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ค�ำน�ำสถาบันพระปกเกล้า

หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน� ำ ธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
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สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
ธรรมาภิบาลได้ถกู น�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตวั ชีว้ ดั
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึง่ เป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำ� กับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
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สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึง่ ในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

in_

-0-

(p1-43).indd 5

19/10/2565 20:24:22

6

ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

สารบัญ

ค�ำน�ำสถาบันพระปกเกล้า
สารบัญ
บทน�ำ
บทที่ 1 ตัวชี้วัดหลักส�ำนึกรับผิดชอบ
• ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบ
• กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหาร
• ส�ำนึกรับผิดชอบกับการปฏิรูประบบราชการ
• รัฐธรรมนูญกับส�ำนึกรับผิดชอบในประเทศไทย
• บทบาทของภาคประชาชนกับส�ำนึกรับผิดชอบ: แนวคิดเรือ่ ง
ส�ำนึกรับผิดชอบแบบประชาธิปไตย
• ส�ำนึกรับผิดชอบในบริบทของประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
(Participatory Democracy)
• การสร้างส�ำนึกรับผิดชอบที่เหมาะสมจะน�ำมาใช้กับ
ประเทศไทย
• ตัวชี้วัดหลักส�ำนึกรับผิดชอบ
• บรรณานุกรม

in_

-0-

(p1-43).indd 6

หน้า
3
6
9
45
51
59
73
85
93
105
123
127
139

19/10/2565 20:24:22

7

หน้า

in_

-0-

บทที่ 2 ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม
• หลักนิติธรรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ
• หลักนิตธิ รรมในฐานะเป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล”
• หลักนิติธรรมในฐานะหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล”
กับองค์กรฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ
• องค์ประกอบของ “หลักนิติธรรม”
• บทสรุป
• บรรณานุกรม

149
151
154
160

บทที่ 3 ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม
• บทน�ำ
• ความหมายและลักษณะของการมีส่วนร่วม
• หลักการส�ำคัญของการมีส่วนร่วม
และระดับขั้นของการมีส่วนร่วม
• รูปแบบของการมีส่วนร่วม
• การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการบริการสาธารณะ
• ผู้มีส่วนได้เสีย
• การจัดท�ำตัวชี้วัด
• บรรณานุกรม

195
195
199
208

(p1-43).indd 7

183
191
193

220
223
230
237
255

19/10/2565 20:24:22

8

ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

หน้า
บทที่ 4 ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส
• หลักการความโปร่งใสในต่างประเทศและประเทศไทย
• กรอบคิดและการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับ
องค์การสาธารณะไทย
• ข้อเสนอดัชนีชี้วัดความโปร่งใส
• บรรณานุกรม

in_

265
266
300
321
379
หน้า

บทที่ 5 ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า
• หลักธรรมาภิบาลของไทยและระดับสากล
• แนวคิด ทฤษฎี หลักการของความคุ้มค่า
และตัวชี้วัดความคุ้มค่า
• บรรณานุกรม

487

บทที่ 6 ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม
• ส่วนที่ 1 คุณธรรมและธรรมาภิบาล
• ส่วนที่ 2 จริยธรรม
• บรรณานุกรม

491
497
583
711

-0-

(p1-43).indd 8

385
395
411

19/10/2565 20:24:22

9

บทน�ำ
ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด

การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับธรรมาภิบาลนีเ้ นือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และการเกิดโรคระบาดใหญ่ หลายเรื่องจัดเป็นสิ่งใหม่
ของมวลมนุษยชาติ ที่น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งกฎระเบียบ โครงสร้าง
การท�ำงาน การบริหารราชการแผ่นดินในนานาประเทศ ประกอบกับ
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความมั่นคงที่สะท้อนถึงการต้องมียุทธศาสตร์ในการรองรับความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ ความไม่แน่นอนทีม่ าจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ ทัง้ นีเ้ พราะในชีวติ วิถใี หม่ทที่ กุ คนต้องปรับตัวถือว่ามีความส�ำคัญ
การเกิดภาวะวิกฤตจากโรคระบาดใหญ่ อันเกิดจากความเดือดร้อนของ
ไวรัสโคโรนาที่ท�ำให้ทุกๆ ประเทศต้องตื่นตัว และหันมามองตัวเองว่า
จะปรับตัวอย่างไร ตลอดจนการมีระบบข้อมูลขนาดใหญ่ การมีเทคโนโลยี
ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การมีสังคมใหม่ที่มาจากการมีสื่อสังคมออนไลน์
การมีความแตกต่างระหว่างความคิดของผูค้ นทีม่ วี ยั เพศสภาพ ชาติพนั ธุ์
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ชีวิตความเป็นอยู่ และค่านิยมต่างกัน ตลอดจนประชากรที่มีโครงสร้าง
เปลีย่ นแปลงไปกลายเป็นสังคมผูส้ งู วัย นอกจากนี้ การมีระบบการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�ำให้ระบบของการบริหารจัดการประเทศ
ต้องมีการปรับปรุงการบริการสาธารณะ จึงต้องมีการหันมาใส่ใจในเรือ่ งของ
การค�ำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยน นอกจากนี้
กระแสของการค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างเพศ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม การขับเคลือ่ นการบริหารราชการระบบเปิด และอีกหลายๆ
ประการเป็นสิ่งผลักดันที่เร่งด่วนที่ภาครัฐไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ระบบรองรับความต้องการและความจ�ำเป็นเหล่านัน้
ต้องอาศัยการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรม
และที่ส�ำคัญคืออยู่บนหลักการของธรรมาภิบาล การมีเครื่องมือที่ช่วย
ในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิผล โดยเฉพาะการมุง่ เป้าทีผ่ ลลัพธ์และผลกระทบ
ต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนใช้ในการติดตามผลที่ทรงพลังจึงจ�ำเป็น
เป็นที่เข้าใจกันว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ จะได้รับผลกระทบที่จะต้องน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกัน ทั้งยังมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งต่างๆ
ทีม่ ากระทบ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้สงั คมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันติ
รูปแบบการท�ำงานที่เป็นพลวัตและมีความซับซ้อนได้เข้ามาครอบคลุม
สังคม พืน้ ทีท่ ใี่ ช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร การท�ำงานต่างๆ ก็ถกู ควบคุม
โดยกฎระเบียบของทั้งระดับประเทศและสากล นอกจากนี้ยังมีการท�ำ
ข้อตกลงทางการเมืองระหว่างประเทศ มีมาตรฐานทางเทคโนโลยี มีรปู แบบ
ของพันธะกรณีทางด้านต่างๆ อาทิ ทางการค้าการธุรกิจ และมาตรฐาน
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ของสิทธิมนุษยชนที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการในการท�ำการศึกษาวิจัย
กฎระเบียบของชาติ ตลอดจนการควบคุมในการดูแลตนเองในภาคเอกชน
ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ค่านิยมแบบเดิมได้รับผลกระทบ นอกจากนี้
ยั ง มี ม าตรการที่ เ สริ ม สร้ า งความสามารถและความพยายามที่ จ ะ
เสริมสร้างความมั่นคงและมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ
รวมถึงการมีสงิ่ ทีท่ า้ ทายต่อการเมืองการปกครอง การแข่งขันทางการเมือง
ที่ล้วนเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยง และกลุ่มคนเปราะบางจะเป็นกลุ่ม
ที่ปรับตัวได้ยาก เพราะอาจเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้
ไม่ได้รับการบริการสาธารณะที่เท่าเทียม บางครั้งถูกเลือกปฏิบัติ
ความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ยุคใหม่
หลักการส�ำคัญ เช่น ความเสมอภาค เท่าเทียม การรวมตัวกัน
เป็นหนึ่งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และส�ำนึก
รับผิดชอบ ถูกน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการประเทศ และจัดการองค์กร
ต่างๆ มากขึ้น โดยที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลทางลบ กระทบต่อความเป็นอยู่ และค่านิยม
ของประชาชน ทั้งท�ำอย่างไรจะมีวิธีการที่ค่านิยมของแต่ละคนจะถูก
ปกป้อง จึงต้องมีการคิดทบทวนใหม่ว่า ท�ำอย่างไรถึงจะมั่นใจได้ว่า
เทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆ จะไม่ก่อให้เกิด
ความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมากขึ้ น หรื อ สิ่ ง เหล่ า นี้
จะตอบสนอง ช่วยเสริมสร้าง และปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน
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จึงต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ นัน้
เกี่ยวข้องกับอะไร และจะถูกออกแบบมาอย่างไรจะใช้อย่างไร รวมทั้ง
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละชุมชน ซึ่งค่านิยมและหลักการเหล่านี้
ควรจะต้องถูกปกป้องและมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องคงไว้ซงึ่ หลักการส�ำคัญ
ของธรรมาภิบาล
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง และสิ่งท้าทายต่างๆ จึงมีการ
ส�ำรวจโครงสร้างของการบริหารการปกครองใหม่ ตลอดจนมีการค�ำนึงถึง
กลไกและกระบวนการในการท�ำงานมากขึน้ ว่าสามารถรองรับสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ บริบทของภูมริ ฐั ศาสตร์
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งกฎระเบียบ ค่านิยมและนโยบาย
มีการปรับเปลีย่ น เพือ่ ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ขี องรัฐ ประชาชน และ
ของมวลมนุษยชาติ การมีสว่ นร่วมของสาธารณชนและการท�ำงานร่วมกัน
ของภาคส่วนต่างๆ จึงมีความส�ำคัญเพราะรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ
ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้เพียงล�ำพังได้
ในการบริหารราชการยุคใหม่ จะให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพราะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผล ถือว่า
มีความส�ำคัญ นอกจากกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้ ผู้น�ำของภาคเอกชน
นักวิชาการ ผู้แทนขององค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนต้องมี
ความพร้อมทีจ่ ะตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างมีความรับผิดชอบ
และมีประสิทธิผล ถึงผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจน
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อพวกเขา การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
ภายใต้กฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ อันเกี่ยวข้อง
กับนโยบายต่างๆ ถือว่ามีความส�ำคัญ การยืดหยุ่นได้ของการบริหาร
จัดการก็จะช่วยตอบสนองต่อสิ่งท้าทาย เหล่านี้ และวิธีการด�ำเนินงาน
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จึงต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งความรับผิดชอบของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศและนานาประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยกันจัดการ
สิ่งที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาบางอย่างถือว่าเป็นปัญหาของสากล แต่รัฐบาล
ของประเทศนัน้ ๆ ต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และสิง่ ส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ คือ ท�ำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนมีความมีความพึงพอใจและ
ไว้วางใจหน่วยงานภาครัฐ เพราะแนวโน้มความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ในหน่วยงานภาครัฐมิได้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า
(ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด, และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร, 2564)
สามารถระบุถงึ แนวโน้มของความเชือ่ มัน่ ต่อหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี
และยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นๆ (Perry, 2020)
แม้ภาครัฐ โดยเฉพาะส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ
ก.พ.ร. และอีกหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทีด่ นิ กรมการกงสุล กรมสรรพากร
ล้วนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีระบบการบริการประชาชนทีม่ คี วามทันสมัย มีระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ แต่กระนั้นความเหลื่อมล�้ำในประเทศมิได้ลดลง จึงท�ำให้
การบริการสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประชาชนที่มีความ
แตกต่ า งกั น ยั ง ไปไม่ ถึ ง จุ ด หมาย ประกอบกั บ สิ่ ง ที่ รั ฐ ประเมิ น ตนเอง
อาจไม่สอดคล้องกับสิง่ ทีป่ ระชาชนต้องการให้ประเมิน และความสามารถ
ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูเหมือนจะยังห่างไกลจาก
สิ่งที่ประชาชนปรารถนา เพราะค่านิยมและความสามารถของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต แต่ภาครัฐอาจยังเปลี่ยนแปลงไม่ทัน
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ความเชื่อมันต่
่ อรัฐบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น / ข้าราชการพลเรือน ปี 2545 - 2564
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2562
ประยุทธ์

2564
ประยุทธ์

ข้าราชการพลเรือน

ภาพ 1.1 ความเชื่อมั่นในหน่วยงานต่างๆ
ที่ ม า: ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล , รั ช วดี แสงมหะหมั ด , และวิ ศิ ษ ฏ
ชัชวาลทิพากร (2564)
ดังนัน้ จึงมีการกล่าวกันว่าควรน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์
ให้เป็นผล เพราะมิติต่างๆ ของธรรมาภิบาลสามารถช่วยแก้ปัญหา
ทีก่ ล่าวมาแล้วได้ สิง่ ส�ำคัญคือ ภาครัฐก็ตอ้ งทราบระดับการมีธรรมาภิบาล
ของตนเพื่อการปรับปรุงให้ดีขี้นด้วย และควรจะทราบว่าธรรมาภิบาล
ได้ถูกน�ำมาใช้ได้อย่างเป็นผลหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การที่เรา
ย่อมทราบกันดีวา่ ภาครัฐก�ำลังเผชิญสิง่ ท้าทายทัง้ ภาคภายในภาครัฐเอง
และจากภายนอกในทุกระดับตั้งแต่ชุมชนถึงระดับโลก ซึ่งอนาคตของ
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นอย่างไรหากประชาชนหันหน้าออกจากรัฐ
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นอกจากนี้ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ได้น�ำเสนอการลงทุนโดยภาพรวมเพื่ออนาคตที่ดีของมวลมนุษยชาติ
โดยระบุไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากเสรีภาพ
ทัง้ นี้ เสรีภาพและสันติภาพจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากปราศจากการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สิ่งนี้ถือว่าเป็นความจริง แต่สันติภาพมีความหมายมากกว่าการไม่มี
ความขัดแย้ง จึงเป็นหน้าที่ของผู้น�ำในปัจจุบันทุกคนที่จะต้องสร้าง
สันติภาพทีย่ งั่ ยืนให้เกิดขึน้ นัน่ คือการมีธรรมาภิบาล
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง มาจากความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ที่
นักวิชาการได้เคยศึกษากันไว้อนั เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักธรรมาภิบาล
(สถาบันพระปกเกล้า, 2546, 2549 และถวิลวดี บุรกี ลุ และคณะ, 2564)
เพือ่ ให้สามารถเข้าใจในบริบทใหม่ของสังคม น�ำมาประยุกต์ใช้ได้สะดวกขึน้
และสามารถตอบโจทย์ส�ำคัญที่กล่าวมาแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัดที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้มธี รรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับ
ชีวิตวิถีใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประชาชน ตลอดจนน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของ
การไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง การค�ำนึงถึงกระแสโลกใหม่ เช่น สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาค กระแสของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งท้าทายทางเทคโนโลยีได้ถูกน�ำมาพิจารณา
ในการจัดท�ำเอกสารเหล่านี้ด้วย ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจถึงเรื่อง
ของการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้แนวทางปฏิบตั อิ ย่างชาญฉลาด ซึง่ จะ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถในการบริการสาธารณะในทศวรรษใหม่นี้
ต่อไป
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ธรรมาภิบาลคืออะไร
ประมาณช่วงคริสตศักราช 1990 ธนาคารโลกเป็นสถาบัน
นานาชาติแรกที่รับเอาแนวคิดของธรรมาภิบาลเข้าไปสู่กระบวนการ
บริหารจัดการเพือ่ ประเทศก�ำลังพัฒนา และน�ำแนวคิดนีส้ ปู่ ระเทศต่างๆ
ในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้ยังมีการน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของนานาประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และน�ำไปใช้ในการใช้อ�ำนาจ
ในการควบคุมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนน�ำไปใช้
เพือ่ ลดการทุจริต ดูแลคนกลุม่ น้อย ฟังเสียงของประชาชนกลุม่ เปราะบาง
เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำความเห็นเหล่านัน้ มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
(United Cities and Local Governments Asia Pacific , 2021)
แนวคิดของธรรมาภิบาล จึงถูกเข้าใจในหลายทางโดยบุคคล
ที่แตกต่างกัน และค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ขึ้นกับเป้าหมายที่จะให้บรรลุ
รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมือง ตาม
เป้าหมายเฉพาะ อนึง่ ค�ำจ�ำกัดความส่วนใหญ่กจ็ ะเน้นไปทีก่ ระบวนการ
โครงสร้างและการบริหารจัดการ ซึง่ การบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
จะน�ำไปใช้อย่างไรขึ้นกับบริบทขององค์กร รวมทั้งอาจจะเลือกใช้มิติใด
เป็นการเฉพาะก็ได้ สมาคมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม
(The International Social Security Association, 2019) ได้ก�ำหนด
ค�ำจ�ำกัดความของธรรมาภิบาลไปในเรือ่ งของการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าที่
ส่วนธนาคารเพือ่ พัฒนาแห่งเอเชีย อธิบายธรรมาภิบาลว่า เป็นลักษณะ
การด�ำเนินการทีอ่ ำ� นาจถูกน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพือ่ การพัฒนาเช่นเดียวกัน ธนาคารโลก
ก็กล่าวถึงธรรมาภิบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงสถาบัน
ที่ใช้อ�ำนาจในประเทศนั้นๆ ด้วย
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แนวคิ ด ของธรรมาภิ บ าลเกิ ด ขึ้ น มั ก เป็ น ตั ว แบบเพื่ อ ที่ จ ะใช้
เปรียบเทียบสิ่งที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจที่ไม่มี
ประสิทธิผล หรือองค์กรทางการเมือง กับการท�ำงานอย่างมีความสามารถ
แนวคิดนีเ้ น้นทีค่ วามรับผิดชอบของภาครัฐและองค์กรของรัฐต่างๆ รวมทัง้
องค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจ เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุความต้องการของคนส่วนใหญ่ เมือ่ ต้องเผชิญ
กับการต่อต้านจากกลุม่ อืน่ ๆ ในสังคม หรือคนกลุม่ น้อย จะมีการด�ำเนินการ
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างไร ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
มีการจัดท�ำมาตรฐานเรือ่ งธรรมาภิบาล ทีม่ กั จะใช้วดั การท�ำงานของสถาบัน
ต่างๆ ของรัฐ องค์กรความช่วยเหลือ และองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจ และมักจะเน้นที่
ความหมายของธรรมาภิบาล สิง่ ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะบรรลุตามพันธกิจขององค์กรนัน้
ดังนั้นท�ำให้ธรรมาภิบาลถูกน�ำไปอธิบายในหลายเรื่องในหลายบริบท
ค�ำจ�ำกัดความของธรรมาภิบาลที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดมาจาก
องค์ ก ารพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
แปดประการของธรรมาภิ บ าล โดย หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น เรื่ อ งของ
การมีส่วนร่วม (participation) การมุ่งหาฉันทามติ (consensus oriented)
การมีส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability) การมีความโปร่งใส (transparent)
มีการตอบสนองได้ (responsive) การมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
(effective and efficient) ความเท่าเทียมและการครอบคลุมทุกกลุม่ ไม่ทงิ้ ใคร
ไว้ขา้ งหลัง (equitable and inclusive) ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรม
(rule of law) ทัง้ นี้ เพือ่ มัน่ ใจว่าจะมีการทุจริตน้อยทีส่ ดุ ตลอดจนแนวคิดของ
ชนกลุม่ น้อย และเสียงของกลุม่ เปราะบางในสังคม ได้ถกู น�ำมาพิจารณาประกอบ
การตัดสินใจด้วย ถือว่าเป็นการตอบสนองต่อคนทุกกลุม่ ทัง้ ในปัจจุบนั และ
ในอนาคตของสังคม (United Nations Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific และBanerji, 2022) อย่างไรก็ตาม หลักการต่างๆ
เหล่านีม้ กี ารน�ำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน และหลักการ
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ทีม่ กั มีการกล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือ หลักนิตธิ รรม (rule of law) หลักความโปร่งใส
(transparency) หลักส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability) หลักความคุ้มค่า
(value of money) หลักการมีสว่ นร่วม (participation) และหลักคุณธรรม
จริยธรรม (morality และ ethics) โดยทีธ่ รรมาภิบาล ถือเป็นหลักการทีใ่ ช้
ในการบริหารการปกครอง เป็นสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วในกระบวนการในการตัดสินใจ
และอธิบายว่ากระบวนการที่การตัดสินใจน�ำมาสู่การปฏิบัติอย่างไร
นอกจากนี้ ยังเป็นสิง่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการบริหารงานท้องถิน่ บริหารงาน
ระดับชาติ ระดับสากล และในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เป็นต้น ตลอดจนเป็นกลไกในการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมนั้นด้วย
องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของ
ค�ำว่า ธรรมาภิบาล ว่าเป็นระบบการปกครองทีม่ คี วามสามารถตอบสนองได้
เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม และมีความโปร่งใส ทั้งนี้ ทางองค์การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ท�ำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลในหลายประเทศ
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันสาธารณะต่างๆ และช่วยต่อต้าน
การทุจริต ตลอดจนการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมอย่างครอบคลุม ซึง่ ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงและ
มีความขัดแย้ง ท�ำให้ความสามารถในการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างยากล�ำบาก ทัง้ นีเ้ พราะสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคอย่างมากในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลก็คอื ความขัดแย้งนัน่ เอง ดังนัน้ การท�ำงานทีไ่ ม่มธี รรมภิบาล
ยังน�ำไปสู่ความขัดแย้งอีกด้วย ดังนั้น การจัดการในองค์การสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิผล จะเป็นสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
เป็นการสร้างสันติภาพ และเป็นการสามารถหาทางออก หรือตอบสนอง
ในช่วงปรากฏการณ์วกิ ฤติตา่ งๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงสภาวะโรคระบาด
โควิด เป็นต้น (Saito, Y. 2021) ธรรมาภิบาลจัดเป็นกระบวนการทีใ่ ช้วดั
ว่าสถาบันสาธารณะมีการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างไร
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และบริหารจัดการทรัพยากรของสาธารณะอย่างไร ตลอดจนเป็น
สิ่งที่ประกันว่าหน่วยงานเหล่านั้นตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนว่าเป็น
เรื่องส�ำคัญ ตลอดจนไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ธรรมาภิบาลจัดเป็นการใช้อำ� นาจในการบริหารจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร และก�ำกับดูแลที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีส�ำนึกรับผิดชอบ
สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ก่อให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุม้ ค่า
ในการท�ำงาน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2564)
ธรรมาภิบาลยังหมายถึง กระบวนการ ทีท่ ำ� ให้เกิดผลทีเ่ ป็นไป
ตามความต้องการของสังคม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า รวมทัง้
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า การบริหารการปกครอง (governance)
และธรรมาภิบาล (good governance) มีการใช้กันมากขึ้นในการพัฒนา
และเป็นทีย่ อมรับว่า การบริหารจัดการทีไ่ ม่ดี (bad governance) ดูเหมือน
เพิม่ ขึน้ และเป็นรากฐานของสิง่ ชัว่ ร้ายในสังคม สถาบันนานาชาติหลายแห่ง
รวมทัง้ ผูใ้ ห้ทนุ ทัง้ หลายจึงมีเงือ่ นไขทีเ่ รียกร้องให้มกี ารปฏิรปู เพือ่ การมัน่ ใจ
ว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้จริง อันจะท�ำให้การใช้งบประมาณ ทรัพยากร
ต่างๆ เป็นไปโดยเกิดผลสัมฤทธิท์ กี่ ลุม่ เป้าหมายเป็นส�ำคัญ อาจกล่าวได้วา่
ธรรมาภิบาลเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีผ่ มู้ อี ำ� นาจในการบริหารและ
ทางการเมืองใช้ในการบริหารจัดการประเทศ และองค์กร ธรรมาภิบาล
จึงเป็นแนวคิดที่แต่ละประเทศใช้ในการจัดการเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมายและอื่นๆ ดังนั้น โดยทั่วไปธรรมาภิบาลจึงมีความหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการที่ใช้พิจารณาว่า
นโยบายใดจะน�ำไปสู่การปฏิบัติและนโยบายใดไม่น�ำไปปฏิบัติด้วย
(The United Nations (UN))
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หลักการของธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของการบริหารราชการ
แผ่นดินทีน่ ยิ มใช้เป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นให้เกิดผลมักอยูบ่ นหลักการ
ส�ำคัญ 6 ประการ คือ การมีส่วนร่วม นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส
ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ และความคุ ้ ม ค่ า ซึ่ ง ในหลั ก การเหล่ า นั้ น ก็ จ ะมี
องค์ประกอบย่อย อาจรวมองค์ประกอบบางอย่างในแปดประการข้างต้น
ไว้ด้วย เช่น ในเรื่องของความคุ้มค่าก็จะรวมเรื่องของประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลไว้ด้วยกัน ส่วนเรื่องของส�ำนึกรับผิดชอบก็จะมีการน�ำเรื่อง
ของการตอบสนองได้มาร่วมอยูด่ ว้ ยเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้
ได้น�ำหลักการส�ำคัญของธรรมาภิบาลมาน�ำเสนอ ซึ่งเป็นการศึกษา
ที่ ต ่ อ เนื่ อ งของสถาบั น พระปกเกล้ า (สถาบั น พระปกเกล้ า , 2564)
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
สมาคมนานาชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงทางสังคม (the International
Social Security Association 2019) ได้รวมหลักการต่างๆ เข้ามาเป็น
คุณลักษณะของธรรมาภิบาลโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการเสริมเเรงกันและกัน
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลให้บรรลุและ
มักจะอธิบายในบริบทของการบริหารความมั่นคงทางสังคม กล่าวคือ
เรือ่ งของส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability) เป็นความสามารถ
ในการรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในหน่วยงานนั้น
ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานในการประเมินความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับระบบการบริหารทีด่ ี
รวมการแก้ไขเยียวยาเพื่อปกป้องผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการจัดการกับ
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การบริหารที่มิชอบ และการไม่ด�ำเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ดังนัน้ เพือ่ การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิผล การค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
และความเสมอภาคจึงมีความส�ำคัญ ขณะทีค่ วามโปร่งใส (transparency)
เป็นเรือ่ งของการมีขอ้ มูลทีเ่ ข้าถึงได้ ถูกต้อง และทันการณ์ เพือ่ มัน่ ใจได้วา่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั รูใ้ นประเด็นทีเ่ ป็นความจริงของโครงการหรือนโยบาย
นั้นๆ ตลอดจนมีวิธีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสในกระบวนการ
ตัดสินใจ อันจะส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความสามารถ
ตลอดจนท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ไิ ม่อยากท�ำความผิด นอกจากนี้ ความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายของกฎระเบียบ ระบบและกระบวนการก็จะช่วยท�ำให้ประเด็น
ต่างๆ ทีจ่ ะต้องใช้ดลุ พินจิ และการบริหารจัดการดีขนึ้ การคาดการณ์ได้
(predictability) ยังหมายถึง การน�ำกฎหมายไปใช้ปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้อง
กับกฎหมายและนโยบาย ตลอดจนกฎกติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ในโครงการต่างๆ เรือ่ งของสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก ตลอดจนผลประโยชน์
ที่จะได้รับต้องมีการระบุให้ชัดเจน การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
ขาดการเคารพกติกาจะน�ำไปสู่การลดความน่าเชื่อถือของโครงการ
ส่วนการมีส่วนร่วม (participation) เป็นการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (active education) รวมถึงการเข้ามามีบทบาท เเละ
การมีความผูกพัน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ มีการท�ำงานร่วมกัน
และเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล (engagement and effective
involvement) ของผู้มีส่ วนได้เสีย (stakeholders) เพื่อมั่นใจได้ ว่า
ความสนใจของพวกเขาได้รับการปกป้อง โดยที่การมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย (meaningful participation) ของผู้มีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา (accessibility) และความสามารถ
ของพวกเขาที่จะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นและปฏิบัติโต้
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การเป็นพลวัต (dynamism) เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการ ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ นั้นอาจ
จะใช้ในบริบทต่างๆ แต่การเป็นพลวัตนี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
และการปรับปรุงตัวเองให้ดีขนึ้ โดยการท�ำให้เรือ่ งต่างๆ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความเท่าเทียม ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการ
ของสมาชิก ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่น�ำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ๆ
(new value) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงสภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสิน้ สุดลง จึงมีความต้องการ
ตัวแบบในการบริหารจัดการซึง่ แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
การบริหารจัดการทางการเงิน การคลังเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ จะเป็นไป
เพือ่ บริการให้กบั ประชาชนในสังคม อันจะน�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
นอกจากนี้ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate
change) มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน
ความล้มเหลวในการบริหารจัดการเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ท�ำให้เกิด
ปัญหาของการแย่งชิงทรัพยากรอันน�ำมาสูก่ ารลดความสามัคคีในสังคมลง
ดังนั้น การบริหารจัดการเหล่านี้จึงต้องการให้ผู้น�ำสามารถประยุกต์ใช้
ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
หากมีธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะ ประชาชนโดยรวม
จะเป็นผูไ้ ด้รบั ผลทีด่ ี โดยทีก่ ารบริการสาธารณะจึงเป็นการบริการทีภ่ าครัฐ
จัดให้กับภาคประชาชนโดยภาพรวม (Spicker, 2009) แต่ในปัจจุบันนี้
ไม่ใช่เพียงภาครัฐเท่านั้นที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ แต่ภาคส่วนอื่นๆ
ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการบริการสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม
การบริ ก ารสาธารณะส่ ว นมากเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องคนทุ ก คน
แต่มกี ารบริการสาธารณะบางเรือ่ งก็เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ เฉพาะ
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ในทีน่ ี้ หลักธรรมาภิบาลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริการสาธารณะ
และน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด�ำเนินการที่จะน�ำการบริการสาธารณะไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่ า งเป็ น ธรรมและทั่ ว ถึ ง โดยมี ส าระส� ำ คั ญ พอสั ง เขปดั ง ต่ อ ไปนี้
ส่วนรายละเอียดของแต่ละหลักการได้ปรากฏในส่วนต่อไป
หลั ก การส� ำ คั ญ ของธรรมาภิ บ าลและการจั ด ท� ำ
ตัวชี้วัด
หลักส�ำนึกรับผิดชอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส ได้ศกึ ษาหลักส�ำนึกรับผิดชอบ
ทีเ่ หมาะสมจะน�ำมาใช้กบั ประเทศไทยว่าควรจะมีลกั ษณะคือ เป็นส�ำนึก
รับผิดชอบแบบแนวนอน (horizontal accountability) โดยเฉพาะอย่างยิง่
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการระบบส�ำนึกรับผิดชอบ
เคียงคูก่ บั การมีสำ� นึกรับผิดชอบภายในองค์การ ส�ำนึกรับผิดชอบตามกรอบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว แต่กลไกดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
เป็นกลไกทีม่ าจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ในบริบทปัจจุบนั ทีภ่ าคประชาชน
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จึงสมควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท
ในระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่จะสร้างขึ้นที่เน้นการมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม (social accountability) ทั้งนี้ รัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามาร่วมในการตรวจสอบ และการเข้ามามีบทบาทของภาคประชาชน
มีประสิทธิภาพ มีขอ้ มูลดังกล่าวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเข้าถึงได้
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รัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้ให้ข้อมูลการทุจริต ประชาชน
ทีท่ ำ� การสอดส่อง ตรวจตรา ประเมินการท�ำงานของภาครัฐ นอกจากนี้
รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และต้องก�ำหนดขอบข่าย
ของ “ประเด็นความมัน่ คง” เพือ่ มิให้หน่วยงานใช้ขอ้ ความนีใ้ นการยกเว้น
การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ รัฐต้องส่งเสริมสื่อให้มีอิสระ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและรายงานข่าวอย่างอิสระ ปราศจากการครอบง�ำ ขู่เข็ญ หรือ
คุกคามโดยรัฐ
ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม นอกเหนือจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
อันเป็นความสัมพันธ์ทางตรงแล้ว ส�ำนึกรับผิดชอบยังรวมถึงผูต้ รวจสอบ
ภายนอกที่มีอ�ำนาจทางกฎหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนที่สนใจ
ในประเด็นส�ำนึกรับผิดชอบด้วย
จากลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมของส�ำนึกรับผิดชอบ
ดังกล่าวข้างต้น ตัวชีว้ ดั ของส�ำนึกรับผิดชอบในการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ การก�ำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (setting clear goals and objectives) ที่ต้องการ
ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบการให้บริการอย่างชัดเจน
(delegating) มีการจัดสรรทรัพยากรส�ำหรับใช้ในการให้บริการ (financing)
มีการด�ำเนินการให้บริการ (performing) มีการรายงานหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ (informing) มีการให้รางวัลหรือลงโทษส�ำหรับ
ผลงานการให้บริการ (enforcing)
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หลักนิติธรรม

หลักนิตธิ รรม น�ำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ซึง่ ได้ระบุวา่ หลักนิตธิ รรมเป็นหลักการพืน้ ฐานส�ำคัญของรัฐธรรมนูญที่
เป็นข้อจ�ำกัดของการใช้อำ� นาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพันของการใช้อำ� นาจรัฐ
การใช้อ�ำนาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักนิติธรรมย่อมส่งผลต่อปัญหา
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำนัน้ ๆ ทัง้ นีอ้ าจแบ่งสาระส�ำคัญของ
หลักนิตธิ รรมได้ 6 กลุม่ คือ หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”
ในการจัดองค์กรของรัฐ หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์”
เกีย่ วกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา หลักนิตธิ รรมในฐานะ
ที่เป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย
การพัฒนาตัวชีว้ ดั ของหลักนิตธิ รรมในฐานะ “หลักธรรมาภิบาล”
(good governance) ทีน่ ำ� มาใช้กบั องค์กรฝ่ายปกครองหรือองค์กรทีจ่ ดั ท�ำ
บริการสาธารณะนี้ ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของหลักนิติธรรมที่ใช้ใน
การตรวจสอบการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง ซึง่ เกีย่ วโยง
กับการตรวจสอบการกระท�ำตามหลักนิติธรรม คือ “หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท�ำของฝ่ายปกครอง” จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
สามารถตัง้ เป็นประเด็นค�ำถามเพือ่ พัฒนาไปสูเ่ กณฑ์ชวี้ ดั ของหลักนิตธิ รรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึง่ แบ่งออกเป็น หลักความมาก่อนของกฎหมาย
และหลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ จากทัง้
สองหลักน�ำมาสูก่ ารตัง้ ค�ำถามเพือ่ แสดงถึงตัวชีว้ ดั ตามหลักธรรมาภิบาล
ของหลักนิตธิ รรมได้ คือ การกระท�ำของหน่วยงานขัดต่อกฎหมาย นโยบาย
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หรือมติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่ การกระท�ำของหน่วยงานมีกฎหมาย
ให้อำ� นาจในการกระท�ำไว้ หรือไม่ เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำการมีปญ
ั หาในเรือ่ ง
อ�ำนาจหรือเรือ่ งหลักความเป็นกลาง หรือไม่ การกระท�ำของหน่วยงาน
ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย หรือไม่ การกระท�ำของ
หน่วยงานเป็นไปตาม “แบบ” ที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่ เจ้าหน้าที่ได้
ให้เหตุผลไว้ ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุน
การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน หรือไม่ เนื้อหาของค�ำสั่งหรือการกระท�ำของ
หน่วยงานขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ หรือไม่
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของธรรมาภิ บ าล
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และจะเสริมหลักการอื่นๆ มีความเป็นไปได้จริง
ในที่นี้ การศึกษาของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล น�ำเสนอว่า การมีส่วนร่วมเป็น
การกระจายโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งและ
การบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต่ า งๆ รวมทั้ ง การจั ด สรร
ทรั พ ยากรของชุ ม ชนและของชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
และความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย การริเริ่ม การให้ข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา การร่วมวางแผน
การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ การร่วมติดตามประเมินผล ตลอดจน
การควบคุมจากประชาชน และเพื่อให้มีแนวทางในการด�ำเนินการ
เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณะ จึงน�ำกระบวนการท�ำงาน
ด้านการมีสว่ นร่วมทีส่ ำ� คัญมาจัดท�ำเป็นตัวชีว้ ดั เช่น 1. หน่วยงานมีการ
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ให้ข้อมูลข่าวสาร 2. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ
หน่วยงาน 3. หน่วยงานมีการให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
4. หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสว่ นร่วมของประชาชน
(ถวิลวดี, 2564: 105-159) ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างให้สาธารณชนได้มบี ทบาท
มากขึน้ ในกระบวนการตัดสินใจ นัน่ คือการมีโอกาสในการสือ่ สารระหว่าง
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจและกับประชาชน แม้จะต้องใช้เวลาและ
มีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม (Wouters, Hardie-Boys, & Wilson, 2011; IAP2
2022) การมีส่วนร่วมจึงถือเป็นหลักการส�ำคัญของธรรมาภิบาลเพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืน สิง่ ทีส่ ำ� คัญในการมีสว่ นร่วมประการหนึง่ คือ การมีโอกาส
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจ และสื่อสารกับ
ประชาชน ตลอดจนการรั บ ฟั ง กั น แม้ จ ะต้ อ งใช้ เวลาและมี ต ้ น ทุ น
มากขึน้ ก็ตาม การมีสว่ นร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการซึง่ ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเขา (เครตัน, 2543.น.25-28)
รวมทั้งมีการน�ำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�ำหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารหลายทาง
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ดังนั้น ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปจากกระบวนการมีสว่ นร่วมในเริม่ แรก
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน และมีกฎกติกาทีเ่ ข้มงวด โดยทีห่ ลักการของการมีสว่ นร่วม
จะให้ความส�ำคัญกับความสามารถ ความเสมอภาค และอิสรภาพของ
ผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเสียสละ มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�ำงานเพื่อ
ให้เกิดสิง่ ทีด่ กี ว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นเรือ่ งของการด�ำเนินการ
ในลักษณะของความสมัครใจของประชาชน ซึง่ พวกเขาสามารถมีอทิ ธิพลต่อ
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การตัดสินใจของรัฐบาล การมีสว่ นร่วมสามารถทีจ่ ะช่วยปกป้องเสรีภาพ
ของประชาชน ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นจริง
เพือ่ การจัดท�ำตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลจึงต้องศึกษา
ถึงค่านิยมส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการมีสว่ นร่วม อันประกอบไปด้วย
การมีสว่ นร่วมอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเชือ่ ว่าผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการตัดสินใจจะมีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ยังรวมถึงข้อตกลงว่าการเข้ามาช่วยเหลือ
ของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
หรือโดยอ้อม และอาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบาย
โครงการ หรือกิจกรรม เช่นเดียวกับผู้ที่อาจจะมีความสนใจในโครงการ
และหรือมีความสามารถทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทัง้ ทางบวก
หรือทางลบ
ประโยชน์ของการจัดท�ำตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมเพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารการมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย และน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ทีม่ ปี ระสิทธิผล และยังช่วยให้ผกู้ ำ� หนดนโยบาย นักวิชาการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผูต้ ดั สินใจ และผูเ้ กีย่ วข้องได้ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของแนวคิดพืน้ ฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วม สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือ
ที่จะน�ำไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล และ
เกิดความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์ที่
แตกต่างกัน เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมินประสิทธิผลในการมีส่วนร่วม
ดังนัน้ จึงต้องมีความเข้าใจทีแ่ ท้จริงว่าการมีสว่ นร่วมคืออะไร และเข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
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หลักความโปร่งใส

ความโปร่งใสทีน่ ำ� เสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
ได้พจิ ารณาความโปร่งใสในความหมายอย่างกว้างทีเ่ ป็นได้ทงั้ กระบวนการ
และสถานะทีแ่ สดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ ท�ำให้บคุ คลสาธารณะ องค์การ
สาธารณะ หรือสถาบันทีม่ ที มี่ าจากประชาชนสามารถแสดงความรับผิด
และรับชอบต่อประชาชนได้ ทัง้ นี้ แนวคิดเรือ่ งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง
และทับซ้อนกับแนวคิดเรือ่ งส�ำนึกรับผิดชอบ หรือความพร้อมรับผิดหรือ
ความสามารถรับผิดชอบได้ (accountability) สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุม่ คนสองฝ่ายขึน้ ไปทีผ่ กู พันมีภาระทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
ต่อกันและกัน
ในส่วนความหมายทีล่ กึ ลงไปกว่านัน้ คือ ทิศทางความโปร่งใส
และความหลากหลายของความโปร่งใส ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการ
ก�ำหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชิงปฏิบตั ิ และในการจ�ำแนก
ความโปร่งใสเชิงทิศทาง นอกจากนี้ ความโปร่งใสยังมีความโปร่งใส
ทีเ่ คลือ่ นไหวแนวตัง้ (vertical transparency) และความโปร่งใสทีเ่ คลือ่ นไหว
แนวนอน (horizontal transparency) โดยที่ ศ.ดร.อัมพรได้น�ำเสนอ
แนวคิดของ Heald (2006) ที่กล่าวถึงประเภทของความโปร่งใส ว่าเป็น
ความโปร่งใสจากบนลงล่าง (transparency downwards) เป็นการที่มี
สถาบันหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่าท�ำให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจน้อยกว่าเปิดเผย
ข้อมูลอยูเ่ สมอ และความโปร่งใสจากล่างขึน้ บน (transparency upwards)
เป็นการที่มีสถาบันหรือบุคคลที่มีอ�ำนาจน้อยกว่าท�ำให้ผู้ที่มีอ�ำนาจ
มากกว่าเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิ การท�ำหน้าทีต่ รวจสอบของ
ประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
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ส�ำหรับความโปร่งใสแนวนอน เป็น ความโปร่งใสจากภายใน
สูภ่ ายนอก (transparency outwards) การทีส่ มาชิกในองค์การหรือสถาบัน
สามารถรับรูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้างนอกองค์การหรือสถาบันของตนเอง
ความโปร่งใสแบบจากภายนอกมองเข้ามาข้างใน (transparency inwards)
ซึ่งเป็นความโปร่งใสที่เกิดจากการให้สมาชิกนอกองค์กรหรือสถาบัน
เห็นข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรม หรือความเป็นไปภายในองค์การหรือ
สถาบัน ความโปร่งใสในลักษณะนี้มีความใกล้ชิดกับแนวคิดกฎหมาย
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นอกจากนี้ ความโปร่ ง ใสยั ง มี ค วามหลากหลาย ได้ แ ก่
1) ความโปร่งใสแบบเหตุการณ์กบั กระบวนการ (event versus process
transparency) 2) ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์ (transparency
in retrospect versus transparency in real time) และ 3) ความโปร่งใส
ตามเอกสารทีป่ รากฏกับความโปร่งใสทีบ่ รรลุผลได้จริง (nominal versus
effective transparency)
เพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างชัดเจน ศ.ดร.อัมพรได้ประมวลผล
และออกแบบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสใหม่ที่สอดคล้องต่อองค์การ
สาธารณะไทยไว้ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก คือ กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสขององค์การสาธารณะ ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมความโปร่งใส
ขององค์การ ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร ความโปร่งใสของ
การบริหารงบประมาณ ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบตั งิ าน การจัดการ
การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
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ความคุ ้ ม ค่ า คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการท� ำ งานของภาครั ฐ
เป็นเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพของการจัด
บริการของรัฐ คุณภาพของภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการ
ความเป็นอิสระของข้าราชการจากความกดดันทางการเมือง การยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด
เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น ในการศึกษานี้ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
ได้ศกึ ษาตัวชีว้ ดั หลักของความคุม้ ค่า คือ ประหยัด (economy) ประสิทธิภาพ
(efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และความเสมอภาค (equity)
โดยความคุม้ ค่าจะเกิดเมือ่ มีการประหยัด ใช้ปจั จัยโดยเสียต้นทุนน้อยทีส่ ดุ
ในการผลิตผลผลิตระดับหนึง่ การจะมีความคุม้ ค่าเมือ่ เกิดประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปเป็นการพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ของปัจจัยในการผลิต (ณ ระดับคุณภาพหนึ่ง) บางคนให้ความหมาย
ประสิทธิภาพ คือ มูลค่าของผลลัพธ์ (outcomes) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนของปัจจัยการผลิต ความคุม้ ค่าจะเกิดเมือ่ เกิดความมีประสิทธิผล
บรรลุตามผลลัพธ์ของโครงการโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนของปัจจัยทีใ่ ช้
และเป็นการพิจารณาด้านความเสมอภาค (equity) ด้วย เพราะในปัจจุบนั นี้
แนวคิดของความคุ้มค่ามักให้ความส�ำคัญกับความคุ้มค่าที่จะเกิดเมื่อมี
ความเสมอภาค โดยต้องแน่ใจว่าผลประโยชน์มกี ารกระจายอย่างยุตธิ รรม
ในการประเมินความคุม้ ค่านัน้ เพือ่ สะท้อนถึงการท�ำให้เกิดความโปร่งใส
เพิ่มขึ้นและการมีส�ำนึกรับผิดชอบในการใช้เงินของประชาชน รวมทั้ง
เพื่อท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มี ดังนั้น ความคุ้มค่า
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จึงหมายถึง การท�ำให้เกิดผลกระทบสูงสุดจากการใช้งบประมาณ เพือ่ ท�ำให้
ความเป็นอยูข่ องประชาชนดีขนึ้ ในการวัดมูลค่าจึงไม่ใช่เพียงมูลค่าทีเ่ ป็น
ตัวเงิน เช่น ผลทางสังคม หรือ soft impact ดังนัน้ การวัดต้องวัดทัง้ มูลค่า
ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และพิจารณาผลกระทบต่อสังคมด้วย
รวมทัง้ ผลในระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืน ผูท้ จี่ ะประเมินคุณค่าต้องประกอบ
ด้วยหลายฝ่าย ซึ่งต้องมองภาพเป็นแบบองค์รวมหลายระดับ
ความคุม้ ค่า จึงจัดเป็นการได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากร
ที่มี เป็นการท�ำให้เกิดความสมดุลของการประหยัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หรือใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างดี และใช้จ่ายอย่างฉลาด
เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ ความคุม้ ค่าจะเป็นกลไกในการควบคุมการท�ำงาน
ของโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ปรับปรุงส�ำนึกรับผิดชอบของ
การใช้จา่ ยภาครัฐ และท�ำให้เกิดการยอมรับในการบริหารทีเ่ น้นผลลัพธ์
ความคุม้ ค่าไม่เหมือนกับการลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพ แต่เป็นการหา
ความสมดุลของความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ
ไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ความคุ้มค่าจึงเป็นการใช้ทรัพยากร โดยมีต้นทุนและคุณภาพ
ของผลผลิตทีผ่ ไู้ ด้รบั ต้องการและเหมาะสม โดยต้องท�ำให้เกิดสมดุลดีทสี่ ดุ
สามารถท�ำการวิเคราะห์ ต้นทุน-ผลประโยชน์ และต้นทุน-ประสิทธิผล
มาใช้วเิ คราะห์ความคุม้ ค่า รวมทัง้ ต้องดูความคุม้ ค่าของใคร ในระดับใด
เมื่อใด และจากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งของประเทศไทยและสากล
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คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ศีลธรรม ซือ่ สัตย์ เป็นค�ำทีม่ ี
ความหมายใกล้เคียงกัน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ในที่นี้ ศาสตราจารย์
ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ ได้ประมวลค�ำจ�ำกัดความทีเ่ กีย่ วข้องมาเปรียบเทียบ
เพื่อสามารถน�ำไปสู่การจัดท�ำตัวชี้วัดได้เหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ค�ำว่า
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทาง
ความประพฤติและจิตใจ และเป็นคุณความดีที่สอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานความถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรผิดของสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ ความประพฤติดี
งามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมอันมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยา
บรรณวิชาชีพ และการรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ คุณธรรม
คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่ถูกน�ำมาปฏิบัติเป็นนิสัย นอกจากนี้ ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ได้กำ� หนดความหมายของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึง สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีประโยชน์
เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียด
ความชัว่ กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครือ่ งกระตุน้ ผลักดันให้เกิดความรูส้ กึ
รับผิดชอบ เกิดจิตส�ำนึกทีด่ มี คี วามสงบเย็นภายใน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝัง
โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย
“คุณธรรม” ยังมีความเกี่ยวข้องกับค�ำว่า “จริยธรรม” (Ethics)
หมายถึง ชุดของหลักการกระท�ำความดีส�ำหรับบุคคล และกลุ่มบุคคล
บ่งบอกว่าอะไรถูก หรืออะไรผิด อะไรควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ สามารถ
แยกแยะความถูกและผิดออกจากกันได้ ซึง่ จะมีความเกีย่ วโยงกับปรัชญา
ข้อคิด และธรรมทีเ่ ป็นข้อประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือกฎเกณฑ์
ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ เ อง
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ที่ รู ้ จั ก ใช้ เ หตุ แ ละผลตั ด สิ น ใจเลื อ กได้ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2540
ได้ก�ำหนดความหมายของ “จริยธรรม” ว่าหมายถึง กรอบหรือแนวทาง
อันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดไว้ส�ำหรับสังคมเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี
ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต
ส่วนจรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional Ethics)
เป็นประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผูป้ ระกอบ
อาชีพนัน้ ๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคม
ควบคุมความประพฤติทผี่ ปู้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึน้
เพือ่ รักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ขณะที่ศีลธรรม
(Moral) หมายถึง ความประพฤติทดี่ ที ชี่ อบ ดีงาม และเว้นจากการท�ำความชัว่
โดยถือว่า ศีล อันหมายถึง การเว้นชั่วหรือเว้นจากข้อห้าม ส่วนธรรม
หมายถึง ประพฤติดี หรือท�ำตามค�ำแนะน�ำสัง่ สอนศีลธรรมจึงมีการใช้งาน
ในลักษณะที่เน้นทั้งการกระท�ำดี และการหลีกเลี่ยงการกระท�ำชั่ว
ในการน�ำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารนัน้ ตัวชีว้ ดั คุณธรรม
จะท�ำให้เข้าใจว่าควรด�ำเนินการอะไร จึงจะมีคณ
ุ ธรรมเกิดขึน้ และตัวชีว้ ดั
ที่ส�ำคัญคือ 1. ก�ำหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ชัดเจน 2. ผู้บริหารก�ำหนดแผน ส่งเสริม และการบังคับใช้
นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
4. จัดงบประมาณที่เพียงพอในการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้หลัก
คุณธรรม และจริยธรรมภายในหน่วยงาน 5. ส่งเสริมกระบวนการสือ่ สาร
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ภายในองค์การ และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
6. มีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณ และกลไกติดตามตรวจสอบ
7. มีกลไกปกป้องคุ้มครองทั้งผู้กล่าวหา และพยานในการเปิดโปง
(Whistle Blower) ข้อมูลทุจริต 8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ภาคราชการ ถือว่าเป็นหน่วยให้บริการสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด
จากแนวคิดแบบเดิมก็คือ หน่วยงานภาครัฐ ถูกมองว่าเป็นกลไกในการ
ขับเคลือ่ นการให้บริการสาธารณะตามนโยบายทางด้านสังคมทีก่ ำ� หนด
ตามกฎหมาย การให้บริการสาธารณะถือว่าเป็นความรับผิดชอบพืน้ ฐาน
ของรัฐ ภาครัฐมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการทีจ่ ะให้บริการสาธารณะเพือ่ มัน่ ใจ
ได้วา่ ระดับความเป็นอยูท่ ดี่ เี กิดขึน้ กับทุกๆ คนในสังคมนัน้ การบริการนี้
โดยทัว่ ไปเป็นทีต่ อ้ งการของคนส่วนใหญ่ และจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีทรัพยากร
แต่กระนั้น ทรัพยากรเหล่านั้นก็ยังมีจ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้น จึงต้องมี
ความต้องการในการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ มัน่ ใจ
ได้วา่ ความเป็นอยูท่ ดี่ เี กิดขึน้ ได้ นอกจากนีค้ วามต้องการการดูแลเฉพาะ
ก็มีความจ�ำเป็นเพื่อจะให้บริการกับคนจน กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้เพราะคนจนจะพบอุปสรรค
มากกว่าผู้อื่น โดยเฉพาะการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จัดให้ฟรี
ทั้งนี้อุปสรรคเหล่านั้นก็คือ ความยากจน เริ่มมาจากความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงการบริการ รวมถึงการไม่สามารถที่จะรองรับต้นทุนที่สูง
ของการเข้าถึงการบริการสาธารณะนัน้ ได้ ถึงแม้วา่ จะเป็นการบริการทีไ่ ม่มี
ค่าใช้จา่ ยก็ตาม เช่น สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์และการศึกษา
นอกจากนี้ สภาพทางกายภาพของพื้นที่อันเนื่องมาจากการขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐาน ดังเช่นในหลายๆ พื้นที่ห่างไกล ท�ำให้ไม่สามารถ
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เข้าถึงการบริการทางการเงิน การบริการทางด้านสุขภาพและการศึกษา
ที่ประชาชนเข้าถึงได้
ประกอบกับการด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทุจริต
คอร์รัปชันจัดเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญ ประกอบกับการไม่มีสิทธิมีเสียง
รวมทั้งการไม่สามารถแสดงออกในพื้นที่สาธารณะได้ การขาดส�ำนึก
รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องจัดเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ
การมีธรรมาภิบาล
การขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลสามารถใช้รปู แบบของการมีสว่ นร่วม
ที่มีความหลากหลาย นั่นคือต้องเป็นการชัดเจนว่าภาคส่วนต่างๆ
จะเข้ามามีสว่ นร่วมได้อย่างไร มีสว่ นช่วยเหลือในการด�ำเนินการอย่างไร
และเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและค่านิยมทางการเมืองอย่างไร ซึ่งต้อง
ใช้เทคโนโลยีเฉพาะในการด�ำเนินการ การรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ เพือ่ ท�ำงานร่วมกัน ถือว่าเป็นการมัน่ ใจได้วา่ กลไกต่างๆ สามารถ
ขับเคลื่อนได้ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอ เมื่อต้องอาศัยค่านิยม หรือ
กฎกติกาในการจัดการกับเทคโนโลยี หรือสิ่งท้าทายต่างๆ ตลอดจน
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เพราะล�ำพังเพียงบุคคลกลุม่ คน หรือแม้แต่ในระดับ
กว้าง ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ เพราะสังคม
โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น กฎระเบียบที่เหมาะสม วิธีการเข้าถึง
นโยบายและกฎกติกาต่างๆ มีความจ�ำเป็น ตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรูข้ องเครือ่ งกล เครือ่ งจักร เทคโนโลยี
ชีวภาพ และทุกเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องมีการ
เสวนาหารือ และน�ำไปสูก่ ารมีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและเหมาะสม ซึง่ เป็น
เรื่องของการเตือนภัย มีการป้องกันการตอบสนองหรือนโยบายที่รวม
ทุกอย่างไว้ด้วยกัน เพราะฉะนั้น นโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติจึงมี
ความจ�ำเป็น เพื่อมั่นใจได้ว่าแนวทางที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้
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เป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบถ่วงดุล และการสร้าง
ส�ำนึกรับผิดชอบ
นโยบายใหม่ๆ หรือกฎระเบียบใหม่ ก็เป็นทีต่ อ้ งการเพือ่ ทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีสำ� นึกรับผิดชอบ ซึง่ เป็นกลไก
ที่มีความส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ เป็นการด�ำเนิน
การร่วมกัน เพือ่ มัน่ ใจว่ามีการยอมรับในเรือ่ งนี้ ซึง่ ควรจะยอมรับในการ
ติดตามตรวจสอบ และมีการรายงาน การมีกฎกติกาควบคุมตนเอง รวมทัง้
มั่นใจว่า ส�ำนึกรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ
และปลายน�ำ 
้ ตลอดจนการมีขอ้ ตกลงกันในเรือ่ งของคุณธรรมจริยธรรม
อันเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางงบประมาณ
การมีสว่ นร่วม ในเรือ่ งของกลไกในการตรวจสอบ เช่น กรรมการจริยธรรม
หรือกรรมการที่ปรึกษา
สิ่งท้าทายคือ การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผลและ
การเชื่อมประสาน ตลอดจนการที่จะด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการเสวนา
ร่วมกันว่ารูปแบบใดทีเ่ หมาะสมในการท�ำงานร่วมกัน อนึง่ การพิจารณาถึง
รูปแบบของการท�ำงานหลายระดับก็มีความจ�ำเป็น บางครั้งรูปแบบ
การท� ำ งานที่ เ หมาะสมในที่ ห นึ่ ง อาจจะไม่ เ หมาะสมในอี ก ที่ ห นึ่ ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ การแก้ ป ั ญ หาหรื อ เผชิ ญ กั บ สิ่ ง ท้ า ทาย หลายประเทศ
จึงชะลอการยอมรับกฎกติกาใหม่ๆ กฎหมายทีก่ า้ วหน้าทันสมัยก็ถอื ว่า
เป็นสิง่ ส�ำคัญ เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นเครือ่ งมือของการสร้างอ�ำนาจได้
และการเพิม่ ขึน้ ของการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจในโลก
โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีทสี่ งู และมีการแข่งขันทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารไม่ดำ� เนินการ
ตามกฎกติกา ดังนั้น นานาประเทศจึงยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความไว้วางใจร่วมกัน
ระหว่างประเทศ และจัดการกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น
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การจัดท�ำตัวชี้วัดนี้จึงพิจารณาสิ่งท้าทายเหล่านี้ แนวทาง
การขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ การเปิดเผย
และยอมรับโอกาสใหม่ๆ ตลอดจนช่องทางใหม่ๆ ในการท�ำงานร่วมกัน
ของภาคส่วนต่างๆ จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการ
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เ ป็ น สิ่ ง ที่ แรงผลั ก ดั น อย่ า งมี พ ลั ง
แต่ประชาชนก็มีสิทธิที่จะปรับกระบวนการนี้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
จะพัฒนาไปอย่างไรและใช้อย่างไร ดังนั้น รูปแบบของการที่จะควบคุม
การพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องอาศัยการท�ำงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ภายใต้กติกาทีเ่ ป็นประชาธิปไตย (Kavanag, 2019) ดังนัน้ เพือ่ ให้มกี ารน�ำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารและการให้บริการสาธารณะอันเป็น
ประโยชน์กับสาธารณชน หน่วยงานผู้ให้บริการโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ พึงจะต้องสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ อาทิ ศึกษาเรื่องของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเรียนรู้ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ทีจ่ ะจัดการสิง่ ทีท่ า้ ทายต่างๆ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามสภาวการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยให้ความส�ำคัญกับ
การเสริมสร้างนวัตกรรมและการแข่งขันได้ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ
ควรท�ำตัวให้เป็นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการท�ำงานทีด่ มี กี ารน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ให้เกิดผล โดยให้ความส�ำคัญกับการมุ่งที่การสร้างนวัตกรรมเป็น
ประเด็นทางสังคมทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ ใส่ใจกับสภาวะแวดล้อม การหาจุดคานงัด
ในเรื่องของการน�ำนวัตกรรมภายนอกเพื่อที่จะน�ำมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการสร้างหุน้ ส่วน การจัดให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับการสร้างนวัตกรรม (Pandit,
A. et al., 2022).
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาบทเรียน ตลอดจนความต้องการในเรือ่ ง
เร่งด่วน เพือ่ จัดการปัญหาใหญ่ๆ ถือว่ามีประโยชน์มาก บทเรียนส�ำหรับ
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การจัดการกับสิ่งท้าทายนี้ เช่น การศึกษาถึงความมั่นคงทางไซเบอร์
ไปจนกระทัง่ ถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รัฐบาลควรเสริมสร้าง
ระบบนิเวศของการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการให้การสนับสนุนทรัพยากร
สร้างหุ้นส่วนท�ำงานร่วมกันและมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการกับประเด็น
ส�ำคัญ และถือว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้ ดังนัน้ ในการศึกษาถึงการวัดระดับธรรมาภิบาลจึงต้องใส่ใจ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยภายนอกและภายในที่มาผลักดัน
การบริหารจัดการการบริการสาธารณะรูปแบบใหม่
โดยสรุป การจัดท�ำตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลมาจากความพยายาม
ของภาครัฐในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณชนและสร้าง
ความไว้วางใจ แต่มีข้อจ�ำกัดคือภาครัฐเองขาดแรงจูงใจที่จะเสริมสร้าง
การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อท�ำงานดีแล้ว
แต่ไม่ได้รบั การสนอง ด้วยภาครัฐเป็นองค์กรขนาดใหญ่มกี ารปรับเปลีย่ น
ได้ยาก รวมถึงการให้รางวัลกับผู้ท�ำงานดี และลงโทษผู้ที่ท�ำงานไม่ดี
ยังมีปญ
ั หา ท�ำให้บนั่ ทอนส�ำนึกรับผิดชอบและความไว้วางใจต่อภาครัฐ
ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีใครประสงค์
ทีจ่ ะจ่ายภาษีเพิม่ เพือ่ มาด�ำเนินการทางด้านนี้ ประกอบกับเมือ่ มีผลงานทีด่ ี
ไม่ได้มกี ารยกย่องและสืบสานต่อไป รูปแบบวิธกี ารสือ่ สารถึงข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานที่กว้างขวางในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่เข้าใจ
ได้งา่ ย เข้าถึงได้งา่ ย และใช้ประโยชน์ได้งา่ ย จะท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจ
การท�ำงานของภาครัฐ ภาครัฐเองก็สามารถทราบว่า ตนเองท�ำดีหรือยัง
จึงนับว่า การยึดมัน่ ในธรรมาภิบาลต้องการการเสริมแรงจากหลายปัจจัย
การใช้ผลของตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับหลักการสากลและวัฒนธรรมทีด่ งี าม
มาปรับปรุงตนเองและหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นภารกิจของ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง

in_

-0-

(p1-43).indd 39

19/10/2565 20:24:23

40

ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

เอกสารอ้างอิง

เครตัน. เจมส์ แอล. (2543). คูม่ อื การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจของชุ ม ชน. (ศ.นพ. วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์ , ผู ้ แ ปล).
ศูนย์สนั ติวธิ เี พือ่ การพัฒนาประชาธิปไตย . สถาบันพระปกเกล้า
เครตัน. เจมส์ แอล. (2552). คูม่ อื การมีสว่ นร่วมของประชาชน การตัดสินใจ
ที่ดีกว่าโดยให้ชุมชมมีส่วนร่วม. (ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์,
ผู้แปล). สถาบันพระปกเกล้า
ถวิลวดี บุรีกุล. (2564). ธรรมาภิบาล: ความหมาย ประโยชน์ และ
ทิศทาง. ใน ถวิลวดี บุรกี ลุ (บรรณาธิการ) . หลักธรรมาภิบาล :
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย. (น. 13 – 29). สถาบัน
พระปกเกล้า.
ถวิลวดี บุรกี ลุ . (2564). หลักการมีสว่ นร่วม. ใน ถวิลวดี บุรกี ลุ (บรรณาธิการ).
หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย.
(น.105-159). บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์จ�ำกัด.
ถวิลวดี บุรกี ลุ และคณะ. (2564) หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในสังคมไทย. บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์จ�ำกัด.
ถวิลวดี บุรกี ลุ , รัชวดี แสงมหะหมัด, และวิศษิ ฏ ชัชวาลทิพากร. (2564).
รายงานผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะฯ และการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2563
และสรุปผลการส�ำรวจ พ.ศ. 2546 - 2563. สถาบันพระปกเกล้า.

in_

-0-

(p1-43).indd 40

19/10/2565 20:24:23

41

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. บริษทั นานมีบคุ ส์ พับลิเคชัน่ ส์ จ�ำกัด.
สถาบันพระปกเกล้า. (2546). การศึกษาเพือ่ พัฒนาดัชนีวดั ผลการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี. สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า (2549). ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี. สถาบันพระปกเกล้า
Creighton, J. (2005). The Public Participation Handbook:
Making Better Decisions through Citizen Involvement.
San Francisco, CA. John Wiley & Sons, Inc.
Francisco Javier Cabrera Blázquez, Maja Cappello, Julio
Talavera Milla, Sophie Valais. (2022). Governance and
independence of public service media. European
Audiovisual Observatory. Strasbourg.
International Association of Public Participation (IAP2). (2021).
Spectrum of Public Participation. https://cdn.ymaws.com/
www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_
Print.pdf
Kavanagh, C. (2019). New Tech, New Threats, and New Governance
Challenges: An Opportunity to Craft Smarter Responses.
https://carnegieendowment.org/2019/08/28/new-technew-threats-and-new-governance-challenges-opportunityto-craft-smarter-responses-pub-79736

in_

-0-

(p1-43).indd 41

19/10/2565 20:24:23

42

ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

Metzenbaum. (2020) in Perry, J.L. (2020). Public Service and Good
Governance for the 21st century. Philadelphia, University
of Pennsylvania Press. 164-165)
Pandit, A. et al. (2022). Designing for inclusive engagement Digital
communications for richer community connection. Deloitte
Insights. Government Community Communication Deloitte
Insights.
Saito, Y. (2021). Is good governance a necessary precursor to peace?.
United Nations Development Programme. https://www.
undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace
Spicker, P. (2009). The nature of a public service. International
Journal of Public Administration, 32 (11), pp. 970-991.
The International Social Security Association. (2019). ISSA Guidelines
on Good Governance. https://ww1.issa.int/guidelines/gg
United Cities and Local Governments Asia Pacific. (2021).
Good Governance: Definition and Characteristics. https://
uclg-aspac.org/en/good-governance-definition-andcharacteristics/
United Nations Department of Economic and Social Affairs
Sustainable Development. (2015). Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
https://sdgs.un.org/2030agenda

in_

-0-

(p1-43).indd 42

19/10/2565 20:24:23

43

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific. (2022). What is Good Governance?. https://www.
unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/
good-governance.pdf
United Nations Environment Programme. (2017). Good Governance
for a Sustainable Future. https://wedocs.unep.org/20.500.
11822/22236
Wouters, M., Hardie-Boys, N., & Wilson, C. (2011). Evaluating
public input in National Park Management Plan reviews:
facilitators and barriers to meaningful participation in
statutory processes. Science for conservation, (308).

in_

-0-

(p1-43).indd 43

19/10/2565 20:24:23

44

in_

-1-

ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

(p44-147).indd 44

23/9/2565 16:51:08

45

บทที่ 1
ตัวชี้วัดส�ำนึกรับผิดชอบ
• รองศาสตราจารย์ ดร.พั ชรี สิโรรส •

ส่วนน�ำ
ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นแนวคิดทีท่ กุ ฝ่ายเห็นตรงกันว่า เป็นสิง่ จ�ำเป็น
และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล เมือ่ พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบ
เรามักคิดถึง ภาพของความโปร่งใส และความน่าไว้วางใจ แต่ถ้าลงไป
ถามเข้าจริง แต่ละคนต่างมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจากมุมมองต่างๆ
บางคนอาจหมายถึง การตรวจสอบ บางคนหมายถึง ความรับผิดชอบ
หลายคนคิดถึง การจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน (accounting) ของกษัตริย์
ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่า
ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับการจัดท�ำบัญชี
หรือการบริหารการคลังแต่อย่างใด แต่หมายถึง การให้ค�ำมั่นสัญญาว่า
จะมีการบริหารจัดการสาธารณะทีย่ ตุ ธิ รรมและเป็นธรรม ในเชิงของอ�ำนาจ
ความสัมพันธ์ของส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability relationship) หมายถึง
การทีผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีก่ ระท�ำการโดยใช้อำ� นาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบ
ในการชีแ้ จงถึงเหตุผลของการกระท�ำ (ในการใช้อำ� นาจหน้าที)่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานในองค์การ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก หรือต่อภาค
ประชาชนที่อยู่ภายนอก

in_

-1-

(p44-147).indd 45

23/9/2565 16:51:08

46

ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

งานวิจยั ครัง้ ทีแ่ ล้ว (2545) (สถาบันพระปกเกล้า, 2545) ผูว้ จิ ยั
ได้พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบแบบมุ่งผลการปฏิบัติงาน (accountability for
performance) เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิรปู ระบบราชการทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทยในขณะนั้น จะเห็นได้ว่า ในช่วงนั้นแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) กลายเป็นกระแสหลัก
ของการปฏิรปู ระบบราชการทัว่ โลกขณะนัน้ ทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อการปฏิรปู
ระบบราชการของไทย ตามปรัชญาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัญหา
ของระบบราชการมาจากการผูกขาดการพัฒนาประเทศและการจัดหา
บริการสาธารณะ ส่งผลให้การท�ำงานของภาครัฐประสบปัญหาความตึงตัว
ไม่ยดื หยุน่ เนือ่ งมาจากกฎระเบียบต่างๆ ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพ ทางแก้
คือ ภาครัฐต้องลดขนาดองค์การที่ใหญ่โตแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ลง
ลดการใช้กฎระเบียบลง น�ำการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้
ในการบริหารงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดหา
บริการสาธารณะ เป้าหมายคือ เพือ่ สร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ภาครัฐ ในประเทศไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน (กรอ.) และมีการน�ำแนวคิดภาคีรว่ มภาครัฐและภาคเอกชน
(Public-Private Partnerships-PPP) มาใช้ ทบทวนภารกิจที่สามารถ
ถ่ายโอนให้ภาคส่วนอืน่ เข้ามาช่วยในการด�ำเนินงาน โดยการจัดจ้างบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก (contracting) การถ่ายโอนงานเพือ่ มอบให้เอกชน
รับไปด�ำเนินการเป็นต้น ในปี 2541 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบกับแผน
ปฏิรปู ระบบการบริหารงานภาครัฐ หนึง่ ในแผนการปฏิรปู คือ การปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรม ค่านิยมในการบริหารภาครัฐ มีการเน้นความซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน มีการน�ำ
แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ และออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
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การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ที่เกิดขึ้นภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทีเ่ น้นหลักการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน การป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ และระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ส่วนราชการ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2558, น.517-521)
งานวิจัยของผู้เขียนในส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนึกรับผิดชอบเมื่อปี
พ.ศ. 2545 (สถาบันพระปกเกล้า, 2545, น.2-65 ถึง 2-73) จึงพัฒนา
ขึ้นจากฐานแนวคิดดังกล่าวคือ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
(accountability for performance) โดยเน้นที่การสร้างวัฒนธรรมส�ำนึก
รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบรรดานักวิชาการเชื่อว่า (Callahan,
Kathe, 2007) องค์การที่พัฒนาวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบภายใน
องค์การของตน จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดได้ องค์ประกอบของวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบ
ประกอบด้วย
1. การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร
(clear intention)
2. การที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกร่วมกันว่า พวกตน
เป็นเจ้าของและส�ำนึกว่าทุกคนในองค์กรต่างร่วมเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน (interlocking ownership)
3. มีวธิ กี ารท�ำงานหรือกลไกในองค์การเพือ่ ช่วยให้การท�ำงาน
บรรลุเป้าที่วางไว้ (effective execution)
4. จัดการกับคนอู้งาน เกี่ยงงาน ไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง
(relentless attack of dysfunctional habits)
5. วางแผนส�ำรองไว้ (responsive recovery)
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6. น�ำวิธีการวัด/ประเมินผลลัพธ์แบบใหม่ ยกย่องผู้ที่ท�ำงาน
ได้ตามเป้า (ruthless measuring of results)
เนือ่ งจากในงานวิจยั ครัง้ ทีแ่ ล้วเป็นการเน้นถึงการสร้างวัฒนธรรม
ในองค์การแบบส�ำนึกรับผิดชอบ (ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ) ในงานวิจยั
ครัง้ นีจ้ ะพูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในประเด็นทีย่ งั
มิได้มีการกล่าวถึงในครั้งก่อน ได้แก่ (1) ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบ,
(2) กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ (3) ส�ำนึกรับผิดชอบกับการปฏิรูประบบ
ราชการของไทย ช่วงทศวรรษ 1980s และ 1990s (4) บทบาทของภาค
ประชาชนในการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
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ประเภท ของ
ส�ำนึกรับผิดชอบ

เมือ่ พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบ ค�ำถามพืน้ ฐานทีเ่ รามักตัง้ ขึน้ เกีย่ วกับ
เรื่องนี้ ได้แก่
• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อใครบ้าง หรือองค์การภาครัฐ
ถูกบังคับว่าต้องตอบค�ำถามเกีย่ วกับพฤติกรรมทีไ่ ด้กระท�ำ
ลงไปต่อใครหรือหน่วยงานใดบ้าง
• ใครควรต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ และต้องชี้แจงอธิบายถึง
เหตุผลของพฤติกรรมดังกล่าว
• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบในเรื่องหรือประเด็นใดบ้าง
• ท�ำไมผู้ชี้แจงต้องเกิดความรู้สึกว่า ตัวเองต้องร่วมใน
กระบวนการส�ำนึกรับผิดชอบ (Bovens, Mark, 2015)
จากค�ำถามทั้งสี่ข้อดังกล่าว Bovens ได้แบ่งประเภทของ
ส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
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ประเภทที่ 1

ต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบต่อใครบ้าง ซึง่ หน่วยงาน/
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ตามระบอบประชาธิปไตยจะต้องรับผิดชอบต่อหลายหน่วยงาน
ตามความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่หลากหลาย ได้แก่
• ส�ำนึกรับผิดชอบทางการเมือง (political accountability)
หน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหารต้องมีความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบทาง
การเมือง ต่อตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้ออกเสียง
เลือกตัง้ และสือ่ และยังรวมถึงการทีฝ่ า่ ยการเมืองทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เข้ามา
ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามาด้วย
• ส�ำนึกรับผิดชอบตามกรอบกฎหมาย (legal accountability) ได้แก่ ศาลและองค์การตรวจสอบภายนอกทีต่ งั้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.), ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ฯลฯ
• ส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (administrative
accountability) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารเอง เช่น
ผู้ตรวจสอบภายใน
• ส�ำนึกรับผิดชอบทางวิชาชีพ (professional accountability) ได้แก่ สมาคมวิชาชีพต่างๆทีท่ ำ� การตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
• ส�ำนึกรับผิดชอบทางสังคม (social accountability)
เนื่องจากความไม่ไว้วางใจในระบบราชการ ในประเทศประชาธิปไตย
ส่วนใหญ่ ภาคประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท�ำงาน
และการตัดสินใจของภาครัฐ ภาคประชาชนนีอ้ าจรวมถึงลูกค้าขององค์การ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และภาคประชาสังคม เป็นต้น (ดูสถาบัน
พระปกเกล้า, 2545, น. 2-70 ถึง 2-73)
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ประเภทที่ 2

ใครเป็นผู้ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ เราจะพบว่า
ในปัจจุบัน เป็นการยากที่ภารกิจของภาครัฐอันหนึ่งจะถูกจัดท�ำโดย
หน่วยงานเพียงหน่วยเดียวเบ็ดเสร็จ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหา
การแพร่กระจายของยาเสพติด ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ปัญหาทีต่ ามมาก็คอื เป็นการยากทีจ่ ะระบุลงไปว่า หน่วยงานหรือบุคลากรใด
ทีร่ บั ผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และต้องรับผิดชอบขนาดใด
อันเป็นปัญหาของการที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง (the problem of
many hands) ที่นโยบายจะผ่านหลายมือ หรือหลายคณะกรรมการ
หลายกฎระเบียบ Bovens ได้เสนอว่า เราอาจแก้ปัญหานี้ โดยการจัด
ประเภทของผู้ที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็น
• ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบระดั บ หน่ ว ยงาน (corporate
accountability) ในระดับนี้หน่วยงานมีความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ
ในระดับขององค์การ กล่าวคือ องค์การหรือหน่วยงานเปรียบเสมือน
หนึง่ หน่วยทีต่ อ้ งรับผิดชอบและชีแ้ จงให้เหตุผลการกระท�ำและการตัดสินใจ
ที่ท�ำขึ้นในฐานะของหน่วยงานหนึ่งๆ
accountability)

• ส�ำนึกรับผิดชอบแบบสายการบังคับบัญชา (hierarchical

• ส�ำนึกรับผิดชอบแบบองค์คณะ (collective accountability) ตามรูปแบบนี้เจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นส่วนประกอบขององค์กร
หรือหน่วยงานของตน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำหรือ
การตัดสินใจขององค์การจะตกอยู่กับบรรดาสมาชิก ยกตัวอย่างเช่น
คณะรัฐมนตรี หรือ สหภาพยุโรป มีส�ำนึกรับผิดชอบแบบเป็นองค์คณะ
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• ส�ำนึกรับผิดชอบแบบปัจเจกบุคคล (individual accountability) ได้แก่การทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นฐานะปัจเจกบุคคลต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบ
ต่อผลการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ส�ำนึกรับผิดชอบแบบวิชาชีพ
ถ้าหมอรักษาผิดพลาดย่อมต้องรับผลทีต่ ามมาตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้
ประการที่ 3

ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ
ขึ้นกับว่าเป็นส�ำนึกรับผิดชอบด้านใด เช่น ถ้าเป็นส�ำนึกรับผิดชอบทาง
กฎหมาย (legal accountability) ประเด็นทีต่ อ้ งมีสำ� นึกรับผิดชอบจะเป็น
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในมิตขิ องกฎหมาย ถ้าเป็นส�ำนึกรับผิดชอบทางวิชาชีพ
ก็จะดูถงึ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบยังครอบคลุมถึง
เรื่องกระบวนการ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ (procedural) ตลอดจน
ผลผลิต (product) ของนโยบายหรือการตัดสินใจที่ออกมาด้วย
ประการที่ 4

ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนการส�ำนึกรับผิดชอบ
Bovens (2015, pp.15-16) ให้คำ� ตอบสองอย่าง อย่างแรกคือ ถูกบังคับ
ให้ตอ้ งเข้าร่วม หรืออย่างทีส่ อง สมัครใจ ในเรือ่ งนีเ้ ราจะพบว่า มีการจัด
ลักษณะกระบวนการจัดท�ำส�ำนึกรับผิดชอบเรียงออกมาเป็น 3 ระดับ
(spectrum) ได้แก่
(1) ระดั บ แนวตั้ ง ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบระดั บ แนวตั้ ง
ทีม่ กี ารบังคับใช้ มีการใช้อำ� นาจตามกรอบกฎหมาย เรียกว่า แบบ vertical
accountability เป็นสถานการณ์เมื่อกระบวนการส�ำนึกรับผิดชอบ
ที่จัดท�ำขึ้นมีลักษณะเป็นทางการ ตามสายการบังคับบัญชาระหว่าง
ผูต้ อ้ งแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและผูร้ บั มอบส�ำนึกรับผิดชอบ เช่น หน่วยงาน
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ภาครัฐต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นๆ หรือ
หน่วยงานฝ่ายบริหารต้องไปตอบค�ำถามและชีแ้ จงข้อสงสัยการปฏิบตั งิ าน
ต่อรัฐสภา (อยูใ่ นประเภทของ hierarchical accountability) เช่นเดียวกับ
legal accountability ทีม่ กั เป็นการจัดท�ำส�ำนึกรับผิดชอบแบบเป็นทางการ
ขึ้นกับอ�ำนาจตามตัวบทกฎหมาย มีการบังคับใช้ให้มีส�ำนึกรับผิดชอบ
หรือแม้กระทั่งในแบบวิชาชีพ (professional accountability) จะอยู่ใน
ระดับ vertical accountability ถ้ามีการฟ้องร้องไปยังคณะกรรมการดูแล
มาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ที่ต้องลงมาก�ำกับดูแลและลงโทษเมื่อ
มีการละเมิดเกิดขึ้น
(2) ในอีกซีกข้างหนึ่งของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ ได้แก่
ส�ำนึกรับผิดชอบระดับแนวนอน (horizontal accountability) ได้แก่ ส�ำนึก
รับผิดชอบทางสังคม (social accountability) ทีไ่ ม่มกี ารใช้สายการบังคับ
บัญชาระหว่างผู้ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและผู้รับ แต่ผู้แสดงส�ำนึก
รับผิดชอบจะมีการแสดงพฤติกรรมส�ำนึกรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีห่ ลากหลาย และเป็นการแสดงส�ำนึกรับผิดชอบโดยสมัครใจ ทีเ่ กิดจาก
จิตส�ำนึกว่า หน่วยงานจ�ำเป็นต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชาชน
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนัยทางคุณธรรมของหน่วยงานนั้น โดยทั่วไป
ส�ำนึกรับผิดชอบในแนวนอนจะมีลกั ษณะการแสดงออกของส�ำนึกรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับบนฐานอ�ำนาจที่เท่าเทียมกัน
(3) ในช่วงกลางของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ เราจะพบ
diagonal accountability ได้ แ ก่ ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยบริ ห าร
(administrative accountability) ที่เห็นได้จาก ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ombudsman), ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (audit offices), ผูต้ รวจสอบ
เช่น ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (inspectorates), ผูต้ รวจสอบด้านบัญชี
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เป็นต้น พวกนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบสายการบังคับบัญชาโดยตรง
ต่อหน่วยงานภาครัฐ และมีอ�ำนาจบังคับใช้ที่ต�่ำ แต่หน่วยงานเหล่านี้
สามารถรายงานผลการตรวจไปยังรัฐมนตรีหรือรัฐสภา พวกเขาจึงมี
อ�ำนาจแบบไม่เป็นทางการและเป็นอ�ำนาจทางอ้อม (indirect, two-step
relation) ส�ำนึกรับผิดชอบแบบ diagonal จึงถูกเรียกว่าเป็น ‘shadow
of hierarchy’ หรือ ‘เงาของส�ำนึกรับผิดชอบแบบสายการบังคับบัญชา’
การที่เราแบ่งประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็นสี่อย่าง
ดังกล่าว ได้แก่ ใครต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อใคร
ในเรื่องอะไรบ้าง และท�ำไมต้องส�ำนึกรับผิดชอบ ท�ำให้เราต้องตอบ
ค�ำถามส�ำคัญของส�ำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับกลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ
ทีห่ น่วยงานภาครัฐจ�ำเป็นต้องใช้ในการสร้างความสัมพันธ์สำ� นึกรับผิดชอบ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกล่าวในหัวข้อต่อไป
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กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ
ของ หน่วยงานภาครัฐ
ฝ่ายบริหาร
(mechanisms of
government accountability)

ถ้าเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน หรือภาคของ
องค์การที่ไม่หวังผลก�ำไรหรือพวก NGOs แล้ว อาจถือได้ว่า ระบบ
ส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐดูจะซับซ้อนและมีขอบเขต
ทีก่ ว้างขวางมาก สาเหตุทภี่ าครัฐต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบในระดับทีส่ งู กว่า
ภาคส่วนอื่นๆ เป็นเพราะอ�ำนาจที่รัฐมีอยู่และเพื่อเป็นการปกป้อง
การท�ำงานของภาครัฐเองด้วย จะเห็นได้ว่า รัฐผูกขาดอ�ำนาจในการ
บังคับใช้โดยกฎหมายที่รัฐมีอยู่ในมือ ท�ำให้สามารถจับกุมหรือคุมขัง
ประชาชนได้ ท�ำให้สามารถเก็บภาษีและยึดทรัพย์ ทั้งยังสามารถออก
กฎระเบียบที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้ การที่รัฐมีศักยภาพ
ในการก้าวล่วงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและผลประโยชน์ของพลเมือง ท�ำให้จำ� เป็น
ที่ต้องมีระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่รัดกุมและครอบคลุมเพื่อป้องกันมิให้
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

รัฐใช้อ�ำนาจในทางผิดๆ ในหนังสือของ Mulgan (2003, pp.36-114)
ได้ให้ความส�ำคัญแก่กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ฝ่ายบริหาร โดยแบ่งออกเป็น กลไกทางการเมืองของส�ำนึกรับผิดชอบ
(political mechanisms) และกลไกอืน่ ๆ ได้แก่ การตรวจสอบบัญชี (audit),
ตุลาการภิวัฒน์ (judicial review) เป็นต้น
กลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ

กลไก
การเลือกตั้ง

ใคร
แก่ใคร
• รั ฐ บาลที่ ม าจากการ • ผู้ไปลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา เสียงเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนแต่ละคนทีไ่ ด้รบั
เลือกเข้ามา

การตรวจสอบโดย • รั ฐ บาลที่ ม าจากการ • สภานิติบัญญัติ
การออกกฎหมาย เลื อ กตั้ ง หน่ ว ยงาน • ประชาชน
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ภาครัฐ
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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Mulgan ได้จัดท�ำหมวดหมู่ของกลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐไว้ ดังนี้

เพื่ออะไร
• ผลการทำ�งาน
ในภาพรวม

• ผลการทำ�งาน
ในภาพรวมของ
รัฐบาล
• นโยบายทั่วไป
• การตัดสินใจอันใด
อันหนึง่ โดยเฉพาะ
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อย่างไร
รณรงค์หาเสียง
พรรคการเมือง

กระบวนการ
• การสนทนาพูดคุยกัน
(discussion) ในประเด็น
ทางนโยบายที่เป็นปัญหา
• การที่ประชาชนสามารถจะ
คว่ำ� บาตรบี บ บั ง คั บ ให้ ต้ อ ง
พ่ายแพ้ได้ (rectification)
• ข้อมูล
1) รายงานและ
บัญชี
• การสนทนาพูดคุยกันในเรื่อง
2) ความรับผิดชอบ นั้นๆ
ของรัฐมนตรี
• การแก้ ไขเพื่ อ ทำ�ให้ ถู ก ต้ อ ง
3) การสืบสวนของ (rectification) เช่น การสนทนา
คณะกรรมการ
ถกเถี ย งสาธารณะในสภา
สามารถบี บ บั ง คั บ ให้ ฝ่ า ย
4) ตัวแทนตาม
บริหารต้องแก้ไข/ปรับปรุงมติ
บัญญัติไว้ใน
หรือการตัดสินใจที่ทำ�ลงไป
รัฐธรรมนูญ
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กลไก
ใคร
(1)รายงานและบัญชี • หน่วยงานภาครัฐ

แก่ใคร
• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

(2) ความรับผิดชอบ • รัฐบาลที่มาจาก
ของรัฐมนตรี
การเลือกตั้งรัฐสภา

• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

(3)การสอบสวนของ • รัฐบาลที่มาจาก
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
• หน่วยงานภาครัฐ
• เจ้าหน้าที่รัฐ

• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

(4)การเป็นตัวแทน • รัฐบาลที่มาจาก
ตามรัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้ง
• หน่วยงานภาครัฐ
• เจ้าหน้าที่รัฐ

• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน
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เพื่ออะไร
• ผลประกอบการ
ทางการเงิน
• ผลการทำ�งาน
โดยทั่วไป
• นโยบายทั่วๆ ไป
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ

• นโยบายทั่วๆ ไป
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ
• นโยบายทั่วๆ ไป
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ
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อย่างไร

กระบวนการ
• ข้อมูล

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขทำ�ให้ถูกต้อง (เช่น
รัฐมนตรีสามารถเปลีย่ นแปลง
แก้ไขการตัดสินใจในอดีตให้
ถูกต้องตามข้อมูลใหม่ทไี่ ด้รบั )
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขทำ�ให้ถูกต้อง (เช่น
ผลจากการสอบสวนอาจทำ�ให้
ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจใหม่
ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ มู ล จาก
การสอบสวนดังกล่าว
• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
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กลไก
ใคร
การสนทนาพูด คุย • รัฐบาลที่มาจาก
กันทางโยบาย
การเลือกตั้ง
• ระบบราชการ

