบรม สัมมนา เพื่อ

สร้างความรับรู้ ความ

เข้าใจ และส่งเสริมการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี

ประชาธิปไตยหรือไม่

ภายใน

(10) หนว่ยงานมโีครงการ

หรือจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิ

ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั 

พระมหากษัตริย์หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสรา้ง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

( 1 1 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร

ทรั พยากร  อุ ปกรณ์   

งบประมาณเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ระดับบุคลากรในหน่วยงาน 

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(12) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับส่วนงานต่างๆ 

อย่ า ง เสมอภาคเพื่ อ 

สง่เสรมิพฒันาการท�างาน

เป็นทีมเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์  ในการสร้าง

คุณค่าวัฒนธรรมจริย- 

ธรรมในองค์การหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

5 .  ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการส่ือสาร
ภายในองคก์าร และ
ประสานความร่วมมือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

8) มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ

( 1 3 )  ห น่ ว ย ง า น มี

มาตรการสร้างการรับรู้ 

และเขา้ใจถงึความส�าคญั

ในการแบ่งปัน ข้อมูล

ขา่วสารภายในหนว่ยงาน 

และพัฒนาการท�างาน

เป็นทีมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(14) หน่วยงานสรา้งระบบ

หรื อ เปิ ดช่ อ งทาง ให้

บุคลากรในทีมสามารถ

เสนอความคิดเห็นอย่าง

เปิดเผย และเสมอภาค

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(12) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ให้ กับส่วนงานต่างๆ 

อย่ า ง เสมอภาคเพื่ อ 

สง่เสรมิพฒันาการท�างาน

เป็นทีมเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิ ในการสร้าง

คุณค่าวัฒนธรรมจริย- 

ธรรมในองค์การหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

5 .  ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการสือ่สาร
ภายในองคก์าร และ
ประสานความร่วมมือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

8) มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ

( 1 3 )  ห น่ ว ย ง า น มี

มาตรการสร้างการรับรู้ 

และเขา้ใจถงึความส�าคญั

ในการแบ่งปันข้อมูล

ขา่วสารภายในหนว่ยงาน 

และพัฒนาการท�างาน

เป็นทีมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(14) หนว่ยงานสร้างระบบ

หรื อ เปิ ดช่ อ งทาง ให้

บุคลากรในทีมสามารถ

เสนอความคิดเห็นอย่าง

เปิดเผย และเสมอภาค

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(15) การสื่อสารภายใน

หนว่ยงานเปดิชอ่งทางที่

หลากหลายในการสือ่สาร

หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

(16 )  หน่ วยงานเ ปิด 

ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล

ภายนอกสามารถติดต่อ

สื่อสารกับหน่วยงานได้

โดยสะดวกหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

10) สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(17) หนว่ยงานมโีครงการ
ฝึกอบรมสร้างการรับรู้ 
และความเข้ า ใจการ
ปฏบิตังิานในระบบดจิิทลั
ที่ทันสมัยหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การท�างานในระบบอเิล็ก- 
ทรอนิกส์อย่างสม่�าเสมอ 
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(15) การสื่อสารภายใน

หนว่ยงานเปดิชอ่งทางที่

หลากหลายในการสือ่สาร

หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

(16 )  หน่ วยงานเ ปิด 

ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล

ภายนอกสามารถติดต่อ

สื่อสารกับหน่วยงานได้

โดยสะดวกหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

10) สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(17) หนว่ยงานมโีครงการ
ฝึกอบรมสร้างการรับรู้ 
และความเข้ า ใจการ
ปฏบิตังิานในระบบดจิทิลั
ที่ทันสมัยหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การท�างานในระบบอเิล็ก- 
ทรอนิกส์อย่างสม่�าเสมอ 
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

( 19 )  หน่ วยงานเ ปิด 
ช่องทาง อ�านวยความ
สะดวกใหม้กีารตรวจสอบ 
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

6. มกีารเปิดเผยการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และกลไกติดตาม
ตรวจสอบ

11) มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่เป็นรูปธรรม

(20) มีโครงการอบรม
พัฒนาการรับรู้  สร้าง
เข้าใจให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของการเปิดเผย
ข้อมูลงบประมาณต่อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง 
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

7. มีกลไกปกป้อง
คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา  
และพยานในการ 
เปิดโปง (Whistle 
Blower) ขอ้มลูทจุรติ

12) มีมาตรการในการ
ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

(22 )  มีกลไกรับเรื่ อง 
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์  
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

( 19 )  หน่ วยงานเ ปิด 
ช่องทาง อ�านวยความ
สะดวกใหม้กีารตรวจสอบ 
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

6. มีการเปดิเผยการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และกลไกติดตาม
ตรวจสอบ

11) มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่เป็นรูปธรรม

(20) มีโครงการอบรม
พัฒนาการรับรู้  สร้าง
เข้าใจให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของการเปิดเผย
ข้อมูลงบประมาณต่อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง 
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

7. มีกลไกปกป้อง
คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา  
และพยานในการ 
เปิดโปง (Whistle 
Blower) ขอ้มลูทจุรติ

12) มีมาตรการในการ
ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

(22 )  มีกลไกรับเรื่ อง 
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์  
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

701

in_���������-6-�������(490-726).indd   701 23/9/2565   16:56:40



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วินยัส�าหรับกรณีตรวจพบ
ทจุรติงบประมาณหรอืไม่

คนใน/
เอกสาร

(24)การลงโทษกรณตีรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ 

ภายใน/
เอกสาร

13) มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูล คุ้มครองความ
ปลอดภยัใหค้นทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ช่องทางและหน่วย
รับเรื่องร้องทุกข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

(25) มมีาตรการคุม้ครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(26) มมีาตรการคุม้ครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วนิยัส�าหรับกรณตีรวจพบ
ทจุรติงบประมาณหรอืไม่

คนใน/
เอกสาร

(24)การลงโทษกรณีตรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ 

ภายใน/
เอกสาร

13) มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูล คุ้มครองความ
ปลอดภยัใหค้นทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ช่องทางและหน่วย
รับเรื่องร้องทุกข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

(25) มมีาตรการคุ้มครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(26) มมีาตรการคุ้มครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

8. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน

14) มีกฎกติกา มาตรา 
การตรวจสอบผลสมัฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ

(27) หนว่ยงานมโีครงการ
อบรมสัมมนา สร้างการ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความส�า คัญของการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร

ภายใน/
เอกสาร

15. ระบบที่ ใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานยดึหลักความเปน็ธรรม

(28) มีระเบียบ กติกาใน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บคุคลชดัเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(29) การมอบรางวัล
ตอบแทน ในกรณีการ
ปฏิบัติ งานได้ตามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถของบคุคล
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(30) การลงโทษทางวินัย 
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏบิตังิานไมไ่ดผ้ลสมัฤทธิ ์
ตามการประเมิน ยึดหลกั
ความรู ้ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

8. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน

14) มีกฎกติกา มาตรา 
การตรวจสอบผลสมัฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ

(27) หนว่ยงานมโีครงการ
อบรมสัมมนา สร้างการ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความส�า คัญของการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร

ภายใน/
เอกสาร

15. ระบบที่ ใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานยดึหลักความเปน็ธรรม

(28) มีระเบียบ กติกาใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บคุคลชดัเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(29) การมอบรางวัล
ตอบแทน ในกรณีการ
ปฏิบัติ งานได้ตามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถของบคุคล
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(30) การลงโทษทางวินัย 
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏบิตังิานไมไ่ดผ้ลสมัฤทธิ ์
ตามการประเมนิ ยึดหลกั
ความรู ้ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากตาราง 12 แสดงเครื่องมือการชี้วัดการประเมิน 

หลักคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทยท่ีผู้วิจัยออกแบบไว้ 

สังเคราะห์ได้ตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 15 ตัวช้ีวัด แบ่งเป็น 

การต้ังค�าถามตามกรอบทัง้สามมติทิัง้สิน้ 30 ค�าถาม โดยการให้คะแนน

จะเป็นไปตามล�าดับตามมาตรวัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ  

หน่วยงานราชการใดได้คะแนนในการประเมินผลย่ิงสูงมากเท่าไหร่  

คือ การสะท้อนการมีนโยบายท่ีชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากร และ 

การตรวจสอบภายในหน่วยงานทีย่ดึโยงตามหลกัคุณธรรม และจรยิธรรม

มากเท่านั้น ทั้งนี้นับคะแนนอยู่ที่ข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  

300 คะแนน ในการให้คะแนนประเมินจะน�ามาหารกับ 3 เพ่ือให้ได้

คะแนนกลับสัดส่วนเท่ากับร้อยละ100

ทั้งนี้ ถ้าแบ่งคะแนนร้อยละออกเป็น 5 กลุ่มตามมาตรวัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 0 20 40 60 80 และ100 จะพบว่าคะแนนรวม ตาม 

การประเมินเกณฑ์มาตรวัดทุกตัวชี้วัดจะได้ 0 60 120 180 240 และ 

300 คะแนนตามล�าดับ

ดงันัน้ สามารถแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม และ

จริยธรรมหน่วยราชการตามมาตรวัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) หน่วยงานท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 0 ถึง 60 คะแนน หมายถึง 