แก่ใคร
• ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
• กลุ่มผลประโยชน์
• ประชาชน

สื่อ

• นักหนังสือพิมพ์
• ประชาชน

• รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง
• ระบบราชการ

การตรวจสอบและ • รัฐบาลที่มาจาก
วิพากษ์วิจารณ์จาก การเลือกตั้ง
ภายนอก:
• ระบบราชการ
การตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ

• ศาล
• เวทีอภิปราย
• การไต่ถาม/
คณะกรรมาธิการ

การตรวจสอบและ • รัฐบาลที่มาจาก
วิพากษ์วิจารณ์จาก การเลือกตั้ง
ภายนอก:
• ระบบราชการ
การตรวจสอบของ
รัฐบาล

• ผู้ตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหาร/
สภานิติบัญญัติ/
ประชาชน
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เพื่ออะไร
อย่างไร
• นโยบายทั่วๆ ไป คณะกรรมการที่
ปรึกษา
ชุมชนทางนโยบาย
กลุ่มผู้ออกมา
ประท้วงคัดค้าน
• ผลการทำ�งาน การรายงานของสือ่
ทั่วๆ ไป
การสัมภาษณ์
• การตัดสินใจ
กม.และมาตรการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ปกป้องผู้ออกมา
ให้ข่าวทุจริตของ
หน่วยงานของตน
• การปฏิ บั ติ ต าม การให้การรายงาน
ต่างๆ
กฎหมาย
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กระบวนการ
• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขให้ถูกต้อง
(อันเป็นผลมาจากการได้
ข้อมูลที่มาจากตรวจสอบ
ของฝ่ายตุลาการ)
• การปฏิ บั ติ ต าม การตรวจสอบที่ทำ� • ข้อมูล
กรอบกฎหมาย เป็นงานปกติประจำ� • การสนทนาพูดคุยกัน
ทางการคลัง
การตรวจสอบ
• การแก้ไขให้ถูกต้อง
• ผลการทำ�งาน ผลการทำ�งาน
(ด้านการคลังเท่านั้น)
ทั่วๆ ไป
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กลไก
ใคร
แก่ใคร
• ผูต้ รวจสอบรัฐสภา
การตรวจสอบและ • ระบบราชการ
วิพากษ์วิจารณ์จาก • ผู้ให้บริการสาธารณะ • องค์การตรวจสอบ
ภายนอก:
• จเรทัว่ ไป
การสอบสวนและ
ตรวจสอบ
การเปิดให้
ภาคประชาชน
เข้าถึงโดยตรง

• ระบบราชการ

• ประชาชน

สำ�นึกรับผิดชอบ
โดยบุคคล

• นักการเมือง
• เจ้าหน้าที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชา
• ศาล
• ประชาชน

ที่มา: Mulgan, 2003, pp.109-110

in_

-1-

(p44-147).indd 66

23/9/2565 16:51:09

67

เพื่ออะไร
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
• วิธกี ารปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน
• ผลการทำ�งาน
• นโยบายทั่วๆ ไป
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• ผลการทำ�งาน
• เพื่อทำ�ตามกฏ
ระเบียบที่มีอยู่
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อย่างไร
การสอบสวน
การให้คำ�แนะนำ�
ต่างๆ

ข้อร้องเรียน
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอน
ขั้นตอนตาม
กฎหมายเปิดให้
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยตรง
สำ�นึกรับผิดชอบ
จากเบื้องล่าง
สู่เบื้องบน
กฎหมายปกป้ อ ง
ผู้ออกมาให้ข้อมูล
ของหน่วยงาน

กระบวนการ
• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุย

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขให้ถูกต้อง
(อันเป็นผลมาจากการพูดคุย)

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขให้ถูกต้อง
(เป็นผลมาจากการพูดคุย)
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จากตารางกลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่ยกมาจะเห็นได้ว่า
1. ส�ำนึกรับผิดชอบย่อมขึ้นกับโครงสร้างรัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศ ในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ ทีซ่ งึ่ อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ชือ่ มโยงกัน ท�ำให้สายการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจสูง หน่วยงานอืน่ ๆทีข่ นึ้ กับสายการบังคับบัญชานี้
ต้องรายงานและตอบค�ำถาม (มีสำ� นึกรับผิดชอบแบบสายการบังคับบัญชา)
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา การแบ่งแยก
อ�ำนาจท�ำให้เกิดการแบ่งแยกช่องทางการท�ำงานของส�ำนึกรับผิดชอบ
(ต่างจากระบบรัฐสภาที่มีอยู่ช่องทางเดียว) และยังมีการแบ่งส�ำนึก
รับผิดชอบระหว่างระดับของรัฐบาล (รัฐบาลกลาง มลรัฐและท้องถิ่น)
ที่มีความแตกต่างกัน ท�ำให้เป็นระบบที่ซับซ้อนกว่า
ในประเทศไทย ช่วงที่มีการปกครองเป็นประชาธิปไตยตาม
ระบบรัฐสภา มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ได้ก�ำหนดให้มี
การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ จะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มี
กลไกการตรวจสอบ (นพดล เฮงเจริญ, 2549) ดังนี้
• องค์กรศาล (ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุตธิ รรม, ศาลปกครอง,
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง)
• องค์กรอิสระ มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้
อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ อันเป็นการเสริมอ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ (ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง,
ผูต้ รวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือ ปปช., คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)
• องค์กรอิสระทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ มีฐานะเป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน)
2. แม้ระบบส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจะแตกต่าง
กันแล้วแต่วา่ รัฐธรรมนูญก�ำหนดรูปแบบไว้เป็นอย่างไร ซึง่ จะท�ำให้ระบบ
ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นเอกภาพมากน้อยแตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ก็คือ ระบบนี้มีความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่ซับซ้อน มีวิธีการใช้
แตกต่างกัน ขึน้ กับว่า เป็นส่วนใดของระบบราชการ ด้านใด และประเด็น
ประเภทใด ยกตัวอย่างเช่น ส�ำนึกรับผิดชอบแตกต่างกันตามสถานะของ
องค์กรของหน่วยงานทีต่ อ้ งแสดงส�ำนึกรับผิดชอบหรือของตัวเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบ ผู้น�ำที่ได้รับเลือกตั้งมาจะมี
ส�ำนึกรับผิดชอบทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง (ครั้งต่อๆ ไปของเขา
เพราะถ้าเขาไม่คิดจะลงเลือกตั้งอีกก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ
ทางการเมือง) และสื่อ ในขณะที่ข้าราชการต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมาธิการสภาและผู้ตรวจสอบทางการเงินของฝ่ายบริหาร
ในขณะทีภ่ ายในหน่วยงานของรัฐเอง หัวหน้าหน่วยงานจะมีสำ� นึกรับผิดชอบ
ต่อผู้น�ำทางการเมือง ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างๆ ลงไปจะมีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ในขณะที่องค์กรอิสระจะมี
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผู้น�ำทางการเมืองน้อยแต่จะมีส�ำนึกรับผิดชอบสูง
ต่อกรรมาธิการสภาและสื่อ
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3. แม้ ก ลไกส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบจะรวมขั้ น ตอนต่ า งๆ ของ
กระบวนการส�ำนึกรับผิดชอบ ตั้งแต่การให้ข้อมูลหรือค�ำชี้แจงที่เป็น
ข้อมูล (information) การสนทนาโต้ตอบ(discussion) และการแก้ไข
ให้ถูกต้อง (rectification) ซึ่งบางกลไกก็ใช้ทั้งสามแบบ แต่ส่วนใหญ่
จะมีแค่บางขั้นตอน (โปรดดูตารางกลไกส�ำนึกรับผิดชอบ) แต่จะเห็นว่า
ข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกอัน (ยกเว้นการเลือกตั้ง) เช่นเดียวกันกลไก
หลายๆ อันมีการใช้วธิ กี ารสนทนาโต้ตอบ ขณะเดียวกันการใช้วธิ กี ารแก้ไข
ให้ถกู ต้อง (rectification) เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการให้อำ� นาจศาลสูงสุด
พิจารณาทบทวนและตัดสินแก้ไขการกระท�ำ (เช่น การตัดสินใจหรือ
การออกกฎหมาย) ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เครือ่ งมือประเภท
rectification ยังใช้กับกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอื่นๆ เช่น การเลือกตั้งที่
เปิดช่องทางให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งสามารถลงโทษ ถอดถอน หรือปลด
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง เครือ่ งมือประเภท rectification ยังถูกใช้อย่างกว้างขวาง
ในกลไกทางรัฐสภา (โปรดดูตารางกลไกส�ำนึกรับผิดชอบ) สิง่ ทีส่ ำ� คัญของ
การใช้กลไกแบบ rectification คือการให้ขอ้ มูลและมีการสนทนาถกเถียง
เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้หน่วยงานหรือองค์การหนึ่งจะไม่มีการใช้กลไก
rectification หรือไม่มีอ�ำนาจในเรื่องนี้ แต่ก็มิได้หมายความว่า ระบบ
ส�ำนึกรับผิดชอบขององค์การไร้ประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการเปิดให้สงั คม
และสือ่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ พฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมของหน่วยงานอาจน�ำไปสูก่ ารแก้ไข และมีมาตรการเยียวยา
ตามมา ท�ำให้การมีการเปิดให้สงั คมและสือ่ เข้ามาตรวจสอบมักจะเพียงพอ
ในการท�ำให้เกิดส�ำนึกรับผิดชอบแล้ว
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4. เมือ่ เราดูจากกลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เราอาจคิดว่า ภาคประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและบังคับให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีสำ� นึกรับผิดชอบได้ แต่ในข้อเท็จจริง เราต้องยอมรับว่า
กลไกส�ำนึกรับผิดชอบมีจุดอ่อน ยกตัวอย่างเช่น การเปิดข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเวทีสนทนาอภิปรายถกเถียง ภาครัฐสามารถสกัดกั้น
การเข้าถึงข้อมูลได้ตงั้ แต่ขนั้ ต้น เช่น อ้างเหตุผลความมัน่ คงของประเทศ
กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท�ำให้สามารถเลี่ยงการให้ข้อมูล
แก่ศาล โดยทั่วไปหน่วยงานรัฐมักจะเลือกเปิดเผยข้อมูลบางประเภท
หรือรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐอาจเลี่ยงจะไปตอบค�ำถามต่อข้อซักถาม
ในสภานิติบัญญัติ หรือเลี่ยงจะให้ข่าวแก่สื่อ แม้จะมีกฎหมายด้าน
ข้อมูลข่าวสาร แต่ข้อมูลที่ได้มักเป็นการตัดสินใจหรือด�ำเนินการไปแล้ว
และเลี่ยงการตรวจสอบของสภานิติบัญญัติโดยใช้การประชาสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนเพื่อป้องกันมิให้มีการขุดคุ้ยกรณี
ทีอ่ าจกระทบเสถียรภาพรัฐบาล การใช้วธิ กี ารแก้ไขให้ถกู ต้อง (rectification)
อาจท�ำไม่ได้โดยง่ายเมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ในรัฐสภามีสมาชิก
ที่มาจากพรรครัฐบาล และมีการส่งคนหรือพรรคพวกไปอยู่ในต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษา ขณะเดียวกัน การมีการสนทนาพูดคุยทางนโยบาย (policy
dialogue) ก็มกั เต็มไปด้วยกลุม่ นักธุรกิจทีเ่ ป็นพวกเดียวกับพรรครัฐบาล
สื่อเองก็อาจถูกซื้อท�ำให้สูญเสียศักยภาพในการตรวจสอบและให้ข่าว
แก่สาธารณะ อันเป็นช่องทางส�ำคัญในการตรวจสอบภาครัฐ
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ส�ำนึกรับผิดชอบ กับ
การปฏิรูประบบราชการ

ส�ำนึกรับผิดชอบท�ำงานอยูใ่ นบริบทสังคม การเปลีย่ นแปลงใดๆ
ของบริบททางสังคมย่อมมีผลกระทบต่อการท�ำงานของส�ำนึกรับผิดชอบ
อย่างเลี่ยงไม่ได้ ส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐก็เช่นกัน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อการบริหารงานภาครัฐ เช่น การปฏิรปู ระบบ
ราชการ โลกาภิวัตน์และการจัดการปกครอง (governance) เป็นต้น
ล้วนส่งผลต่อการท�ำงานของการบริหารงานภาครัฐ อ�ำนาจและบทบาท
ของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐและส�ำนึกรับผิดชอบ ในทีน่ เี้ ราจะพูดถึง
การเปลี่ยนแปลงสองอย่างที่มีผลต่อการท�ำงานของส�ำนึกรับผิดชอบ
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การปฏิรปู ระบบราชการและการจัดการ
ปกครอง ที่ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างมาก
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ในด้านของการปฏิรปู ระบบราชการนัน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980s
เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการบริหารงานภาครัฐ
แบบดัง้ เดิมทีภ่ าครัฐเป็นตัวน�ำในการบริหารและจัดหาบริการสาธารณะ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิรปู ระบบราชการในสองช่วง
ได้แก่ ช่วงทศวรรษ 1980 ทีเ่ ปลีย่ นไปสูก่ ารบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management-NPM) และในทศวรรษ 1990 ทีม่ กี ารปฏิรปู
ระบบราชการเกิดขึ้นอีกครั้งในทิศทางของ New Public Service-NPS)
การปฏิรูประบบราชการทั้งสองครั้งมีผลต่อระบบส�ำนึกรับผิดชอบของ
ภาครัฐแบบดั้งเดิมที่เน้นเรื่องส่วนที่ใส่เข้าไป (inputs) และกระบวนการ
(process) อันเป็นลักษณะของการบริหารงานภาครัฐแบบเก่า (Old Public
Administration) มาสูแ่ นวทางการจัดการแบบภาคธุรกิจ (management)
ที่เน้นด้าน ผลผลิต (outputs) และผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
(results) ตั้งแต่ทศวรรษ 1990s ที่เน้นเรื่อง ทางเลือก (โดยแข่งกันหา
ภาคเอกชนทีน่ ำ� เสนอทางเลือกทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ) และผลผลิต
และมีการจัดท�ำระบบบัญชีแบบตั้งเกณฑ์วัดผลการด�ำเนินงานส�ำหรับ
แต่ละงวดบัญชี (accrual accounting)
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การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการบริหารงานภาครัฐและประเภท
ของส�ำนึกรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อม

ลักษณะของ
ประเภทของ
สำ�นึกรับผิดชอบ สำ�นึกรับผิดชอบ
1970s การบริ ห ารงาน • สำ�นึกรับผิดชอบ • ความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรี
ภาครัฐแบบดัง้ เดิม ในฐานะเป็น
กระบวนการ
• การควบคุมการทำ�
ธุรกรรมโดย
• สำ�นึกรับผิดชอบ
ราชการส่วนกลาง
สำ�หรับสิ่งที่ใส่
เข้าไปในระบบ
(inputs)
• ทางด้านเกี่ยวกับ
การบริหาร/
ทางด้านเกี่ยวกับ
กฎหมาย
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สภาพแวดล้อม

ลักษณะของ
ประเภทของ
สำ�นึกรับผิดชอบ สำ�นึกรับผิดชอบ
• ระบบสำ�นึก
• กระจาย
1980s • การบริหาร
รับผิดชอบที่
ความรับผิดชอบ
จัดการ
กำ�หนดสำ�หรับ
• การควบคุม/สาย
• แรงกดกัน
แต่ละบุคคล
การบังคับบัญชา
ทางการเมือง
ในองค์การ
ตามภาระงาน
ที่กำ�หนดไว้
อย่างชัดเจน
(accountability
management)
• สำ�นึกรับผิดชอบ
ทางการเมือง
1990s • เน้นสภาพ
• สำ�นึกรับผิดชอบ • สำ�นึกรับผิดชอบ
แวดล้อม
ต่อลูกค้าองค์การ
ในมิติของลูกค้า
ภายนอก
องค์การ
โดยเฉพาะเน้น ◌ เลือกผู้จัดหา
ทีล่ กู ค้าองค์การ
บริการสาธารณะ
◌ ประกันคุณภาพ
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สภาพแวดล้อม
กลาง • เน้นการ
ทศวรรษ แข่งขันแบบ
1990s ระบบตลาด

ปลาย
1990s
2000s

ลักษณะของ
ประเภทของ
สำ�นึกรับผิดชอบ สำ�นึกรับผิดชอบ
• การแยกผู้ซื้อ
• การเน้นแนวทาง
บริการและผู้จัดทำ� ตลาดและการ
บริการสาธารณะ, บริหารสัญญาจ้าง
เน้นเรื่องการ
แข่งขันในการจัด
ทำ�บริการสาธารณะ,
การทำ�สัญญาจ้าง
โดยดูที่ผลผลิต
และผลลัพธ์, การ
จัดทำ�งบประมาณ
แบบตั้งเกณฑ์
การวัดผลการ
ดำ�เนินงานสำ�หรับ
แต่ละงวดงบประมาณ

• รัฐบาลโดยรวม • เป็นสำ�นึกรับผิดชอบ • ร่วมกันสร้างระบบ
แบบคณะ
สำ�นึกรับผิดชอบ
(shared accountability)
ทีม่ า: “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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ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้มีการน�ำ
วิธีการบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้ ท�ำให้เกิดนโยบายบางประเภท
ที่แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น การว่าจ้างให้
ภาคเอกชนเข้ามาท�ำหน้าทีจ่ ดั หาบริการสาธารณะแทนภาครัฐเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ท�ำให้มีการใช้วิธีการ outsourcing, การวางแผนกลยุทธ์
การวัดผลการประกอบการ โดยแต่ละประเทศอาจมีวธิ เี ฉพาะทีน่ ำ� มาใช้
ในสังคมของตน บางแห่งอาจเน้นทีก่ ารถ่ายโอนอ�ำนาจ การเสริมอ�ำนาจ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐระดับล่างให้มศี กั ยภาพมากขึน้ และดูจากการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ (เช่น ในสหรัฐอเมริกา) หรือนิวซีแลนด์
เน้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยเจาะจงระบุไว้ในตัวสัญญาการท�ำงาน
ระหว่างรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและหัวหน้าหน่วยงาน
ในประเทศไทยแม้จะมีการปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้ง
แต่การปฏิรปู ระบบราชการสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัยครัง้ ที่ 1 และ 2,
รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, และ
ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นเวลาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา มีความส�ำคัญ
เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนตามแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมคื อ มี ก ารน� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ละ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมอย่างมาก แนวทาง
และมาตรการที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการปฏิรูปดังกล่าว ได้แก่
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, ม.ป.ป.)
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1. การปรับเปลี่ยนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
1. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบราชการ ให้ความเป็น
อิสระและคล่องตัวในการบริหาร
2. โครงการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในส่ ว นราชการ มี ก าร
วางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการด�ำเนินงาน การตรวจสอบผล
การด�ำเนินงาน ให้อิสระและคล่องตัวในการบริหาร
3. โครงการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ
มีการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าผู้รับบริการ
4. จัดท�ำแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ
5. วางมาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤติ มีการวางแผน
กลยุทธ์ วัดผลการด�ำเนินงานและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
6. สร้างระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ
และสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ
7. แผนปฏิรปู ระบบบริหารภาครัฐ ปรับปรุงระบบงานงบประมาณ
สร้างระบบนักบริหารระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนและ
เงินตามผลงาน
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2. การปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด
1. มีมาตรการควบคุมขนาดของภาครัฐ (การจ�ำกัดการเพิ่ม
อัตราก�ำลังข้าราชการ)
2. การจ้างเหมาบริการตามมาตรการปรับขนาดก�ำลังคน
ภาครัฐ (เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2541)
3. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ
มีการจ้างเหมาบริการ
4. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
5. แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การเปิ ด ระบบราชการให้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการ
ประชาธิปไตย
1. มีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
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6. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
8. การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
การปฏิรูประบบราชการได้ส่งกระทบต่อการบริหารงานของ
ภาครัฐทัง้ ในด้านกฎหมาย โครงสร้าง ระบบบริหารงาน อัตราข้าราชการ
งบประมาณและการบริการประชาชน อลงกต วรกี (2546) ได้ทำ� การประเมิน
ของการปฏิรปู ระบบราชการในปีพ.ศ. 2546 โดยชีใ้ ห้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ในการด�ำเนินการปรับโครงสร้างของหน่วยราชการเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท�ำให้มีการเพิ่ม-ยุบ-ลด-ขยายหน่วยงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์การเกลี่ยข้าราชการในหน่วยงานเดิมที่ยุบไปอยู่
หน่วยงานใหม่ การรวมข้าราชการในหน่วยงานเดิมกับหน่วยงานใหม่
การรวมข้าราชการในหน่วยงานเดิมด้วยกันเอง และการลด-เพิม่ ภารกิจ
หน่วยงานเดิม การปรับโครงสร้างส่วนราชการครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับ
โครงสร้างราชการบริหารส่วนกลาง โดยมิได้ปรับโครงสร้างราชการ
ส่วนภูมิภาคด้วยแต่อย่างใด อลงกตได้ยกตัวอย่างการปรับโครงสร้าง
ของกระทรวงการคลัง ได้มกี ารโอนงานส�ำนักงานประเมินราคาทรัพย์สนิ
จากกรมที่ดินมาอยู่กรมธนารักษ์ ท�ำให้เดิมกรมที่ดินท�ำหน้าที่ประเมิน
ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารชุดเท่านั้น แต่ตามภารกิจใหม่
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กรมธนารักษ์ต้องท�ำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของ
รัฐบาลด้วย แต่ขณะนีก้ ฎหมายยังไม่ให้อำ� นาจกรมธนารักษ์เข้าไปประเมิน
ราคาทรัพย์สินเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จากอธิบดีกรมที่ดิน
มาเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ และการเปลีย่ นแปลงเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจ�ำจังหวัด จากเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดมาเป็นธนารักษ์พื้นที่ โดยทั้งอธิบดีกรมที่ดินและเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดไม่ได้เป็นกรรมการและอนุกรรมการด้วย ท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ที่
หน่วยงานของกรมทีด่ นิ รวมถึงอัตราข้าราชการทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ นือ่ งจาก
ฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ที่หน่วยงานของกรมที่ดิน
รวมถึงอัตราข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินของ
กรมที่ดินในส่วนภูมิภาคไม่ได้โอนมากรมธนารักษ์ ท�ำให้กรมธนารักษ์
มีอตั ราข้าราชการไม่พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามภารกิจใหม่ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
(อลงกต วรกี, 2546, น.12-12)
ความไม่พร้อมในการสร้างแผนรองรับการปฏิรูปที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที สะท้อนให้เห็นถึงการขาดส�ำนึกรับผิดชอบแบบดูที่
ผลการด�ำเนินงาน (accountability for performance) (ดู สถาบันพระปกเกล้า,
2545) ที่ระบุว่า หน่วยงานที่มีการท�ำงานแบบส�ำนึกรับผิดชอบนั้น
ต้องมีการสร้างแผนส�ำรอง (recovery plan) ไว้ เช่น ออกกฎหมายรองรับ
หรือมอบหมายภารกิจทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำให้ลลุ ว่ งไป เช่น การบริการประชาชน
หรือความพร้อมด้านอัตราก�ำลังที่จะท�ำให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง
ได้ทันที
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ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่
ปัญหาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราจะพบว่า หลังจากปี พ.ศ. 2542
ได้มมี หาวิทยาลัยของรัฐจ�ำนวนมากทยอยปรับเปลีย่ นสถานภาพมาเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ตามความใน มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัตวิ า่ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในก�ำกับของรัฐ และโดยนัยดังกล่าว เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการศึกษาทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบทีจ่ ะด�ำเนินภารกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีสายการบังคับบัญชาในระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับกลับส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการได้มา
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา การสรรหาอธิการบดี และ
การได้มาขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ทีไ่ ม่สามารถจะก�ำกับ
ดูแลและควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้
ปัญหาเรือ่ งการบริหารงานบุคคล(ปัญหาด้านวินยั การให้ออกจากราชการ
สัญญาจ้าง สัญญาทุน) เป็นต้น1

1
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รัฐธรรมนูญ กับ กลไก
ด้านส�ำนึกรับผิดชอบ

อาจกล่าวได้ว่า ในท่ามกลางบรรยากาศของการปฏิรูประบบ
ราชการของหลายรัฐบาลที่ได้กล่าวมาข้างต้นโดยสังเขป เราจะพบว่า
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 มี บ ทบาทอย่ า งมาก
ในการช่วยสร้างกลไกส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (administrative
accountability) ที่เป็นส�ำนึกรับผิดชอบระดับกลาง (diagonal accountability) (ดูส่วนที่เป็นประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบของรายงานวิจัยนี้
ในหัวข้อย่อย ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนการส�ำนึกรับผิดชอบ) ซึง่ รัฐธรรมนูญ
ทัง้ สองฉบับได้สร้างกลไกการตรวจสอบประเภทของ ศาล องค์การอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอิสระทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ (โปรดดูหวั ข้อ
กลไกส�ำนึกรับผิดชอบของไทยในรายงานวิจยั นี)้ กลไกการส�ำนึกรับผิดชอบ
ตามรัฐธรรมนูญถือได้ว่า เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบ
อั น เป็ น เป้ า หมายหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ อั น หนึ่ ง (นอกเหนื อ จากเป้ า หมาย
การสร้างประสิทธิภาพ) ของการปฏิรูประบบราชการ
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ค� ำ ถามก็ คื อ กลไกส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบตามรั ฐ ธรรมนู ญ
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ถ้าเราประเมินจากจ�ำนวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น
หลังจากการปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และ
การประเมินระดับความรุนแรงของการคอร์รปั ชันทีต่ า่ งประเทศได้จดั ท�ำ
และผลปรากฏว่า ไทยยังอยู่ในระดับที่มีการคอร์รัปชันสูงของโลก2
อาจกล่าวได้ว่า กลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่มีอยู่ยังไม่สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ท�ำ
การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน
(เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์และคณะ, 2558) ของสามหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่
• คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีภารกิจในการตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการและ
นักการเมือง
• คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
การทุจริตในการใช้จา่ ยเงินแผ่นดินของหน่วยงานราชการ
อ้ า งถึ ง เมื่ อ วั น นี้ 25 มกราคม 2560 นายสรรเสริ ญ พลเจี ย ก เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส�ำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตามที่องค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2016 ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก
ได้คะแนนต�่ำกว่า 50 คะแนน ส�ำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งยังคงเป็นประเทศ
เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ 90 คะแนนเท่ากัน ขณะที่ประเทศจากทวีปเอเชียอย่าง
สิงคโปร์อยูอ่ นั ดับที่ 7 ได้ 84 คะแนน ในส่วนของประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558
ได้ 38 คะแนน อยูอ่ นั ดับ 76 จาก 168 ประเทศ ดาวน์โหลดจาก http://thaipublica.
org/2017/01/corruption-perceptions-index-2016-thailand/
2
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• ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีภารกิจในการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงจากเรือ่ งทีม่ กี ารร้องเรียนเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ิ
หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี
งานวิจยั ได้ขอ้ สรุปหลังจากการประเมินองค์การทัง้ สามดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า หน่วยงานทั้งสามมีปัญหาดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีสำ� นักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นองค์การอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ จะท�ำหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานว่ามีการใช้
งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่ สืบสวนสอบสวนการทุจริต (ก่อนส่งต่อให้
ป.ป.ช.) และลงโทษผู้กระท�ำผิดในเบื้องต้นก่อนส่งให้ ป.ป.ช. หรือ
ศาลยุตธิ รรมออกบทลงโทษสถานหนักต่อไป แต่ส.ต.ง. ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ปี 2540 และ 2550 กลับสูญเสียอ�ำนาจในการยับยั้งการเบิกจ่าย
งบประมาณที่เจ้าหน้าที่รัฐด�ำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับ
งบประมาณ ท�ำให้การท�ำงานของสตง.ในปัจจุบันเป็นการติดตามและ
ประเมินผลความเสียหายของงบประมาณ มากกว่าการ ‘เฝ้าระวังและ
ยับยัง้ ’ ความเสียหาย โดยพบว่า จากผลการตรวจสอบหน่วยงานรัฐตาม
รายงานการปฏิบัติงานของสตง. แสดงให้เห็นว่า มีมูลค่าความเสียหาย
ทางงบประมาณสูงถึง 150,675 ล้านบาท โดยร้อยละ 94 เป็นความเสียหาย
ที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ นอกจากนี้ สตง.ยังได้รับงบประมาณ
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในระดับเดียวกัน คือ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 สตง.ได้รับงบประมาณ
ระหว่าง 1200-1400 ล้านบาท (หรือร้อยละ 0.07 ของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เทียบกับอินโดนีเซียที่ได้รับงบเป็นร้อยละ 0.15
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ในปี พ.ศ. 2556) ขณะที่มีหน่วยงานต้องตรวจ 71,562-71,886 แห่ง
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,752 แห่ง และรัฐวิสาหกิจ 254 แห่ง
ที่สตง.ต้องตรวจ และสตง.ต้องส่งรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ให้สภาผู้แทน วุฒิสภาและรัฐบาลพิจารณาก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
แต่ไม่มขี อ้ ก�ำหนดว่าทัง้ สามภาคส่วนนีต้ อ้ งพิจารณาเสร็จภายในระยะเวลา
เท่าใด จึงท�ำให้ในปัจจุบัน ยังไม่มีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบ
ปี 2554-2556 ต่อประชาชนอย่างเป็นทางการ จากผลส�ำรวจด้าน
การเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบของสตง.ต่อสาธารณชนของ IBP พบว่า
สตง.ไทยได้รับคะแนนในส่วนการเปิดเผยข้อมูลในระดับ “แย่มาก”
ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชาหรือเมียนม่าร์ ในขณะที่สตง.ของอินโดนีเซีย
หรือเวียดนาม อยู่ในระดับ “ดี”
ผูต
้ รวจการแผ่นดิน ปัญหาหลักคือ การทีไ่ ม่มคี วามเป็นอิสระ

ทางด้านการเงิน เนื่องจากการเสนอของบประมาณของส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องได้รบั การจัดสรรจากฝ่ายบริหารคือ คณะรัฐมนตรี
ท�ำให้ในทางปฏิบัติแล้ว ยังไม่มีความเป็นอิสระทางการเงินเท่าที่ควร
เพราะต้องด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับอย่างจ�ำกัด ต่างจาก
ผูต้ รวจการแผ่นดินของต่างประเทศส่วนใหญ่มคี วามเป็นอิสระทางการเงิน
เนื่องจากจะได้รับการจัดสรรจากสภานิติบัญญัติในแต่ละปี ซึ่งต่างจาก
ของไทยที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยได้รับการจัดสรรผ่าน
คณะรัฐมนตรี ด้านอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินของไทยมีเพียง
ตรวจสอบและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนมิได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดท�ำรายงานเสนอไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทน และวุฒสิ ภาเท่านัน้ ไม่มอี ำ� นาจในการลงโทษหรือด�ำเนินการ
อืน่ ใด ฉะนัน้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว
ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
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มีอ�ำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระในการท�ำงานด้านการปราบปราม
การทุจริตและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สนิ ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
และข้าราชการระดับสูง แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ สืบเนือ่ งมาจากการทีส่ ำ� นักงาน
ป.ป.ช.ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากฝ่ายบริหารในสัดส่วนทีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัดมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้อตั ราเงินเดือนของพนักงานไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการจ้างบุคลากรทีต่ อ้ งการให้ทำ� งานในองค์กรได้ อีกทัง้
จ�ำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีมาก ท�ำให้มีงานค้าง
ด�ำเนินการอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ป.ป.ช.ไม่ได้รบั การละเว้นโทษจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการป.ป.ช. รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ที่ไม่ครบถ้วนและไม่ทันการณ์ ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เพื่อช่วยตรวจสอบได้ ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากการสรรหากรรมการเพื่อท�ำ
การคัดเลือกผูจ้ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการป.ป.ช.มักให้นำ�้ หนัก
แก่ฝา่ ยตุลาการค่อนข้างมาก ท�ำให้กรรมการทีไ่ ด้มาไม่มคี วามหลากหลาย
มักเป็นข้าราชการประจ�ำและอาจารย์มหาวิทยาลัย ทัง้ ทีส่ มควรมีตวั แทน
จากองค์กรภาคประชาชนที่ท�ำหน้าที่การตรวจสอบ เพื่อให้มีความคิด
และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ถ้าดูจากผลการด�ำเนินงานของกลไกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และ 2550 ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะพบว่ามีผลการท�ำงานทีค่ อ่ นข้างย�ำ่ แย่
สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ แม้จะมีกลไกเหล่านี้ออกมา แต่ก็มิได้ส่งผลต่อ
ปัญหาการกระท�ำความผิดจากการใช้อำ� นาจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามปัญหาการกระท�ำผิดดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอร์รัปชัน
กลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลถือว่า
เป็นปัญหาวิกฤตทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน สาเหตุหลักมาจาก
ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการไทย เราจะพบว่าในระบบ
in_

-1-

(p44-147).indd 89

23/9/2565 16:51:10

90

ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

ราชการยังมีการใช้ระบบเส้นสาย พวกพ้อง และใช้ดลุ พินจิ ตามอ�ำเภอใจ
ของผูม้ อี ำ� นาจ จนท�ำให้ขา้ ราชการขาดขวัญก�ำลังใจ ผูม้ อี ำ� นาจมักใช้อำ� นาจ
เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวและพวกพ้อง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบอุปถัมภ์น�ำไปสู่ความเสียหายที่ส�ำคัญ 3 ด้าน
(คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560, น.ก-ข) กล่าวคือ
1) ด้านการบริหารงานบุคคล
ความเสียหายคือ ระบบราชการเสียโอกาสที่จะได้คนดี
คนเก่งเข้ามาในระบบ แต่กลับได้บคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ที่ไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งและหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ องค์การ
ไม่พัฒนาหรือพัฒนาไปได้ช้า ขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้ง
ในองค์กร เกิดการเลือกปฏิบัติต่อข้าราชการในหน่วยงาน ส่งผลต่อ
ขวัญก�ำลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน
2) ด้านการบริการประชาชน
ผลเสียหายคือ ประชาชนมีคา่ นิยมทีไ่ ม่ดใี นการรับบริการ
จากภาครัฐ โดยมักหาช่องทางที่ต้องอาศัยเส้นสาย ความสนิทสนม
ความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือการเสนอเงินให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จนเกิดช่องทาง
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้มาติดต่อขอรับบริการ น�ำไปสู่การเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย
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3) ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผลเสียหายคือ มีการประกาศใช้กฎหมาย กฎและระเบียบ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อการบริหารและการปกครองประเทศโดยรวม เกิดการ
จัดสรรการใช้งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรในโครงการต่างๆ อย่าง
ไม่เหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินค้าและบริการ ระบบอุปถัมภ์
ยังน�ำไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งและเป็นที่มาของการซื้อสิทธิขายเสียง
ผลเสียคือ ท�ำให้ได้นกั การเมืองทีไ่ ม่มคี วามรูค้ วามสามารถและมีจริยธรรม
เพียงพอที่จะเข้ามาบริหารประเทศ และมีโอกาสจะแสวงหาประโยชน์
จากการใช้อ�ำนาจหรือการก�ำหนดนโยบายโดยมิชอบ
ถ้าดูจากดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก พ.ศ. 2559 จัดท�ำ
โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI)
ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตปี 2016 ปรากฏว่า ประเทศไทย
ได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับ
ที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558 ได้ 38 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 76 จาก 168
ประเทศ (Thaipublica, 2017) ทั้งนี้ ถ้าดูสถานการณ์การคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย ที่ จั ด อั น ดั บ โดย สถาบั น TI จะพบว่ า ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2538-2554 หรือตลอดระยะเวลา 16 ปี ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รปั ชันของประเทศไทย ได้คะแนนเฉลีย่ 3.30 (ประเทศทีม่ กี ารจัดการ
คอร์รปั ชันดีขนึ้ แล้วต้องมีคะแนนขัน้ ต�ำ่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คะแนน) (ศิรวิ รรณ
มนอัตระผดุง, 2555) จึงถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย
ยังมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ กี ารบริหารจัดการดี
เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง
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บทบาทของภาคประชาชน
กับ ส�ำนึกรับผิดชอบ:
แนวคิดเรื่องส�ำนึกรับผิดชอบ
แบบที่มีภาคประชาชนเข้ามาร่วม
(social accountability)

ปัญหาด้านการคอร์รัปชันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดแนวคิดที่ว่า ระบบส�ำนึกรับผิดชอบควรเกิดขึ้น
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงานฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำนึก
รับผิดชอบที่อยู่ภายนอกที่มีภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมด้วยที่เรียกว่า
social accountability ก่อนหน้านีเ้ ราจะพบองค์กรทีอ่ ยูภ่ ายนอกฝ่ายบริหาร
ทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบ ได้แก่ หน่วยงานทีท่ ำ� การตรวจสอบด้านการใช้จา่ ย
งบประมาณ (เช่น ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย
องค์กรภายนอกฝ่ายบริหารทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบดังกล่าวยังมีขอ้ บกพร่อง
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานฝ่ายบริหาร
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันที่มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น ธนาคารโลกจึงได้รณรงค์
ให้มกี ารสร้างกลไกจากเพือ่ ให้ภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตรวจสอบ
การท�ำงานของหน่วยงานฝ่ายบริหาร เราจะพบว่า ธนาคารโลกต้องการ
ให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากธนาคารโลกว่าได้ใช้หลักธรรมภิบาลบริหารงานโครงการหรือไม่
โดยท�ำงานร่วมกับสถาบันตรวจสอบที่เป็นทางการต่างๆ(Migliorisi s.
and Wescott c., 2011)
ในประเทศไทยนัน้ สถานการณ์การทุจริตทีส่ งู ขึน้ และส่งผลทางลบ
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ท�ำให้รฐั บาลของคณะรักษาความปลอดภัย
ภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นประเด็นการสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริตและมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นกว่ารัฐธรรมนูญ
ก่อนหน้านี้ และที่เป็นนวัตกรรมของการตรวจสอบคือ มีการน�ำแนวคิด
การให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยบัญญัติ
ไว้ในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ระบุถงึ เจตนารมณ์ทอี่ ยากเห็นสังคมไทย
เป็นสังคมที่ปราศจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการเขียนไว้ใน
ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งว่า
“...การวางกลไกป้ อ งกั น ตรวจสอบ และขจั ด การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวดเด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�ำนาจในการปกครอง
บ้านเมืองหรือใช้อำ� นาจตามชอบใจ...” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560)
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จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัตมิ าตราต่างๆ ไว้
ส�ำหรับเป็นกลไกป้องกัน ตรวจสอบ เพือ่ หวังขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างเข้มงวด ดังนี้
มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ทุกรูปแบบ

(10) ไม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รวมทัง้ กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 76 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีทศั นคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจ หรือกระท�ำการโดยมิชอบ
ทีเ่ ป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตัง้
หรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนด
ประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ การจัดท�ำบริการสาธารณะทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่
การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน
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มาตรา 250
.....กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอสิ ระ
ในการบริหาร การจัดท�ำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก�ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ ประโยชน์ ข องประเทศเป็ น ส่ ว นรวม
การป้องกันการทุจริต และการใช้จา่ ยเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย
มาตรา 257 การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนีต้ อ้ งด�ำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนา
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบ
การด�ำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การท�ำงาน
เกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ�ำเป็น เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

in_

-1-

(p44-147).indd 97

23/9/2565 16:51:10

98

ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและมีการระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ
ซึง่ จุดเน้นดังกล่าวนีไ้ ด้ถกู ระบุไว้ในมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ที่ได้ยกมาข้างต้น ถ้าเราจะเปรียบเทียบการให้น�้ำหนักการสร้างกลไก
ป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมให้ภาครัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามาร่วมในการตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานรัฐระหว่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เราจะเห็นน�ำ้ หนักทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมาก กล่าวคือ มีการเน้นประเด็นการสร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบในรัฐธรรมนูญ
อย่างเข้มข้นในหลายมาตรา ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิได้ให้
ความส�ำคัญหรือน�้ำหนักที่เท่าเทียมกันในประเด็นทั้งสองที่กล่าวมานี้
โปรดดูการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของทั้งสองฉบับในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและบทบาทภาคประชาชนในการตรวจสอบ ดังนี้
ประเด็น

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560
การระบุข้อความ
ใส่ไว้ในคำ�ปรารภ
เจตนารมณ์เกี่ยวกับสังคม ของรัฐธรรมนูญ
ปราศจากการทุจริตไว้
หน้าทีข่ องประชาชนในการ มาตรา 50 วรรค 10
ไม่สนับสนุนการทุจริต
หมวดหน้าที่
ของประชาชน
หน้าทีข่ องรัฐในการส่งเสริม มาตรา 63
เรื่องนี้
หมวดหน้าที่ของรัฐ
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พ.ศ. 2550
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ระบุไว้
ไม่มีระบุไว้
ไม่มีระบุไว้
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ประเด็น

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560
รัฐต้องมีนโยบายพัฒนา มาตรา 76 และ
ระบบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 หมวด
ทุกระดับและเจ้าหน้าที่รัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
ให้ซื่อสัตย์ และสร้าง
มาตรการป้องกัน
การใช้อำ�นาจโดยมิชอบ
ในการบริหารงานบุคคล

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถเข้าชื่อกันเพื่อ
เสนอถอดถอนผู้บริหาร
และผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 254
ในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ หมวดการปกครอง
กันเพื่อเสนอข้อบัญญัติ ส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อถอดถอน
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
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รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
-มาตรา 87 รัฐต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบการใช้อำ�นาจรัฐ
ในทุกระดับ (หมวด
แนวนโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน)
-มาตรา 78 วรรค 5
(หมวดแนวนโยบาย
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน)
มาตรา 271 วรรค 3

มาตรา 287
หมวดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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จะเห็นได้ว่า ภาครัฐให้ความสนใจและเห็นความส�ำคัญของ
การป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นจากเนื้อหารัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มเติมสาระในประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายังได้ทำ� การยกเลิก
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2535 ที่เคยใช้อยู่ และออก พรบ.การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ขึ้ น มาใช้ แ ทน
ซึง่ มีมาตราบางข้อทีน่ า่ สนใจและเกีย่ วข้องกับหลักส�ำนึกรับผิดชอบและ
ธรรมาภิบาล ดังนี้
มาตรา 8 ของพรบ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการพูดถึงการให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต้องยึดหลักและท�ำงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
มาตรา 16 เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ขนั้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดของการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ให้จดั ท�ำเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่
ข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผูป้ ระกอบการ
ทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท�ำการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง
และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
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ทีจ่ ำ� เป็นต่อโครงการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซือ้
จัดจ้างตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท�ำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุทจี่ ะท�ำการจัดซือ้ จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขัน้ ตอน
สิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ แล้วให้รายงานความเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. (คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต) ทราบด้วย3
จะเห็นว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการต่อต้านการทุจริต และได้สร้างกลไกความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ที่ประกอบด้วยภาครัฐ และภาคเอกชน โดยน�ำแนวคิดขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ได้พัฒนา
เครือ่ งมือในการป้องกันและต่อต้นการทุจริตคอร์รปั ชัน เรียกว่า ข้อตกลง
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำ� นาจหน้าที่
ก�ำหนดแนวทางและวิธีการในการด�ำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ก�ำหนดรูปแบบ ปรับปรุง เนือ้ หาของข้อตกลงคุณธรรม
พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วม
โครงการฯ ทบทวน ปรับปรุง และก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด�ำเนิน
โครงการฯ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด รวมทั้ง
พิจารณารายงานผลการประเมินผลโครงการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และ
เสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการฯ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ตาม
โครงการฯ ดู http://thaipublica.org/2015/07/procurement-2558-1/ ดาวน์โหลด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
3
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คุณธรรม (Integrity Pact) ที่ท�ำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงคุณธรรมมีลักษณะเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีส่ นใจเข้ามาเสนอราคา
กับภาครัฐว่า จะไม่มกี ารด�ำเนินการใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต และยินยอม
ให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้น�ำข้อเสนอคุณธรรมไปใช้
ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเริ่มด�ำเนินการเมื่อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดท�ำข้อตกลง
คุณธรรมส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น
26 โครงการ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์เพื่อท�ำหน้าที่
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่จัดท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรม4
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน ภาครัฐเห็นความส�ำคัญของ
การเปิดให้ภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นผูร้ ว่ มอยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบ
โดยการสร้างกลไกนีไ้ ว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และในพรบ.การจัดซือ้
จัดจ้าง ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้กบั หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ โดยความหวังว่า
แนวทางดังกล่าวอาจจะใช้ควบคูก่ บั การตรวจสอบโดยกลไกภาครัฐทีม่ อี ยู่
ดัง้ เดิม จะช่วยท�ำให้สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในภาครัฐอย่าง
ได้ผล
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312129
ดาวน์โหลดวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
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ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในบริบทของประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

นอกเหนือจากกระแสปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นในช่วง
ทศวรรษ 1980s และ 1990s ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว เราจะเห็น
ปรากฏการณ์ที่ภาคประชาชนออกมามีบทบาทมากขึ้นในระยะเวลา
ดังกล่าว อันเป็นผลมาจากกระแสความคิดเรือ่ ง ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
(participatory democracy) ที่ช้ีให้เห็นถึงปัญหาของประชาธิปไตยแบบ
เป็นตัวแทน ที่ภาคประชาชนมีสิทธิที่จะควบคุมผู้น�ำทางการเมืองที่มา
จากการเลือกตัง้ โดยการไปออกเสียงเลือกตัง้ ซึง่ มักใช้เวลาประมาณ 4 ปี
ระหว่างนัน้ ฝ่ายการเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้ จะมีบทบาทในการตัดสินใจ
ระดั บ นโยบาย ส่ ว นงานประจ� ำ วั น ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะและ
การด�ำเนินนโยบายจะตกอยู่ในมือของข้าราชการประจ�ำที่มิได้มาจาก
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การเลือกตั้ง และไม่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อภาคประชาชนโดยตรง
แม้ภาคราชการจะเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองบ้าง แต่กจ็ ำ� กัดอยูใ่ นระดับการรับฟังข้อเสนอแนะหรือค�ำวิจารณ์
ต่างๆ จากภาคประชาชน เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา (ซึง่ อาจไม่จำ� เป็นต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านัน้ ก็ได้) ท�ำให้
การแก้ไขปัญหาต่างๆของภาครัฐมักไม่ตอบสนองเสียงเรียกร้องและ
ความต้องการของประชาชน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 1990s เป็นต้นมา ได้มีกระแสการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยโดยตรง หมายถึง การให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามา
มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ไว้วางใจตัวแทนฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและระบบ
ราชการในการบริหารงานสาธารณะ เมื่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ออกมา
เคลือ่ นไหวในประเด็นสาธารณะ เช่น ประเด็นการจัดการเรือ่ งทรัพยากรน�ำ้
ขยะ ป่า ดิน เป็นต้น ซึง่ มีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีห่ ลากหลาย และมีเป้าหมาย
การให้คุณค่า และผลประโยชน์แตกต่างกัน เช่น ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ภาคเกษตรกับกลุ่มผู้ใช้น�้ำภาคท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มีผลประโยชน์
และจุดยืนต่างกันในเรื่องการจัดสรรน�้ำ ย่อมน�ำมาสู่ความขัดแย้ง และ
เผชิญหน้าอย่างเลี่ยงไม่พ้น นักวิชาการได้พยายามน�ำเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของ
เครือข่ายการจัดการปกครอง (governance network) ในการบริหารจัดการ
ประเด็นสาธารณะที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน
หลายระดับ (เช่น เรือ่ งทรัพยากรน�ำ้ ) (Torfing J. & Triantafillou P., 2011;
และ พัชรี สิโรรส, 2558, น.82-121) แนวความคิดเรือ่ งเครือข่ายการจัด
การปกครองถือเป็นการบริหารจัดการแบบใหม่ที่เปิดให้ภาคประชาชน
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ภาคธุรกิจและภาครัฐมาพูดคุยปรึกษาหารือกัน และมีกระบวนการก�ำหนด
นโยบายแนวนอน (horizontal dimension of policymaking) (พัชรี สิโรรส,
2558, น.82-121) ที่เน้นการประสานงานระหว่างตัวแสดงนโยบาย
ที่เข้ามาร่วม มีเวทีพูดคุยในลักษณะสานเสาวนา (deliberative forums)
เพือ่ ลดปัญหาความขัดแย้ง โดยการออกแบบกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
และการบริหารการจัดการทีอ่ อกแบบให้ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามา
ร่วมมือกันในการตัดสินใจและด�ำเนินนโยบาย
นักวิชาการเช่น Sørensen, and Torfing (2005, pp. 197-198)
ได้พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ดูเหมือนว่าในขณะที่ภาพทางการเมือง
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน (และไร้เดียงสา) มักมองว่า การเมืองเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
ภายในอาณาบริเวณของฝ่ายบริหารและรัฐสภา ซึ่งก็เป็นการมองที่
ผิวเผินเท่านัน้ แต่แท้จริงแล้วก่อนและหลังทีส่ มาชิกสภาจะผ่านกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึง่ หรือก่อนทีร่ ฐั บาลจะสัง่ ให้ขา้ ราชการด�ำเนินมาตรการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง การตั ด สิ น ใจจริ ง ๆ ได้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเครื อ ข่ า ย
การจัดการปกครอง (governance networks) ทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ เป็นผูท้ สี่ ร้าง
วาระทางการเมือง (political agenda) กล่าวคือ น�ำปัญหาเข้าสูต่ วั ผูม้ อี ำ� นาจ
ตัดสินใจทางการเมือง ก�ำหนดกรอบการมองปัญหา (framing) และให้
ค�ำนิยามปัญหาเชิงนโยบาย และมีทกั ษะในการดูแลให้มกี ารน�ำไปปฏิบตั ิ
เพือ่ หาทางออกทีเ่ หมาะสม จึงเป็นการยากทีเ่ ราจะระบุวา่ มีการตัดสินใจ
โดยรัฐที่เป็นองค์อธิปัตย์ เนื่องจากในปัจจุบัน เป็นการยากที่นโยบาย
หนึ่งๆ จะเบ็ดเสร็จอยู่ในหน่วยงานเดียว เรามักพบว่า ในการบริหาร
จัดการนโยบายดังกล่าว จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่ วข้อง และภาคที่
ไม่ใช่รัฐแต่มีผลประโยชน์ในเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ท�ำให้การก�ำหนด
นโยบายสาธารณะมักเกิดขึ้นในเครือข่ายการจัดการปกครอง
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เราจะเห็นรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ภายใต้
แนวคิดเครือข่ายการจัดการปกครองที่มีอยู่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
(ก) รูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครองแบบเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships-PPP) การทีร่ ฐั หันมาใช้วธิ กี ารจัดหาบริการสาธารณะ
ด้วยการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (publicprivate partnerships หรือ PPP) ที่รัฐบาลต่างๆ รวมทั้ง
รัฐบาลไทยได้นำ� มาใช้อย่างกว้างขวางในการจัดท�ำโครงการ
ประเภทโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
(ข) รู ป แบบการจั ด การปกครองแบบร่ ว มคิ ด ร่ ว มท�ำ
(colla-borative governance) มาจากการทีห่ น่วยงานภาครัฐ
เป็นแกนน�ำในการเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และภาคที่ มิ ใช่ รั ฐ เข้ า มาร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจและด�ำเนินนโยบายในการแก้ปัญหา
สาธารณะหนึ่งๆ เช่น ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน�้ำ
การแก้ปญ
ั หาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการพัฒนาเมือง ฯลฯ
สิ่งที่น่าสนใจในเครือข่ายการจัดการปกครองดังกล่าวคือ
แต่ละภาคส่วนทีเ่ ข้ามายังคงเป็นอิสระ เข้ามาร่วมมือกันในการแก้ปญ
ั หา
ทีฝ่ า่ ยใดฝ่ายหนึง่ ท�ำไม่ได้ถา้ ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงมีความสัมพันธ์แบบแนวนอน ใช้วธิ กี ารเจรจาต่อรอง ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารตกลง
ทางกฎหมาย (เช่น แบบ PPP) หรือแบบไม่เป็นทางการ เช่น แบบร่วมคิด
ร่วมท�ำ ทีใ่ ช้สร้างเวทีการพูดคุย เพือ่ สร้างความไว้วางใจ อันเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ของการท�ำงานแบบเครือข่าย ท�ำให้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นการท�ำงานที่มี
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รูปแบบไม่เป็นทางการ หรือแม้แต่การท�ำงานที่มีลักษณะเป็นทางการ
เช่น ในโครงการประเภท PPP แต่ข้อมูลของการเจรจาและการตกลง
หรือเงื่อนไขต่างๆ กลับมีลักษณะที่ซับซ้อน เป็นเทคนิค ยากแก่การที่
บุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าใจได้
ในสถานการณ์ ที่ มี ก ารท� ำ งานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยของ
การจัดการปกครองเช่นนี้ ส�ำนึกรับผิดชอบมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
เมือ่ ดูจากสภาพและสถานการณ์ทซี่ บั ซ้อนของการจัดการปกครอง
ทีม่ กี ารจัดท�ำนโยบายแบบไม่เป็นทางการ แต่อาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ของ
ผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เป็นการยากที่จะสร้างส�ำนึก
รับผิดชอบ เนือ่ งจากธรรมชาติของการจัดการปกครองในปัจจุบนั ‘อ�ำนาจ
และส�ำนึกรับผิดชอบมักต้องแยกกันอยู่’ (power and accountability
have been divorced) (Pierre, 2009, pp.591-609) เมื่อเราดูเรื่อง
การจัดการปกครองในด้านนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในรูปแบบการจัดการปกครอง เราอาจพบว่า
1) ความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมในกระบวนการ แม้จะมี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามาร่วม
ท�ำให้ต้องหันมาร่วมมือกันก็จริง แต่เนื่องจากผู้เข้ามาร่วม
แต่ละฝ่ายล้วนมีผลประโยชน์ การให้คณ
ุ ค่า และความเป็น
ปรปักษ์ต่อกันอยู่ลึกๆ เนื่องจากผลประโยชน์อาจขัดกัน
(เช่น ระหว่างฝ่ายธุรกิจกับกลุม่ ชาวบ้านทีถ่ กู กระทบโดยตรง
จากโครงการที่ก�ำลังจัดท�ำ) ท�ำให้เกิดความร่วมมือแบบ
เป็นปรปักษ์ (antagonistic cooperation) ในความสัมพันธ์
แบบนีอ้ าจเกิดปรากฏการณ์ทผี่ ทู้ เี่ ข้ามาร่วมอาจออกเสียง
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คัดค้าน น�ำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า ‘กับดักของการตัดสินใจ
ร่วมกัน’ (joint decision trap) ซึง่ ปัญหาดังกล่าวนีอ้ าจแก้ไขได้
ถ้าผูท้ เี่ ข้ามาร่วมมีแนวโน้มจะเล่นบทร่วมมือหรือรวมหัวกัน
แต่ นั่ น ก็ จ ะท� ำ ให้ ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบแบบประชาธิ ป ไตย
(democratic accountability) อ่อนแอลง จริงอยูเ่ ราอาจเห็น
การสนทนาถกเถียงโดยใช้เหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรอง
(deliberation) และการเจรจาต่อรองอาจเกิดขึน้ ได้ ถ้าผูท้ เี่ ข้ามา
ร่วมในฐานะตัวแทนหน่วยงานหรือองค์การของตนไม่ถูก
จ�ำกัดด้วยเงือ่ นไขผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือของลูกค้า
หน่วยงานหรือฝ่ายการเมืองทีค่ วบคุมบังคับบัญชาหน่วยงาน
แต่จะเห็นได้ว่า แม้ผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการก�ำหนด
นโยบายจะมีภาระผูกพันที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบและ
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาให้มีส�ำนึก
รับผิดชอบ แต่กย็ งั สามารถเกิดปัญหาได้เมือ่ เวทีการจัดท�ำ
ส�ำนึกรับผิดชอบดังกล่าวเกิดสถานการณ์ที่ข้อเท็จจริงและ
ข้อมูลข่าวสารแต่ละคนได้รบั ไม่เท่ากัน ยิง่ กว่านัน้ เนือ่ งจาก
มีผเู้ ข้ามาร่วมจ�ำนวนมาก ท�ำให้ยากจะประเมินว่าใครต้อง
รับผิดชอบส่วนใดบ้าง และรับผิดชอบมากหรือน้อย และ
มากนั้นมากแค่ไหน ท�ำให้เกิดปัญหาของการมีผู้เข้ามา
เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก (problem of many hands) ซึ่งใน
ลักษณะแบบนีอ้ าจน�ำไปสูก่ ารเกีย่ งว่าใครเป็นคนต้องถูกต�ำหนิ
หรือ ‘blame-shift games’ ดังนัน้ จึงง่ายกว่าถ้าเราพยายาม
เลีย่ งไม่ลงโทษถ้ามีผลการด�ำเนินงานทีม่ ปี ญ
ั หา ท�ำให้ตรรกะ
ในการร่วมมือในการก�ำหนดนโยบายกลายเป็นการรวมหัว
และเป็นสิง่ ทีส่ กัดกัน้ ความรับผิดชอบและส�ำนึกรับผิดชอบ
ไปโดยปริยาย
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2) การขาดมิตคิ วามโปร่งใส สามารถมองเห็นได้จะแจ้ง (Lack
of visibility of interactive process) เนือ่ งจากในกระบวนการ
จัดการปกครองแบบนี้จะมีหลายองค์การหลายหน่วยงาน
หลายระดับทีม่ คี วามคิดเห็น การให้คณ
ุ ค่าและผลประโยชน์
องค์การทีแ่ ตกต่าง บางครัง้ สวนทางกัน ท�ำให้เป็นกระบวนการ
ที่ เ ปราะบาง ซั บ ซ้ อ น ง่ า ยต่ อ การแตกหั ก น� ำ ไปสู ่ ก าร
เผชิญหน้า และขัดแย้งได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้วิธีการ
ประนีประนอมในการเจรจาต่อรอง การจะเปิดเผยข้อมูล
ของการเจรจาต่อรองกันให้ภายนอกหรือบรรดาเจ้าหน้าที่
ระดับล่าง (มีความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ) จึงเป็นสิ่งที่
เสีย่ งต่อการแตกแยกของเครือข่าย ท�ำให้การพูดคุยกันมักท�ำ
ในรูปไม่เป็นทางการ กระบวนการทีถ่ กู ท�ำให้ไม่เป็นทางการ
(informalization) จึงเป็นยุทธวิธที ผี่ กู้ ำ� หนดนโยบายน�ำมาใช้
เพือ่ หลีกเลีย่ งการตรวจสอบของสังคม และเกรงว่าจะท�ำให้
เสียเวลาและขาดประสิทธิภาพ น�ำไปสู่สภาวะที่เรียกว่า
‘ขาดแคลนส�ำนึกรับผิดชอบ’ (accountability deficit) ซึ่ง
อาจไม่ได้แสดงให้เห็นเด่นชัด เราจะเห็นลักษณะเช่นนี้
ในโครงการแบบ PPP ทีข่ อ้ มูลส�ำคัญ เช่น ข้อความในสัญญา
ทีภ่ าครัฐตกลงกับภาคเอกชนในการจัดท�ำโครงการสาธารณะ
ไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยข้ออ้างที่ว่า เป็นความลับทางธุรกิจ
ดังนั้น แม้จะมีรูปแบบกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอย่างเป็น
ทางการ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้ สื่อและสังคม
ก็มไิ ด้รบั รูถ้ งึ ปรากฏการณ์การก�ำหนดนโยบายดังกล่าว ท�ำให้
ไม่มหี นทางจะเกิดการคัดค้านหรือต่อสูแ้ ข่งขันกันแต่อย่างใด
กระบวนการก�ำหนดนโยบายจึงกลายเป็นเรือ่ งของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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หรือผู้ช�ำนัญการ นักการเมืองก็อาจมัวแต่ให้ความสนใจ
ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคะแนนเสียงของตน
มากกว่า สื่อจะหันมาสนใจกระบวนเครือข่ายนโยบายต่อ
เมื่อมีสถานการณ์พิเศษที่ชัดเจน เช่น นโยบายเกิดความ
ล้มเหลว ซึ่งมีคุณค่าพอจะให้สื่อเข้าไปท�ำหน้าที่ขุดคุ้ย
แต่เราสามารถสรุปได้วา่ ในการท�ำงานแต่ละวัน กระบวนการ
ท�ำงานในเครือข่ายแบบนี้สามารถด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
ปราศจากการรบกวนจากการตรวจสอบภายนอก
3) รูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครองและผลกระทบต่อ
ประชาธิปไตย การบริหารจัดการแบบเครือข่ายการจัดการ
ปกครอง แม้จะมีรูปแบบที่ดีในแง่ที่รวมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ารวมบุคลากร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ซึง่ น่าจะน�ำไปสูแ่ นวทางแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด แต่ในทางปฏิบตั ิ
หลายครั้ง เครือข่ายที่เกิดขึ้นกลับท�ำงานลับๆ ‘ภายใต้
ร่มเงาสถาบันประชาธิปไตย’ (in the shadow of democratic
institutions) (Papdopoulos, 2016) กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามา
ร่วมมีความสัมพันธ์สำ� นึกรับผิดชอบต่อผูบ้ งั คับบัญชา เช่น
เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง (ที่เป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้ง)
ซึง่ รัฐมนตรีตอ้ งมีสำ� นึกรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชน
ที่เลือกเขาเข้ามา แต่ถ้ารัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง
ดังกล่าวรวมหัวกัน ท�ำการออกแบบเครือข่าย เลือกเครือ่ งมือ
นโยบาย ออกแบบว่าใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม ภายใต้
รูปแบบดังกล่าว เป็นการยากที่องค์กรภายนอก เช่น สื่อ
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หรือ รัฐสภาจะยื่นมือเข้ามาตรวจสอบติดตาม เนื่องจาก
ขาดข้อมูลและความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว
ตัวอย่างการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบทีม
่ ภ
ี าคประชาชน
เข้ามาร่วมของต่างประเทศ
แม้การบริหารจัดการภาครัฐแบบเครือข่ายจัดการปกครอง
จะได้รบั การวิจารณ์จากนักวิชาการในแง่ทบี่ อ่ ยครัง้ กระบวนการทีเ่ กิดขึน้
กลับขาดความโปร่งใส ปราศจากการตรวจสอบจากภายนอกเนือ่ งมาจาก
รูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่เป็นทางการ หรือมีการบริหารจัดการ
แบบเป็ น ทางการแต่ ไ ม่ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ สั ง คมทั่ ว ไปได้ รั บ รู ้
แต่ยากที่องค์กรตรวจสอบจากภายนอก เช่น สื่อ หรือประชาชนทั่วไป
จะตระหนักเนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูล เป็นผลให้เป็นกระบวนการบริหารจัดการ
ขาดความชอบธรรม และสร้างปัญหาในอนาคต
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
Erik-Hans Klijn (2011, pp. 205-223.) ได้ศกึ ษาโครงการบริหารจัดการน�ำ้
Zuidplaspolder อันเก่าแก่ที่อยู่ทางภาคตะวันตกของเนเธอร์แลนด์
โครงการนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ การเกษตร แต่ตอ่ มาผลจากพัฒนาเมืองท�ำให้
ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อน มีหน่วยงานเข้ามาเกีย่ วข้องหลายหน่วยงาน
และต่างมีจุดยืนและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ภาคเกษตร กลุม่ อุตสาหกรรม กลุม่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเมือง และกลุม่ สิง่ แวดล้อม
ที่ต้องการขยายพื้นที่ชุ่มน�้ำเนื่องจาก Zuidplaspolder สูญเสียพื้นที่
สีเขียว อันเป็นสิง่ ทีเ่ คยเป็นสัญลักษณ์ของโครงการเมือ่ เริม่ สร้างในปี 1828
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาจากการทีม่ หี ลายองค์กร หลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่ วข้อง
ต่างมีมุมมองต่อสภาพปัญหาแตกต่างกัน และมีความต้องการน�ำเสนอ
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แนวทางแก้ปญ
ั หาทีต่ า่ งกัน อันเป็นผลมาจากการให้คณ
ุ ค่า (policy values)
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างคุณค่าด้านสิง่ แวดล้อม คุณค่าด้านการคมนาคมขนส่ง
คุณค่าการขยายความเป็นตัวเมือง ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั หามีความซับซ้อนมากขึน้
ภาครัฐระดับจังหวัดเข้ามาแก้ปัญหาโดยการสร้างเครือข่าย
การจัดการปกครอง (governance network) ขึน้ โดยน�ำผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในปี 2002 จึงเกิดเป็นการจัดการปกครองแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (interactive governance) โดยมีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียถึง 23 คน
จาก 23 ภาคส่วน เข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ได้จดั ให้มกี ารพูดคุยหลายรอบตัง้ แต่ปี 2001-2009 ซึง่ สามารถแบ่งออก
มาเป็น 3 รอบดังนี้
รอบแรก
สำ�รวจเนื้อหา
(2001-2004)
ผูท้ เี่ ข้ามาร่วม รมว.มหาดไทยและ
ผู้จัดการเครือข่าย
จั ด การรวมกลุ่ ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ า มาอย่ า งกว้ า ง
ขวาง
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รอบสอง
รอบสาม
ช่วงขัดเกลาแผน ลงมือปฏิบัติ
ให้เจาะจงมากขึ้น
ตามแผน
(2004-2006)
(2006-2009)
จัดตั้งแกนนำ�กลุ่ม เหมือนกับรอบทีส่ อง
รวมตั ว แทนจาก
ท้องถิ่นต่างๆ และ
จังหวัด และขยาย
วงกลุม่ ต่างๆ เข้ามา
เพื่ อ สร้ า งเวที ก าร
พู ด จาและทำ�งาน
ร่วมกัน
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รอบแรก
สำ�รวจเนื้อหา
(2001-2004)
ลักษณะ
เ ป็ น ก า ร สำ� ร ว จ
กระบวนการ ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ
ตัดสินใจ
เพื่ อ สนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แ ล ะ ส ร้ า ง เ สี ย ง
สนับสนุนโครงการ

การตัดสินใจ ขั้ น ต้ น เริ่ ม ต้ น มา
ที่สำ�คัญๆ จากรั ฐ บาลกลาง
และจั ง หวั ด ของ
พื้นที่
ขั้นสุดท้าย จบลงที่
การสร้ า งเอกสาร
หลั ก ทางนโยบาย
(ISV, การสร้างวิสยั
ทัศน์โครงสร้างการ
บู ร ณ า ก า ร ) ซึ่ ง
กำ�หนดเป้ า หมาย
และความต้องการ
หลักสำ�หรับพื้นที่
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รอบสอง
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น
(2004-2006)
เน้นไปที่การพูดจา
และปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกลุ่มต่างๆ
เพื่ อ ให้ ค วามคิ ด
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ร อ บ แ ร ก มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ มี
ลั ก ษณะเจาะจง
มากขึ้น
ขยายความและ
ทำ�ความกระจ่ า ง
เกี่ ย วกั บ เอกสาร
หลั ก ทางนโยบาย
(โดยเฉพาะ ISV)
ซึ่ ง ช่ ว ยในการนำ�
แนวคิด ISV ไปทำ�
แผนปฏิบัติการ

รอบสาม
ลงมือปฏิบัติ
ตามแผน
(2006-2009)
เน้นในการนำ�ความ
คิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
มีกรอบทางกฎหมาย
รองรับ รอบนีไ้ ม่เน้น
ก า ร พู ด จ า ห รื อ
ปฏิสมั พันธ์ แต่เป็น
รอบทีม่ คี วามขัดแย้ง
( เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง
ตัดสินเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ)
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
ก า ร ทำ� เ อ ก ส า ร
แผนของเทศบาล
และการจัดโซนนิ่ง
ให้มสี ถานภาพทาง
กฎหมาย
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รอบแรก
สำ�รวจเนื้อหา
ยุทธวิธี
การจัดการ
เครือข่าย

ทางเลือก
เนื้อหา

(2001-2004)
บริ ห ารแบบเปิ ด
มุ่ ง ไ ป ที่ เ นื้ อ ห า
แ ส ว ง ห า เ สี ย ง
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
พยายามเชื่อมการ
ให้คุณค่า (values)
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
กลุ่มต่างๆ ยุทธวิธี
คือสำ�รวจหาเนือ้ หา
ใหม่ ๆ และเชื่ อ ม
ผูเ้ ข้ามาร่วมเข้าด้วย
กัน
พยายามเชือ่ มกลุม่
ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในเขต
เมื อ งให้ ส ร้ า งเขต
สี เ ขี ย ว เ พิ่ ม ขึ้ น
จั ด ทำ�โครงสร้ า ง
ปัญหามลพิษและ
การบริหารจัดการ
น้ำ�เสียใหม่

รอบสอง
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น
(2004-2006)
บริ ห ารแบบเปิ ด
พ ย า ย า ม ที่ จ ะ
นำ� ท า ง แ ล ะ จั ด
กระบวนการ
(สร้ างกลุ่ ม ทำ�งาน
กลุม่ โครงการต่างๆ
จัดการนัดพบและ
ป ร ะ ชุ ม ) รั ก ษ า
ฐานเสียงสนับสนุน
โดยเชือ่ มและสือ่ สาร
ความคิดต่างๆ

รอบสาม
ลงมือปฏิบัติ
ตามแผน
(2006-2009)
รักษากลุม่ แกนนำ�ที่
สร้างขึน้ และหาทาง
ลู่ ท า ง ที่ จ ะ นำ�
แนวคิ ด ไปสู่ ก าร
ปฏิ บั ติ ชั ก ชวนให้
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาล
กลางมาร่วมมากขึน้
พ ย า ย า ม ใ ห้
กระบวนการมีความ
เป็นทางการถูกต้อง
ตามกฎหมายมากขึน้

หาลูท่ างขยายพืน้ ที่
สำ�หรั บ กลุ่ ม ผู้ อ ยู่
อาศัยเพื่อให้คุ้มค่า
แต่ ข ณะเดี ย วกั น
ก็ ห าลู่ ท างสำ�หรั บ
เพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารเก็ บ
สำ�รองน้ำ�และเขต
สีเขียว

เน้นความเป็นไปได้
ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง เน้นความ
เป็นไปได้ในการนำ�
ไปปฏิบัติ

ที่มา: 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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จากตารางข้างต้น Klijn ได้วเิ คราะห์ลกั ษณะความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตย (democratic legitimacy) ของโครงการ Zuidplaspolder
โดยระบุว่า การจะสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญมาก เพราะน�ำไปสูก่ ารยอมรับในกระบวนการแก้ปญ
ั หาโครงการ
Zuidplaspolder และโครงการอืน่ ๆ ของรัฐ เนือ่ งจากความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยรวมถึง การมีปัจจัยพื้นฐานดังต่อไปนี้
1) ส�ำนึกรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของประชาธิปไตย
เพราะมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐปกป้องพลเมืองของตน
เนือ่ งจากเป็นการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกชนจากการกระท�ำ
ของภาครัฐ ส�ำนึกรับผิดชอบส่งผลให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐต้องมี
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนและต่อกระบวนการ
ตัดสินใจ เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ อ้ งแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและวิธกี าร
ขัน้ ตอนในการแสดงออกถึงส�ำนึกรับผิดชอบท�ำให้เกิดส�ำนึก
รับผิดชอบ (เช่น ไปลงคะแนนทีม่ ผี ลให้ผบู้ ริหารภาครัฐเข้าสู่
ต�ำแหน่งและวิธกี ารทีท่ ำ� ให้พวกเขาออกไปจากต�ำแหน่งได้)
ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆที่ปกป้องพลเมือง
2) การออกเสียง (voice) หมายถึงการที่พลเมืองสามารถ
จะท�ำการแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ถือเป็นที่มาของประชาธิปไตย
และอิทธิพลของภาคพลเมืองต้องสูงและมีบทบาทแสดง
ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยการที่พลเมืองสามารถเข้ามา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้
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3) กระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสม (due deliberation)
ปัจจัยพื้นฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยข้อนี้
หมายความว่า เราจ�ำเป็นต้องสร้างกระบวนการสานเสวนา
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกัน
อย่างเหมาะสม ด้วยการมีกระบวนการขัน้ ตอนและวิธกี าร
ตลอดจนข้อตกลงในหมู่ผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการ
ทีจ่ ะมีการแบ่งปันข้อมูล และส�ำรวจหาลูท่ างแนวทางการแก้
ปัญหาและการให้คณ
ุ ค่าทีแ่ ตกต่างกันของบรรดาผูเ้ ข้ามาร่วม
และจะน�ำคุณค่าที่หลากหลายนี้มาพิจารณาร่วมกัน เป็น
การยากทีเ่ ราจะหาเสียงเอกฉันท์ทเี่ ห็นพ้องต้องกันในสังคม
ทีม่ คี วามหลากหลายแบบนี้ แต่สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีคอื ต้องมี
การกระท�ำใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผลที่แตกต่าง
กั น ได้ (จากหลายๆ กลุ ่ ม ที่ เข้ า มาร่ ว ม) อั น จะน� ำ ไปสู ่
การสร้างเครือข่ายการจัดการปกครองที่ประกอบไปด้วย
ชุดของผลลัพธ์ ชุดของเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่มาอยู่
ด้วยกันเนื่องจากเครือข่ายมีสมาชิกที่มีความหลากหลาย
สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื กระบวนการสานเสวนาต้องมีความยุตธิ รรม
เปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ปราศจากบรรยากาศ
การข่มขูใ่ ช้กำ� ลังและการยักย้ายถ่ายเทข้อมูลเพือ่ ประโยชน์
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (manipulation)
จากปัจจัยพื้นฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ดังกล่าว Klijn ได้วเิ คราะห์กระบวนการบริหารจัดการแก้ปญ
ั หา
โครงการ Zuidplaspolder ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยแบ่ง
กระบวนการทีย่ าวนานนีอ้ อกเป็น 3 รอบ และอธิบายด้วย
ปัจจัยพืน้ ฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทีเ่ กิดขึน้
ในโครงการนี้ดังนี้
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4) ด้านส�ำนึกรับผิดชอบ เขาชีใ้ ห้เห็นว่า สถาบันประชาธิปไตย
แบบตัวแทน มีบทบาทสูงในการสร้างความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอันเป็นเป้าหมายส�ำคัญของกระบวนการ
เนื่องจากหน่วยงานที่จัดท�ำโครงการพยายามอย่างหนัก
ทีจ่ ะให้มนั เกิดขึน้ มาให้ได้ โดยการพุง่ เป้าหมาย ทรัพยากร
และสร้างกระบวนการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนีโ้ ดยใช้วธิ กี าร
ต่างๆ เช่น จัดประชุมพิเศษหลายต่อหลายรอบ จัดหา
และกระจายข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการศึกษาและข่าวสาร
ทีจ่ ำ� เป็น หน่วยงานเจ้าภาพพยายามทีจ่ ะผูกหน่วยงานทีเ่ ป็น
ตัวแทนประชาชน เช่น สภาเทศบาล สภาจังหวัด เป็นต้น
ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พั ฒ นาการของโครงการ
ส่วนการสร้างความชอบธรรมด้านผลผลิตของกระบวนการ
เกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบแบบยุคเก่า
ที่เน้นการให้ความเห็นชอบในเอกสารต่างๆ ของโครงการ
ส�ำหรับส�ำนึกรับผิดชอบในส่วนของ input หรือสิง่ ทีใ่ ส่เข้าไป
ในระบบ ท�ำผ่านส�ำนึกรับผิดชอบแบบเป็นทางการ โดยให้
นักการเมืองผู้ริเริ่มกระบวนการถูกควบคุมโดยสภาของ
พวกเขา แต่สงิ่ ทีพ่ เิ ศษก็คอื มีการตัง้ คณะท�ำงานประกอบด้วย
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ห ลากหลายถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
เนื่องจากตัวแทนที่เข้ามาอยู่ในคณะท�ำงานต้องมีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระท�ำของหน่วยงาน
ของตน ยกตั ว อย่ า งเช่ น การท� ำ ข้ อ ตกลงผลกระทบ
เรือนกระจกอันเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ง หวั ด และองค์ ก รของชาวนา (โดยเฉพาะ
กลุม่ ชาวนาทีท่ ำ� เรือ่ งเรือนกระจก) ต้องมาท�ำความตกลงกัน
เรื่ อ งการสร้ า งเรื อ นกระจกที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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(เช่น โดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีผลสร้าง
ก๊าซเรือนกระจกต�ำ่ ) พวกชาวนาเองมีความช�ำนาญในเรือ่ งนี้
แต่พวกเขาต้องได้รับการรับรองจากองค์กรของชาวนา
เสียก่อน มีการลงนามในข้อตกลงซึ่งสร้างความชอบธรรม
ในกระบวนการ แม้ ข ้ อ ตกลงจะไม่ มี ผ ลทางกฎหมาย
แต่ ก็ น� ำ มาสู ่ ก ารสร้ า งบรรยากาศของความไว้ ว างใจ
ซึ่งมีความส�ำคัญมาก
5) การออกเสี ย ง ในกระบวนการแก้ ป ั ญ หาโครงการ
Zuidplaspolder จัดท�ำเป็นแบบเปิด จะเห็นได้จากการมี
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลากหลายเข้ามาร่วม พลเมืองสามารถ
เข้ามาร่วมได้ในลักษณะชัว่ คราว เนือ่ งจากโครงการต้องการ
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผลประโยชน์ที่มีการจัดกลุ่มอย่างดี เช่น
องค์กรสิง่ แวดล้อม องค์กรทางการเกษตร เป็นต้น ข้อตกลง
ที่มีการลงนามท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการตัดสินใจของ
แต่ละกลุม่ และเป็นการสือ่ ให้เห็นถึงการตัดสินใจทีส่ ง่ ไปให้
หน่วยงานและสถาบันทางการเมืองต่างๆ ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ทั้งในด้านการจัดกระบวนการและด้านเนื้อหาของ
กระบวนการตัดสินใจ จะเห็นได้จากการที่กระบวนการนี้
ได้ปรากฏเป็นข่าวเมือ่ เดือนมีนาคม ปี 2007 สมาชิกรัฐสภา
คนหนึง่ ออกมาวิจารณ์ตอ่ ต้านแผนการเพิม่ จ�ำนวนผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในบริเวณโครงการจาก 7,500 คนมาเป็น 15,000 คน
เนื่องจากเห็นว่า บริเวณโครงการควรปล่อยให้เป็นสีเขียว
และเป็นเขตท�ำการเกษตร เมื่อสื่อท�ำข่าวเรื่องนี้ ท�ำให้
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โครงการที่ดูจะเป็นการออกแบบโดยพวกเทคโนแครท
ถูกประชาชนและสังคมเฝ้าจับตามอง ปัจจุบันโครงการ
ได้รบั การสนับสนุนอย่างมาก ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของโครงการ
ประสานเป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้ค�ำพูดของสมาชิกรัฐสภา
ผู้นั้นไร้น�้ำหนัก
6) กระบวนการสานเสวนาทีเ่ หมาะสม จะเห็นว่า กระบวนการ
เปิดให้มีการถกเถียงด้วยเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างกว้างขวางในกลุ่มคณะท�ำงาน ส่วนพลเมืองมีการให้
ข้อมูลแต่จ�ำกัดที่จ�ำเป็น มีการเปิดให้พูดคุยเรื่องเนื้อหา
ทีจ่ ะตัดสินใจตัง้ แต่เริม่ กระบวนการ การสนทนาจะอยูใ่ นรูป
ของการสัมมนาถกเถียงด้วยเหตุผล มีการให้ข้อมูลเต็มที่
ท�ำให้เป็นการถกเถียงที่มีคุณภาพสูง น�ำไปสู่การสร้าง
ทางเลื อ กใหม่ ๆ ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ผู ้ เข้ า ร่ ว มมี ค วามพอใจ
ในคุณภาพของกระบวนการสานเสวนา การถกเถียงมีการน�ำ
การให้คุณค่าของกลุ่มต่างๆมาพิจารณาอย่างกว้างขวาง
กระบวนการนี้น�ำไปสู่การสร้างความชอบธรรมและได้รับ
การสนับสนุนอย่างมากจากผู้เข้ามาร่วมทุกฝ่าย
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การสร้างส�ำนึกรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมจะน�ำมาใช้กับ
ประเทศไทย

ผลจากการศึกษาส�ำนึกรับผิดชอบข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า
หลักส�ำนึกรับผิดชอบที่เหมาะสมจะน�ำมาใช้กับประเทศไทยควรจะมี
ลักษณะดังนี้
• เป็นส�ำนึกรับผิดชอบแบบแนวนอน (horizontal accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีบทบาทในการระบบส�ำนึกรับผิดชอบ เคียงคู่กับ
การมีส�ำนึกรับผิดชอบภายในองค์การ ส�ำนึกรับผิดชอบ
ตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว แต่กลไกดังกล่าว
จะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นกลไกที่มาจากภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว ในบริบทปัจจุบนั ทีภ่ าคประชาชนจะเข้ามา
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มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จึงสมควรให้ภาคประชาชน
เข้ามามีบทบาทนะระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่จะสร้างขึ้น
(เน้น social accountability)
• รัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการตรวจสอบ
โดยการสร้างกลไกต่างๆรองรับดังต่อไปนี้
◌

หน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้
ส�ำนึกรับผิดชอบแบบแนวนอนเกิดขึน้ และการเข้า
มามีบทบาทของภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลดังกล่าวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ
เข้าถึงได้

◌

รัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้ให้ข้อมูล
การทุจริต ประชาชนที่ท�ำการสอดส่อง ตรวจตรา
ประเมินการท�ำงานของภาครัฐ เช่น อาจออกเป็น
กฎหมาย whistle blower

◌

รัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามา
มีบทบาทในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ
-
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ส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการตรวจสอบ
(ฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ สร้างทักษะ
ในการตรวจสอบสอนโดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริง
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-

หน่วยงานรัฐที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบท�ำงาน
ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยกั บ ภาคประชาชน
ภาควิชาการ และสื่อ

• รั ฐ ต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
และต้องก�ำหนดขอบข่ายของ “ประเด็นความมั่นคง”
เพือ่ มิให้หน่วยงานใช้ขอ้ ความนีใ้ นการยกเว้นการให้ขอ้ มูล
แก่สาธารณะ
• รัฐต้องส่งเสริมสื่อให้มีอิสระ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
รายงานข่าวอย่างอิสระ ปราศจากการครอบง�ำ ขู่เข็ญ
หรือคุกคามโดยรัฐ
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ตัวชี้วัด
หลักส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นแนวคิดทีท่ กุ ฝ่ายเห็นตรงกันว่า เป็นสิง่ จ�ำเป็น
และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล เมือ่ พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบ
เรามักคิดถึง ภาพของความโปร่งใส และความน่าไว้วางใจแต่ถ้าลงไป
ถามเข้าจริง แต่ละคนต่างมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจากมุมมองต่างๆ
บางคนอาจหมายถึง การตรวจสอบ บางคนหมายถึง ความรับผิดชอบ
หลายคนคิดถึงการจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน(accounting) ของกษัตริย์
ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่า
ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับการจัดท�ำบัญชี
หรือการบริหารการคลังแต่อย่างใด แต่หมายถึง การให้ค�ำมั่นสัญญาว่า
จะมีการบริหารจัดการสาธารณะทีย่ ตุ ธิ รรมและเป็นธรรม ในเชิงของอ�ำนาจ
ความสั ม พั น ธ์ ข องส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ (accountability relationship)
หมายถึงการทีผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีก่ ระท�ำการโดยใช้อำ� นาจจะต้องมีภาระ
รับผิดชอบในการชีแ้ จงถึงเหตุผลของการกระท�ำ (ในการใช้อำ� นาจหน้าที)่
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ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงานในองค์การ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก
หรือต่อภาคประชาชนที่อยู่ภายนอก
จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบจะรวมกิจกรรม
3 อย่างได้แก่ (1) การตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ทู้ มี่ อี ำ� นาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานนั้นต้องตอบ (2) จะมีการวินิจฉัยโดยผู้ที่มีหน้าที่
คนควบคุมงานนัน้ และ (3)มีผลทีต่ ามมาจากการวินจิ ฉัย ซึง่ อาจส่งผลให้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีใ่ ช้อำ� นาจหน้าทีด่ งั กล่าวต้องถูกลงโทษหรือได้รบั ค�ำชมเชย
หรือรางวัลแล้วแต่กรณีๆ ไป ส�ำนึกรับผิดชอบจึงรวมขัน้ ตอนของ การให้
ข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำ ขัน้ ตอนของการตัง้ ค�ำถามจากเวทีการชีแ้ จงให้
อธิบายเพิ่มเติม และขั้นตอนที่สาม ที่เป็นการวินิจฉัยถึงพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ และถ้าออกมาเป็นเชิงลบต้องมีมาตรการ
ลงโทษ หรือให้รางวัลหรือค�ำชมเชยถ้าออกมาเป็นทางบวก ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้ส�ำนึกรับผิดชอบถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม (social
relation) ที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และเวทีซักถามและการตอบ
ค�ำถาม ตลอดจนต้องมีผลจากการชีแ้ จงการปฏิบตั งิ านในทางบวกหรือลบ
และความสัมพันธ์นี้หมายถึงภาระผูกพัน (obligation) ที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องท�ำการชี้แจงและให้เหตุผลถึงการกระท�ำของตน
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นความสัมพันธ์
ทางสังคม นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บังคับบัญชาตามสายงานอันเป็นความสัมพันธ์ทางตรงแล้ว
ส�ำนึกรับผิดชอบยังรวมถึงผูต้ รวจสอบภายนอกทีม่ อี ำ� นาจทางกฎหมาย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่สนใจในประเด็นส�ำนึกรับผิดชอบ
ถ้าดูตามรูป ความสัมพันธ์สำ� นึกรับผิดชอบอาจแบ่งออกเป็นหลายระดับ
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ด้วยเหตุนี้ในการท�ำความเข้าใจส�ำนึกรับผิดชอบ เราจึงต้อง
มองถึงความสัมพันธ์ทางสังคมทีป่ ระกอบด้วยความสัมพันธ์วงใน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ
ความสัมพันธ์วงนอกหลายชัน้ ของผูต้ รวจสอบจากภายนอกทีม่ อี ำ� นาจ
ตรวจสอบทางกฎหมาย เช่น ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (ปปช.) นอกจากนั้นยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ผูร้ บั บริการ และประชาชนอืน่ ๆ ทีส่ นใจเกีย่ วกับประเด็นส�ำนึกรับผิดชอบ
ด้วยเหตุนี้ส�ำนึกรับผิดชอบจึงรวมถึงการต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่ต้องมีต่อผู้บังคับบัญชา และยังรวมถึงการรายงานต่อผู้ตรวจสอบ
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ภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนอื่นๆ ที่จะมีส่วนในการช่วย
ตรวจสอบจากภายนอกด้วย
จากลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมของส�ำนึกรับผิดชอบ
ดังกล่าวข้างต้น เราอาจจัดท�ำตัวชีว้ ดั ของส�ำนึกรับผิดชอบในการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐออกเป็น 6 องค์ประกอบดังนี้
1. การก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (setting
clear goals and objectives) ทีต่ อ้ งการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้บริการอย่างชัดเจน
(delegating)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรส�ำหรับใช้ในการให้บริการ (financing)
4. มีการด�ำเนินการให้บริการ (performing)
5. มีการรายงานหรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการให้บริการ (informing)
6. มีการให้รางวัลหรือลงโทษส�ำหรับผลงานการให้บริการ
(enforcing)
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ส�ำนึกรับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะ (accountability for
public service delivery)
องค์
ประกอบ
ใหญ่
หน่วยงานมี
การกำ�หนด
เป้าหมาย
และ
วัตถุประสงค์
ชัดเจนที่
ต้องการ
ให้บริการ
ที่มีคุณภาพ

รหัส
องค์
ประกอบ
ย่อย
-การจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์
และการระบุ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-การระบุ
มาตรฐาน
การให้บริการ
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คำ�ถาม

ผูต้ อบ

-หน่วยงานมีการแสดงวิสัยทัศน์
พันธกิจ การให้คณ
ุ ค่า และเป้าหมาย
เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
และมีการประกาศให้สมาชิก
ในองค์การเข้าใจอย่างชัดเจน
-หน่วยงานมีการวางแผนยุทธศาสตร์
แบบมีส่วนร่วม แผนดังกล่าวเป็น
ทีร่ บั รูใ้ นองค์การ และมีการทบทวน
และประเมินแผนดังกล่าวทุกปี
-หน่วยงานเข้าใจดีว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคือใคร และพร้อมจะ
แสดงเจตนารมย์ที่จะมีสำ�นึก
รับผิดชอบต่อพวกเขา
-หน่วยงานมีการกำ�หนด
มาตรฐานการให้บริการโดย
ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ
และตัวแทนผู้รับบริการ และ
มีการปรึกษาความเป็นไปได้
กับพนักงานผู้ให้บริการ
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องค์
องค์
ประกอบ
ประกอบ
ย่อย
ใหญ่
2.หน่วยงาน -แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ
อย่างชัดเจน

-สร้าง
ศักยภาพแก่
ผู้ให้บริการ
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รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

-มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการให้บริการ
-มีการทำ�ข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานและผู้ได้รับมอบหมาย
ถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและ
อำ�นาจหน้าที่และเป้าหมาย
ของผลงานของพนักงานแต่ละคน
ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน
-จัดทำ�คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอน
การทำ�งานอย่างละเอียดโดย
ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้
กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-มีการฝึกอบรมพนักงาน
ผู้รับผิดชอบการให้บริการ เพื่อ
เสริมทักษะและสร้างศักยภาพ
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
-มีการปลูกฝังค่านิยมการให้บริการ
ที่ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางและ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
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องค์
ประกอบ
ใหญ่
3.หน่วยงาน
มีการจัดสรร
ทรัพยากร
สำ�หรับใช้
ในการให้
บริการ

องค์
ประกอบ
ย่อย
สร้างกลไก
การตรวจ
สอบการใช้
งบประมาณ

4.หน่วยงาน
มีการดำ�เนิน
งานให้บริการ
สาธารณะ

การให้บริการ
โดยยึด
มาตรฐาน
และมีสว่ นร่วม

รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

-มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำ�เป็น
ในการสร้างบริการที่มีคุณภาพ
อย่างพอเพียงและเหมาะสม
เช่น งบประมาณ อาคาร สถานที่
เป็นต้น
-ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
ถูกนำ�ไปใช้จ่ายไปเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างเคร่งครัด
-มีกลไกรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณและการตรวจสอบ
ภายในหน่วยงาน
????
-มีกลไกการป้องกันการทุจริต
ในการใช้จ่ายงบประมาณและ
การจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
และข้อมูลสัญญาที่ทำ�กับเอกชน
-มีการปรึกษาหารือกับผูร้ บั บริการ
เกี่ยวกับการทำ�วัตถุประสงค์
การให้บริการโดยเชิญตัวแทน
ผู้ใช้บริการเข้ามาร่วมในการจัดทำ�
หน่วยงานจัดทำ�เชิญชวนให้
ตัวแทนผู้รับบริการเข้ามาร่วม
ในกระบวนการจัดทำ�แผนและ
โครงการการให้บริการทุกขั้นตอน
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องค์
ประกอบ
ใหญ่

องค์
ประกอบ
ย่อย

รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

-มีการสร้างระบบการให้บริการ
ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ (เช่น
ช่วงเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการตอบกลับ
ความถูกต้องของชื่อบุคลและ
สถานที่ผู้รับ ขั้นตอนการรับ
เรื่องร้องเรียน)
-มีการเก็บสถิติการทำ�งาน
ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
อย่างสม่ำ�เสมอและรายงานผล
การปฏิบัติงานแต่ผู้บังคับบัญชา
-มีการจัดทำ�การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
อย่างมีระบบอย่างสม่ำ�เสมอ
และครอบคลุม
-สร้างคูม่ อื ปฏิบตั งิ านการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ
ตามหลักจรรยาบรรณ (code of
conduct)
-มีช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในหมู่พนักงาน
ที่ให้บริการในพื้นที่และส่วนกลาง
-มีการสร้างกลไกรองรับการตรวจ
สอบการให้บริการจากภายนอก
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องค์
ประกอบ
ใหญ่

องค์
ประกอบ
ย่อย

5.หน่วยงาน แจ้งสิทธิ
มีการให้ขอ้ มูล ในการเข้าถึง
เกี่ยวกับการ บริการ
ให้บริการ
(informing)
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รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

-มีการสร้างกลไกตรวจสอบ
การทุจริตในการให้บริการ
เป็นการตรวจสอบจากภายใน
และภายนอก
-สร้างกลไกการร้องเรียนและ
รับข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-สร้างกลไกให้มีการร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็น
สำ�หรับพนักงานในองค์การ
(whistle blower procedures)
-มีการปรับปรุงการให้บริการ
ตามผลการประเมินที่ได้รับ
-หน่วยงานได้แจ้งให้ประชาชน
ทราบถึงสิทธิในการได้รับบริการ
และวิธีการเข้าถึงบริการ
-หน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การมาตรฐานให้บริการ ราคา
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายของ
แต่ละทางเลือก เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้ต้องการใช้บริการ
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องค์
ประกอบ
ใหญ่

in_

-1-

รหัส
คำ�ถาม
องค์
ผูต้ อบ
ประกอบ
ย่อย
ส่งเสริมให้มี
-หน่วยงานให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับรายได้
การตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงิน และรายละเอียด
จากภายนอก
ของงบประมาณในแต่ละหมวด
โดยมีการนำ�เสนอในรูปแบบที่
ชัดเจน ง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ
-หน่วยงานมีการแสดงโครงสร้าง
องค์การ ผู้รับผิดชอบระดับ
หัวหน้างาน และแสดงให้เห็นว่า
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและอยู่ในตำ�แหน่งใด
ในโครงสร้างองค์การ
-หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
การให้บริการที่หน่วยงาน
ได้จัดทำ�ขึ้นแก่สาธารณะเปิดเผย
-เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการได้รับบริการ
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องค์
ประกอบ
ใหญ่
6. หน่วยงาน
มีการตรวจ
สอบผลการ
ปฏิบัติงาน
และให้
รางวัลหรือ
ลงโทษ
สำ�หรับ
ผลงาน

องค์
ประกอบ
ย่อย
มีระบบการ
ตรวจสอบ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

มีการให้
รางวัลและ
ลงโทษ
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รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

- หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายได้
และค่าใช้จา่ ยทีต่ รงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด
-หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ให้บริการที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่
พนักงานผู้ให้บริการได้ทราบ
-หน่วยงานมีการให้รางวัลแก่
พนักงานที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าทีว่ างไว้และมีมาตรการ
ลงโทษสำ�หรับการปฏิบัติงาน
ไม่ถึงเป้า
-การให้รางวัลและลงโทษแก่
พนักงานผู้ให้บริการโดยพิจารณา
จากข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลจากการวัด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของลูกค้าประกอบการตัดสินใจ
-การใช้มาตรการการทาง
กฎหมายสำ�หรับการทุจริต
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
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บทที่ 2
ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม
• ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ •

บทน�ำ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐาน
ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในทางวิชาการ
ว่า “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) กับ “หลักนิติรัฐ” (Rechtsstaat) เป็น
หลักการเดียวกันหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของระบบกฎหมาย
ในปัจจุบันภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มีส่วนส�ำคัญท�ำให้
“หลักนิตธิ รรม” และ “หลักนิตริ ฐั ” พัฒนามาสูก่ ารมีหลักการร่วมกันของ
บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย คงทิ้งไว้เฉพาะลักษณะที่เป็นพัฒนาการ
ในทางประวัติศาสตร์ของแต่ละระบบที่ไม่ใช่สาระส�ำคัญของการเป็น
หลั ก การพื้ น ฐานของรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย เช่ น การมี ร ะบบศาลคู ่
หรือระบบศาลเดี่ยว หรือการอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันหรือ
มีระบบกฎหมายที่แยกตามลักษณะของกฎหมาย เช่น ระบบกฎหมาย
เอกชน ระบบกฎหมายมหาชน เป็นต้น ตัวอย่างสองประการข้างต้น
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เป็นข้อแตกต่างระหว่าง “หลักนิตธิ รรม” กับ “หลักนิตริ ฐั ” แต่การทีร่ ฐั ใดรัฐหนึง่
ใช้ระบบศาลหรือระบบกฎหมายเช่นใดย่อมไม่มีนัยส�ำคัญว่ารัฐนั้นๆ
ไม่ถือ “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพัฒนาการ
ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ ส่วนหลักการที่เป็นแก่นสาระส�ำคัญ
ของนิติธรรมหรือนิติรัฐได้น�ำไปสู่การรับรองคุ้มครองโดยกติการะหว่าง
ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ หลักการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, หลั ก ไม่ มี ค วามผิ ด และไม่ มี โ ทษโดยไม่ มี ก ฎหมาย
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เป็นต้น หลักการเหล่านี้ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหลักการพืน้ ฐานของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย ซึง่ มี
ความมุ่งหมายเพื่อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของรัฐและมุ่งคุ้มครองบุคคล
จากการใช้อำ� นาจของรัฐทัง้ หลาย ดังนัน้ รัฐทีป่ กครองโดยกฎหมายทัง้ หลาย
ไม่ว่าจะเรียกว่า “นิติธรรม” หรือ “นิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาระส�ำคัญ
ทีท่ กุ ฝ่ายล้วนยอมรับและเป็นเกณฑ์สำ� คัญของการใช้อำ� นาจรัฐในแต่ละรัฐ
ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย
ระบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของไทยเป็นระบบทีว่ างพืน้ ฐาน
แนวความคิดแบบ “หลักนิตธิ รรม” ตาม “หลักนิตริ ฐั ”1 (Rechtsstaat) ของ
ระบบซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป ดังนั้น การตีความค�ำว่า “หลักนิติธรรม”
ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรค 2 จึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าว
ซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญของ

จากเหตุผลดังกล่าวในหนังสือของผูเ้ ขียน ใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมาย
มหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 2,
ส�ำนักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, กรุงเทพฯ 2561, จึงใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ” ในความหมาย
ที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
1
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รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของการใช้อ�ำนาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพัน
ของการใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ�ำนาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืน
หลักนิตธิ รรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
นั้นๆ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้
1. หลักนิตธิ รรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ 2. หลักนิตธิ รรม
ในฐานะเป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” 3. หลักนิติธรรม
ในฐานะหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะ “เกณฑ์ ” ในการจ� ำ กั ด
อ�ำนาจรัฐ
จากการศึกษาสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรม ผูศ้ กึ ษาได้พจิ าณา
สาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมแล้วอาจแบ่งสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรม
ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” 1.2 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์”
ในการจัดองค์กรของรัฐ 1.3 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน 1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.5 หลักนิติธรรมในฐานะ
ที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา
1.6 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
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1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ” หลั ก นิ ติ รั ฐ ในฐานะที่ เ ป็ น หลั ก การ

พื้ น ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ท� ำ ให้ ห ลั ก นิ ติ รั ฐ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(2) หลั ก การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย
(3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญขององค์กรนิติบัญญัติ
1.2 หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะที่ เ ป็ น “เกณฑ์ ” ในการจั ด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
1.3 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล
และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ
1.4 หลักนิตธ
ิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบต
ั ง
ิ าน
่ องรัฐ มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
ของเจ้าหน้าทีข

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (3) หลักความรับผิดของรัฐ
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1.5 หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะที่เ ป็ น “เกณฑ์ ” เกี่ ย วกั บ โทษ
ทางอาญาและความรับผิดทางอาญา มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้ำ (3) หลัก
การรับผิดต่อการกระท�ำของตนทีค่ วรแก่การต�ำหนิ (4) หลักข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้าย
ตนเอง (6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�ำเลย (7) หลัก
การคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำอันมิชอบของรัฐ
1.6 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย

มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สดั ส่วนหรือหลักความพอสมควร
แก่เหตุ (2) หลักความมัน่ คงของกฎหมาย (3) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผล
ย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย (5) หลักการคุม้ ครอง
ความสุจริตของบุคคล
การสังเคราะห์สาระส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรวจสอบ
การกระท�ำขององค์กรของรัฐดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสังเคราะห์ทมี่ ี
ความเห็นสอดคล้องกันในสาระส�ำคัญหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียด
อาจมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน แต่หากดูในความมุง่ หมายของหลักนิตริ ฐั แล้ว
หลักการย่อยที่นักกฎหมายมหาชนของเยอรมันเสนอนั้นล้วนแต่เป็น
หลักการทีม่ งุ่ หมายเพือ่ การจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ ซึง่ อาจนับได้วา่ เป็นหลักการ
อันเป็นสาระส�ำคัญของหลักนิติธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการย่อย
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั อาจมีลกั ษณะพลวัตร ซึง่ ในอนาคตอาจมีหลักการ
ทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ยกสถานะมาเป็นหลักการส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นหลักการย่อย
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ได้ แต่หลักการเช่นว่านัน้ จะต้องมีความแน่นอน
ชัดเจนว่าหลักการนั้นมีสาระส�ำคัญอย่างไร มิใช่เป็นเพียงข้อเรียกร้อง
เพือ่ ให้เกิดกฎหมายทีด่ ี แต่ตอ้ งเป็นหลักการทีห่ ากละเมิดแล้วย่อมส่งผล
ต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย หรือการกระท�ำของรัฐนั้นๆ
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2. หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะเป็ น หลั ก การย่ อ ยของ
“หลักธรรมาภิบาล”
“หลั ก ธรรมาภิ บ าล” (good governance) ประกอบด้ ว ย
หลักการย่อย 6 หลัก คือ (1) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) (2) หลักคุณธรรม
และจริยธรรม (Virtue and Ethics) (3) หลักความโปร่งใส (Transparency)
(4) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) (5) หลักส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และ (6) หลักความคุม้ ค่า (Value for money) ดังนัน้ เมือ่ กล่าวถึง
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) อาจให้ความหมายได้หลายมิติ
กล่าวคือ “หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ในความหมายอย่างกว้าง
ย่อมหมายถึง หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วกับภาครัฐโดยรวมทัง้ หมด โดยไม่
จ�ำแนกแยกแยะมาทีภ่ ารกิจใดภารกิจหนึง่ ของรัฐ หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่
ของรัฐ หรืออาจให้ความหมายถึง “หลักธรรมาภิบาล” (good governance)
ในความหมายอย่างแคบทีห่ มายถึง หลักในการบริหารจัดการทีด่ ใี นภารกิจ
ของรัฐด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึง่ โดยเฉพาะ ซึง่ ย่อมมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กรของรัฐนั้นๆ
ข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วกับ “หลักธรรมาภิบาล” (good
governance) ในความหมายอย่างกว้างหรือในความหมายอย่างแคบ
ดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความส�ำคัญอย่างโดยเฉพาะต่อการพิจารณาถึง
หลักนิติธรรม (Rule of Law) เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law)
ในฐานะที่ เ ป็ น หลั ก การย่ อ ยของ “หลั ก ธรรมาภิ บ าล” นั้ น โดยที่
หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) เป็นหลักการพืน้ ฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยตัว
ของมันเองย่อมมีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐทั้งสิ้น แต่การผูกพันของ
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องค์กรของรัฐต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) นั้นย่อมมีความผูกพัน
แตกต่างกันไปตามภาระหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐแต่ละองค์กร กล่าวคือ
ผูกพันการท�ำภารกิจขององค์กรของรัฐเหล่านัน้ ซึง่ อาจแยกออกเป็น ภารกิจ
ในทางนิติบัญญัติ, ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในทางตุลาการ
ดังนั้น การผูกพันของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ต่อองค์กรของรัฐ
ที่ ท� ำ ภารกิ จ แตกต่ า งกั น จึ ง ผู ก พั น ต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law)
ในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
2.1 ภารกิจในทางนิติบัญญัติ หรือภารกิจในการตรากฎหมาย

องค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย (legislative power) ก็คือองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมาย ลักษณะการใช้อ�ำนาจของ
รัฐสภาในการตรากฎหมายจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น
การทั่วไปเพื่อใช้บังคับกับบุคคลในสังคม กฎหมายที่จะตราออกมาใช้
บังคับกับบุคคลในสังคมจึงมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการทีร่ ฐั สภาจะต้องค�ำนึง
ถึงในการตรากฎหมายทั้งหลาย หากน�ำหลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะ
ที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1
มาพิจารณากับการท�ำภารกิจในทางนิติบัญญัติแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนี้
เป็น “เกณฑ์” ที่จะน�ำมาใช้ภารกิจในการตรากฎหมาย
2.1.1 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หลักนิตริ ฐั ในฐานะทีเ่ ป็นหลักการพืน
้ ฐานของ

รัฐธรรมนูญ จึงท�ำให้หลักนิตริ ฐั เป็นส่วนหนึง่ ของหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วย
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2) หลักการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของ
องค์กรนิติบัญญัติ
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2.1.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ

มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
2.1.3 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการคุม
้ ครอง
สิ ทธิของประชาชน

มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล
และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ
2.1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับ
โทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา

มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้ำ (3) หลัก
การรับผิดต่อการกระท�ำของตนทีค่ วรแก่การต�ำหนิ (4) หลักข้อสันนิษฐาน
เกีย่ วกับความเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้ายตนเอง
(6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำ� เลย (7) หลักการคุม้ ครอง
ผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�ำอันมิชอบของรัฐ
2.1.6 หลักนิตธ
ิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรา
กฎหมาย

มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สัดส่วนหรือ
หลักความพอสมควรแก่เหตุ (2) หลักความมัน่ คงของกฎหมาย (3) หลักห้าม
มิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย
(5) หลักการคุ้มครองความสุจริตของบุคคล
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ความหมายของความผูกพันขององค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตรา
กฎหมายต่อหลักดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า หากองค์กรนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อหลักดังกล่าวข้างต้นย่อมมีผลเป็น
การขัดต่อ “หลักนิตธรรม” และท�ำให้กฎหมายฉบับนัน้ ขัดต่อ “หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ของศาลรัฐธรรมนูญและหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่ากฎหมาย
ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนัน้ ย่อมไม่มผี ลทีจ่ ะใช้บงั คับได้
2.2 ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย

องค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจในการบังคับใช้กฎหมายคือองค์กรฝ่ายบริหาร (executive
power) ซึง่ อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. รัฐบาล (government) ซึง่ เป็น
บุคลากรฝ่ายการเมือง และ ข. องค์กรฝ่ายปกครอง (administrative
organs) ซึง่ เป็นบุคลากรฝ่ายประจ�ำ ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเอง
จึงเป็นภารกิจทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจเหนือประชาชนหรือทีเ่ รียกว่า “อ�ำนาจ
มหาชน” เหตุผลที่องค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองมีอ�ำนาจเหนือ
ประชาชนเพราะการกระท�ำขององค์กรเหล่านีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครอง
“ประโยชน์สาธารณะ” แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำภารกิจของฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายปกครองนัน้ มิได้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจเหนือประชาชนเท่านัน้
ภารกิจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจ
ในทางทีจ่ ะช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ในยามที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือเกิดจากโรคระบาด หรือการให้
การช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ภารกิจ
ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจึงเป็นภารกิจที่เกี่ยวพันกับประชาชน
ตัง้ แต่เกิดจนตาย ลักษณะของการด�ำเนินการมีลกั ษณะตัง้ แต่การใช้อำ� นาจ
เหนือฝ่ายเดียวในการออกกฎเกณฑ์เพือ่ ใช้บงั คับ จนไปถึงการออกค�ำสัง่
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ต่างๆ เพื่อใช้บังคับกับบุคคลหรือกับสังคม นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะ
เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์ หรือให้การสนับสนุน
การด�ำเนินการต่างๆ ของประชาชน
หากน�ำหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ำกัด
อ�ำนาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1 มาพิจารณากับการท�ำภารกิจ
ในทางบริหารแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ ะน�ำมาใช้ภารกิจของ
ฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (3) หลักความรับผิดของรัฐ
2.3 ภารกิจในทางตุลาการ หรือภารกิจในการพิพากษาอรรถคดี

องค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนีค้ อื องค์กรตุลาการ (judicial power) ซึง่ องค์กรตุลาการ
อาจแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม,
ศาลปกครอง, ศาลทหาร เป็นต้น หากน�ำหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ในฐานะทีเ่ ป็น
“เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1 มาพิจารณา
กับการท�ำภารกิจในทางตุลาการแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ ะน�ำ
มาใช้ภารกิจของฝ่ายตุลาการ คือ
2.3.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ

มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
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2.3.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ

ซึ่ งมี ห ลัก การที่ส� ำ คั ญ ดั งนี้
(1) หลักความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบ
ด้ ว ยกฎหมายของการกระท� ำ ของฝ่ า ยตุ ล าการและฝ่ า ยปกครอง
(3) หลักความรับผิดของรัฐ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาหลักนิติธรรม (Rule
of Law) ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” (good
governance) จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ
ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่มี
ผลบังคับผูกพันโดยตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว ซึง่ หมายความว่าย่อมมีผลท�ำให้
การกระท�ำทัง้ หลายทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม (Rule of Law) นัน้ ย่อมเป็น
การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
โดยองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น การตรากฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมถูกควบคุมตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ
การกระท�ำของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองย่อมอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ตรวจสอบของศาลปกครองหรือศาลยุตธิ รรมแล้วแต่กรณี หรือหากเป็น
การกระท�ำในทางตุลาการย่อมอยู่ภายใต้การถูกควบคุมตรวจสอบได้
โดยศาลทีเ่ หนือกว่า หรืออาจสรุปได้วา่ “หลักนิตธิ รรม” นัน้ มีสถานะเป็น
หลักพื้นฐานของการปกครองและยังมีสถานะเป็นหลักพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญด้วย การกระท�ำใดๆ ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม/
นิติรัฐ ย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง
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3 . ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ใ น ฐ า น ะ ห ลั ก ก า ร ย่ อ ย ข อ ง
“หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครองหรือ
องค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) หรือหลักการบริหาร
จัดการทีด่ นี นั้ ย่อมมีความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายปกครอง เพราะการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนัน้
มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ประชาชนตัง้ แต่เกิดจนตาย และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของรัฐสมัยใหม่2 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่
หลายรัฐพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งรัฐเข้ามามีบทบาทต่อ
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่คลอด การศึกษาเล่าเรียน
การดูแลสุขภาพ การมีงานท�ำ ไปจนถึงการดูแลหลังวัยเกษียณ ดังนั้น
บทบาทของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กบั ประชาชนมากมายขนาดนี้ การบริหารจัดการของรัฐในภารกิจ
เหล่านีย้ อ่ มเรียกร้อง “หลักธรรมาภิบาล” (good governance) เป็นอย่างยิง่
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การท�ำภารกิจของรัฐของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังกล่าว
น�ำไปสูก่ ารตอบสนองความผาสุกของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะได้ ถึ ง 3.1 หลั ก นิ ติ ธ รรมที่ น� ำ มาใช้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
หรือฝ่ายปกครอง 3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ที่น�ำมาใช้กับฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายปกครอง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

แตกต่างจากภารกิจของรัฐสมัยเก่าทีเ่ รียกว่า “รัฐเฝ้ายาม” ซึง่ รัฐมีภาระหน้าทีห่ ลัก
อยู่ 2 ประการ คือ ก. ดูแลการรุกรานจากภายนอกประเทศ ข. ดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
2
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3.1 หลั ก นิ ติ ธ รรม ที่ น� ำ มาใช้ กั บ องค์ ก รฝ่ า ยปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2 ว่าการน�ำหลักนิติธรรมมา
ใช้กับอ�ำนาจรัฐนั้นจ�ำเป็นจะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ กล่าว ภารกิจ
ในการตรากฎหมาย, ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย หรือภารกิจในการ
พิพากษาอรรถคดี ซึง่ ตามหัวข้อนีเ้ ป็นการน�ำหลักนิตธิ รรมทีน่ ำ� มาใช้กบั
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายนัน่ เอง
ส�ำหรับ “เกณฑ์” ที่จะน�ำมาใช้ภารกิจของฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรม
ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
หลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ 3.1.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครอง และ 3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ โดยมีขอ้ พิจารณา
ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561, น. 117 – น. 132)
3.1.1 หลักการกระท�ำทางปกครองต้องความชอบด้วย
กฎหมาย

หลักการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเป็น
หลักการส�ำคัญในทางกฎหมายปกครอง ซึ่งประกอบด้วยหลักส�ำคัญ
ดังนี้ (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย
หรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ (3) หลักการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
(1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” มีข้อพิจารณา 2 ประการ
คือ (1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” และ
(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
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(1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของ
กฎหมาย” “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” หมายความว่า การกระท�ำ
ของรัฐในรูปของบทบัญญัตขิ องกฎหมายทัง้ หลายอยูใ่ นล�ำดับทีเ่ หนือกว่า
การกระท�ำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองทัง้ หลาย ดังนัน้ การกระท�ำ
ของรัฐ (การกระท�ำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง) ทัง้ หลายจึงไม่อาจ
ขัดแย้งกับกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึง่ ของฝ่ายปกครองจะขัดแย้ง
กับกฎหมายทีม่ อี ยูไ่ ม่ได้ หากการกระท�ำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการ
อันใดอันหนึง่ ขัดแย้งกับกฎหมาย การกระท�ำทางปกครองหรือมาตรการ
ของฝ่ายปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�ำหรือมาตรการที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งสามารถถูกยกเลิกเพิกถอนได้
“หลักความมาก่อนของกฎหมาย” เป็นหลักการ
ที่เชื่อมโยงกับหลักการจัดองค์กรดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
จึงมีความชอบธรรมทีจ่ ะตรากฎหมายมาใช้บงั คับในสังคมได้ และมีอำ� นาจ
ในการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ตามเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กร
ที่มิได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง แต่เป็นองค์กรที่มาจาก
การแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายปกครองจึงต้องถูกผูกพันต่อ
กฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
ผลของความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กร
ฝ่ายปกครองเป็นผลท�ำให้การกระท�ำทางปกครองเป็นการกระท�ำที่ถูก
ควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจในการตรวจสอบการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองได้และน�ำมาสูก่ ารยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำทางปกครอง
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
จากการกระท�ำของฝ่ายปกครอง หลักดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของสามอ�ำนาจ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองใช้บังคับกฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายตุลาการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท�ำของฝ่ายปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนจากการกระท�ำของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงเป็นส่วนรวม
ของการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายที่อาจกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้มีความหมาย 2 ประการ คือ
ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษร และ ข. หลักกฎหมายทั่วไป
ก. กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร หมายถึง
กฎหมายลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้แก่
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายล�ำดับรองทั้งหลาย
ข. หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป หมายถึ ง
หลักพื้นฐานในทางกฎหมายโดยเฉพาะหลักพื้นฐานในทางกฎหมาย
ปกครองทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระบบกฎหมายนัน้ ๆ อันน�ำมาสูข่ อ้ จ�ำกัด
ของฝ่ายปกครองในอันทีจ่ ะไม่กระท�ำการให้ขดั แย้งกับหลักดังกล่าว เช่น
หลักการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย, หลักความได้สดั ส่วน
หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ, หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
เป็นต้น
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(2) หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมาย
ไม่ มี อ� ำ นาจ การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ หลั ก เงื่ อ นไขของกฎหมายหรื อ
หลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ มีขอ้ พิจารณา 2 ประการ คือ (2.1) ความหมาย
ของหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ และ
(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
(2.1) ความหมายของหลั ก เงื่ อ นไขของ
กฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ
หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมาย
ไม่มอี ำ� นาจเป็นหลักทีเ่ รียกร้องทีแ่ ตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อนของ
กฎหมาย” กล่าวคือ หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักทีเ่ รียกร้อง
ในทางปฏิเสธมิให้การกระท�ำทางปกครองขัดแย้งกับกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ในขณะที่หลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ
เป็นหลักที่เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ�ำนาจในการกระท�ำอย่างใด
อย่างหนึง่ ได้ตอ่ เมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจฝ่ายปกครองกระท�ำการดังกล่าวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�ำที่อาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน
หากการกระท�ำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งซึ่งกระทบ
ต่อสิทธิของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการกระท�ำ
ดังกล่าว การกระท�ำของฝ่ายปกครองเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะปราศจากอ�ำนาจในทางกฎหมาย ในความหมายนี้
กฎหมายจึงเป็นทั้งที่มาของอ�ำนาจ และในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ�ำกัด
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกันด้วย
หากพิจารณาหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ
หลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจในแง่ความสัมพันธ์เชิงองค์กรแล้วจะเห็นได้
ว่า ฝ่ายปกครองซึง่ เป็นองค์กรทีม่ ไิ ด้มคี วามชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
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ที่เชื่อมกับประชาชนโดยตรง นอกจากไม่มีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่มีอ�ำนาจกระท�ำ
การใดๆ ทีไ่ ปกระทบสิทธิของประชาชน แต่อำ� นาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจ
ขององค์กรนิติบัญญัติ เพื่อการนี้องค์กรนิติบัญญัติจึงต้องเขียนให้
อ�ำนาจฝ่ายปกครองให้สามารถกระท�ำการเช่นนั้นได้ทั้งนี้ตามเงื่อนไข
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ กรณีนยี้ อ่ มแสดงให้เห็นได้วา่ ฝ่ายปกครองเป็นเพียง
เครื่องมือในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้
(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
“กฎหมาย” ตามหลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือ
หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ นั้นแตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อน
ของกฎหมาย” เพราะทั้ ง สองหลั ก มี ค วามมุ ่ ง หมายที่ แ ตกต่ า งกั น
หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องในลักษณะที่เป็น
การจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครอง จึงเรียกร้องไม่ให้ขดั ต่อกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไป ในขณะที่หลักเงื่อนไขของ
กฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ เรียกร้องว่า การกระท�ำของ
ฝ่ายปกครองทีจ่ ะกระท�ำการในเรือ่ งทีไ่ ปกระทบสิทธิประชาชนจะต้องมี
กฎหมายให้อ�ำนาจ ดังนั้น “กฎหมาย” ในที่นี้จึงมีความหมายแคบกว่า
“กฎหมาย” ตามหลักความมาก่อนของกฎหมาย โดย “กฎหมาย” ตาม
หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ หมายเฉพาะ
กฎหมายตามแบบพิธี หรือกฎหมายทีต่ ราออกมาโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ท่านัน้
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การกระท�ำทีจ่ ะไปกระทบสิทธิประชาชนนัน้
โดยแท้แล้วมิใช่อำ� นาจของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ ต้องเขียนให้อำ� นาจฝ่ายปกครองกระท�ำการ
ดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
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ในที่ นี้ จ ะขอยกตั ว อย่ า งค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่ ไ ด้ พิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ หลั ก เงื่ อ นไขของกฎหมายหรื อ
หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ ดังนี้
• การกระท�ำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในกรณี
ที่กฎหมายก�ำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ�ำนาจ
กระท� ำ การเรื่ อ งใดไว้ เ ป็ น การเฉพาะแล้ ว
การกระท�ำทางปกครองในเรือ่ งดังกล่าวจะต้อง
กระท� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น
แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้มีอ�ำนาจ
เหนื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ นั้ น ก็ ไ ม่ อ าจกระท� ำ การ
ในเรื่องนั้นได้ ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้มีการจัดท�ำ
บั ญ ชี เวลาการปฏิ บั ติ ง านไม่ ใช่ อ� ำ นาจของ
ประธานคณะกรรมการสิทธิฯ แต่เป็นอ�ำนาจ
ของเลขาธิการฯ จึงพิพากษาให้เพิกถอนค�ำสัง่
ดังกล่าว (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.229/2548)
• ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่ า งร้ า ยแรงกระท� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ซึ่งไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ย่อมเป็นค�ำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลท�ำให้การด�ำเนิน
กระบวนการทางวินยั โดยอาศัยผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนดั ง กล่ า ว เช่ น
การมีมติและมีค�ำสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน
เป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
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นายอ�ำเภอในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเป็นผูอ้ อกค�ำสัง่ ตัง้ กรรมการผูฟ้ อ้ งคดี
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล) (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2551)
• แม้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะให้อ�ำนาจ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งอืน่ ได้ และผูน้ นั้ จะมอบหมายให้ผดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งอืน่ ปฏิบตั ริ าชการแทนต่อไปได้กต็ าม
แต่การจะมอบหมายต่อไปนัน้ หมายถึงกิจการ
ทัว่ ไปของหน่วยงานเท่านัน้ มิได้หมายความว่า
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจะใช้อำ� นาจทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัวของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งได้
การที่อธิการบดีมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี
โดยไม่มีอ�ำนาจ จึงเป็นการสร้างหลักเกณฑ์
การรั บ ผู ้ ข อกลั บ เข้ า รั บ ราชการขึ้ น มาใหม่
เมื่ อ คณะกรรมการดั ง กล่ า วได้ พิ จ ารณา
และมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ
จึงเป็นมติทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2548)
• การออกข้อก�ำหนดหรือระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงานทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลในเรื่องใด ข้อก�ำหนดหรือระเบียบ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งสอดคล้ อ งและอยู ่ ภ ายใน
ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ�ำนาจด�ำเนินการ
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ในเรือ่ งนัน้ ๆ ดังนัน้ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
บุคคลที่สมัครเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการ
ทหารโดยไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุ
กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 ซึง่ เป็นระเบียบ
หลักในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการก�ำหนดโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากเป็นการก�ำหนด
คุ ณ สมบั ติ โ ดยไม่ มี อ� ำ นาจตามกฎหมาย
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.58/2550)
(3) หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำทางปกครอง
หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ทางปกครองนั้นถือว่าเป็นหลักดังกล่าวเป็นหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ซึง่ หมายความว่า องค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายปกครองล้วนอ้างหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็น “เกณฑ์”
ในการควบคุมได้เสมอ องค์กรที่มีอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบฝ่าย
ปกครองมีหลากหลายองค์กร กล่าวคือ องค์กรภายในฝ่ายปกครอง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา, ผู้ก�ำกับดูแล ขณะที่องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วย องค์กรทางการเมือง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า การควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์
ที่ส�ำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการกระท�ำทางปกครอง
ส�ำหรับเกณฑ์ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท�ำทางปกครองอาจแบ่งเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 2 เกณฑ์
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(Hartmut Maurer, 1992) คือ (3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตหิ รือในทางรูปแบบ และ (3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา
(3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบนั้น เป็นการพิจารณาในแง่ของอ�ำนาจ
หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน แบบของการกระท�ำและการให้เหตุผลของ
ค�ำสัง่ ทางปกครอง เกณฑ์ในการตรวจสอบดังกล่าวมีการบัญญัตริ บั รอง
ไว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่ ในทีน่ ี้
จะได้กล่าวถึงสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
ก. อ�ำนาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับอ�ำนาจมีข้อพิจารณา 2 ประการ คือ ก.1) หลักว่าด้วยอ�ำนาจ
ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ก.1) หลักว่าด้วยอ�ำนาจ การกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีจ่ ะมีอำ� นาจกระท�ำการต่อเมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจดังทีไ่ ด้กล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับอ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ อาจแยก
พิจารณาออกเป็น การพิจารณาประเด็นเรื่อง “อ�ำนาจของหน่วยงาน”
มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้
• อ� ำ นาจในแง่ ภ ารกิ จ – เป็ น การ
พิจารณาว่าเรื่องนั้นๆ ส่วนงานใด
มีอ�ำนาจหน้าที่
• อ�ำนาจในแง่ล�ำดับชั้น – เป็นกรณี
ที่มีสายการบังคับบัญชา เป็นการ
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พิ จ ารณาว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ใดมี
อ�ำนาจหน้าที่
• อ� ำ นาจในแง่ พื้ น ที่ - เป็ น กรณี ท่ี
อ�ำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีองค์กร
ทีจ่ ะมีอำ� นาจจ�ำกัดเฉพาะในทางพืน้ ที่
ที่ตนมีขอบอ�ำนาจเท่านั้น
• อ�ำนาจในแง่ต�ำแหน่ง – เป็นกรณี
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ เจ้ า หน้ า ที่
ต�ำแหน่งใดมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งนัน้
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ล่าว
แล้วข้างต้น ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายมิได้ใช้อ�ำนาจ
ด้วยเองอาจมีการมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าที่อื่นกระท�ำการแทน กรณีนี้
ย่อมต้องเป็นไปตาม “หลักการมอบอ�ำนาจ”
ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ส�ำหรับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าทีน่ นั้ แบ่งออกเป็น 2 หลักย่อย คือ
หลักความไม่เป็นกลางโดยผลของกฎหมาย และหลักความไม่เป็นกลาง
โดยพฤติการณ์ ซึ่งทั้งสองหลักได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข. หลักว่าด้วยกระบวนการขัน้ ตอน โดยทัว่ ไป
แล้วการด�ำเนินการของฝ่ายปกครองย่อมไม่ถกู ผูกพันกับเรือ่ งกระบวนการ
ขั้นตอน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายได้ก�ำหนดกระบวนการขั้นตอนให้
ฝ่ายปกครองด�ำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
ซึง่ ในกรณีเหล่านีถ้ อื ว่ากระบวนการขัน้ ตอนดังกล่าว ถือว่าเป็นสาระส�ำคัญ

in_

-2-

(148-193).indd 170

23/9/2565 16:51:59

171

ที่ฝ่ายปกครองต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เช่น หลักการยื่น
ค�ำร้อง, หลักการรับฟังความสองฝ่าย, หลักการปรึกษาหารือหรือ
ขอความเห็นจากหน่วยงานอืน่ เป็นต้น กรณีทฝี่ า่ ยปกครองไม่ดำ� เนินการ
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยทัว่ ไปแล้วย่อมถือว่าการกระท�ำทาง
ปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้
ตามแนวค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ที่ยืนยันหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น การด�ำเนินการทางวินัย
แก่ ข ้ า ราชการนั้ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามจริ ง และยุ ติ
โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าทีม่ ใี ห้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ รวมทัง้ ต้องผูถ้ กู กล่าวหามีโอกาสชีแ้ จงหรือ
น�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหา การมีคำ� สัง่ ลงโทษทางวินยั โดยไม่ดำ� เนินการดังกล่าว
ย่อมเป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในการออกค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั ซึง่ เป็นการด�ำเนินการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.214/2548 ที่ อ.197/2548
ที่ อ.218/2548 ที่ อ.21/2550 ที่ อ.152/2550 ที่ อ.293/2550
ที่ อ.300/2550)
ค. หลักว่าด้วยแบบของการกระท�ำ รูปแบบ
ของการกระท�ำทางปกครองเป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะ
ส่งผลให้การกระท�ำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่ งจากไม่เป็นไป
ตามแบบทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ กฎหมายทีก่ ำ� หนดแบบของการกระท�ำทาง
ปกครอง อาจแยกออกเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเรือ่ ง หรือกฎหมาย
ปกครองซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึง่ กรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายก�ำหนดแบบของค�ำสัง่ ทางปกครองและ
เป็นกรณีทเี่ ป็นการออกค�ำสัง่ ทางปกครอง ฝ่ายปกครองอาจออกค�ำสัง่ ด้วย
วาจาก็ได้ แต่ในกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดแบบของค�ำสัง่ ให้ทำ� เป็นหนังสือ
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กรณีนี้ค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีสาระส�ำคัญตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ แต่อย่างไรก็ตาม ความบกพร่องในเรือ่ งแบบของการกระท�ำ
ทางปกครองเป็นความบกพร่องที่อาจเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้
ง. หลักการให้เหตุผล การให้เหตุผลถือว่าเป็น
ส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญของหลักในทางวิธีสบัญญัติ ค�ำสั่งทางปกครอง
ที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มีการให้เหตุผลในค�ำสั่งทางปกครอง
อาจเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ
อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติให้ค�ำสั่งทาง
ปกครองและการยืนยันค�ำสัง่ ทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มเี หตุผล
ไว้ดว้ ย และเหตุผลนัน้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก. ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลพินิจ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการให้เหตุผลไม่น�ำมาใช้บังคับ
ในกรณีทมี่ ผี ลตรงตามค�ำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลอืน่
ในที่ นี้ ข อยกตั ว อย่ า งค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่ได้พิพากษาถึงค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการไม่ให้เหตุผลของค�ำสั่งทางปกครอง
• ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการสั่ง
ยกเลิกกระบวนการพิจารณาค�ำเสนอเกีย่ วกับ
การจั ด หาหรื อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ประกาศ
ดังกล่าวจึงเป็นค�ำสั่งทางปกครอง การออก
ค�ำสัง่ ยกเลิกการประกวดราคาโดยอาศัยเพียง
รายงานลับมาเป็นเหตุผลในการออกค�ำสั่ง
ดังกล่าว โดยมิได้สอบสวนพยานบุคคลอื่น
ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง
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ที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกค�ำสั่งให้บรรดา
ผูเ้ สนอราคาทราบอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามสมควรความในมาตรา 30 วรรคหนึง่ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
กรณีถือเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.61/2552)
• การมีค�ำสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้
ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้อกฎหมายทีอ่ า้ งอิง ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดลุ พินจิ รวมทัง้ ไม่ได้
แจ้งเหตุผลใดๆ ในค�ำสั่งดังกล่าว เป็นการสั่ง
ยกเลิกการประกวดราคาทีใ่ ช้ดลุ พินจิ อ�ำเภอใจ
ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต�่ำกว่า
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แม้ตอ่ มาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวด
ราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวภายหลัง
จากที่ มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยไม่ ช อบไปแล้ ว
และไม่มีผลท�ำให้การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายกลับเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 156/2553)
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(3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น “เกณฑ์” ที่มาจาก
หลักกฎหมายทัว่ ไป ซึง่ แตกต่างไปจากหลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตซิ งึ่ มีพนื้ ฐานมาจากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติประกอบด้วยหลักที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
ก. การกระท�ำทางปกครองจะต้องไม่ขดั แย้ง
กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นไปตามหลักความมาก่อนของ
กฎหมาย ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น
ข. การกระท�ำทางปกครองที่กระทบสิทธิ
ของประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจฝ่ายปกครองกระท�ำการได้
ซึง่ เป็นไปตามหลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ
ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วข้างต้น
ค. การกระท�ำทางปกครองต้องไม่มขี อ้ บกพร่อง
ในการใช้ดุลพินิจ ข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจที่จะท�ำให้การกระท�ำ
ทางปกครองที่มีฐานจากการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบย่อมเป็นการกระท�ำ
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ดลุ พินจิ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้แก่ ค.1) การใช้ดลุ พินจิ เกินขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนด ค.2) การไม่ใช้
ดุลพินิจ ค.3) การใช้ดุลพินิจขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ
ค.4) การใช้ดลุ พินจิ ขัดกับหลักสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายทัว่ ไป
ง. การกระท�ำทางปกครองจะต้องเป็นไปตาม
หลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ รายละเอียด
ของหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุในฐานะที่
เป็นส�ำคัญของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายมหาชนจะขอกล่าว
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รายละเอียดในส่วนซึ่งเป็น “เกณฑ์” ที่เป็นข้อจ�ำกัดในการตรากฎหมาย
จ�ำกัดสิทธิประชาชนโดยองค์กรนิติบัญญัติ
จ. การกระท�ำทางปกครองต้องเป็นไปตาม
หลักความแน่นอนชัดเจน หลักนี้เป็นหลักที่เรียกร้องโดยตรงต่อค�ำสั่ง
ทางปกครอง กล่าวคือ ค�ำสัง่ ทางปกครองจะต้องมีความแน่นอนชัดเจน
เพียงพอ เพื่อให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์
จะให้ผรู้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด โดยเงือ่ นไข
อย่างไร หลักความแน่นอนชัดเจนนั้นมีผลมาจากลักษณะของค�ำสั่ง
ทางปกครอง เพราะค�ำสั่งทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็น “รูปธรรมเฉพาะราย” ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องท�ำให้ลกั ษณะทัว่ ไปของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “นามธรรม-ทั่วไป” ให้มีลักษณะเป็น
รูปธรรม-เฉพาะราย ดังนัน้ ค�ำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่สามารถทราบได้แน่ชดั
ว่าใครคือผูร้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองก็ดี หรือไม่สามารถทราบเจตนาทีแ่ ท้จริง
ของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองกระท�ำ
การใดหรือไม่กระท�ำการใด ค�ำสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าว
อาจเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ฉ. เงือ่ นไขความชอบด้วยหลักกฎหมายอืน่ ๆ
เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่เปิดกว้างซึ่งอาจยังมีหลักกฎหมายอีกมากมาย
ที่จะน�ำมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการกระท�ำทางปกครอง ซึ่งในที่
อาจแบ่งออกเป็น
ฉ.1) การกระท� ำ ทางปกครองหรื อ
ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างแน่แท้
ไม่วา่ จะมีเหตุผลมาจากข้อเท็จจริงก็ดี ข้อกฎหมายก็ดี หรือเหตุผลอืน่ ใด
ก็ตามทีท่ ำ� ให้การกระท�ำทางปกครองหรือค�ำสัง่ ทางปกครองไม่อาจบรรลุ
ความมุง่ หมายได้อย่างแน่แท้แล้ว การกระท�ำทางปกครองหรือค�ำสัง่ ทาง
ปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ฉ.2) การกระท� ำ ทางปกครองหรื อ
ค�ำสั่งทางปกครองที่ขัดกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
เช่น หลักการคุม้ ครองความสุจริต, หลักการมีผลย้อนหลัง, หลักความอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
กล่าวโดยสรุป หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตแิ ละในทางสารบัญญัตเิ ป็นหลักทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาใช้
ตรวจสอบการกระท�ำของฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ หลักนี้จึงเป็นหลักที่ด้านหนึ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครอง ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลักที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ใช้
อ�ำนาจเหนือประชาชน
3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ

หลักความรับผิดของรัฐ
เป็นหลักที่เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ แต่เดิม
รัฐไม่มี “หลักความรับผิดของรัฐ” การกระท�ำของรัฐทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชนย่อมตกเป็นผลร้ายต่อประชาชน ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิ
เรียกร้องจากรัฐได้ แต่เมือ่ เกิดพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่และการปรากฏตัว
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั หลักความรับผิดของรัฐเป็นการแสดงออกประการหนึง่
ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐที่มี
ต่อประชาชนอันเกิดความเสียหายจากการกระท�ำของรัฐ หลังจากมี
“หลักความรับผิดของรัฐ” แล้วได้พัฒนาไปสู่หลักความรับผิดของรัฐ
ในลักษณะต่างๆ หลายลักษณะ เช่น หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก
การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก
การกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด เป็นต้น
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ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์ ให้ความหมายหลักความรับผิดของรัฐ
ว่า ประชารัฐนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ รักษาคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน
โดยเอกชนทุกคนต้องเสียสละทรัพย์สนิ อันเป็นภาษีให้แก่การด�ำเนินการ
ของรัฐ และในกรณีทจี่ ำ� เป็นอาจถูกเกณฑ์แรงงานหรือทรัพย์สนิ อืน่ เพิม่ เติม
ตามความจ�ำเป็นของรัฐ แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ในความสามารถทีจ่ ะเสียสละส่วนนีไ้ ด้ มิใช่ผใู้ ดจะต้องสูญเสียประโยชน์
เฉพาะตนมากกว่าผูอ้ นื่ ดังนัน้ ในกรณีทรี่ ฐั (โดยเจ้าหน้าที)่ ก่อให้เอกชน
คนใดเสียหายในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือในการรักษาประโยชน์มหาชนอันใด
ทีจ่ ำ� เป็นท�ำให้เอกชนคนใดเสียหาย รัฐจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหาย
นั้นให้ตามที่เป็นธรรมในภาระที่อยู่ร่วมกันเป็นประชารัฐ (ชัยวัฒน์
วงศ์วัฒนศานต์, 2540, น. 27)
หลักความรับผิดของรัฐมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งได้
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักดังกล่าวมาโดยตลอด ส�ำหรับรัฐธรรมนูญ
2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 41 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ...(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิด เนื่องจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ”
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้บัญญัติหลักความรับผิด
ของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท�ำผิดทาง
อาญาของบุคคลอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรค 4 ว่า
“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ
เสรีภาพหรือจากการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอืน่ ย่อมมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
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หากพิจารณาตามระบบกฎหมายไทยอาจแยกความรับผิด
ของรัฐออกเป็น 3 กรณี คือ (1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�ำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ (2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือจากการกระท�ำผิดทางอาญาของบุคคลอืน่ และ (3) ความรับผิดอืน่
ของรัฐ
(1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�ำละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539
ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ 5 ประการ คือ (1) แบ่งแยกระหว่าง “ความรับผิด
ทางละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่”กับ “การละเมิดที่ไม่ใช่จาก
การปฏิบัติหน้าที่” (2) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับการละเมิดทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (3) หน่วยงาน
ของรัฐอาจไล่เบีย้ จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระท�ำละเมิดได้ในกรณี ก. การกระท�ำ
โดยจงใจ หรือ ข. กระท�ำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) สิทธิ
ในการเรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐให้คำ� นึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและค�ำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐด้วย และ (5) มิให้นำ� หลักเรือ่ งลูกหนีร้ ว่ มมาใช้บงั คับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายทีม่ คี วามมุง่ หมาย 2 ประการ คือ ประการแรก
มุ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เป็น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ทั้ ง หลายย่ อ มตกกั บ หน่ ว ยงาน และ
ประการทีส่ อง เพือ่ คุม้ ครองเจ้าหน้าทีท่ งั้ หลายทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่
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(2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือจากการกระท�ำผิดทางอาญาของบุคคลอื่น
(3) ความรับผิดอืน่ ของรัฐ เป็นไปตามมาตรา 9 (3) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ซึ่งบัญญัติว่า
“ศาลปกครองมี อ� ำ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี ค� ำ สั่ ง
ในเรื่องดังต่อไปนี้...(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือ
ความรับผิดชอบอย่างอืน่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดมาจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
ค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร”
จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงแยกความรับผิดของรัฐออกเป็น
2 กรณีคือ ก. ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และ
ข. ความรับผิดอย่างอื่น
ส�ำหรับความรับผิดอย่างอื่นจากแนวค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีของความรับผิดจากการเวนคืน
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมายแต่รฐั ก็ตอ้ งมีความรับผิด
ในการชดใช้คา่ ทดแทนให้แก่ผทู้ ถี่ กู เวนคืน ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ข้อพิจารณาประการส�ำคัญคือ หลักความรับผิดของรัฐ
จาก 3 กลุม่ ดังกล่าวเป็นการเพียงพอกับหลักความรับผิดของรัฐทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้
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ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 เรื่อง
คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใช้อำ� นาจตามกฎหมาย เป็นกรณีทแี่ ขวงการทางด�ำเนินการก่อสร้าง
ด่านชั่งน�้ำหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้ำหนักเกินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดินในบริเวณ
ที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านชั่งน�้ำหนัก
ดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับท�ำให้การเดิน
ทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้
ที่ดินส่วนอื่นๆ เข้าออกได้เป็นปรกติ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่าง
ผลกระทบทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั กับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่าน
ชัง่ น�ำ้ หนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ในขณะที่
ผูฟ้ อ้ งคดีเพียงไมได้รบั ความสะดวกในการเข้าออกทีด่ นิ จึงไม่เป็นการละเมิด
ต่อผูฟ้ อ้ งคดี อย่างไรก็ตาม การตัง้ ด่านเพือ่ ควบคุมรถมิให้บรรทุกน�ำ้ หนักเกิน
แม้มไิ ด้เป็นการละเมิด หากแต่กอ่ ให้ผฟู้ อ้ งคดีตอ้ งรับภาระความไม่สะดวก
ในการเข้าออกสูท่ ดี่ นิ ของตน ในขณะทีผ่ ถู้ อื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อืน่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงไม่ตอ้ งรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดอย่างอืน่ ทีก่ รมทางหลวง
ควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผฟู้ อ้ งคดี เพือ่ ชดเชยการรับภาระ
ดังกล่าว
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณี
ตัวอย่างที่ศาลจะต้องพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐที่มีอยู่ 3 หลัก
ดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจากค�ำพิพากษาดังกล่าว อาจก�ำหนด
องค์ประกอบของหลักความรับผิดของรัฐจากค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ได้ ดังนี้
ก. มีการกระท�ำของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่
การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้ำหนักเกิน
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ข. การกระท� ำ ดั ง กล่ า วเป็ น การกระท� ำ ที่
ชอบด้วยกฎหมาย กรณีหากเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ย่อมเข้ากรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ค. การกระท� ำ ของรั ฐ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิทธิของผูฟ
้ อ้ งคดี หรือกระทบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ของผู้ฟ้องคดีตามปกติ
ง. ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับภาระเป็นพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐเมื่อเทียบกับประชาชนอื่นๆ แล้ว
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว
จึงเป็นแนวค�ำพิพากษาทีพ่ ยายามจะพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐทีม่ อี ยู่
ให้ขยายขึ้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะต้องวางองค์ประกอบของหลัก
ความรับผิดของรัฐในแต่ละกรณี เพือ่ ท�ำให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
หลักความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายไทยต่อไป
3.2 การพั ฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ “หลัก
่ ำ� มาใช้กบ
ธรรมาภิบาล” (good governance) ทีน
ั องค์กร
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ

จากหลั ก เกณฑ์ ข องหลั ก นิ ติ ธ รรมที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบ
การด�ำเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ
3.1 ซึ่งเกี่ยวโยงกับการตรวจสอบการกระท�ำตามหลักนิติธรรม คือ
“หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการกระท� ำ ของฝ่ า ยปกครอง”
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถตั้งเป็นประเด็นค�ำถามเพื่อพัฒนาไปสู่
เกณฑ์ชี้วัดของหลักนิติธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

“หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของฝ่ายปกครอง”
ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไข
ของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
จากทั้งสองหลักน�ำมาสู่การตั้งค�ำถามเพื่อแสดงถึงตัวชี้วัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของหลักนิติธรรมได้ ดังนี้
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(1)

การกระท�ำของหน่วยงานขัดต่อกฎหมาย, นโยบาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่

(2)

การกระท�ำของหน่วยงานมีกฎหมายให้อ�ำนาจ
ในการกระท�ำไว้ หรือไม่

(3)

เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำการมีปญ
ั หาในเรือ่ งอ�ำนาจหรือ
เรื่องหลักความเป็นกลาง หรือไม่

(4)

การกระท� ำ ของหน่ ว ยงานได้ ด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการของกฎหมาย หรือไม่

(5)

การกระท� ำ ของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตาม “แบบ”
ที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่

(6)

เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ ซึง่ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง,
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจไว้
ชัดเจน หรือไม่

(7)

เนื้อหาของค�ำสั่งหรือการกระท�ำของหน่วยงาน
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ หรือไม่
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จากค�ำถามทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายถึง
รายละเอียดหรือองค์ประกอบย่อยของแต่ละค�ำถาม ได้ดังนี้
องค์ประกอบของ “หลักนิติธรรม”

องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
R 1 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 101 การกระทำ�ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
ขัดต่อกฎหมาย, นโยบายหรือ R 102 การกระทำ�ขัดต่อนโยบาย หรือไม่
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่ R 103 การกระทำ�ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 201 เป็นอำ�นาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน
มีกฎหมายให้อำ�นาจในการ R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย
กระทำ�ไว้ หรือไม่
R 3 เจ้าหน้าที่ที่กระทำ�การ R 301 เจ้ า หน้ า ที่ มี ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ อำ�นาจ
มีปัญหาในเรื่องอำ�นาจหรือ หรือได้รับมอบอำ�นาจถูกต้อง
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น กลาง R 302 เจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
หรือไม่
“คู่กรณี”
R 303 เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาที่ ขั ด ต่ อ หลั ก
ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
R 4 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 401 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินการตาม
ได้ดำ�เนินการตามกระบวน- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การของกฎหมาย หรือไม่ R 402 กรณีการออก “กฎ” ดำ�เนินการตามกฎหมาย
แม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อื่น ๆ ดำ�เนินการตาม
กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
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องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
R 5 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 501 กรณีคำ�สัง่ ทางปกครองดำ�เนินตามกฎหมาย
เป็นไปตาม “แบบ” ทีก่ ฎหมาย ทีใ่ ห้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณีการกระทำ�อื่นเป็นไปตามกฎหมาย
แม่บท
R 6 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ R 601 คำ�สัง่ มีการให้ขอ้ เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, R 602 คำ�สั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุน R 603 คำ�สัง่ มีการให้เหตุผลสนับสนุนการใช้ดลุ พินจิ
การใช้ดลุ พินจิ ไว้ชดั เจน หรือไม่
R 7 เนื้อหาของคำ�สั่งหรือ R 701 คำ�สั่งหรือการกระทำ�ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
การกระทำ�ของหน่ ว ยงาน หรือไม่
ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ หลั ก R 702 คำ�สั่งหรือการกระทำ�ขัดต่อหลักกฎหมาย
กฎหมายใดๆ หรือไม่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือไม่
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แสดงการจ�ำแนกดัชนีวัดหลักนิติธรรม

ดัชนีวัดหลัก
R 1 การกระทำ�ของ
ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ
กฎหมาย, นโยบายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ
หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของ
หน่วยงานมีกฎหมาย
ให้อำ�นาจในการกระทำ�
ไว้ หรือไม่
R 3 เ จ้ า ห น้ า ที่
ทีก่ ระทำ�การมีปญ
ั หา
ในเรื่ อ งอำ�นาจหรื อ
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น
กลาง หรือไม่
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ดัชนีวัดย่อย

ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล
ที่ใช้
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ปฐมภูมิ
กระบวนการ

R 101 การกระทำ�ขัดต่อ
กฎหมาย หรือไม่
R 102 การกระทำ�ขัดต่อ
นโยบาย หรือไม่
R 103 การกระทำ�ขัดต่อ
มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่
R 201 เป็นอำ�นาจหน้าที่
โดยตรงของหน่วยงาน
R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับ
มอบหมาย
R 301 เจ้าหน้าทีม่ ปี ญ
ั หาที่
เกี่ยวกับอำ�นาจหรือได้รับ
มอบอำ�นาจถูกต้อง
R 302 เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี
ระดับ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
“คู่กรณี”
R 303 เจ้าหน้าทีไ่ ม่มปี ญ
ั หา
ระดับ
ทีข่ ดั ต่อหลักความเป็นกลาง กระบวนการ
ที่มีสภาพร้ายแรง

ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ
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ดัชนีวัดหลัก
R 4 การกระทำ�ของ
หน่วยงานได้ดำ�เนิน
การตามกระบวนการ
ของกฎหมาย หรือไม่

ดัชนีวัดย่อย

R 401 กรณี คำ�สั่ ง ทาง
ปกครองดำ�เนิ น การตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
R 402 กรณีการออก “กฎ”
ดำ�เนิ น การตามกฎหมาย
แม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อืน่ ๆ
ดำ�เนินการตามกฎหมายที่
ให้อำ�นาจ
R 5 การกระทำ�ของ R 501 กรณี คำ�สั่ ง ทาง
หน่วยงานเป็นไปตาม ป ก ค ร อ ง ดำ� เ นิ น ต า ม
“แบบ” ที่ ก ฎหมาย กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณีการกระทำ�อื่น
เป็นไปตามกฎหมายแม่บท
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ของข้อมูล
ที่ใช้

ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
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ดัชนีวัดหลัก
R 6 เจ้าหน้าที่ได้ให้
เหตุผลไว้ ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ย ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ,
ข้ อ กฎหมาย และ
ข้ อ สนั บ สนุ น การใช้
ดุ ล พิ นิ จ ไว้ ชั ด เจน
หรือไม่

ดัชนีวัดย่อย

ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล
ที่ใช้

R 601 คำ�สั่ ง มี ก ารให้
ระดับ
ทุติยภูมิ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ กระบวนการ
สำ�คัญ
R 602 คำ�สั่ ง มี ก ารอ้ า ง
ระดับ
ทุติยภูมิ
ข้อกฎหมาย
กระบวนการ

R 603 คำ�สัง่ มีการให้เหตุผล
ระดับ
ทุติยภูมิ
สนับสนุนการใช้ดุลพินิจ กระบวนการ
R 7 เนือ้ หาของคำ�สัง่ R 701 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�
ระดับ
ทุติยภูมิ
หรือการกระทำ�ของ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ กระบวนการ
ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ R 702 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�
ระดับ
ทุติยภูมิ
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ขั ด ต่ อ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ที่ กระบวนการ
หลั ก กฎหมายใด ๆ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เรื่ อ ง นั้ น
หรือไม่
หรือไม่
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ตารางแสดงการแปลงหลักการไปสู่ค�ำถาม

(ช่องผูต้ อบ จ หมายถึง เจ้าหน้าที,่ ก หมายถึงข้อมูลกลาง
ของหน่วยงาน, ป หมายถึง ประชาชน)
องค์ประกอบใหญ่
R 1 การกระทำ�ของหน่วยงาน
ขัดต่อกฎหมาย, นโยบายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของหน่วยงาน
มีกฎหมายให้อำ�นาจในการ
กระทำ�ไว้ หรือไม่
R 3 เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระทำ�การมี
ปั ญ หาในเรื่ อ งอำ�นาจหรื อ
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น กลาง
หรือไม่
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รหัส
คำ�ถาม
ผูต้ อบ
R 101 การกระทำ�ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ จ
R 102 การกระทำ�ขัดต่อนโยบาย หรือไม่
จ
R 103 การกระทำ�ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี จ
หรือไม่
R 201 เป็ น อำ�นาจหน้ า ที่ โ ดยตรงของ ก
หน่วยงาน
R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย
ก
R 301 เจ้าหน้าทีม่ ปี ญ
ั หาทีเ่ กีย่ วกับอำ�นาจ จ
หรือได้รับมอบอำ�นาจถูกต้อง
R 302 เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้อง จ
กับ “คู่กรณี”
R 303 เจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาที่ขัดต่อหลัก จ
ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
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องค์ประกอบใหญ่
รหัส
คำ�ถาม
ผูต้ อบ
R 4 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 401 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินการ จ
ได้ดำ�เนินการตามกระบวนการ
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ของกฎหมาย หรือไม่
ปกครอง
R 402 กรณีการออก “กฎ” ดำ�เนินการตาม จ
กฎหมายแม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อื่น ๆ ดำ�เนินการ จ
ตามกฎหมายที่ให้อำ�นาจ
R 5 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 501 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินตาม จ
เป็นไปตาม “แบบ” ทีก่ ฎหมาย
กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณี ก ารกระทำ�อื่ น เป็ น ไปตาม จ
กฎหมายแม่บท
R 6 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ R 601 คำ�สั่ ง มี ก ารให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น จ
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง,
สาระสำ�คัญ
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุน R 602 คำ�สั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย
จ
การใช้ดลุ พินจิ ไว้ชดั เจน หรือไม่ R 603 คำ�สั่ ง มี ก ารให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น จ
การใช้ดุลพินิจ
R 7 เนื้อหาของคำ�สั่งหรือ R 701 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จ
การกระทำ�ของหน่ ว ยงาน
หรือไม่
ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ หลั ก R 702 คำ�สั่ ง หรื อ การกระทำ�ขั ด ต่ อ หลั ก จ
กฎหมายใด ๆ หรือไม่
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนั้ น
หรือไม่
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บทสรุป

หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะเป็ น หลั ก ย่ อ ยหลั ก หนึ่ ง ของ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ทีน่ ำ� มาใช้กบั องค์กรฝ่ายปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะซึ่งได้มีการพัฒนาให้เป็นตัวชี้วัด
ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนมากในครั้งนี้ นอกจากจะท�ำให้การบริหาร
จัดท�ำบริการสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ประการส�ำคัญ
ท�ำให้การกระท�ำขององค์กรฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่จัดท�ำบริการ
สาธารณะทั้งหลายไม่มีปัญหาในเรื่อง “ความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของหน่วยงาน” ซึ่งในช่วงหลังกลายเป็นประเด็นปัญหา
ที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีไปยังศาลปกครองจ�ำนวนมาก ดังนั้น ดัชนีชี้วัด
ของหลักนิติธรรมในฐานหลักย่อยของหลักธรรมาภิบาลอาจมีส่วนช่วย
ในการป้องกันปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระท�ำของ
หน่วยงานได้ และหากการกระท�ำของหน่วยงานมีปัญหาความชอบ
ด้วยกฎหมายแล้วปัญหาที่ตามมาคือปัญหาความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก
การกระท� ำ ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยเหตุ นี้ ดั ช นี ชี้ วั ด ของหลั ก นิ ติ ธ รรมจึ ง เป็ น
เครื่องมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
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บทที่ 3
ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม
• ดร.ถวิลวดี บุรีกุล •

1. บทน�ำ
แนวคิ ด เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ทั น สมั ย และ
มีความส�ำคัญในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในทางการเมือง
ในทางสังคมศาสตร์ ในองค์กรการศึกษา ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในวงการเศรษฐกิจ และการท�ำงานสาธารณะ และยังมีในสาขาอื่นๆ
ทีม่ คี วามแตกต่างกันไป ในเรือ่ งของการให้คำ� จ�ำกัดความ ในทางการเมือง
การมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของพลเมือง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองจะเป็นเรือ่ งของการบูรณาการให้พลเมืองทัง้ หมดเข้ามา
สู่กระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้
ความส�ำคัญกับการใช้อำ� นาจ ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
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ของรัฐและประชาชนซึ่งเป็นประเด็นสากล ตลอดจนมีการขับเคลื่อน
ของภาคประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
การศึกษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนในหลายประเทศและแนวโน้ม
ในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการศึกษา
พบว่า การมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายประสบความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับ
ท้องถิน่ ค่อนข้างมาก และมีการเสนอว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
และผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการที่จะเพิ่มระดับของการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กับพลเมืองในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards,
2013, pp. 1-28) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลายคนที่
พบว่า การบริการสาธารณะที่มีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ จัดว่ามีความส�ำคัญในวงจรของการบริการที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ในกระบวนการด�ำเนินการบริการสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น
สามระดับ คือ ระดับปัจเจก ระดับกลุม่ และระดับการท�ำงานแบบหุน้ ส่วน
ตลอดจนมิตขิ องการด�ำเนินการมี 4 ช่วงคือ การเปิดโอกาสให้ดำ� เนินการ
การร่วมออกแบบวางแผน การให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล
ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายที่ด�ำเนินการจนประสบความส�ำเร็จ
ด้วยการมีสว่ นร่วมของหลายภาคส่วน (Nabatchi et.al, 2017) นอกจากนี้
ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และในการบริการ
สาธารณะจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทั้งนี้ เป้าหมายของการมีส่วนร่วมก็คือ
เพือ่ เสริมสร้างการให้สาธารณชนหรือประชาชนโดยรวมได้มบี ทบาทมากขึน้
โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือการมีโอกาสมากขึ้นในการ
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สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจ และสื่อสารกับประชาชน
แม้จะต้องใช้เวลาและมีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม (Wouters, Hardie-Boys,
& Wilson, 2011; IAP2, 2022) อีกประการหนึ่ง การมีส่วนร่วมถือเป็น
หลักการส�ำคัญของธรรมาภิบาลเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านีด้ จู ะเข้าใจยาก (Dinica, 2018) และการมีสว่ นร่วม
อย่างแท้จริงมักจะไม่เกิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญการเสวนา การสือ่ สาร การมีขอ้ มูล
ข่าวสาร ทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นในการมีสว่ นร่วมยังมีขอ้ จ�ำกัด (Abdullah, 2016)
และประชาชนมักไม่มนั่ ใจว่าผลของการมีสว่ นร่วมจะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจ
อย่างไร
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
ได้บัญญัติในเรื่องของการมีส่วนร่วมไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ดังกล่าว
มาข้างต้นว่าการมีสว่ นร่วมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล และ
ในรัฐธรรมนูญนีไ้ ด้มปี ระเด็นการมีสว่ นร่วมหลายมาตรา เป็นการมีสว่ นร่วม
ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถริเริ่มกฎหมาย รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิ อนุญาต รับรูข้ อ้ มูลสาธารณะ มีสว่ นร่วม
ในเรื่องการปกครอง การจัดท�ำกฎหมาย และการจัดการทุจริต รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่างๆ โดยทีป่ ระชาชนสามารถมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นต่อรัฐก่อนการด�ำเนินการ ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ออกกฎหมายและท�ำหนังสือสัญญา เป็นต้น จึงนับว่ารัฐธรรมนูญ
ได้เปิดโอกาสให้มเี รือ่ งของการมีสว่ นร่วมอย่างครบถ้วนทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การริเริ่ม ไปจนกระทั่งการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การพิจารณา
หรือร่วมปรึกษาหารือและตัดสินใจ การร่วมด�ำเนินการ การฟ้องร้องรัฐ
การติดตามประเมินผล การรับผลและการได้รับการเยียวยาจากรัฐ
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ส่ ว นในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ ประชาชนย่ อ มมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพิจารณา เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจทางการเมือง ร่วมด�ำเนินการ
ทั้งนี้ประชาชนและชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิทักษ์ศาสนา พัฒนา
ประเทศ ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเอกชน มีสว่ นร่วมด�ำเนินการในการบริการสาธารณะต่างๆ
ประชาชนยังมีสิทธิในการฟ้องรัฐ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ส�ำหรับการเยียวยา ประชาชนย่อมได้รับการเยียวยา
ความเดือดร้อน เสียหายจากผลกระทบ และ รับผลประโยชน์จาก
การด�ำเนินการ จึงนับว่า การมีสว่ นร่วมเป็นสิง่ ทีร่ บั รองโดยรัฐธรรมนูญไทย
แต่การปฏิบัติให้เป็นผลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของสังคมไทย
ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ เพราะหน่วยงานของรัฐมักเข้าใจว่าได้ด�ำเนินการแล้ว
แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมรับแนวทางทีร่ ฐั ด�ำเนินการนัน้ ประกอบกับ
ยังไม่มแี นวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การไม่มี
ตัวชี้วัดที่เข้าใจได้ง่าย สามารถน�ำไปสู่การประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง
การท�ำงานให้ดีขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาเคยมีการจัดท�ำตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม ขึ้นแล้ว (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) แต่เพราะสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ค่านิยม
ของประชาชนก็ปรับเปลีย่ น ลักษณะของประชากร ยังมีความหลากหลาย
และมีการรองรับสิทธิที่กว้างขวางกว่าแต่ก่อน จึงควรมีการพิจารณา
ทบทวนเพือ่ ให้สอดคล้องและปรับเข้ากับบริบทต่างๆ อันจะน�ำไปสูก่ ารเกิด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
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2. ความหมายและลักษณะของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการบริหาร
เกีย่ วกับการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน
โดยการริเริ่ม การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผล ตลอดจน
การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น
กระบวนการซึง่ ประชาชน หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มโี อกาสแสดงทัศนะ
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
(วันชัย วัฒนศัพท์,ผูแ้ ปล, 2543,น.25-28) รวมทั้งมีการน�ำความคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสือ่ สารในระบบเปิด กล่าวคือ
เป็นการสื่อสารหลายทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในสังคม ทัง้ นี้ เพราะการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นการเพิม่
คุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จา่ ยและการสูญเสียเวลาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการมีความขัดแย้ง การเห็นต่างและตกลงกันไม่ได้ดว้ ยเหตุของ
การไม่ยอมรับ ไม่ไว้วางใจกันเป็นต้น การมีสว่ นร่วมน�ำไปสูก่ ารมีขอ้ ตกลงร่วม
และอาจเกิดฉันทามติได้ ท�ำให้งา่ ยต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ช่วยหลีกเลีย่ ง
การเผชิญหน้าใน ”กรณีท่ีร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และความชอบธรรม ช่วยให้ทราบถึงความห่วงกังวลของประชาชน และ
ค่านิยมของสาธารณชน รวมทัง้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละฝ่าย
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เกิดความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม หรือเกิด
ประสบการณ์ทดี่ ใี นการมีสว่ นร่วม และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
การมีส่วนร่วมเป็นยกระบวนการต่อเนื่อง และไม่มีจ�ำนวนของขั้นตอน
ล�ำดับกระบวนการทีช่ ดั เจน แต่เพือ่ ให้เข้าใจง่าย สามารถแบ่งเป็นล�ำดับได้
4 ขั้ น คื อ การให้ ข ้ อ มู ล (inform the public) การฟั ง สาธารณชน
(listen to the public) การเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา (engage in
problem solving) และการพัฒนาความตกลง (develop agreements)
(Creighton, 2005, pp. 8-9)
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นทัง้ เป้าหมายและเป็นกระบวนการ
ในทางสังคมศาสตร์การมีส่วนร่วมหมายถึงการบูรณาการร่วมกันของ
แต่ละคน และการท�ำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆ เพือ่ ท�ำให้กระบวนการ
ทางสังคมที่ดีขึ้น เป้าหมายหลักก็คือการรวมตัวกันทางสังคม ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง และการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ในทางด้านการศึกษา
การมีสว่ นร่วมหมายถึงการบูรณาการให้เด็กและเยาวชนเข้าสูก่ ระบวนการ
ทางการศึกษาและการก�ำหนดรูปแบบทางการศึกษา ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่างๆ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทางด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ยังให้ความส�ำคัญกับผูท้ ที่ ำ� งานด้วย เช่น ลูกจ้าง พนักงาน โดยค�ำนึงถึง
ค่านิยมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีร่ วมประชาชน องค์กรเอกชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่างๆ เช่นเดียวกันแนวคิดของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหาร
ทีเ่ ป็นการด�ำเนินการอันน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจทางการบริหาร ด้วยการเข้ามา
มีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เริ่มตั้งแต่ การรับรู้
ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น
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การมีส่วนร่วม คือ รูปแบบต่างๆ ของการที่ประชาชนเข้าไป
มีบทบาททั้งโดยปัจเจก หรือผ่านการจัดองค์กรเป็นกลุ่ม และสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และแสดงความสนใจ
ตลอดจนมีศักยภาพในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือต่อผลลัพธ์
ของเรื่องต่างๆ (Beckley et al., 2005, p.15). การส่งเสริมสิทธิในการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของการท�ำงานสาธารณะ ทัง้ นีผ้ ทู้ ที่ ำ� งาน
เพือ่ สังคมควรได้รบั การส่งเสริมให้เข้ามาเกีย่ วข้องอย่างเต็มที่ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะควรเป็นวิธีที่สร้างพลัง
ให้กับประชาชนในทุกๆ ด้านของการตัดสินใจ และในการด�ำเนินการ
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา เป้าหมายหลักหรือผลของ
การมีส่วนร่วมคือการบูรณาการร่วมกัน และวิธีการบูรณาการก็คือ
การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (active participation) การมีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้นจึงเป็นการให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ (process) โดย
หากพิจารณาเพียงผลหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื การมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่กระตือรือร้น
(passive participation) เพราะละเลยกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื วิธกี ารในการด�ำเนินกิจกรรม การมีสว่ นร่วม
มักจะเป็นการมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น นอกจากนีใ้ นการมีสว่ นร่วม
ยังมีความหวังว่าจะเกิดความสัมพันธ์ทเี่ ข้มแข็งระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ
มีการพิจารณารูปแบบต่างๆ ของการมีสว่ นร่วมด้วย ทัง้ นีก้ ารมีสว่ นร่วม
ทีไ่ ม่กระตือรือร้น สามารถปรับท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมทีก่ ระตือรือร้นได้
ในปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่ใหม่ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ
ยังจะดูเหมือนมีความย้อนแย้งกันอยู่เช่นคุณลักษณะส�ำคัญของมนุษย์
ในยุคนี้ ดูเหมือนจะเป็นการไม่บูรณาการกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานมนุษย์
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โดยดูเหมือนจะชอบอยูค่ นเดียวมากขึน้ และรูส้ กึ แยกจากผูอ้ นื่ แยกจาก
สังคม แยกจากการเมือง เศรษฐกิจ การบริหาร หรือจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารแบบไม่ต้องพบหน้า ประกอบกับปัจจุบัน
มีรปู แบบของการมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่กระตือรือร้น (ซึง่ เป็นการมีสว่ นร่วมทีผ่ วิ เผิน
ให้ประชาชนเป็นเพียงผูร้ บั รูเ้ สียส่วนมาก) ไปจนกระทัง่ ถึงการมีสว่ นร่วม
ทีก่ ระตือรือร้น (ทีเ่ น้นการสือ่ สารหลายทาง มีการฟังกัน เสวนาแลกเปลีย่ น)
มากมาย ในสั ง คมยุ ค ใหม่ แ ต่ ล ะคนสามารถมี ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กระตือรือร้นในกิจกรรมของสังคมได้ แต่ไม่จ�ำเป็นที่จะแสดงว่าพวกเขา
สามารถที่จะมีความสุข ในการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น บางคน
อาจไม่ตอ้ งท�ำอะไรมากมายแต่ประสบความส�ำเร็จ ในทางตรงข้าม บางคน
มีกิจกรรมแต่ยังคงล้มเหลว ทั้งนี้เพราะรูปแบบของการมีส่วนร่วม
มีความแตกต่างและไม่เหมาะสม
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น จะเป็นเรื่องของ
การเข้าถึงบางสิง่ บางอย่างและมีสว่ นร่วมในบางกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ
ประชาชนไม่ต้องท�ำอะไรมากมาย ส่วนมากเป็นการรับรู้ หรือแสดง
ความคิดเห็นที่ใส่ลงไปในรูปแบบที่ก�ำหนด เช่น ผ่านช่องทางต่างๆ
ทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว อาจจะมีผมู้ าตอบสนองภายหลัง ขณะทีก่ ารมีสว่ นร่วม
ทีก่ ระตือรือร้น แนวคิดนีจ้ ะหมายถึง กระบวนการทีก่ ระตือรือร้น ทีไ่ ม่ได้
เข้าไปร่วมอย่างอัตโนมัติ แต่ต้องมีการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนจะเข้าไป
มีส่วนร่วม จึงต้องมีความพยายามที่จะเข้าร่วม มีการด�ำเนินกิจกรรม
ที่น่าจะท�ำให้เกิดการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนมุมมองได้
ดังนั้น ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปจากกระบวนการมีสว่ นร่วมในเริม่ แรก
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน และมีกฎกติกาทีเ่ ข้มงวด โดยทีห่ ลักการของการมีสว่ นร่วม
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จะให้ความส�ำคัญกับความสามารถ ความเสมอภาค และอิสรภาพ
ของผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเสียสละ มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�ำงาน
เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า
จากการศึกษาของ Wildfeuer, A. G., & Wirth, C. (2011) พบว่า
ในแนวคิดทางปรัชญาโบราณ การมีสว่ นร่วมเริม่ ต้นโดยสะท้อนให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์ สามารถตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสรรพสิ่ ง ตระหนั ก ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของทุ ก คน และเชื่ อ มสิ่ ง นั้ น
เข้าด้วยกัน มนุษย์และสิ่งต่างๆ ของโลก ควรจะอาศัยการมีส่วนร่วม
ตามกฎธรรมชาติเพือ่ ประโยชน์ของมนุษย์ หรือสามารถทีจ่ ะมีสว่ นร่วมใน
ภายใต้กฎธรรมชาติ ถ้ามนุษย์ไม่ดำ� เนินการก็จะสูญเสียเสรีภาพ สูญเสีย
ความสุขและประโยชน์ของตน เช่น สวัสดิการของตนเอง และ สวัสดิการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
หลังยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 13 - 14 เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพ
เจตจ�ำนงของแต่ละคน ขณะทีโ่ ลกก็อาจเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ในยุคใหม่
การอยูร่ ว่ มกันทางสังคมและการเมืองต้องถูกสร้างขึน้ โดยต้องมีระเบียบ
การสร้างวิถชี วี ติ ใหม่ การสร้างกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบของชีวติ ทาง
สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และรัฐ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ
ของมนุษย์เอง เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะสร้างสิ่งนี้ กฎระเบียบใหม่
จึ ง เป็ น ผลจากมนุ ษ ย์ เ อง ความต้ อ งการปกครองตนเองก็ เ กิ ด ขึ้ น
การมีส่วนร่วมจึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
การมีส่วนร่วมที่มีความกระตือรือร้นจึงเป็นการมีส่วนร่วม
ในการสร้างกฎระเบียบใหม่ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆ
โดยใช้ระดับของปัญญาที่สูง ใช้ความสามารถทางจิตใจ และสังคมที่สูง
ทฤษฎีสัญญาทางสังคม เช่นจาก จอห์น ล็อก โทมัส ฮอบส์ และอื่นๆ
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ทฤษฎีนคี้ ดิ ว่า กฎระเบียบใหม่ของการอยูร่ ว่ มกันของสังคมเป็นสิง่ ส�ำคัญ
และให้ความส�ำคัญกับวิธีการที่จะสร้างกฎระเบียบสังคมพื้นฐาน ไม่ใช่
เพียงสิ่งที่อยู่ภายในเรื่องของกฎระเบียบจากภายนอก แต่หมายถึง
ความเท่ า เที ย ม และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ อี ก ทั้ ง ยั ง คิ ด ถึ ง
เรื่องปัจเจกที่มีความแตกต่างและสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
เพือ่ ด�ำเนินการตามระเบียบสังคม และวิธกี ารทีพ่ วกเขาเข้าไปมีสว่ นร่วม
มีความหลากหลาย แนวคิดนีจ้ งึ เป็นแนวคิดของประชาธิปไตย เป็นรูปแบบ
ของการบริหารการปกครองทีใ่ ห้พลเมืองของรัฐทีเ่ ป็นประชาธิปไตยเข้ามา
มีสว่ นร่วมในทางการเมือง เป็นเป้าหมายของการมีสว่ นร่วมทีก่ ระตือรือร้น
ในสังคมยุคใหม่การมีสว่ นร่วมมักจะเป็นเรือ่ งของการบูรณาการ
เป็นการด�ำเนินการในลักษณะที่มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง และ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของมนุษย์ในสังคมยุคใหม่นี้มักจะเป็นเรื่องของ
การมีอตั ลักษณ์ มีความแตกต่าง หากความรูส้ กึ หรือความคิดของพวกเขา
ไม่ได้ถกู น�ำเข้าไปพิจารณา จึงอาจเกิดการมีสว่ นร่วมในสถานการณ์ทเี่ ลวร้าย
เพราะผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนอาจถูกละเลย ดังนั้น ในสถานการณ์ใหม่
ก็คอื รูปแบบของการมีสว่ นร่วมมีการเปลีย่ นแปลงไปจากยุคก่อนๆ ภาครัฐ
มักจัดการมีส่วนร่วมแบบไม่กระตือรือร้น เป็นเรื่องของการมาร่วมเพื่อ
ได้รับสิ่งของ มาเพียงรับรู้ หรือเพื่อให้ความร่วมมือตามที่ขอ และแทบ
ไม่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับเสียงของประชาชนไม่ค่อย
มีการรับฟัง จึงมีความต้องการที่จะท�ำให้การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
เกิดขึน้ จริงมากขึน้ และเรียกร้องซึง่ การมีสว่ นร่วมทีม่ คี วามกระตือรือร้น
ของประชาชนมากขึน้ โดยเป็นเรือ่ งของการด�ำเนินการของผูค้ นในยุคใหม่
เป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน มีการใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่ เฉพาะ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น ท�ำให้การมีส่วนร่วม
เป็นเรือ่ งทีป่ ระชาชนมีความหวัง เป็นเรือ่ งทีป่ ระชาชนรูว้ า่ เราสามารถทีจ่ ะ
บรรลุความหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน
การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจนิยม
ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน ในลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้รับ รัฐเป็นผู้ให้
ต่อมาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการขับเคลือ่ นของภาคประชาชนทีต่ อ้ งการ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีการศึกษาวิจัยที่ผลการที่ศึกษา
พบว่า การมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย มีทศิ ทางทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ในระดับท้องถิน่ และยังเสนอว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
ผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการเพิ่มระดับของการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ตลอดจนการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 2013, pp. 1-28)
นอกจากนี้ยังพบว่า การบริการสาธารณะเป็นการด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และมีความส�ำคัญในวงจรของการบริการมากขึน้
ทั้งนี้กระบวนการด�ำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ
ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับการท�ำงานแบบหุ้นส่วน ตลอดจน
มีมิติของการด�ำเนินการเป็น 4 ช่วง คือ การเปิดโอกาสให้ด�ำเนินการ
ร่วมออกแบบวางแผนการให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล
ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายที่ด�ำเนินการประสบความส�ำเร็จ
ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Nabatchiet.al., 2017)
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการด�ำเนินการ
ในลักษณะของความสมัครใจของประชาชน ซึง่ พวกเขาสามารถมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจของรัฐบาล (Kim and Lee, 2012) การมีสว่ นร่วมมีเครือ่ งมือ
ส�ำหรับผู้จัดการสาธารณะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนของรัฐ และได้รบั การสนับสนุนจากประชาชน เพือ่ ให้เกิด
การตัดสินใจ ตลอดจนเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐ และปรับปรุง และ
ยกระดับความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความไว้วางใจ
ให้มีมากขึ้น (Franklin and Ebdon, 2005; Fung, 2006) นอกจากนี้
มีเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ และการครอบคลุมกลุ่มต่างๆ
โดยไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข ้ า งหลั ง ซึ่ ง มั ก จะเป็ น เรื่ อ งที่ มิ ไ ด้ รั บ ความส� ำ คั ญ
แต่ประเด็นเหล่านี้มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างมีความหมาย (Kim and Lee, 2012) การมีสว่ นร่วมของประชาชน
น�ำมาสู่การเสริมสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้มีมากขึ้น เพราะ
จะเป็นการปรับความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�ำงานของหน่วยงาน
ให้บริการ โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน
การมีสว่ นร่วมยังเป็นแนวทางของการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับความส�ำเร็จของภาครัฐ (Wang and Can Wart, 2007, p.265)
การมีส่วนร่วมจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อเรื่องความโปร่งใส
ส�ำนึกรับผิดชอบและท�ำให้ผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อผลของการบริการ
และน�ำไปสู่การบริการที่ใกล้ชิดกับความสนใจและความต้องการของ
ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ
การท�ำหน้าที่ของรัฐนั่นเอง
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การมีสว่ นร่วมสามารถทีจ่ ะช่วยปกป้องเสรีภาพของประชาชน
ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ตลอดจนการเพิม่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนเป็นจริง สิง่ นีบ้ างครัง้ ก็ถอื ได้วา่ เป็นเรือ่ งของ
ความสัมพันธ์ จะท�ำให้ประชาธิปไตยก้าวหน้า แต่ถา้ จะให้พดู อีกนัยหนึง่
ก็คอื การมีสว่ นร่วมเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยทีส่ ำ� คัญ สิง่ ทีท่ า้ ทาย
ทีส่ ดุ ในปัจจุบนั นี้ ก็คอื ท�ำอย่างไรจึงจะปรับเปลีย่ นระบบทีม่ อี ยูเ่ พือ่ จะท�ำ
ให้ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง (Nabatchi and Keighninger,
2015, p.4)
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3. หลักการส�ำคัญของการมีสว
่ นร่วม และระดับขัน
้
ของการมีส่วนร่วม
ค่านิยมส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก�ำหนด
โดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International
Association of Participation) หรือเรียกว่า หรือ IAP2 (International
Association of Participation, 2021) เพือ่ ใช้ในการพัฒนาและการด�ำเนินการ
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนี้ได้พัฒนาบนพื้นฐานของการมีมุมมองของ
ทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�ำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสะท้อน
ความสนใจรวมทั้งความห่วงกังวลของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้จริงและน�ำไปสู่ประสิทธิผล
จึงควรท�ำความเข้าใจกับค่านิยมส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการมีส่วน
ร่วม ที่ก�ำหนดโดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งประกอบไปด้วย
• การมีส่วนร่วมอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการตั ด สิ น ใจจะมี สิ ท ธิ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการตัดสินใจด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนรวมถึงข้อตกลงว่าการเข้ามา
ช่วยเหลือของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
• การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมการตัดสินใจที่ยั่งยืน
โดยการยอมรับและมีการสื่อสารถึงความต้องการและ
ความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนต้องการหาและเอือ้ ในการเข้า
มามีบทบาทของผู้ที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบหรือ
ผู้ที่มีความสนใจในการตัดสินใจนั้น
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• การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องการให้เกิดการเข้ามา
มีบทบาทและแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกร่วมกันเพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยกันออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนยังเป็นการให้ขอ้ มูลกับสมาชิก
เพือ่ ทีจ่ ะให้พวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นการสือ่ สารถึงการมีสว่ นร่วม
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วย
นอกจากนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับผู้ปฏิบัติการด้าน
การมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นหลักการทีผ่ ดู้ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม
ควรยึ ด ถื อ ในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความซื่ อ ตรงของ
กระบวนการมีส่วนร่วม 	
ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติการด้านนี้ จึงควรจะมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
หลักการเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการนั้นน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
ซึง่ เป็นการตัดสินใจทีร่ วมความสนใจและความห่วงกังวลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ที่
ท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจด้วย โดยทีบ่ ทบาทของผูท้ ดี่ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม
คือ การส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ
และช่วยผู้ที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจในการตอบสนองต่อความห่วงกังวล
รวมทัง้ น�ำไปสูก่ ารมีขอ้ เสนอแนะ ทัง้ นีค้ วามไว้วางใจจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
โดยควรมีการสร้างความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ส�ำหรับบทบาทของประชาชนก็มีความส�ำคัญ ดังนั้น ควร
มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจนถึงบทบาทของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและประชาชนสามารถทีจ่ ะประเมินการตัดสินใจได้ นอกจากนี้
การเข้าถึงกระบวนการก็มีความส�ำคัญเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
ตลอดจนมีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย
การขาดการเคารพนับถือและค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีของชุมชนต่างๆ
จัดเป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้ว นอกจากนี้
การเกาะกระแสเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมมีความส�ำคัญ แต่การชีน้ ำ�
ไม่ควรเกิดขึ้น
การมีพนั ธะสัญญาถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเพือ่ มัน่ ใจว่าข้อตกลง
ทัง้ หมดทีด่ ำ� เนินการไว้กบั ประชาชนซึง่ รวมถึงผูท้ มี่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
ด�ำเนินการในลักษณะที่ยอมรับร่วมกัน อีกทั้งการสนับสนุนให้เกิด
การด�ำเนินการก็มีความส�ำคัญ เพราะการให้ค�ำแนะน�ำผู้ที่ด�ำเนินการ
ด้านการมีสว่ นร่วมใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดกระบวนการ
และให้ความรู้กับผู้ที่ตัดสินใจรวมทั้งภาคประชาชนเกี่ยวกับค่านิยมและ
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ล�ำดับขัน้ ของการมีสว่ นร่วมซึง่ ออกแบบโดย สมาคมนานาชาติ
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยในการเลือกระดับของ
การมีส่วนร่วมที่สามารถอธิบายบทบาทของประชาชนในกระบวนการ
มีส่วนร่วมต่างๆ เช่นในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ รวมทั้ง
อิทธิพลของชุมชนที่มีต่อกระบวนการวางแผน และตัดสินใจนั้นด้วยว่า
มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการระบุระดับของการมีส่วนร่วมออกเป็น
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ห้าระดับ โดยมีการใช้อย่างกว้างขวางทัว่ โลกมาแล้ว ซึง่ เป็นการแสดงถึง
สิทธิในกระบวนการมีสว่ นร่วม อิทธิพลของชุมชนทีม่ มี ากขึน้ ต่อการตัดสินใจ
แสดงถึงสิทธิของชุมชนนั้น
ล�ำดับขั้นตอนที่ส�ำคัญประกอบด้วยการให้ข้อมูล (inform)
การปรึกษาหารือ (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve) การให้
ความร่วมมือ (collaborate) และการเสริมสร้างพลัง (empower)
1. ระดับการให้ข้อมูล