ระดบัคณุธรรมและจริยธรรมต�า่กว่าทีพ่งึประสงค์ คอื ระดบัทีไ่ม่ปรากฏว่า 

มีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรมในองค์การ และถึงแม้

ปรากฏแต่ไม่สามารถบงัคบัใช้หรอืมคีวามขดัแย้งในมาตรการบรรทดัฐาน

ทางคณุธรรม และจรยิธรรมแทบทกุภาคส่วนในหน่วยงาน ขาดความชดัเจน 

ในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่องเอื้อให้เกิดการทุจริตโดยง่าย 

ไม่มกีารส่งเสรมิระบบคณุธรรม และจรยิธรรมของผู้ปฏิบตังิาน ไม่ม ีหรือ
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ไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเมื่อเกิดกรณีบกพร่องต่อหลักคุณธรรม  

และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�าเป็นต้องรับการปฏิรูปทุกด้าน ต้ังแต่ 

ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบภายในอย่าง

เร่งด่วน

2) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คะแนน หมายถึง

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง คือ หน่วยราชการในระดับนี้  

แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบที่ชัดเจน ครบถ้วน แต่สามารถบังคับใช ้

ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คุณธรรม และจริยธรรมมีความลักลั่น  

ไม่เหมาะสม มีการเลอืกปฏิบติั การใช้ระบบเส้นสายแบบท่ีเลอืกท่ีรกัมกัท่ีชัง 

ในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�าผิด ส�าหรับหน่วยงานราชการ 

ในระดบันี ้จะต้องปรบัปรงุส่วนของการจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบ 

ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 121 ถงึ 180 คะแนน หมายถงึ  

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ คือ หน่วยงานราชการที่ม ี

นโยบายคุณธรรม และจรยิธรรมทีชั่ดเจน มกีารบงัคบัใช้ท่ีครบถ้วนเหมาะสม  

แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ ยังขาดกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วนผู้น�าองค์การ 

ทีจ่ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่การตามสายบงัคบับญัชาให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

4) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 181 ถงึ 240 คะแนน หมายถงึ 

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี คือหน่วยราชการที่มีนโยบายชัดเจน  

มกีารบังคบัใช้ทีม่เีหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเชิงรกุอย่างมบีรูณาภาพ 

ในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน และลงโทษผู้ปฏิบัติ

ทีล่ะเมดิคณุธรรม และจรยิธรรมได้อย่างเหมาะสม แต่ยงัขาดการปฏบิตัิ

อย่างต่อเนือ่งกระทัง่เกดิความยัง่ยนืยาวนาน ควรต้องวางแผนอย่างเป็น

ระบบ ต่อเนือ่งและสร้างความยัง่ยนืให้เกดิขึน้ในระดบัวฒันธรรมองค์การ

5) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 240 ถงึ 300 คะแนน หมายถงึ

ระดับคณุธรรมและจรยิธรรมดเีย่ียม คอื หน่วยงานราชการท่ีมกีฎระเบียบ 

มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยานที่ชัดเจน มีการจัดการ

ทรัพยากร และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกรอบ

คณุธรรม และจรยิธรรมเชงิรกุในมติวิฒันธรรมองค์การได้อย่างต่อเนือ่ง 

ควรจัดท�ามาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาออกแบบเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อใช้

ประเมินความมีคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทยท่ีน�าเสนอ

ในทีน่ี ้ได้พฒันาจากฐานคิดท่ีครอบคลุมจากประวัติศาสตร์ทางความคดิ 

หลักปรชัญา แนวปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้และใช้กนัในต่างประเทศเป็นทีย่อมรบั

สากล และในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายหลกัของประเทศ อันได้แก่ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดัชนี 

ที่ใช้กันในปัจจุบัน จากเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้รางวัลระดับประเทศ

และท้องถิ่นทั้งหลาย ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาความมีคุณธรรม

และจรยิธรรมในทางทฤษฎทีี่เป็นยอมรบัในแวดวงวชิาการ จะเหน็ได้ว่า  

ข้อเสนอดชันพีร้อมเครือ่งมอื ค�าถามทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่การประเมนิ 

ที่ครอบคลุมน้ีมีความครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทไทยที่มีการก�าหนด

มาตรฐานจริยธรรมกลางให้ส่วนราชการไทยน�ามาเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติได้จริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการน�ามาปรับใช้ 

ในการประเมินส่วนราชการไทยยกระดับให้มีได้รับการยอมรับทั่วกัน
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