เป็นระดับที่มีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมเพื่อให้สาธารณชน
มีข้อมูลที่สมดุลและเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะช่วยในการท�ำความเข้าใจ
ปัญหา ทางเลือก โอกาสและทางออก สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องให้สาธารณชน
รับรู้อยู่เสมอ การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นกระบวนการสองทาง
ที่หมายถึงล�ำดับขั้นแรกของหลักการมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ไม่ใช่การผูกพัน
ของชุมชน เพราะมันเป็นเพียงการเข้ามารับรู้ข้อมูล เป็นการเลื่อนไหล
ของข้อมูลทางเดียว การให้ข้อมูลในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
นี้จึงไม่ใช่เป็นการให้โอกาสอย่างแท้จริงส�ำหรับการมีส่วนร่วมทั้งหมด
แต่เป็นการให้สาธารณชนได้มขี อ้ มูลทีพ่ วกเขาต้องเข้าใจถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ ล�ำดับขั้นนี้เป็นการเตือนหน่วยงานว่า บางครั้งสาธารณชน
ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเป็นเพียงการให้ข้อมูล
แบบง่าย จึงต้องมีกจิ กรรมทีเ่ หมาะสม เมือ่ ด�ำเนินการขัน้ การให้ขอ้ มูลนี้
จึงต้องตระหนักว่าไม่ใช่การทีจ่ ะพยายามหรือโน้มน้าวแต่อย่างใด ระดับนี้
ไม่เหมือนกับการรณรงค์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั สาธารณชน แต่ตอ้ งการ
ให้หน่วยงานบริการในการให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง และให้สาธารณชน
สามารถเข้าใจโครงการ และการตัดสินใจเพื่อที่จะน�ำไปสู่ผลสรุปของ
พวกเขาด้วยตนเอง และน�ำมาสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
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ระดับนีเ้ ป็นการเตือนให้เห็นว่าข้อมูลเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับ
การเสริมสร้างการผูกพันของชุมชนผูป้ ฏิบตั กิ ารบางคนแนะน�ำว่าระดับนี้
ควรจะด�ำเนินการคู่ไปในทุกขั้นตอนด้วยซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างมี
กลยุทธ์ในการลื่นไหลของข้อมูล
2. การปรึกษาหารือ

เป้าหมายของการมีสว่ นร่วมโดยการปรึกษาหารือคือเพือ่ ได้รบั
ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับการวิเคราะห์การหาทางเลือกและการตัดสินใจ
ข้อตกลงกับสาธารณชนในเรื่องนี้ก็คือจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ จะมีการรับฟังและตอบสนองต่อข้อห่วงกังวล และสิง่ ทีป่ ระชาชน
พึงประสงค์ ตลอดจนให้การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน
และน�ำไปสู่การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้อง
แสวงหาข้อมูลจากภาคประชาชน
การปรึกษาหารือนี้ เป็นขั้นตอนในระดับล่างของการเข้ามา
ผูกพันของชุมชน เป็นการให้โอกาสในระดับพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน
ได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นและความห่วงกังวลต่อการตัดสินใจของรัฐ
นอกจากนี้ สิ่งที่ส�ำคัญก็คือขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลที่เป็น
ความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสิ่งที่อยากจะเห็นเกี่ยวข้อง
กับแผน แนวคิด ทางเลือก หรือประเด็น แต่ขั้นตอนนี้มีกระบวนการ
ที่มีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยสิ่งที่ส�ำคัญในขั้นตอนนี้ก็คือการฟัง และ
การตอบสนองต่อประเด็นที่มีการยกขึ้นมา ซึ่งอาจไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
ตอบสนองในขั้นตอนนี้เพราะสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ การฟัง
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ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเอาว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ โดยจะต้ อ งท� ำ ให้ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ และต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กันมา
เจรจาต่อรอง การปรึกษาหรือจึงสามารถเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์
ได้บา้ ง เช่นการส�ำรวจหรือการเขียนข้อเสนอ หรือสามารถมีปฏิสมั พันธ์
มากขึ้น เช่นการใช้การประชุมกลุ่มหรือการประชุมสาธารณะ การท�ำ
ประชาคม เป็นต้น การปรึกษาหารือมักจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารทางเดียวและได้รับการตอบสนองจากชุมชน ถึงแม้ว่า
จะยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสองทาง โดยการมีข้อตกลงว่า
ต้องมีการให้การตอบสนองกับการให้ข้อมูลของประชาชนว่าความเห็น
ของพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย
การปรึกษาหารือนี้มีความเหมาะสมเมื่อมีความห่วงกังวล
และมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและสามารถที่จะน�ำมาสู่
การได้รบั ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับร่างของแผนหรือได้มมุ มองแต่เนิน่ ๆ ไปจน
ตลอดกระบวนการของการจัดท�ำแผน (Herdy, 2015)
3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง

เป้าหมายของการเข้ามาเกี่ยวข้องนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่า เป็น
การท�ำงานโดยตรงกับประชาชน โดยผ่านกระบวนการทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่
ความห่วงกังวลและความปรารถนาของประชาชนจะมีคนเข้าใจและได้รบั
การพิจารณา หลักการส�ำคัญก็คือจะต้องมีการท�ำงานเพื่อที่จะท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ ความห่วงกังวลและความปรารถนาของประชาชนจะสะท้อน
ในการจัดท�ำทางเลือกและแสดงให้เห็นถึงมุมมองของสาธารณชนทีจ่ ะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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ในระดับของการเข้ามาเกีย่ วข้องนีช้ มุ ชนจะได้รบั การเชิญเข้ามา
สูก่ ระบวนการทีม่ คี วามหมายมากขึน้ กว่าเพียงการปรึกษาหารือ เป้าหมาย
ก็คือ เป็นการท�ำงานร่วมกันของสาธารณชนกับภาครัฐ ซึ่งข้อตกลง
ในการท�ำกระบวนการนีก้ ค็ อื ได้ประเด็นทีไ่ ด้รบั การน�ำเสนอ และประเด็น
เหล่านั้นน�ำไปสู่การพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ แม้การตัดสินใจ
จะด�ำเนินการโดยหน่วยงานหรือฝ่ายรัฐก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ชัดเจนว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ
ไม่ได้ดำ� เนินการโดยชุมชนด้วยกันเอง แต่ระดับขัน้ นีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
และจะมีความเหมาะสมเมือ่ ประชาชนได้มกี ารมีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอ
ประเด็นด้วย
4. การเข้ามาร่วมมือ

เป้าหมายของขัน้ ตอนนีเ้ ป็นไปเพือ่ สร้างหุน้ ส่วนกับสาธารณชน
ในแต่ละมิติของการตัดสินใจ ทีร่ วมถึงการพัฒนาทางเลือกและการระบุ
ทางออกที่ปรารถนาของหลายคนด้วย
ขั้นตอนนี้มีข้อตกลงว่าจะต้องเป็นการท�ำงานด้วยกัน เพื่อที่
จะท�ำให้เกิดค�ำตอบของปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ประชาชนเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุด
ขัน้ ตอนนีเ้ กีย่ วข้องกับการสร้างหุน้ ส่วนและการแบ่งปันอ�ำนาจ
หลักการที่ส�ำคัญคือการมีความคาดหวังสูงว่าจะน�ำข้อแนะน�ำเข้ามาสู่
การพิจารณาอย่างมากที่สุด และมีกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
การสื่อสารสองทางขณะที่การตัดสินใจยังเป็นของหน่วยงานของรัฐ
แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะจากชุมชน ขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลที่มากมาย
จากประชาชน เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และน�ำไปสู่การสร้าง
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ความไว้ ว างใจ ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การเข้ า มาผู ก พั น ของสาธารณชน
เกิดขึ้นได้จริง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้เวลา และอาจมีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมในระดับสูงนี้จะมีประโยชน์มาก
ส�ำหรับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ และในกรณีท่ีมีปัญหาที่ซับซ้อน
ทัง้ นี้ อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจะท�ำกระบวนการนี้ ถ้าข้อตกลง
ไม่เป็นไปตามหลักการเช่นสมาชิกของชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่
ด�ำเนินการ หรือสมาชิกของชุมชนบางส่วนมีความรู้สึกว่ามุมมองของ
พวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง และไม่น�ำไปสู่การพิจารณาใดๆ ดังนั้น
ความไว้วางใจก็จะลดลงน�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
แย่ลงในอนาคต
การเข้ามาเกีย่ วข้องร่วมมือนีต้ อ้ งใช้กระบวนการทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
โดยต้องท�ำให้เกิดโอกาสในการที่จะส�ำรวจประเด็นในเชิงลึกด้วย
5. การเสริมสร้างพลัง

เป้าหมายของขัน้ ตอนนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะการน�ำการตัดสินใจขัน้ สุดท้าย
ไปสู่ประชาชน และหลักการที่ส�ำคัญก็คือ ภาครัฐจะด�ำเนินการตามที่
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับของการเสริมพลังภาคประชาชนนี้
ถือว่าเป็นการน�ำการตัดสินใจขัน้ สุดท้ายอยูใ่ นมือของประชาชนโดยรวม
แต่ไม่จำ� เป็นว่าจะหมายถึงเป็นระดับของการสร้างความผูกพันของชุมชน
ทีส่ งู ทีส่ ดุ แต่ทงั้ นีร้ ะดับนีก้ ารตัดสินใจสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการได้โดยชุมชน
โดยผ่านกระบวนการทีต่ อ้ งใช้การมีปฏิสมั พันธ์ และการสร้างความผูกพัน
บ้างเล็กน้อย เช่นการมีประชามติ ซึ่งจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อย
แต่ถ้าเป็นกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จะต้องใช้เวลานาน
และมีปฏิสมั พันธ์ในระดับทีส่ งู กว่า ตัวอย่างเช่นถ้ามีการยอมรับรูปแบบ
ของการเสริมสร้างพลังจากฐานราก ซึ่งเป็นการท�ำงานกับชุมชน และ
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น�ำไปสู่การสร้างความรู้สึกว่าเกิดความเป็นธรรมทางสังคม ระดับของ
การเสริ ม สร้ า งพลั ง นี้ ก็ ยั ง หมายถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ และการสร้ า ง
ความผูกพัน และท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจนี้
จะมีบทบาทในกระบวนการด้วย ภาครัฐเองมักจะละเลยที่จะสร้าง
กระบวนการในระดับนีเ้ พราะความเชือ่ ทีว่ า่ จะไม่ควรให้เรือ่ งการตัดสินใจ
ไปอยู่ในมือของประชาชนโดยรวม
ในการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจะมี
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางนโยบาย การจัดท�ำกลยุทธ์ และ
การตัดสินใจทางการเงินด้วย ด้วยเหตุนี้การสร้างพลังให้กับประชาชน
จึงจ�ำกัดอยู่ที่การน�ำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถที่จะริเริ่มประเด็นได้ขณะที่สภาท้องถิ่น
จะให้โอกาสและทรัพยากรแก่ชุมชน เพื่อชุมชนสามารถที่จะช่วยตาม
ทักษะและความสามารถส่วนตัวของตนได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของ
การตัดสินใจในการออกกฎ ก็มักอยู่ในมือของผู้มีอ�ำนาจฝ่ายบริหาร
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจก็ยังอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทน แต่ในบางกรณี ภาครัฐก็มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการด�ำเนินการตามแผน
นอกจากนี้ขั้นตอนของการสร้างพลังนี้จะใช้รูปแบบเฉพาะ
และเป็นขั้นตอนที่เป็นการพัฒนาความสามารถของแต่ละคน หรือกลุ่ม
ในการที่จะเป็นตัวแทนของตนเอง หรือของกลุ่มคน เพื่อที่จะบรรลุ
มาตรการทีด่ กี ว่า เพือ่ ทีจ่ ะควบคุมชีวติ และอนาคตของพวกเขา ขัน้ ตอนนี้
เป็นการช่วยประชาชนในการควบคุมอนาคตของพวกเขาเอง และเกิดขึน้
ในหลายรูปแบบในหลายบริบท
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ด้วยเหตุนี้ระดับขั้นที่เสนอโดย IAP2 จึงได้รับการยอมรับ
และน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำมาตรฐานของการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทัว่ โลก
ตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้เช่นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนเช่นเป็นเอกสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์หรือ
การเปิดพื้นที่ส่วนการปรึกษาหารือก็เช่นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ได้มกี ารแสดงความคิดเห็นสาธารณะเปิดเวทีสาธารณะเพือ่ รับฟังการจัดท�ำ
การประชุมกลุ่มการท�ำการส�ำรวจการท�ำประชาคมเป็นต้นการเข้ามา
เกี่ยวข้องของประชาชนเช่นการจัดท�ำการประชุมปฏิบัติการการเสวนา
โดยใช้การส�ำรวจ การเข้ามาร่วมมือเช่นการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ภาคประชาชนการจัดท�ำการประชุมเพื่อหาฉันทามติการมีเวทีเพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารตัดสินใจอย่างมีสว่ นร่วมเป็นต้น ส่วนขัน้ ตอนของการเสริมสร้าง
พลังหรือมอบอ�ำนาจให้ประชาชนนัน้ เช่นขัน้ ตอนของการมีลกู ขุนพลเมือง
การท�ำประชามติโดยใช้บัตรลงคะแนนตลอดจนการตัดสินใจโดยผู้แทน
ที่ได้การยอมรับมาจากประชาชน
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ถือว่ามีความส�ำคัญ เพราะการเลือกใช้
เครื่องมือขึ้นอยู่กับบริบทของประชาชนและพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ
ของหน่วยงานที่จะด�ำเนินการด้วยเป้าหมายที่ส�ำคัญก็คือสาธารณชน
มีความเข้าใจในกระบวนการนั้น ไม่ใช่เป้าหมายว่าจะใช้เครื่องมืออะไร
และเครือ่ งมือบางอย่างก็สามารถใช้ในการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมหลาย
ระดับ เช่นการประชุมปฏิบัติการก็สามารถใช้ทั้งในขั้นตอนการปรึกษา
การเข้ามาเกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือและการสร้างพลังได้
ส่วนการจะเลือกว่าจะใช้ขั้นตอนใดถือว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
เพราะระดับขั้นของการมีส่วนร่วมไม่ใช่ขั้นตอนการด�ำเนินการทั้งหมด
เพราะฉะนัน้ การจะเลือกใช้ระดับใดขึน้ อยูก่ บั บริบทเฉพาะ ขัน้ ตอนทีส่ งู ขึน้
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อาจไม่จ�ำเป็นในบางบริบท ถ้าประเด็นนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความ
ซับซ้อน และมีการโต้เถียงกันอย่างมากและไม่ได้เป็นประเด็นที่ท�ำลาย
ความรูส้ กึ ของประชาชน บางครัง้ การมีสว่ นร่วมในระดับล่างลงมาก็อาจ
มีความเหมาะสมมากกว่าส�ำหรับบางประเด็น นอกจากนีใ้ นประเด็นทีม่ ี
ความซับซ้อน และมีการโต้เถียงมีความขัดแย้งอยู่ จะใช้เวลานาน บางครัง้
อาจต้องน�ำไปสู่การใช้สร้างการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ประเด็นที่ส�ำคัญก็คือค�ำถามที่ว่า ชุมชนต้องการเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
กล่าวคือระดับของการมีส่วนร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
และขั้นตอน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเชื่ อ ที่ ว ่ า
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจต้องมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง
การมีขอ้ ตกลงว่าการช่วยเหลือของประชาชนจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ทั้งเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างยั่งยืนโดยการยอมรับและสื่อสาร
ถึงความต้องการ และความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึง
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ และเป็นการแสวงหา และเอือ้ ต่อการเข้ามาเกีย่ วข้อง
ของผู้ที่มีศักยภาพที่จะได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่มีความสนใจในการ
ตัดสินใจนั้น นอกจากนี้ต้องมั่นใจได้ว่า มีความคิดเห็นของประชาชน
ในการออกแบบว่าพวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีข้อมูลที่เขาต้องการ
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ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที่มีความหมาย รวมทั้งเป็นการสื่อสาร
ไปยังประชาชนว่า ความคิดเห็นความห่วงกังวลของพวกเขามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจ
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการมีสว่ นร่วมจึงต้องเป็นการวางแผน
มีการเตรียมการทีร่ ะมัดระวัง ต้องเข้าใจว่า ในสังคมมีความหลากหลาย
และไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง นอกจากนี้ ความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกัน
มีความจ�ำเป็น การเรียนรูแ้ ละเปิดกว้างท�ำให้เกิดความโปร่งใส มีการรับรู้
ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ รวมทั้งมีการประเมิน
กิจกรรมการมีสว่ นร่วม และเกิดความมัน่ ใจในการท�ำงานต่อไป การศึกษา
ผลกระทบและการกระท�ำจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการมีส่วนร่วมจะน�ำไปสู่
การสร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่า ตลอดจนเกิดความผูกพันอย่างยัง่ ยืน
และวัฒนธรรมของการมีสว่ นร่วมก็จะเกิดขึน้ เป็นการสนับสนุนคุณภาพ
ของการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม (Atlee, 2009)
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4. รูปแบบของการมีส่วนร่วม
คือการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบและจากแนวคิดของ White
(1906) และ Tisdall, E Kay. (2013). รูปแบบการมีสว่ นร่วมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นคือ
• การมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นไปเพือ่ สร้างความชอบธรรมเท่านัน้
( Nominal participation) คือเพือ่ ท�ำให้เสร็จไปและมักเป็น
รูปแบบของการสั่งการจากข้างบน เป็นความสนใจของ
ผู้บริหารเป็นหลักและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเป็น
ความชอบธรรมหรือท�ำตามกติกาทางกฎระเบียบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจขณะที่ความสนใจจากประชาชน
ทั่วไปซึ่งยังมิได้ค�ำนึงถึงมากนักแต่ประชาชนก็อยากจะ
เข้าไปมีส่วนร่วม
• รูปแบบทีส่ องคือ รูปแบบทีใ่ ช้ทกั ษะความรูข้ องประชาชน
ในการวางแผนและด� ำ เนิ น การด้ ว ย (Instrumental
participation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะความสนใจ
จากข้างบนจะถูกน�ำไปปรึกษาหารือกับประชาชน เช่น
ประชาชนในท้องถิน่ ซึง่ ถือว่าเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น แล้ ว รู ป แบบของ
การปรึกษาหารือถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาด้วย
• การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ป ระชาชนมี โ อกาสในการสร้ า ง
การเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น (Representative
participation) ทั้งนี้ความสนใจของประชาชนจากข้างล่าง
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
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ส�ำหรับความสนใจจากฝ่ายบริหารก็จะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจ
ที่ดีขึ้นด้วย เพราะมีการน�ำความเห็นของประชาชนมา
พิ จ ารณา ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และเกิ ด ผลที่ มี
ประสิทธิผลมากขึ้น
• การมี ส ่ ว นร่ ว มในรู ป แบบของการเสริ ม สร้ า งพลั ง
(Transformative participation) และน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
และขยายผลต่ อ ไปซึ่ ง เป็ น ทั้ ง กระบวนการและเป็ น
เป้าหมายไปในตัว เพราะทั้งความสนใจจากฝ่ายบริหาร
และจากประชาชนทั่วไปได้ถูกน�ำมาพิจารณาไปด้วยกัน
ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส�ำคัญคือการสร้างพลัง การสร้างพลังนี้
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการ
มีสว่ นร่วม จากแนวคิดของการมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นกระบวนการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งประสบการณ์
ในการเข้าไปเกีย่ วข้อง หรือสามารถร่วมพิจารณาทางเลือก
ท�ำการตัดสินใจ และก่อให้เกิดการปฎิบัติร่วมกัน เพื่อที่
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
ในหลายหลายเรื่ อ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจที่ ดี ม ากขึ้ น
เกิดความสามารถที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง (1996, pp.8-9)
การเสริมสร้างพลังนี้จะท�ำให้เกิดการผูกพัน ท�ำให้เกิด
การท�ำงานร่วมกัน เกิดความสามารถ และเป็นการให้โอกาสในการ
มีส่วนร่วม ถือว่าการสร้างพลังเป็นกระบวนการที่ประชาชนทุกคน
ได้รับประโยชน์
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ทั้งนี้ สิ่งที่ส�ำคัญคือการใช้อ�ำนาจในการมีส่วนร่วม ในกรณี
การใช้อ�ำนาจเหนือ power over จะเป็นการก�ำกับครอบง�ำ ส่วนการใช้
อ�ำนาจต่อใคร power to เป็นการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ส่วนการใช้
อ�ำนาจร่วมกัน power with เป็นการด�ำเนินการเป็นกลุม่ แต่ถา้ เป็นการใช้
อ�ำนาจจากภายใน power from within จะเป็นการเสริมสร้างความเคารพ
ตัวเองและการยอมรับตัวเอง ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลังจึงเป็น
กระบวนการที่ประชาชนสามารถที่จะใช้อ�ำนาจร่วมกันได้ และเป็น
การสร้างพลังให้ประชาชนทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ (Samman & Santos, 2009, p. 8)

ภาพ 1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และการบริ ก าร
สาธารณะ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และการบริ ก ารสาธารณะ
มี ค วามส� ำ คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ การด� ำ เนิ น การของภาครั ฐ
หลายประเทศในอเมริกาเหนือมีการจัดเวทีพลเมืองมากขึ้น รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเล็กๆ มากขึ้น จัดเป็นการให้ประชาชน
หันมาท�ำงานร่วมกับรัฐ โดยเฉพาะการมีสภาเมือง ที่เป็นรูปแบบที่
จัดขึ้นทุกปี รวมถึงการมีองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้น�ำศาสนา โรงเรียน นักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม และมาจากกลุ่ม
ที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับฟังประชาชน
และสามารถที่จะได้รับรู้แนวคิดที่มีมากมาย และสามารถเลือกแนวคิด
ที่เหมาะสม และถูกใจทุกๆ คนได้ สามารถน�ำไปสู่การก�ำหนดกติกา
ร่วมกันได้ เพราะผูม้ สี ว่ นได้เสียและพลเมืองต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบาย นอกจากนี้การมีรัฐบาลแบบเปิด ก็ยังเพิ่มความสามารถ
ของพลเมืองในการทีจ่ ะมาช่วยในการก�ำหนดนโยบายให้ดขี นึ้ เช่น การให้
ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย น�ำมาสูก่ ารทีป่ ระชาชน
สามารถที่จะเสนอความเห็น และมีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบาย
ต่างๆ รวมทัง้ การให้ประชาชนสามารถทีจ่ ะโทรศัพท์ ส่งจดหมาย แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ ส่งข้อความผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
มาแสดงความคิดเห็นได้ อีกทั้งการมีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกิดการรับรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ และน�ำมาสู่การตัดสินใจโดยมิได้
เผชิญหน้ากันได้ อันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในที่สุดด้วย
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กระบวนการประชุมที่เป็นทางการแบบดั้งเดิม และโครงสร้าง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างไม่ทันสมัย
แต่ยงั มีความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ เพราะผูเ้ ข้าร่วมยังสามารถพบหน้า
สร้างความสัมพันธ์จากการท�ำงานร่วมกันแบบใช้ตัวจริง มิได้เป็นบุคคล
เสมือนจริง ตัวอย่างความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ มืองหนึง่ คือ มีกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำงบประมาณ มีการให้โอกาสและโครงสร้าง
ในการมีส่วนร่วมถูกออกแบบเฉพาะ เพื่อที่จะกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัว ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนบ้าน ในชุมชน
ในรูปแบบของกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
เสาหลักส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การมี
ค่านิยมร่วม การมีคุณธรรมจริยธรรม และล�ำดับขั้นของการมีส่วนร่วม
ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่การวางแผนการมีสว่ นร่วม การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
การรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การด�ำเนินการ
การติดตามประเมินผล
ค่านิยมร่วมเป็นการก�ำหนดความคาดหวังและแรงบันดาลใจ
ส�ำหรับกระบวนการมีส่วนร่วม ประมวลจริยธรรมเป็นสิ่งสนับสนุน
ให้การด�ำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ความชอบธรรม ได้รับความไว้วางใจล�ำดับขั้นของการมีส่วนร่วมเป็น
การออกแบบเพื่อช่วยในการเลือกระดับของการมีส่วนร่วมที่อธิบายถึง
บทบาทของประชาชนในกระบวนการมีสว่ นร่วมต่างๆ ซึง่ จะมีประโยชน์
ในการวางแผนการมีส่วนร่วม ค่านิยมร่วมของการมีส่วนร่วม คือ
การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
ในการมีส่วนร่วมรวม จึงควรมีข้อตกลงที่ว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของ
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ประชาชน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริม
การตัดสินใจที่ยั่งยืนด้วยมีการยอมรับ และประชาชนสามารถสื่อสาร
ความต้องการ และทราบความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกทั้งหมด
ซึ่งรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย
สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมคือสมาชิกมีโอกาส
ในการช่วยออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร สมาชิกมีส่วนในการให้
และรับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมาย การมีสว่ นร่วมเป็นการสือ่ สารไปยังสมาชิกว่า สิง่ ทีพ่ วกเขา
ได้แสดงความคิดเห็นหรือห่วงกังวลนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้วย
ทัง้ นี้ หน่วยงานทีด่ ำ� เนินการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้าใจแนวคิด
พืน้ ฐานเหล่านี้ และมีการตอบสนอง ตลอดจนมีจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการมีส่วนร่วม
มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านด้านการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

สมาคมของการมี ส ่ ว นร่ ว มของสาธารณชนสากล (IAP2)
ได้กำ� หนดมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการมีสว่ นร่วม
ไว้เพื่อให้เป็นค่านิยมพื้นฐานส�ำหรับการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็นความคาดหวังและเป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับการด�ำเนินการ
กระบวนการมีสว่ นร่วม ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการด้านการมีสว่ นร่วมต้องอาศัย
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นทั้งปัจเจกและกลุ่มของบุคคล
องค์กร แม้กระทั่งหน่วยงานทางด้านการเมืองซึ่งมีจุดยืนในเรื่องต่างๆ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจประชาชนทั่วไป จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นทั้ง
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ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่มี แต่การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชนทั่ ว ไปในการแก้ ป ั ญ หาหรื อ การตั ด สิ น ใจ
และใช้ขอ้ มูลจากประชาชนเพือ่ ท�ำให้เกิดการตัดสินใจทีด่ กี ว่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรมนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริม
สร้างความซื่อตรงของกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานด้านการมี
ส่วนร่วมจะต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ และผูกมัดตนต่อหลักการเหล่านี้
ทัง้ นี้ เป้าหมายเพือ่ ให้เกิดการตัดสินใจทีด่ ขี นึ้ อันเป็นการรวมความสนใจ
และความห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดั สินใจด้วย
บทบาทของผูด้ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม คือ การเสริมสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และช่ ว ยผู ้ มี อ� ำ นาจในการตั ด สิ น ใจ
ในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชน
สิ่งส�ำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1. 	การมีสว่ นร่วมจะท�ำให้เกิดความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่
ต่อกระบวนการ
2. 	การก�ำหนดบทบาทของประชาชนซึง่ ต้องเป็นการพิจารณา
อย่างชัดเจนและถูกต้องถึงบทบาทของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ
3. 	การเปิดเผยต้องเป็นการเสริมสร้างการเปิดเผยข้อมูลทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชน ตลอดจน
สามารถท�ำการประเมินการตัดสินใจได้
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4. 	การเข้าถึงกระบวนการทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม และ
เสมอภาค ตลอดจนมี โ อกาสในการที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสินใจ
5. 	การยอมรับของชุมชนทั้งนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ
สร้างความเสี่ยงในการแบ่งแยกชุมชน ชุมชนมีความสนใจ
ที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการต้องไม่น�ำไปสู่การสร้าง
ความแตกแยก แบ่งขัว้ หรือเกิดเพราะการแบ่งแยกหรือบังคับ
6. 	มีการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่การก่อกระแส
เพื่อสร้างความสนใจหรือน�ำไปสู่ผลของโครงการ
7. 	การผู ก พั น ต้ อ งแน่ ใจได้ ว ่ า ข้ อ ผู ก พั น ท� ำ ให้ ป ระชาชน
รวมทัง้ บุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีการตัดสินใจอย่างชอบธรรม
8. 	การสนับสนุนกระบวนการ ทั้งนี้จะเป็นการให้ค�ำแนะน�ำ
ผูป้ ฏิบตั งิ านใหม่ในพืน้ ทีแ่ ละให้ความรูต้ อ่ ผูต้ ดั สินใจ ตลอดจน
สาธารณชนเกีย่ วกับค่านิยมและการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
9. 	การวางแผนการมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบไปด้วย
ขอบเขตของการตัดสินใจที่ชัดเจน การระบุเวลาทรัพยากร
กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ การสร้างบทบาท
และความรับผิดชอบ การพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งความต้องการและค่านิยม การเลือก
ระดับของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมตลอดจนการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ การพัฒนาแผนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อย่างละเอียดส�ำหรับกระบวนการทัง้ หมดการสร้างและรักษา
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การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล การระบุเครือ่ งมือการประเมินผล
ที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะวัดผลของประสิทธิผล
10. เทคนิคส�ำหรับการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องมี
การใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
สภากาแฟ ลูกขุนพลเมือง การสนทนาแบบหมุนเวียน
เทคนิคกระบวนการกลุม่ การเสวนากลุม่ ทีป่ รึกษา เป็นต้น
การมีโอกาสในการด�ำเนินการ การสร้างประสบการณ์ และ
ความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ เข้าใจ กระบวนการ
การมีทักษะในการเลือกกระบวนการและเทคนิคต่างๆ
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญและสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงใช้ในการจัดกิจกรรม
ทางไกลด้วย
11. ในกรณีที่จ�ำเป็น การมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบดิจิทัล ก็ช่วย
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี อี ก ด้ ว ย อาจท� ำ ให้ เ กิ ด
ความไว้วางใจมากขึ้น โดยเฉพาะในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ
การมีส่วนร่วมได้ กล่าวคือความพอใจต่อรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความพอใจต่อ
การตอบสนองของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจรวมทัง้ การประเมินความโปร่งใสของภาครัฐ
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ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณะ การปรับปรุง
การบริการเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการบริหารภาครัฐ นอกจากนี้ มีกฎหมาย
หลายฉบับทีเ่ สริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริการสาธารณะ
แต่รปู แบบการสัง่ การดังแต่กอ่ น โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชนการสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ซึ่งจะน�ำไปสู่ประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ การสื่อสารที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการสื่อสารน�ำไปสู่ปัญหา
ความส�ำเร็จของการบริการสาธารณะสู่ชุมชนสิ่งที่ส�ำคัญคือ
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐน�ำแนวปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมายทีม่ มี า
สูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ชุมชนทีส่ ามารถทีจ่ ะริเริม่ การบริการสาธารณะของตนเองและปกป้องดูแล
ก็จะท�ำให้เกิดประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ (Makwande, 2021:
pp. 92-93)
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6. ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)1
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
หรือโดยอ้อมและอาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบาย
โครงการ หรือกิจกรรม เช่นเดียวกับผูท้ อี่ าจจะมีความสนใจในโครงการและ
หรือมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทั้งทางบวก
หรือทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะรวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนของพวกเขา ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ตลอดไปถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ อี ำ� นาจทัง้ ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนา นักการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม
และกลุ่มคนที่มีความสนใจเป็นการเฉพาะอีกครั้ง ยังรวมถึงชุมชน
วิชาการ และชุมชนธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความส�ำคัญมาก เพื่อสามารถบริหารจัดการนโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Lemke and Harris-Wai, 2015,
pp. 949-57)
ใครคือผู้มีส่วนได้เสีย พวกเขาอยู่ที่ไหน ค�ำถามนี้ต้องหา
ค�ำตอบเพือ่ การสร้างการมีสว่ นร่วม จึงควรมีขอ้ มูลทีร่ วมรายละเอียดต่างๆ
ของพวกเขาอย่างครบถ้วน เช่น ความสนใจของพวกเขา คุณลักษณะ
บทบาท ความส�ำคัญ รวมทัง้ ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมืองและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ค� ำว่าผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ที่บัญญัติค�ำนี้ไว้ชัดเจน
และ จากพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา นี้
1
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จะท�ำให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ระดับ
• ระดั บ แรกคื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ล� ำ ดั บ ที่ 1 ในที่ นี้ ถื อ ว่ า
เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะคือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงทัง้ ทางบวกและทางลบ ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีไ่ ด้ผลในทางบวก
ก็คือเจ้าของโครงการ ผู้ก�ำหนดนโยบายหรือฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นเจ้าของ
นโยบายหรือโครงการนั้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางลบก็มักจะเป็น
ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ ยูโ่ ดยรอบกับโครงการนัน้ ๆ หรือได้รบั ผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ไปจนกระทั่งถึงได้รับผลกระทบจาก
โครงการหรือกิจกรรมที่รฐั เป็นผู้อนุญาตให้เอกชนเป็นผูด้ �ำเนินการด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 1 มักจะเป็นผู้ที่เห็นชัดเจนของผลกระทบ
ทางลบหรือที่ไม่พึงปรารถนาของนโยบายหรือโครงการ เพราะพวกเขา
มักอยู่รอบๆ โครงการ นอกจากนี้ เรามักจะละเลยในเรื่องของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ที่บางครั้งต้องมีการพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิค
อย่ า งละเอี ย ด และควรค� ำ นึ ง ถึ ง ข้ อ มู ล ผลกระทบทางด้ า นต่ า งๆ
กลุ ่ ม ต่ า งๆ ด้ ว ย ประกอบกั บ การพิ จ ารณาที่ ร ะบุ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียมิใช่เพียงตีวงว่ากรอบรัศมีเท่านั้นเท่านี้ว่า
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 1 แต่จะต้องดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ประกอบ เพราะโครงการต่างๆ เกีย่ วพันกับระบบนิเวศ ทัง้ ทางกายภาพ
ชีวภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ
วั ฒ นธรรมจิ ต วิ ญ ญาณ และการเมื อ งของผู ้ ค นโดยรอบ ซึ่ ง ก็ จ ะมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคมต่างๆ จึงมีความส�ำคัญมากในการพิจารณา
มีส่วนได้เสีย
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• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 2 นั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยอ้อม ในทีน่ หี้ มายรวมถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ งมาจากการได้รบั
ผลกระทบของกลุ่มแรก ถึงแม้พวกเขามิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
แต่พวกเขาก็ได้รบั ผลกระทบซึง่ มีทงั้ ทางบวกและทางลบ เช่น ในบางพืน้ ที่
ประชาชนได้รับผลกระทบในทางบวกจากล�ำน�้ำชลประทานที่ส่งมาจาก
การสร้างเขื่อน ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของพวกเขา หรือพวกเขาได้รับ
ผลดีตอ่ การด�ำรงชีวติ เนือ่ งมาจากการมีไฟฟ้าแสงสว่าง หรือหมูบ่ า้ นของ
พวกเขาไม่ถูกน�้ำท่วมอีกต่อไป เพราะมีเขื่อนกั้นไว้ หรือ ผู้ประกอบการ
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลบวกจากการสร้างที่พักหรือจ�ำหน่าย
สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตพื้นที่ของโครงการ นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบโดยมิทราบมาก่อน
เช่น ผู้ที่อยู่ปลายน�้ำ  ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของมลพิษที่มา
ตามน�้ำ เป็นต้น
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 3 ถือว่าเป็นผู้ที่มักจะไม่ค่อย
ได้ รั บ การค� ำ นึ ง ถึ ง เพราะถู ก มองว่ า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว
พวกเขาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ของโครงการ หรือไม่ได้รับผลจากโครงการแต่อย่างใด
แต่พวกเขาอาจเป็นผูท้ มี่ คี วามสนใจเฉพาะ เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถพิเศษ
เป็นนักวิชาการ เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน
หรื อ เป็ น กลุ ่ ม สมาชิ ก ขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ภาคประชาสั ง คม
ที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ พวกเขาเหล่านี้จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูล
และมีความสนใจในนโยบาย กิจกรรม และโครงการ อาจจะเข้ามาร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียล�ำดับที่ 1 หรือ 2 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสนับสนุนหรือต่อต้าน
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โครงการได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 3 ที่เป็นนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูล และให้ค�ำปรึกษา
กับเจ้าของโครงการในการพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการ และยังให้
ข้อมูลกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในกรณีทขี่ อ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากเจ้าของโครงการ
นัน้ ไม่นา่ เชือ่ ถือ หรือไม่แน่ใจว่าจะเชือ่ ถือได้มากน้อยเพียงไรหรือข้อมูล
ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจะเป็นผูส้ ามารถบอกหรือ
พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่
สิ่งที่ควรค�ำนึงคือ ค�ำว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน
และชุมชน มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมเพียงใด ดังนั้น
จึงควรพิจารณาให้ถอ่ งแท้วา่ ใครคือผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรง ซึง่ น่าจะเป็น
ผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ นอกจากนี้ ค�ำว่า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทุกคนจะถือเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน แต่ผู้เกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพราะ
ผู้เกี่ยวข้องนั้นจะครอบคลุมไปถึงผู้ท่ีสนใจ นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมวิชาชีพ ภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ในการรับฟัง
ความคิดเห็น เราอาจจะต้องรับฟังจากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพราะผูม้ สี ว่ น
ได้เสียล�ำดับต้นๆ อาจไม่มขี อ้ มูล และความรูท้ จี่ ะมาแสดงความคิดเห็น
ได้มากนัก เพราะบางเรื่องต้องใช้ผู้รู้จริงในด้านนั้นๆ มาอธิบาย หรือ
ให้ความเห็น โดยเฉพาะทางเทคนิค หากพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ล�ำดับต่างๆ แล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะครอบคลุมทุกระดับ
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หากพิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 จะมีการกล่าวถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ในมาตรา 58
“มาตรา 58 การด�ำเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาต
ให้ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ”
นอกจากนี้ ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออก
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 ดังนี้
“เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการใด
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ
หรือการด�ำเนินการทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ซึง่ ผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาตต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
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หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�ำหนด
โดยจะก� ำ หนดให้ แ ตกต่ า งกั น ตามประเภทหรื อ ขนาดของโครงการ
หรือกิจการหรือการด�ำเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระส�ำคัญเกีย่ วกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการ
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด�ำเนินการ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการหรือกิจการ
หรือการด�ำเนินการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
โครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาตให้ผใู้ ด
ด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติประกาศก�ำหนดเป็นการเพิม่ เติมจากทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ตามวรรคสองด้วย”
ค�ำว่า “ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” นั่นหมายความว่า
ในการด�ำเนินการของรัฐนัน้ การรับฟังความคิดเห็นต้องเป็นไปอย่างทัว่ ถึง
รัฐธรรมนูญให้ความส�ำคัญกับประชาชนและชุมชน
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ชุมชน ในที่นี้ คือ กลุ่มของประชาชนที่มีคุณลักษณะต่างกัน
ซึง่ เชือ่ มโยงกันโดยความสัมพันธ์ทางสังคม มีแนวคิดร่วมกัน และเกีย่ วข้อง
กันด้วยการกระท�ำกิจกรรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ในลักษณะ
อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นมา
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการเป็นชุมชน เช่น การเป็นคนในพืน้ ที่
กลุม่ ทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน เช่น มีคา่ นิยม ทัศนคติตรงกัน เป้าหมายร่วมกัน
(sharing) การมีความสัมพันธ์กัน มีกิจกรรมร่วม กิจกรรมสังคมร่วม
(joint action) ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความสามัคคี และมีอัตลักษณ์
มีความผูกพันกันทางสังคม (social ties) เป็นความสัมพันธ์ทเี่ ป็นรากฐาน
ของชุมชน ความหลากหลาย (diversity) เป็นความซับซ้อนในชุมชน
ระดับความสัมพันธ์ที่ย่อยลงไป 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. การจัดท�ำตัวชี้วัด
การมีตวั ชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทาง
ในการบริหารการมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย และน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ที่มีประสิทธิผล ยังช่วยให้ผู้ก�ำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของแนวคิด
พืน้ ฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการมีสว่ นร่วม สร้างความคุน้ เคยกับเครือ่ งมือ
ที่จะน�ำไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล และ
เกิดความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์
ทีแ่ ตกต่างกัน เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมินประสิทธิผลในการมีสว่ นร่วม
ดังนัน้ จึงต้องมีความเข้าใจทีแ่ ท้จริงว่า การมีสว่ นร่วมคืออะไร และเข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเข้าใจ
หลักการพื้นฐานและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
การจัดท�ำตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมได้พจิ ารณาปรับปรุงจากตัวชีว้ ดั
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยสถาบันพระปกเกล้า (2558) และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ในกระบวนการ
มีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมทีก่ ว้างขวาง และครอบคลุมกลุม่ ต่างๆ
ได้มากขึ้น ทั้งนี้การจัดท�ำตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินการท�ำงานด้าน
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาหลักการ
ของการเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลซึ่ ง ล้ ว นมี
ความสัมพันธ์กัน และน�ำไปใช้ในการยกระดับการยบริการสาธารณะ
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นอกจากนี้ ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรม
การมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารรูปแบบ การให้ขอ้ มูล การเปิด
รับฟังความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามประเมินผล
จนกระทั่งถึงผลลัพธ์ และผลกระทบของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้
ยังมีการค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จัดเป็นเรื่องที่ส�ำคัญว่าใครที่จะเป็น
ผูท้ เี่ ข้ามาสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วม วิธกี ารทีใ่ ช้คอื วิธกี ารใด สอดคล้องกับ
กลุม่ เป้าหมายหรือไม่ โอกาสของกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วม
ทั้งนี้เป็นการให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่ละเลยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่างๆ การประเมินผลการมีส่วนร่วม
จะท�ำให้ทราบได้ว่าการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้นบรรลุผลหรือไม่
และผลได้ถกู น�ำไปใช้อย่างไร ทัง้ นีย้ งั ประเมินไปถึงผลของการมีสว่ นร่วม
ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ด้วย ดังแสดงในภาพ 2

ตัวชี้วัด
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จุดมุง่ หมายของการจัดท�ำตัวชีว้ ดั อีกประการหนึง่ คือ ต้องการ
ให้เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันมากกว่าการมีสว่ นร่วมทีผ่ วิ เผิน
(ทีป่ ระชาชนเป็นเพียงองค์ประกอบของกระบวนการ หรือเพียงรับรู)้ และ
ไม่นำ� ไปสูผ่ ลลัพธ์ทพี่ งึ ปรารถนาแต่อย่างใด แต่กลายเป็นการมีสว่ นร่วม
ที่สร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของนโยบายนั้น
ในทีส่ ดุ ก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือสิน้ เปลืองงบประมาณโดยไม่คมุ้ ค่าเลย
ดังนัน้ ในกระบวนการของการมีสว่ นร่วมจึงต้องมีการวางแผน
ซึ่งค�ำนึงถึงบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ รวมถึงสังคมวัฒนธรรม
ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางการเมืองของพื้นที่ ความพร้อม ศักยภาพ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศักยภาพและสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมนี้ด้วย
ในการพิจารณาการจัดท�ำตัวชี้วัด ต้องค�ำนึงถึงหลักการที่
ส�ำคัญคือ ความเสมอภาคของทุกคน อิสรภาพในการเข้ามามีส่วนร่วม
ความสามารถและจิตสาธารณะของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ตั ว ชี้ วั ด นี้ จ ะสะท้ อ นถึ ง ความตั้ ง ใจและจริ ง ใจของการจั ด
กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากการออกแบบการมีส่วนร่วม
หรือการปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ส่วนการมีส่วนร่วมนั้นอาจจะมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมหลายครั้ง
หลายพื้นที่ และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม ทีจ่ ะสะท้อนถึงการมีสว่ นร่วม ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
การมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น หรือจะเป็นการมีสว่ นร่วมอย่างเฉยชา
และท�ำให้ประชาชนไม่รสู้ กึ กระตือรือร้น และไม่เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
อันน�ำมาสูค่ วามล้มเหลวของการมีสว่ นร่วม เพราะไม่เกิดประสิทธิผลของ
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การมีสว่ นร่วม ทัง้ หมดขึน้ กับการออกแบบวางแผน ส่วนการประเมินผล
นั้นจะเป็นการประเมินผลกิจกรรม ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยเป็น
การประเมินผลในหลายรูปแบบ ทั้งประสบการณ์ของประชาชนที่ได้รับ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะะสะท้อนถึงความตั้งใจ และเจตจ�ำนง
ทีจ่ ะให้เกิดผลสัมฤทธิท์ นี่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ดังภาพ 3 และ 4
และมีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดัง ภาพ 5 ปัจจัยเหล่านี้ถูกน�ำมาออกแบบ
การมีสว่ นร่วมและจัดท�ำตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะสะท้อนเจตจ�ำนงศักยภาพ
และผลของการด�ำเนินการ

ตัวชี้วัด
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เตรียมการและวางแผน
อย่างระมัดระวัง

ความมั่นใจในเรื่องความ
เหมาะสมทางด้าน
วัฒนธรรม

การปรึกษาหารือเชิงรุ ก
และทีม่ าของข้อมูล
ย้อนกลับ

ความร่วมมือและการมี
เป้ าหมายร่วมกัน

เปิ ดเผย เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้

ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

การสร้างความผูกพัน
ตลอดโครงการ

การเรียนรู้ การมีสาํ นึก
รับผิดชอบและความ
เชือ่ มั่นไว้วางใจ

ความซือ่ ตรง โปร่งใส
และซื่อสัตย์

การจัดการและแก้ไข
ความคับข้องใจ ความ
เดือดร้อน

คํานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิ
บาล

การมีส่วนร่วมอย่าง
ครอบคลุม
Inclusive
participation

การสร้างพลังของสตรี
และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ วัยและ
สภาวะของบุคคล

การคํานึงถึง
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการเข้าถึง
ได้

ภาพ 4 หลักการที่ใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ภาพ 5 ขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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การจัดท�ำตัวชีว้ ดั นี้ ผูจ้ ะให้ขอ้ มูลได้คอื ประชาชน ทีเ่ ป็นผูเ้ ข้ามา
มีส่วนร่วม ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป
หรือ เจ้าหน้าที่ เจ้าของโครงการ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้บริหารองค์กร
ในที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ ก. หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เช่น ฝ่ายกองการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทัว่ ไป ฝ่ายการเงิน บัญชี ฝ่ายกฎหมาย
รวมทัง้ ฝ่ายบริหารสูงสุด ป. หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป รวมผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผูเ้ กีย่ วข้อง และ จ. หมายถึง เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน เป็นเจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป
โดยปรับปรุงจาก สถาบันพระปกเกล้า (2558)
ขั้นที่ 1
หลักการ และการวางแผน

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

หลักการ มีหลักการและ • มีหลักการทีช่ ดั เจนและยึดปฏิบตั ริ ว่ มกัน
และการ แผนงานที่ชัดเจน เช่น โปร่งใส มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
วางแผน เพือ่ ปฏิบตั ริ ว่ มกัน เคารพหลั ก นิ ติ ธ รรม และหลั ก สิ ท ธิ มนุษยชน เป็นต้น
• ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ความเข้าใจในหลักการ และ
สนับสนุนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
• มีแผนงานการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
ทีช่ ดั เจนทัง้ ขององค์กร ในภาพรวม และ
เฉพาะโครงการ
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ผู้ตอบ

การเตรียมข้อมูล • มีการเตรียมข้อมูล อย่างครอบคลุม
ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน เข้าใจง่าย
• ทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
• มี ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะกั บ ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้
สามารถเข้าใจได้

จ

การวางแผนการ • กำ� ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะการดำ�เนิ น การ
มีส่วนร่วม เช่น
แต่ละครั้งที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์
สถานที่ วิธีการ • กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ดำ�เนินการทุกครั้ง
กำ�หนดเวลา
• กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ดำ�เนินการ
สอดคล้ อ งกั บ การเตรี ย มการเรื่ อ ง
ผู้มีส่วนได้เสียที่ดำ�เนินการไว้
• กำ�หนดสถานที่ ใ นการดำ�เนิ น การที่
เหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก และสบายใจที่จะเข้าร่วม
เหมาะกับประชานแต่ละกลุ่ม
• วิ ธี ก ารดำ�เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาว

จ
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• วิ ธี ก ารดำ�เนิ น การในการสร้ า งการมี
ส่วนร่วมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมยินดีเข้าร่วมและเป็น
วิธีการที่ดำ�เนินการได้ง่าย สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ ประชาชนไม่รังเกียจ
วิธีการนี้
• มี ก ารเลื อ กเครื่ อ งมื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในลำ�ดับขัน้ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถ
ใช้เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
• มีการกำ�หนดเวลาดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ และ
ประชาชน
การเตรียมการ • มีแผนงาน แผนงบประมาณทีส่ อดคล้อง
ด้านงบประมาณ กับแผนงาน และเพียงพอในการดำ�เนินการ
ทรัพยากร และ
ตลอดโครงการ
บุคลากร
• มีการสมทบงบประมาณ ทรัพยากรอืน่ ๆ
ในการดำ�เนินการจากภาคส่วนต่างๆ
• มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในการดำ�เนิ น การเสริ ม สร้ า งการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมายได้
• มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนิน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
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การเสริมสร้างพลัง
การพัฒนาศักยภาพ
การรวมตัวกัน
การรวมกลุม่ เฉพาะ
ต่างๆ เช่น กลุ่ม
สตรี ชาติพันธุ์
โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง
การระบุและ
วิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย

เตรียมการ
ประเมินผล
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ผู้ตอบ

• มีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมได้
• มีการจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมสำ�หรับ
กลุม่ เฉพาะทีไ่ ม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ตามปกติที่จัดเพื่อประชาชนทั่วไปได้
• มีการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาส
มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

จ

• มี ก ารรวบรวมรายนามและข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ชุ ม ชน
หน่วยงาน และหน่วยงานองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
• มี ก ารระบุ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม เฉพาะ
และกลุ่มด้อยโอกาส
• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
• ระบุ ตั ว แทนที่ ช อบธรรม ที่ ม าจาก
การปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง
• จั ด ทำ�ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการมี
ส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักการ และ
วัตถุประสงค์
• เตรียมเครื่องมือในการประเมิน และ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ในการทำ�การประเมิน

จ
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ขั้นที่ 2
การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพั น
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ผู้
ตอบ

• หน่วยงานนีม้ กี าร เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการ

ป

• ท่ า นเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ผยแพร่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ป

• ท่านทราบดีว่าจะติดต่อร้องเรียนกับ
หน่วยงานนี้ได้ด้วยวิธีใด
กลุ่มผู้รับข้อมูล • หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
• หน่ ว ยงานมี ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรง
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ทั่วไป
การใช้สื่อใน
• หน่วยงานนี้มีการใช้สื่อในการให้ข้อมูล
การให้ข้อมูล
แก่ ป ระชาชน ตามระเบี ย บของทาง
ราชการครบถ้วน
• หน่วยงานนีม้ กี ารให้ขอ้ มูลผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์อนื่ ๆ มากกว่า 2 ช่องทาง เช่น
ผ่ า น website, Facebook, line,
clubhouse, Instagram, tweeter
ความถี่ใน
• หน่วยงานนี้มีการให้ข้อมูลกับภาคส่วน
การให้ข้อมูล
ต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ป

หน่วยงาน การให้ข้อมูล
มีการให้ แก่ภายนอก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข่าวสาร
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หน่วยงาน
มีการรับฟัง
ความคิดเห็น
ประชาชน
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ช่องทาง
• ประชาชนทั่วไปมีช่องทางที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้
การเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก
• ผูข้ อรับข้อมูลจากหน่วยงานไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายเลย
การจัดซื้อจัดจ้าง • หน่วยงานมีการเผยแพร่เรือ่ งการจัดซือ้
จัดจ้างที่จะดำ�เนินการ
• หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่ สั ญ ญาที่ ไ ด้
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
มีการรับฟัง
• หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นและ
ความคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะจากบุ ค คลทั่ ว ไปและ
จากภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน
• หน่วยงานมีเครือ่ งมือในการให้ประชาชน
แสดงความคิ ด เห็ น ที่ ส ะดวก เช่ น
กล่องรับฟังความคิดเห็น
• ความคิดเห็นที่รับฟังได้มีการนำ�ไปใช้
ปรับปรุงการทำ�งาน
กลุ่มบุคคลที่
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
หน่วยงานรับฟัง
เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
ความคิดเห็น
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม
และประชาชนทั่วไป
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ความเต็มใจ
ในการรับฟัง
ความคิดเห็น

ความตั้งใจ
ในการรับฟัง
ความคิดเห็น

การเห็นคุณค่า
ของการรับฟัง
ความคิดเห็น
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• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ตามที่
กฎหมายกำ�หนด
• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น เมือ่ มีการ
ร้องขอ
• หน่วยงานจัดการรับฟังความคิดเห็นปกติ
• เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต้ น คื อ ผู้ รั บ ทราบ
ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น
• ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางคื อ ผู้ รั บ ทราบ
ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น
• ผูบ้ ริหารระดับสูงคือผูร้ บั ทราบข้อคิดเห็น
หรือรับฟังความคิดเห็น
• ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ รั บ ฟั ง มั ก ได้ รั บ
การตอบสนองเช่น แจ้งผลการรับฟัง
• หน่วยงานมีการ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการให้
แก่ประชาชน
• มีการแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
• เมือ่ มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียน
แล้วมีการแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
• ในกรณีทตี่ อ้ งตัดสินใจเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
แก่ ป ระชาชน มี ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่
ประชาชนมากพอและนานพอแล้วให้
เวลาในการรับฟังอย่างทั่วถึง
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กลไก
ในการรับฟัง
ผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน การมีส่วนร่วม
มีการให้ ในการวางแผน
มีส่วนร่วม ตัดสินใจ
ในกระบวน
การตัดสินใจ

กระบวนการ
ตัดสินใจ
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• มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
• มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน
หญิง ชาย และกลุ่มเพศสภาพ กลุ่ม
ผู้ ด้ อ ยโอกาส และเยาวชน เป็ น ต้ น
ในการเข้ามามีส่วนร่วม
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน
ตัดสินใจของหน่วยงาน
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับกิจกรรม
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับโครงการ
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับวางแผน
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับนโยบาย
• ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ
ดำ�เนินงานของหน่วยงาน
• ในการตัดสินใจของหน่วยงานมักมีการใช้
กระบวนการตั ด สิ น ใจโดยใช้ เ สี ย ง
ส่วนใหญ่
• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้
โดยการหว่านล้อม / บีบบังคับ
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• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้
ฉันทามติ (เห็นพ้องต้องกัน)
มิติของเวลา
• มี ก ารให้ เ วลาที่ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจที่
กับการตัดสินใจ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้มีส่วนร่วม
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ในการตัดสินใจ
เจ้าหน้าที่รัฐ
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
นักวิชาการ
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
หน่วยงานพัฒนาเอกชน
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป
กระบวนการ
• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ใช้กรรมการ
ตัดสินใจด้วยวิธีแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจ
ในการตัดสินใจ • มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ตัดสินใจด้วยวิธีเสนอชื่อโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้างของหน่วยงานของท่านได้โดย
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
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องค์
ประกอบ
หลัก
หน่วยงาน
มีการ
พัฒนา
ความ
สามารถ
ในการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
และ
เจ้าหน้าที่

in_
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องค์ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

การพัฒนา
• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ความสามารถ
ในการมีส่วนร่วม ประชาชน
ของประชาชน • หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
และเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
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ขั้นที่ 3
การจัดท�ำรายงาน การติดตามและการประเมินผล

องค์
ประกอบ
หลัก
ก า ร จั ด ทำ�
รายงานการ
ติดตามและ
การประเมิน

in_
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องค์
คำ�ถาม
ผู้ตอบ
ประกอบ
ย่อย
การวิเคราะห์ มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการมี ก
ข้อมูล จัดทำ� ส่วนร่วม
รายงานและ
มีการนำ�ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการมี
รายงานผล
ส่วนร่วมมาวิเคราะห์และจัดทำ�รายงาน
เสนอผู้บริหาร
การติ ด ตาม มี ก ารติ ด ตามผลการจั ด กิ จ กรรมว่ า ก
ประเมินผล ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมหรือไม่
ก า ร ใ ช้ ผ ล มีการนำ�ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการมี ก
เพือ่ ประกอบ ส่วนร่วมไปใช้ประกอบการพิจารณา
การตัดสินใจ ตัดสินใจ
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โดยสรุป การจัดท�ำตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่จะน�ำไปใช้ใน
การยกระดัับการบริการสาธารณะ ได้จัดท�ำบนพื้นฐานของการต่อยอด
จากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท�ำให้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายเกิดขึ้นจริง
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บทที่ 4
ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส
• ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ •

แนวคิดความโปร่งใสเป็นหนึง่ ในหลักธรรมาภิบาลทีห่ ลายประเทศ
และองค์การสาธารณะพยายามน�ำมาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งในแง่ที่
เป็นกระบวนการหรือหลักการเพื่อส่งเสริมให้การท�ำงานขององค์การ
โดยรวมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการพยายามพัฒนาตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส
เพือ่ น�ำไปใช้ในการตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานตนเองให้ทำ� งาน
ไปตามที่คาดหวัง (Kopits and Craig, 1998)
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ในช่ ว งหลายสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา รั ฐ บาล
ภาคประชาสังคมรวมถึงแวดวงวิชาการต่างพยายามอย่างยิง่ ในการสร้าง
ตัวชี้วัดความโปร่งใสที่สามารถวัดคุณลักษณะความโปร่งใสได้อย่าง
แม่นย�ำมาอย่างต่อเนื่อง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ ยังไม่มตี วั ชีว้ ดั ใดในประเทศไทยทีส่ ามารถน�ำไปใช้วดั
ความโปร่งใสได้อย่างแม่นย�ำและครอบคลุมทุกมิตไิ ด้จริง จากผลการศึกษา
ทีค่ น้ พบในรายงานการศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและหลักการความโปร่งใส
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ใน หลั ก ธรรมาภิ บ าล: จากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสั ง คมไทย
(ถวิลวดี และคณะ, 2561) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้ตัวชี้วัด
ความโปร่งใสเหล่านัน้ ไม่สามารถใช้วดั ได้จริงเนือ่ งมาจากหลายประการ
ได้แก่ 1) การออกแบบตัวชี้วัดขาดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ
หลักตัวชี้วัด 2) การออกแบบตัวชี้วัดที่ปรับใช้ในระดับกว้างเกินไป
ไม่จำ� เพาะเจาะจง และ 3) การออกแบบตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่สามารถวัดคุณลักษณะ
หรือธรรมชาติของตัวชี้วัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
ด้วยเหตุนี้ ในการจัดท�ำตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ที่ตอบโจทย์
การท�ำงานขององค์การสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบตัวชี้วัดองค์การโดยอิงจากหลักคิด
ด้านความโปร่งใส รวมถึงเรียนรู้และปรับใช้นโยบายที่ใช้ได้จริงจาก
ประเทศต้นแบบ ทั้งนี้ ต้องสามารถน�ำมาผสมผสานและปรับให้เข้ากับ
แนวคิดความโปร่งใสรวมถึงบริบททางกฎหมายทีร่ องรับในประเทศไทย
ให้ได้อย่างลงตัว
หลักการความโปร่งใสในต่างประเทศและประเทศไทย
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงการสรุปบทเรียนและหลักการ
ความโปร่งใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ อธิบายให้เห็นถึงหลักการ
พื้นฐานความคิด กรอบความคิดและขอบเขตของแนวคิดความโปร่งใส
ทีป่ รากฏทัง้ ในกฎหมายและนโยบายทีส่ ำ� คัญ โดยหวังว่าจะใช้กรอบความคิด
ดังกล่าวเป็นฐานในการออกแบบพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทย ทัง้ นี้ จะเริม่ ด้วยการสรุปหลักการและความคิดความโปร่งใส
ที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากนัน้ จะกล่าวถึงการปรับใช้
หลักความโปร่งใสในทางกฎหมายและนโยบายในบริบทของประเทศไทย
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กรอบความคิด คุณลักษณะ และมิตข
ิ องความโปร่งใส

ในการออกแบบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลที่
สอดคล้องไปกับทฤษฎี หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความโปร่งใสในฐานะแนวคิดอย่างเป็นระบบ อนึง่ เดวิด ฮีลด์ (David Heald)
นักวิชาการชาวอังกฤษทีไ่ ด้ศกึ ษาความโปร่งใสและการตรวจสอบองค์การ
สาธารณะต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ได้อธิบายเกีย่ วกับมิติ คุณลักษณะ
และขอบเขตของ ‘ความโปร่งใส’ ไว้ใน “Variety of Transparency”
ในหนังสือ Transparency: The Key to Better Governance? (2006)
ไว้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ
ในการน�ำเสนอของฮีลด์ เขาได้เสนอวิธีการความโปร่งใส
เสมือนว่าก�ำลังศึกษากายวิภาค (anatomy) ของสัตว์หรือมนุษย์ เพื่อ
สร้างความน่าสนใจ และพยายาท�ำให้ความคิดเกี่ยวกับ ‘ความโปร่งใส’
ทีค่ อ่ นข้างเป็นนามธรรมสามารถจับต้อง และศึกษาแบบแยกส่วนได้ดขี นึ้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฮีลด์ พยายามช�ำแหละร่างกายของความโปร่งใส
ให้เห็นทีละส่วนเพือ่ ชวนให้นกั วิชาการสามารถศึกษาและปรับใช้ได้อย่าง
มีขอบเขตมากขึ้น
ในความหมายอย่างกว้าง ฮีลด์มองความโปร่งใสเป็นได้ทั้ง
กระบวนการและสถานะ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท�ำให้บุคคล
สาธารณะ องค์การสาธารณะ หรือสถาบันทีม่ ที มี่ าจากประชาชนสามารถ
แสดงความรับผิดและรับชอบต่อประชาชนได้1 และในส่วนความหมาย
การมองในเชิงความรับผิดและรับชอบนีท้ ำ� ให้แนวคิดเรือ่ งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง
และทับซ้อนกับแนวคิดเรื่องความพร้อมรับผิดหรือความสามารถรับผิดชอบได้
(Accountability) สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสองฝ่าย
ขึ้นไป ที่ผูกพันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน
1
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ที่ลึกลงไปกว่านั้น ฮีลด์ได้จ�ำแนกความโปร่งใสใน 2 มิติ คือ 1) ทิศทาง
ความโปร่งใส (Directions of transparency) และ 2) ความหลากหลาย
ของความโปร่งใส (Varieties of transparency) ซึ่งสามารถน�ำมาใช้
ในการก�ำหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชิงปฏิบัติ
ในการจ�ำแนกความโปร่งใสเชิงทิศทาง ฮีลด์ได้แบ่งความโปร่งใส
ออกเป็น 2 แกนทิศทาง คือ ความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวตั้ง (Vertical
transparency) และความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวนอน (Horizontal
transparency) โดยในส่วนของความโปร่งใสแนวตั้ง จะแบ่งได้ได้ดังนี้
(Heald, 2006, pp. 27-29)
1. ความโปร่งใสจากบนลงล่าง (Transparency downwards)
หมายถึง การทีม่ สี ถาบันหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่าท�ำให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจ
น้อยกว่าเปิดเผยข้อมูลอยู่เสมอ กล่าวคือ ผู้ที่มีอ�ำนาจน้อยกว่าต้องดู
ตรวจสอบ สอดแนมเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น
การสอดแนมประชาชนของรัฐบาล
2. ความโปร่งใสจากล่างขึ้นบน (Transparency upwards)
หมายถึง การทีม่ สี ถาบันหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจน้อยกว่าท�ำให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจ
มากกว่าเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื การทีค่ นทีม่ ี
อ�ำนาจน้อยสามารถตรวจสอบการด�ำเนินการ หรือพฤติกรรมของบุคคล
องค์กร และสถาบันทีอ่ ยูเ่ หนือกว่า ตัวอย่างก็คอื การท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
ของประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
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กล่าวคือ

ส�ำหรับความโปร่งใสแนวนอน ฮีลด์ได้จำ� แนกออกเป็น 2 ลักษณะ

1. ความโปร่งใสแบบจากภายในสู่ภายนอก (Transparency
outwards) หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การหรือสถาบันสามารถ
รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้างนอกองค์การหรือสถาบันของตนเอง
ยกตัวอย่างก็คอื พนักงานของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ สามารถรับรูเ้ รือ่ งราว
และความเป็นไปของคู่แข่งของตนเอง
2. ความโปร่ ง ใสแบบจากภายนอกมองเข้ า มาข้ า งใน
(Transparency inwards) หมายถึง ความโปร่งใสเกิดจากการให้สมาชิก
นอกองค์การหรือสถาบันเห็นข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรม หรือความเป็นไป
ภายในองค์การหรือสถาบัน ความโปร่งใสในลักษณะนี้มีความใกล้ชิด
กับแนวคิดกฎหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information
legislation) เนื่องจากว่ากฎหมายเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลขององค์การภาครัฐต่างๆ
นอกจากนี้ ฮีลด์ ได้กล่าวไว้วา่ ในสังคม สถาบัน หรือองค์การ
หนึ่งๆ สามารถเกิดความโปร่งใสทั้งในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน
ทัง้ นี้ ลักษณะการเกิดขึน้ ของความโปร่งใสแบบทิศทางสามารถด�ำเนินไป
ได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ ในรูปแบบแนวตั้ง ความโปร่งใสอาจมีทั้ง
แบบบนลงล่าง และล่างขึน้ บนในเวลาเดียวกันก็ได้ หรือแม้กระทัง่ ไม่มเี ลย
ก็ได้ ทัง้ นี้ หากมีขนึ้ ทัง้ สองแบบแล้ว ก็สามารถเป็นอยูค่ กู่ นั แบบสมมาตร
หรือไม่สมมาตรก็ได้ อนึง่ การเกิดขึน้ ของความโปร่งใสรูปแบบแนวนอน
ก็สามารถเกิดขึ้นแบบสองทางในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบแนวตั้ง
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ส�ำหรับความโปร่งใสในมิติความหลากหลาย ฮีลด์ได้จ�ำแนก
เพื่อมาเสริมการอธิบายความโปร่งใสในเชิงทิศทางให้เห็นความซับซ้อน
มากขึ้ น ความหลากหลายของความโปร่ ง ใสในลั ก ษณะคู ่ ต รงข้ า ม
(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) ความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฏกับความโปร่งใสที่บรรลุผลได้จริง
(Nominal versus Effective Transparency) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ส�ำหรับความโปร่งใสแบบเหตุการณ์กบั กระบวนการในองค์การ
หนึ่งๆ นั้น สามารถชี้วัดหรือตรวจสอบได้ใน 2 รูปแบบคือ เหตุการณ์
และกระบวนการ โดยความโปร่งใสในแง่เหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์
ได้ดว้ ยการสังเกตจาก ปัจจัยน�ำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีจ้ ะต้องเป็นสิง่ ทีส่ ามารถวัดได้ อยูน่ งิ่ และ
แสดงให้เห็นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผลผลิต
หรือจ�ำนวนผู้ที่พ้นจากความยากจนในฐานะผลลัพธ์ เป็นต้น ในขณะที่
ความโปร่งใสเชิงกระบวนการนัน้ จะไม่สามารถวัดได้เหมือนกับเหตุการณ์
แต่สามารถใช้การบรรยายข้อมูลแทนได้ ซึง่ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2
แบบคือ 1) แบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process)
เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทีบ่ รรยายถึงวิธกี ารหรือขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
เหตุการณ์หนึง่ สูเ่ หตุการณ์หนึง่ หรือจากปัจจัยน�ำเข้าสูผ่ ลผลิต ตัวอย่างเช่น
การเปิดเผยข้อมูลถึงกระบวนการจัดบริการสาธารณะขององค์การสาธารณะ
แห่งหนึง่ กรณีการจัดให้บริการขนส่งสาธารณะ หรือสาธารณสุข เป็นต้น
และ 2) กระบวนการเชือ่ มโยง (Linkage Process) เป็นการเปิดเผยข้อมูล
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ความเชือ่ มโยงเชิงเหตุผลระหว่างกระบวนการผลิตและผลลัพธ์ทไี่ ด้ เช่น
การแสดงข้อมูลของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมทีอ่ ธิบายว่าการเพิม่ ขึน้
ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ในฐานะผลผลิตจะสามารถลด
ความจนและเพิม่ คุณภาพชีวติ ในฐานะผลลัพธ์ได้อย่างไร ทัง้ นี้ สามารถ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสในมิตนิ ไี้ ด้ตามภาพข้างล่าง

ปัจจัยนำ�เข้า

กระบวนการ
แปลงสภาพ

ผลิตผล

กระบวนการ
เชื่อมโยง

ผลลัพธ์

การวัดโดยตรง

การกำ�หนดที่มี
เหตุผลรองรับ

การวัดผ่าน
กิจกรรมที่เป็น
ตัวแทน

การเข้าใจใน
กระบวนการ
เพื่อเห็นถึง
ความเชื่อมโยง

เป็นการวัดที่มี
ความซับซ้อน
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ

องค์การ

ภาพ 1 ความโปร่งใสในมิติกระบวนการและเหตุการณ์ของ

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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ในส่วนถัดมาคือ ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์
โดยได้ จ� ำ แนกเป็ น 2 รู ป แบบย่ อ ยตามชื่ อ ตามล� ำ ดั บ โดยส� ำ หรั บ
ความโปร่งใสแบบอดีตจะเป็นการแสดงข้อมูลข่าวสารถึงกระบวนการ
พฤติกรรม หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
การจัดท�ำรายงานขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้นทุกปี
เพือ่ เป็นการสร้างความโปร่งใสและการสร้างความรับผิดรับชอบสาธารณะ
ในส่วนของความโปร่งใสแบบทันเหตุการณ์ จะเป็นการแสดงข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ พฤติกรรม หรือสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่
ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการสร้างความโปร่งใสที่เน้นการก�ำกับดูแลหรือ
ตรวจสอบแบบสมบูรณ์มากที่สุด ในการแสดงข้อมูลตามรูปแบบนี้
จะเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
การจัดท�ำระบบประเมินผลหรือติดตามการท�ำงานในหน่วยงานเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
ความโปร่งใสในรูปแบบสุดท้ายคือ ความโปร่งใสแบบบนกระดาษ
กับใช้งานได้จริง กล่าวคือ ความโปร่งใสสามารถแบ่งได้โดยอิงกับรูปแบบ
การใช้งานได้จริง ฮีลด์ได้เสนอว่า ความโปร่งใสมีทั้งแบบที่เขียนเอาไว้
เป็นหลักการที่บอกว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้งานได้จริง
กับความโปร่งใสทีเ่ น้นการบรรลุให้เกิดผลลัพธ์ น�ำไปปฏิบตั ใิ ช้งานได้จริง
ถ้าเป็นความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฎนี้ อธิบายได้ว่า มีหลักการ
ความโปร่งใสบรรจุไว้อยู่ในรายงาน หลักปฏิญาณ หรือกฎหมายต่างๆ
ที่ถกู เขียนเอาไว้อย่างสวยหรู แต่ไม่ได้รับการไปใช้งานอย่างเป็นระแบบ
และเป็นจริงเป็นจัง ดังตัวอย่าง การเขียนรายงานคอร์รปั ชันขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยในรายงานมีการพูดถึงการส่งเสริมความโปร่งใส
ที่แนะน�ำให้ประเทศต่างๆ น�ำไปปฏิบัติ หรือบรรจุไว้ในแนวนโยบาย
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หรือกฎหมายของรัฐ แต่เมื่อน�ำไปบรรจุแล้ว กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปฏิบัติหรือวัฒนธรรม
แต่อย่างใด ในส่วนความโปร่งใสทีไ่ ด้ผลจริงในทางปฏิบตั ิ จะเป็นการเปิดเผย
ข้อมูล หรือการปรับใช้หลักความโปร่งใสที่เน้นการท�ำงานได้ กล่าวคือ
มีกระบวนการหรือการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐ องค์การ หรือสังคม
ได้บรรลุลักษณะต่างๆ ของความโปร่งใสได้จริง หรือหากไปไกลกว่านั้น
ก็คือ สถาบัน หรือองค์การต่างๆ สามารถปรับใช้หลักความโปร่งใส
เพือ่ แก้ไขหรือสร้างสังคมให้ดขี น้ึ มาได้จริง ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูล
ขององค์การภาครัฐอย่างกองทัพจนท�ำให้เห็นการทุจริตที่ก�ำลังเกิดขึ้น
และสามารถป้องกันและแก้ไขได้จริง
รูปแบบความโปร่งใสเหล่านี้ คือ สิ่งที่ฮีลด์ได้เสนอเอาไว้
เพือ่ เป็นการท�ำความเข้าใจหลักการดังกล่าวให้ลมุ่ ลึกและครอบคลุมทีส่ ดุ
สิ่งส�ำคัญก็คือ แนวทางการอธิบายของเขายังช่วยให้นักวิชาการหรือ
นักปฏิบตั ริ ถู้ งึ ขอบเขตของความโปร่งใสได้อย่างชัดเจนจนสามารถน�ำไป
ปรับใช้ และออกแบบตัวชี้วัดต่อได้ในเบื้องต้น
ขอบเขตของความโปร่งใส

ในส่วนก่อนหน้านี้ ได้มกี ารน�ำเสนอหลักความโปร่งใสในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของแนวคิดนี้ได้อย่างดี อย่างไรก็ดี
การท�ำความเข้าใจดังกล่าวยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะการแสดงให้เห็นว่ามี
องค์ประกอบใดบ้างในสถาบันหรืององค์การที่เป็นวัตถุ (Subject) ของ
การวัดความโปร่งใสเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดได้
อย่างแม่นย�ำมากพอ เพราะยังไม่ได้ระบุให้ชดั พอว่าจ�ำต้องวัดคุณลักษณะ
หรือปัจจัยใดบ้างในบริบทขององค์การสาธารณะ
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จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก (University of
Gothenburg) โดยบาวห์รและไกรมส์ (Bauhr and Grimes) พบว่า ขอบเขต
ของความโปร่งใสยังสามารถในมองเชิงเนือ้ หาสาระ (Content) ได้อกี ด้วย
ในที่ นี้ ก� ำ หนดได้ 3 ขอบเขต ได้ แ ก่ 1) ความเปิ ด เผยของรั ฐ บาล
(Government openness) 2) การปกป้องผูร้ อ้ งเรียนทุจริต (Whistleblower
protection) และ 3) การแพร่ขา่ ว (Publicity) (Bauhr and Grimes, 2012)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) การเปิดเผยของรัฐบาล คือ ความสามารถของภาครัฐหรือ
องค์การสาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้ สามารถ
ดูได้จากความพยายามของรัฐในหลายแง่มุม เช่น ในแง่ของกฎหมาย
วิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลภายในองค์การ โดยในเชิง
ของกฎหมายนัน้ ให้สงั เกตว่า ได้มกี ฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่
และกฎหมายดังกล่าวได้เพิม่ อ�ำนาจหรือรองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทั้งจากบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมืองมากเพียงใด รวมถึง
การก�ำหนดในเชิงกฎหมายถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ที่ได้รับการเปิดเผยว่ามีความหมายกว้างขวางเพียงใด โดยหากดูในแง่
กฎหมายอย่างเดียวก็อาจไม่ได้เป็นการสะท้อนระดับความโปร่งใสของ
องค์การ ให้พจิ ารณาด้วยว่า ในขัน้ ตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์การ และความสามารถของบุคลากรมีความเพียบพร้อมมากเพียงใด
กล่าวคือ ถ้ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีระบบการจัดการทีด่ แี ละบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และสุดท้ายในแง่ของช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูล รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลที่หลากหลาย
ทัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรือติดต่อด้วยตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบ
การเข้าถึงข้อมูลก็ต้องรองรับคุณลักษณะของประชากรที่หลากหลาย
(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 7-8)
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2) การปกป้องผูร้ อ้ งเรียนทุจริต หมายถึง การทีห่ น่วยงานของรัฐ
มีระบบรองรับการป้องกันผู้ร้องเรียนทุจริตมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
มีแนวคิดพื้นฐานว่า การปกป้องบุคคลดังกล่าวจะท�ำให้เรื่องราวต่างๆ
ที่พยายามถูกปิดลับได้รับการเปิดเผยออกมา และสร้างความโปร่งใส
สร้างการตรวจสอบอย่างรอบด้านมากทีส่ ดุ ด้วยเหตุนี้ จึงส�ำคัญอย่างยิง่
ที่ต้องพิจารณาว่า ในองค์การภาครัฐ หรือสถาบันสาธารณะต่างๆ
มีกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ทุจริตไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีกฎดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคล
กล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความผิดหรือฝืนธรรมาภิบาล
ขององค์การได้ โดยทีต่ วั เองไม่ตอ้ งรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั
ถือการสร้างระบบดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก เนื่องจาก
ผูน้ ำ� องค์การหรือตัวองค์การเองส่วนมากยังมองว่าบุคคลทีเ่ ปิดเผยข้อมูล
ถึงแม้จะเป็นข้อมูลทุจริต ได้ทำ� การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ซึง่ อาจถูกจัด
เป็นการเปิดเผยความลับขององค์การ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
ประการหนึ่งของสมาชิกในองค์การ แนวคิดลักษณะนี้ ยังมีอยู่มาก
ในองค์การภาคสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานของกองทัพ (Bauhr and
Grimes, 2012, pp. 8-9)
3) การเผยแพร่ขา่ ว ในบริบทนี้ หมายถึง ระดับความสนใจของ
สื่อสารมวลชน หรือองค์การที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องขององค์การสาธารณะ
ต่างๆ การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น
และท�ำให้องค์การต่างๆ เกิดความโปร่งใส หรือโดนกดดันให้ตอ้ งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีสองปัจจัยที่สามารถเป็นเครื่องสะท้อนถึง
ระดับการแพร่ขา่ วในสังคมได้ นัน่ คือ เสรีภาพสือ่ และการแข่งขันของสือ่
เพราะจากการศึกษา พบว่า ยิ่งในรัฐให้เสรีภาพสื่อและการแข่งขันสื่อ
ในระดับทีส่ งู ระดับคอร์รปั ชันก็จะมีมากขึน้ เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้วา่

in_

-4-

(264-383).indd 275

23/9/2565 16:55:21

276

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ระดับความสนใจของสื่อที่สูงนั้นท�ำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
มีมากขึน้ และท�ำให้รบั รูเ้ รือ่ งราวฉ้อโกงมากขึน้ ไปด้วยตามล�ำดับนัน่ เอง
(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 9-10)
จะเห็นได้วา่ การก�ำหนดขอบเขตตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
กอเธนเบิร์กสามารถสะท้อนถึงหลักความโปร่งใสที่ครอบคลุมและ
เห็นเป็นรูปธรรมทีต่ อบสนองต่อเป้าหมายขององค์การสาธารณะมากขึน้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้ว จะพบว่า มีอยู่ 2 เพียงขอบเขตเท่านัน้
ที่สามารถน�ำไปใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับองค์การ
สาธารณะในทางปฏิบัติได้ นั่นคือ กรอบความโปร่งใสด้านการเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐบาล และการปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริต

หลักความโปร่งใสในกฎหมาย FOIA ในสหรัฐอเมริกา

ถึงแม้วา่ หลักความโปร่งใสจะมีจดุ เริม่ ต้นทีย่ โุ รป แต่การปรับใช้
อย่างเป็นจริงเป็นจังจนกลายเป็นสถาบัน และแน่นอนว่าเป็นแบบอย่าง
ให้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลกคือ สหรัฐอเมริกา ในปี 1967 รัฐสภา
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกกฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ที่ เรี ย กว่ า
Freedom of Information Act 1967 ซึง่ เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ของรัฐทีพ่ ยายามน�ำหลักการการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทีไ่ ด้ถกู รองรับ
ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐมาปรับใช้ให้ได้ในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ใช้
กฎหมายดังกล่าวในการด�ำเนินนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสมาอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั จนสามารถวางรากฐานด้านการสร้างความโปร่งใส
อย่างเป็นสถาบันและแข็งแรง (Katz, 2001)
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ภายใต้กฎหมาย FOIA กลไกหนึ่งที่ถูกใช้ในการส่งเสริมและ
เน้นย�ำ้ ความโปร่งใสให้เกิดขึน้ ในองค์การอย่างสม�ำ่ เสมอ คือ การจัดท�ำ
รายงานของหัวหน้าก�ำกับการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารประจ�ำ
หน่วยงาน (Agency Chief FOIA Officer Reports) ซึง่ เป็นการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอดีตประธานาธิบดีโอบามาในปี 2009
ที่พยายามสร้าง Open Government (Katz, 2001) การจัดท�ำรายงาน
ดังกล่าวได้มีการปรับใช้ตั้งแต่ระดับกระทรวงไล่ลงมาถึงหน่วยงานย่อย
ต่างๆ แต่ได้จำ� กัดเฉพาะหน่วยงานสาธารณะในระดับรัฐบาลกลางเท่านัน้
ไม่ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีหน่วยงานสาธารณะระดับ
ท้ อ งถิ่ น จ� ำ นวนมากที่ ไ ด้ น� ำ หลั ก การหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดต่ า งๆ ส� ำ หรั บ
การจัดท�ำรายงานไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของตัวเอง
ทีผ่ า่ นมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงยุตธิ รรม (Department
of Justice) ได้ใช้กลไกดังกล่าวเสมือนเป็นดัชนีเพือ่ ชีว้ ดั ระดับความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบการท�ำงานของกระทรวง กรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการ
และข้อก�ำหนดในกฎหมาย FOIA หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด (U.S.
Department of Justice, 2016) ด้ ว ยเหตุ นี้ การระบุ ถึ ง หลั ก การ
หรือขอบเขตของการจัดท�ำรายงานดังกล่าวจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
ออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำของกระทรวงยุตธิ รรม
ส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน FOIA ของแต่ละหน่วยงานตัง้ แต่ปี 2016 – 2020
พบว่า ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ถูกชี้วัดภายใต้
กรอบหรือขอบเขตทัง้ สิน้ 5 ประการ (U.S. Department of the Interior,
2019, pp. 6-10) ดังนี้
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1. การขับเคลือ่ นให้เกิดเงือ่ นไขหรือสภาวะเบือ้ งต้นเพือ่ ส่งเสริม
การเปิดเผยของหน่วยงาน
2. การสร้างความแน่ใจว่าจะมีระบบที่ตอบสนองค�ำร้อง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก
4. การเพิ่มการใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง
ความโปร่งใส
5. การเพิ่มการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ได้ตามเวลา และ
การลดจ�ำนวนค�ำร้องคงค้าง
ส�ำหรับขอบเขตแรกที่รายงานดังกล่าวต้องการชี้วัด หรือ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การจัดการหรือการจัดให้มีเงื่อนไขพื้นฐานต่างๆ
ทีส่ นับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การ โดยในรายงานดังกล่าว
ได้กำ� หนดไว้วา่ นอกจากหน่วยงานนัน้ จะต้องมีกฎระเบียบหรือนโยบาย
ที่สนับสนุนการสร้างความโปร่งใสแล้ว ยังจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง
ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การแต่งตั้งผู้น�ำในการปรับใช้ FOIA
(FOIA Leadership) การจัดการการอบรมเกี่ยวกับ FOIA ให้แก่บุคลากร
(FOIA Training) การจัดการกิจกรรมกับสาธารณะอย่างใกล้ชิดเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Outreach) และการให้รายละเอียด
การใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (Discretionary Releases)
(U.S. Department of Justice, 2016, p. 7)
ส�ำหรับขอบเขตถัดมา คือ การสร้างความมัน่ ใจภายในหน่วยงาน
ว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รายงาน FIOA ต้องการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานให้
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เกิดได้ขนึ้ จริง ซึง่ ถึงแม้วา่ หน่วยงานจะมีปจั จัยพืน้ ฐานต่างๆ เพียบพร้อม
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย ผูน้ ำ� ความรูค้ วามสามารถ หรือความตัง้ ใจการเข้าหา
สาธารณะ แต่ในการขับเคลื่อนให้องค์การเปิดเผยข้อมูลได้จริง จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างความมั่นใจผ่านการจัดให้มีกระบวนการหรือ
ระบบที่ดีรองรับเอาไว้ด้วย ค�ำถามในรายงานที่ต้องการให้ตอบคือ
หน่ ว ยงานได้ มี ก ารสรุ ป จ� ำ นวนวั น เฉลี่ ย ของกระบวนการตั ด สิ น ใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และเป็นเวลาเท่าไร โดยถ้าหากหน่วยงาน
สามารถด�ำเนินการได้เร็วกว่า 10 วันท�ำงานก็จะถือว่าตอบวัตถุประสงค์
ได้อย่างยิ่ง ค�ำถามนี้ เป็นการสะท้อนถึงการชี้วัดถึงกระบวนการจัดการ
ค�ำร้องเรือ่ งในการเปิดเผยข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใดโดยวัดจาก
ตัวเลข อีกส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งวัดคือ การให้บริการผูต้ อ้ งการให้เปิดเผยข้อมูล
ซึง่ รายงานจะถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการหรือข้อมูลทีแ่ สดงถึง
การเพิม่ ความสามารถในการให้บริการแก่ผตู้ อ้ งการขอข้อมูล ในรายงาน
จะสอบถามว่าในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่จัดการการเปิดเผยข้อมูล
หรือไม่ และเมื่อมีการใช้บริการ หน่วยงานได้ใช้เวลากี่วันในการบริการ
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การวั ด จ� ำ นวนครั้ ง ของการที่ ผู ้ ข อรั บ บริ ก ารขอร้ อ ง
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ (U.S. Department of the Interior, 2019,
p. 8)
ขอบเขตที่สามที่รายงานดังกล่าวต้องการวัด คือ การเปิดเผย
ข้อมูลเชิงรุก เพื่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประโยชน์แก่สังคม รัฐบาล
ได้ก�ำหนดไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก
ทั้งในแง่วิธีการ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในรายงานได้
ก�ำหนดเนื้อหาที่สนใจในการตรวจสอบ คือ การแสดงเนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานที่เปิดเผยในปีที่ผ่านมาในเชิงรุก ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การขอข้อมูลทีร่ ะบุไว้เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญทีม่ ากกว่า 3 ครัง้ ด้วย

in_

-4-

(264-383).indd 279

23/9/2565 16:55:22

280

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวควรถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ และนอกจากที่
หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานอย่างเช่น
เว็บไซต์แล้ว หน่วยงานมีชอ่ งทางอย่างอืน่ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์การสู่สาธารณะ และชุมชนอย่างสม�่ำเสมอหรือไม่ นอกจากนี้
หน่วยงานได้มีการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
อย่างไรบ้าง (U.S. Department of the Interior, 2019)
ขอบเขตที่สี่ คือ การใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เปิดเผยข้อมูล นโยบายของรัฐบาลในปี 2009 ได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญ
ของเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และเห็นว่าเทคโนโลยีจะท�ำให้ช่องโหว่ระหว่างสาธารณะในการเข้าถึง
ข้อมูลนัน้ แคบลง โดยพืน้ ฐาน ตัวชีว้ ดั ในรายงานดังกล่าวต้องการส่งเสริม
ให้หน่วยงานพยายามค้นหาวิธีการในการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ เนือ้ หาส�ำคัญทีร่ ายงานต้องการ
ทราบคือ หน่วยงานได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริม
หรือจัดการการเปิดเผยข้อมูลตาม FOIA หรือไม่ อย่างไร และเทคโนโลยี
ดังกล่าวคืออะไร นอกจากนี้ รายงานยังสนใจอีกว่าหน่วยงานได้ทบทวน
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประจ�ำหรือไม่ โดยส่วนประกอบที่ต้อง
ทบทวนก็คอื การพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารพืน้ ฐานทีป่ รากฏอยูใ่ นช่องทาง
ต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ นั้นเป็นประโยชน์ และเอื้อต่อการใช้งาน
ได้ง่ายหรือไม่ รายงานยังได้ให้ความสนใจถึงการเปิดเผยรายงานและ
แผนงานประจ�ำ 3 เดือนของหน่วยงานไว้บนเว็บไซต์อกี ด้วย และส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณะ รายงานยังก�ำหนด
ให้หน่วยงานควรจะเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิตเิ บือ้ งต้นทีใ่ ช้ประกอบในรายงาน
หรือแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบของข้อมูลควรอยู่ใน
รูปแบบที่เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย
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ส�ำหรับขอบเขตสุดท้าย คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ได้ตรงตามเวลา และการลดจ�ำนวนค�ำร้องคงค้าง
โดยหน่วยงานจะต้องสนใจกับค่าเฉลี่ยของเวลาในการจัดการค�ำร้อง
เพือ่ เปิดเผยข้อมูล รวมถึงหน่วยงานควรมีการจัดกระบวนการด�ำเนินการ
จัดการค�ำร้องเป็นหลายช่องทาง (Multi-tracks) โดยควรก�ำหนดให้มี
ช่องทางอย่างง่ายหรือปกติ (Simple track) กับช่องทางแบบเร็ว (Fast
track) โดยอิงกับประเภทข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย จ�ำนวนเรื่อง และ
ความยากง่ายในการเปิดเผยข้อมูล และส�ำหรับค�ำร้องในการเปิดข้อมูล
ทีค่ งค้าง หน่วยงานต้องจัดท�ำสถิตขิ องค�ำร้องดังกล่าว และแยกประเภท
เรื่องในแต่ละปีงบประมาณ (U.S. Department of Justice, 2016)
ทัง้ นี้ หากในแต่ละปี สถิตมิ กี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ หน่วยงานจะต้อง
อธิบายปัจจัยเชิงนโยบายและการจัดการทีท่ ำ� ให้เกิดค�ำร้องคงค้างมากขึน้
ด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดท�ำข้อมูลสถิติการอุทธรณ์ค�ำร้องขอข้อมูล
ในท�ำนองเดียวกันด้วย มากไปกว่านี้ หน่วยงานต้องระบุถงึ แผนในการลด
เรื่องคงค้างด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สุดท้ายคือ เรื่องการจัดท�ำ
ข้อมูลระบุสถานะของค�ำร้องให้เปิดเผยข้อมูล การอุทธรณ์ และการให้
ค�ำปรึกษาอย่างเปิดเผย
จะเห็นได้ว่า นโยบาย FOIA ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมี
รูปแบบทีเ่ ป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขตการคุม้ ครอง
การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในองค์การ (Kopits and Craig, 1998)
เนื่องจากว่าหลักการของกฎหมาย FOIA จะเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่มา
จากประชาชนหรือบุคคลภายนอกองค์การเป็นหลัก (Ginsberg, Carey,
Halchin, and Keegan, 2012)

in_

-4-

(264-383).indd 281

23/9/2565 16:55:22

282

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

แม้ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย Whistleblower Protection
Act 1989 ซึง่ เป็นกฎหมายทีค่ มุ้ ครองบุคคลทีเ่ ปิดเผยข้อมูลทุจริตในองค์การ
อยูแ่ ล้ว แต่ในบริบทขององค์การสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
ยังคงไม่ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลภายในจากสมาชิกในองค์การด้วยกันเอง
ตัวอย่างเช่น กองทัพหรือท�ำเนียบขาวทีค่ อ่ นข้างเคร่งครัดในการก�ำหนด
ชัน้ ความลับหรือข้อมูลขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะค�ำนึงถึงความเสีย่ ง
จากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยโดยไม่ระมัดระวัง จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อ
ความมั่นคงของรัฐอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ การปรับใช้หลักคุ้มครอง
ผูเ้ ปิดเผยข้อมูลภายในจึงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ (Ginsberg, Carey,
Halchin, and Keegan, 2012)
ถึงกระนั้น กรอบการการชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนในรายงาน FOIA ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทย

พระราชบัญญัตข
ิ อ
้ มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
กับกรอบการวัดความโปร่งใส

ในเนื้ อ หาส่ ว นนี้ จะเอ่ ย ถึ ง การปรั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ชื่ อ ว่ า
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย
โดยพยายามสรุปให้เห็นถึงหลักการในการสร้างความโปร่งใสของ พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าวที่สามารถน�ำมาปรับประยุกต์ในการออกแบบตัวชี้วัด
ความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในเบื้องต้น สามารถกล่าวได้ว่าแบบอย่างของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวก็คอื FOIA จากสหรัฐอเมริกา ทีต่ อ้ งการรับรองสิทธิของประชาชน
คนไทยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และแน่นอนว่าเป็นความพยายาม
อย่างหนึ่งในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานราชการให้เกิดขึ้น
และรับผิดชอบต่อสาธารณะได้จริง
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตทิ ปี่ รับใช้
โดยทัว่ ไป บังคับใช้กบั ทุกหน่วยงานราชการ และรองรับสิทธิของประชาชน
ทุกคน สาระหลักของกฎหมายนี้ คือ การรองรับหลักการการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการในฐานะเป็นเสรีภาพของประชาชนทีถ่ กู เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) ทัง้ นี้ การเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวต้องท�ำให้ไม่เกิดผลเสียต่อประเทศ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือแล้วแต่กฎหมายได้กำ� หนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้ นี้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายดังกล่าวได้ 3 ประการ (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) ดังนี้
1. ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ
2. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย
3. คุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
ของหน่วยงานรัฐ
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ยึดหลักการเช่นเดียวกันกับ FOIA ของ
สหรัฐอเมริกา คือ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ จะต้องเปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักการแล้ว ข้อมูลข่าวสารทุกประเภท
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ทุกระดับชัน้ ของหน่วยงานรัฐจะต้องได้รบั การเปิดเผยเสมอทันที เว้นแต่วา่
จะมีกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้รับ
การยกเว้นเอาไว้ไม่ให้เปิดเผย ซึง่ ก็ตอ้ งมีเหตุผลรองรับเอาไว้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ กฎหมายยังได้ระบุถงึ ว่า การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะต้องเป็นการรองรับ
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของบุคคลทีเ่ มือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารแล้วจะไม่ทำ� ให้
เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวได้วางกรอบ
เชิงสถาบันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งเป็นกลไกในการก�ำกับดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเป็นหน่วยงานวินจิ ฉัยในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของรัฐเมื่อมีการร้องขอและร้องเรียนอีกด้วย (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2546)
เพื่อแสดงให้เห็นการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการสร้าง
ความโปร่งใสในระดับหน่วยงานในประเทศไทย สามารถสรุปขอบเขต
ของกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะจากเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำหนด
ภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556) ได้ดังนี้
1. หน่วยงานรัฐจะต้องด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ สร้างความโปร่งใส
ในองค์การโดยต้องมีแนวทางที่เหมาะสม
2. หน่วยงานรัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก และ
จัดตัง้ ให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของตนเองทัง้ ในทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการให้กับประชาชน
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3. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์
และข้อยกเว้นของหน่วยงานต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการท�ำให้
ประชาชนเข้าใจถึงการปฏิบตั งิ าน การตัดสินใจ และผลลัพธ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้
หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนการสร้าง
ความโปร่งใสในด้านต่างๆ ดังที่จะได้อธิบายในข้อต่อไป
4. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลทีส่ ร้างความโปร่งใสงาน
ด้านการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย การเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหา
พัสดุ การจัดท�ำแผนการจัดหาพัสดุประจ�ำปี การด�ำเนินการ
จั ด หาพั ส ดุ ต ามแผนการจั ด หาพั ส ดุ การก� ำ หนดและ
การประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจ
จั ด หาพั ส ดุ แ ต่ ล ะรายการ/โครงการ และการสรุ ป ผล
การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
5. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สร้างความ
โปร่งใสในงานด้านบริหารงาน ได้แก่ การจัดท�ำและเผยแพร่
โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดท�ำ
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ข อง
หน่วยงาน การก�ำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงาน การด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
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6. หน่วยงานรัฐจะต้องส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน
ทีโ่ ปร่งใส ซึง่ ควรเปิดเผยข้อมูลทีป่ ระกอบไปด้วย การก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการให้บริการแก่ประชาชน การให้
บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดให้มีช่องทางและกลไก
ในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนของประชาชน การประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการ และการจัดท�ำ
ระบบข้อมูลทางสถิตแิ ละสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
7. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร การก�ำหนดมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากร
ในหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปี
งบประมาณ
8. หน่ ว ยงานจะต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดท�ำ
และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปีของ
หน่วยงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงาน
และโครงการ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบ
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แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจ�ำปี การสุม่ ตรวจการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดการประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจ�ำปี
9. หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนถึงการส่งเสริม
ความโปร่งใสด้านการติดตามและการประเมินผล ประกอบ
ไปด้วย การจัดท�ำหลักเกณฑและตัวชีว้ ดั การติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดใหมีระบบและ
กลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การจัดใหมี
ระบบและกลไกการปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับการตรวจประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก (External Audit) การส่งเสริม
การมีสวนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจ�ำป
10. หน่วยงานรัฐได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสด้านการเปิดเผย
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่
ประกอบไปด้วย การด�ำเนินการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจจานุเบกษา) การด�ำเนินการ
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การจัดให้มขี อ้ ข่าวสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ดว้ ยตนเอง) การด�ำเนินการตามมาตรา 11 แห่ง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ตามค�ำขอเฉพาะราย) การด�ำเนินการตามมาตรา 14

in_

-4-

(264-383).indd 287

23/9/2565 16:55:22

288

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

และมาตรา15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยและอาจ
มีคำ� สัง่ ไม่เปิดเผย) การด�ำเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24
และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) การจัดระบบ
และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควร
หลากหลาย และเป็นรูปแบบ one stop service การประเมิน
ผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
และการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
จะเห็นได้วา่ เมือ่ รัฐบาลของประเทศไทยน�ำหลักการความโปร่งใส
ทีป่ รากฎใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมาปรับใช้ในเชิงนโยบายการผ่านการสร้าง
ตัวชีว้ ดั ได้มกี ารก�ำหนดขอบเขตทีค่ อ่ นข้างกว้าง และลงลึก สามารถน�ำไป
ใช้ตรวจสอบได้โดยง่าย ทัง้ นี้ ขอบเขตส่วนใหญ่ทรี่ ะบุมานัน้ ล้วนครอบคลุม
สอดคล้องไปกับสาระที่ได้จากศึกษาการปรับใช้ FOIA ในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ แน่นอนว่า ทัง้ นโยบายรวมถึงตัวชีว้ ดั ในประเทศไทยนัน้ ก็ยงั ไม่รองรับ
การส่งเสริมให้มีกลไกปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริตจากภายในองค์การ
แต่ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือ ในประเทศไทย จะยังไม่มีกฎหมาย
ที่มารองรับการเปิดเผยข้อมูลจากภายในจากสมาชิกขององค์การให้
สามารถท�ำได้อย่างถูกกฎหมายเหมือนกับสหรัฐอเมริกา

in_

-4-

(264-383).indd 288

23/9/2565 16:55:22

289

กรอบการวัดความโปร่งใสของ ป.ป.ช.

หลังจากปี 2540 ทีป่ ระเทศไทยได้เริม่ น�ำหลักการความโปร่งใส
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์การ
พิเศษหลายแห่งที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญก็เริ่มได้
ออกมาแสดงบทบาทในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านความโปร่งใสตามล�ำดับ
ไม่ว่าจะเป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
สถาบันพระปกเกล้า (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2558) หรือแม้กระทั่ง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.) ซึ่งได้ถูกจัดตั้งได้ไม่นาน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความส�ำคัญว่าต้องการสร้างตัวชี้วัด
ทีเ่ ป็นของประเทศไทยเองและเหมาะสมกับบริบทไทย ดังนัน้ ในปี 2552
ทางส�ำนักงานได้ด�ำเนินการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสร้างกรอบตัวชี้วัดส�ำหรับใช้ในการปราบการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสที่มากขึ้น หลังจากศึกษา ออกแบบ ทดลอง
และปรับปรุงการใช้ตวั ชีว้ ดั กับหน่วยงานน�ำร่องของภาครัฐอยูเ่ กือบ 10 ปี
ในปีงบประมาณ 2559-2560 รัฐบาลจึงได้เห็นสมควรในการใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวกับองคาพยพของรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
องค์การมหาชน โดยได้ตั้งชื่อเครื่องมือตัวชี้วัดดังกล่าวว่า เครื่องมือ
ส�ำหรับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Thailand Integrity & Transparency
Assessment ชือ่ ย่อว่า ITA (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559)
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ITA ที่ ป.ป.ช. ออกแบบมานั้นพยายามวัดคุณลักษณะที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ ความโปร่งใส และ
คุณธรรม โดยการวัดความโปร่งใสนั้นจะเป็นการวัดที่เน้นการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และในส่วนคุณธรรม จะเป็น
การวัดในเชิงการรับรู้เป็นหลัก (Perception-based) ทั้งนี้ รัฐบาลและ
ป.ป.ช. คาดหวังว่า การใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างกว้างขวางจะท�ำให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตระหนั ก รู ้ ถึ ง คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสมากขึ้ น
เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างทีค่ วรจะเป็น ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น และในทางอ้อมนั้น
สามารถเพิม่ คะแนน CPI ของประเทศไทยได้ ส�ำหรับการใช้ ITA ครัง้ แรก
ในปี 2559 มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2559) คือ หน่วยงานราชการระดับกรม 148 กรม จาก 17 กระทรวง
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
รวม 63 แห่ง หน่วยงานที่ผ่านการประเมินของ ITA จะต้องมีคะแนน
อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป ภายหลังจากเริ่มมีการปรับใช้ในครั้งแรก
ในปีต่อๆ มา ITA ได้ถูกน�ำมาปรับใช้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
มากขึ้นตามล�ำดับ และในปี 2563 นี้ได้ปรับระดับคะแนนผ่านที่ร้อยละ
85 ขึ้นไป ทั้งนี้ ขอบเขตการประเมิน ITA ได้อยู่ภายใต้ 3 หน่วยงานที่
ต้องท�ำงานประสานกัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559) กล่าวคือ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะด�ำเนินการรับผิดชอบประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐ 150 หน่วยงานซึง่ ประกอบไปด้วยหน่วยงานอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
3 หน่วยงาน องค์การศาล (เฉพาะหน่วยงานด้านธุรการ) 3 หน่วยงาน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
องค์การอิสระ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน และสถาบัน
อุดมศึกษา 83 หน่วยงาน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) รับผิดชอบประเมินหน่วยงานภาครัฐ
ทั้ ง สิ้ น 226 หน่ ว ยงาน ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นราชการระดั บ กรม
147 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 หน่วยงาน และองค์การ
มหาชน 53 หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 7,853 หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 76 หน่วยงาน เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน เทศบาลเมือง
176 หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน
เทศบาลต�ำบล จ�ำนวน 2,234 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
5,335 หน่วยงาน
ขอบเขตการประเมิน ITA ได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุม
และละเอี ย ดมากกว่ า เดิ ม จากเดิ ม ที่ ข อบเขตครอบคลุ ม อยู ่ เ พี ย ง
การวัดคุณลักษณะด้านความโปร่งใสและคุณธรรม ในปัจจุบันได้ขยาย
ขอบเขตไปถึง 5 ขอบเขต ครอบคลุมถึงหลักธรรมาภิบาลอืน่ ๆ ด้วย เช่น
หลักความสามารถรับผิดชอบได้ หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
และได้ผสมผสานการวัดทั้งเชิงหลักฐานและการรับรู้ ได้แก่
1. ดัชนีความโปร่งใส ซึ่งจะประเมินความความคิดเห็นของ
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด ซึง่ จะเป็นการประเมินจากการรับรู้
และความคิดเห็นของผูท้ มี่ าใช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน ประเมิน
จากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานรัฐ
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4. ดั ช นี วั ฒ นธรรมในองค์ ก าร จะเป็ น การประเมิ น จาก
ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หลักฐานเชิงประจักษ์
5. ดัชนีคณ
ุ ธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน จะเป็นการประเมิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ตี อ่
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จะเห็นได้วา่ การประเมิน ITA จะใช้วธิ กี ารประเมินอยู่ 3 รูปแบบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่รอบด้าน ได้แก่ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
ภายใน (Internal) แบบส�ำรวจความคิดเห็นภายนอก (External) และ
แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

ภาพ 2 ดัชนี ITA
ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA). นนทบุร:ี
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, น. 10.
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ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ที่เน้นด้านความโปร่งใสนั้นจะเป็น
การประเมินทีใ่ ช้รปู แบบการประเมิน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมิน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินความรับรู้จากภายนอก
โดยขอบเขตย่อยของการประเมินด้านความโปร่งใสในช่วงแรกจะจ�ำกัด
อยู่ใน 2 ขอบเขตย่อย ได้แก่ การด�ำเนินงานของภาครัฐ (Organization
operation) และระบบการร้องเรียนขององค์การ (Organization complaint
system)
ในส่วนของการด�ำเนินการขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ
ITA ต้องการประเมินคุณลักษณะของหน่วยงานที่ดี ได้แก่ การให้และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ในขณะทีก่ ารประเมิน
ด้านระบบร้องเรียนขององค์การ จะเน้นการประเมินการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน
อย่างไรก็ดี ในภายหลัง ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดและ
ตัวชี้วัดของ ITA ตามองค์ความรู้ และตัวอย่างในต่างประเทศ เพื่อให้มี
ความครอบคลุม แม่นย�ำ และตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนไปมากขึ้น
ITA จึงได้ปรับปรุงขอบเขตการชี้วัด จากแต่เดิมที่เน้นเพียง 5 ขอบเขต
มาในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 10 ขอบเขต ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อำ� นาจ การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ การแก้ไขปัญหา
ทุจริต คุณภาพการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง
ระบบการท�ำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต จะเห็นได้วา่
ขอบเขตการวัดของ ITA มีความครอบคลุมมากขึ้นซึ่งอาจเปรียบได้กับ
ตัวชี้วัดระดับของธรรมาภิบาลในหน่วยงาน พร้อมกันนี้ รูปแบบการวัด
ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากขึ้น ได้แก่

in_

-4-

(264-383).indd 293

23/9/2565 16:55:22

294

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

1. รูปแบบการวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT)
2. รูปแบบการวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT)
3. รูปแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ในตัวชี้วัด ITA ดัชนีที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส
(ภาพ 3) คื อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล (open data) ซึ่ ง ITA ได้ พั ฒ นา
กรอบตัวชี้วัดย่อยส�ำหรับตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้าง
ความโปร่ ง ใสไว้ ทั้ ง สิ้ น 5 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
2. การบริหารงาน 3. การบริหารงบประมาณ 4. การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2562, 2565) สามารถแจกแจงได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1.1 โครงสร้าง
1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร
1.1.3 อ�ำนาจหน้าที่
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�ำเนินงาน
2.1.1 แผนด�ำเนินงานประจ�ำปี
2.1.2 รายงานการก�ำกับติดตามการด�ำเนินการ
ในรอบ 6 เดือน
2.1.3 รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2.2 การปฏิบัติงาน
2.2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.3 การให้บริการ
2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2.3.4 รายงานผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
2.3.4 E-Service
3. การบริหารเงินงบประมาณ
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
3.1.2 รายงานการก�ำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ�ำปี รอบ 6 เดือน
3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
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3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
3.2.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ�ำปี
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1.2 การด�ำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
4.1.4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ�ำปี
5. การส่งเสริมความโปร่งใส
5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.3 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริตประจ�ำปี
5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT
(ร้อยละ 30)

1. การปฏิบตั ิหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อาํ นาจ
4. การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
5. การแก้ไขปั ญหาการทุจริต

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT
(ร้อยละ 30)

6. คุณภาพการดําเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน

การเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT
ร้อยละ 40

9. การเปิ ดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

ภาพ 3 ดัชนีวดั ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565
ที่มา : ดัดแปลงจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รปั ชัน. (2565). คูม่ อื การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2565. ส�ำนักงาน ป.ป.ช.: นนทบุรี, หน้า 14.
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จะเห็นได้ว่า กรอบตัวชี้วัดของ ITA มีความครอบคลุมและ
พยายามชีว้ ดั ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในมิตทิ ลี่ กึ และครอบคลุม
การปฏิบัติของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัด
ความโปร่งใสต่อไปได้
พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กับความท้าทายในการสร้างความโปร่งใสที่ปลอดภัย

ในปี 2562 รัฐสภาไทยได้ออกกฎหมายชือ่ ว่า พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยฉบับแรก ทั้งนี้ แนวคิดของการออก
กฎหมายดังกล่าวเกิดขึน้ มาจากประเทศไทยต้องอนุวตั กิ ฎหมายภายใน
ประเทศให้เป็นไปตามประเทศกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ
การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและอยู่ภายใต้การดูแล
ขององค์การทัง้ จากภาครัฐและเอกชนจะต้องถูกจัดการให้เป็นมาตรฐาน
ความลับ ปลอดภัย และสามารถใช้งานสอดคล้องไปกับเจตนารมณ์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย
ทัง้ นี้ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก เนื่องจากว่า
ทุกหน่วยงานจะต้องจัดการข้อมูลข่าวสารภายใต้การก�ำกับดูแลของตัวเอง
อย่างระมัดระวังและให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ เป็นผลมาจากว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐล้วนถูกจัดเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทงั้ สิน้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลทีอ่ ยู่
อาศัย ข้อมูลอาชีพ หรือแม้แต่ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆ ทีป่ ระชาชนเคยร่วม
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และยิ่งเป็นประเด็นอย่างยิ่งที่ ในปัจจุบันที่รัฐได้หันมาใช้ระบบต่างๆ
จัดการเก็บข้อมูลของประชาชนในเชิงรุกมาขึน้ ก็ยงิ่ ท�ำให้ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นมือ
ของรัฐบาลนัน้ มีมากกว่าแต่กอ่ นอย่างเทียบไม่ตดิ ประเด็นปัญหาถัดมาคือ
รัฐบาลจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นมือของรัฐให้ปลอดภัยได้อย่างไร
กระบวนการจัดการจะเป็นไปอย่างมาตรฐานหรือไม่ และสามารถตรวจสอบ
ได้หรือไม่ และในกรณีทรี่ ฐั เองจะต้องน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวันข้างหน้า
เพือ่ เป็นการเร่งรัดท�ำอะไรบางอย่างทีเ่ ห็นสมควรผ่านการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหรือไม่อย่างไร (Taylor & Kelsey, 2016a)
สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นความท้าทายใหม่ในยุค Big Data ทีท่ กุ โอกาส
เกิดมาจากการใช้ขอ้ มูล ไม่เว้นแม้แต่รฐั บาลเอง ประเด็นส�ำคัญจากเรือ่ งนี้
ที่ต้องผลักดันให้รัฐบาลด�ำเนินการต่อไปเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ารัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
มีมาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ละเมิด คือ การจัดให้มกี ารสร้างความโปร่งใส
ในการจัดการข้อมูลตามหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ า้ งอิงตาม
กฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศ (Taylor and Kelsey, 2016b)
ดังนั้น ขอบเขตการวัดความโปร่งใสในด้านการจัดการข้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องถูกผนวกเข้าไป
ในกรอบการสร้างความโปร่งใสในปัจจุบันด้วย
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กรอบคิ ด และการออกแบบตั ว ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใส
ส�ำหรับองค์การสาธารณะไทย
ในส่วนทีแ่ ล้ว เป็นการสรุปองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการปรับใช้
กฎหมาย นโยบาย และกรอบตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสทัง้ ไทยและต่างประเทศ
ซึง่ จะเห็นได้วา่ การวัดความโปร่งใสนัน้ สามารถท�ำได้หลายวิธตี งั้ แต่การวัด
ในเชิงทฤษฎีหรือกรอบคิดขึ้นพื้นฐานไปจนถึงการวัดในลักษณะเนื้อหา
กระบวนการ และการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ แวดล้อมขององค์การจริงๆ
สรุปกรอบตัวชี้วัดความโปร่งใส

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการรวบยอดองค์ความรู้ข้างต้นให้อยู่
ในกรอบคิดที่สอดคล้องกันเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคิด
การวัดความโปร่งใสแต่ละระดับ และหลังจากนั้น จะใช้กรอบดังกล่าว
ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับองค์การสาธารณะไทย
ในอันดับต่อไป
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบกรอบคิดความโปร่งใสในระดับสากล
ทิศทางความโปร่งใส มิตคิ วามโปร่งใส โดย FOIA และ Chief
ของฮีลด์
บาวห์รและไกรมส์ FOIA Officer Report
จากล่างขึ้นบน
การเปิดเผยของรัฐบาล การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมากขึ้น
จากบนลงล่าง
การเปิดเผยเชิงรุก
จากภายในสูภ่ ายนอก
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ความเตรี ย มพร้ อ ม
การเปิดเผย
การปกป้องคนเปิดโปง มีกฎหมายอื่นรองรับ
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
จากภายนอกสูภ่ ายใน ความเป็นสาธารณะ องค์ ก รสื่ อ ในสหรั ฐ อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก
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จากตาราง 1 จะเป็ น การอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง
กรอบแนวคิดความโปร่งใสในเชิงทฤษฎีของ ฮีลด์ ในเชิงเนื้อหาตามที่
ได้สรุปเอาไว้ของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก และการปรับใช้ตามกรอบ
แนวคิดของสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมาย FOIA และการท�ำรายงาน FOIA
Report ของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจพัฒนาการ
ของความคิดรวมถึงการปรับใช้งานจริงในบริบทขององค์การสาธารณะ
อีกด้วย
ถ้าพิจารณาจากขอบเขตของความโปร่งใสในเชิงเนือ้ หา จะพบว่า
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล (government openness) เป็นขอบเขต
เนือ้ หาด้านความโปร่งใสทีก่ ว้างมาก และจะเป็นขอบเขตหลักของกรอบ
การวัดความโปร่งใสทัง้ หมด ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบในทางทฤษฎีความโปร่งใส
ของ Heald จะพบอีกว่ากินความถึงความโปร่งใสในเชิงทิศทางของฮีลด์
ถึง 3 ใน 4 ประเภท (Heald, 2006) ได้แก่ ความโปร่งใสแบบบนลงล่าง
(Downward) ความโปร่งใสแบบล่างขึ้นบน (Upward) และความโปร่งใส
ข้างนอกสู่ข้างใน (Outward)
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลสามารถมองได้วา่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐบาลสู่ประชาชน ซึ่งถ้ามองในมิติความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
รัฐบาลจะเป็นผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่าประชาชน ดังนั้น จึงไม่ต่างอะไร
กับการปล่อยข้อมูลข่าวสารจากบนลงข้างล่าง ถ้าเปรียบเทียบกับการน�ำ
หลักดังกล่าวไปปรับใช้ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน FOIA Report
การเปิดเผยข้อมูลจากบนลงล่าง จะเข้าได้กับการส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลเชิงรุก (Proactive disclosure) เพราะได้ก�ำหนดให้รัฐบาลต้อง
ให้ความสนใจกับประชาชน และจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจัง
พูดอีกนัยหนึ่ง คือ “เปิดไปก่อน ปิดทีหลัง”
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นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลยังเป็นไปในรูปแบบ
ที่ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองกับรัฐบาลได้อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนข้อมูลแก่รฐั บาลให้สามารถน�ำไปใช้วเิ คราะห์
ตัดสินใจ และให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ในข้อก�ำหนด
ของ FOIA Report พบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง
ความโปร่งใส (Greater utilization of technology) เป็นกรอบหนึ่งที่ใช้
ในการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลของจากทัง้ ฝัง่ รัฐ
และประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการสาธารณะ (U.S. Department of Justice, 2016)
ในส่วนถัดมา ยังพบอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
รัฐบาล ยังหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสในทิศทาง
จากข้างในสู่ข้างนอก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐทีอ่ ยูใ่ นองค์การสูข่ า้ งนอกหรือสาธารณะนัน่ เอง
อนึง่ ในกรอบของ FOIA Report ทีส่ หรัฐอเมริกาใช้ในการวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐของตนเอง มีกรอบการวัดอยู่ 3 ประการที่เข้ากันได้
กับหลักการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมใน
การสร้างความโปร่งใส (Presumption of openness) การเปิดเผยข้อมูล
ให้ทันการณ์และการลดจ�ำนวนการเปิดเผยข้อมูลที่คงค้าง (Improving
timeliness and reducing backlogs) และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการตอบสนองการเปิดเผยข้อมูล (Efficient and effective
systems to response) เนือ่ งจากว่า กรอบทัง้ สามนีเ้ ป็นหลักเกณฑ์หลัก
ทีใ่ ช้ในการผลักดันให้หน่วยงานสาธารณะของสหรัฐเร่งเปิดข้อมูลสาธารณะ
ของตนเองสู่ภายนอก ในแง่การเตรียมความพร้อม รายงานได้ก�ำหนด
อย่างชัดเจนไว้ว่า องค์การจะต้องเร่งสร้างระบบ บุคลากร ความรู้
และปัจจัยอืน่ ๆ เพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูล นอกเหนือจากนัน้ รายงาน
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ยังได้ก�ำหนดให้หน่วยงานพยายามปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
อยูต่ ลอดเวลา ด้วยการระบุถงึ แนวทางทีห่ น่วยงานใช้ในการพัฒนาระบบ
ทีต่ อบสนองกระบวนการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นรูปธรรม เพือ่ ให้เห็นว่าระบบ
สามารถตอบสนองการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชนได้ตรงเวลา
หรือทันเหตุการณ์ และสามารถลดเรือ่ งร้องเรียนรวมถึงเรือ่ งการร้องขอให้
เปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด (U.S. Department of Justice, 2016)
นอกจากนี้ ตาราง 1 ยังได้แสดงความสัมพันธ์ของการปกป้อง
ผู้เปิดเผยข้อมูลภายในองค์การ (whistleblower protection) กับกรอบ
ความโปร่งใสในมิตอิ นื่ ๆ อีกด้วย ในกรอบของ Heald การปกป้องผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลจะถูกจัดเป็นการสร้างความโปร่งใสจากข้างในสู่ข้างนอก (Heald,
2006) เพราะเป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรหรือสมาชิกขององค์การกล้าทีจ่ ะ
เปิดเผยข้อมูลขององค์การที่จ�ำเป็นสู่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูล
ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ท�ำให้สาธารณะเสียประโยชน์ อย่างไรก็ดี
ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า FOIA Report ไม่ได้มีการก�ำหนดให้เรื่อง
การคุ ้ ม ครองผู ้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น หลั ก เกณฑ์ ห นึ่ ง ในการวั ด ระดั บ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้น ในแง่กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายชื่อว่า Whistleblower Protection Act
1989 เพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตจากสมาชิกในหน่วยงานเอาไว้
ขอบเขตของความโปร่งใสประการถัดมา คือ ความโปร่งใสทีเ่ กิด
จากการให้ความสนใจของสือ่ สารมวลชนหรือสาธารณะ พูดอีกอย่างหนึง่
ก็คือ ความเป็นสาธารณะที่ควรได้รับการตรวจสอบและสนใจของ
หน่วยงานสาธารณะ (publicity) ถ้ามองตามกรอบของ Heald สามารถ
พิจารณาได้วา่ ขอบเขตความโปร่งใสดังกล่าวถูกจัดให้อยูใ่ นความโปร่งใส
เชิงทิศทางแบบจากข้างนอกเข้าสู่ข้างใน (Inward) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
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เมื่อสาธารณะ โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีค่านิยมหรือให้ความสนใจ
ต่อการท�ำงานของหน่วยงานสาธารณะหรือภาครัฐทีอ่ าจจะด้วยจากเป็น
หน่วยงานทีก่ นิ ภาษีประชาชนมากขึน้ จะท�ำให้ประชาชนและสือ่ พยายาม
เข้าไปตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานสาธารณะ เป็นการฉายแสง
(Spotlight) ไปยังองค์การทีถ่ กู จับจ้อง ในทางทฤษฎี เป็นการสร้างความโปร่งใส
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงองค์การ (Organizational factor) แต่ต้อง
เกิดจากปัจจัยเชิงสถาบัน (Institutional factor) เท่านั้น (Bauhr and
Grimes, 2012) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในรายงาน FOIA Report จึงไม่ได้มี
หลักเกณฑ์ทชี่ วี้ ดั หรือก�ำหนดให้หน่วยงานต้องบรรลุการสร้างความโปร่งใส
ในลักษณะนี้แต่อย่างใด ข้อก�ำหนดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ การก�ำหนดให้
หน่วยงานพยายามเข้าหาชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะชองประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการ
เชื้อเชิญให้สาธารณะ หรือสื่อเข้ามาตรวจสอบ สอดส่อง หรือเรียก
ขอข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในมิตินี้ ถือว่ามี
ความพร้อมอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า สถาบันสื่อในประเทศเองมี
ความแข็งขันอย่างมากในการตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล ดูได้จาก
การรายงานของส�ำนักข่าวทีร่ ายงานข่าวเกีย่ วกับรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
ในส่วนถัดไป จะเป็นการอธิบายกรอบทีแ่ สดงถึงความเชือ่ มโยง
ระหว่างกรอบการสร้างความโปร่งใสทีเ่ ป็นตัวแบบให้กบั หลายประเทศของ
สหรัฐอเมริกา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (เกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ) และ ITA ของ ป.ป.ช. เพือ่ ให้เห็นการเปลีย่ นแปลง
และรูปแบบในการสร้างความโปร่งใสทีม่ สี ว่ นร่วมคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
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ตาราง 2 กรอบความโปร่งใสต่างประเทศ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
2540 และ ITA
มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
และไกรมส์
Report
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผย
การเตรียมความพร้อม การแสดงข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ�คัญ ระเบียบ
ของรัฐบาล
ในการเปิดเผย
กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น
การจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามและ
การประเมินผล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
การเปิดเผยเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูล
การใช้ประโยชน์จาก ข่าวสาร
เทคโนโลยีมากขึ้น
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี
เงินงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
- แผนดำ�เนินงาน
- การปฏิบัติงาน
- การให้บริการ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และไกรมส์
Report
การปกป้อง
มีกฎหมายอื่นรองรับ
ผู้เปิดโปง
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
ความเป็น
องค์กรสื่อในสหรัฐสาธารณะ
อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มกี ฎหมายหรือแนวนโยบายทีร่ องรับ
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงานรัฐในระดับปานกลาง

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�ำหรับ
การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า
หากเปรียบเทียบกับกรอบการวัดความโปร่งใสที่ปรากฎใน พ.ร.บ.
ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ 2540 และหลั ก เกณฑ์ ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการวัดความโปร่งใสที่สามารถเทียบเคียงได้
ประกอบไปด้วย การแสดงข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์
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ไม่เน้นย้ำ�

ไม่มี

ไม่เน้นย้ำ�

ไม่มี

และข้อยกเว้น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทาง
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
พัสดุ การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน
เนื่องจากการส่งเสริมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะเน้นการสร้างระบบ
เตรียมพร้อมบุคลากร และสร้างข้อมูลทีพ่ ร้อมรับการเปิดเผยข้อมูลของ
องค์การ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยยังต้องครอบคลุม
ถึงข้อมูลการท�ำงานทุกมิติในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน การบริหารงาน การให้บริการ
การปฏิบตั งิ าน งบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง และบุคลากร เมือ่ พิจารณา
ต่อเนือ่ งมาถึงตัวชีว้ ดั ITA ของ ป.ป.ช. พบว่า กรอบการวัดดังกล่าวของ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 ที่กล่าวไป จะเทียบได้กับตัวชี้วัดด้าน
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ความโปร่งใสหรือการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ทีป่ ระกอบไปด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลพืน้ ฐาน การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารงาน เนื่องจากว่าตัวชี้วัดเหล่านี้สนใจการเปิดเผยข้อมูล
ที่ใกล้เคียงกับรายการข้อมูลที่ทั้ง FOIA Report และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ฯ ต้องการชี้วัด
ใน FOIA Report จะเห็นได้วา่ มีประเด็นอืน่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
และเน้นย�ำ้ อีก นัน่ คือ การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการสร้างความโปร่งใส การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล
ที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นกรอบวัดที่ใช้สร้างการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงาน ตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวของ FOIA Report ถูกพิจารณา
ให้เป็นการวัดความโปร่งใสในขั้นสูง (Advanced indicator) ที่ต้องการ
เน้นความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับสูง นอกเหนือจากการวัดปัจจัย
ในการสร้างความโปร่งใสในระดับพืน้ ฐานอย่างเช่นการก�ำหนดให้เปิดเผย
ข้อมูลพืน้ ฐาน หรือมีระบบเปิดเผยข้อมูลหลากหลายช่องทาง ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นการเน้นให้
หน่วยงานต้องยกระดับตัวเองในการส่งเสริมการจัดการข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่ประชาชน
ส่วนการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้าง
ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จะเป็นการก�ำหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบตัวเองและพัฒนาวิธีการ
และการบริหารจัดการให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผย
ข้อมูลให้มากขึ้น ไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�ำหนดในกฎหมายแบบ
ขั้นต�่ำเอาไว้ ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีลักษณะเชิงรุก
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และก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ ถ้ามองเปรียบเทียบกับกรอบการวัดและ
ส่งเสริมความโปร่งใสของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ฯ
สามารถเทียบเคียงตัวชีว้ ดั ของ FOIA ได้กบั ตัวชีว้ ดั ด้านการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าว
เป็นเครื่องสะท้อนว่าหน่วยงานได้มีระบบเทคโนโลยีใดบ้างที่ส่งเสริม
การถ่ายทอดข้อมูลไปยังสาธารณะอย่างไร อีกทัง้ การจัดการข้อมูลดังกล่าว
มีคุณภาพอย่างไรอีกบ้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้
คุณภาพการให้บริการหรือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ที่จะส่งผล
ในทางอ้อมได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
ตนเองอีกด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด ITA พบว่า ตัวชี้วัดความโปร่งใส
โดยเฉพาะการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน จะมีส่วนคล้ายคลึง
กับตัวชี้วัดของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และ
หลักเกณฑ์ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดของ ITA พยายามวัดการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน ซึง่ ในอีกนัยหนึง่ มันคือ
ก�ำกับให้หน่วยงานต้องพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและสร้าง
ความโปร่งใสให้กา้ วหน้ามากขึน้ อย่างไรก็ดี ตัวชีว้ ดั ITA ไม่ได้กำ� หนดให้
มีวดั การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจน
ในส่วนของการส่งเสริมความโปร่งใสผ่านการป้องกันผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลขององค์การและการสร้างความเป็นทีส่ นใจของหน่วยงานสาธารณะ
ทัง้ ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ ไม่ได้กำ� หนดการวัด
ความโปร่งใสที่สะท้อนหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งในแง่
กฎหมายซึ่งเป็นกรอบก�ำหนดเชิงสถาบัน ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี
กฎหมายที่รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเอาไว้
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่จะปรากฏไว้ในระเบียบ
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หลักเกณฑ์ หรือนโยบายของหน่วยงานบางแห่งเท่านั้น ในด้านของ
การเป็นที่สนใจของหน่วยงานสาธารณะ องค์กรสื่อได้ให้ความสนใจ
ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เมือ่ เทียบกับการสร้างตัวชีว้ ดั ของ ITA
และประเด็นที่ตัวชี้วัดให้ความสนใจ พบว่า ตัวชี้วัดที่เน้นการส่งเสริม
ความโปร่งใสของหน่วยงานสามารถส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตาม
หลักการทั้งสองได้ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าวได้พยายามก�ำหนดให้
องค์การจัดการเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และเรือ่ งทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการรองรับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจากสมาชิก
ในองค์การในระดับหน่วยงาน และให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
การท�ำงานได้
การออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่

จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ป ระมวลมาทั้ ง หมดข้ า งต้ น จะน� ำ มาสู ่
การพัฒนาออกแบบกรอบการวัดความโปร่งใสใหม่ที่เหมาะสมกับ
องค์การสาธารณะไทย ดังปรากฏในตาราง 3 ข้างล่างนี้
ทั้งนี้ ในการออกแบบตัวชี้วัด (Indicator) ที่สะท้อนข้อมูล
ของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้ได้อย่างแม่นย�ำ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งออกแบบตัวชีว้ ดั มีลกั ษณะเฉพาะ
เจาะจง (Specific) สามารถวัดได้จริง (Measurable) ยอมรับได้ (Agreed)
เกีย่ วข้องกับเป้าประสงค์ (Relevant) และอยูใ่ นกรอบเวลา (Time bound)
หรือที่เรียกว่า “SMART” เพื่อได้ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงานได้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ข้อสรุปคุณลักษะความโปร่งใส 10 ประการของ อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
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ใน หนังสือ หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย
(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2561, นน. 263 – 265) ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นสมบัตสิ าธารณะ โดยต้องเปิดเผยเป็นหลักและ
ปกปิดเป็นการยกเว้น 2) ประชาชนทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 3) หน่วยงานรัฐทุกประเภทต้องมีพนั ธะ
ผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 4) หน่วยงานรัฐต้องอ�ำนวยความสะดวก
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยลดภาระแก่ประชาชน
ให้น้อยที่สุด 5) ต้องมีการผนวกเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 6) มีการก�ำหนดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้น
อย่างชัดเจน 7) ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยต้องมีคณ
ุ ภาพ 8) ต้องมี
หน่วยงานภาครัฐกลางทีเ่ ข้ามาส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส 9) แนวคิด
ความโปร่งใสต้องได้รับการรับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ
10) ควรมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Freedom of Information
Act) เพือ่ เป็นการก�ำหนดแนวทาง วิธกี าร และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างชัดเจน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประมวลผลและออกแบบ
ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสใหม่ที่สอดคล้องต่อองค์การสาธารณะไทย
และคุณลักษณะข้างต้นไว้ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
สาธารณะ
2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์การ
3. ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
4. ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
5. ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน
6. การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ
7. การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ตาราง 3 การเทียบเคียงกรอบการวัดความโปร่งใสเดิมและใหม่
มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
และไกรมส์
Report
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผย
การเตรียมความพร้อม การแสดงข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ�คัญ ระเบียบ
ของรัฐบาล
ในการเปิดเผย
กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น
การจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการ
ประเมินผล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
การเปิดเผยเชิงรุก การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีมากขึ้น
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA
กฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใส
ขององค์การสาธารณะ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส
ขององค์การ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
เงินงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบตั งิ าน

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน การจัดการ การนำ�เสนอ และการใช้งาน
ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และไกรมส์
Report
การปกป้อง
มีกฎหมายอื่นรองรับ
ผู้เปิดโปง
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
ความเป็น
องค์กรสื่อในสหรัฐสาธารณะ
อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มกี ฎหมายหรือแนวนโยบายทีร่ องรับ
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงานรัฐในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ สามารถอธิบายที่มาและแนวคิดในการออกแบบตัวชี้วัด
หลักแต่ละตัวได้ ดังต่อไปนี้
ตัวชีว้ ดั แรก คือ กฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใสของ
องค์การสาธารณะ ถ้าเทียบในกรอบของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในส่วนของ
การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความโปร่งใส การแสดงข้อมูล
ข่าวสารที่ส�ำคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น และการเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐาน ตามล�ำดับ เนื่องจากว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
ขององค์ ก ารนั่ น คื อ กฎหมาย และกฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และกฎหมายดังกล่าวยังเป็นเครื่องสะท้อนข้อก�ำหนด หรือแนวทาง
ในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับพื้นฐาน นอกจากนี้
กฎหมายดังกล่าวยังเป็นปัจจัยทีก่ ำ� หนดให้หน่วยงานมีภาระในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดด้วย
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ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่สอง คือ ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสของ
องค์การ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของ ของ FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูล
พื้นฐาน ตามล�ำดับ ด้วยเหตุที่ว่า ตัวชี้วัดนี้ ถูกออกแบบมาให้เปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์การในด้านอื่น (Organization profile)
ทีท่ ำ� ให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถเข้าใจภารกิจ บทบาท โครงสร้าง การติดต่อ
และบุคลากรขององค์การได้โดยง่าย ทัง้ นี้ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางใดบ้าง แต่โดยขั้นต�่ำแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ได้จัดเอาไว้ด้วยก็ได้เช่นกัน รวมถึง
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การจัดบุคลากรให้เพียบพร้อมในการจัดการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
ดังนัน้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านีร้ วมถึงกระบวนการจึงถือว่าเป็นการจัดเตรียม
ความพร้อมขององค์การในการเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นจะต้องบรรลุ
ตัวชี้วัดที่สาม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
ถ้าเทียบกับกรอบตัวชีว้ ดั ของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540
(หลักเกณฑ์ฯ) และ ITA ตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัด
การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามล�ำดับ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะเน้นการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
งานบุคคลซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการและงานในองค์การทีส่ ำ� คัญ และกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซึ้ง ในปัจจุบัน
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณะ หรือ
แม้กระทั่งในภาคธุรกิจคือว่าเป็นเรื่องปกติและต้องปฏิบัติในเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่สี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
ได้รับการต่อยอดจากตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย
ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณและการเปิดเผยข้อมูล
การจั ด หาพั ส ดุ และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ
จาก FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA
ตามล�ำดับ ด้วยเหตุที่ว่าข้อมูลด้านงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายและรายรับ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนเป็นข้อมูล
สามารถสะท้อนสุขภาพขององค์การ โดยดูว่าการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และอย่างไร ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ
อย่างมาก ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีตัวชี้วัดนี้เอาไว้ในรายการ
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ตัวชี้วัดที่ห้า คือ ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน
ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน
และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน จาก FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�ำดับ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวต้องการการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการ
บริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะ และการติดตาม
และการประเมินผล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือข้อมูลการบริหารงานตาม
ภารกิจขององค์การ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวส่วนมากล้วนเป็นข้อมูลทีค่ วรได้รบั
การเปิดเผยอยู่ก่อนแล้วโดยพื้นฐาน ส่วนมากข้อมูลเหล่านี้มักปรากฎ
อยู่ในรายงานประจ�ำปีของหน่วยงาน
ตัวชีว้ ดั ทีห่ ก คือ การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูล
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัดการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและการปรับใช้เทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูล
ให้มปี ระโยชน์มากขึน้ การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ของ FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�ำดับ เนื่องจากว่า
ตัวชี้วัดนี้ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานได้ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง
ระบบการจัดการข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ และการน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การใช้งาน เช่น ข้อมูลการใช้บริการข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล
หรือการมีสว่ นร่วมของประชาชน ต่อประชาชน ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานได้ง่าย โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำเรือ่ งร้องขอข้อมูล และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ได้สะดวก เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนในเชิงรุก ซึ่งตัวชี้วัดนี้
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ถูกจัดให้เป็นตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสขัน้ สูงขึน้ ทีห่ น่วยงานไม่ตอ้ งบรรลุ แต่หาก
ท�ำได้ ก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างดี
ตัวชี้วัดสุดท้าย คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องและต่อยอดมาจากหลายตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้ทบทวน
ไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์
และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ FOIA Report
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จาก พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
(ใช้ชื่อเดียวกัน) ของ ITA เนื่องจากว่า กระบวนการส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
บุคลากร การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ
ด้านเปิดเผยข้อมูลในแง่การจัดการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์หรือทุจริต
หรือแม้แต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงานของ
หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงานได้จริง และเป็นเครืองมือสะท้อนถึงความพยายามของ
หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างจริงจัง
และส่งผลให้เกิดการพัฒนา และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ดี ตัวชีว้ ดั นีค้ วรจัดให้อยูใ่ นตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสขัน้ สูง เนือ่ งจาก
ใช้ทรัพยากรในการบรรลุค่อนข้างมากและซับซ้อน
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ข้อเสนอดัชนีช้ว
ี ัดความโปร่งใส
จากประเด็นทัง้ 7 ประการท�ำให้ได้ดชั นีชวี้ ดั ความโปร่งใสใหม่
7 ตัว ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เมือ่ ได้พจิ ารณาในค�ำอธิบายทีป่ ระมวล
ได้จากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อกฎหมายและการปฏิบตั จิ ากประเทศ
ต้นแบบท�ำให้สามารถก�ำหนดดัชนีย่อยในแต่ละประเด็นหลักทั้ง 7 ได้
ดังปรากฏในตาราง 4 ข้างล่างนี้
ตาราง 4 กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก ดัชนีวัดความโปร่งใส
ใหม่และประเด็นย่อย
FOIA and Chief กรอบในการออกแบบ
ประเด็นย่อย
FOIA Officer
ตัวชี้วัดใหม่
ในการชี้วัดใหม่
Report
การเตรียมความ
กฎหมายที่ส่งเสริม
- กฎหมายได้กำ�หนดให้องค์การสร้าง
พร้อมในการเปิดเผย การสร้างความโปร่งใส ความโปร่งใส
ขององค์การสาธารณะ - กฎหมายได้กำ�หนดความเป็น
สาธารณะของข้อมูลขององค์การ
ข้อมูลพื้นฐานที่
- ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐาน
ส่งเสริมความโปร่งใส องค์การ
ขององค์การ
- การสื่อสารข้อมูลองค์การที่เน้น
การเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้
ความโปร่งใสของ
- แผนการดำ�เนินนโยบายบริหาร
การบริหารบุคลากร
บุคลากรที่โปร่งใส
ความโปร่งใสของ
- แผนการจัดการงบประมาณทีโ่ ปร่งใส
การบริหารงบประมาณ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบ
ได้
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FOIA and Chief
FOIA Officer
Report

กรอบในการออกแบบ
ตัวชี้วัดใหม่

ประเด็นย่อย
ในการชี้วัดใหม่

ความโปร่งใสของการ
บริหารการปฏิบัติงาน

- แผนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน
- การปฏิบัติงานและการให้บริการที่
เน้นการเปิดเผย และตรวจสอบได้
การเปิดเผยเชิงรุก การจัดการ การนำ�เสนอ - ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกลาง
และการใช้งานข้อมูล - การใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์
การใช้ประโยชน์จาก
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สาธารณะ
เทคโนโลยีมากขึ้น
- การจั ด การคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
การปรับปรุงทันการณ์ การส่งเสริมความโปร่งใส - การจัดการและการพัฒนาบุคลากร
และลดการตกค้าง ของหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ของข้อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ
องค์การสาธารณะ
ระบบการตอบโต้
- กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ
การเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มีกฎหมายอื่น
รองรับการคุ้มครอง
ผูร้ อ้ งทุจริตในหน่วยงาน
Whistleblower
Protection Act
1989
องค์กรสื่อใน
สหรัฐอเมริกา
ให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงาน
รัฐอย่างมาก
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ตามตาราง 4 ส�ำหรับกรอบตัวชี้วัดใหม่ที่น�ำเสนอ ตัวชี้วัด
หลักแรก คือ การมีกฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
สาธารณะ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะเป็นการก�ำหนดให้องค์การต้องสร้างความพร้อม
ในทางกฎหมายเพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใส
ในการนี้ตัวชี้วัดนี้มีประเด็นย่อยที่สนใจในการวัดอยู่ 2 ประเด็นคือ
กฎหมายได้กำ� หนดให้องค์การสร้างความโปร่งใส และกฎหมายได้กำ� หนด
ความเป็นสาธารณะของข้อมูลขององค์การ สามารถอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้
1. กฎหมายได้ก�ำหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ
องค์การ ในประเด็นนี้ จะสนใจทัง้ กฎหมายจากภายในและ
ภายนอก กล่าวคือ จะดูวา่ ได้มกี ฎหมายทีเ่ ป็น รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎกระทรวง ซึ่งเป็น
ปัจจัยกฎหมายภายนอก รวมถึง ค�ำสั่ง และกฎระเบียบที่
เป็นปัจจัยกฎหมายภายในองค์การทีก่ ำ� หนดให้หน่วยงาน
นั้นๆ ได้สร้างกระบวนการ การเตรียมความพร้อม หรือ
การเปิดรับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และ
การสร้างความโปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร และมากน้อย
เพียงใด ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ประเด็นดังกล่าว จึงได้ก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ย่อยไว้ซงึ่ ประกอบไปด้วย กฎหมายจัดตัง้ องค์การ
ก�ำหนดให้สร้างความโปร่งใสตั้งแต่ระดับหน่วยงานหลัก
ถึงหน่วยงานย่อย กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ทงั้ หน่วยงาน
สาธารณะอื่น รวมถึงประชาชนเข้าถึงข้อมูลขององค์การ
ได้โดยง่าย และรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นได้ก�ำหนด
โทษส�ำหรับองค์การดังกล่าวในกรณีไม่ปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส
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2. กฎหมายได้ก�ำหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ
องค์การ หมายถึงการทีห่ น่วยงานนัน้ มีกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดให้ข้อมูล
ของหน่วยงานสะท้อนความเป็นสาธารณะให้มากที่สุด
ในแง่กฎหมายภายนอก ให้ตรวจสอบดูว่ามีรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ และ/หรือกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
หรือไม่ และในแง่กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในองค์การ
ให้ดูว่ามีกฎระเบียบ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่
เกีย่ วข้องนัน้ ก�ำหนดความเป็นสาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด
ข้อบ่งชี้หนึ่งในการดูว่ามีกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ
ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหรือการท�ำให้ข้อมูลของ
หน่วยงานเป็นสาธารณะคือ จ�ำนวนข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ในการเปิดเผยที่ถูกก�ำหนดในกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ เนือ่ งจากถ้าหากมีนอ้ ย แสดงว่าข้อมูลของหน่วยงาน
จะมีความเป็นสาธารณะมาก ภายใต้ประเด็นดังกล่าว
ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ กฎหมายได้กำ� หนดให้ขอ้ มูล
ขององค์การดังกล่าวเป็นสาธารณะ หรือได้รบั การเปิดเผย
ได้โดยง่าย และมีกฎหมาย ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลขององค์การ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม
ความโปร่งใสขององค์การ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์การผ่านการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ไม่วา่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านบุคลากร โครงสร้างองค์การ กฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือแผนงานต่างๆ ให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและทั่วถึง โดยส�ำหรับตัวชี้วัดหลักนี้
จะมีประเด็นย่อยที่ต้องให้ความสนใจอยู่ 2 ประเด็น นั่นคือ ความ
ครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ และการสื่อสารข้อมูลองค์การ
ที่เน้นการเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ความครอบคลุ ม ของข้ อ มู ล พื้ น ฐานองค์ ก าร จะหมายถึ ง
ความทั่วถึง ความกว้าง และความลึกของข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
หรือหน่วยงานนัน้ ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำ
ความเข้าใจและตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานแก่ผู้ใช้งานข้อมูล
ได้มากน้อยเพียงใด ตามประเด็นดังกล่าว ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อ
ก�ำหนดให้องค์การต้องจัดท�ำหรือต้องมีข้อมูลจ�ำนวนหนึ่งซึ่งประกอบ
ไปด้วย ข้อมูลภารกิจ โครงสร้าง ผูบ้ ริหาร และอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ข้อมูลการติดต่อ และมีกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสือ่ สารข้อมูลองค์การทีเ่ น้นการเปิดเผย และการปฏิสมั พันธ์
กับผูไ้ ด้รบั บริการทีต่ อบสนองได้ หมายถึง การทีห่ น่วยงานจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นท�ำให้ข้อมูล
น�ำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ส�ำหรับประเด็นนี้ จึงได้ก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ หมาะสมเอาไว้ นัน่ คือ หน่วยงานจะต้องมีขา่ วประชาสัมพันธ์
พืน้ ทีใ่ นการให้บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ผไู้ ด้รบั บริการ และการใช้
Social Media สมัยใหม่ในการสื่อสารกับผู้ได้รับบริการ

in_

-4-

(264-383).indd 325

23/9/2565 16:55:23

326

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ าม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคคลากร
เป็นตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ของตนเองไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่ถูกก�ำหนด
มาจากภายนอก ตลอดจนนโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใน
ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสมาชิกภายในขององค์การ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็น
การสร้างความรับรู้แก่คนในองค์การ และสามารถท�ำให้ทุกคนท�ำงาน
ตามกฎระเบียบได้อย่างเปิดเผย มีเอกสารรองรับ ตัวชี้วัดย่อยที่ได้รับ
การออกแบบเพื่อสนับสนุนการวัดตามตัวชี้วัดหลักนี้ ประกอบไปด้วย
การมีนโยบายการบริหารบุคลากรประจ�ำปี หลักเกณฑ์การจัดการทรัพยากร
บุคคลทีอ่ า้ งอิงตามกฎหมาย คณะกรรมการภายในเพือ่ ตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจทีม่ ชิ อบต่อบุคลากรในหน่วยงาน และการรายงานผลการด�ำเนิน
นโยบายการบริหารบุคลากรประจ�ำปี
ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดหลักนี้ให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ
การใช้จา่ ยเงิน และการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน เนือ่ งจากว่าการบริหาร
งบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงินในหน่วยงานภาครัฐ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะเงินดังกล่าวได้มาจากภาษีประชาชน
ที่ ต ้ อ งใช้ จ ่ า ยอย่ า งระมั ด ระวั ง ตั ว ชี้ วั ด หลั ก นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ
ประเด็นย่อย 2 ประการ ได้แก่ แผนการจัดการงบประมาณที่โปร่งใส
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้ อธิบายได้ดังนี้
1. แผนการจัดการงบประมาณทีโ่ ปร่งใส กล่าวคือ หน่วยงาน
จะต้องด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการงบประมาณ
ที่ท�ำให้เห็นกระบวนการตัดสินใจ การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลของการใช้จา่ ยงบประมาณตัง้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก
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และหน่วยงานย่อย โดยประเด็นนีม้ ตี วั ชีว้ ดั ย่อยทีป่ ระกอบ
ไปด้วย การมีแผนการการเงินหรือการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานประจ�ำปี รายงานติดตามตรวจสอบการใช้จา่ ย
งบประมาณของหน่วยงานประจ�ำ 6 เดือน รายงานติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจ�ำปี
แผนการการเงินหรือการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานย่อย
ประจ�ำปี รายงานติดตามตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานย่อยประจ�ำ 6 เดือน และรายงานติดตาม
ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานย่อยประจ�ำปี
2. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส ซึง่ เป็นกระบวนการหนึง่
ที่ส�ำคัญอย่างมากในองค์การ และสามารถเกิดการทุจริต
ได้คอ่ นข้างมาก ดังนัน้ นีจ่ งึ เป็นประเด็นย่อยหนึง่ ทีต่ วั ชีว้ ดั
หลักนีใ้ ห้ความสนใจ กล่าวคือ ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงาน จะต้องเปิดเผยข้อมูลตัง้ แต่ตน้ กระบวนการ
จนถึงจบกระบวนการ เพื่อท�ำให้เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตัง้ แต่เริม่ ต้นว่ามีอะไรไม่ชอบมา
พากลหรือไม่ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้
องค์การสามารถยับยัง้ ป้องกัน หรือลดการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ได้
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ อดรับประกอบไปด้วย การมีแผนการจัดซือ้
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ�ำปี ประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ และคู่การค้าที่เกี่ยวข้องระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย กฎระเบียบทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ประกาศ
ของหน่วยงานที่ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ
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การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน การประกาศรายการการจัดซือ้
จัดจ้าง และจัดหาพัสดุพร้อมคู่ค้าและมูลค่าก่อนที่จะ
ด�ำเนินการเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วัน สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุรายเดือน และสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุรายปี
ส� ำ หรั บ ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ที่ ห ้ า ความโปร่ ง ใสของการบริ ห าร
การปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท�ำงานภายในโดยเฉพาะกระบวนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการบริการสาธารณะทีส่ นับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานตนเอง
ทัง้ นี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยตัง้ แต่กระบวนการตัดสินใจ
การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนผลปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการสือ่ สารข้อมูล
ให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับองค์การรับทราบ และสามารถน�ำมา
ซึง่ การตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาองค์การต่อไป อนึง่ ตัวชีว้ ดั หลักนี้
ได้ให้ความสนใจประเด็นย่อยอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ แผนการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เน้นการเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้
1. แผนการด�ำเนิ น งานที่ ชั ด เจน ในประเด็ น นี้ ตั ว ชี้ วั ด
หลักดังกล่าวสนใจการท�ำให้หน่วยงานของรัฐต้องมีแผน
การด�ำเนินการภายใน (Internal process) ต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยแผนงานดังกล่าว
จะต้องเป็นแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ทีส่ อดรับการยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยแผนงานนีค้ วรมีตงั้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานย่อย แผนการท�ำงานเหล่านี้ต้องได้รับ
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การเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส และท�ำให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�ำงานได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ในประเด็นนี้ ยังได้ให้ความสนใจกับการเปิดเผย
ผลการปฏิบัติการอีกด้วย เพื่อท�ำให้เห็นว่ากระบวนการ
ท�ำงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไร และ
มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร และท�ำให้เห็นการเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานอย่างเป็นพลวัต ส�ำหรับประเด็นย่อยนี้
ได้ก�ำหนดให้องค์การต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การมี
แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี แผนการท�ำงานในระดับ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ 6 เดือน
รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี แผนการปฏิบัติงาน
และการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานย่ อ ยมี ร ายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานย่ อ ย
ประจ�ำทุก 6 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การให้บริการของหน่วยงานย่อยประจ�ำปี
2. การปฏิบัติงานและการให้บริการที่เน้นการเปิดเผย
และตรวจสอบได้ กล่าวคือ นอกเหนือจากการสนใจ
การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการด�ำเนินงานภายในแล้ว
ในประเด็นนี้ หน่วยงานจะต้องบรรลุการสร้างความโปร่งใส
แก่กระบวนการท�ำงานซึ่งสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ
โดยตรงนั้นคือ กระบวนการปฏิบัติราชการ และการให้
บริการของบุคลากร อันส่งผลท�ำให้บุคลากรที่ท�ำงาน
ในระดับปฏิบัติการสามารถด�ำเนินงานได้อย่างแน่นอน
ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบรองรับ
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นอกจากนี้ องค์การยังสามารถเรียนรูจ้ ดุ บกพร่องของตนเอง
และความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถใช้ต่อยอด
และพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานเองได้ ตัวชี้วัดย่อย
ทีใ่ ช้วดั ในประเด็นดังกล่าวประกอบไปด้วย การมีคมู่ อื และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีข้อมูล
สารสนเทศเชิงสถิติด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย มีรายงานความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการด้วย
E-Service ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการได้อย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย
ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ ก คือ การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งาน
ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบชี้วัดที่พยายามยกระดับ
การสร้างความโปร่งใสไปสู่ขั้นสูงสุดที่เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยท�ำงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน
สามารถใช้งานต่อได้ในวงกว้าง และต่อยอดการท�ำงานสู่สังคมได้
อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้น ยังกินความถึงการจัดการการเปิดเผย
ข้อมูลภายในองค์การ ว่าหน่วยงานจะสามารถปรับปรุงระบบการเปิดเผย
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ประเด็นย่อยที่ตัวชี้วัดหลักนี้
สนใจ คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง การจัดการคุณภาพข้อมูล
ทีไ่ ด้มาตรฐาน และการใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์สาธารณะ อธิบาย
ได้ดังนี้
1. ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ประเด็นย่อยนีต้ อ้ งการ
เน้นให้องค์การสามารถสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูล
หรือการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง
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ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการใช้ดุลยพินิจของคน
ให้ได้มากทีส่ ดุ ด้วย เป้าหมายสูงสุดของประเด็นนี้ คือ การสร้าง
ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ไม่มผี ลประโยชน์ของ
บุคคลเข้ามาเกีย่ วข้อง มีตวั ชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ การมีการเผยแพร่
ข้อมูลทีร่ ะบุถงึ สัดส่วนข้อมูลในองค์การทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย
แล้วและยังไม่ได้เปิดเผยพร้อมประเภทของข้อมูลและ
เหตุผลประกอบ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยยึดอายุของ
ข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ
มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน
2. การจัดการคุณภาพข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐาน เป็นประเด็นย่อย
ที่ต้องการให้หน่วยงานได้ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ระบบการเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ
เอาไปใช้งานต่อได้งา่ ยและเป็นประโยชน์สงู สุด ตัวชีว้ ดั ย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย การท�ำให้ข้อมูลทันสมัย
สม�ำ่ เสมอ จัดให้มกี ารแปลงข้อมูลเอกสารให้อยูใ่ นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดใน
หน่วยงาน มีการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปทีใ่ ช้ประโยชน์ตอ่
ได้ง่าย มีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติจากรูปแบบ .pdf เป็น
รูปแบบ .csv หรือ .xls มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ข้อมูล และจัดระบบความปลอดภัยแก่ขอ้ มูลให้ได้มาตรฐาน
จัดให้มีระบบการบันทึกการใช้งานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้อง
และไม่เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการส�ำรอง
ข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

in_

-4-

(264-383).indd 331

23/9/2565 16:55:23

332

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

3. การใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์สาธารณะ ในประเด็น
ย่อยนี้ จะเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างความโปร่งใส
ขององค์การว่ามีประโยชน์ตอ่ สาธารณะมากน้อยเพียงใด
โดยตัวชี้วัดย่อยที่อยู่ในประเด็นนี้คือ การเปิดเผยสถิติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจากประชาชนและองค์การสาธารณะ
อื่นของหน่วยงาน โดยค�ำนึงถึงหลักความเป็นส่วนตัว
ของผูข้ อข้อมูล และการรวบรวมผลกระทบเชิงบวกและลบ
จากการใช้ขอ้ มูลของหน่วยงานโดยประชาชนและองค์การ
สาธารณะอื่น
ตัวชี้วัดที่เจ็ด คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ในตั ว ชี้ วั ด หลั ก นี้ จ ะเน้ น การให้ ห น่ ว ยงานด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้องค์การเพิม่ การเปิดเผยข้อมูล และพืน้ ที่
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการยกระดับการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์การอย่างต่อเนือ่ ง และส่งมอบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ประเด็นย่อยต่างๆ ที่ตัวชี้วัดหลักนี้สนใจ
มี 3 ประเด็นได้แก่ การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ และ
กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส
กล่าวคือ เป็นการก�ำหนดให้หน่วยงานสาธารณะต้องมี
กระบวนการจัดการบุคลากรภายในของตนเองให้มคี วามพร้อม
ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก
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มากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
บุคลากรภายทีไ่ ด้รบั การฝึกต้องปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ นับสนุนการวัดความโปร่งใสตามประเด็นนี้
คือ การมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์การ
รับผิดชอบการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน แผนการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส ประกาศหรือระบบการให้คณ
ุ ให้โทษ
แก่บคุ ลากรเพือ่ ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
และมาตรการลงโทษในกรณีทมี่ กี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือตามทีอ่ งค์การได้กำ� หนด
เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส
2. การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ
เป็นประเด็นทีต่ อ้ งการสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานจะต้อง
ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูลสาธารณะที่จ�ำเป็นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ประชาชน
รวมถึงภาคประชาสังคมหรือธุรกิจ และองค์การสาธารณะอืน่
ทัง้ นี้ หน่วยงานจะต้องมีการเปิดให้ประชาชนและองค์การ
สาธารณะเข้าถึงข้อมูลของตนได้โดยง่าย ทีส่ ำ� คัญคือ ข้อมูล
ดังกล่าวควรอยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้อมใช้งานได้ และสามารถรู้
ได้วา่ มีขอ้ มูลใดบ้างทีป่ รากฎและไม่ปรากฎด้วยเหตุผลอะไร
รวมถึงต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีในการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอืน่
ได้ดว้ ย ในแง่การสนับสนุนเชิงองค์การ หน่วยงานเองควร
ให้ความสนใจในท�ำให้หน่วยงานสร้างความโปร่งใสมากขึน้
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ด้วยการแต่งตัง้ ให้มกี ลุม่ ท�ำงานภายในองค์การเพือ่ ยกระดับ
การสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นด้วยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้
จึงได้ออกแบบตัวชี้วัดย่อยที่รองรับได้ได้แก่ ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างทัว่ ถึง หน่วยงาน
จัดให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลแก่ประชาชนทีห่ ลากหลาย
ข้อมูลทีป่ ระชาชนเข้าถึงถูกจัดให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานต่อ
ได้ง่าย ประชาชนได้รับการชี้แจงว่าข้อมูลใดบ้างที่เข้าถึง
ได้บา้ งหรือไม่ได้บา้ ง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ องค์การ
สาธารณะอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง
ทัว่ ถึง หน่วยงานจัดให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลแก่องค์การ
สาธารณะอืน่ ทีห่ ลากหลาย ข้อมูลทีอ่ งค์การสาธารณะอืน่
เข้าถึงถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย องค์การ
สาธารณะอืน่ ได้รบั การชีแ้ จงว่าข้อมูลใดบ้างทีเ่ ข้าถึงได้บา้ ง
หรือไม่ได้บา้ ง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ จัดให้มกี ารเชือ่ มต่อ
ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยของหน่วยงานแก่ประชาชน
ด้วยระบบ API จัดให้มกี ารเชือ่ มต่อข้อมูลทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย
ของหน่วยงานแก่องค์การสาธารณะอื่นด้วยระบบ API
หน่วยงานจัดให้มี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล
สามารถค้นหาข้อมูล และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลได้โดยง่าย
จัดให้มรี ะบบเรียกข้อมูลของหน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์
แก่ประชาชน จัดให้มีระบบเรียกข้อมูลของหน่วยงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่องค์การสาธารณะอื่น และจัดให้มี
คณะท�ำงานหรือการปฏิบัติงานที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการขอข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอื่น
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3. กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นย่อยนี้เป็นการก�ำหนดให้
หน่วยงานต้องสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน
องค์การได้อย่างแท้จริง เนือ่ งจากว่าการสร้างกลไกดังกล่าว
จะเป็นการเปิดพืน้ ทีร่ องรับให้บคุ คลทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การกล้าเปิดเผยข้อมูล หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้
อย่างรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ ประเด็นย่อยดังกล่าว
ยังต้องการให้หน่วยงานให้ความสนใจกับกระบวนการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา อีกทัง้ ท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ มัน่ ใจในกระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานว่ามีความเป็นธรรม และ
ถูกต้องมากพอ ภายใต้ประเด็นย่อยนี้ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ย่อย
เอาไว้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานจัดให้มีแนวปฏิบัติ
เพือ่ จัดการเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ หมาะสม จัดให้มชี อ่ งทางแจ้ง
เรือ่ งร้องเรียน มีสถิตกิ ารแจ้งเรือ่ งร้องเรียน และผลส�ำเร็จ
ประจ�ำทุก 6 เดือน มีสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน และ
ผลส�ำเร็จประจ�ำปี มีระบบการติดตามเรือ่ งร้องเรียนอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการรายงานความคืบหน้าแก่ผรู้ อ้ งเรียนทุก 15 วัน
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการภายในเพือ่ ติดตามเรือ่ งร้องเรียน
อย่างชัดเจน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการภายนอกเพือ่ ติดตาม
เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และหน่วยงานมีมาตรการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน
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ในการนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดหลัก
ประเด็นการวัดย่อย และตัวชี้วัดย่อย ได้อย่างเป็นระบบ ได้ตามตาราง
ด้านล่าง
ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
1. กฎหมาย 1.1 กฎหมาย ดู ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
ที่ส่งเสริมการ ได้ กำ�หนดให้ ภายในและภายนอก เช่ น
ส ร้ า ง ค ว า ม องค์การสร้าง พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์
โปร่ ง ใสของ ความโปร่งใส หรือกฎกระทรวง คำ�สั่ง และ
กฎระเบียบภายในองค์การที่
อ ง ค์ ก า ร
สาธารณะ
กำ�หนดให้หน่วยงานนั้นๆ ได้
สร้างกระบวนการ การเตรียม
ความพร้อม หรือการเปิดรับ
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และการสร้ า งความ
โปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด

in_

-4-

(264-383).indd 336

ตัวชี้วัดย่อย
1. มีการเปิดเผยกฎหมาย
ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แก่ บุ ค คลภายในและ
ภายนอก
2. มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะแก่ภายในและ
ภายนอก ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานได้กำ�หนด
โ ท ษ สำ� ห รั บ อ ง ค์ ก า ร
ดังกล่าวในกรณีมพี ฤติกรรม
ไม่ส่งเสริมการสร้างความ
โปร่งใส
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
1.2 กฎหมาย - มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ไ ด้ กำ� ห น ด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค ว า ม เ ป็ น กำ�หนดให้ขอ้ มูลของหน่วยงาน
สาธารณะของ สะท้อนความเป็นสาธารณะ
ข้ อ มู ล ข อ ง ให้มากที่สุด
องค์การ
- มี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก ฎ
กระทรวง กฎหมายหรื อ กฎ
ระเบียบภายในองค์การ คำ�สั่ง
หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่
เกีย่ วข้องนัน้ กำ�หนดความเป็น
สาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด
จำ�นวนข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ในการเปิดเผยที่ถูกกำ�หนดใน
กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ
น้ อ ย แสดงว่ า ข้ อ มู ล ของ
หน่ ว ยงานจะมี ค วามเป็ น
สาธารณะมาก
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ตัวชี้วัดย่อย
4. กฎหมายได้กำ�หนดให้
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
เป็นสาธารณะ หรือได้รับ
การเปิดเผยได้โดยง่าย
5. มี ก ฎหมาย ประกาศ
หรือกฎทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ระบุ
ถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
2. ข้ อ มู ล พื้ น 2 . 1 ค ว า ม - มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน
ฐานที่ส่งเสริม ครอบคลุมของ ขององค์การให้แก่บคุ คลภายใน
ความโปร่งใส ข้อมูลพื้นฐาน และภายนอก ข้ อ มู ล ภารกิ จ
ขององค์การ องค์การ
ของหน่ ว ยงาน บุ ค ลากร
งบประมาณ การบริ ห าร
การปฏิบัติราชการ ตลอดจน
แผนงาน แผนปฏิบัติการ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน
โดยคำ�นึงถึงการเข้าถึงได้ ความ
ครบถ้ ว น และทั น สมั ย ของ
ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย
6 . มี ข้ อ มู ล ภ า ร กิ จ
โครงสร้าง ผู้บริหาร และ
อำ� น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงาน
7. มีขอ้ มูลแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั งิ านทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว ทีค่ รอบคลุม
การงานด้านงบประมาณ
บริ ห ารงานบุ ค คล การ
ปฏิ บั ติ ร าชการ รวมถึ ง
การให้บริการ
8. มี ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ
9. มี ก ฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.2 การสือ่ สาร
ข้อมูลองค์การ
ที่เน้นการเปิด
เผย และการ
ปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้ได้รับบริการ
ทีต่ อบสนองได้
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- การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก
โดยต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง จาก
ภายในและภายนอกอย่ า ง
สม่ำ�เสมอ ผ่านการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลต่อกัน

10. มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
ทันสมัย และเข้าถึงได้
11. มีข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านช่อง
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
12. มีพนื้ ทีใ่ นการให้บริการ
ถาม-ตอบ หรื อ Q&A
แก่ผู้ได้รับบริการ
13. มีการใช้ Social Media
สมั ย ใหม่ ใ นการสื่ อ สาร
กับผู้ได้รับบริการ
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
3 . ค ว า ม 3.1 การดำ�เนิน - เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
โปร่ ง ใสของ น โ ย บ า ย บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นรู ป พระราช
ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ห า ร บั ญ ญั ติ หรื อ กฎกระทรวง
บุคลากร
บุ ค ล า ก ร ที่ นโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์
โปร่งใส
ต่างๆ ว่ามีผลกระทบอย่างไร
บ้ า งต่ อ สมาชิ ก ภายในของ
องค์การ เพื่อสร้างความรับรู้
แก่คนในองค์การ และสามารถ
ทำ�ให้ ทุ ก คนทำ�งานตามกฎ
ระเบี ย บได้ อ ย่ า งเปิ ด เผย
มีเอกสารรองรับอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดย่อย
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
จ า ก ข้ อ พิ พ า ท ใ น ก า ร
บริหารบุคลากร

1 7 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ให้ โ ทษแก่ บุ ค ลากรใน
- ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยเฉพาะ
หน่วยงาน
บุคคลในองค์การต้องสามารถ
รั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง กระบวนการ
บริหารบุคลากรทัง้ หมดภายใน
องค์การ
4 . ค ว า ม 4.1 แผนการ - เปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด การ 18. มี แ ผนงบประมาณ
โปร่ ง ใสของ จั ด ก า ร งบประมาณ กระบวนการ และการเงินประจำ�ปี
ก า ร บ ริ ห า ร งบประมาณ ตัดสินใจ การใช้จา่ ยงบประมาณ 1 9 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
งบประมาณ ที่โปร่งใส
แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย กระบวนการตัดสินใจ และ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ จั ด สรรงบประมาณของ
หน่วยงานหลัก และหน่วยงาน องค์การ
ย่อย
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
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
4.2 ระบบการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล
ที่เปิดเผย
ตัง้ แต่ตน้ กระบวนการจนถึงจบ
กระบวนการ เพือ่ ทำ�ให้เห็นผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มต้นว่ามี
อะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่
เพื่อให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน
หรือลดการทุจริตที่เกิดขึ้นได้

5. ความ
โปร่ ง ใสของ
การบริหารการ
ปฏิบัติงาน
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- มีกระบวนการทำ�งานภายใน
(internal process) รูปแบบการ
สื่อสารและการประสานงานที่
เป็ น รู ป ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ สอดรับกับแผน
ปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan)
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
ตัง้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก และ
หน่วยงานย่อย และได้รับการ
เปิ ด เผยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
ของหน่วยงานอย่างสม่ำ�เสมอ
เพือ่ เป็นการสร้างความโปร่งใส
และทำ�ให้สมาชิกในองค์การ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบ
การทำ�งานได้อย่างสม่ำ�เสมอ

ตัวชี้วัดย่อย
21. มีแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำ�
ปี
2 2 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการคัดเลือกผู้มี
อำ�นาจหน้ า รั บ ผิ ด ชอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ
การจัดหาพัสดุ
2 3 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน
24. มีแผนการดำ�เนินงาน
ภายในและการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายในองค์การ
2 5 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
โครงสร้างในการประสาน
และการดำ�เนินงานภายใน
องค์การ
2 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการประสานงาน
ภายในองค์ ก ารอย่ า ง
ชัดเจน
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
5.2 การปฏิบตั ิ - ส ร้ า ง ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ก่
งานและการให้ กระบวนการทำ�งานที่ เ กี่ ย ว
บริ ก ารที่ เ น้ น สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผย จากภายนอกองค์การโดยตรง
เช่น การปฏิบัติราชการ และ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
อันส่งผลทำ�ให้บคุ ลากรทีท่ ำ�งาน
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารสามารถ
ดำ�เนิ น งานได้ อ ย่ า งแน่ น อน
ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบ
ได้ มีกฎระเบียบรองรับ
- ในกระบวนการให้บริการและ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ต้ องเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ และการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงานให้กับ
บุคคลภายในและภายนอกได้
ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ และ
ปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ดำ�เนินการ

ตัวชี้วัดย่อย
27. มีคู่มือและมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน และการ
ให้บริการ
28. มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ
เชิงสถิติด้านการปฏิบัติงาน
และการให้บริการทีส่ ามารถ
ใช้งานต่อได้ง่าย
29. มีรายงานความพึงพอใจ
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงาน
30. หน่วยงานให้บริการ
ด้วย E-Service ทีส่ ามารถ
บันทึกข้อมูลการให้บริการ
ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
ปลอดภัย

- ให้ อ งค์ ก ารสามารถเรี ย นรู้
จุ ด บกพร่ อ งของตนเองและ
ความต้องการของประชาชน
นำ�มาใช้ตอ่ ยอดและพัฒนาการ
ทำ�งานของหน่วยงานเองได้
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
6. การจัดการ 6.1 ระบบการ - มีระบบการเปิดเผยข้อมูลหรือ
การนำ�เสนอ เปิดเผยข้อมูล การตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่
และการใช้ ที่เป็นอิสระ เปิดได้บ้างหรือไม่ได้บ้างให้มี
งานข้อมูล
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้
สาธารณะที่มี
ดุลยพินจิ ของคนให้ได้มากทีส่ ดุ
ประสิทธิภาพ
สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นอิสระ และไม่มผี ลประโยชน์
ของบุคคลเข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่
ลดการทุ จ ริ ต หรื อ เหตุ อื่ น
ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายกั บ
หน่วยงาน
6.2 การจัดการ - ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
คุณภาพข้อมูล ระบบการเปิดเผยข้อมูล และ
ที่ได้มาตรฐาน ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถ
เอาไปใช้ ง านต่ อ ได้ ง่ า ยและ
เป็นประโยชน์สูงสุด
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ตัวชี้วัดย่อย
31. มีการเผยแพร่จำ�นวน
ประเภท และเรือ่ งของข้อมูล
ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย
พร้อมเหตุผลประกอบ
32. มีกระบวนการในการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ
ยกเว้นหรือยังไม่ได้รบั การ
เปิดเผยอย่างเป็นระบบ
โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
บุคคลากรน้อยที่สุด
33. มีกระบวนการแปลง
ข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่ เ ป็ น
กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น เอกสารใน
รูปแบบ .pdf .csv .Json
.xlsx หรือ .xls โดยคำ�นึง
ถึงการใช้งานต่อเป็นสำ�คัญ
34. มี ก ระบวนการจั ด
ร ะ เ บี ย บ ต ร ว จ ส อ บ
คุ ณ ภาพ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย และสำ�รอง
ข้อมูล รวมถึงการบันทึก
การใช้ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลและไม่ใช่อยูเ่ ป็น
ประจำ�
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
6.3 การใช้งาน - การวัดผลลัพธ์ของการสร้าง
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ความโปร่ ง ใสในองค์ ก ารว่ า
สร้างประโยชน์ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
สาธารณะ
มากน้อยเพียงใด

7. การส่งเสริม 7.1 การจัดการ
ความโปร่งใส และการพัฒนา
ของหน่วยงาน บุ ค ลากรเพื่ อ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส
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- กำ� ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น
สาธารณะต้องมีกระบวนการ
จั ด การบุ ค ลากรภายในของ
ตนเองให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ส่งเสริมการเปิด
เผยข้อมูลในเชิงรุก มากกว่าที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมาย สามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส มั ย ใ ห ม่ ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเปิดเผย
ข้อมูลให้มากขึ้น

ตัวชี้วัดย่อย
35. มีการเปิดเผยสถิตกิ าร
เรี ย กใช้ ง านข้ อ มู ล จาก
ประชาชนและองค์ ก าร
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ข อ ง
หน่วยงาน โดยได้รบั ความ
คุม้ ครองความเป็นส่วนตัว
ของผู้ขอข้อมูล
36. มีการรวบรวมผลกระทบ
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้อมูลของหน่วยงานโดย
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
37. มีการมอบหมายให้
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ใน
องค์การรับผิดชอบการสร้าง
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
38. มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
39. มีมาตรการการให้คณ
ุ
ให้ โ ทษภายในสำ�หรั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความโปร่ ง ใสภายใน
หน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
7 . 2 ก า ร - ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูล
ส่ ง เสริ ม การ สาธารณะที่ จำ�เป็ น ให้ กั บ ผู้ มี
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ได้ แ ก่
ของประชาชน ประชาชน ภาคประชาสังคม
และองค์ ก าร ธุรกิจ และองค์การสาธารณะ
สาธารณะ
อื่น จัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่
พร้อมใช้งานได้โดยการปรับ
ประยุกต์เอาเทคโนโลยีปจั จุบนั
มาใช้งาน

ตัวชี้วัดย่อย
40. มีช่องทางในการเข้า
ถึ ง ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชน
และองค์การสาธารณะอืน่
ที่ทั่วถึงและหลากหลาย

41. จั ด ให้ มี ร ะบบเรี ย ก
ข้ อ มู ล ทั้ ง แบบผ่ า นและ
ไม่ผา่ นระบบ API (application programming interface) และติดตามการขอ
- เปิ ด เผย/แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ข้อมูลของหน่วยงานทาง
มี ข้ อ มู ล ใดบ้ า งที่ เ ปิ ด เผยได้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ�หรั บ
และไม่ได้ด้วยเหตุผล
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
- หน่วยงานเองก็ควรให้ความ
สนใจในการสร้างความโปร่งใส 42. จัดให้มีคณะทำ�งาน
มากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งกลุ่ม หรื อ การปฏิ บั ติ ง านที่
ทำ�งานภายในองค์ ก ารเพื่ อ อำ�นวยความสะดวกในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และยกระดับ ขอข้ อ มู ล ของประชาชน
การสร้างความโปร่งใส
และองค์การสาธารณะอืน่
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
7.3 กลไกการ - สร้างกลไกการร้องเรียนที่มี
ร้องเรียน และ ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่
การตรวจสอบ รองรับให้บุคคลทั้งภายในและ
การเปิ ด เผย ภายนอกองค์การให้กล้าเปิด
ข้ อ มู ล ที่ มี เผยข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย น หรื อ
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบเรื่ อ งต่ า งๆ ด้ ว ย
ความรู้ สึ ก ที่ ป ลอดภั ย เช่ น
เรือ่ งร้องเรียนทุจริต เรือ่ งพิพาท
และเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล
- ให้ความสนใจกับกระบวนการ
ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่ อ
เป็ น การกระตุ้ น ให้ อ งค์ ก าร
พั ฒ นากระบวนการเปิ ด เผย
ข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา และทำ�ให้
ประชาชนรูส้ กึ มัน่ ใจในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ว่ามีความเป็นธรรม และถูกต้อง
มากพอ อันเป็นการสร้างความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน
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ตัวชี้วัดย่อย
43. จัดให้มีช่องทางหรือ
ระบบในการส่งและติดตาม
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
44. มีกระบวนการในการ
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ภายในและภายนอกทีเ่ ป็น
ธรรมและสามารถคุม้ ครอง
ความเป็นส่วนตัวของผูร้ อ้ ง
ได้ โดยต้องรายงานความ
คื บ หน้ า ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก
15 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั
เรื่อง
45. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการที่มาจากภายใน
และภายนอกเพือ่ ดูแลเรือ่ ง
ร้องเรียนอย่างชัดเจน
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วิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

หลังจากได้น�ำเสนอการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่
ทั้งในระดับตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย ตลอดจนตัวชี้วัดย่อยที่จะท�ำให้
สามารถวัดความโปร่งใสในมิตแิ ละระดับต่างๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ในอันดับถัดไป
จะเป็นการน�ำเสนอวิธีการวัดหรือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้ใน
การประเมินความโปร่งใสตามกรอบตัวชี้วัดใหม่นี้
ในการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ ตัวแบบของฮีลด์
ในเรือ่ งความโปร่งใสเชิงเหตุการณ์ กระบวนการ และทิศทางประกอบกัน
กล่าวคือ ในการวัดระดับของความโปร่งใสว่ามีคณ
ุ ภาพหรือมีความเข้มข้น
มากน้อยเพียงใดนั้น โดยพิจารณาจากทิศทางในการเปิดเผย และสิ่งที่
ได้รับในการเปิดเผยขององค์การใดองค์การหนึ่งควบคู่กันไปด้วย
ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์การทีม่ ลี กั ษณะปิด ไม่เปิดเผย จะหมายความ
ว่าลักษณะทิศทางความโปร่งใสจะเป็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน เป็นการที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเพ่งมองหรือพยายามเข้ามาข้างในเป็นหลัก
ในขณะทีพ่ จิ ารณาองค์ประกอบหรือกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ
ทีถ่ กู เปิดออกมาให้เห็น จะพบว่ามีเพียงไม่กอี่ งค์ประกอบเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั
การเปิดเผย บางครั้งอาจจะเห็นเพียงผลผลิต แต่ไม่เห็นกระบวนการ
การได้มาซึ่งผลผลิต อย่างเช่น กระบวนการตัดสินใจ หรือการบริหาร
ในขณะทีอ่ งค์การทีม่ กี ารเปิดเผยค่อนข้างสูง จะมีลกั ษณะทิศทาง
ความโปร่งใสแบบข้างในไปข้างนอก กล่าวคือ องค์การเองจะเป็นผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลในเชิงรุกเป็นหลัก ไม่จ�ำเป็นต้องให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาท�ำเรือ่ งเข้าถึงข้อมูล ในแง่ของกระบวนการหรือ
องค์ประกอบทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย ในองค์การลักษณะนี้ จะพยายามเปิดเผย
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กระบวนการและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในองค์การอย่างครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยน�ำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร กระบวนการ
ตัดสินใจการบริหาร ผลผลิต ผลกระทบ หรือแม้กระทั่งผลลัพธ์  
ดังนัน้ ในการออกแบบตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสใหม่ จึงต้องประสม
เกณฑ์ทั้งสองของฮีลด์ นี้ไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอเกณฑ์การวัด
ความโปร่งใสทีเ่ ป็น “มาตรวัดความเข้มข้นของความโปร่งใส” (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. การเปิดเผยข้อมูลหรือกระบวนการ ในมาตรวัดระดับถัดมา
หลังจากที่มีการปรากฎของข้อมูลและกระบวนการแล้ว
หน่วยงานจ�ำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านัน้ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม
ในการเปิดเผย และสร้างความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ในปัจจุบนั
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถกู ปรับประยุกต์มาใช้ในการเป็น
ช่องทางเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลอย่างมาก อย่างไรก็ดี
มาตรวัดระดับนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริง
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3. การเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการ ในมาตรวัดระดับถัดมา คือ
การตรวจสอบดูว่าหน่วยงานได้ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ
ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายหรือไม่ อย่างไร
4. คุ ณ ภาพและความทั น สมั ย ของข้ อ มู ล มาตรวั ด ระดั บ นี้
ต้องยกระดับการสร้างความโปร่งใสไปอีกขัน้ ด้วยการพยายาม
สร้างความมัน่ ใจว่า หน่วยงานได้มคี วามพยายามอย่างเต็มที่
ในการควบคุมมาตรฐาน และท�ำให้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนกระบวนการ
และผลสัมฤทธิต์ า่ งๆ ทันสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ดี
คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูลต้องถูกวัดจากการใช้
งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
5. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล ส�ำหรับมาตรวัดระดับนี้
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต้องสะท้อนให้ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบภายนอกได้ กล่าวคือ ข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู เปิดเผยควร
ได้รบั การต่อยอดและน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้
ในวัดลักษณะนี้ จะเน้นให้เห็นองค์ประกอบด้านผลลัพธ์และ
ผลกระทบขององค์การเป็นหลัก ซึ่งจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�ำนวนมากเข้ามาก�ำหนด เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผย
ข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานนั้นสามารถ
สร้างผลกระทบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
จากมาตรวัดความเข้มข้นความโปร่งใสทั้ง 5 ระดับได้เสนอ
ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดคะแนนส�ำหรับมาตรวัดระดับต่างๆ เป็นอยู่ในรูปแบบ
เต็ม 10 คะแนน เพื่อให้ง่ายต่อการให้คะแนนและการประมวลผลต่อไป
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ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดให้มาตรวัดต่างๆ มีคา่ คะแนน และน�ำมาใช้กบั ตัวชีว้ ดั หลัก
และตัวชี้วัดย่อยต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้นดังนี้
1. ไม่มีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ No Data (NA) เท่ากับ
0 คะแนน
2. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and Process
(DP) เท่ากับ 1 - 2 คะแนน
3. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ กระบวนการ หรื อ Data and
Process Disclosure (DPD) เท่ากับ 3 - 4 คะแนน
4. การเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการ หรือ Data and Process
Accessed (DPA) เท่ากับ 5 - 6 คะแนน
5. คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูล หรือ Data Qualified
and Updated (DQU) เท่ากับ 7 - 8 คะแนน
6. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล หรือ Data Utilization
(DU) เท่ากับ 9 - 10 คะแนน
ส�ำหรับถึงวิธีการวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามที่หลาย
สถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป พบว่า โดยส่วนใหญ่
เป็นการผสมผสานการวัดความโปร่งใส 2 มิติเข้าด้วยกัน มิติแรก
จะเป็นการเลือกใช้ขอ้ มูล ซึง่ พบว่า หน่วยงานประเมินจะให้ความส�ำคัญ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินจะต้องแสดง
หลักฐานออกมา และมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ทีม่ ตี อ่ องค์การ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความโปร่งใส ซึง่ ถ้าหาพิจารณาการวัดการประเมิน
ความโปร่ ง ใสในมิ ติ ภ ายในและภายนอกองค์ ก าร ในการวั ด ข้ อ มู ล
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จากมุมมอง ผู้ประเมินก็ต้องให้ความสนใจการประเมินมุมมองของคน
จากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�ำหนดวิธีการวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะไว้ ดังนี้
1. การประเมินโดยวัดจากมุมมองภายนอก (External Perception
-Based: EPB) เป็นการประเมินที่เน้นการสัมภาษณ์หรือ
การท�ำแบบสอบถามกับบุคคลภายนอกว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร ต่อองค์การที่ได้รับการประเมิน โดยดูว่าองค์การ
ดังกล่าวได้ดำ� เนินการโดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้บริการ หรือ
การท�ำธุรกรรมมีความโปร่งใส เปิดเผย และน่าเชื่อถือได้
มากน้อยเพียงใด
2. การประเมินโดยวัดจากมุมมองภายใน (Internal PerceptionBased: IPB) เป็นการประเมินจากบุคคลากรภายในองค์การ
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือข้าราชการทัว่ ไปทีท่ ำ� งาน
ในองค์การ โดยจะเป็นวิธกี ารทอดแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์การ
3. การประเมินโดยวัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical
Evidence-Based: EEB) ส�ำหรับวิธีการวัดความโปร่งใส
ในแนวทางนีค้ อื การชีว้ ดั มีสงิ่ ใดเกิดขึน้ บ้างหรือไม่ ซึง่ การวัด
โดยใช้วิธีนี้จะเป็นการวัดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา จะวัดสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงๆ ไม่มีการถกเถียงกันอีก เช่น การมีกฎหมาย
นโยบาย หรือการแต่งตัง้ บุคลากร ซึง่ สามารถตรวจสอบได้เลย
ว่ามีจริง วิธกี ารนีจ้ ะก�ำหนดให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การประเมิน
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ส่งข้อมูลมาให้ผปู้ ระเมิน เป็นลักษณะการส�ำแดงข้อมูลว่า
มีอะไรที่บรรลุ หรือขาดบ้าง ส�ำหรับการวัดความโปร่งใส
มักใช้วิธีนี้ในการวัดและประเมิน
ในประเด็นการวัดความโปร่งใสจากมุมมองทั้งภายในและ
ภายนอก การเลือกกลุม่ คนทีใ่ ห้ขอ้ มูลมีความส�ำคัญอย่างมาก เนือ่ งจาก
เป็นปัจจัยหลักที่ก�ำหนดว่าผู้ประเมินจะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและ
ลดอคติ (Bias) ได้มากน้อยเท่าไร ดังนั้น ในการประเมินข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานโดยวิธกี ารประเมินแบบมุมมอง จึงได้กำ� หนดให้ผปู้ ระเมิน
ต้องมีผู้ให้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยประเภทละ 3 คน
เพือ่ น�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาถ่วงน�ำ้ หนัก หรือหารเฉลีย่ เป็นการลดอคติ
และความไม่แม่นย�ำของข้อมูลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ส�ำหรับการประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะของไทย จึงได้ขอก�ำหนดกลุ่ม
บุคคลทีค่ วรเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ จากภายในและภายนอกองค์การเอาไว้ ดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลภายนอกองค์การ ได้แก่ กลุม่ ประชาชนผูร้ บั บริการ
ทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ (Vendor) และผู้แทนองค์การ
สาธารณะอื่นๆ ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลภายในองค์การ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ทุกระดับ
จะเห็นได้ว่า การวัดความโปร่งใสในองค์การมีความซับซ้อน
และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อกล่าวให้เห็นภาพรวม
จะขอก�ำหนดเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการวัดความโปร่งใส รวมถึงตัวแบบ
ค�ำถามของตัวชี้วัดต่างๆ เอาไว้ตามตามตารางด้านล่าง
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

1. กฎหมายที่ ส่ ง เสริ ม 1. มีการเปิดเผยกฎหมาย
การสร้างความโปร่งใสของ ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับ
องค์การสาธารณะ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแก่
บุคคลภายในและภายนอก
2. มีกระบวนการ ขั้นตอน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
แก่ ภ ายในและภายนอก
ประชาชนสามารถเข้า ถึ ง
ได้ง่าย
3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของหน่ ว ยงานได้ กำ�หนด
โทษสำ�หรับองค์การดังกล่าว
ในกรณี มี พ ฤติ ก รรมไม่
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความ
โปร่งใส
4. กฎหมายได้กำ�หนดให้
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
เป็นสาธารณะ หรือได้รับ
การเปิดเผยได้โดยง่าย
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานได้มีการเปิดเผย
กฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง
ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน
และภายนอกหรือไม่
หน่วยงานได้มกี ระบวนการ
ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะแก่ ภ ายในและ
ภายนอก โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยหรือไม่
หน่วยงานได้มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่
ได้ กำ�หนดโทษสำ�หรั บ
องค์การดังกล่าวในกรณีมี
พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ
สร้างความโปร่งใสหรือไม่
หน่วยงานได้ออกกฎหมาย
กำ� ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
สาธารณะ หรือได้รับการ
เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่
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EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
5. มีกฎหมาย ประกาศ หรือ
กฎที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ระบุ ถึ ง
ข้ อ ยกเว้ น ในการเปิ ด เผย
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม 6. มีขอ้ มูลภารกิจ โครงสร้าง
ความโปร่งใสขององค์การ ผูบ้ ริหาร และอำ�นาจหน้าที่
ของหน่วยงาน

7. มีขอ้ มูลแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั งิ านทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว ทีค่ รอบคลุม
การงานด้านงบประมาณ
บริหารงานบุคคล การปฏิบตั ิ
ราชการ รวมถึงการให้บริการ

8. มีข้อมูลการติดต่อ
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานได้มกี ารประกาศ
หรื อ เผยแพร่ ก ฎหมาย
ประกาศ หรือกฎทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ
เปิดเผยข้อมูลขององค์การ
ดั ง กล่ า วไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
หรือไม่
หน่วยงานได้มขี อ้ มูลภารกิจ
โครงสร้าง ผู้บริหาร และ
อำ�นาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั การเข้าถึงได้โดยง่าย
หรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานได้เผยแพร่ขอ้ มูล
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ
งานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ที่ครอบคลุมการงานด้าน
งบประมาณ บริ ห ารงาน
บุคคล การปฏิบัติราชการ
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารได้
โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลการติดต่อหรือไม่
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ผู้ที่ให้ข้อมูล

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

ตาราง 6
คำ�ถาม

9. มี ก ฎหมาย กฎ และ หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
10. มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
ทันสมัย และเข้าถึงได้
ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ
เข้าถึงได้หรือไม่
11. มีขา่ วประชาสัมพันธ์ทงั้ หน่ ว ยงานมี ข่ า วประชาที่ผ่านและไม่ผ่านช่องทาง สัมพันธ์ทงั้ ทีผ่ า่ นและไม่ผา่ น
อิเล็กทรอนิกส์
ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือไม่
12. มีพนื้ ทีใ่ นการให้บริการ หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้
ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A
ผู้ได้รับบริการ
แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่
13. มีการใช้ Social Media หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ก ารใช้
สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ Social Media สมั ย ใหม่
ผู้ได้รับบริการ
ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
บริการหรือไม่
3 . ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง 14. มีแผนการบริหารงาน หน่วยงานมีแผนการบริหาร
การบริหารบุคลากร
บุคคลประจำ�ปี
งานบุคคลประจำ�ปีหรือไม่
15. มีการเปิดเผยกระบวน- หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
การจั ด สรรและคั ด สรร กระบวนการจั ด สรรและ
บุคลากร
คัดสรรบุคลากรหรือไม่

in_

-4-

(264-383).indd 356

23/9/2565 16:55:23

357

ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB

-4-

(264-383).indd 357

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, IPB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

1 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการตรวจสอบ
ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด
จากข้อพิพาทในการบริหาร
บุคลากร
1 7 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ใ ห้ โ ท ษ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน
4. ความโปร่ ง ใสของการ 18. มี แ ผนงบประมาณ
บริหารงบประมาณ
และการเงินประจำ�ปี
1 9 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการตัดสินใจ และ
จั ด สรรงบประมาณของ
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 ใ ช้
งบประมาณของหน่วยงาน
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการตรวจสอบ
ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด
จากข้อพิพาทในการบริหาร
บุคลากรหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ใ ห้ โ ท ษ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานหรือไม่
ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น
งบประมาณและการเงิ น
ประจำ�ปีหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการตัดสินใจ และ
จั ด สรรงบประมาณของ
องค์การหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้
งบประมาณของหน่วยงาน
หรือไม่

23/9/2565 16:55:24

359

ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, IPB

in_

-4-

(264-383).indd 359

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
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EEB,IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
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ผู้ให้ข้อมูล
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ผู้ให้ข้อมูล
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

ตาราง 6
คำ�ถาม

21. มีแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ
หรือการจัดหาพัสดุประจำ�ปี จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำ�ปีหรือไม่
2 2 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการคั ด เลื อ กผู้ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
อำ�นาจหน้ า รั บ ผิ ด ชอบ ผู้มีอำ�นาจหน้ารับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ
จัดหาพัสดุหรือไม่
2 3 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน
หน่วยงานหรือไม่
5 . ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง 24. มีแผนการดำ�เนินงาน หน่วยงานมีแผนการดำ�เนิน
การบริหารการปฏิบัติงาน ภายในและการประสานงาน งานภายในและการประสาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานย่ อ ย งานระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายในองค์การ
ภายในองค์การหรือไม่
25. มีการเปิดเผยโครงสร้าง หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ในการประสานและการ โครงสร้างในการประสาน
ดำ�เนินงานภายในองค์การ และการดำ�เนินงานภายใน
องค์การหรือไม่
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ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
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องค์การ
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ตาราง 6
คำ�ถาม

2 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการประสานงาน กระบวนการประสานงาน
ภายในองค์การอย่างชัดเจน ภายในองค์การอย่างชัดเจน
หรือไม่
27. มีคมู่ อื และมาตรฐานใน ห น่ ว ย ง า น มี คู่ มื อ แ ล ะ
การปฏิบัติงาน และการให้ มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
บริการ
และการให้บริการที่บุคคล
ภายในและภายนอกเข้าถึง
ได้ง่ายหรือไม่
28. มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
เชิงสถิตดิ า้ นการปฏิบตั งิ าน สารสนเทศเชิงสถิตดิ า้ นการ
และการให้บริการทีส่ ามารถ ปฏิบตั งิ านและการให้บริการ
ใช้งานต่อได้ง่าย
ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย
หรือไม่
29. มีรายงานความพึงพอใจ หน่วยงานมีรายงานความ
ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง พึงพอใจต่อการให้บริการ
หน่วยงาน
ของหน่วยงานหรือไม่
30. หน่วยงานให้บริการด้วย หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ ว ย
E-Service ทีส่ ามารถบันทึก E-Service ทีส่ ามารถบันทึก
ข้อมูลการให้บริการได้อย่าง ข้อมูลการให้บริการได้อย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย เป็ น ระบบและปลอดภั ย
หรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, IPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, IPB, ผู้ให้ข้อมูลภายใน
EPB
และภายนอก
องค์การ
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EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลัก
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6. การจัดการ การนำ�เสนอ 31. มีการเผยแพร่จำ�นวน
แ ล ะ ก า ร ใช้ ง า น ข้ อ มู ล ประเภท และเรือ่ งของข้อมูล
สาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การเปิ ด เผย
พร้อมเหตุผลประกอบ
32. มีกระบวนการในการ
เปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
หรือยังไม่ได้รบั การเปิดเผย
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ของบุ ค คลากร
น้อยที่สุด
33. มี ก ระบวนการแปลง
ข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่ เ ป็ น
กระดาษให้อ ยู่ ใ นรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น เอกสารใน
รูปแบบ .pdf .csv .Json
.xlsx หรือ .xls โดยคำ�นึงถึง
การใช้งานต่อเป็นสำ�คัญ
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่
จำ�นวน ประเภท และเรื่อง
ของข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การเปิดเผย พร้อมเหตุผล
ประกอบหรือไม่
หน่วยงานมีกระบวนการใน
การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ
ยกเว้ น หรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การเปิดเผยอย่างเป็นระบบ
โ ด ย ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
บุคคลากรน้อยทีส่ ดุ หรือไม่
หน่ วยงานมี ก ระบวนการ
แปลงข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่
เ ป็ น ก ร ะ ด า ษ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาตรฐาน ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น
เอกสารในรูปแบบ .pdf .csv
.Json .xlsx หรื อ .xls
โดยคำ�นึงถึงการใช้งานต่อ
เป็นสำ�คัญหรือไม่
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มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB
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ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
34. มี ก ระบวนการจั ด
ระเบียบ ตรวจสอบคุณภาพ
รักษาความปลอดภัย และ
สำ�รองข้อมูล รวมถึงการ
บั น ทึ ก การใช้ ข้ อ มู ล ทั้ ง ที่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ
ไม่ใช่อยู่เป็นประจำ�
35. มี ก ารเปิ ด เผยสถิ ติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอืน่ ของหน่วยงาน
โดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ขอข้อมูล
36. มีการรวบรวมผลกระทบ
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานโดย
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานมีกระบวนการจัด
ระเบียบ ตรวจสอบคุณภาพ
รักษาความปลอดภัย และ
สำ�รองข้อมูล รวมถึงการ
บันทึกการใช้ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่
อยู่เป็นประจำ�หรือไม่
หน่วยงานมีการเปิดเผยสถิติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอืน่ ของหน่วยงาน
โดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ขอข้อมูลหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารรวบรวม
ผลกระทบเชิงบวกและลบ
จ า ก ก า ร ใช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ ว ยงานโดยประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น
เอาไว้หรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB
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ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

7. การส่งเสริมความโปร่งใส 37. มี ก ารมอบหมายให้
ของหน่วยงาน
เจ้ า ห น้ า ที่ ร ะ ดั บ สู ง ใ น
องค์การรับผิดชอบการสร้าง
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
38. มีกระบวนการ พัฒนา
บุ ค ลากรให้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
39. มีมาตรการการให้คุณ
ให้ โ ทษภายในสำ�หรั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน
40. มีชอ่ งทางในการเข้าถึง
ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนและ
องค์ ก ารสาธารณะอื่ น ที่
ทั่วถึงและหลากหลาย
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานได้ มี ก ารมอบ
หมายให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
ในองค์ ก ารรั บ ผิ ด ชอบ
การสร้างความโปร่งใสใน
หน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานได้มกี ระบวนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เรี ย นรู้
ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ม าตรการ
การให้ คุ ณ ให้ โ ทษภายใน
สำ�หรับพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แก่
ประชาชนและองค์ ก าร
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ที่ ทั่ ว ถึ ง
และหลากหลายหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB

EEB, IPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, EPB, ผู้ให้ข้อมูลภายใน
IPB
และภายนอก
องค์การ

EEB, EPB
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ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
41. จัดให้มรี ะบบเรียกข้อมูล
ทั้ ง แบบผ่ า นและไม่ ผ่ า น
ระบบ API (Application
Programming Interface)
และติดตามการขอข้อมูล
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ�หรั บ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
42. จัดให้มคี ณะทำ�งานหรือ
การปฏิ บั ติ ง านที่ อำ�นวย
ความสะดวกในการขอ
ข้อมูลของประชาชนและ
องค์การสาธารณะอื่น
43. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหรื อ
ระบบในการส่งและติดตาม
เรือ่ งร้องเรียนของประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น
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ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ร ะบบ
เรี ย กข้ อ มู ล ทั้ ง แบบผ่ า น
และไม่ ผ่ า นระบบ API
(Application Programming
Interface) และติ ด ตาม
การขอข้อมูลของหน่วยงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่นหรือไม่
หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ค ณะ
ทำ�งานหรือการปฏิบัติงาน
ที่อำ�นวยความสะดวกใน
การขอข้อมูลของประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น
หรือไม่
หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง
หรื อ ระบบในการส่ ง และ
ติดตามเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่นหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB
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ผู้ที่ให้ข้อมูล

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลัก
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ตาราง 6
คำ�ถาม

44. มีกระบวนการในการ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนภายใน
และภายนอกที่เป็นธรรม
และสามารถคุม้ ครองความ
เป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ ร้ อ งได้
โดยต้องรายงานความคืบหน้า
ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก 15 วั น
หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง

หน่วยงานมีกระบวนการใน
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ภายในและภายนอกที่เป็น
ธรรมและสามารถคุม้ ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน
ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง
ทุก 15 วัน หลังจากวันที่
ได้รับเรื่องหรือไม่
45. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ตั้ ง
ที่ มี ที่ ม าจากภายในและ คณะกรรมการที่ ม าจาก
ภายนอกเพื่ อ ดู แ ลเรื่ อ ง ภายในและภายนอกเพื่อ
ร้องเรียนอย่างชัดเจน
ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นอย่ า ง
ชัดเจนหรือไม่
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จากตาราง 6 แสดงเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดความโปร่งใส
ใหม่ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดมีท้ังสิ้น 45 ตัวชี้วัด กระจายไป
ตาม 7 ตัวชี้วัดหลัก โดแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน
โดยการให้ ค ะแนนนั้ น จะดู คุ ณ ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ วั ด โดยไล่ เ ลี ย งไป
ตามมาตรวัดและค�ำอธิบายที่ได้ก�ำหนดไปก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ถ้าองค์การสะท้อนให้เห็นถึงการมีข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล รวมถึง
ความพยายามในการท�ำให้ขอ้ มูลไปอยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานได้งา่ ย ต่อยอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนก็จะยิง่ สูงมากขึน้ ทัง้ นี้ คะแนนเต็มทัง้ หมด
คือ 450 คะแนน จากนั้นน�ำมาหารกับ 4.5 เพื่อให้ได้คะแนนกลับเป็น
สัดส่วนเต็ม 100 ในการนี้ ถ้าแบ่งคะแนนตามร้อยละออกเป็น 4 กลุ่ม
ตัง้ แต่ ร้อยละ 25 50 75 และ 100 พบว่า คะแนนดิบทีไ่ ด้จากทุกตัวชีว้ ดั
จะได้ 112.5 225 337.5 และ 450 คะแนนตามล�ำดับ
ดังนั้น สามารถแบ่งการจัดกลุ่มหน่วยงานและองค์การต่างๆ
ส�ำหรับการใช้ตัวชี้วัดนี้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มไม่ผ่าน คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนไม่เกิน 112.5
คะแนน หรือร้อยละ 25 กล่าวคือ ยังเป็นองค์การที่เน้น
การมีข้อมูล แต่ข้อมูลก็ยังมีไม่ครบตามที่ก�ำหนดเอาไว้
เป็นองค์การที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
เปิดเผยข้อมูล
2. กลุ่มพอใช้ คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนในระดับพอใช้
ในระดับคะแนน 112.5 - 224.9 คะแนน นัน่ คือ เป็นองค์ที่
เริ่มเน้นย�้ำการการท�ำงานเพื่อสร้างความโปร่งใสมากขึ้น
นอกจากมีและเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการตามต้องการ
แล้ว องค์การดังกล่าวยังได้เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยังอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
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3. กลุ ่ ม ดี เป็ น กลุ ่ ม องค์ ก ารที่ ไ ด้ ค ะแนนในระดั บ ตั้ ง แต่
225 - 337.4 คะแนน กล่าวคือ เป็นองค์การทีม่ กี ารส่งเสริม
การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก สามารถปรับใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการให้ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริม่ ท�ำให้ประชาชน
ได้เห็นความส�ำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึน้
แต่อาจยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความครบถ้วน หรือความทันสมัย
ของข้อมูลอยู่บ้าง
4. กลุ่มดีเยี่ยม เป็นกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนความโปร่งใส
ในระดับ 337.5 - 450 คะแนน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การ
กลุ่มต้นแบบความโปร่งใส ที่สามารถบรรลุคุณลักษณะ
ของความโปร่งใสในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยี และสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่าง
ภายในและภายนอกองค์การ จนสามารถสร้างผลกระทบ
แง่บวกแก่สังคม และสะท้อนคุณภาพขององค์การผ่าน
การให้บริการที่ดี
ทั้งนี้ หากจะน�ำตัวชี้วัด ค�ำถาม และหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้
ในความเป็นจริง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งวิเคราะห์ให้ได้วา่ องค์การสาธารณะ
ดังกล่าวนั้นเป็นองค์การอะไร มีภารกิจอะไร และอยู่ในบริบทแบบใด
เนือ่ งจากว่าหากใช้ตวั ชีว้ ดั หลักทัง้ หมดน�ำไปใช้ในการวัด อาจไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ทงั้ หมด ในทางกลับกันอาจท�ำให้องค์การดังกล่าวได้คะแนน
ทีไ่ ม่สะท้อนกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น หากองค์การดังกล่าวเพิง่ ได้รบั
การจัดตั้งได้ไม่นาน และน�ำตัวชี้วัดทั้งหมดไปปรับประเมิน อาจท�ำให้
องค์การดังกล่าวไม่พร้อมและไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ไม่เท่าที่ควร
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หรืออาจเป็นในบางกรณี ผูป้ ระเมินอาจน�ำตัวชีว้ ดั หลักบางตัวออกไปใช้
โดยดูให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการสาธารณะของของแต่ละองค์การ
ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากจ�ำเป็นต้องวัดความโปร่งใสของการให้
บริการของหน่วยงาน อาจเน้นการใช้ตวั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการวัดในประเด็น
การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะที่สัมพันธ์กับ
ประชาชนโดยตรงก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายในการวัด
ถึงกระบวนการภายในทั้งหมด
ตัวชี้วัด ค�ำถาม หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความโปร่งใสใหม่
ที่น�ำเสนอมาข้างต้นนี้ คาดหวังว่าจะสามารถน�ำมาใช้ตอบโจทย์และ
ความท้าทายของภาครัฐไทยที่ต้องการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในองค์การสาธารณะให้ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าว
ทีเ่ สนอมานัน้ จะถูกออกแบบมาค่อนข้างครอบคลุม เป็นการวัดความโปร่งใส
ทีต่ อ้ งการเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ทัว่ ถึงทุกประเด็น
การบริหารของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร การวางแผนงาน
การปฏิบัติงาน การให้บริการ งบประมาณ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
อีกทัง้ ยังพยายามเน้นการวัดกระบวนการในการเพิม่ สมรรถนะการเปิดเผย
ข้อมูลอีกด้วย แต่ในการต่อยอดใช้งานจริง ผู้ประเมินสามารถเลือก
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย หรือตัวชี้วัดย่อยให้เหมาะสมยืดหยุ่นตาม
บริบทของหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ การวัดความโปร่งใสไม่ว่าส�ำหรับ
องค์การใดก็ตาม ควรจะมีตัวชี้วัดระดับเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด
ความโปร่งใสไว้ด้วย เพราะตัวชี้วัดระดับดังกล่าวเป็นเครื่องมือสะท้อน
รากฐานที่ส�ำคัญของการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
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บทที่ 5
ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต •

หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี ตามกรอบระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงขยายผล
สร้างตัวชีว้ ดั ให้ครอบคลุมตามกรอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (เพลินตา ตันรังสรรค์, 2557)
ได้มกี ารจัดกลุม่ ใหม่เพราะเห็นว่า 10 หลัก ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 6 เป็นหลักทีจ่ ำ� ยาก
โดยได้น�ำประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผู้น�ำ และผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติม
เรือ่ งการสร้างจิตส�ำนึก คุณธรรมและจริยธรรม ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ ก.พ.ร. เสนอประกอบด้วย
4 หลักการส�ำคัญ และ 10 หลักย่อย คือ
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (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�ำนาจ (Decentralization)
4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)
4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
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หลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. นีไ้ ด้แยกหลักความคุม้ ค่าออกเป็น
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และการตอบสนอง นอกจากนั้น
ทาง ก.พ.ร. (ส�ำนักงาน ก.พ.ร., 2552) ได้มกี ารจัดท�ำ “แนวทางการจัดระดับ
การก�ำกับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Government Rating) หรือ GG Rating” โดยยึด
แนวทางตามการจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Good
Governance Rating) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming
ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจาก
1. การวางแผน Plan (P) ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดย
พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรทัง้ ภายใน
และภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่
2. การปฏิบัติ Do (D) อย่างทั่งถึงทั้งองค์กร และจัดให้มี
3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ
4. ปรับปรุงแผนงาน Act (A) ให้องค์กรบรรลุได้ตามวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีผลส�ำเร็จทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต
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แนวทางการจัดอันดับนี้มุ่งเฉพาะด้านการบริหาร หรือด้าน
การจัดการเท่านั้น ด้วยความจ�ำกัดของทรัพยากรและงบประมาณ
ควรพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ (มานวิภา อินทรทัต, 2549, น.3) คือ
พิจารณาตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้าของ PDCA ทีส่ ามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (tangible)
และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (Intangible) ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น
เทคโนโลยีที่ใช้ ความต้องการและความจ�ำเป็น (Demand and Needs)
ของประชาชน ความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารองค์กร ความเชือ่ และค่านิยม
ขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถขององค์กร
(Core competency) หรือทราบต้นทุนทั้งหมดในการผลิตผลผลิตและ/
หรือบริการ จากปัจจัยน�ำเข้าจะผ่านขบวนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
(Conversion Process) เพื่อเกิดการบริการหรือผลผลิตให้กับประชาชน
โดยผลผลิตจะต้องมีมูลค่าในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ
มูลค่าในการแลกเปลีย่ น (Value in Exchange) คือ ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
(Utilities) กับผู้รับบริการและเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในปัจจัย
น�ำเข้า โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้อง
ด�ำเนินการในลักษณะโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ ทุกกิจกรรมจะต้อง
ก่อให้เกิดมูลค่าของผลผลิตแต่ละกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นมิตกิ ารพิจารณา
ทีช่ ใี้ ห้เห็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุม้ ค่าจริง คือ ต้องท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและสาธารณะ
หรือบรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายไปจริงๆ
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�ำนักรับผิดชอบ (Accountability)
3. โครงข่ายของกฎหมายส�ำหรับการพัฒนา (Legal framework
for development)
4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and
information)
โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ
1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�ำนักรับผิดชอบ
(Accountability)
2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไม่มคี วามรุนแรง
(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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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล
เป็นเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพของการจัด
บริการของรัฐ คุณภาพของภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการ
ความเป็นอิสระของข้าราชการจากความกดดันทางการเมือง การยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด
เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น
ในส่วนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชีย
และแปซิฟกิ แห่งสหประชาชาติ (The United Nation Economic and Social
Commission for Asia and the pacific: UNESCAP) (UNESCAP, 2005)
ลักษณะของธรรมาภิบาลของสหประชาชาติ ประกอบด้วย
1. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountable)
2. โปร่งใส (Transparent)
3. การตอบสนอง (Responsive)
4. ความเสมอภาค (Equity) และการค�ำนึงถึงประชาชนทุกกลุม่
(inclusiveness)
5. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)
6. นิติธรรม (Rule of Law)
7. การมีส่วนร่วม (Participation)
8. การมีฉันทามติ (Consensus oriented)
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ หลักประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพทีม่ อี งค์ประกอบย่อย คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
(optimum) ความสามารถ (competency) การปฏิบตั งิ าน (performance)
ของข้าราชการ และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (result orientation)
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (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�ำนึกรับผิดชอบ (accountability)
9. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ (Strategic vision)
ที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
กระบวนการและสถาบั น ควรผลิ ต ผลผลิ ต ที่ ส นองความต้ อ งการ
หรือความจ�ำเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
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ธรรมาภิบาลของไทยและสากลได้น�ำองค์ประกอบย่อยของ
ความคุม้ ค่ามาเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล คือ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง ซึ่งหลักการตอบสนอง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักความคุ้มค่าเดิม รวมอยู่ใน
องค์ประกอบย่อยหลักประสิทธิผล องค์ประกอบย่อยเดิมของหลัก
ความคุม้ ค่า คือ 1) ศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ มีความส�ำคัญเมือ่ พิจารณา
ในระยะยาวแสดงถึงผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐ ถ้าขาดศักยภาพ
ในการแข่งขันจะไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากร
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด หรื อ ต้ น ทุ น ต�่ ำ ที่ สุ ด เป็ น องค์ ป ระกอบย่ อ ย
ในหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามลักษณะของธรรมาภิบาล
ของ UNESCP และ UNDP
ในภาคปฏิบตั ทิ มี่ กี ารพิจารณาความคุม้ ค่านัน้ เช่น Department
for International Development (DFID) (Better Evaluation, 2017)
ได้มองความคุม้ ค่าเหมือนกับต้นทุน – ประสิทธิผล (cost-effectiveness)
โดยพิจารณาตัง้ แต่การวางแผน การทีไ่ ม่ปฏิบตั ไิ ม่ใช่เพียงการประเมินผล
และมีองค์ประกอบ คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
และมีความเสมอภาค National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร
(Department for International, 2011) มองความคุ้มค่าในลักษณะการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตั้งใจและมีองค์ประกอบ
คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และต้นทุนประสิทธิผล โลกในปัจจุบนั ได้มองเรือ่ งของความยุตธิ รรม ความเทีย่ งธรรม
ดังนัน้ องค์ประกอบหลักของความคุม้ ค่าจึงควรประกอบด้วยการประหยัด
การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมีความเสมอภาค (มานวิภา
อินทรทัต, 2561, น.304) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดท�ำดัชนีชี้วัด
ที่เหมาะสมและครอบคลุมองค์ประกอบดังกล่าวในการศึกษานี้จึงเป็น
การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัดของหลักความคุ้มค่า
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดท�ำตัวชีว้ ดั หลักความคุม้ ค่าทีม่ กี ารปรับปรุงให้ทนั สมัย
2. เพื่อจัดท�ำเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถวัดระดับ
ความคุ้มค่าได้ด้วยตนเอง
ประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้รับ
ได้ตวั ชีว้ ดั หลักและตัวชีว้ ดั ย่อยของหลักความคุม้ ค่าตามแนวทาง
ที่เป็นสากลและของไทยที่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติจริง
เพื่อชี้ถึงการมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานขององค์กร
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคุม้ ค่าในองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลในระดับสากลและของไทย
2. ทบทวนวรรณกรรมในเชิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ดัชนีชี้วัดของความคุ้มค่า
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก 1 และ 2 มาบูรณาการ วิเคราะห์สงั เคราะห์
และประยุกต์เพื่อก�ำหนดเป็นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย
ของหลักความคุ้มค่าในหลักธรรมาภิบาลที่ควรเป็นและเหมาะสมกับ
การใช้ในสังคมไทย รวมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบเหล่านั้น
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หลักธรรมาภิบาล
ของไทยและระดับสากล

หลักธรรมาภิบาลของไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าทีห่ ลัก
หนึง่ คือ เพือ่ ท�ำให้การปฏิบตั ริ าชการ และพัฒนาระบบราชการ เพือ่ ให้
เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) เพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชนนั้น ได้มีการจัดท�ำคู่มือการจัดระดับการก�ำกับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ในปี พ.ศ. 2552 (ส�ำนักงาน ก.พ.ร., 2552)
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ที จี่ ำ� เป็น
ส�ำหรับภาครัฐประเทศไทย ควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่
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1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบตั ิราชการ
ทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั
งบประมาณมาด�ำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ชั้นน�ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทชี่ ดั เจนมีกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย
การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจเพือ่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการ
ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและสร้างความเชือ่ มัน่
ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง
4. หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability): การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละผลงานต่อเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาชีแ้ จงได้เมือ่ มีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรูท้ กุ ขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการที่
ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรูเ้ รียนรูท้ ำ� ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/เกีย่ วข้อง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญทีร่ ว่ มคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization): การถ่ายโอน
อ�ำนาจการตัดสินใจทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่
หน่วยการปกครองอืน่ (ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ) และภาคประชาชน
ด�ำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ�ำนาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการให้แก่บุคลากร
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการด�ำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law): การใช้อำ� นาจของกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ
และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented): การหา
ข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ส�ำหรับตัวชีว้ ดั ความคุม้ ค่า ในปัจจุบนั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1.หลักประสิทธิผล 2.หลักประสิทธิภาพ ซึง่ แตกต่างไปจากเดิม
ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล
3.ประโยชน์สูงสุด/ต้นทุนต�่ำสุด 4.ศักยภาพในการแข่งขัน (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร., 2549)
ทั้งนี้ได้มีการจัดท�ำ “แนวทางการจัดระดับการก�ำกับดูแล
องค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
(Good Governance Rating) หรือ GG Rating” โดยยึดแนวทางตาม
การจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance Rating)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการ PDCA
(Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming ที่มุ่งเน้นให้องค์กร
มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและ
ต่อเนือ่ ง จาก 1. การวางแผนงาน Plan (P) ทีเ่ ป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่ 2. การปฏิบตั ิ Do (D) อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร
และจัดให้มี 3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 4. ปรับปรุงแผนงาน ACT (A)
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ให้องค์กรบรรลุได้ตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีผลส�ำเร็จ
ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ดังนัน้ เพือ่ ให้สว่ นราชการมีการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ที สี่ ามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จึงก�ำหนด
แนวทางการจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ

ภาพความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ วงจร PDCA
Approach (A)
Deployment (D)
Results (R)
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การให้คะแนน การจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก�ำหนดแบ่ง
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับ
คะแนนต�่ำสุดสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

1 2 3 4 5

• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

1 2 3 4 5
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ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)
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จากปีที่ผ่านมา
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ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละระดับข้างต้นพิจารณาจาก
• หากส่วนราชการมี Approach (A) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 3 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Deployment (D) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Results (R) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Approach (A) หรือ Deployment (D)
อย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการพิจารณาผลคะแนนในระดับ
ถัดไปจะก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 50 ของคะแนน
ระดับนั้น (หาร 2)
• ระดับถัดไปหลังจากทีม่ กี ารหักคะแนนข้างต้น จะแยกออก
เป็นสองกรณี
• ระดับก่อนหน้ามีความครบถ้วน ให้หักในระดับนั้นโดย
ก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 25 ของคะแนน ระดับนัน้
(หาร 4)
• ระดับก่อนหน้าไม่ครอบถ้วนสมบูรณ์ ให้หกั ในระดับนัน้ โดย
ก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 12.5 ของคะแนนระดับนัน้
(หาร 8)
การปรับลดคะแนน นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ผลคะแนนสะท้อนภาพ
การก�ำกับดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จึงได้กำ� หนดให้มเี งือ่ นไขการปรับลดคะแนนเพิม่ เติมจากคะแนนรวมข้างต้น
ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบ (Incident) ต่อการให้
บริการ สิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
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และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ทางตรง และทางอ้อมซึง่ เกิดจากการก�ำกับดูแล
องค์การ และการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของส่วนราชการ โดยมีแนวทาง
การปรับลด คะแนนดังนี้
1. กรณีถา้ มีเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลเชิงลบอย่างรุนแรง (Major Incident)
ก�ำหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีลงให้น้อย
กว่า 3 คะแนน (< 3.00 คะแนน)
2. กรณีถา้ มีเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลเชิงลบไม่รนุ แรง (Minor Incident)
ก�ำหนดให้ปรับลดคะแนนรวม ด้านการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ลี ง 0.50 –
1.00 คะแนนแล้วแต่ระดับความรุนแรง
โดยผลคะแนนจากการประเมินหลักการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ี
ทัง้ 9 หลักการตามแนวทางข้างต้น จะน�ำไปสูผ่ ลคะแนนรวมด้านการก�ำกับ
ดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการในขั้นสุดท้าย ดังภาพ
องค์ ประกอบที่ 1

องค์ ประกอบที่ 2

องค์ ประกอบที่ 9
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จากองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นในส่วนที่
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความคุ ้ ม ค่ า คื อ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักการตอบสนอง และหลักความเสมอภาค ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิต ผลกระทบ ต้องมีการกระจายไปยังกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
หลักธรรมาธิบาลในระดับสากล
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลของธนาคารโลกมี 4 มิ ติ
(The World Bank Group, 2015)
1. การจัดการภาครัฐ (Public sector management)
• การจัดการใช้จ่ายของรัฐ (การลงทุนของรัฐ การวางแผน
งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ)
• การปฏิรปู ระบบราชการ (จัดการให้นอ้ ยลงแต่จดั การดีขนึ้ )
• การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท�ำให้
การด�ำเนินการของภาครัฐในกิจการต่างๆ แข็งแรงขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสถาบันของรัฐ
2. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
• สร้างให้มนี วัตกรรมในการด�ำเนินธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร
พาณิชย์
• ท�ำให้เป็นหัวใจในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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• ท�ำให้ขา้ ราชการมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของตน
• ส�ำนึกรับผิดชอบทั้งในระดับแนวราบ (ภายใน) และระดับ
แนวดิ่ง (ภายนอก)
เป็นแนวคิดให้มีการเปิดพื้นที่ให้กับผู้จัดบริการอื่นและการฟัง
เสียงของประชาชนและเป็นครั้งแรกที่คุณภาพของรัฐบาลถูกพัฒนา
จากการสนองความจ�ำเป็น (needs) ของประชาชนไม่ใช่เพียงการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ
3. โครงข่ายของกฎหมายส�ำหรับการพัฒนา (Legal framework
for development)
• ท�ำให้เกิดความเท่าเทียม (equitable) และยุตธิ รรมในสังคม
เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและลดความยากจน
• มุง่ ไปทีก่ ารปฏิรปู ระบบความยุตธิ รรม ปฏิรปู ระบบกฎหมาย
และท�ำให้การศึกษาและอบรมทางกฎหมายดีขึ้น
4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and
information)
• ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
• การป้องกันการคอร์รัปชัน
• การวิเคราะห์ การแสดงผลทีช่ ดั เจน และการยอมรับในทาง
เลือกนโยบายรัฐ
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โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ
1. เสี ย งของประชาชน (Voice) และส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ
(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)
จากองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ของธนาคารโลกในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลเป็นเรื่องของความสามารถ
ที่รัฐบาลจะสร้างนโยบาย และน�ำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด คื อ คุ ณ ภาพของการจั ด บริ ก ารของรั ฐ คุ ณ ภาพของ
ภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการความเป็นอิสระของราชการ
จากความกดดันทางการเมือง การยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล
การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :
UNESCAP) (UNESCAP, 2005) ลักษณะของธรรมาภิบาลประกอบด้วย
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1. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
• เป็นองค์ประกอบหลักของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
• สามารถน�ำไปใช้ในภาครัฐ สังคมราชการ และภาคเอกชน
• ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบทั้งการเมือง กฎหมาย การ
บริหารและสังคม
2. โปร่งใส (Transparency)
• มีการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี
• ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในกระบวนการของรัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
3. การตอบสนอง (Responsiveness)
• ค�ำนึงถึงประชาชนเป็นหลักและเป็นมิตรกับประชาชน
• เวลาในการให้บริการ
• จัดให้มกี ระบวนการด้านการร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน
4. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and efficiency)
• ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
• สมรรถนะและการปฏิบัติของข้าราชการ
• ค�ำนึงถึงผลลัพธ์
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5. นิติธรรม
• โครงข่ายกฎหมายที่เป็นธรรม
• กลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
• กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ
6. การมีส่วนร่วม (Participation)
• เป็นสิ่งที่ส�ำคัญของการมีธรรมาภิบาล
• ประชาชนมีโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การน�ำ
ไปปฏิบัติและการก�ำกับดูแลกิจกรรมของรัฐ
• มีเสรีในการแสดงออก การพบปะ และการจัดตัง้ กลุม่ ต่างๆ
ในสังคม
7. ความเสมอภาคและครอบคลุม
• ทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ผูอ้ อ่ นแอ มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาและ
รักษาระดับความอยู่ดีมีสุข
• มีโอกาสทีเ่ ท่ากันในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
8. มุ่งเน้นฉันทามติ
• แสวงหาฉันทามติของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของสังคมเพื่อชุมชนทั้งหมด และจะถึง
จุดดังกล่าวได้อย่างไร
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จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP)
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคุ ้ ม ค่ า คื อ การตอบสนองต่ อ ประชาชน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเสมอภาคและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม
ลั ก ษณะของธรรมาภิ บ าลของส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP)
(UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายหญิงทุกคนสามารถ
มีสทิ ธิมเี สียงในการตัดสินใจโดยทางตรง หรือ ผ่านสถาบันทีเ่ ป็นตัวแทน
ด้านผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น รวมถึงความมีอิสระและเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม ปราศรัย รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม
2. นิติธรรม (Rule of Law) โครงสร้างกรอบด้านกฎหมาย
ควรเป็นธรรมและใช้อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชน
3. ความโปร่งใส (Transparency) มีการไหลอย่างเสรีของข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการ สถาบันและข่าวสารควรสามารถเข้าถึงได้ส�ำหรับ
ผูท้ สี่ นใจ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ พียงพอให้ผทู้ สี่ นใจและก�ำกับดูแลได้
4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการ
ควรตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
5. เน้นการมีฉนั ทามติ (Consensus orientation) ควรสนใจ
กลุ ่ ม ผลประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฉั น ทามติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกลุม่ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ในนโยบายและการด�ำเนินการ
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6. ความเสมอภาค (Equity) ชายและหญิงทัง้ หมดควรมีโอกาส
ที่เท่ากันที่จะท�ำให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and
efficiency) กระบวนการและสถาบันควรท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่สนอง
ความจ�ำเป็น (needs) โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
8. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ผู้ตัดสินใจในภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กรต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
(public) รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส�ำนึกรับผิดชอบจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั
องค์กรและการตัดสินใจนัน้ เป็นการตัดสินใจภายในหรือภายนอกองค์กร
9. วิสยั ทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) ผูน้ ำ� และสาธารณชน
ควรมีมมุ มองในระยะยาว ในภาพกว้างของธรรมาภิบาลและการพัฒนา
มนุษยชาติ รวมทั้งสิ่งที่จ�ำเป็นในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งควรเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความซับซ้อนของสังคม ที่เป็นพื้นฐาน
ของมุมมองนั้น
ตามลั ก ษณะธรรมาภิ บ าลของส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นา
แห่งสหประชาชาติ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักความคุม้ ค่า คือ การตอบสนอง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด มีความเสมอภาคในการได้รบั ผลจากการด�ำเนินการ
ของรัฐ และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการและสถาบัน
ควรท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองความจ�ำเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลขององค์กรหลัก
ทัง้ ในประเทศและระดับสากล จะเห็นได้วา่ องค์กรเหล่านีใ้ ห้ความส�ำคัญกับ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ การตอบสนอง และความเสมอภาค
ที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการชี้วัดถึงความคุ้มค่าของนโยบายและ
โครงการต่างๆ ของรัฐ
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แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ของ ความคุ้มค่า
และ ตัวชี้วัดความคุ้มค่า

Department for International Development (DFID)
(DFID, 2011) ได้มองความคุม้ ค่าเหมือนกับ ต้นทุน – ประสิทธิผล (cost
– effectiveness) และเป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน
จนถึงการน�ำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ของความคุ ้ ม ค่ า คื อ ประหยั ด (Economy)
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ
ความเสมอภาค (Equity) โดยความหมายของแต่ละตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีการประหยัด ใช้ปัจจัยโดยเสีย
ต้นทุนน้อยที่สุด ในการผลิตผลผลิตระดับหนึ่ง
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2. จะมีความคุ้มค่าเมื่อเกิดประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเป็น
การพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ของปัจจัยในการผลิต (ณ ระดับคุณภาพหนึ่ง) บางคน
ให้ ค วามหมายประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ มู ล ค่ า ของผลลั พ ธ์
(outcomes) เมือ่ เปรียบเทียบกับต้นทุนของปัจจัยการผลิต
3. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อเกิดความมีประสิทธิผล บรรลุตาม
ผลลัพธ์ของโครงการโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนของปัจจัยทีใ่ ช้
บางทีเป็นการพิจารณาด้านความเสมอภาค (equity) ด้วย
4. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีความเสมอภาค ต้องแน่ใจว่า
ผลประโยชน์มีการกระจายอย่างยุติธรรม
ส�ำหรับวิธกี ารหลักทีใ่ ช้กำ� หนดความคุม้ ค่ามี 6 วิธี จัดเป็น 3 ชุด
ของวิธีการ แต่ละวิธีประเมินความคุ้มค่าต่างกัน แต่ละวิธีและชุดของ
วิธีการสรุปย่อได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ตน้ ทุน – ประสิทธิผล และต้นทุน – อรรถประโยชน์
(Cost – Effectiveness Analysis and Cost Utility Analysis)
มีประโยชน์ในโครงการทีม่ เี ป้าหมาย เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่เหมือนกัน ประเมินประสิทธิผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือ
วัดเชิงคุณภาพด้วย
2. วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ และผลตอบแทนสังคม
จากการลงทุน (Social return on investment) วิธีการนี้
ใช้เปรียบเทียบโครงการทีม่ เี ป้าหมายต่างกันหรือต่างสาขากัน
ประเมินผลประโยชน์ในลักษณะค่าสมบูรณ์ (absolute)
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โดยท�ำให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน ประเมินผลผลลัพธ์
(outcome) เป็นตัวเงิน ผลประโยชน์และต้นทุนต้องพิจารณา
ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
3. ล�ำดับความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลประโยชน์และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น (Basic Efficiency
Resource Analysis) เป็นการประเมินเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลประโยชน์หลายๆ โครงการ วิธกี ารแรกเป็นการจัดล�ำดับ
และความสัมพันธ์ของต้นทุน และผลกระทบ (impact)
ขณะที่ล�ำดับที่สองดูความสัมพันธ์ของมูลค่าต้นทุนและ
ผลกระทบโครงการใน 4 แกนของกราฟ
DFID มองความคุ ้ ม ค่ า เหมื อ นกั บ ต้ น ทุ น – ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาเป็นระบบตัง้ แต่เริม่ วางแผนจนน�ำไปปฏิบตั ิ
ไม่ใช่เพียงประเมินผลเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบคือ การประหยัด
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมีการกระจาย
อย่ า งยุ ติ ธ รรม โดยมี ชุ ด การประเมิ น 3 ชุ ด 1) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ 2) วิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์
และผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน 3) ล�ำดับความสัมพันธ์ต้นทุน
กับผลประโยชน์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น
นอกจากนั้นจากบันทึกอย่างย่อในการพิจารณาดัชนีและ
ความคุม้ ค่าของโครงการการก�ำกับดูแลของ DFID ได้ใช้การวิเคราะห์ของ
National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย
‘3Es’ คือ การประหยัด (economy) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ
การมีประสิทธิผล (effectiveness) โดยต้องเป็นความสมดุลของทั้ง 3Es.
คือ ใช้จา่ ยน้อย ใช้จา่ ยอย่างดี และใช้จา่ ยอย่างฉลาด ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้จะได้
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ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ การด�ำเนินงานของโครงการ มีการน�ำ
ความเสี่ยงมาใช้ร่วมในรูปแบบสัดส่วน รวมทั้งในการพิจารณาผลลัพธ์
จะมองถึงผลต่อความเข้มแข็งของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในการวัด
ความคุ้มค่าต้องมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด้วย
ในการประเมินความคุม้ ค่านัน้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้เพือ่
สะท้อนถึงการท�ำให้เกิดความโปร่งใสเพิม่ ขึน้ และการมีสำ� นึกรับผิดชอบ
ในการใช้เงินของประชาชน รวมทัง้ เพือ่ ท�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุดภายใต้
ทรัพยากรที่มีการประเมินความคุ้มค่าโดยทั่วไปจะใช้ 2 ลักษณะ คือ
การตีราคาโดยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
แต่ส�ำหรับ DFID จะมีการประเมินผลกระทบด้วย
คุณภาพของการประเมินความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของข้อมูลทีใ่ ช้ การประเมินความคุม้ ค่าได้ดจี ะต้องมีการวิเคราะห์บริบท
ได้สมบูรณ์ ข้อมูลต้องมีคุณภาพดี มีเรื่องของเวลาและงบประมาณ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
โครงข่ายงานการวิเคราะห์ความคุม้ ค่ามี 5 องค์ประกอบ (DFID,
2011, p.27)
• องค์ประกอบหลักของโครงการตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้า กิจกรรม
ผลผลิต ผลลัพธ์
• การวัดความคุม้ ค่า คือ ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
• พิจารณาขยายผลถึงเนื้อหาที่ส�ำคัญ ความเสี่ยง ข้อสมมติ
• การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ส นั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์
• ระดับความเชื่อมั่น ซึ่งก็คือ คุณภาพของข้อมูล
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ในการท�ำให้เกิดความคุ้มค่านั้นจะต้องประกอบด้วย (DFID,
2011, p.15)
• ทักษะและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในโครงการต้องมี
ความขยันหมั่นเพียรและมีทักษะที่ดีในการท�ำงาน
• ความโปร่งใส ต้องสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสโดยมี
การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
• การตรวจสอบภายใน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ
การให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบการจัดการภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
การเงิน การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
• การตรวจสอบภายนอก มีคณะกรรมการอิสระในการช่วย
ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำทีเ่ กิดขึน้
• ผลลัพธ์และเครื่องมือของการประเมินความคุ้มค่า ต้องมี
การเข้าใจในการท�ำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์อะไรที่
คาดหวังไว้ มีธนาคารข้อมูล การพัฒนาตัวชีว้ ดั และมาตรฐาน
การวัด มุง่ ยุทธศาสตร์ทจี่ ะท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าในเชิงการค้า
• การพัฒนาระบบ ต้องสร้างสรรค์และปรับปรุงในวงจรของ
ความคุ้มค่า
• พันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อโครงการ
วัฏจักรของความคุม้ ค่านัน้ ประกอบด้วยแผนธุรกิจ การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการด�ำเนินงาน กรอบการประเมินผลเป็นระยะ การจัดซือ้
จัดจ้าง การจัดการด้านการเงิน การก�ำกับดูแลและการจัดการ
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การประเมินผลและบทเรียนที่ได้รับ
DFID ได้ใช้ 3Es ในการประเมินความคุ้มค่า ได้มีการระบุ
องค์ประกอบของโครงข่ายการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้เกิดความคุ้มค่า
National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร (DFID,
2011) ให้ความหมายความคุ้มค่า คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ในส่วนโครงการ DFID นั้น ความคุ้มค่า
หมายถึ ง ต้ อ งท� ำ ให้ ผ ลกระทบสู ง สุ ด จากการใช้ เ งิ น แต่ ล ะปอนด์
เพื่อท�ำให้ความเป็นอยู่ของคนจนดีขึ้น ในการตัดสินใจท�ำโครงการ
ต้องหวังว่า ผลของการพัฒนาเหมาะสมกับต้นทุนที่เสียไป
ในการท�ำให้เกิดผลกระทบมากที่สุดของการช่วยเหลือของ
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
ตรงไปยังกลุม่ ทีจ่ นทีส่ ดุ รวมทัง้ ไปยังกลุม่ ทีจ่ ำ� เป็น คือ ผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิง
นั่นคือ ความคุ้มค่านั้นมาต้องท�ำให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และประหยัดสูงสุด
3 Es นั้นหมายถึง
• ประหยัด (Economy) เป็นการซือ้ ปัจจัยในคุณภาพทีเ่ หมาะสม
ในระดับราคาที่ถูกต้อง (ซึ่งปัจจัยจะหมายถึง พนักงาน
ที่ปรึกษา วัตถุดิบ และทุน ที่ใช้ในการผลิตผลผลิต)
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• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท�ำให้ปจั จัยเปลีย่ นเป็น
ผลผลิตได้ดอี ย่างไร (มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิต)
• ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่
ปรารถนาได้ดอี ย่างไร ในส่วนผลลัพธ์นอี้ งค์การเข้าไปควบคุม
โดยตรงไม่ได้
• ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) ผลกระทบ
มีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ลงไป
ในการพิจารณา 3 Es ของ DFID ความคุ้มค่าไม่ใช่เพียง
การลดต้นทุน การใช้เงินภาษีนั้นต้องท�ำให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์
(outcomes) ไม่ใช่เพียงเป็นตัวเงินในระยะสัน้ และควรเป็นผลประโยชน์
ที่ยั่งยืนในระยะยาว
จากบทความนี้ ความคุม้ ค่าต้องเน้นการใช้ทรัพยากรแต่ละหน่วย
เพือ่ ท�ำให้เกิดผลกระทบสูงสุดกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยดูจากการ
ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดูทงั้ สามตัวนีอ้ ย่างเชือ่ มโยงกัน
London School of Economics. Value for money: Current
Approaches and Evolving Debates. (London School of Economics,
2011)
ในการวัดคุณค่า (value) ของ NGO นัน้ จะใช้ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
(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�ำนวยการของ DFID ในส่วนของ VFM unit.
ให้ความหมายความคุม้ ค่า คือ ความตัง้ ใจทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ (impact)
มากที่สุดจากเงินที่มี (determination to get the most impact for the
money we have) ในกรอบแนวคิดนี้ พิจารณาการประหยัด (economy)
เชื่อมโยงการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ในการได้รับผลผลิต
และประสิทธิผลทีส่ ามารถท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ งั้ ใจ ในความหมายนี้
ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่เพียงมองเชิงเศรษฐกิจ
รวมทั้งผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาประสิทธิผล
ในการวัดมูลค่าไม่ใช่เพียงมูลค่าทีเ่ ป็นตัวเงิน ซึง่ สะท้อนมาจาก
ระบบราคาในตลาด ควรพิจารณามูลค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (implicit value)
มีการพยายามวัดมูลค่าของผลลัพธ์ เรียกว่า Soft และ Hard โดยเน้น
การพัฒนา Soft outcomes ที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ด้วยการสนใจผลทางสังคม หรือ soft impact ของโครงการ
พั ฒ นา จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด มี อ คติ ต ่ อ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ และ hard data
ที่ ค าดคะเน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลทางสั ง คมง่ า ยในการอธิ บ ายกั บ
ผู้เสียภาษีและผู้ตัดสินใจโครงการนั้นๆ
ในการประชุม ODI หัวหน้าส่วน Aid Effectiveness ของ
OECD ได้กงั วลเรือ่ ง soft sector เป็นความเสีย่ งทีเ่ น้นผลผลิตในระยะสัน้
เมื่อการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรไปในโครงการทีง่ า่ ย
ในการให้มูลค่าของผลผลิตและในกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายในการเข้าถึง
การใช้ทรัพยากรไปใช้ในโครงการที่มีความเสี่ยง และมีนวัตกรรมใหม่
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คุณค่าที่พิจารณานี้ เป็นคุณค่าในมุมมองของผู้ใด ขึ้นอยู่กับ
ส�ำนึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมจากทั้งระดับล่างและระดับบนของ
โครงการทั้งหมด เช่น ตั้งแต่ผู้บริจาค ผู้เสียภาษี ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม
เป็นต้น ตลอดจนผู้ได้รับผลประโยชน์ คือต้องมองในภาพองค์รวม
(holistic) และในหลายระดับที่เกี่ยวข้อง
จากบทความนี้ ความคุ้มค่าจากเงินหรือต้นทุนที่ลงไปนั้น
ต้องท�ำให้เกิดผลกระทบทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ โดยพิจารณาจากการประหยัด
ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การวัดต้องวัดทั้งมูลค่าที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มองผลกระทบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมอง
ในระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืนด้วย ผูท้ จี่ ะประเมินคุณค่าต้องประกอบด้วย
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 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึง่ เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความและใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
จาก webpage ของ Audit Commission ทีเ่ ข้าถึง เมือ่ 12 ตุลาคม 2010
ความคุม้ ค่า คือ การได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรทีม่ ี
เป็ น การท� ำ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของการประหยั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล หรือใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างดี และใช้จ่ายอย่างฉลาด
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความคุ้มค่าจะสูงเมื่อมีความสมดุลเหมาะสม
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ของทัง้ 3 ตัวนี้ เมื่อต้นทุนโดยเปรียบเทียบต�ำ่ ผลิตภาพสูง และประสบ
ผลส�ำเร็จตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
ส่ ว น NAO ให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความและกรอบการวิ เ คราะห์ ว ่ า
ความคุ้มค่าที่ดี คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อได้รับผลลัพธ์
ที่ตั้งใจ
ในการประเมินความคุ้มค่าต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 Es
ที่เชื่อมโยงกัน น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยทั้งสามตัวดังกล่าวต้อง
สมดุลเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ผลิตภาพสูงสุด ราคาถูกที่สุด
จะให้ความคุม้ ค่าทีด่ กี ว่า ควรสนใจกระบวนการจากปัจจัยซึง่ จะท�ำให้เป็น
ผลผลิต และจากผลผลิตเป็นผลลัพธ์
• การประหยัด (Economy) นีเ้ ป็นการวัดการท�ำให้เกิดบริการ
มีอะไรบ้าง ต้นทุนทัง้ หมดของปัจจัยการผลิต หรือทรัพยากร
ที่ต้องใช้ทั้งต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม ต้นทุน/หน่วย
ถูกน�ำ มาใช้วัดการประหยัด
• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลิตภาพ หรือสิ่งที่
ได้ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�ำเข้า
และผลผลิต
• ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) การวั ด ผลลั พ ธ์ ทั้ ง ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์
จากค�ำนิยามและองค์ประกอบของความคุม้ ค่าข้างต้นนี้ สามารถ
น�ำไปใช้ได้กับทุกโครงการของรัฐในทุกบริบท
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ITAD ได้ให้ความหมายของความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร
ที่ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยต้องมีความสมดุลของ
ทัง้ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ และการมีประสิทธิผล ในการพิจารณา
ต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบ E แต่ละตัว
Barr J. and Chistie A. Improving the Practice of Value of
Value for Money Assessment (Barr J. and Chistie A., 2015) เป็น
การมองความคุ้มค่าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายของรัฐ
และสามารถน�ำไปใช้เพือ่ ช่วยในการจัดการเงินทุนของรัฐในการช่วยเหลือ
เพือ่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาในต่างประเทศ รวมทัง้ ยังชีใ้ ห้เห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างของการตรวจสอบความคุม้ ค่า กับการประเมินความคุม้ ค่า
ความคุม้ ค่าเป็นความคิดและประเมินว่าการใช้เงินของรัฐดีหรือไม่
ความคุ้มค่าประกอบด้วยมุมมอง เรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามที่ปรากฏใน HM Treasury’s
Green Book (2011) การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ จะท�ำก่อนเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจใช้ทรัพยากร โดยประเมินต้นทุนและผลประโยชน์
เป็นมูลค่าปัจจุบนั (NPV) จะเลือกตัดสินใจทีท่ ำ� ให้เกิดผลประโยชน์มากกว่า
ต้นทุน และมีการประเมินภายหลังด�ำเนินโครงการเพือ่ ประเมินผลกระทบ
โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิผล
หัวใจส�ำคัญของการวิเคราะห์ทงั้ สอง คือ เรือ่ งของต้นทุน-กับประสิทธิผล
ตามความหมายของ NAO ความคุ้มค่าที่ดี คือ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพือ่ ให้ได้รบั ผลลัพธ์ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจ โดยพิจารณาจากการประหยัด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินความคุ้มค่าที่ได้ไม่ใช่ดูผล
ที่ได้รับ ต้องสามารถน�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงค�ำนึงว่า
ความคุม้ ค่าเป็นความคุม้ ค่าของใคร นัน่ คือ เป็นเรือ่ งความส�ำนึกรับผิดชอบ
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จึงมีการพิจารณาถึงความเสมอภาค เป็นองค์ประกอบอีกหนึง่ ตัว รวมทัง้
จากความจ�ำกัดของงบประมาณ
ในที่นี้ในการพิจารณา 3Es
• ประหยัด (Economy) มุง่ พัฒนาต้นทุน และมูลค่าของปัจจัย
การผลิต
• ประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งพิจารณาต้นทุนทั้งหมดของ
ปัจจัยที่น�ำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อท�ำให้เกิดผลลัพธ์
• ประสิทธิผล (Effectiveness) และต้นทุน-ประสิทธิผล หมายถึง
การได้รับผลลัพธ์และผลกระทบภายใต้ต้นทุนจ�ำนวนหนึ่ง
ซึ่งสัมพันธ์กับผลผลิต
ตัวชี้วัดของความคุ้มค่าจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ในรูปของ
เชิงปริมาณ ในรูปของเชิงคุณภาพ ต้องน�ำตัวชีว้ ดั เหล่านีม้ าเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัดมาตรฐาน (benchmark) หรือน�ำมาเปรียบเทียบในช่วงเวลา
ต่างๆ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น (comparison) หรือพิจารณาตัวชี้วัดโดดๆ
กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
ความคุ้มค่าตามความหมายของบทความนี้ ไม่ใช่เป็นเพียง
การประหยัดต้นทุนหรือการจัดการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ได้รบั ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ ความคุม้ ค่าจะเป็นกลไกในการควบคุมการท�ำงานของโครงการ
พัฒนาต่างๆ เพือ่ น�ำไปใช้ปรับปรุงส�ำนึกรับผิดชอบของการใช้จา่ ยภาครัฐ
และท�ำให้เกิดการยอมรับในการบริหารทีเ่ น้นผลลัพธ์ รวมทัง้ การพิจารณา
3Es ต้องพัฒนาทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และในการวัด
ต้องเทียบเคียงกับตัวชีว้ ดั มาตรฐาน (benchmark) หรือใช้การเปรียบเทียบ
(comparison) และการพัฒนาหาค่าของตัวมันเองล�ำพัง (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 ้ ม ค่ า นั้ น เป็ น เรื่ อ งของการคิ ด ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากร
อย่างดีที่สุด ไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือ หรือวิธีการ หมายถึง ส่วนผสม
อย่างเหมาะสมของต้นทุนและคุณภาพเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
เป็นการท�ำให้เกิดความสมดุลทีด่ ที สี่ ดุ ของ 3Es คือ ประหยัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในสหราชอาณาจักรใช้ในการประเมินต้นทุน ประสิทธิผล
ของภาคราชการ ในบางครัง้ จะมี E ตัวที่ 4 คือ ความเสมอภาค (equity)
เพื่อค�ำนึงถึงกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์
แนวคิดของ 3Es คือ
• ประหยัด (Economy) ลดต้นทุนของทรัพยากรทีใ่ ช้ในกิจกรรม
แต่ยังคงได้คุณภาพที่ต้องการ
• ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เพิ่ ม ผลผลิ ต โดยใช้ ป ั จ จั ย ที่
ก�ำหนด หรือลดการใช้ปจั จัย ณ ระดับการผลิตผลผลิตหนึง่
โดยต้องมีคุณภาพที่ก�ำหนด
• ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ท่ี ต ้ อ งการ
จากกิจกรรมนั้น
• การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์ วิธกี ารประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของโครงการ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ถูกประมาณค่าเป็นตัวเงิน และมีการท�ำดัชนีเงินเฟ้อ เพือ่ มา
ร่วมพิจารณา น�ำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนของโตรงการ
• การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ใช้เมื่อผลลัพธ์ไม่สามารถ
คิดเป็นตัวเงินได้หรือไม่เหมาะสม
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คุณค่าไม่เหมือนกับการลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพ แต่เป็น
การหาความสมดุลของความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ความคุม้ ค่าไม่จำ� เป็นต้องวัดมูลค่าเป็นตัวเงินของทุกอย่าง และสามารถ
น� ำ การวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น -ผลประโยชน์ หรื อ ต้ น ทุ น -ประสิ ท ธิ ภ าพ
มาใช้ประยุกต์ได้ นอกจากนีใ้ นการพิจารณาความคุม้ ค่าต้องเป็นการดูวา่
พิจารณาความคุม้ ค่าของใคร เช่น ผูบ้ ริจาค ผูจ้ า่ ยภาษี ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
เป็นต้น เป็นความคุม้ ค่าในระดับใด ระดับ-การท�ำแฟ้มผลงาน (portfolio)
ระดับประเทศ ระดับโครงการ ความคุม้ ค่าในระดับต่างกันจะมีการวิเคราะห์
ทีต่ า่ งกัน ความคุม้ ค่าทีพ่ จิ ารณาเป็นความคุม้ ค่าในระยะสัน้ หรือระยะยาว
ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดแต่ละกรณี
จากบทความนีค้ วามคุม้ ค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรโดยมีตน้ ทุน
และคุณภาพของผลผลิตที่ผู้ได้รับต้องการและเหมาะสม โดยต้องท�ำให้
เกิดสมดุลดีทสี่ ดุ ของ 3Es สามารถท�ำการวิเคราะห์ ต้นทุน-ผลประโยชน์
และต้นทุน-ประสิทธิผลมาใช้วเิ คราะห์ความคุม้ ค่า รวมทัง้ ต้องดูความคุม้ ค่า
ของใคร ในระดับใด เมื่อใด
Department for Transportation, Value for Money Indicator
2017. (Department for Transport, 2018) กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ
1. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ความสะอาด และมีผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจ
2. ช่วยในการเชือ่ มต่อบุคคลกับสถานที่ สร้างสมดุลในการลงทุน
ทั่วประเทศ
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3. ท�ำให้การเดินทางง่ายขึ้น ทันสมัย และเชื่อถือได้
4. ท�ำให้การขนส่งปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน
5. เตรียมระบบขนส่งส�ำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความรุ่งเรืองในอนาคต
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมของการท�ำงานทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลิตภาพสูง
ในการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรีต้องน�ำเสนอ
1. การเปลี่ยนแปลงตรงกับเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ของ
นโยบายรัฐ
2. แสดงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
3. มีความเป็นไปได้ที่จะท�ำส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์
4. มีงบประมาณเพียงพอในเชิงการเงินการคลัง
5. สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงจัดการ
ในการประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ของส� ำ นั ก งบประมาณของ
สหราชอาณาจักรมีขั้นตอนดังนี้
1. สามารถมีผลลัพธ์ตามความต้องการในการลงทุน โดยมี
ความคุ้มค่าที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้น
2. เป็นการเปรียบเทียบกรณีที่โครงการกับไม่มีโครงการ
ในด้านผลกระทบของการลงทุนที่เสนอ เพื่อความมั่นใจ
ว่าโครงการท�ำให้เกิดคุณค่า
3. วัดต้นทุนและผลกระทบของโครงการ
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สิ่งแรกในการพิจารณา คือ ค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน
(Benefit Cost Ratio : BCR) บางโครงการสามารถหาค่าเป็นตัวเงินได้
บางโครงการหาไม่ได้ และมีทงั้ ความเสีย่ ง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่ วข้อง
จึงต้องใช้การวิเคราะห์เรื่องความอ่อนไหว
ในการพิจารณาความคุ้มค่าจะต้องพิจารณาผลกระทบทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของกรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร
เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ
เป้าหมายในเชิงการจัดการ ความส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์ ความเพียงพอ
ของงบประมาณ พิจารณาเปรียบเทียบในกรณีมโี ครงการกับไม่มโี ครงการ
ใช้อตั ราส่วนผลได้ตอ่ ต้นทุนเป็นสิง่ แรกในการพิจารณา โดยดูความเสีย่ ง
ความไม่แน่นอน ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ความหมายและองค์ประกอบของความคุ้มค่า
จากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งของประเทศไทยและสากล ในปัจจุบันนั้นสามารถน�ำมาสังเคราะห์
ได้ว่า มิติที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าประกอบด้วย
1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักความเสมอภาค (Equity)
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ซึ่งต่างจากหลักความคุ้มค่าที่อิงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้าน เมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 22
ในหมวด 4 ทีใ่ ช้เป็นหลักในการศึกษา เพือ่ พัฒนาดัชนีวดั ผลการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของสถาบันพระปกเกล้า โดยตัดมิติในเรื่องของ
ผลประโยชน์สูงสุด และศักยภาพในเรื่องการแข่งขันออกไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามิติด้าน “ผลประโยชน์สูงสุด”
เป็นการพิจารณาว่าเมื่อทรัพยากรจ�ำกัดจะท�ำอย่างไรเมื่อน�ำมาใช้
ในขบวนการผลิ ต หรื อ ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้จะรวมอยู่ใน
ส่วนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนองแล้ว
มิติด้าน “ศักยภาพในการแข่งขัน” ตามแนวคิดของ David
Ricardo ในศตวรรษที่ 19 พิจารณาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ถื อ เป็ น เรื่ อ งผลิ ต ภาพ (Productivity)
การมี ต ้ น ทุ น โดยเปรี ย บเที ย บต�่ ำ กว่ า ในกรณี ข อง Michel Porter
เน้นด้านการมีต้นทุนต�่ำกว่าธุรกิจอื่น การมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก
ธุรกิจอื่นทั้งด้านการออกแบบ คุณภาพ การบริการหลังการขาย มูลค่า
ที่เกิดขึ้นในโซ่คุณค่า (Supply chain) รวมทั้งธุรกิจมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค สถานะ
(Position) ของธุรกิจในการแข่งขัน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
ซึง่ รวมถึงการวิจยั และพัฒนา จากความหมายดังกล่าว ศักยภาพในการ
แข่งขันจะรวมอยู่ในส่วนของประสิทธิภาพ
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ดังนัน้ มิตทิ ไี่ ม่ได้นำ� มาใช้พจิ ารณาความคุม้ ค่า คือ ผลประโยชน์
สูงสุด ศักยภาพในการแข่งขัน ได้มาเป็นส่วนย่อยของมิตทิ ใ่ี ช้เป็นตัวชีว้ ดั
ธรรมาภิบาลแล้ว
จาก

จากแนวคิดและการชีว้ ดั หลักความคุม้ ค่าในปัจจุบนั จะพิจารณา
1. การประหยัด (Economy)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. ประสิทธิผล (Effectiveness)

โดยจะเกิดความคุ้มค่าเมื่อองค์ประกอบทั้งสามเหมาะสม
และสมดุล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการหรือไม่คุ้มค่ากับใคร มีการกระจายผลลัพธ์ดีเพียงใด จึงมี
การพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มอีก 1 ตัวคือ
ความเสมอภาค (Equity) เกิดการกระจายผลลัพธ์ของโครงการ
ของรัฐอย่างยุตธิ รรม ซึง่ ก็จะใกล้เคียงกับหลักการตอบสนองความคาดหวัง
ความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับความคุม้ ค่าในหลักธรรมาภิบาลของไทย
และสากล เมือ่ น�ำมาสังเคราะห์รวมกับแนวคิดหลักความคุม้ ค่าในปัจจุบนั
จะเป็นดังภาพ 1
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การ

ประสิทธิผล
(Effectiveness)

จ
ปัจ

ตนทุน
(Cost)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

น
บว
กระ

ประหยัด
(Economy)

ความเสมอภาค (Equity)
สภาพแวดลอม (ภายใน/ภายนอกหนวยงานภายในประเทศ
ตางประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สาธารณสุข)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า
ในการประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาในเชิ ง ระบบ
เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบโครงการ หรือการวางแผนต้องมีการประเมินตัง้ แต่
ก่อนด�ำเนินกิจกรรม ขณะด�ำเนินกิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้าทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้
(Tangible) และไม่สามารถวัดค่าในเชิงรูปธรรมได้ (Intangible) เช่น
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารองค์กร ความเชือ่
ค่านิยมขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถ
ที่แท้จริงขององค์กร (Core competency) ฯลฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าว
ทั้งในทางตรงทางอ้อม เพื่อทราบต้นทุนทั้งหมดในการให้บริการหรือ
การท�ำให้เกิดผลผลิต (Output) ของหน่วยงาน ซึ่งการใช้ปัจจัยต้องการ
ให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตในระดับหนึ่งที่ต้องการและ
มีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือคือความประหยัดนั่นเอง ขณะเดียวกัน
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ต้องพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้ทั้งหมดจะต้องมากกว่าต้นทุนที่ใช้
หรือคือ ความมีประสิทธิภาพ
จากปัจจัยน�ำเข้าจะผ่านกระบวนการปฏิบตั งิ าน/กิจกรรม เพือ่ เกิด
การบริการ หรือผลผลิตให้กับประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) โดยผลผลิต
เหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าทั้งในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ
มูลค่าในการแลกเปลีย่ น (Value in Exchange) คือ ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
(Utilities) กับผูใ้ ช้บริการและเกิดมูลค่าเพิม่ (Value Added) ในปัจจัยน�ำเข้า
โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบตั งิ านจะต้องด�ำเนินการ
ในลักษณะโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) คือทุกกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดมูลค่า
ของผลผลิตจากแต่ละกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันในระหว่างการด�ำเนิน
โครงการอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้อง
น�ำปัจจัยทั้งสองนั้นมาร่วมพิจารณา
เมื่อผลิตผลผลิตแล้ว ผลผลิตหรือบริการก่อให้เกิดผลกระทบ
(impact) กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholders) ทัง้ ในเชิงรูปธรรมและ/หรือ
เป็นตัวเงิน และในเชิงนามธรรม และ/หรือ วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
รวมทั้งผลต่างๆ ต้องท�ำให้เกิดความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ยุติธรรม
การพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าต้องพิจารณาในบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ถ้าการด�ำเนินการเป็นไปตามข้างต้นหน่วยงาน และโครงการ
ก็ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ และอยู ่ อ ย่ า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ถึ ง แม้ ว ่ า
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับประเทศ และโลก
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนั่นคือเกิดความคุ้มค่า
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ความหมาย ค�ำจ�ำกัดความและตัวชี้วัดความคุ้มค่า
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก ความคุ ้ ม ค่ า ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
จะเห็นได้ว่า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติ และสถาบันต่างๆ
ให้ความหมายของหลักความคุ้มค่าที่ใกล้เคียงกัน
Department for International Development (DFID) ความคุม้ ค่า
หมายถึง การท�ำให้ผลกระทบ (impact) สูงสุดกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
จากการใช้เงินแต่ละหน่วย เป็นการมองในลักษณะ ต้นทุน-ประสิทธิผล
(cost – effectiveness) เป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน
จนน�ำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ คือ
การประหยัด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมี
การกระจายอย่างยุติธรรม
National Audit Office (NAO) ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ต ้ อ งการ โดยพิ จ ารณาการประหยั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
เชื่อมโยงกัน และในส่วนประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาคด้วย
London School of Economics ความคุ ้ ม ค่ า หมายถึ ง
จากเงินหรือต้นทุนทีล่ งไปนัน้ ต้องท�ำให้เกิดผลกระทบทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
โดยพิจารณาจากการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
ที่เน้นมากคือการมองเชิงองค์รวม (holistic) และมองในระยะยาวเพื่อ
ความยัง่ ยืนด้วย รวมทัง้ พิจารณามูลค่าทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
Barnett, C. และคณะ ความคุ ้ ม ค่ า หมายถึ ง การได้ รั บ
ผลประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรทีม่ ี หรือ เป็นการใช้จา่ ยน้อย ใช้อย่างดี
และใช้จา่ ยอย่างฉลาด เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ โดยต้องมีการประหยัด
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเหมาะสมสมดุล
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Information Technology, Disposition (ITAD) ความคุ้มค่า
หมายถึง การใช้ทรัพยากรทีท่ ำ� ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ใจ โดยมี
ความสมดุลของทัง้ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ และการมีประสิทธิผล
ในการต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบองค์ประกอบ
ความคุ้มค่าทั้งสาม
Barr J. and Christie A. ความคุ้มค่า หมายถึง การประหยัด
ต้นทุน หรือ การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
และความคุ้มค่า เป็นกลไกในการควบคุมการท�ำงานของโครงการต่างๆ
ในการพิจารณาความคุม้ ค่าต้องพิจารณาการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิผล ทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
Jackon P. ความคุม้ ค่า หมายถึง ส่วนผสมอย่างเหมาะสมของ
ต้นทุนและคุณภาพเพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ โดยต้องเกิดความสมดุล
ที่ดีที่สุดของการประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้น
เพื่อให้ถึงกลุ่มต่างๆ จะพิจารณาความเสมอภาคด้วย รวมทั้งต้องดูว่า
เป็นความคุ้มค่าของใคร ในระดับใด เมื่อใด
ดังนัน้ ความคุม้ ค่า หมายถึง ต้นทุนของการใช้และการจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่เป็นตัวเงิน ต้องเหมาะสมกับผลลัพธ์ทตี่ งั้ ใจมากทีส่ ดุ โดยมีความสมดุล
ที่เชื่อมโยงกันของการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
รวมทัง้ เกิดความเสมอภาค และเป็นการมองในระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืน
ด้วย
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องค์ประกอบและการวัดความคุ้มค่า
องค์ประกอบหลักทีใ่ ช้พจิ ารณาความคุม้ ค่า ประกอบด้วย
• ประหยัด (Economy)
• ประสิทธิภาพ (Efficiency)
• ประสิทธิผล (Effectiveness)
• ความเสมอภาค (Equity)
ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นองค์ประกอบหลัก
ส่วนความเสมอภาคนัน้ เป็นการมองด้านความยุตธิ รรม และครอบคลุม
ในการด�ำเนินการ
ประหยัด (Economy)

การประหยัดจะเป็นการใช้ปจั จัยหรือทรัพยากรโดยเสียต้นทุน
น้อยทีส่ ดุ ในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึง่ ในปริมาณ คุณภาพ
ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ
สิง่ ทีเ่ ป็นหลักในการพิจารณาการประหยัดคือต้นทุน และผลลัพธ์
(outcomes) ที่ต้องการ
ต้นทุนจะเป็นต้นทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่จ�ำเป็นและ
ขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�ำเนินงานโครงการทัง้ หมด
ต้นทุนทัง้ หมด = ต้นทุนทางตรง (ค่าใช้จา่ ยทีต่ อบแทนแก่ปจั จัย
หรือทรัพยากรทัง้ หมดทีจ่ า่ ยไปจริงตามหลักการทางบัญชี) + ต้นทุนทางอ้อม
(ค่าเสียโอกาส และผลที่เกิดจากภายนอกทั้งหมด)

in_

-5-

(384-489).indd 433

23/9/2565 16:55:56

434

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิตหรือการบริการทีเ่ กิดขึน้
(outputs) ซึ่งส่งผลทางตรงและผลทางอ้อม (impact) ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ในการพิ จ ารณาทางเลื อ กการด� ำ เนิ น การ/โครงการ ที่ มี
ความประหยั ด จะต้ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการนั้ น
ดังตาราง 1 คือ ผลลัพธ์ A B และ C ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะเลือกใช้
ปัจจัยหรือทรัพยากรที่เสียต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต�่ำที่สุด
ตาราง 1 การหาค่าการประหยัด
A

ผลลัพธ์
B

C

ต้นทุนทางตรง
เป็นตัวเงิน **
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ *

x1
y1
z1

x2
y2
z2

x3
y3
z3

ต้นทุนทางอ้อม
เป็นตัวเงิน **
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ *

x4
y4
z4

x5
y5
z5

x6
y6
z6

ต้นทุน

ต้นทุนรวม
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* ในทางเศรษฐศาสตร์จะน�ำราคาเงาหรือมูลค่าของสิง่ ทีใ่ กล้เคียงกันหรือ
ใช้แทนกันได้ เช่น การได้รบั สวัสดิการในสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย ก็ให้นำ� ค่าเช่า
ในบริเวณนั้นมาคิดมูลค่า หรือจะก�ำหนดเป็นคะแนน
** โดยต้นทุนต้องคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน PVC = Ct t
					
( i + r)
จากตารางที่ 1 ผลลัพธ์ A ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x1 + y1 + z1
+ x4 + y4 + z4
ผลลัพธ์ B ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ ผลลัพธ์ C x2 + y2 + z2 + x5
+ y5 + z5 และผลลัพธ์ c ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x3 + y3 + z3 + x6 + y6 + z6
ผลลัพธ์ทั้งสามเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการในปริมาณ คุณภาพ
ตามเวลาและสถานทีท่ ตี่ อ้ งการ ดังนัน้ ในการเลือกตามหลักความประหยัด
จะเลือกโดยพิจารณาต้นทุนรวมต�่ำที่สุด
ในกรณีที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ รวมทั้ง
ไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ราคาเงาหรือให้เป็นคะแนนได้ สามารถ
พิจารณาการประหยัดจาก
• สามารถด�ำเนินการโดยใช้ปจั จัยทีเ่ หมือนกันหรือเท่าๆ กัน
โดยใช้เงินลดลง
• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เกิดความเสี่ยงต่อ
ประสิทธิผล และความยั่งยืน
• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เสี่ยงต่อการท�ำให้มี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น
• เปรียบเทียบกับโครงการทีเ่ หมือนกันในพืน้ ทีต่ า่ งๆ โครงการ
นี้มีต้นทุนต�่ำสุดแต่สามารถได้รับผลลัพธ์และผลกระทบ
(ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานที่) ตามที่ตั้งใจ
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิภาพ คือ การท�ำให้ผลลัพธ์ (outcomes) มากกว่าต้นทุน
ในการด�ำเนินการทัง้ หมด เป็นการวัดผลิตภาพ หรือ สิง่ ได้ออกมาจากสิง่ ที่
ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�ำเข้า และผลผลิต จึงเป็นการเพิม่ ผลลัพธ์
โดยใช้ปัจจัยซึ่งก�ำหนด หรือลดการใช้ปัจจัย ณ ระดับผลลัพธ์ที่ต้องการ
สิ่งที่เป็นหลักในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ คือ ต้นทุน
และผลลัพธ์ (outcomes)
ต้นทุนมีความหมาย เช่นเดียวกับในเรือ่ งการประหยัด คือ เป็นต้น
ทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทีจ่ ำ� เป็นและขาดไม่ได้ในการด�ำเนินงาน/โครงการ
ทั้งหมด โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิต หรือ บริการที่เกิดขึ้น
(output) ซึ่งส่งผลทางตรง และผลทางอ้อม (impact) ทั้งที่เป็นตัวเงินไม่ใช่
ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มองในระยะยาว โดยมูลค่าของ
ผลลัพธ์จะประกอบด้วยมูลค่าในการใช้ (Value in Use) คือความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ หรือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด และมูลค่าในการแลกเปลีย่ น
(Value in Exchange) คือ ราคาทีซ่ อื้ ขาย รวมทัง้ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ในการวัดประสิทธิภาพ มีดังนี้
• พิจารณาจากผลิตภาพ (productivity)
ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcomes)
				
ปัจจัยการผลิต
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแต่ละหน่วยก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
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• ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์
(Benefits : B) ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดกับมูลค่าของต้นทุนทัง้ หมดทีใ่ ช้
(Cost : C) = B
			
C
• ผลประโยชน์สทุ ธิ เป็นการแสดงผลต่างระหว่างประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ทั้งหมดลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ = B – C
• มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value : NPV) แสดง
ผลประโยชน์สทุ ธิตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึง่ เท่ากับมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ (Present Value of Benefit : PVB)
หักด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนรวม (Present Value of Cost :
PVC)
		 NPV = PVB – PVC
				
		 NPV =
			

n
∑
i=1

n
Bt ( i + r)t

∑
Ct
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

in_

-5-

(384-489).indd 437

23/9/2565 16:55:57

438

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio :
BCR)
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด
BCR =
PVB
			
PVC
				
			 =
			

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

ถ้าโครงการใดมีค่า BCR มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง แสดงว่า
โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return :
IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการคือ อัตราผลตอบแทนหรือ
อัตราดอกเบีย้ ในกระบวนการคิดลดทีท่ ำ� ให้มลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการ
มีค่าเท่ากับศูนย์
		 n 		
		 ∑
Bt - Ct = 0
t = 1 (i + r)t
โดย

r = IRR

โครงการจะมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เมือ่ IRR มีคา่ สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าเสียโอกาสของการลงทุน
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◌ ในกรณีที่วัดเป็นตัวเงิน และวัดในเชิงปริมาณไม่ได้นั้น
นอกจากจะใช้ราคาเงาหรือมูลค่าของสิ่งที่ใกล้เคียงกัน
หรือแทนกันได้ หรือจะก�ำหนดเป็นคะแนนแล้วจะสามารถ
พิจารณาจาก
• การด�ำเนินการนัน้ สามารถลดต้นทุนลงโดยทีผ่ ลลัพธ์
ยังเหมือนเดิม (ทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
สถานที่)
• การด�ำเนินงานนัน้ สามารถลดความเสีย่ งของโอกาส
ในการบรรลุเป้าหมายและการเกิดความยั่งยืน
• การลดความเสี่ยงของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• การมีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำกว่าโครงการที่เหมือนกัน
ในพื้นที่อื่นๆ
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ในการด�ำเนินโครงการเมือ่ เปรียบเทียบกับประโยชน์
ทีม่ ากขึน้ หรือต้นทุนเพิม่ ในทิศทางทีน่ อ้ ยกว่าประโยชน์
นอกจากปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาคือต้นทุนและผลประโยชน์
แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น
• การท�ำงานของบุคลากรและผลตอบแทน
• การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflict of
interest) ซึ่งจะท�ำให้ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น
• หน่วยงานมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน (ด้านจ�ำนวน
มูลค่า คุณภาพ เวลา และสถานที่)
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• มีหน่วยตรวจสอบภายในและการจัดท�ำรายงานการเงิน
• มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาผลลัพธ์กบั เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดย
ผลผลิต (output) น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ (outcome) ได้ดอี ย่างไร ซึง่ ในผลลัพธ์นี้
จะรวมผลกระทบ (impact) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย หรือ ผลลัพธ์จากการด�ำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างถูกต้อง ในคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา
และสถานที่ที่ต้องการ รวมทั้งส่งผลอย่างไรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
การมีประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยน�ำเข้า กลยุทธ์ วิธีการ
และกระบวนการในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัจจัยภายนอกทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดล้อม และสาธารณสุข ในการพิจารณา
ประสิทธิผล มีดังนี้
1. การวัดทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพของผลลัพธ์ (outcomes)
มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ภายใต้ต้นทุนในขณะนั้น
2. การท�ำให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต้องใช้ต้นทุนเท่าไร
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลลัพธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและผลลัพธ์
ตัวเงิน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
x1 : X1

ตัวเงิน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ*

y1 : Y1
z1 : Z1

หมายเหตุ * เชิงคุณภาพใช้วิธีเทียบกับราคาเงา หรือ ให้เป็นคะแนน
จากตารางจะหาค่าของผลลัพธ์ (outcome) ทั้งในรูปที่เป็น
ตัวเงิน ในเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันจากเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ให้หาค่าเป้าหมายทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อดูความสัมพันธ์ของเป้าหมายและผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน
เท่ากับ x1 ส่วนเป้าหมายทางการเงินเท่ากับ X1 ทัง้ สองค่าใกล้เคียงหรือ
เท่ากับหรือไม่
ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเท่ากับ y1 ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ
เท่ากับ Y1 ทั้งสองค่าใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่
ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพเท่ากับ z1 ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ
เท่ากับ Z1 ทั้งสองใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่
4. การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
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อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริงผลลัพธ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นอยู่ภายใต้สภาวะของความเสี่ยง คือ ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่ แต่สามารถระบุความน่าจะเป็น (probability) ของผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึน้ ได้ แต่บางสถานการณ์เป็นภาวะของความไม่แน่นอน (uncertainty)
เช่น การเกิดระบาดของ covid-19 เป็นต้น ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่
ไม่รู้ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ของความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนจะมีวิธีการพิจารณาดังนี้ (วิษณุ อรรถวานิช, 2563,
น.209-225)
ในกรณีผลลัพธ์อยูภ่ ายใต้สภาวการณ์ของความเสีย่ ง คือ ทราบ
ผลลัพธ์และความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ คือ ความน่าจะเป็น (Probability)
หรือโอกาสในการเกิดผลลัพธ์ จะใช้มลู ค่าของความคาดหวัง (Expected
Value) ในการพิจารณา คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
n
∑๐ i Pi
		 E (π) = i=1
โดย 		
		
		
		

E (π) คือ มูลค่าที่คาดหวัง
πI คือ ผลตอบแทนของเหตุการณ์ i
Pi คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i
i คือ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น i = 1, 2, 3…n

การด�ำเนินโครงการทีใ่ ห้มลู ค่าทีค่ าดหวังสูงสุดจะเป็นโครงการ
ที่ดีที่สุด ถ้าพิจารณาด้านต้นทุนจะเลือกโครงการที่ท�ำให้มูลค่าคาดหวัง
จากการลงทุนต�่ำที่สุด
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ในกรณีมูลค่าความคาดหวังมีค่าเท่ากันจะตัดสินใจเลือก
โครงการใด จะต้องน�ำความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณา โดยใช้
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าที่วัดการกระจายของ
ข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ย
		 σ =

n
2
∑ (X i − X) Pi
i =1

โดย
σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 X = ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล
		 Xi = ค่าของข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
		 Pi = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i
ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย แสดงว่าผลลัพธ์ที่คาดไว้
จะมีความแปรปรวนน้อย หรือ มีความเสี่ยงน้อย
ในกรณีโครงการมีขนาดการลงทุนทีต่ า่ งกัน การเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดหวังหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สามารถน�ำค่าใช้ได้ จะต้องใช้
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation : V)
		 V =

σ
E (π )

โดย 		 σ = อัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 E(π) = มูลค่าความคาดหวัง
การเลือกตัดสินใจจะพิจารณาโครงการที่มีสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนต�่ำที่สุด เพราะแสดงถึงระดับความเสี่ยงต่อมูลค่าคาดหวัง
น้อยที่สุด
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ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน คือ
ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็น
ของแต่ละผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบถึงทางเลือก และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละทางเลือก จะสามารถพิจารณาได้จากตารางเมตริกผลตอบแทน
(Pay off Matrix) ซึง่ เป็นตารางทีแ่ สดงถึงผลลัพธ์ทจี่ ะได้รบั จากการตัดสินใจ
ส�ำหรับทางเลือกต่างๆ
เกณฑ์นอ้ ยมากทีส่ ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตัดสินใจ
โดยคาดการณ์ในด้านลบก่อน มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกผลตอบแทนที่ต�่ำที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2. น�ำผลตอบแทนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบ
และเลือกท�ำให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
3. ถ้าเป็นการพิจารณาด้านการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
จะคิดกลับกันคือ จะต้องเลือกการลงทุนทีก่ อ่ ให้เกิดค่าใช้จา่ ย
ทีส่ งู ทีส่ ดุ จากแต่ละทางเลือกก่อน จากนัน้ จึงเลือกทางเลือก
ที่มีการลงทุนต�่ำที่สุด
เกณฑ์มากมากทีส่ ดุ (Maximax Criterion) เป็นวิธตี รงข้ามกับ
เกณฑ์นอ้ ยมากทีส่ ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตัดสินใจโดยคาดการณ์
ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2. น�ำผลตอบแทนทีส่ งู ทีส่ ดุ ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน
และเลือกทางเลือกทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในขณะเดียวกัน
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ถ้าเป็นด้านการลงทุนซึง่ ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยก้ตอ้ งคิดกลับกัน
คือ ต้องเลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต�่ำที่สุดจาก
แต่ละทางเลือกก่อน จากนัน้ จึงเลือกทางเลือกทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
ในการลงทุนต�่ำที่สุด
เกณฑ์ค่าเสียโอกาสมากน้อยที่สุด (Minimax Regret
Criterion) เป็นการเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุด
มีขั้นตอนคือ
1. แปลงตารางผลตอบแทนให้เป็นตารางค่าเสียโอกาสก่อน
2. เลือกค่าเสียโอกาสทีส่ งู ทีส่ ดุ จากแต่ละทางเลือกออกมาก่อน
3. เลือกทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสต�่ำที่สุด
วิธีอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน
1. การหาข้อมูลเพิม่ เติมจะท�ำให้การคาดการณ์มคี วามแม่นย�ำ
มากขึ้น
2. การสอบถามความคิดเห็นจากผูม้ อี ำ� นาจ ความคิดเห็นของ
ผู้มีอ�ำนาจสามารถสะท้อนการด�ำเนินนโยบายในอนาคต
จะสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. การควบคุมสภาวการณ์ทางธุรกิจ เช่น การจดลิขสิทธิ์
เพื่อผูกขาดในระยะยาว
4. การกระจายความเสี่ยง การลงทุนในธุรกิจหลายประเภท
หรือ มีผลผลิตหลายชนิดเพื่อลดการพึ่งพาผลตอบแทน
จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
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ความเสมอภาค (Equity)

ความเสมอภาคเป็นการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ความคาดหวัง ความจ�ำเป็น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่หลากหลายครอบคลุม มีการกระจายอย่างยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ในการพิจารณาในด้านความเสมอภาคต้องพิจารณากลุ่ม
ผู้ได้รับผลลัพธ์ทั้งทางตรง ทางอ้อมว่าเป็นใคร อย่างไร มีผลทางบวก
หรือทางลบ เป็นกลุ่มที่อ่อนแอมีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
ในการพิจารณาความเสมอภาคนั้น มีดังนี้
1. กลุ่มที่ได้รับผลผลิต (output) และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
(impact) เป็นกลุ่มใด
2. ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุ่มอ่อนแอจริงหรือไม่
เป็นกลุ่มที่มีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
3. การพิจารณาการกระจายและการครอบคลุมของกลุม่ ต่างๆ
ต้องพิจารณาในระยะยาวครอบคลุมตลอดโครงการหรือ
การผลิตบริการ
ความเสมอภาคนี้เป็นมิติหนึ่งของประสิทธิผลนั่นเอง
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ช่วงระยะเวลาในการประเมินความคุม้ ค่า สามารถแบ่งออกเป็น
1. ก่อนปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ
การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติหรือก่อนด�ำเนินการต้องจัดท�ำโครงการ
หรื อ แผนการปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย/
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยสามารถหาข้อมูลสิ่งต่างๆ
เหล่านีไ้ ด้จากค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ ซึง่ ประกอบด้วย
มิติด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร
รวมทั้งข้อมูลจากค�ำของบประมาณ และข้อมูลจากส่วนนโยบาย แผน
และยุทธศาสตร์
2. ขณะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การด� ำ เนิ น งานจนเสร็ จ สิ้ น
การด�ำเนินงาน พิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า โดยเลือกปัจจัยน�ำเข้าที่
ท�ำให้เกิดต้นทุนต�่ำที่สุด แต่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป็นการพิจารณา
ถึงความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน จะต้อง
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact) ทีไ่ ด้
ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป โดยต้นทุนและผลลัพธ์เป็นการพิจารณา
ทัง้ ในรูปตัวเงิน ไม่ใช่ตวั เงิน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นการมองแบบครอบคลุมทั้งหมด (holistic)
3. เมื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เสร็ จ สิ้ น เกิ ด ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ในผลลัพธ์นั้นจะสะท้อนถึงผลกระทบมีการกระจายไปยังบุคคลต่างๆ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร คือ
เป็นการพิจารณาความเสมอภาค (Equity)
จากรูป 2
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ภาพ 2 วงจรในการพิจารณาความคุ้มค่า
ระยะที่ 1
ทางตรง

ทางออม

ปจจัยนําเขา/ตนทุน
ตัวเงิน
Act (4)

ไมเปนตัวเงิน
Plan (1)

ระยะที่ 2
ขบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

Do (2)

ระยะที่ 3
ทางตรง

ทางออม

ผลผลิต/บริการ
ตัวเงิน

ผลกระทบ

ไมเปนตัวเงิน
Check (3)

ประชาชน ผูใ้ ช้บริการ ฯลฯ

แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า (ดังภาพ 3)
1. ผู้ประเมินความคุ้มค่าจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ภาพรวมขององค์กร ในด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการทีจ่ ะด�ำเนินการ
จากค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค�ำขอ
งบประมาณ งบประมาณจ่ายประจ�ำปี รายงานการเงิน
และรายงานประจ�ำปี
2. ควรสอบทานก่อนปฏิบตั ภิ ารกิจ พิจารณาการออกแบบ
โครงการเชื่ อ มโยง สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต และวิเคราะห์
ความเหมาะสม ดังนี้
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• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
n

�
i=1

(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 )
=0
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

• โครงสร้างและสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจริง
• ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
• วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
◌ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (EBITA)
			
		

=

รายได้รวม 			
สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย

◌ ความสามารถในการหารายได้ตอ่ สินทรัพย์ (Turnover
of Assets)
◌ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อรายได้จาก
การด�ำเนินงาน (Cost Efficient Ratio)
ค่าทีไ่ ด้ตอ้ งเป็นไปในทิศทางทีผ่ ลประโยชน์/รายได้/ก�ำไรมากกว่า
ต้นทุน ถ้าพิจารณาแล้วคุ้มค่าก็ด�ำเนินการต่อไป ถ้าไม่คุ้มค่าก็ยกเลิก
3. การสอบทานขบวนการปฏิบตั ภิ ารกิจ การปฏิบตั ภิ ารกิจ
ไปในทิศทางสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์หน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมาย มีมลู ค่าเพิม่ ในระบบและขัน้ ตอน
การปฏิบัติภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมจาก
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• มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Value Added: EVA)
EVA = ก�ำไรจากการด�ำเนินงานทีห่ กั ภาษีแล้ว-ต้นทุนของทุน
• มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (Market Value Added: MVA)
MVA = มูลค่าทางการตลาด-ทุนที่ลงไปทั้งหมด
• ลักษณะและคุณภาพการให้บริการ เช่น มีหน่วยบริการลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มีการวิจัยลูกค้า
• หัวหน้ามีภาวะผู้น�ำ ธรรมาภิบาล ท�ำงานเป็นทีม มีการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบอ�ำนาจ
• พิจารณาระบบวัฒนธรรม คุณค่า ความเชือ่ ของหน่วยงาน
• ปัจจัยภายนอก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
ถ้าไม่คมุ้ ค่า ยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการถ้าคุม้ ค่าด�ำเนินการต่อ
4. การสอบทานเมือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจเสร็จ ประเด็นการสอบทาน
การสนองตอบ/ท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ การกระจายของผลผลิตครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นความเหมาะสมหรือคุ้มค่า
• ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่
ที่ผู้ใช้บริการต้องการ
• ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders)
• ความมีประสิทธิภาพ
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◌ ผลิตภาพการผลิต (ผลผลิต/ปัจจัยการผลิต)
◌ ผลประโยชน์สุทธิ
		

NPV = PVB – PVC
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡
==�
�
�(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡 −
−
�
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡
(1(1++𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑟𝑟𝑟𝑟)
(1
+
𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛

			
			
			
			
			

NPV
PVB
PVC
r
t

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑡𝑡𝑡𝑡 −
𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
==�
�(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡>>1 1
(1
+
𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

= Net Present Value
= Present Value of Benefit
= Present Value of Cost
= อัตราดอกเบี้ย
= ระยะเวลา

◌ ผลประโยชน์ : ต้นทุน
			

BCR

= Benefit Cost Ratio

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
/�
≥1
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
ร=1

◌ อัตราการคืนทุน
		

n B −C
IRRIRR = ∑ t tt = 0
i=1 (1 + r)

			

R
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◌ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน

n C
∑ t t
i=1(1 + r)
• ความมีประสิทธิภาพ
◌ อัตราผลได้ต่อเป้าหมาย
• ในกรณี ที่ ต ้ น ทุ น และผลประโยชน์ นั บ เป็ น ตั ว เงิ น ไม่ ไ ด้
ให้ก�ำหนดเป็นคะแนนและถ่วงน�้ำหนัก
• มีบริการหลังการขาย
• มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
สถานะ)
ถ้าไม่คมุ้ ค่ายกเลิกโครงการ ถ้าคุม้ ค่าจบโครงการแล้วขยายผล
ของโครงการ
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แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า

แนวการปฏิบัตใิ นการสอบทานความคุ้มค่า

ศึกษาและทําความเขาใจ

สอบทานกอนปฏิบัติภารกิจ

ไมคุมคา

ยกเลิก

ไมคุมคา

ยกเลิก/ปรับปรุง

คุมคา
สอบทานขบวนการปฏิบัติ
คุมคา

สอบทานเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น

ไมคุมคา

ยกเลิก

คุมคา

จบโครงการ/ขยายผล

ภาพ 3 แนวทางปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า
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การวัดความคุ้มค่า
การวั ด ความคุ ้ ม ค่ า นั้ น เป็ น การพิ จ ารณาเชิ ง ระบบตั้ ง แต่
การออกแบบโครงการ การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานหรือก่อน
การด�ำเนินงาน ขณะด�ำเนินงานจนเสร็จสิน้ การด�ำเนินงาน และพิจารณา
ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยน�ำเข้า โดยเลือกปัจจัยน�ำเข้าที่ท�ำให้
เกิ ด ต้ น ทุ น ต�่ ำ สุ ด แต่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการหรื อ พิ จ ารณาถึ ง
ความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจะต้องท�ำ
ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact)
ที่ได้ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป ทั้งต้นทุนและผลลัพธ์นั้น เป็นการมอง
ในระยะยาว เพือ่ ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืน และเป็นการมองทัง้ ในรูปตัวเงิน
ไม่ใช่ตวั เงินในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ครอบคลุมทัง้ หมด (holistic) มองแบบระบบเปิด (Opened System) ผลลัพธ์
ทีไ่ ด้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นนั้ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ทัง้ สามองค์ประกอบต้องเชือ่ มโยงสมดุล ในมิตขิ องประสิทธิผลต้องมอง
การกระจายด้วยว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างยุติธรรมหรือไม่ นั้นคือพิจารณาเรื่องความเสมอภาค (Equity)
องค์ประกอบหลักหรือดัชนีหลักของความคุ้มค่า คือ
1. การประหยัด (Economy) คือ การใช้ปจั จัยหรือทรัพยากร
โดยเสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึ่ง
ในปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ องค์ประกอบย่อย
1.1 ต้ น ทุ น ทั้ ง หมดที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น (ต้ น ทุ น ทางบั ญ ชี ) ไม่ ใช่
ตัวเงินในเชิงปริมาณ (โดยใช้ราคาเงาและค่าเสียโอกาส)
ในเชิงคุณภาพ (ต้องใช้ดลุ พินจิ เข้ามาเกีย่ วข้อง) ทัง้ ทางตรง
(ค่าใช้จ่ายที่ตอบแทนแก่ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมด
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ที่ จ ่ า ยไปจริ ง ตามหลั ก การทางบั ญ ชี ) และทางอ้ อ ม
(ค่าเสียโอกาสและผลทีเ่ กิดจากภายนอกทัง้ หมด) ทีจ่ ำ� เป็น
และขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�ำเนิน
งานโครงการทั้งหมด
โดยต้นทุนต้องคิดมูลค่าปัจจุบัน
n

		 PVC = ∑
i =1

Ct
(i = 1) t

มูลค่า PVC โดยรวมต้องต�ำ่ สุด (แต่ได้รบั ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
ในปริมาณ คุณภาพ ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ)
1.2 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องโปร่งใส ไม่มคี วามขัดแย้งกัน
ในผลประโยชน์ ท�ำการซือ้ ปัจจัยน�ำเข้าในปริมาณ คุณภาพ
และราคาที่เหมาะสม มียุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง
ทีม่ เี หตุผล มีการอ้างอิงแหล่งจัดซือ้ จัดจ้างมากกว่า 2 แหล่ง
มีการก�ำหนดข้อก�ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่ซื้อ
มีการเจรจาต่อรองที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier
มีการตรวจสอบควบคุมติดตามปัจจัยน�ำเข้าที่ซื้อจัดจ้าง
ตั้ ง แต่ ข นย้ า ยมาถึ ง สถานที่ ผ ลิ ต หรื อ บริ ก ารจนผ่ า น
กระบวนการผลิตหรือบริการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงิน
ตามราคาที่ปัจจัยสามารถก่อให้เกิดผลผลิตหรือตาม
การสัง่ ซือ้ หรือจัดจ้าง มีการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
พัฒนาเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้าง รวมทัง้ ประเมินผลการจัดซือ้
จัดจ้าง เครือ่ งมือ อุปกรณ์และอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพที่ดี
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1.3 จากปัจจัยน�ำเข้าที่ใช้โดยเสียต้นทุนต�่ำที่สุดนั้น สามารถ
ท�ำให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการในปริมาณ คุณภาพ
ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ
1.4 ในกรณีทไี่ ม่สามารถวัดต้นทุนเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ
รวมทั้งไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ หรือให้เป็น
คะแนน สามารถตัดสินใจโดยดุลยพินิจ
• โครงการทีป่ ระหยัด คือ โครงการทีส่ ามารถด�ำเนินการ
โดยใช้ปัจจัยที่เหมือนกันหรือ เท่าๆ กัน แต่ใช้เงิน
จ�ำนวนน้อยลง
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่ใช้ปัจจัยถูกลง
แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิผล และความยั่งยืน
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่สามารถใช้ปัจจัย
ถูกลง แต่ไม่เสีย่ งต่อการท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุง
ตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการนี้เมื่อเทียบกับ
โครงการอืน่ ทีเ่ หมือนกันในพืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่โครงการนี้
มีตน้ ทุนต�ำ่ สุด แต่สามารถได้รบั ผลลัพธ์และผลกระทบ
(ทัง้ ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานทีต่ ามทีต่ งั้ ใจ)
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2. ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ การท� ำ ให้ ผ ลลั พ ธ์
(outcomes) มากกว่าต้นทุนในการด�ำเนินการทัง้ หมดในการวัดผลิตภาพ
คือ สิ่งที่ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไป องค์ประกอบย่อย
2.1 ต้นทุน มีความหมายเช่นเดียวกับเรื่องการประหยัด
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึงผลผลิต หรือบริการทีเ่ กิดขึน้
(output) และผลทางอ้อม (impacts) ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพมองระยะยาว
มูลค่าของผลผลิต/บริการ พิจารณาจาก
• มูลค่าในการใช้ (Value in use) วัดจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มู ล ค่ า ในการแลกเปลี่ ย น (Value in Exchange)
คือ การที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด
• ความตรงต่อความต้องการของประชาชน/กลุม่ เป้าหมาย
• มีมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยน�ำเข้าที่ใช้
• บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
2.3 ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcomes)
					
ปัจจัยการผลิต
ต้องมีค่ามากกว่า 1 และแสดงให้เห็นปัจจัยแต่ละหน่วย
ก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
2.4 ผลผลิต (outputs) + ผลกระทบ (impacts) > ต้นทุน
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2.5 ผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์
(Benefits: B) ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดกับมูลค่าของต้นทุนทีใ่ ช้ (Cost: C)
		

= B ≥1
C

2.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
NPV = PVB - PVC
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛

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

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
=�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

ถ้า NPV มากกว่า 0 หรือเป็น + แสดงว่าโครงการนั้น
มีความเหมาะสม
2.7 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio:
BCR)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ≥ 1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
/�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนทั้งหมด
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2.8 อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of
Return: IRR) คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย
ในกระบวนการคิดลดทีท่ ำ� ให้มลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการ
มีค่าเท่ากับศูนย์
n

�
t=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
=0
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

โดย r = IRR
โครงการที่เหมาะสม IRR มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
หรือค่าเสียโอกาสของการลงทุน
2.9 การติ ด ตามและทั ก ษะของพนั ก งาน ขยั น หมั่ น เพี ย ร
มีทกั ษะทีด่ ี มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีสำ� นึกรับผิดชอบ
และรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
2.10 ผูน้ ำ� แต่ละระดับชัน้ มีความรับผิดชอบในทุกขัน้ ตอนของ
การปฏิบัติงาน
2.11 การไม่มคี วามขัดแย้งเรือ่ งผลประโยชน์ซงึ่ ท�ำให้ประโยชน์
ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น
2.12 องค์กรมีมาตรวัดการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ ISO
มาตรฐานการปฏิบตั เิ วลาขัน้ สูงและต�ำ่ ในการปฏิบตั งิ าน
แต่ละชนิด เป็นต้น ได้มาตรฐานรับรองทัง้ ในการปฏิบตั งิ าน
และผลผลิต/บริการ
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2.13 มี ก ารตรวจสอบภายใน มี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
ในองค์กรโดยรวม การใช้ทรัพยากร มีการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน
2.14 มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงาน
2.15 มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.16 ในกรณีท่ีวัดเป็นตัวเงินและวัดในเชิงปริมาณไม่ได้ จะใช้
ราคาเงา หรือมูลค่าของสิง่ ทีใ่ กล้เคียงกันหรือแทนกันได้
หรือก�ำหนดเป็นคะแนนไม่ได้ ให้ใช้การตัดสินใจในเชิง
ดุลพินิจ
• การด�ำเนินการนั้นสามารถลดต้นทุน แต่ผลลัพธ์
เหมือนเดิม (ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและ
สถานที่)
• การด�ำเนินการนั้นสามารถลดความเสี่ยงของโอกาส
ในการบรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน
• การด�ำเนินการลดความเสีย่ งของการมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้
• การด�ำเนินการมีต้นทุนต�่ำกว่าโครงการที่เหมือนกัน
ในพื้นที่อื่นๆ
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการด�ำเนิน
โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
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3. ประสิทธิผล (Effectiveness) เน้นการพิจารณาผลลัพธ์
คือ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ผลลัพธ์ได้รวมผล กระทบ (impacts) ทีจ่ ะเกิดขึน้
ด้วย ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดล้อม สถานการณ์ ฯลฯ
กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด องค์ประกอบย่อยคือ
3.1 อัตราส่วนของผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ต้องการ
= ผลลัพธ์ x 100
เป้าหมาย
ผลลัพธ์และเป้าหมายทั้งรูปที่เป็นตัวเงิน ในเชิงปริมาณ
ในเชิงคุณภาพ ถ้ามีค่ามาก แสดงว่ามีประสิทธิผล
3.2 มีการประกันคุณภาพ โดยมีการประเมินผลเพื่อรับรอง
คุณภาพของผลผลิต
3.3 ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนว่าผลผลิต
และผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือตั้งใจ
3.4 มีการก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
3.6 มีการประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
3.7 เปรียบเทียบการมีโครงการกับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นอย่างไร
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3.8 ในสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง ผลลัพธ์ตา่ งๆ อยูภ่ ายใต้สภาวะ
ความเสีย่ ง คือ ไม่รวู้ า่ ผลลัพธ์จะเกิดขึน้ หรือไม่ แต่สามารถ
ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ จะใช้มูลค่า
ของความคาดหวังในการพิจารณา
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

คือมูลค่าความคาดหวังสูง แสดงถึงความมีประสิทธิผล
3.9 ในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน คือ ไม่ทราบว่าผลลัพธ์
จะเกิดขึน้ แน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็นของแต่ละ
ผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบทางเลือกและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละทาง เลือกจะใช้เมทริกซ์ผลตอบแทน (Payoff Matrix)
เกณฑ์น้อยมากที่สุด (Maximin Criterion) เป็นการตัดสิน
โดยคาดการณ์ทางลบ มีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกผลตอบแทนที่ต�่ำที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2) น� ำ ผลตอบแทนที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด ของแต่ ล ะทางเลื อ กมา
เปรียบเทียบและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
เกณฑ์มากที่สุด (Maximax Criterion) เป็นการตัดสินใจ
โดยคาดการณ์ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2) น� ำ ผลตอบแทนที่ สู ง ที่ สุ ด ของแต่ ล ะทางเลื อ กมา
เปรียบเทียบกันและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
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เกณฑ์คา่ เสียโอกาสมากน้อยทีส่ ดุ (Minimax Regret Criterion)
เป็นการเลือกทางเลือกทีก่ อ่ ให้เกิดค่าเสียโอกาสน้อยทีส่ ดุ
ส�ำหรับวิธีอื่นๆ คือ ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�ำให้
การคาดการณ์แม่นย�ำ สอบถามความคิดเห็นของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจดลิขสิทธิ์
เป็นต้น มีการกระจายความเสี่ยง เช่น การมีผลิตภาพดี
เป็นต้น
4. ความเสมอภาค (Equity) เป็นการพิจารณาการผลิต/บริการ
สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง ความจ�ำเป็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ครอบคลุม มีการกระจายอย่าง
ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติองค์ประกอบย่อย
4.1 กลุ่มที่ได้รับผลผลิตและผลกระทบเป็นกลุ่มใด ใช่กลุ่ม
เป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุม่ อ่อนแอจริงหรือไม่ เป็นกลุม่ ที่
มีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
4.2 การเกิดการกระจายและการครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ
ต้องพิจารณาในระยะยาว ครอบคลุมตลอดโครงการ
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แปลงตัวชี้วัดหลักทั้ง 4 และตัวชี้วัดย่อยเป็นค�ำถาม
องค์
ประกอบ
หลัก
1. การประหยัด
(Economy)
(V1)

องค์
ประกอบ
ย่อย
1.1 ต้นทุน
(V10)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

V101

1.ในการออกแบบการปฏิบตั ิ
งานนัน้ ได้มีการเลือกใช้ชนิด
ประเภท คุณภาพ ราคา ของ
ปั จจัย เมื่อใช้ได้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามความต้องการโดย
ผูท้ ี่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และ/หรือใช้
แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้จริง
2.กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งกัน
ในผลประโยชน์
3.กากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทําการซือ้ /จ้างปั จจัยนําเข้า
ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เหมาะสม
4.กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
มียทุ ธศาสตร์ที่มีเหตุมีผล
มีการอ้างอิงแหล่งจัดซือ้ จัดจ้าง
มากกว่า 2 แหล่ง มีการกําหนด
ที่ชดั เจนเกี่ยวกับปั จจัยที่จะซือ้
มีการเจรจาต่อรองที่ดี
5.กระบวนการจัดซือ้ ใช้
ระบบ e-procurement จริง
มาดําเนินการ
6.มีกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมปั จจัย

1 2 3 4 5

V102

V103

V104

V105

V106
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หมายเหตุ
หน่วยงานที่ตอบ
คําถาม
1. สํานัก
ปลัดกระทรวง
2. ผูต้ รวจ
ราชการ
กระทรวง
3. สํานัก
ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
4. สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
5. ฝ่ าย
ตรวจสอบ
ภายใน
6. ฝ่ ายจัดซือ้
จัดจ้าง
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

V108

V109

-5-

(384-489).indd 465

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V107

in_

คําถาม
นําเข้าที่ซือ้ /จ้างตัง้ แต่ ณ
โรงงานของ Supplier จนถึง
สถานทีผ่ ลิตผลผลิต/บริการ
7.การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงิน
ตามราคาที่มีปัจจัยสามารถ
ก่อให้เกิดผลผลิตจริงตาม
การสั่งซือ้ /จัดจ้าง
8.มีการเรียนรู ้ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาเรือ่ ง
การจัดซือ้ /จัดจ้าง รวมทัง้ การ
ประเมินผลหน่วยจัดซือ้ /จัดจ้าง
เพื่อให้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และ
อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพดี
9.ต้นทุนทัง้ หมดทีจ่ าํ เป็ นและ
ขาดไม่ได้ (necessary and
sufficient) ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน
ตามหลักทางบัญชี ทัง้ ที่ไม่เป็ น
ตัวเงิน (โดยใช้ราคาเงาและค่า
เสียโอกาส) ณ มูลค่าป้ายนัน้ *
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่
เหมือนกันในที่อื่น ๆ ตํ่ากว่า
(50%=5, 40%=4, 30%=3,
20%=2, 10%=1 หรือ เท่ากัน
กับโครงการอื่น ๆ = 3) โดย
สามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่

*PVC =

∑

n

i =1

Ct
(i = 1) t

PVC = มูลค่า
ปั จจุบนั ของ
ต้นทุน
Ct = ต้นทุน
ทัง้ หมดของ
โครงการในปี ที่ t
i = ระยะเวลา
r = อัตรา
ดอกเบีย้
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

ต้องการในปริมาณ คุณภาพ
เวลา และสถานที่ที่ตอ้ งการ

1.2 กระบวน
การปฏิบตั ิ
งาน
(V11)

V111

V112

V113

V114

V115

in_

-5-

(384-489).indd 466

1.ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยใช้
ปั จจัยที่เหมือนกันหรือเท่าๆกัน
แต่ใช้เงินจํานวนน้อยลง
ผลลัพธ์ที่ได้ยงั คงเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
2.ได้มีการลองใช้ปัจจัยที่ถกู ลง
แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อ
ประสิทธิผล และความยั่งยืน
3.ได้มีการใช้ปัจจัยที่ถกู ลง แต่
ไม่เสี่ยงต่อการทําให้คา่ ใช้จา่ ย
ในการซ่อมบํารุงตลอดอายุ
การใช้งานสูงขึน้
4.มีการนําคลังข้อมูล
(Big data) และ AI มาช่วย
ในการปฏิบตั ิงาน
5.หน่วยต่าง ๆ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อทําให้
เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด
และเป็ นการลดต้นทุนโดยรวม
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องค์
องค์
ประกอบ
ประกอบ
หลัก
ย่อย
2. ประสิทธิภาพ 1.1 ต้นทุน
(Efficiency)
(V20)
(V2)
1.2 ผลลัพธ์
(V21)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

V201

1.เช่นเดียวกับการประหยัด
(นําคะแนนของการประหยัด
มาใช้)
1. ผูใ้ ช้บริการ/ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ในระดับใด
1 = ไม่มีความพึงพอใจ
2 = มีความพึงพอใจน้อย
3 = มีความพึงพอใจ
ปานกลาง
4 = มีความพึงพอใจมาก
5 = มีความพึงพอใจ
มากที่สดุ
2.ผลผลิต/บริการ และผลลัพธ์
ทัง้ หมด เกิดมูลค่าในเชิงการตลาด (ซือ้ ขาย แลก เปลี่ยนได้)
3.ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ มีมลู ค่าเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับมูลค่าปั จจัยที่ใช้
4.เป็ นไปตามเป้าหมาย และ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร

1 2 3 4 5

V212

V213
V214
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หมายเหตุ

ผูต้ อบคําถาม
1. ผูใ้ ห้บริการ
ในโครงการ
นัน้ ๆ โดยตรง
2. ผูร้ บั บริการที่
ได้บริการ
3. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียและเกี่ยวข้อง
กับผลของโครงการ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
รหัส
ย่อย
1.3 กระบวน V221
การปฏิบตั ิงาน
(V22)

V222
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ระดับคะแนน
คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1.ปั จจัยที่ใช้มีผลิตภาพสูง
ผลิตภาพปั จจัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้
=
ปั จจัยการผลิต
น้อยกว่า 1 ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2
น้อยกว่า 1 ในระดับสูง
ระดับคะแนน 1
เท่ากับ 1 ระดับคะแนน 3
มากกว่า 1 ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4
มากกว่า 1 ในระดับสูง
ระดับคะแนน 5
2.ผลผลิต (outputs) +
ผลกระทบ (impacts) >
ต้นทุน
มากกว่าต้นทุนเกิน 50%
=5
มากกว่าต้นทุนเกิน 10-40%
=4
เท่ากับต้นทุน
=3
น้อยกว่าต้นทุน 10-40%
=2
น้อยกว่าต้นทุนเกิน 50%
=1

23/9/2565 16:55:58

469

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

V223

3. ผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุนที่ใช้
𝐵𝐵𝐵𝐵
=
𝐶𝐶𝐶𝐶
ถ้าเท่ากับ 1
= 3 คะแนน
ถ้ามากกว่า 10-49%
= 4 คะแนน
ถ้ามากกว่า 50%
= 5 คะแนน
ถ้าน้อยกว่า 10-49%
= 2 คะแนน
ถ้าน้อยกว่า 10%
= 1 คะแนน
4. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
= 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 – 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
=�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

1 2 3 4 5

V224

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛

−�
𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
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หมายเหตุ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
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ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส
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หมายเหตุ
1 2 3 4 5

ถ้าเป็ นลบ 20% ขึน้ ไป
= 1 คะแนน
ถ้าเป็ นลบ 10-20%
= 2 คะแนน
ถ้าเป็ น 0
= 3 คะแนน
ถ้าเป็ น + ในช่วง 10-20%
= 4 คะแนน
ถ้าเป็ น + ในช่วงมากกว่า
20% = 5 คะแนน
V225

5. อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
=0

โครงการทีม่ ีความคุม้ ค่า
IRR มากกว่าอัตราดอกเบีย้
หรือค่าเสียโอกาสของการ
ลงทุน

in_

-5-

(384-489).indd 470

23/9/2565 16:55:58

471

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
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V226

r = เท่ากับอัตราดอกเบีย้
ถ้า r < 1% = 1 คะแนน
ถ้า r = 5-1% = 2 คะแนน
ถ้า r = 6% (อัตราดอกเบีย้
เงินให้สินเชื่อลูกค้า
รายย่อยชัน้ ดี)
= 3 คะแนน
ถ้า r ตัง้ แต่ 7-10%
= 4 คะแนน
ถ้า r มากกว่า 10%
= 5 คะแนน
6. กระบวนการทํางาน
มีลกั ษณะโซ่คณ
ุ ค่า
(Value-chain)
7. มีการบูรณาการ เช่น
One Stop service เป็ นต้น
เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว
มีคณ
ุ ภาพกับผูใ้ ช้บริการ
8. พฤติกรรมและทักษะของ
พนักงาน ขยันหมั่นเพียร
มีทกั ษะที่ดี มีพฒ
ั นาการอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเข้าใจในงาน
ที่ปฏิบตั ิ มีสาํ นึกรับผิดชอบ
มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ

V227
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หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V228

in_
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9. ผูน้ าํ แต่ละระดับชัน้ มีหน้าที่
รับผิดชอบในทุกขัน้ ตอนของ
การปฏิบตั ิงาน
10.ไม่มีการขัดแย้งกันใน
ผลประโยชน์ ซึง่ จะทําให้
ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึน้
11.องค์กรมีมาตรวัดการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น มาตรฐานขัน้
สูงตํ่าของเวลาการให้บริการ
ระเบียบ ISO เป็ นต้น
12.มีการตรวจสอบภายใน มี
คณะกรรมการกํากับตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของ
องค์กร โดยรวม การใช้
ทรัพยากร มีการจัดทํารายงาน
การเงิน
13.มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้าง
ระดับการปฏิบตั ิงาน
14.มีการนําคลังข้อมูล (Big
data) ทัง้ ของหน่วยงานตนเอง
และหน่วยงานอื่นมาใช้
ประโยชน์
15. มีการนํา IT มาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว มี
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
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หมายเหตุ
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V2213
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คําถาม
16. หน่วยงานต่าง ๆ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อทําให้
ทรัพยากรเกิดการใช้งานมาก
ที่สดุ และเป็ นการลดต้นทุน
โดยรวม
17. มีการใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งมือ
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
18. ในการตัดสินใจดําเนินการ
เลือกการลดต้นทุน แต่ไม่ทาํ ให้
ผลลัพธ์เปลีย่ นแปลง ทัง้ ในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่
19. ในการดําเนินการจะ
พยายามลดความเสี่ยงของ
โอกาสในการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดความยั่งยืน
20.ในการดําเนินการจะ
พยายามลดความเสี่ยงของการ
มีตน้ ทุนที่เพิ่มขึน้
21. โครงการที่ดาํ เนินการมี
ต้นทุนตํ่ากว่าโครงการอื่น ๆ
ที่มีผลลัพธ์เหมือนกัน
22. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนในการดําเนิน
โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์
ที่เพิ่มขึน้
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V2220

V2221

V2222
3. ประสิทธิผล 1. ผลลัพธ์
(Effectiveness)
(V30)
(V3)

V301

V302
V303
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1.อัตราส่วนของผลลัพธ์กบั
เป้าหมายที่ตอ้ งการ
ผลลัพธ์
=
× 100
เป้าหมาย
(ผลลัพธ์และเป้าหมายทัง้
ที่เป็ นตัวเงิน ในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ)
5%
= 1 คะแนน
6-10% = 2 คะแนน
11-20% = 3 คะแนน
21-30% = 4 คะแนน
มากกว่า 30%
= 5 คะแนน
2.มีการประเมินคุณภาพ
ผลผลิต/บริการ
3.ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
มีความชัดเจนว่าผลผลิตและ

หน่วยงานที่ตอบ
คําถาม
1. สํานัก
ปลัดกระทรวง
2. ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง
3. สํานัก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
4. สํานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
5. ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
6. ผูใ้ ช้บริการ/รับ
บริการ**
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

V305

V306

V307

2. ผลกระทบ V311
(V31)
V312
V313
V314
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หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V304

in_

คําถาม
ผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือ
ตัง้ ใจ
4.มีการกําหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับแผน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.เปรียบเทียบการมีโครงการ
กับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้
เป็ นอย่างไร
6. คุณภาพของผลลัพธ์อยูใ่ น
ระดับดี
1 = ไม่ดี
4 = ดีมาก
2 = ดีเล็กน้อย 5 = ดีที่สดุ
3 = ดี
7. ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียเต็มใจที่จะจ่าย
ณ ราคาที่กาํ หนด*****

7. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสีย***

1.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ**
2.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ***
3.มีการประเมินผลกระทบต่อ
ผูใ้ ช้บริการ**
4.การประเมินผลกระทบต่อ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย***
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

3. ความ
เสี่ยง/ความ
ไม่แน่-นอน
(V32)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

V315

5.มีการประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ฯลฯ

V321

1.ได้มีการพิจารณาเรือ่ ง
ความเสี่ยงในการดําเนิน
โครงการ โดยเอาความน่าจะ
เป็ นของผลลัพธ์มาพิจารณา

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

ไม่เคยพิจารณา
ความเสี่ยง = 1 คะแนน
พิจารณาบ้างเล็กน้อย
= 2 คะแนน
พิจารณาปานกลาง
= 3 คะแนน
พิจารณามาก
= 4 คะแนน
พิจารณาสมํ่าเสมอทุกครัง้
= 5 คะแนน

V322

in_
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2. ได้มีการพิจารณา เรื่องของ
ความไม่แน่นอน
(Uncertainty) คือ เป็ น
สถานการณ์ที่ไม่ทราบความ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

น่าจะเป็ นของแต่ละผลลัพธ์
ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดแน่
หรือไม่ แต่ทราบทางเลือกและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดในแต่ละ
ทางเลือก (ใช้ตารางเมทริกซ์
ผลตอบแทน: Pay off Matrix)
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ข้อก�ำหนด
1. บริบทของโครงการเป็นสภาวการณ์ที่เป็นจริงในขณะ
ออกแบบโครงการจนส�ำเร็จได้รับอนุมัติและลงมือปฏิบัติ
2. ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นผูเ้ กีย่ วข้อง มีขอ้ มูล เข้าใจ เกีย่ วกับ
การออกแบบโครงการจนส�ำเร็จ ได้รับอนุมัติ และลงมือ
ปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้บริหารในส�ำนักปลัดกระทรวง
ผูต้ รวจราชการกระทรวง ส�ำนักตรวจสอบและประเมินผล
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
3. กรณีผตู้ อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ ช้บริการ ต้องเป็นผูเ้ คยใช้
บริการนั้นด้วยตนเอง
4. กรณีผตู้ อบแบบสอบถามเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ต้องเป็น
ผู้ได้รับผลทั้งทางบวกและ/หรือทางลบจากโครงการด้วย
ตนเอง เช่น ผูเ้ สียภาษี ผูบ้ ริจาค ประชาชนในพืน้ ทีด่ ำ� เนิน
โครงการ เป็นต้น
5. ทุกตัวชี้วัดต้องสมดุล ดังนั้นค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยของ
ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด
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การประมวลความคุ้มค่า
ก�ำหนดให้
กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบค�ำถาม
i หมายถึง เจ้าหน้าที่
C หมายถึง ผู้ใช้/ผู้รับบริการ
S หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คะแนนที่ก�ำหนดจาก 1 ถึง 5 โดย
5 ระดับสูงสุด หรือ มากที่สุด
4 ระดับสูง หรือ มาก
3 ระดับปานกลาง
2 ระดับต�่ำ หรือ น้อย
1 ระดับต�่ำที่สุด หรือ น้อยที่สุด
ni หมายถึง จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่ตอบค�ำถาม
nc หมายถึง จ�ำนวนผู้ใช้/ผู้รับบริการที่ตอบค�ำถาม
ns หมายถึง จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบค�ำถาม
ความคุ้มค่า = V1 + V2 + V3 + V4
V1 = หน่วยงานมีการประหยัด (Economy)
V2 = หน่วยงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
V3 = หน่วยงานมีประสิทธิผล (Effectiveness)
V4 = หน่วยงานมีความเสมอภาค (Equity)
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V1

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V10 ถึง V11
V10 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 9 ตัว คือ V101 V102 V103 V104
V105 V106 V107 V108 และ V109 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
V10 = (V101 + V102 + V103 + V104 + V105 +V106 + V107 +
V108 + V109)/9ni
V11 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 5 ตัว คือ V111 V112 V113 V114
และ V115 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V11 = (V111 + V112 + V113 + V114 + V115)/5ni
Vi = (V10 + V11)/2

V2

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V20 ถึง V22
V20 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย V201 = V10 ซึ่งตอบโดย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V21 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ V211 V212 V213
และ V214 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V21 = (V211 + V212 + V213 + V214)/4ni
V22 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 22 ตัวคือ V221 V222 V223
V224 V225 V226 V227 V228 V229 V2210 V2211 V2212 V2213
V2214 V2215 V2216 V2217 V2218 V2219 V2220 V2221 และ V2222
ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V22 = (V221 + V222 + V223 + V224 + V225 + V226 + V227 +
V228 + V229 + V2210 + V2211 + V2212 + V2213 + V2214 +
V2215 + V2216 + V2217 + V2218 + V2219 + V2220 + V2221
+ V2222)/22ni
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V2 = (V20 + V21 + V22)/3
V3

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวคือ V30 V31 และ V32
ซึง่ ตอบโดยเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
V30 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 7 ตัวคือ V301 V302 V303 V304
V305 และ V306 ซึง่ ตอบโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละ V307 ตอบโดย
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V30 = (V301 + V302 + V303 + V304 + V305 V306)/6ni + (V307)/
nc+ns.
V31 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 5 ตัวคือ V311 V312 V313 V314
ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย V315
ตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V31 = {(V311 + V313)2nc + (V312 + V314)2ns + (V315)ni}/3
V32 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ V321 และ V322
ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ V32 = (V321 + V322)/2ni
V3 = (V30 + V31 + V32)/3

V4

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว คือ V40 ซึ่งตอบโดย
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V40 ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ย่อย 4 ตัว คือ V401 V402 V403 V404
ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V40 = (V401 + V402 + V403 + V404)/4(nc + ns)
V4 = V40
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ดังนั้น ระดับความคุ้มค่า = (V1 + V2 + V3 + V4)/4
คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย เพราะความคุ ้ ม ค่ า ต้ อ งเป็ น ความสมดุ ล
ของทั้งการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมี
ความเสมอภาค
การแปลผลและการให้คะแนน แบ่งระดับความคุม้ ค่าเป็น 5 ระดับ
โดยมีความกว้างของชั้น
ความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
จำ�นวนชั้น
					
			
= 5 - 1 = 0.80
5
โดย 4.24 – 5.00
3.43 – 4.23
2.62 – 3.42
1.81 – 2.61
1.00 – 1.80

มีความคุ้มค่าในระดับสูงที่สุด
มีความคุ้มค่าในระดับสูง
มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง
มีความคุ้มค่าในระดับต�่ำ
มีความคุ้มค่าในระดับต�่ำที่สุด

จากคะแนนที่ได้สามารถน�ำมาแสดงในรูปใยแมงมุม
เสมอภาค
V4

V1

ประหยัด

0
V3
ประสิทธิผล
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V2
ประสิทธิภาพ
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จากคะแนนที่ได้จะสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมีความคุ้มค่า
ในระดับใด
V = ระดับความคุ้มค่า = …….....….........…. คะแนน
V1

= ระดับการประหยัด = ………….…….... คะแนน
V10 = ระดับของต้นทุน = ……………....…...... คะแนน
V11 = ระดับของกระบวนการปฏิบัติงาน = ……. คะแนน
ค่า V10 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านต้นทุนเพือ่ ท�ำให้
ต้นทุนต�่ำที่สุด
V11 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็ง ซึง่ เชือ่ มโยงกับการท�ำให้
ต้นทุนต�่ำที่สุด

V2

= ระดับการมีประสิทธิภาพ = …...……… คะแนน
V20 ระดับของต้นทุน = ……………………...... คะแนน
V21 ระดับของผลลัพธ์ = …………………........ คะแนน
V22 ระดับของกระบวนการปฏิบตั งิ าน = ………. คะแนน
ค่า V20 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�ำให้ตน้ ทุน
ลดลงหรือเหมาะสม
V21 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�ำให้ผลลัพธ์
มากที่สุดและตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์
V22 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านกระบวนการปฏิบตั ิ
งานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป
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V3

= ระดับการมีประสิทธิผล = ……………….. คะแนน
V30 = ระดับของผลลัพธ์ = ………...............….. คะแนน
V31 = ระดับของผลกระทบ = ……....……….…. คะแนน
V32 = ระดับของการป้องกันความเสีย่ งกับความไม่แน่นอน
= …………….คะแนน
ค่า V30 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลลัพธ์
V31 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลกระทบ
V32 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการป้องกันความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน

V4

= ระดับความเสมอภาค = …………………. คะแนน
V 41 = ระดั บ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
= ……………. คะแนน
ค่า V41 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการกระจาย
และการครอบคลุมกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูใ้ ช้บริการ
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บทที่ 6
ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม
• ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ •

บทน�ำ
กล่าวโดยทั่วไปได้ว่า เรื่อง “จริยธรรม” ในประเทศไทยนั้น
ถูกน�ำมาผูกโยงกับความเชือ่ ทางศาสนาให้หมายถึง การกระท�ำทีถ่ กู ทีด่ ี
ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดหลักพุทธศาสนา แต่เมื่อมองประเด็นดังกล่าว
ในมุมของบริหารรัฐกิจ ศาสนาเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของประเด็นเรือ่ งจริยธรรม
เท่านั้น จริยธรรมถูกน�ำมาใช้ในด้านบริหารรัฐกิจเพื่อที่จะเป็นกรอบ
ในการก�ำกับการท�ำงานของภาครัฐ เพือ่ ก�ำกับข้าราชการในการปฏิบตั งิ าน
อีกที โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้การท�ำงานของข้าราชการสามารถตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์สขุ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักจริยธรรมถูก
ปัจจุบันลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และกลายเป็นวาระแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2549 อันเป็นหลักการพืน้ ฐานเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้กบั ข้าราชการ
เพือ่ สร้างประโยชน์สขุ ให้กบั ประชาชนได้เป็นอย่างดี และเพือ่ เป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ และความศรัทธาให้กบั คนประชาชน เพือ่ สร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึน้ ระหว่างข้าราชการและประชาชน ซึง่ จะท�ำให้สามารถปฏิบตั งิ าน
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เพือ่ ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สร้างคุณประโยชน์
มากมายให้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนี้ยังได้น�ำไปสู่การจัดท�ำ
มาตรฐานจริยธรรมในรูปของประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
พลเรือน โดยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผูด้ แู ล รวมถึงการตัง้
คณะกรรมการจริยธรรมและประจ�ำหน่วยราชการ (อัมพร ธ�ำรงลักษณ์,
2556, 192-197)
แต่หากมองทัศนะขององค์การระหว่างประเทศ จะพบว่า จริยธรรม
หรือความมีคณ
ุ ธรรมในการท�ำงานนัน้ นับเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของแนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่ คือ หลักว่าด้วยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังคม
การบริหารปกครองทีด่ นี นั้ เป็นการปกครองหรืออภิบาลโดยอาศัยการก�ำกับ
จัดการ และควบคุมผ่านกระบวนขั้นตอนตามกฎหมายโดยต้องบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม เพือ่ ทีจ่ ะสร้างสังคมให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองมากขึน้ เมือ่ เป็น
ดังนี้แล้ว “จริยธรรม” ซึ่งหมายถึงหลักการที่คอยควบคุมการประพฤติ
และการกระท�ำของคนเพือ่ เป็นสิง่ ถูก หรือทีเ่ หมาะทีค่ วร ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้น จริยธรรมเมือ่ ถูกน�ำมาใช้ในบริหารรัฐกิจหรือการบริหารงานภาครัฐ
คือ กรอบในการควบคุมการท�ำงานของข้าราชการ เพือ่ ให้ขา้ ราชการท�ำงาน
โดยยึดโยงกับผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ (ขจิต จิตตเสวี,
2557, 11-15, 21, 56-57, 59, 60, 68) ฉะนัน้ เมือ่ ธรรมาภิบาลเป็นเรือ่ ง
การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให้ รุ ่ ง เรื อ งโดย
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบริหารร่วมภายใต้การประสานงานของภาครัฐ
หลั ก จริ ย ธรรมจึ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลในแง่ ข อง
การเป็นกรอบในการควบคุมการท�ำงานของภาครัฐให้สามารถประสาน
ความร่วมมือและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัว และ
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน
โดยบรรจุอยู่ หลัก 6 ประการของธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่ ง หลั ก 6 ประการนั้ น ได้ แ ก่ นิ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส
การมีส่วนร่วม ส�ำนึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งจริยธรรมนั้น
เป็นหลักเดียวกันกับหลักคุณธรรม จริยธรรมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองที่ดี โดยเป็นหลักในควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในห้วงเวลาของการปฏิรปู ระบบราชการไทยทีผ่ า่ นมา จริยธรรม
ได้ ถู ก น� ำ มาเป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในภาคบริ ห ารรั ฐ กิ จ ไทยนั บ ตั้ ง แต่
ได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี 2545 ในปี 2549
ได้ถกู บรรจุเป็นวาระแห่งชาติและถูกบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550
หลังจากนั้นส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ได้มีการปรับ
หลักยุทธศาสตร์และท�ำแผนต่างๆ เพือ่ บรรจุดงั กล่าวเข้าไปในโครงสร้าง
ระเบียบ และหลักการต่างๆ ของหน่วยราชการทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ปัจจุบัน (ร่างเสร็จเมื่อวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2559) ก็ได้มกี ารบรรจุประเด็นเรื่องจริยธรรมเข้าเป็น
ประเด็นส�ำคัญในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก�ำกับการกระท�ำของทั้ง
นักการเมืองและข้าราชการเพื่อที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ประชาชน
ได้ในทีส่ ดุ และเพือ่ ควบคุมปัญหาเรือ่ งการคอร์รปั ชันทีย่ งั คงมีอยูใ่ นวงการ
ราชการ ซึ่งจะท�ำให้เงินภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง แต่ถงึ กระนัน้ ปัญหาทีต่ ามมาของหลักการดังกล่าวมักจะเป็น
เรือ่ งในเชิงปฏิบตั ิ เพราะในเชิงความคิดทฤษฎีนนั้ ค่อนช้างสมเหตุสมผล
แต่พอในเชิงปฏิบัติมักจะมีปัญหาตามมาในเชิงรูปธรรมว่าการกระท�ำ
แบบไหนถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกจริยธรรม หรือหลักจริยธรรมแบบ

in_

-6-

(490-726).indd 493

23/9/2565 16:56:35

494

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ขึน้ บนฐานเจตนา หรือคิดบนฐานผลลัพธ์ของการกระท�ำ หลักจริยธรรม
แบบไหนถึงจะเป็นหลักจริยธรรมพืน้ ฐานทีจ่ ะสามารถน�ำไปสูป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักจริยธรรมได้ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้และ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติของภาครัฐไทย
ตามที่ได้ไล่เลียงเบื้องต้น แต่กระนั้น ก็ยังมีปัญหายังหาค�ำตอบไม่ได้
ซึง่ การตอบดังกล่าวอาจน�ำพาไปสูร่ ปู แบบในเชิงรูปธรรมทีส่ ามารถน�ำไป
สู่การปฏิบัติได้ในที่สุด
เพือ่ ให้เกิดความมีจริยธรรมทีด่ ใี นการปฏิบตั ริ าชการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก�ำหนดค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่
ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้รับ
การตอบรับและเข้าใจกันในทางปฏิบตั นิ กั รวมทัง้ ความมีจริยธรรมและ
คุณธรรมนัน้ มักจะทึกทักเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งของการผิดวินยั ราชการเท่านัน้
ซึ่งท�ำให้เกิดความสับสน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มด้วย
การแยกแยะท�ำความเข้าใจถึงความหมายของค�ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นค�ำว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จากนั้นจะได้กล่าวถึง
หลักการแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรม รวมตลอดถึงการค้นหา
และประมวลเพือ่ พัฒนาดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ประโยชน์
ในการใช้งานในส่วนราชการรัฐไทยต่อไป ทั้งนี้ จะได้แยกการน�ำเสนอ
ออกเป็นสองส่วนใหญ่ทเี่ กีย่ วข้อง คือ ส่วนแรก จะว่าด้วยคุณธรรม และ
ส่วนที่สอง จะว่าด้วยจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1
คุณธรรมและธรรมาภิบาล

นิยาม ความหมายของคุณธรรมและค�ำทีเ่ กีย
่ วข้อง
ในปัจจุบันค�ำว่า “คุณธรรม” และกระแสความคิดเกี่ยวกับ
คุณธรรมได้ถูกน�ำไปใช้กับหลายเรื่องราวหลายมิติในสังคม เช่น ในทาง
การเมือง การศึกษา ศาสนา และการบริหารทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐ
หรือแม้แต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติของปัจเจกชน แต่มีคนจ�ำนวนน้อย
เท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจถึงความหมาย ความคิด หรือทฤษฎีของค�ำว่า “คุณธรรม”
ทัง้ ในวิถไี ทยและวิถสี ากลอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถน�ำมาปรับใช้กบั
เรื่องราวและมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค�ำว่า “คุณธรรม” ในภาษาไทยนี้แปลมาจากค�ำภาษาอังกฤษ
สองค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันและใช้สลับกันไปมาคือ ค�ำว่า “Virtue”
และ “Merit” ค�ำแรกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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คุณธรรม บัญญัติให้ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพ
คุ ณ งามความดี ท างความประพฤติ แ ละจิ ต ใจ และเป็ น คุ ณ ความดี
ที่สอดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐานความถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรผิด
ของสังคม (ราชบัณฑิต, 2556; Merriam-Webster Dictionary Online,
2017) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ
1. ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทาง
วัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ และอาจกล่าว
ได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่ถูกน�ำมาปฏิบัติ
เป็นนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ
รับผิดชอบ ฯลฯ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนด
ความหมายของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์
เป็ น ความดี ง าม เป็ น มโนธรรม เป็ น เครื่ อ งประคั บ ประคองใจ
ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน
ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�ำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน
เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งปลู ก ฝั ง โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น และเหมาะสมกั บ
ความต้องการในสังคมไทย (กิตติยา โสภณภไคย, 2553, น.113-114;
ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.114)
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ส่วนคุณธรรม ทีม่ าจากค�ำว่า “Merit” นัน้ 1 ตามพจนานุกรมของ
เมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรม
ที่สมควรแก่การให้ได้รับรางวัล (Merriam-Webster Dictionary Online,
2017) ความดีงามของคนที่มีความรู้ดี ความสามัคคี ความประพฤติดี
ท�ำให้คนมีคุณภาพ ใช้เป็นคุณสมบัติ และใช้ในการเลือกคนให้ท�ำงาน
จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าได้มีการน�ำความหมายของคุณธรรมนี้ มาผูกโยง
ใช้กบั การให้คณ
ุ ให้โทษในการบริหารงานบุคคลทัว่ ไป (ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม, 2554, น.114)
นอกจากนี้ยังพบว่า คุณธรรม มีความเกี่ยวข้องกับค�ำอื่นๆ
มากมาย เช่น จริยธรรม (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป)
จรรยาบรรณ ศีลธรรม ความซือ่ สัตย์ และธรรมาภิบาล ดังสามารถประมวล
อย่างคร่าวๆ ดังนี้
จริยธรรม (Ethics)

“คุณธรรม” ยังมีความเกี่ยวข้องกับค�ำว่า “จริยธรรม” ซึ่ง
พจนานุกรมของเมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง ชุดของ
หลักการกระท�ำความดีสำ� หรับบุคคล และกลุม่ บุคคล บ่งบอกว่าอะไรถูก
หรืออะไรผิด อะไรควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ สามารถแยกแยะความถูกและผิด
ออกจากกันได้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญาข้อคิด และธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของ
มนุษย์ ซึง่ เกิดขึน้ จากธรรมชาติของมนุษย์เอง ทีร่ จู้ กั ใช้เหตุและผลตัดสินใจ
เลือกได้ถูกต้อง (Merriam-Webster Dictionary Online, 2017) ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป
เป็นทีน่ า่ ประหลาดใจว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ไม่ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คำ� นิยาม
ค�ำว่า “Merit” ไว้แต่อย่างใด จึงไม่ได้หยิบยกมาอธิบายในที่นี้
1
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นอกจากนี้ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ได้ก�ำหนดความหมายของ “จริยธรรม” ว่าหมายถึง กรอบหรือแนวทาง
อันดีงามที่พึ่งปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดไว้ส�ำหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี
ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ำรชีวิต (กิตติยา โสภณภไคย,
2553, น.113-114)
จรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional
Ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือ
ประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทาง
วิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุมความประพฤติทผี่ ปู้ ระกอบ
อาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่กไ็ ด้
และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล
ในแต่ล่ะกลุ่มวิชาชีพ
ศีลธรรม (Moral)

ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติทดี่ ที ชี่ อบ ดีงาม และเว้นจาก
การท�ำความชั่ว โดยถือว่า ศีล อันหมายถึง การเว้นชั่วหรือเว้นจาก
ข้อห้าม ส่วนธรรม หมายถึง ประพฤติดี หรือท�ำตามค�ำแนะน�ำสั่งสอน
ศีลธรรมจึงมีการใช้งาน ในลักษณะทีเ่ น้นทัง้ การกระท�ำดี และการหลีกเลีย่ ง
การกระท�ำชั่ว (ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.143-144)
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ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ความซือ่ สัตย์ หมายถึง การประพฤติตรง โดยยึดถือความจริง
ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง ไม่ปดิ บังอ�ำพรางสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ไม่ปน้ั น�ำ้ เป็นตัว
ไม่คดโกง (ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557)
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ธรรมาภิบาล หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหารปกครอง
การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การก�ำกับดูแลที่ดี
อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (process) และระบบ (system)
ซึง่ องค์การหรือสังคมได้มกี ารปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการ (operate) ครอบคลุม
ในประเด็นหลักที่ได้น�ำมาปรับใช้ในประเทศไทย 10 หลักการ ได้แก่
หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Participation) หลักนิตธิ รรม (Rule of law) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักฉันทามติ (Consensus
Oriented) หลักความถูกต้อง ความเสมอภาค ยุตธิ รรม เทีย่ งธรรม (Equity)
หลักการกระจายอ�ำนาจ และหลักความสามารถรับผิดชอบได้ (Accountability) (ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.144-145; UNDP)2

หลักการธรรมาภิบาลนี้ ในปัจจุบนั ได้มกี ารขยายความครอบคลุมไปหลายหลักการ
มีการเพิ่มเติมไปตามแต่วาระและความเหมาะสมของแต่ละองค์การ เริ่มจาก
6 หลักการ จนกลายมาเป็น 10 หลักการทีป่ จั จุบนั นี้ มีการใช้กนั อย่างหลากหลาย
เช่น มีการเพิ่มเติมรวมถึง การมียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ (UNDP) ความสามารถ
ท�ำนายได้ (Predictability) (ADB) ความสามารถในการขจัดและป้องกันคอร์รัปชัน
(ธนาคารโลก) การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2
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ระบบอุปถัมภ์ (patronage system) หรือบางคนเรียกว่า ระบบ
เล่นพรรคพวก (spoils system) ระบบเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั (favoritism) อาศัย
ความรู้จักมักคุ้น ชอบพอกันทางการเมืองหรือระบบวงศาคณาญาติ
(nepotism) นั้น เป็นระบบที่อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับ
“ระบบคุณธรรม” (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมภาคประชาชน,
2555) ในการบริหารงานบุคคล ในการพิจารณา สรรหา เลือกสรร
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่งมักจะไม่ค�ำนึงถึงความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ การไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้าน
การเลือกสรรคนเข้าท�ำงานและโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร
ในหน่วยงาน ไม่มคี วามมัน่ คงในงานทีท่ ำ� การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่นที่มีอ�ำนาจมากกว่าบริการประชาชน และการใช้อิทธิพลทาง
การเมืองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหน่วยงาน (วัธนี ตรีทอง, 2544,
น.7; Chandler and Plano, 1982, p. 269; Cutchin, 1981, p. 90)
ความเป็นมาของคุณธรรม
ระบบคุณธรรมในฐานะระบบหนึ่งของการบริหารงานบุคคล
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรปก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่และเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
ประเทศรัสเซียหรือประเทศเยอรมนีในทุกวันนีเ้ ป็นประเทศแรกทีน่ ำ� เอา
ระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการในระหว่างกลางศตวรรษที่ 18
และความเป็นระบบราชการสมัยใหม่ของเยอรมนีดงั กล่าวมานีไ้ ด้มอี ทิ ธิพล
อย่างมากต่อประเทศยุโรป ในเวลาต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้หยิบยืม
ตัวแบบระบบราชการของประเทศรัสเซียเข้ามาใช้หลังจากการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. 1789 และหลังจากนัน้ ในช่วงทศวรรษ 1850 ประเทศอังกฤษ
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ก็เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีน่ ำ� เอาระบบคุณธรรมมาใช้ ส�ำหรับประเทศสุดท้าย
ในบรรดาชาติอุตสาหกรรมชั้นน�ำทั้งหลายที่น�ำระบบคุณธรรมมาใช้
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1883 (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล,
2530, น. 44)
ภายหลังการลอบยิงประธานาธิบดี James A. Garfield ซึง่ ถูก
เด็กหนุม่ ยิงเสียชีวติ สาเหตุเพราะคับแค้นใจในระบบอุปถัมภ์ของราชการ
ในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคที่การบริหารงานบุคคลตามระบบ
อุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกาเสือ่ มถอยสุดๆ นับตัง้ แต่มกี ารใช้บริหารงานภาครัฐ
ตามระบบอุปถัมภ์ (Spoils System) เป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี
แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson 1829-1837) โดยยึดถือแนวคิด
ส�ำคัญ 2 แนวคิด แนวคิดแรกคือ “ถ้าเป็นผู้ชนะแล้ว จะได้ครอบครอง
ข้าวของของเชลยทัง้ หมด (To the victor belong the spoils)” และแนวคิด
ทีส่ องคือแนวคิดทีว่ า่ งานราชการเป็นงานง่ายๆ คนทัว่ ไปซึง่ มีสติปญ
ั ญา
ปกติทั่วไปก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจ แนวคิดทั้งสองนี้
รวมกันก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กล่าวคือ
เมือ่ ฝ่ายการเมืองชนะเลือกตัง้ เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็จะมีการปรับเปลีย่ น
ตัวบุคคลซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการประจ�ำ โดยน�ำทีมงานของตนเองเข้ามา
และจะมีการเปลีย่ นแปลงข้าราชการประจ�ำทุกครัง้ ภายหลังการเลือกตัง้ ใหม่
ซึง่ ในระยะยาวจะมีผลท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบราชการโดยรวม
ด้อยประสิทธิภาพ ภายหลังอสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ การ์ฟลี ด์
(James A. Garfield) รองประธานาธิบดีชาร์ลส อาร์เธอร์ (Charles A.
Arthur) ซึ่งขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีแทนจึงได้ด�ำเนินการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเสียใหม่โดยการออกพระราชบัญญัติ
Pendleton Act ในปี ค.ศ.1883 โดยน�ำหลักคุณธรรม (Merit principle)
มาใช้กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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หลักการคุณธรรม
กฎหมายเพนเดิลตันได้วางรากฐานหลักคุณธรรมไว้ให้กับ
การบริหารงานในภาครัฐจนถึงปัจจุบนั นี้ ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ
1) หลักความรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง
การยึดถือความรูค้ วามสามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงาน
แต่งตัง้ โยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง โดยเลือกผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งมากที่สุดโดยบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์มากกว่า เพือ่ ให้ได้คนทีเ่ หมาะสมกับงานจริงๆ (put the right
man to the right job)
2) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity)
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผม้ ู คี ณ
ุ สมบัตทิ กุ คน (open to all) อย่างเท่าเทียมกัน
ในการสมัครเข้ารับราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุเนื่องจาก
ฐานะ เพศ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา ความเสมอภาคทางโอกาสในที่นี้
นอกจากจะหมายถึงความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับราชการแล้ว
ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน
(equal pay for equal work) และความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งโอกาสในการได้รบั การคัดเลือกในการฝึกอบรม โอกาส
ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน
3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure)
หมายถึง หลักประกันการปฏิบตั งิ านในระบบราชการให้แก่ขา้ ราชการว่า
จะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกให้ออกจากงานโดย
ปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมืองช่วยให้
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ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานหน่วยงานพยายาม
ท�ำให้บุคคลที่เข้ามาอยู่กับหน่วยงาน มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในเรื่อง
การอาชีพ เงินเดือน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ประกันมิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality)
หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง
การปฏิบตั ภิ ารกิจของข้าราชการ หรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการเป็นเสมือนเครื่องมือของ
รัฐบาลในการน�ำนโยบายไปสูภ่ าคปฏิบตั ซิ งึ่ โดยหลักการแล้ว ต้องท�ำงาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และต้องมีความเป็นกลางในทางการเมือง
แต่ขา้ ราชการก็จะต้องได้รบั การปกป้องมิให้ถกู แทรกแซงโดยอ�ำนาจอิทธิพล
ใดๆ ในทางการเมือง (ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน, 2550, น. 2-6)
หลักคุณธรรมทัง้ 4 ประการข้างต้น กลายเป็นแนวความคิดหลัก
(Core Concepts) ในการน�ำเอาระบบคุณธรรมเข้าไปใช้กับการบริหาร
งานบุคคลในภาครัฐของประเทศต่างๆ แม้วา่ ระบบคุณธรรมมีพฒ
ั นาการ
อันยาวนานเพียงใด และการน�ำไปใช้ในหลายประเทศในระยะเวลาต่อมา
นัน้ จะท�ำให้ลกั ษณะของระบบคุณธรรมมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
ตามปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศนัน้ ๆ เพียงใดก็ตาม แต่แนวความคิดหลัก (Core Concepts)
จะไม่แตกต่างกันมากนัก (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530, น. 45)
จากหลักการของระบบคุณธรรมดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ได้ถกู ก�ำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42
เพื่อเป็นหลักในการบริหารบุคคลภาครัฐ มีกล่าวคือ
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มาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ค�ำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
(1) การรับบุคคลเพือ่ บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ต้องค�ำนึงถึงความรูค้ วามสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�ำแหน่ง และ
การให้ประโยชน์อนื่ แก่ขา้ ราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ
จะน�ำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง
มาประกอบการพิจารณามิได้
(4) การด�ำเนินการทางวินยั ต้องเป็นไปด้วยความยุตธิ รรมและ
โดยปราศจากอคติ
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
(ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.148-149)
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หลักคุณธรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการเมื่อมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล ได้แก่
1) การคัดกรองบุคคลเข้ารับราชการด้วยวิธีการสอบแข่งขัน
จะท� ำ ให้ ร ะบบราชการได้ บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถมา
ปฏิบัติงาน
2) การส่งเสริมให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ
สร้างหลักประกันเรือ่ งรายได้ เงินเดือนทีม่ มี าตรฐาน มีความมัน่ คง
ในการด�ำรงอาชีพรับราชการ มีกฎเกณฑ์ กติกาทีม่ มี าตรฐาน
เดียวกัน จะเป็นกลไกในการปกป้องคนดี มีความสามารถ
และดึงดูดคนประเภทดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ
3) การใช้หลักความเสมอภาค ท�ำให้ข้าราชการได้รับสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รบั การปฏิบตั จิ ากองค์กรในเรือ่ ง
ต่างๆ เช่น การแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง การประกันสถานะของ
ข้าราชการให้ปลอดจากการเมือง ในทางหนึ่งคือไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเมือง
และในอีกทางหนึ่ง คือ การกีดกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามา
แสวงหาประโยชน์จากข้าราชการให้ใช้อ�ำนาจไปในทางที่
ผิ ด กฎหมายเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ นั ก การเมื อ งและผู ้ อื่ น
ซึ่งมาตรการนี้จะท�ำให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างอิสระ เพือ่ ประโยชน์ของราชการและประชาชนอย่าง
เต็มความสามารถ (Stahl, 1936 อ้างถึงใน นพ ศรีบญ
ุ นาค,
2539, น.11) หลักนีใ้ นประเทศไทยใช้มาตัง้ แต่มกี ารปรับใช้
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
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การด�ำเนินงานบางประการ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ซึ่งสมควรจัดการด�ำเนินงานภายใต้หลักของระบบคุณธรรม
ซึ่งการด�ำเนินงานเหล่านั้น ได้แก่
1) การจ้างแผนก�ำลังคน
2) การก�ำหนดต�ำแหน่ง
3) การก�ำหนดค่าตอบแทน
4) การสรรหาและการคัดเลือก
5) การพัฒนาบุคลากร
6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7) การเลื่อนต�ำแหน่ง
8) การโอนหรือย้าย
9) ขวัญและวินัย
10) การพ้นจากราชการ ระบบบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
(กระทรวงยุติธรรม, 2556, น.26-27)
ความท้าทายต่อหลักคุณธรรม

ในทางการบริหารงานภาครัฐตามหลักคุณธรรม มิใช่สิ่งที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างง่าย ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่ได้นำ� หลักคุณธรรมมาใช้ พบว่า
ต้องประเผชิญกับความท้าทายสองประการส�ำคัญ ด้วยการทีส่ ว่ นราชการ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียเปรียบทางสังคม และการให้
โอกาสแก่เพศหญิงในการเติบโตในส่วนราชการ ดังสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1) ระบบช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบทางสังคม (Affirmative
Action: AA)

ตัง้ แต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ระบบคุณธรรมได้ถกู โจมตีกนั
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นปัญหาของความไม่เสมอภาค
ในทางโอกาสของการเข้ารับราชการ ถึงแม้ความเสมอภาคในทางโอกาส
ของการเข้ารับราชการจะเป็นหลักการทีข่ องระบบคุณธรรม แต่ในโลกของ
ความเป็นจริงแล้ว หลักการดังกล่าวนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ จริง เหตุทเี่ ป็นเช่นนัน้
เพราะว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ได้มคี วามเสมอภาคกัน ซึง่ เกิดจาก
หลายปัจจัย เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาสในทางการศึกษา
เป็นต้น ระบบคุณธรรมไม่เคยน�ำพากับสภาพทีเ่ ป็นจริงเหล่านี้ เมือ่ เป็นเช่นนี้
ความเสมอภาคในทางโอกาสภายใต้ระบบคุณธรรมจึงเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้าง
เพ้อฝัน และในทางกลับกันตัวระบบคุณธรรมเองยังกลายเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ความเสมอภาคในทางโอกาสไม่สามารถเกิดขึน้ สภาพเช่นนี้
จึงท�ำให้เกิดแนวความคิดระบบราชการทีม่ ลี กั ษณะความเป็นตัวแทนขึน้ มา
เป็นกรอบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ โดยมีระบบช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบ
ทางสังคม (Affirmative Action) เป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดความเสมอ
ในทางโอกาสมากขึ้น โดยมีวิธีการที่ขัดแย้งกับระบบคุณธรรม กล่าวคือ
เป็นการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ชดเชยให้คนทีม่ สี ถานะด้อยกว่าในสังคมมีความ
เท่าเทียมกับผูท้ ไี่ ด้เปรียบทางสังคมเพิม่ มากขึน้ (เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกุล,
2530, น. 46-55)
2) เพดานกระจก (A Glass Ceiling)

นอกจากนี้ ในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง การน� ำ ระบบคุ ณ ธรรมมาใช้ กั บ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหา
A Glass Ceiling หรือเพดานกระจก ซึง่ เป็นวลีเปรียบเปรย ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
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ก�ำแพงหรือเพดานที่กีดกันความก้าวหน้าของผู้หญิง หรืออุปสรรค
ที่มองไม่เห็นที่ท�ำให้ผู้หญิงยังไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกับเพศชาย (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, 2559) จากการศึกษา
ความเท่าเทียมทางเพศในกลุ่มประเทศต่างๆ โดยธนาคารโลก (World
Bank) พบว่า ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยู่ทั่วโลก และ
โดยเฉพาะในการจ้างงานและการเลือ่ นขัน้ ตามระบบราชการ (Hierarchy)
ซึง่ เท่ากับเป็นการไม่ให้ความนับถือต่อผลการท�ำงานและความสามารถ
ของบุคคลอันเป็นสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคุณลักษณะ
ทางเพศของบุคคลนั้นๆ (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2554) ซึ่งขัดแย้งกับ
หลักการส�ำคัญของระบบคุณธรรมอย่างชัดเจน ในบริบทโลกปัจจุบันที่
มีการให้ความส�ำคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการ
ยอมรับในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน แม้ผหู้ ญิงจะได้รบั โอกาสมากขึน้ กว่าในอดีต
แต่ปญ
ั หาดังกล่าวก็ยงั คงมีให้เห็นอยูท่ วั่ ไป ซึง่ ถือเป็นความท้าทายส�ำคัญ
ของการระบบคุณธรรมมาใช้กบั การบริหารงานบุคคลภาครัฐต้องผ่านไป
ให้ได้
การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เป็นภารกิจทีอ่ งค์การกลางด้านการบริหารงานบุคคลของประเทศต่างๆ
ล้วนให้ความส�ำคัญ ในทีน่ จี่ ะได้อธิบายถึงความเป็นมา การจัดโครงสร้าง
องค์การ และบทบาทภารกิจในด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ 3 ประเทศ
ทีว่ างรากฐานเกีย่ วกับระบบคุณธรรมและมีววิ ฒ
ั นาการในการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย ดังนี้
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1) การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมในระบบราชการของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1833 โดยสภาคองเกรส (Congress)
ได้ออกกฎหมาย “The Pendleton Act” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ปฏิรปู ระบบบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบาลให้ปลอดจากระบบ
อุปถัมภ์ โดยได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกว่า
“The Civil Service Commission (CSC)”
ในระยะเริ่มก่อตั้ง The Civil Service commission ท�ำหน้าที่
ควบคุมกฎ ระเบียบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานเพือ่ ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 ได้พัฒนางานในเรื่อง
การควบคุมตรวจสอบการจ้างทัง้ ระบบ และรับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์
ด้วย แต่บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ทั้งสองอย่างดังกล่าวของ The Civil
Service Commission มีลักษณะขัดแย้งกันเอง เพราะเป็นทั้งผู้ออก
กฎ (rule maker) ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตัดสินใจด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้
สภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูประบบราชการ “The Civil Service
Reform Act” (CSRA) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมา
แทน The Civil Service Commission รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่
(1) ส�ำนักงานบริหารบุคคล (Office of Personnel Management
or OPM) ท�ำหน้าทีใ่ นด้านการก�ำหนดนโยบาย จัดระเบียบ
และระบบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
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(2) คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (Merit System Protection
Board or MSPB) ท�ำหน้าทีใ่ นการปกป้องและควบคุมดูแล
ให้การบริหารงานบุคคลในภาครัฐเป็นไปตามหลักการของ
ระบบคุณธรรม
(3) คณะกรรมการด้านแรงงานสมาพันธ์ (Federal Labor
Relations Authority or FLRA) ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการต่างๆ กับองค์การ
ข้าราชการกลุ่มต่างๆ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรกลางท�ำหน้าที่ในการบริหาร
งานบุคคลด้านวินัย ได้แก่ Merit System Protection Board (MSPB)
เป็นองค์กรอิสระในลักษณะกึง่ องค์กรตุลาการ (Quasi-Judicial Agency)
ในฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าทีเ่ สมือนผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ
ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 3 คน ซึง่ ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปี ส�ำหรับบทบาทหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่
(1) ท�ำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ (appeals function)
(2) ศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบคุณธรรม (merit system studies)
(3) พิจารณาผลการด�ำเนินการทีก่ ระทบต่อระบบคุณธรรม (review
the significant action) ของส�ำนักงานการจัดการงานบุคคล

in_

-6-

(490-726).indd 512

23/9/2565 16:56:36

513

ทัง้ นี้ โดย MSPB ยังมีพนั ธกิจในด้านอืน่ ๆ อีกด้วย ได้แก่ ติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินการที่ส�ำคัญของส�ำนักงานการจัดการงานบุคคล
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม รับฟังและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากผล
การด�ำเนินการทางวินยั ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รับฟังและวินจิ ฉัยกรณี
ทีน่ ำ� เข้าสูก่ ารพิจารณาจากส�ำนักงานให้คำ� ปรึกษาเฉพาะ (special counsel)
ในกรณีกล่าวหาเกีย่ วกับการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนระบบคุณธรรม และกรณีอนื่ ๆ
ทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาภายใต้อำ� นาจการตัดสินของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และระบบคุณธรรมใน
หน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ ศึกษาว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มีการด�ำเนินการ
ที่ผิดไปจากหลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีของ MSPB เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีการอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัย
ซึง่ The Civil Service Commission ได้พจิ ารณาแล้วและต้องเป็นเงือ่ นไข
ตามที่ The Civil Service Reform Act 1978 ก�ำหนดไว้เท่านัน้ และส่วนใหญ่
การอุทธรณ์มักเป็นเรื่องของโยกย้าย การลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน
และการอุทธรณ์คำ� ตัดสินของ Office of Personal Management (OPM)
ในเรื่องเกี่ยวกับการออกจากราชการ การปฏิเสธการรับเข้าท�ำงานใหม่
และการเลิกจ้างพนักงานทีอ่ ยูใ่ นช่วงทดลองงาน เป็นต้น ซึง่ การวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ให้ถือเป็นที่สุด
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ และยังเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
ซึ่งข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ศาลชัน้ ต้นของรัฐบาลกลาง (Federal District Court) โดยศาลจะพิจารณา
เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
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2) การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียก่อตั้งหน่วยงานท�ำหน้าที่พิทักษ์ระบบ
คุ ณ ธรรมในระบบราชการของประเทศ คื อ The Public Services
and Merit Protection Commission (PSMC) โดยมีโครงสร้างภายใน
คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ด้านวินัย คือ The Public Services และ
The Merit Protection Commission ซึ่งหน่วยงานทั้งสองนี้จะดูแล
ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ (agency) ที่เป็นส่วนราชการระดับกรม
(Department) และหน่วยงานอิสระของรัฐ คณะกรรมการทัง้ สองคณะนี้
จะได้รบั แต่งตัง้ จากผูส้ ำ� เร็จราชการ (Governor General) และมีวาระด�ำรง
ต�ำแหน่ง 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะมีการจัดโครงสร้างองค์กร
ทีม่ หี น่วยธุรการแยกออกจากกัน ประเทศออสเตรเลียไม่ได้แยกหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นอิสระอีกหน่วยงานหนึ่ง
ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้รว่ มหน่วยงานด้านนีไ้ ว้ในงานเกีย่ วกับ
หน่วยงานบริหารงานบุคคลทั้งนี้ PSMPC ซึ่งเน้นการพิจารณาในด้าน
การส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักจริยธรรม (code of conduct) อันเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนซึง่ ลักษณะการท�ำงานเน้นการให้คำ� แนะน�ำมากกว่าการก�ำหนด
กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม จึงเป็นการท�ำงาน
ในลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) กับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพัฒนาส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงาน
การบริหารงานภาครัฐ การด�ำเนินงานของ PSMPC แม้จะเป็นความอิสระ
แต่ค�ำตัดสินไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่พอใจค�ำตัดสินของ PSMPC ในเรือ่ งการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมก็สามารถไปใช้สิทธิฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้
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3) การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหราชอาณาจักร

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1885 โดยได้ก่อตั้ง The Civil Service
Commissioners (The Commissioners) เป็นคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งการแข่งขันที่
เสรีและยุติธรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 The Commissioner มีบทบาท
เพิ่มขึ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินข้ออุทธรณ์ในคดีที่เกี่ยวกับความถูกต้อง
เหมาะสม (propriety) และมโนธรรม (conscience) ในการปฏิบัติ
ราชการภายใต้กฎหมาย The Civil Service Code ทั้งนี้ ข้าราชการ
ผูไ้ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมต้องได้รบั การเยียวยาภายในหน่วยงานของตน
ในสหราชอาณาจักร นอกจากจะมี The Commissioners ดูแลพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการแล้ว ยังได้ก่อตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่ง
ที่ชื่อว่า The Civil Service Appeal Board (CSAB) ท�ำหน้าที่พิจารณา
เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการอังกฤษด้วย
ส�ำหรับการจัดโครงสร้างองค์กรในด้านการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมนัน้
มี อ งค์ ป ระกอบและสถานภาพของคณะกรรมการ 2 คณะ ได้ แ ก่
1) The Commissioners ได้รบั การแต่งตัง้ จาก The Crown ไม่มสี ถานภาพ
เป็นข้าราชการ และมีความอิสระจากรัฐบาล และปลอดจากการควบคุม
โดยฝ่ า ยบริ ห าร 2) คณะกรรมการ CSAB ไม่ มี สั ง กั ด กระทรวงใด
แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งในส�ำนักนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารโดย
คณะกรรมการถาวร ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการ 2 คน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
2 วาระติดต่อกัน เพื่อความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้า
ฝ่ายบริหารอันหมายถึงนายกรัฐมนตรี
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ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ The Commissioners
และ CSAB นั้น ทั้งสองต่างเป็นหน่วยงานที่สหราชอาณาจักรก่อตั้งขึ้น
ให้ทำ� บทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการ
แต่เรือ่ งทีจ่ ะน�ำมาสูก่ ารพิจารณาของสองหน่วยงานนีม้ คี วามแตกต่างกัน
ดังนี้
(1) เรื่องที่ The Commissioners จะรับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่
ข้าราชการเห็นว่าตนถูกบังคับให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม
ขัดต่อหลักจริยธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือหลักวิชาชีพ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น
(2) ส�ำหรับเรือ่ งที่ CSAB จะรับพิจารณา ได้แก่ เรือ่ งทีข่ า้ ราชการ
ทีเ่ กีย่ วกับการถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ การถูกระงับ
ค่าตอบแทนในกรณีที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุหย่อน
ความสามารถ รวมถึงกรณีการถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ที่ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำตัดสินของ CSAB นัน้ เมือ่ CSAB
ตัดสินว่าค�ำสัง่ หน่วยงานต้นสังกัดไม่เป็นธรรม จะมีวธิ ดี ำ� เนินการ 2 ประการ
คือ ประการที่หนึ่งจะใช้วิธีให้ค�ำแนะน�ำ (recommend) ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดพิจารณารับข้าราชการผูน้ นั้ กลับเข้าท�ำงานตามเดิม แต่คำ� แนะน�ำ
ดังกล่าวไม่ผกู พันให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องปฏิบตั ติ าม และประการทีส่ อง
ในกรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ยอมปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ CSAB จะพิจารณา
จ่ายเงินค่าชดเชย (compensation) ให้กับผู้รับรอง โดยเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.13-17)
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โดยสรุป จากศึกษาระบบพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของของประเทศ
แม่แบบทัง้ 3 ประเทศข้างต้น พบว่า ทุกประเทศความส�ำคัญกับการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการ แต่ทั้งสามประเทศก็มีการจัดรูปแบบ
และสถานภาพขององค์กรที่แตกต่างกัน (ตาราง 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดวางสถานหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมกล่าว คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักรได้แยกหน่วยงาน
พิทักษ์ระบบคุณธรรมนี้เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียที่หน่วยงานด้าน
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งประเทศไทยก็มีการจัดรูปแบบหน่วยงานด้าน
การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในรูปแบบ
เดียวกับประเทศออสเตรเลีย (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.20)
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ตาราง 1 : สรุปเปรียบเทียบระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ประเภท
กลไก

ประเทศสหรัฐอเมริกา
Merit System Protection Board (MSPB)

ที่มา

ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จำ�นวน 3 คน
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหั ว หน้ า ฝ่ า ยกรรมการ
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง 7 ปี

อำ�นาจหน้าที่

(1) ทำ�หน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการดำ�เนินการทางวินยั ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ
(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม
(3) พิจารณาผลการดำ�เนินการที่กระทบ
ต่ อ ระบบคุ ณ ธรรม ของสำ�นั ก งาน
การจัดการงานบุคคล

ส ถ า น ภ า พ ห น่ ว ย ง า น กั บ เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระต่ า งหากจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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ในต่างประเทศ
ประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศออสเตรเลีย
มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
The Public Services and Merit
1) The Commissioners
Protection Commission (PSMC)
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB) โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ
ทีท่ ำ�หน้าทีท่ างวินยั คือ The Public
Services และ The Merit Protection
Commission
-The Commissioners มีทมี่ าจากการแต่งตัง้ โดย คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ
The Crown ทำ�ให้ไม่มสี ถานภาพเป็นข้าราชการ ได้รับแต่งตั้งจากผู้สำ�เร็จราชการ
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร
(Governor General) และมีวาระ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 5 ปี
- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร
2 คน มีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี และสามารถ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 2 วาระติดต่อกันทำ�ให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร
ทั้ ง The Commissioners และ CSAB นั้ น ส่งเสริมการบริหารสาธารณะอย่าง
ต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ มีประสิทธิภาพตามหลักจริยธรรม
คุณธรรมในระบบข้าราชการ แต่เรือ่ งทีจ่ ะนำ�มา โดยมีลกั ษณะการทำ�งานทีเ่ น้นการ
สูก่ ารพิจารณาของสองหน่วยงานนีแ้ ตกต่างกัน ให้คำ�แนะนำ�มากกว่าการกำ�หนด
กล่าวคือ เรื่องที่ The Commissioners จะรับ กฎระเบียบบังคับในแบบ Partnerพิ จ ารณาได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ ข้ า ราชการเห็ น ว่ า ตน ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ถูกบังคับให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ขัดต่อ ดำ�เนินงานของ PSMPC แม้จะเป็น
หลั ก จริ ย ธรรม ขั ด ต่ อ หลั ก วิ ช าชี พ เป็ น ต้ น ความอิสระ แต่คำ�ตัดสินไม่เด็ดขาด
ส่วนเรื่องที่ CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)
เรือ่ งทีข่ า้ ราชการถูกลงโทษทางวินยั รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย
เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
ข้าราชการพลเรือน
บริหารงานบุคคลภายใต้ชอ่ื PSMPC

สถานภาพและบทบาทด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ., น. 13-20.
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การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย

การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยมีมาแต่ชา้ นานแล้ว
และมีพัฒนาการเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งสามารถน�ำเสนอออกเป็น
ช่วงเวลาได้ 5 ช่วงเวลา ดังนี้
1) ยุคก่อตั้งระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2435-2506)

การน�ำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ของประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารราชการไทยจากระบบจตุสดมภ์เป็นระบบกระทรวง ทบวง กรม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัว รัชกาลที่ 5 ในปี
พ.ศ. 2435 แต่การเปลีย่ นแปลงในระยะเริม่ แรกนี้ ยังไม่ได้มกี ารวางรูปแบบ
งานบริหารบุคคลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน บรรดากระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ บริหารงานกันเป็นเอกเทศ จนกระทัง่ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า เจ้า อยู่ หั ว รั ชกาลที่ 7 ซึ่ง ทรงมี พระราชประสงค์ ใ ห้ มี
การจัดระบบงานบริหารบุคคลภาครัฐให้เป็นแบบแผน มีความทันสมัย
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพยกร่างระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนเพื่อในการบริหารราชการใน พ.ศ. 2468 ซึ่งถือว่า
เป็นปีแห่งการวางรากฐานการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย เมือ่ แล้วเสร็จ
จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 นี้
ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการใช้ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย
โดยถือว่าการรับราชการเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักการ
ความเสมอภาคในโอกาส ข้าราชการทุกคนต้องได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีเงินเดือนกลาง ข้าราชการพลเรือนมีลกั ษณะเป็นข้าราชการประจ�ำ
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้ยึดถือหลักความรู้ความสามารถ
โดยมีการจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลักการ
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ของระบบคุณธรรม และมี “คณะกรรมการการรักษาพระราชบัญญัติ”
หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลกลางท�ำหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังเมื่อ
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
จึงเปลีย่ นชือ่ องค์กรนีเ้ ป็น “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เรียกโดยย่อ
ว่า ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
การท�ำหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
ของ ก.พ. ในช่วงต้นนั้น มีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจอย่างมาก กล่าวคือ
ควบคุมการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการพลเรือน (ไม่ใช่
ข้าราชการทหาร) อันประกอบด้วยบุคคลทีร่ บั ราชการในกระทรวง ทบวง
กรมฝ่ายพลเรือน รวมทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ�ำที่
มีระบบการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ข้าราชการพลเรือนฝ่ายพาณิชย์ ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการธุรการในกระทรวงยุติธรรมและอัยการ
2) ยุ ค พั ฒนาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
(พ.ศ. 2507-2534)

ต่อมาขอบเขตของงานด้านการบริหารงานบุคคลกว้างขวาง
มากขึ้นประกอบกับแนวคิดการกระจายอ�ำนาจมีอิทธิพลต่อการบริหาร
งานบุคคล การรวมศูนย์อ�ำนาจด้านการบริหารงานบุคคลจึงต้องถูก
ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่มีองค์กรแห่งอ�ำนาจลดหลั่นกันไปเพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยกระจายไปตาม
ประเภทของข้าราชการ เช่น คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
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คณะกรรมการต�ำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.), คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
เป็นต้น และกระจายในลักษณะการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
เป็นต้น ซึง่ ในปี พ.ศ. 2507 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้แยกตัว
ออกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมีคณะกรรมการข้าราชการ
มหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยต่างหากจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ซึ่งการแยกตัวของคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏ
เหตุผลในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2507 ว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นไปอย่างเดียวกัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ข้าราชการต�ำรวจได้แยกจาก ก.พ.
แล้วตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก.ตร.) เองท�ำหน้าทีเ่ ป็น
องค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการต�ำรวจเป็นการเฉพาะ
โดยเหตุผลปรากฏในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการต�ำรวจ พ.ศ. 2522
ความว่า “การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ำรวจมีลกั ษณะแตกต่าง
กับข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น จึงไม่ควรอยู่ใต้บังคับกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน และควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต�ำรวจ
โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต�ำรวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นผลดีแก่ราชการกรมต�ำรวจ”
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 ข้าราชการครูซึ่งเดิมคุรุสภา
ท�ำหน้าทีแ่ ทน ก.พ. ได้แยกตัวออกจาก ก.พ. โดยมี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู (ก.ค.) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์การกลางด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูเป็นการเฉพาะ โดยมีเหตุผลของการแยกตัวดังกล่าว
ปรากฏในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่า เนือ่ งจาก
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ข้าราชการครูมีเป็นจ�ำนวนมากและกระจัดกระจายทั่วประเทศ อีกด้วย
ลักษณะงานและต�ำแหน่งหน้าทีท่ แี่ ตกต่างจากข้าราชการพลเรือนประเภท
อืน่ ๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและระบบบริหารการประถมศึกษาทีก่ ำ� หนดให้
มอบอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ไปด�ำเนินงานในระดับ
จังหวัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.21-23)
3) การก่ อ ตั้ ง ศาลปกครองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ศาลปกครอง คือ องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และประโยชน์อนั ชอบธรรมของประชาชน จากการใช้อำ� นาจตาม
อ�ำเภอใจของหน่วยงานของรัฐ ขอบเขตของการคุม้ ครองของศาลปกครองนี้
ครอบคลุมถึงข้าราชการซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนด้วย ในกรณีที่รู้สึกว่า
ตนเองได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้อ�ำนาจสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงอาจถือได้ว่าศาลปกครองเป็น
กลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในลักษณะขององค์กร
ภายนอกฝ่ายบริหารที่นอกเหนือจาก ก.พ. ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็น
อีกช่องทางหนึง่ ทีข่ า้ ราชการผูถ้ กู ลงโทษใดๆ ทางวินยั หรือได้รบั ผลกระทบ
จากค�ำสั่ง แต่งตั้ง โยกย้ายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ใช้อุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นๆ
อย่างไรก็ดี การใช้สทิ ธิฟอ้ งต่อศาลปกครองนัน้ ไปได้อย่างจ�ำกัด
เนื่องจากอยู่ภายใต้หลักการส�ำคัญที่ว่า ศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วง
การใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารตราบเท่าทีก่ ระบวนการแก้ไขความเดือดร้อน
ของฝ่ายปกครองยังไม่เสร็จกระบวนการ ฉะนัน้ ศาลปกครองจะรับเรือ่ งได้
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ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี ก ารเยี ย วยาของฝ่ า ยบริ ห ารเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ซึ่ ง หลั ก การนี้
ได้ถูกก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.30-32)
4) ยุ ค ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 (2535-2551)

ยุคนีไ้ ม่มกี ารกระจายอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ที่วางขึ้นใหม่ต่างหากจากส�ำนักงานก.พ. แต่ส�ำนักงาน ก.พ.ยังคงท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ก�ำหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลและ
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในฐานะทีป่ รึกษาเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลอีกด้วย ซึง่ บทบาทของ ก.พ.ดังกล่าวได้ถกู ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มีเนื้อหา ดังนี้
1. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
และการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน เป็นต้น
2. ออกข้อบังคับ หรือ ระเบียบราชการพลเรือน รวมถึง
การตีความและวินจิ ฉัยปัญหา ทีเ่ กิดจากการบังคับใช้ปญ
ั หา
ดังกล่าว
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3. ก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน�ำและชี้แจงกระทรวง ทบวง
กรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
นับตั้งแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การด�ำเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ และรวม
ถึงมีอ�ำนาจรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และ
สั่งการในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการไม่เหมาะสมตามกฎของ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (วัธนี ตรีทอง,
2544, น.23-24)
นับตั้งแต่ประเทศไทยจัดระบบข้าราชการพลเรือนตามแบบ
สมัยใหม่ที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และมีคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลส�ำหรับ
ข้าราชการพลเรือน ด�ำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบราชการนัน้
ดังปรากฏนับตัง้ แต่พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471,
2476, 2479, 2482, 2485, 2495, 2497, 2518 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.23)
ในทางวิชาการอาจกล่าวได้วา่ ก.พ. ด�ำรงอยูใ่ นฐานะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ผูค้ วบคุมดูแลส่วนราชการ (Watchdog of Merit System) ให้มกี ารด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งตั้งอยู่บน
หลักการของระบบคุณธรรม ก.พ. จะคอยสอดส่องไม่ให้ระบบอุปถัมภ์
เข้ามาแทรกแซง ไม่วา่ จะเป็นการบรรจุ การแต่งตัง้ หรือลงโทษทางวินยั
ขณะเดียวกันก็ต้องคิดค้นหรือวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันระบบ
อุปถัมภ์ด้วย หรือท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ ให้มีการด�ำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนส�ำหรับ
หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและอยู่ในมาตรฐานที่ไม่เหลื่อมล�้ำกัน
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หรือแม้แต่หน้าทีค่ วบคุมให้หลักประกันความมัน่ คงและความยุตธิ รรมแก่
ข้าราชการ โดยเมือ่ ส่วนราชการต่างๆ ได้สงั่ การใดๆ เกีย่ วกับข้าราชการ
ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน หรือการด�ำเนินการทางวินยั
ไปแล้วให้มีการด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามล�ำดับ
5) ยุคพระราชบัญญัตข
ิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(ปี 2551 เป็นต้นมา)

เดิมในพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผูม้ หี น้าที่
ดูแลพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถท�ำได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ก.พ. ไม่ได้มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง
อีกทั้งยังต้องอาศัยอ�ำนาจนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเป็นอ�ำนาจบริหารของ
ฝ่ายการเมือง) ในการก�ำหนดนโยบายและสัง่ การจนกระทัง่ ได้มกี ารตรา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ น
มาตรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 24
ของ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการเพิม่ ขึน้ คณะหนึง่
เรียกว่า “คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า ก.พ.ค.
ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในฐานะเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจใน การพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ซงึ่ ถือว่าเป็นองค์ตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหาร
และมีภารกิจในการเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
รวมถึงการเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวให้กบั ข้าราชการและบุคคลทัว่ ไปได้รบั รู้
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ น
และสร้างระบบ พิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการให้เป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
(ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.11) และ ก.พ.ค. ก็ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
มาจนถึงปัจจุบัน
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พัฒนาการล่าสุดในประเทศไทย คือ การออกร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
หน่วยงานหนึง่ ขึน้ มาในส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้มีฐานะไม่ต�่ำกว่าส�ำนักหรือเทียบเท่า ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายนี้ รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชน ตลอดจนท�ำหน้าทีใ่ นการรณรงค์
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกัน
ในผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายนี้ได้ให้นิยามความหมายของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้อย่างชัดเจนว่า
ให้ครอบคลุมถึง การกระท�ำที่ขัดกันตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ
เป็นการกระท�ำในการก�ำหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบ
ร่างกฎหมายหรือร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกินกว่าปกติทวั่ ไป ประโยชน์ทกี่ ล่าวในทีน่ จี้ ะหมายรวมถึง
ที่สามารถค�ำนวณเป็นเงินได้จากการขาย หรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน
ต�่ำกว่ามูลค่าที่เป็นจริง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทน
การให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการผิดคุณธรรมและจริยธรรม โดยทีม่ หี น่วยงาน
รับผิดชอบชัดเจนพร้อมอ�ำนาจในการด�ำเนินการตามกฎหมาย

in_

-6-

(490-726).indd 527

23/9/2565 16:56:36

528

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

คณะกรรมการพิ ทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของไทย

คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ได้รบั การจัดตัง้
ขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาของระบบวิ นั ย ไทยที่ ส ะสมมาเนิ่ น นานและ
ยังไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องการของกระบวนการ
ขัน้ ตอนการท�ำงาน และปัญหาอุปสรรคหลายประการ ทีพ่ ระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถแก้ไขได้3 หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่รวมแห่งเดียว
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถ
อ่านรายละเอียดได้จาก งานวิจยั ของสถาบันวิจยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2545) เกี่ยวกับปัญหาทั้ง 9 ประการหลัก ได้แก่
1. ปัญหาการใช้มาตรการวินัยในทางลบ
2. ปัญหาระบบวินัยของไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์
3. ปัญหาขององค์กรวินิจฉัยทางวินัยที่ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มอาชีพ
หรือตัวแทนของข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการในองค์กร
4. ปัญหาความล้าสมัยและความไม่ชดั เจนของบทบัญญัตขิ องกฎหมายทางวินยั
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ซ�้ำซ้อน
4.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ
4.5 ปัญหาการใช้ดลุ พินจิ ของผูบ้ งั คับบัญชาในการก�ำหนดมาตรฐานความผิด
4.6 ปัญหาขั้นตอนการสอบสวนมีมาก
4.7 ปัญหาเกีย่ วกับบทบัญญัตคิ วามผิดและโทษทางวินยั ไม่มคี วามยืดหยุน่
4.8 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับระบบราชการสมัยใหม่
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน
5. ปัญหาความล่าช้าของการด�ำเนินการทางวินัย อันกระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถูกกล่าวหา
6. ปัญหามาตรฐานโทษระหว่างองค์กรต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจในการลงโทษทางวินยั
7. ปัญหามาตรฐานโทษภายในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
3
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เพือ่ รักษามาตรฐานการลงโทษทางวินยั ให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม
ในการท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแล ตรวจสอบ แนะน�ำ และชีแ้ จง
เกี่ยวกับเรื่องวิจัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรของรัฐประเภทอื่นๆ
ให้มอี ำ� นาจพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งอุทธรณ์และร้องทุกข์เสร็จเด็ดขาดโดย
ไม่ตอ้ งรายงานนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาสัง่ การ โดยที่ ก.พ.ค. นีจ้ ะท�ำงาน
ควบคูไ่ ปกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมโดยค�ำนึงถึงหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค
ในโอกาส ความมั่นคงในการด�ำรงสถานภาพ และความเป็นกลาง
ทางการเมือง หรือตามหลักคุณธรรมทั้งสี่ประการนั่นเอง4
8. ปัญหาบุคคลากรด้านวินัยขาดความเป็นมืออาชีพ
8.1 กรรมการสอบสวน
8.2 กรรมการหรืออนุกรรมการในองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัย
9. ปัญหาความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วย
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น
4
รายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ อง ก.พ.ค. ทีเ่ กิดขึน้ มาตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถติดตามได้จาก วิเคราะห์
จากภาพรวมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการตามตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ
งานศึกษาของวัธนี ตรีทอง 2 ชิน้ คือ ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรือ่ ง สถานภาพและบทบาทด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ. (พ.ศ. 2544)
และ เอกสารวิชาการส่วนบุคคลซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหาร
กระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุน่ ที่ 12 วิทยาลัยการยุตธิ รรม ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเพื่อประสิทธิผลของ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2552)
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ก.พ.ค. ได้ถือก�ำเนิดขึ้นจากจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามมาตรา 24 ก�ำหนดให้เป็นผู้ดูแล
คุม้ ครองระบบคุณธรรมในระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 279 ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “การพิจารณาสรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตัง้
บุคคลใดเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการใช้อำ� นาจ รวมทัง้ การโยกย้าย
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรม และค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย” ทัง้ นีใ้ ห้ประกอบด้วยคณะบุคคลจ�ำนวน 7 คน5 (มาตรา 26)
มาตรา 25 ก�ำหนดคุณบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม (มาตรา 27) ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว คือ คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี
3. มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ก) เป็นหรือเคยเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอัยการพิเศษประจ�ำเขต
หรือเทียบเท่า
จ) รับราชการหรือเคย รับราชการในต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก�ำหนด
5
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ที่ได้รับคัดเลือกมาจาก “คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.”
ซึ่งมีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่
1) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ
2) รองประธานศาลฎีกา 1 คน ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากประธาน
ศาลฎีกา เป็นกรรมการ
3) กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกมาจาก
ก.พ. เป็นกรรมการ และ
4) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนวิชาในสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ตำ�่ กว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มาตรา 27 ก�ำหนดลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็นข้าราชการ
2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
3) เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
5) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอืน่ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
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นับตัง้ แต่ ก.พ.ค. ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ มาจนถึงปัจจุบนั นี้ ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่หลักๆ ที่สามารถประมวลได้ใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1) งานออกกฎ ระเบียบ ประกาศและค�ำสั่งต่างๆ เช่น
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ.ค. ต่างๆ ว่าด้วย
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วย
การคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์และกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ค�ำสั่งประธาน ก.พ.ค.
ที่ 1/2552 เรื่อง ตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น
2) การสัมมนา อบรม ให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร ผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับระบบคุณธรรม และสร้าง
เครือข่ายพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบเกีย่ วกับ
บทบาท หน้าทีแ่ ละภารกิจของกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม ได้มกี ารให้สมั ภาษณ์ของประธานกรรมการ
ก.พ.ค. และ ก.พ.และเสนอข่าวสั้นผ่านสื่อวิทยุ FM.
92.5 MHz และให้ สั ม ภาษณ์ ท างสถานี โ ทรทั ศ น์
ในรายการกรองสถานการณ์ช่อง NBT และรายการ
บ่ายนี้มีค�ำตอบทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 จัดเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมจากราชการส่วนต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ น
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดท�ำหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์
ระบบคุณธรรม” (2554) หนังสือ “สรุปย่อค�ำสั่ง และ
ค�ำพิพากษาศาลปกครองในเรือ่ งอุทธรณ์และร้องทุกข์”
(2554) พัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบราชการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก่ข้าราชการที่ส่วน
ราชการ และจัดท�ำสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซีดี
รวมหนังสือ “ก.พ.ค. ผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรม เล่ม 1-3”
ปั จ จุ บั น เอกสารเผยแพร่ เ หล่ า นี้ มี ค วามทั น สมั ย
และน่าติดตามชวนอ่านมากขึ้น ด้วยการปรับภาษา
ลดความเป็นทางการลง สอดแทรกการ์ตูน และ
ตัวพิมพ์อักษรให้อ่านไม่น่าเบื่อ เนื้อความเรื่องราว
น่าสนใจแก่การอ่าน เป็นต้น
3) วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ในท�ำหน้าที่ลักษณะองค์กร
กึง่ ตุลาการเสมือนเป็นกลไกคานอ�ำนาจผูใ้ นการออก
ค�ำสั่งการปฏิบัติงาน ค�ำสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา
ในระบบราชการพลเรือนมิให้กระท�ำการใดที่ขัดต่อ
หลักการพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้
ท�ำการสะสางคดีเก่าที่ตกค้าง/คดีเก่าให้เสร็จสิ้นไป
(ประมาณ 470 - 590 เรือ่ งต่อปี ในปี 2557 สามารถ
ด�ำเนินการได้มากทีส่ ดุ 597 เรือ่ ง) พร้อมรับด�ำเนินการ
เรื่องราวร้องเรียนที่ข้าราชการส่งเข้าสู่กระบวนการ
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ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานปรากฏในเอกสารรายงาน
ประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี (รายงานประจ�ำปี 2552,
2553, 2554, 2555, 2556, 2557; ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559)
นอกจากระบบคุ ณ ธรรมของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ยังได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องตามแม่บทรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการ
กระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น ที่ มุ ่ ง ให้ เ กิ ด กลไกที่ ส ามารถเกิ ด ระบบ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการพิทก
ั ษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิน
่
(ก.พ.ถ.)

การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการปฏิรูปการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่นของไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงเจตนารมณ์
ของรัฐที่จะกระจายอ�ำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนกว่า
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอสิ ระในด้านการบริหารงานบุคคลตาม
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ความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ของตนเองท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลส�ำหรับท้องถิน่
ของตนได้โดยตรง และให้มอี งค์กรกลางท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานกลาง
ก�ำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสม และเป็นธรรม
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ
ตัง้ แต่ การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นต�ำแหน่ง เลือ่ นขัน้ เงินเดือน บทลงโทษ
และการให้พ้นจากต�ำแหน่ง ให้เป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรม
และหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเพื่อให้
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ทว่า ในทางปฏิบตั กิ ลับพบว่า การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยมิชอบและมีการกลัน่ แกล้งกันเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้
หากเกิดการการลงโทษตามสายบังคับบัญชาในแบบเดิมจะส่งผลกระทบ
ถึงความเป็นธรรม และความมั่นคงต่อสถานภาพการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ อันเป็นหลักส�ำคัญประการหนึง่ ของระบบคุณธรรม จึงเห็นควร
ให้มอี งค์กรทีม่ คี วามเป็นอิสระในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึง่ อาศัย
ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
วรรคสี่ ว่า “การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด
เข้าสู่ต�ำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
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ดังกล่าวด้วย” ท�ำให้มกี ารบัญญัตใิ ห้มคี ณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ
ไว้ในมาตรา 288 ที่ว่าให้มี “คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็น
“ไตรภาคี” และก�ำหนดให้มี “องค์กรพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” หรือ “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ถ.” (สุรพงษ์ มาลี, 2554.)
ทั้งนี้ สามารถสรุปเรียบเรียงกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น ทั้งสิ้น
4 ฉบับ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติถึง
ความส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 78 ว่า “รัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่น
พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
สารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 78, ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540)
โดยก�ำหนดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นการเฉพาะ
ในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา และ
มีมาตราทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
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อย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรา 284 วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า่ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540, มาตรา 284, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114
ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540) จะเห็นได้ว่า ในประเด็นเรื่องอ�ำนาจ
ในทางบริหารงานบุคคลส่วนของท้องถิน่ รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ทอ้ งถิน่
มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแน่ชัด
ขณะเดียวกัน ในการให้อำ� นาจอิสระในการบริหารงานบุคคล
ที่กล่าวนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเงื่อนไขในการใช้อ�ำนาจในทางบริหาร
งานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมไว้ เ ป็ น มาตราหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะ
โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 288
ให้การแต่งตั้ง และการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการและ
ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ จะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมี
จ�ำนวนเท่ากัน การโยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และ
การลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540,
มาตรา 288, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก
(11 ตุลาคม 2540)
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2. พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ตราขึ้นเพื่อก�ำหนดรายละเอียดในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 25540 ทีไ่ ด้วางหลักการไว้ในมาตรา 288 ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในทางบริหาร
งานบุคคล ในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�ำแหน่งของพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องเป็นไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิด
การโยกย้ายถ่ายเทบุคคลซึ่งท�ำงานในท้องถิ่นได้จริง ท�ำให้มีคนที่มี
ความสามารถสนใจท�ำงานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้มีโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่น ที่มีผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น
แล้ว ยังมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระ
และความต้องการในการบริหารบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เอง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
เนือ่ งจากการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคการถ่ายโอนอัตรา
ก�ำลังบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบางประการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท�ำให้จ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำกฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ บัญญัตไิ ว้
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มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ่นให้ตัวแทนของข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
มีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ อีกภาคส่วนหนึง่ และมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างกลไกพิทกั ษ์
คุณธรรมในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากพนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด
2) การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ คุม้ ครองให้การบริหารงานบุคคลด�ำเนินการ
ด้วยคุณธรรม
3) การปรับเปลีย่ นคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ จากเดิม
ในระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเป็น 4 ฝ่าย
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนข้าราชการส่วนท้องถิน่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4) กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 1 ปี และกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย
(อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, 2550)

in_

-6-

(490-726).indd 539

23/9/2565 16:56:36

540

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

อย่างไรก็ดี แม้คณะกรรมการ ก.พ.ถ. จะถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การปฏิรปู ระบบคุณธรรมในการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เนือ่ งจากว่า
หากเกิดกรณีทขี่ า้ ราชการส่วนท้องถิน่ มีความขัดแย้งกับผูบ้ ริหารท้องถิน่
จะได้ใช้ช่องทางนี้ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ตั ว รู ป แบบกระบวนการขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมของการคั ด เลื อ กหรื อ
การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ถ. เองจะท�ำให้การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีระบบการพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพและ
มีระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง แต่ผลกลับปรากฏว่า หลังการเข้ายึดอ�ำนาจ
การปกครองโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) เมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยังมิได้มีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช้
ในส่วนของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิน่ เพือ่ อนุวตั ร
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใด
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แม้ว่าประเด็นกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่เกิดขึน้ จริงตามเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ดังที่กล่าวมา และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และการรักษาพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะยังได้รับการยึดถือเป็นหลักการ
ส�ำคัญตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 แต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์คุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) กลับไม่ปรากฏว่า
มีการหยิบยกมาบรรจุในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ โดยกลไกการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 จะเน้นไปทีก่ ารสร้างกลไก
การคัดกรองตรวจสอบนักการเมืองในสภาเป็นส�ำคัญ ซึ่งสามารถสรุป
ตัวกลไกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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1) การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
			
เน้นการคัดกรองคุณสมบัตินักการเมืองก่อน
การเข้าสู่เส้นทางการเมือง เช่น การเพิ่มเติมคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรม เช่น การไม่เคยต้อง
ค�ำพิพากษาฐานทุจริต หรือเคยพ้นต�ำแหน่งเพราะฝ่าฝืนและ
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริธรรม รวมถึงการไม่เป็นเจ้าของ
ผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชน (มาตรา 98)
			
รวมถึงการระบุในมาตรา 160 ว่า คุณสมบัติ
รัฐมนตรีที่นอกจากจะต้องไม่เข้าตามข้อห้ามของสมาชิก
ผูแ้ ทนสภาราษฎรแล้ว ยังจะต้องมี “ความซือ่ สัตย์ในระดับ
เป็นที่ประจักษ์” และการไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติ
ของพรรคการเมือง เป็นต้น โดยเน้นการใช้บทลงโทษ
นักการเมืองที่ทุจริตอย่างเข้มงวด
2) การตรวจสอบช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้ง
		
ให้อำ� นาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตัง้
(กกต.) ลงโทษนั ก การเมื อ งในช่ ว งก่ อ นและระหว่ า ง
การเลือกตั้งในการแจกใบแดงชั่วคราวเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างสุจริต (มาตรา 224 (4) และ 225) และบัญญัติ
ให้อ�ำนาจศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการพิจารณา
ลงโทษภายหลังการเลือกตัง้ ตามมาตรา 226 รวมถึงการให้
อ�ำนาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
และศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการยืน่ เรือ่ งถอดถอน
รวมถึงวินิจฉัยลงโทษนักการเมืองให้พ้นสมาชิกภาพ หรือ
เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตัง้ หากนักการเมืองเกีย่ วพัน
กับกรณีการทุจริตตามมาตรา 82
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3) การตรวจสอบช่วงหลังการเลือกตั้ง
			
ใช้กลไกตรวจสอบผ่านคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งท�ำหน้าที่
ในการควบคุมจริยธรรมนักการเมืองที่ฝ่าฝีนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา 235 (1) 235 (2)) และ
ให้อ�ำนาจฝ่ายตุลาการ เช่น อัยการสูงสุด ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยเน้นการลงโทษ
อย่างรุนแรง เช่น การตัดสิทธิเลือกตั้งสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
จนถึงการถูกตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต
สรุปกลไกในการพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560
เน้นที่การตรวจสอบนักการเมืองผ่านกลไกองค์กรอิสระ และระบบ
ตุลาการ และตัดอ�ำนาจการตรวจสอบโดยประชาชน เช่นการตัดบทบัญญัติ
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ
ถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งทางการเมืองซึง่ เคยบรรจุอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ออกไป (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2560)
รวมถึงการลดอ�ำนาจ และความอิสระขององค์กรปกครองท้องถิน่
(อปท.) โดยเน้นให้ท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนกลางในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ (มาตรา 250) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณการคลังให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมศูนย์การสั่งการที่ส่วนกลาง ดังประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ หมดวาระไม่สามารถจัดการเลือกตัง้
ใหม่ ไ ด้ โดยโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกประกาศให้

in_

-6-

(490-726).indd 542

23/9/2565 16:56:36

543

สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ชุดใหม่ ซึง่ เท่ากับการรวมศูนย์
อ�ำนาจการสัง่ การอยูท่ คี่ ณะรสช. โดยในส่วนของการกลไกพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ของท้องถิน่ หรือ ก.พ.ถ. ไม่ปรากฏว่ามีการจัดตัง้ คณะกรรมการ รวมถึง
ไม่ได้บรรจุอยูใ่ นมาตราใดตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐเน้นให้อปท.ใช้มาตรฐาน
ระบบจริยธรรมทีร่ ฐั จัดท�ำขึน้ เป็นมารฐานเดียวกันกับหน่วยงานราชการอืน่
ดังที่บัญญัติในมาตรา 76 ความว่า
“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อำ� นาจ
หรือกระท�ำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว” (เน้นค�ำโดยผู้เขียน)
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จากมาตราดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ จะต้ อ งปรั บ ระบบ
การด�ำเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ และงานของรัฐอย่างอืน่ ให้มคี วามชัดเจน
ในเชิงอ�ำนาจหน้าที่ อีกทั้งต้องการเน้นส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ต่างๆ นอกจากนีย้ งั ได้กล่าวถึงระบบการท�ำงาน
ของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตของเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกับพัฒนาระบบการท�ำงานเพือ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานและให้รฐั มุง่ เน้นการท�ำงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามมาตรฐานทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน
ซึง่ ในเวลาต่อมาได้จดั ท�ำมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ เป็นพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
ในขณะทีส่ ว่ นของกลไกการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมระดับท้องถิน่
มีกล่าวถึงเพียงหลักการอย่างกว้างๆ ตามบทบัญญัติในมาตรา 251
ทีก่ ล่าวถึง การบริหารงานบุคคลของท้องถิน่ โดยบัญญัตเิ พียงว่า ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีการให้หลักการกว้างๆ 3 ประการ ได้แก่
1. ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม
และความจ�ำเป็นของแต่ละท้องถิ่น
2. การจัดให้มมี าตรฐานทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ให้สามารถพัฒนา
ร่วมกัน
3. การสับเปลีย่ นบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) ด้วยกันได้ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ม.ป.ป.)
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กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับ
ได้แก่ ฉบับพ.ศ. 2540 ฉบับพ.ศ. 2550 และฉบับพ.ศ. 2560 (ดังที่
สรุปเปรียบเทียบในตาราง 2) ได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับจะให้
ความส�ำคัญกับการสร้างกลไกในการพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมระดับท้องถิน่ ไม่ตา่ งกัน
แต่จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่เกิดความกระจัดกระจายและขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลระดับท้องถิน่ รวมถึงบริบทตัวแปร
วิกฤตความเปลี่ยนผันทางการเมืองหลายระลอก ท�ำให้คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ไม่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบตั ิ และกลไกพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในระดับท้องถิน่ เกิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรมเฉพาะในท้องถิน่ ปกครองพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านัน้
ซึ่งจะกล่าวถึงล�ำดับถัดไป
ตาราง 2: เปรียบเทียบแนวคิดระบบกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมท้องถิ่นระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550
และ พ.ศ. 2560
แนวคิดระบบ
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพิ
ทักษ์
(ฉบับ)
คุณธรรมระดับท้องถิ่น
พ.ศ. 2540 ต้องการให้ท้องถิ่นมีอิสระ
ในทางบริหารงานบุคคล และ
มี ร ะบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมที่
ชัดเจน (มาตรา 288)
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ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ
เกิดพ.ร.บ.กำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 แต่
การตั้งก.พ.ถ. ยังไม่ปรากฎ
ผลอย่างเป็นรูปธรรม
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แนวคิดระบบ
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพิ
ทักษ์
(ฉบับ)
คุณธรรมระดับท้องถิ่น
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบาง
ประการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ มุง่ เน้นไปทีก่ าร
ปรับโครงสร้างให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม และการสร้างกลไก
พิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในการบริหาร
งานของท้องถิ่นเอง
พ.ศ. 2560 ยังคงยึดมั่นในระบบพิทักษ์
คุณธรรม แต่เน้นไปที่การ
สร้ า งกลไกการคั ด กรอง
ตรวจสอบนั ก การเมื อ ง
ในสภา โดยพึ่ ง พากลไก
องค์ ก รอิ ส ระ และระบบ
ตุลาการ และให้รฐั ส่วนกลาง
เป็นองคาพยพหลักในการ
ควบคุมระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ระดับท้องถิ่น (มาตรา 76)
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ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ
ไม่ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการก.พ.ถ.ไม่ได้
รับการหยิบยกมากล่าวถึง
โดยรัฐธรรมนูญมุง่ ให้รฐั บาล
ส่วนกลางเป็นผูม้ บี ทบาทใน
ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ ก พิ ทั ก ษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดระบบการพิทักษ์
คุ ณ ธรรมมาตรฐานกลาง
ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ ทั ก ษ์ ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม ข้ า ร า ช ก า ร
กรุ ง เทพมหานคร

ในส่ ว นของกรุ ง เทพมหานครในฐานะเขตปกครองพิ เ ศษ
กลไกการพิทักษระบบคุณธรรมมีความแตกต่างจาก ก.พ.ถ. ที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น กล่ า วคื อ คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หมวด 2 (มาตรา 30 – 39) ตามอ�ำนาจ
แต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2554,
น. 14-18) โดยก�ำหนดหน้าทีก่ .พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเสนอแนะ
หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และการคุม้ ครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออก กฎ ก.พ.ค.
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด
ก.พ.ค. จะท�ำให้ที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณา
วินจิ ฉัยเรือ่ งอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ด่านสุดท้ายของฝ่ายบริหาร เมือ่ ผ่านการพิจารณาวินจิ ฉัยจาก ก.พ.ค. แล้ว
หากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
กลางได้
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ตัวโครงสร้างคณะก.พ.ค. กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 2554
ก�ำหนดให้ที่มาของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มาจากการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึง่ ประกอบด้วย
1) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน
2) รองประธานศาลฎีกาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน
3) กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ
4) หัวหน้าส�ำนักงาน ก.ก.เป็นกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ
5 คน ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องท�ำงานเต็มเวลา มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี นับแต่นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีหวั หน้าส�ำนักงาน
กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร
และก.พ.ค.กรุงเทพมหานครได้รบั เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทน
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน (มาตรา 38) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2563)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าแม้แนวคิดกลไกการตั้งระบบ
พิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในระดับท้องถิน่ จะได้รบั การให้ความส�ำคัญในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับนับตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แต่ทว่า ในทางปฏิบตั กิ ลับไม่สามารถ
จัดตัง้ คณะกรรมการก.พ.ถ.ได้เป็นรูปธรรม เนือ่ งจากอุปสรรคหลายประการ
นับตั้งแต่ประเด็นศักยภาพ และประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ
ตัวท้องถิน่ เอง การขาดงบประมาณ และการผลักดันทีด่ พี อจากทัง้ ภาครัฐ
และท้องถิน่ กระทัง่ ถึงปัญหาเดิมทีส่ ะสมตกค้างของตัวท้องถิน่ ทีใ่ นท้ายทีส่ ดุ
กลไกพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่นยังเป็นได้เพียงสิ่งที่อยู่ในแนวคิด
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน
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ดัชนีช้ว
ี ัดคุณธรรมในประเทศไทย
ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรม

หลั ง การปฏิ รู ป ระบบราชการไทยเมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 และ
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อ
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง มีการน�ำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาต่อมา ยังคงมีข่าวการด�ำเนินงานที่ขาด
ความโปร่งใสและการร้องเรียนเรือ่ งทุจริตในการรับบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทย
ถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)
โดยองค์การเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)
ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต�่ำมาโดยตลอด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริต
ภายในประเทศ ทัง้ ในแง่จำ� นวนคดีการทุจริตและในแง่ทศั นคติการรับรูข้ อง
ประชาชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนต่างประเทศ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2552
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครือ่ งมือการวัดระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2553
ได้เริม่ ทดสอบใช้เครือ่ งมือการประเมินความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครัฐ
8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว น�ำมาสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปร่งใสทีส่ ามารถ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
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Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบถึงระดับ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเรียก
เครื่องมือนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)”
ในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้ท�ำ
การศึกษาค้นคว้าองค์ความรูจ้ ากประเทศต่างๆ เพือ่ สร้างเครือ่ งมือวัดระดับ
การทุจริตทั้งจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
(Perception-based) และจากหลักฐานการด�ำเนินงานเชิงประจักษ์
(Evidence-based) โดยปี 2552 ได้มีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง
สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission :
ACRC) ซึง่ เป็นการลงนามระหว่างประธานกรรมการ ป.ป.ช. กับ ประธาน
กรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนพัฒนา
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระหว่างทัง้ สองฝ่ายร่วมกัน
ภายใต้ความมุง่ หมายทีจ่ ะสนับสนุนให้เป้าหมายหลักในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของทั้งสองฝ่ายประสบความส�ำเร็จ ภายหลังจากที่
ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทัง้ สองหน่วยงานต่างก็ได้มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการประเมิน
คุณธรรมในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment:
IA) อย่างต่อเนือ่ งและได้มกี ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญร่วมกันภายใต้ขอบเขต
ความร่วมมือ จากความร่วมมือดังกล่าว ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้น�ำผล
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของ ประเทศไทย
แล้วสร้างเครือ่ งมือการประเมินผลทีว่ ดั ระดับคุณธรรมในการด�ำเนินงาน
และการทุจริตของประเทศไทยโดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า “การประเมิน
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คุณธรรมในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment:
IA)” เพื่อท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของประชาชน
ทัง้ ในเรือ่ งความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตลอดจนประสบการณ์หรือการรับรูเ้ กีย่ วกับการจ่ายหรือเรียกรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำมาวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนที่ได้รับ แล้วจัดท�ำเป็น
รายงานผลการประเมินเพือ่ ใช้ในการให้คำ� ปรึกษาช่วยเหลือหน่วยงานทีม่ ี
คะแนนการประเมินผลระดับคุณธรรมการด�ำเนินงานทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน
ให้มีการพัฒนาการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
ในเวลาต่อมา ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็น
ล�ำดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption : UNCAC) ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการติดตามทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการทุจริตกลับคืน รวมทัง้ การให้ความร่วมมือ
ซึง่ กันและกันทางกฎหมายเพือ่ ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดอย่างสมบูรณ์
กระทั่งเกิดผลทางปฏิบัติ โดยมีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ครัง้ ที่ 304-51/2554 เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
ให้มกี ารอนุมตั กิ ารปรับแผนปฏิบตั กิ ารตามโครงการพัฒนาดัชนีวดั ความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public
Agencies) มีลกั ษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน
(Integrity Assessment) ดังนัน้ เมือ่ ด�ำเนินการตามโครงการทัง้ สองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ควรที่จะน�ำผลการด�ำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน
กล่าวคือ การใช้การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครือ่ งมือต่อต้านการทุจริต
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ที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้าน
การทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการด�ำเนิน
งานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่
การประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต
ทีใ่ ช้วดั ระดับการทุจริตในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure
corruption) โดยประเมินผลจากการรับรูห้ รือประสบการณ์ตรงของประชาชน
ที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสอง
ระบบและเพือ่ ให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริต
ทัง้ สองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครือ่ งมือใหม่วา่ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)” ในปี พ.ศ. 2556 (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปัจจุบัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต
โดยก�ำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผนวกร่วมกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 126 ซึง่ ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ
6
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ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตรการเชิงรุก
ทีห่ น่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศจะต้องด�ำเนินการ โดยมุง่ หวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และทีผ่ า่ นมาพบว่า หลายหน่วยงาน
น�ำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้าน
บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส�ำคัญกับ
การป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
ทีส่ ำ� คัญ คือ ให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยูใ่ นระดับแนวหน้า
ของอาเซียน ทั้งนี้ เป้าหมายส�ำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพิ่ม
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คอื เพิม่ ระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
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และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึง่ เมือ่ หน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศมีการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ในลักษณะดังกล่าว ก็จะท�ำให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา
และปรับปรุงการท�ำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ส� ำ หรั บ แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
โดยใช้แนวทางและเครือ่ งมือการประเมินตามทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช.ก�ำหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด�ำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน
รวมถึงการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน
เช่ น เดี ย วกั บ การประเมิ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้ด�ำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม
ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
ระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�ำคัญกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐและน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก�ำกับดูแลส่วนราชการ
พิจารณาน�ำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ (ส�ำนักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2562, น. 1)
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แล้วสังเคราะห์
เป็นดัชนีหลักที่ส�ำคัญในการประเมิน 5 ประการ ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในทางปฏิบัติ
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคุณธรรมขององค์กร คือ ดัชนีหลักเรือ่ ง
การปลอดจากการทุจริต และการวัดประเมินวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน ซึ่งในทั้งสามดัชนีหลักนี้
ได้มกี ารจ�ำแนกแจกแจงดัชนีเหล่านีอ้ อกไปเป็นตัวชีว้ ดั ย่อยๆ ดังสามารถ
ประมวลสรุปดัชนีเหล่านี้ได้ดังแสดงในตาราง 3 ข้างล่างนี้
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ตาราง 3 : แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยด้านคุณธรรม
ในระบบการประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
วัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
คุณธรรม ในหน่วยงาน
การไม่ทนต่อการทุจริต
ในองค์กร
การอายและเกรงกลัวทีจ่ ะทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ การดำ�เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น
ทับซ้อน
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น
หน่วยงาน
การป้องกันและปราบปราม แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
การทุจริตในหน่วยงาน ปราบปรามการทุจริต
การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานและคุ ณ ธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดัชนี
คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
ความเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
การทำ�งาน
ในหน่วยงาน คุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
คุณธรรมในการมอบหมายงาน
การบริ ห ารสภาพแวดล้ อ ม
ในการทำ�งาน
ที่ ม า: ดั ด แปลงมาจาก คู ่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560. จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

in_

-6-

(490-726).indd 557

23/9/2565 16:56:36

558

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ส�ำหรับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในระยะปัจจุบนั (พ.ศ. 2560 – 2564) เมือ่ สังเคราะห์
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท�ำโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมิน
ด้านความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต โดยประยุกต์เครือ่ งมือ
ของประเทศไทยและเครือ่ งมือในระดับสากลเพิม่ เติม เพือ่ พัฒนาเกณฑ์
การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีการบูรณาการเครือ่ งมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจาก
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของการด�ำเนินการ และมุง่ เน้นการร่วมด�ำเนินการขับเคลือ่ นด้านธรรมาภิบาล
ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตั้งกรอบหลักพื้นฐานการประเมิน ITA
(Integrity and Transparency Assessment) ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการพืน้ ฐานในการออกแบบหลักพืน้ ฐานการประเมิน ITA ดังต่อไปนี้
1. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่
Sensitive, Measurable, Precise, Simple and Measurable
at Low Cost, Practical และ Comparable
2. ITA จะต้องมีผตู้ อบแบบสอบถามทีห่ ลากหลาย ทัง้ ภายใน
และภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรภายในที่มาจากต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึง
ระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
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3. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard
Corruption) การทุ จ ริ ต ทางอ้ อ ม (Soft Corruption)
และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท�ำให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึง
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย
4. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขนึ้ ในระยะยาว
โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้องคาพยพใน
หน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
5. ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวก
มากกว่าท�ำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล
6. ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงาน
ไปในตัว
7. หน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และได้รบั ประโยชน์
ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการ
แสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความ
ส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานอย่างไร และการด�ำเนินการดังกล่าวไม่เป็น
ต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้อง
ไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
(ส�ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2562, น. 2)
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ดัชนีชี้วัดการประเมิน

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สงู ขึน้ ซึง่ การวิจยั ดังกล่าวได้สงั เคราะห์
ประเด็นการส�ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลทีอ่ งค์กรความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) น�ำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิม่ เติม การเชือ่ มโยง
ให้เกิดความต่อเนือ่ งกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชือ่ มโยงกับเครือ่ งมือ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน�ำไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจ�ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้ดังนี้
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กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส

1) การใช้อำ�นาจ

1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

2) การใช้งบประมาณ

3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

3) คุณภาพการดำ�เนินงาน

4) การปรับปรุงระบบการทำ�งาน 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
5) การป้องกันการทุจริต

5) การเปิดเผยข้อมูล

ซี่งสามารถสรุปรายละเอียดดัชนีทั้ง 10 ประการในตาราง 4
ตาราง 4: สรุปดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ดัชนี
บุคคลผู้ประเมิน
1. การปฏิบัติ บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของ
หน้าที่
บุคลากรอืน่ ในหน่วยงาน
ของตนเอง
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ดัชนี
บุคคลผู้ประเมิน
ประเด็นที่ประเมิน
บุคลากรภายในหน่วยงาน การใช้จา่ ยเงินงบประมาณนับตัง้ แต่
2. การใช้
งบประมาณ ต่อการดำ�เนินการต่างๆ การจัดทำ�แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานของตนเอง ประจำ�ปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึ ง ลั ก ษณะการใช้ จ่ า ยงบ
ประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอือ้
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
บุคลากรภายในหน่วยงาน การมอบหมายงาน การประเมินผล
3. การใช้
ต่ อ การใช้ อำ�นาจของ การปฏิบตั งิ าน การคัดเลือกบุคลากร
อำ�นาจ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเอง เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ
บุคลากรภายในหน่วยงาน พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน
4. การใช้
ต่อการใช้ทรัพย์สินของ การนำ�ทรัพย์สินของราชการของ
ทรัพย์สิน
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำ�
ของราชการ ราชการ
ไปให้ผู้อื่น
5. การแก้ไข บุคลากรภายในหน่วยงาน การให้ความสำ�คัญของผูบ้ ริหารสูงสุด
ต่อการแก้ไขปัญหาการ ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
ปัญหา
การทุจริต ทุจริตของหน่วยงาน โดยหน่ ว ยงานจะต้ อ งทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
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6. คุณภาพ
การดำ�เนิน
งาน

บุคคลผู้ประเมิน
ประเด็นที่ประเมิน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยึด
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ของหน่วยงาน
ระยะเวลาทีก่ ำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
7. ประสิทธิ- ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ภาพ
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้า
การสื่อสาร ของหน่วยงาน
ถึงได้งา่ ยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งคำ� ติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การดำ�เนิ น งาน/การให้
บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
8. การ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ปรับปรุง
ของหน่วยงาน
กระบวนการทำ�งานของหน่วยงาน
ระบบ
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การนำ�
การทำ�งาน
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้น

in_

-6-

(490-726).indd 563

23/9/2565 16:56:37

564

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนี
9. การเปิด
เผยข้อมูล
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ประเด็นที่ประเมิน
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบใน
5 ประเด็น คือ
(1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำ�เนิน
งาน การปฏิ บั ติ ง าน และการให้
บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำ�ปี
และการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำ�เนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม ซึง่ การ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งานและการดำ�เนิ น งานของ
หน่วยงาน
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10. การ
ป้องกัน
การทุจริต

บุคคลผู้ประเมิน
ไม่พบข้อมูล

ประเด็นที่ประเมิน
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดำ�เนินการต่างๆ
ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนได้
รับทราบใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำ�เนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำ�นงสุจริตของ
ผูบ้ ริหาร การประเมินความเสีย่ งเพือ่
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุ จ ริ ต ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความ
พยายามของหน่วยงานทีจ่ ะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก คูม่ อื การประเมิน ITA 2562 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment. จัดท�ำโดยส�ำนักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
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่ งมือการประเมิน และการประมวลผลคะแนนการประเมิน
เครือ

การประมวลผลคะแนนตามคูม่ อื การประเมิน ITA 2562 ซึง่ จัดท�ำ
โดยส�ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก�ำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้
แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินระดับ
การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในทีม่ ตี อ่ หน่วยงานตนเองประกอบด้วย
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั หิ น้าที่ ตัวชีว้ ดั การใช้งบประมาณ ตัวชีว้ ดั การใช้อำ� นาจ
ตัวชีว้ ดั การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ และตัวชีว้ ดั การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
ทีป่ ระเมินประกอบด้วยตัวชีว้ ดั คุณภาพการด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�ำงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั การเปิดเผยข้อมูล และตัวชีว้ ดั การป้องกัน
การทุจริต ซึง่ มีความผูกโยงกับหลักความโปร่งใสของการใช้และให้ขอ้ มูล
แก่สาธารณะ
โดยจะมีการค�ำนวณคะแนนทัง้ รายตัวชีว้ ดั รายเครือ่ งมือ และ
คะแนนรวมตามล�ำดับโดยมีขั้นตอน และเงื่อนไขว่าข้อมูลการตอบ IIT
และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน�ำมาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีทมี่ ขี อ้ มูล
การตอบน้อยกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำที่ก�ำหนด จะไม่สามารถ
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ประมวลผลคะแนนในส่วนนัน้ ได้ และกรณีทหี่ น่วยงานทีไ่ ม่สามารถตอบ
OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหรือเหตุผลความจ�ำเป็น ท�ำให้ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�ำหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบ
อันน่าเชื่อถือ จะไม่น�ำข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผลซึ่งสามารถ
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนประมวลผลได้ตามตาราง 5
ตาราง 5: สรุปการให้คะแนนการประมวลผลตามแบบ
IIT EIT และ OIT
คะแนน
แบบ IIT
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ข้อคำ�ถาม จากทุกข้อคำ�ถาม
จากผู้ตอบทุกคน
คะแนน ตัวชีว้ ดั ย่อย
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ตัวชี้วัด ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัด
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุกตัวชี้วัดในแบบ
แบบ
สำ�รวจ
สำ�รวจ
น้ำ�หนัก ร้อยละ 30
แบบสำ�รวจ
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนน
แบบสำ�รวจถ่ ว ง
น้ำ�หนัก
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แบบ EIT
แบบ OIT
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น ข อ ง
จากทุกข้อคำ�ถาม ข้อคำ�ถาม
จากผู้ตอบทุกคน
ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัดย่อย
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัด
ในตัวชี้วัด
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุกตัวชี้วัดในแบบ ทุกตัวชี้วัดในแบบ
สำ�รวจ
สำ�รวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
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ที่มา: ดัดแปลงจาก คู่มือการประเมิน ITA 2562 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity
and Transparency Assessment, น. 37. จัดท�ำโดยส�ำนักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ตัวอย่างการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส
(ITA) ของหน่วยงานราชการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส
(ITA) ประจ�ำปี 2562 แบบภาพรวมขึ้น ในการประเมินของปี 2562 นี้
ท�ำร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน
(ไทยพับลิก้า, 2562)
จากการประเมินในปี 2562 นี้ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุด
คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับคะแนนร้อยละ 99.06 และ
ถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจากการประเมินด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส
สรุปภาพรวมทัง้ ประแทศ ได้คะแนนการประเมินด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสเฉลีย่ อยูท่ ี่ 66.73 หรืออยูใ่ น ระดับ C หรือระดับปานกลาง
โดยในนี้มีหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ A และ AA จ�ำนวน 970 หน่วยงาน
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หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 ถ้าหากแยกตามประเภทหน่วยงาน จะพบว่า
ประเภทหน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด คือ องค์กรศาล ได้ 91.93 คะแนน
รองลงมาคือ องค์กรอัยการ ได้ 90.61 คะแนน และ หน่วยงานในสังกัด
รัฐสภา ได้ 90.35 คะแนน
ในขณะทีป่ ระเภทหน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ สุด คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 61.58
คะแนน ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ
พบว่า กระทรวงทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด คือ กระทรวงการคลัง ได้คะแนน 90.04
คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คะแนน 89.59 คะแนน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้คะแนน 89.44 คะแนน ส่วน
กระทรวงทีม่ คี ะแนนต�ำ่ สุด คือกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน 85.05 คะแนน
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อ�ำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการด�ำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการท�ำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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การน�ำตัวชีว้ ดั ด้านคุณธรรมความโปร่งใสทัง้ 10 ตัวนีไ้ ปประเมิน
ในหน่วยงาน มีตัวอย่างการน�ำไปใช้ในบางหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความส�ำคัญ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิรปู ประเทศ โดยได้กำ� หนดให้ดำ� เนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อย
ในด้ า นหนึ่ ง นั้ น คื อ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และที่ ส� ำ คั ญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม โดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้กำ� หนดเป้าหมายของการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร.
จึงก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน และมีผลการด�ำเนินงาน
ในการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนือ่ ง (คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2560, น.17)
ส�ำหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ก.พ.ร. ได้
ประเมินตนเองในปี 2560 ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า เนือ้ หาประเด็นที่
ประเมินเกีย่ วกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส�ำนักงาน ก.พ.ร.ที่
ได้มกี ารรายงานนัน้ ไม่ครอบคลุมและตรงกับความหมายและความเข้าใจ
ถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสดังที่ได้น�ำเสนอในงานศึกษาชิ้นนี้
นัก ทัง้ นี้ ในการรายงานผลการประเมินตนเองของส�ำนักงาน 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�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, น.
170 - 171)7
1) การปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. (Function Base) ก.พ.ร.แบ่ง
การประเมินตนเองออกเป็น 5 ประเด็น และได้คะแนนประเมินในทุก
ประเด็นร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับประเด็น
การประเมินด้านการปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. ประกอบด้วย
(1) ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
(2) จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐทีม่ กี ารปฏิบตั ริ าชการตามหลักธร
รมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ความส�ำเร็จของการบูรณาการการจัดท�ำงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
(4) ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ (การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ)
(5) ความส�ำเร็จของการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วย
งานของรัฐ
รายละเอียดในประเด็นนี้ โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560).
“รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย”. บริษทั นับหน้าครีเอชัน่ (ส�ำนักงานใหญ่).
น. 170-171.
7
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2) การสร้างการรับรูต้ อ่ ประชาชน (Agenda Base) ก.พ.ร.ประเมิน
ตนเองให้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
3) ด้านนวัตกรรม (Innovation Base) ก.พ.ร. แบ่งดัชนีการ
ประเมินตนเองออกเป็น 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ หนึง่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ สอง การปรับปรุงและพัฒนา Website ของศูนย์เป้าหมาย
นวัตกรรมภาครัฐ และการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ก.พ.ร.
ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 56.59 และร้อยละ 70 ตามล�ำดับซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมาย
4) การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ชาติ (Potential Base) ก.พ.ร.ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่า
เป้าหมาย
นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมว่า การใช้ดชั นีชวี้ ดั การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสของ ก.พ.ร. มีความแตกต่างจากแนวทางข้อ
เสนอแนะการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ ป.ป.ช. การประเมิน
ของก.พ.ร.เป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานที่มุ่งให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นประการส�ำคัญ เห็นได้จากการก�ำหนดดัชนีการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสของก.พ.ร.ในปีถัดมาถึงรายงานฉบับล่าสุดที่เผย
แพร่ (พ.ศ. 2561-2563) ที่มุ่งให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาค
รัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) (คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2561, น.184) ทีก่ ำ� หนดให้ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ปรับ
สมดุลและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-25808
8
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2) ส�ำนักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)

ส�ำนักงาน กปร. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประมวลพระราชด�ำริ
ส�ำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณในการด�ำเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์เผย
แพร่โครงการฯ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส�ำหรับด้าน
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ส�ำนักงาน กปร. มีคะแนนในปี
2562 ดังต่อไปนี้
ตามแนวทางข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ส�ำนักงาน กปร. มี
คะแนนเฉลี่ย 87.72 อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน
85.00 – 94.99) ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการด�ำเนินงาน (81.62
คะแนน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (79.37 คะแนน) และ การปรับปรุง
ระบบการท�ำงาน (74.64 คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดี แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในบริการของหน่วยงาน
ว่ามีมาตรฐาน ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ,
2562) ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้
ราชการ. (2561). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจ�ำปี 2561”. คณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจ�ำปี 2562” และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2563). “รายงานการ
พัฒนาระบบราชการไทยประจ�ำปี 2563”.
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ด้านที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณธรรมความโปร่งใส
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำ�นาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำ�เนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำ�งาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้รับ
86.55
78.49
80.11
76.46
81.08
81.62
79.37
74.64
100.00
100.00
87.72

ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ, 2562.
3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหิ น มู ล อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐม

อบต. หินมูล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการอ�ำนวยการ ประสานงาน
สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ�ำเภอในด้านการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั งิ านร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563)
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ส�ำหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนัน้ อบต. หินมูล
มีคะแนนในปี 2562 ดังต่อไปนี้ (ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม, 2563ก)
ด้านที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2563ก.

คุณธรรมความโปร่งใส
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำ�นาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำ�เนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำ�งาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้รับ
97.29
94.50
95.09
94.73
98.60
76.88
79.53
74.16
93.78
100.00
90.46

ทีม่ า: ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนครปฐม,

จากข้อเสนอแนะของ ปปช. อบต. หินมูลมีคะแนนเฉลีย่ 90.46
อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 85.00 – 94.99)
ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ซึง่ ประกอบด้วย คุณภาพการด�ำเนินงาน (76.88 คะแนน) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (79.53 คะแนน) และการปรับปรุงระบบการท�ำงาน (74.16
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คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นว่าผูร้ บั บริการพึงพอใจ
ในบริการของหน่วยงาน และบริการจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกระบวนการ
ขัน้ ตอนการท�ำงานต่างๆ ของเจ้าหน้าทีท่ อี่ ำ� นวยความสะให้กบั ผูร้ บั บริการ
ด้วย (ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563ก)
จากตัวอย่างของหน่วยงานที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า ในส่วน
ของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT นั้น
คะแนนอยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป ซึง่ หมายถึง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือผูร้ บั บริการ
มีความพึงพอใจต่อบริการ ต่อการอ�ำนวยความสะดวก ต่อขั้นตอน
กระบวนการท�ำงานของหน่วยงานนั้นๆ อันหมายถึงเป็นการบริการที่ดี
ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ธรรมาภิบาลและรางวัลคุณธรรมของไทย
ประเทศไทย มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายด้านด้วยกัน โดยแต่ละด้าน
มีหน่วยงานริเริ่มและรับผิดชอบแตกต่างกันไป สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำ� การรวบรวมรางวัลประเภทต่าง ๆ
ไว้ 10 ประเภทดังนี้
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัว โดยส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่นด้านการด�ำเนินงาน
วัฒนธรรม โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
4) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ก.ก.ถ.)
5) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
6) รางวัลตลาดดีมมี าตรฐาน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิน่
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
7) รางวัลผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการศึกษาดีเด่น
โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
8) รางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองค�ำ โดย
สถาบันพระปกเกล้า
9) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่ ทีม่ คี วามพยายามในการจัดเก็บ
ภาษี โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
10) รางวัล เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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ส�ำหรับงานฉบับนี้ จะศึกษาเฉพาะรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่
ดีเด่นในด้านทีม่ ขี อบเขตเกีย่ วข้องกับหลักการระบบคุณธรรมและหลักการ
คุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณารางวัลด้านการให้บริการ
สาธารณะจาก 10 รางวัลข้างต้นเพือ่ มาก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความมีคณ
ุ ธรรม
ของหน่วยงานงานบริการของรัฐ ดังนี้
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหาร
จัดการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
โดยมุ่งประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้ า นความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการด�ำเนินงาน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน การอ�ำนวย
ความสะดวก และการให้บริการสาธารณะทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพแก่ประชาชน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2560, น.2)
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประกอบด้วยสองด้านหลัก
คือ (1) การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดบริการสาธารณะ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (2) นวัตกรรมด้านบริการสาธารณะ
การบริหารจัดการ หรือการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ ในแต่ละด้านจะมี
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีค่ รอบคลุมหลักธรรมาภิบาลโดยส่วนใหญ่ เช่น ในด้านแรก
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย เช่น (1) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และกระจาย
อ�ำนาจให้ชุมชน (3) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอ�ำนวย
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ความสะดวกให้ประชาชน (4) การจัดการแบบมืออาชีพ (5) ประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ (6) ความพึงพอใจของประชาชน ส่วนด้านที่สอง
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ (1) ความคิดริเริม่ (2) ความสอดคล้องกับ
ปัญหา (3) ความท้าทาย (4) การสร้างความร่วมมือ (5) ผลส�ำเร็จของ
นวัตกรรม และ (6) ความยั่งยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560, น. 9-10)
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปลูกและ
ปลุกจิตส�ำนึกการต่อต้านการทุจริต (2) การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (4) การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ช้ีวัด 4 ประการ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล (2) มุง่ มัน่ ให้บริการด้วยความโปร่งใส (3) มุง่ เน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (4) มุง่ ต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development
School: MDS) รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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จากการศึกษาการมอบรางวัลองกรค์ปกครองท้องถิ่นดีเด่น
ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า หลักการของระบบคุณธรรมและ
หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลได้รบั การให้ความส�ำคัญในระดับหนึง่
แต่ไม่มากเท่าทีค่ วร กล่าวคือ ในภาพรวมการมอบรางวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ดีเด่นในประเทศไทยทัง้ หมด 10 ด้าน ทีร่ บั ผิดชอบโดยหน่วยงาน
ต่างๆ พบว่า ส่วนมากการมอบรางวัลในด้านใดทีเ่ ป็นเรือ่ งการปฏิบตั ติ าม
หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
โดยตรง ส่วนใหญ่จะเน้นกรอบในวงกว้างตามแนวคิดของธรรมาภิบาล
ในภาพรวม และพิจารณาเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดจากรางวัล
ในด้านที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development
School: MDS)
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พบว่า ในส่วนของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริตมีเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับ
หลักการของระบบคุณธรรมและหลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล
ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายประการ ในขณะที่ส่วนของรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี มีเกณฑ์การประเมิน
และตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการระบบคุณธรรมในทางอ้อม แต่ประเด็น
ดังกล่าวถูกให้ความส�ำคัญน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาถึง
ประเภทของรางวัลทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทีด่ ซี งึ่ มีความเกีย่ วข้องกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยตรง และรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเกณฑ์
การมุง่ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Moral Development School : MDS) เป็นเพียงรางวัลเดียวที่ไม่พบว่า
มีการน�ำเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2 จริยธรรม
ความหมายของจริยธรรม

จริยธรรมกับคุณธรรมมักมีการพูดถึงในความหมายที่แยกกัน
ไม่ออก บางครัง้ เรียกควบไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม ส�ำหรับในสังคมไทย
ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ในระบอบประชาธิปไตย โดยในงานเขียนของกิตติยา โสภณโภไคย
(กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) เรือ่ ง “คุณธรรม” “จริยธรรม” และการด�ำรงอยู่
กับสังคมประชาธิปไตย (ความหมาย และแนวคิดเชิงทฤษฎี) ได้เรียบเรียง
และเสนอว่าคุณธรรมและจริยธรรมนัน้ มีความส�ำคัญกับระเบียบการเมือง
การปกครอง ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่พึงมีต่อสังคม
จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการท�ำหน้าที่พลเมืองของสังคม
ประชาธิปไตย การจะมีระบอบประชาธิปไตยทีด่ นี นั้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั การมี
ผูป้ กครองทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรมและท�ำหน้าทีใ่ นการให้บริการประชาชนเท่านัน้
แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั การทีป่ ระชาชนท�ำหน้าทีต่ อ่ ประเทศชาติดว้ ย ทัง้ นี้ คุณธรรม
และจริยธรรมของบุคคลทีม่ ตี อ่ สังคมในสังคมประชาธิปไตยประกอบด้วย
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การมีรปู แบบความคิดสร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้านต่างๆ เช่น การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน การมีส่วนร่วม
ในการกระท�ำเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การติดตามตรวจสอบ
การท�ำงานของผูบ้ ริหารและหน่วยงานของรัฐ ทัง้ นีก้ ารมีบทบาทดังกล่าว
หากท�ำด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ในสังคม (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553)
ดังได้กล่าวไว้แต่ข้างต้นว่า คุณธรรม (Morality/Virtue) และ
จริ ย ธรรม (Ethics) เป็ น ค� ำ ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
ทั้งทางการกระท�ำพร้อมด้วยจิตใจ รู้จักใช้วิจารณญาณแยกแยะชั่วดี
อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควรกระท�ำมาตรฐานทางกฎหมาย
และประเพณีที่ยอมรับในสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง
ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ติ นจนเป็นนิสยั เช่น เป็นคนกล้า ซือ่ สัตย์ เสียสละ
อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น อันมีลักษณะครอบคลุมถึงลักษณะ
ส�ำคัญ ต่อไปนี้
1. หลักการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) เพื่อ
ตัดสินการกระท�ำของผู้อื่น
2. เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติ
การต่างๆ ลงไป
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลทีบ่ คุ คลใช้ตดั สินใจ
ในการกระท�ำสิ่งต่างๆ
4. ทัศนะเกีย่ วกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรือ
อุดมคติของสังคมจนเกิดเป็นทัศนะในการด�ำรงชีวติ ของตน
และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ได้กำ� หนดความหมาย
ของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม
เป็นมโนธรรม เป็นเครือ่ งประคับประคองใจให้ความเกลียดชัว่ กลัวบาป
ใฝ่ความดี เป็นเครือ่ งกระตุน้ ผลักดันให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบ เกิดจิตส�ำนึก
ทีด่ มี คี วามสงบเย็นภายใน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝังโดยเฉพาะเพือ่ ให้เกิดขึน้
และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และค�ำว่า “จริยธรรม”
ก็หมายถึง เกิดจิตส�ำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ปลูกฝัง
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย
และค�ำว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึงกรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ซึง่ ก�ำหนดไว้สำ� หรับสังคม เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม
ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน่ มัน่ คงและปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิต
ในทางปรัชญาการเมือง ตัวอย่างนักคิดอย่าง “โสเครตีส”
(Socrates) มีความเห็นว่า คุณธรรมทีแ่ ท้จริงมีคณ
ุ ค่าภายในตัวของมันคือ
ให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ “เพลโต” แนะว่า
คุณธรรมต้องอยูบ่ นความรู้ สิง่ ทีย่ ดึ ถือว่าเป็นคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ
ความพอดี ความยุตธิ รรม และศาสนกิจ จะไม่เป็นคุณธรรมหากสิง่ ต่างๆ
เหล่านั้นไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ สังคมที่คนในสังคมไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิด
และขัดแย้งกัน ดังนัน้ “คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล” จึงหมายถึง
สภาพคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล การมีคุณธรรม
และจริยธรรมระดับบุคคล มีความส�ำคัญต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนือ่ งจากหลักการอิสรภาพ เสรีภาพและความเสมอภาค
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ของประชาธิปไตยมีความเสี่ยงต่อการท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ถ้าสมาชิกสังคมขาดคุณธรรม โดยจ�ำแนกคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล
ในสังคมประชาธิปไตยออกเป็นสองส่วน คือ “การมีคณ
ุ สมบัตขิ องมนุษย์ทดี่ ”ี
และ “การเป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย”
“การเป็นประชาชนทีด่ ใี นสังคมประชาธิปไตย” เป็นลักษณะเฉพาะ
และเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับประชาชนที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง
ไปจากสังคมในระบอบการปกครองอื่น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะ
ทางจิตของบุคคล ต้องสอดคล้องกับการพิทกั ษ์ความเป็นอิสรภาพ เสรีภาพ
และเสมอภาคของตนเองไปพร้อมกับการเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ
และเสมอภาคของคนอื่นด้วย ได้แก่
1. การเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
2. การยอมรับความแตกต่างทางความคิด
3. ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น
4. การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
5. การตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม และ
6. การเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์สว่ นบุคคล
เพราะหากบุ ค คลค� ำ นึ ง ถึ ง แต่ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตนเอง
โดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของคนอืน่ ก็จะมีความเห็นแก่ตวั ยิง่
ถ้ามีพัฒนาการขึ้นเป็นผู้ปกครองก็จะกลายเป็นผู้ปกครอง
ที่เผด็จการ
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แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ในสังคมประชาธิปไตย
ไมเคิล กรอส (Michael L. Gross) ศาสตราจารย์ทางด้าน
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ได้เสนอไว้
ในหนังสือที่ชื่อว่า Ethics and Activism: The Theory and Practice of
Political Morality ว่าส�ำหรับตัวเขาเองนั้น มีความเชื่อว่า ความมั่นคง
ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ทมี่ พี นื้ ฐานอยูบ่ นจริยธรรมและการด�ำเนินการ
ของจิต เมือ่ รัฐท�ำผิดพลาด มันขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการแก้ไขโดยพลเมือง
ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเชิงศีลธรรมจรรยาน�ำพวกเขาไปสู่การรู้และแก้ไข
ความผิด แต่ความรูส้ กึ เชิงศีลธรรมจรรยาทีว่ า่ นี้ ยังคงมีปญ
ั หาทีก่ ารตีความ
แต่ฮาเบอร์มาส (Habermas) และจอห์น เดวี (John Dewey) นักทฤษฎี
เหล่านี้เน้นว่า ความยุติธรรมต้องเป็นหลักการอันดับแรกของการเมือง
พวกเขานิยามความยุตธิ รรมโดยใช้คำ� ทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ผลประโยชน์
ความเป็นธรรม หรือการบรรยายเชิงจริยธรรม แต่แนวความคิดหลักก็คอื
ความยุติธรรม นักทฤษฎีกลุ่มนี้เห็นว่าการกระท�ำทางการเมืองในฐานะ
ผลผลิตของความจ�ำเป็นในประวัตศิ าสตร์ แต่วตั ถุประสงค์ของการกระท�ำ
นั้นไม่แตกต่างกันนั่นคือการปกป้องความยุติธรรม กรอสเห็นว่า การมี
จริยธรรมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ต้องการคนที่ถูกก�ำหนดให้มีบทบาท
ไปกระท�ำกิจกรรมการเมืองโดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม
ความเท่าเทียมกันและศักดิศ์ รีของมนุษย์งานทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องถูกก�ำหนด
ไว้ในหน้าที่ความเป็นธรรม และหลักการที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น
เป็นที่ตั้ง เขาต้องช�่ำชองอย่างมีจริยธรรมและมีทรรศนะชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักการทางจริยธรรม หมายความว่าพวกนี้จะต้องเป็นอิสระจาก
ผลประโยชน์ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอิสระจากอิทธิพลทาง
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การเมืองและระมัดระวังอย่างเต็มทีเ่ กีย่ วกับความไม่แน่นอนของการเมือง
แต่เมื่อกรอสท�ำการวิจัย 3 กรณีศึกษา เขาพบว่า ปัจเจกบุคคลที่มี
ความสามารถทางการเมืองมากทีส่ ดุ ส่วนมากจะเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ
ทางจริยธรรมน้อยที่สุดเพราะเมื่อเขาศึกษานักกิจกรรมทางการเมือง
กรณีผู้ช่วยเหลือพวกยิวให้รอดจากการล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี ผู้เข้าร่วม
ขบวนการต่อต้านการท�ำแท้งในสหรัฐเมริกา และขบวนการเรียกร้อง
ความสันติในอิสราเอล เขาพบว่ามันไม่ใช่เรือ่ งของคนทีม่ ศี ลี ธรรมจรรยาสูง
แต่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางศีลธรรมจรรยา
ต่างหากที่แสดงให้ปรากฏถึงความสามารถทางการเมือง
ส�ำหรับทางจิตวิทยา ลอเรนซ์ โคลเบิรก์ (Lawrence Kohlberg)
นั ก จิ ต วิ ท ยาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชิ ค าโก ได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย ทดลอง
การสร้างสถานการณ์สมมติ ก�ำหนดปัญหาทางจริยธรรมแบบทางสองแพร่ง
ทีผ่ ตู้ อบยากจะตัดสินใจได้วา่ “ถูก” “ผิด” “ควรท�ำ” “ไม่ควรท�ำ” อย่างชัดเจน
เด็ดขาด เนือ่ งจากขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง โดยการตอบจะขึน้ กับ
วัยของผูต้ อบเกีย่ วกับความเห็นใจในบทบาทของผูแ้ สดงพฤติกรรมในเรือ่ ง
ค่านิยม ความส�ำนึกในหน้าทีใ่ นฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุตธิ รรม
หรือหลักการที่ตนยึดถือซึ่งโคลเบิร์กให้ค�ำจ�ำกัดความของ “จริยธรรม”
ว่าเป็นความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับความถูกผิดและเกิดขึน้ จากกระบวนการ
ทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา
โดยโคลเบิร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจากพัฒนาการ
ของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น
เขายังพบว่าส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุด
ในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11 – 25 ปี
การใช้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ จะแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
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ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึง่ โดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้
เหตุผลทีล่ กึ ซึง้ ยากแก่การเข้าใจยิง่ ขึน้ ตามล�ำดับของวุฒภิ าวะทางปัญญา
(กิตติยา โสภณโภไคย, 2555, น. 2 – 7)
โคลเบิร์ก (1958) ได้พัฒนาทฤษฎีทางจริยธรรมตามแนวคิด
ของเพียร์เจท์ในงาน “Theory of Moral Development” (1932) ศึกษา
ด้วยการสัมภาษณ์เน้นทีค่ ณ
ุ ธรรมแบบทางสองแพร่ง (Moral Dilemmas)
ซึง่ โคลเบิรก์ สรุปขัน้ ตอนพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็น 3 ระดับ
6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ระดับ Pre-Conventional Morality คือ ช่วงวัยก่อน 10 ปี
เด็กเข้าใจว่าความดีคอื สิง่ ทีท่ ำ� ตามเกณฑ์ทผี่ ใู้ หญ่กำ� หนด เพือ่ หลีกเลีย่ ง
จากการถูกลงโทษโดยผูใ้ หญ่ และคาดหวังแรงจูงใจในการกระท�ำตอบแทน
ตามเกณฑ์ด้วยรางวัล หรือค�ำชมเชย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลักการเชือ่ ฟังเพือ่ หลบเลีย่ งการลงโทษ (obedience
and punishment orientation)
(2) หลักการกระท�ำต่างตอบแทน (individualism and
exchange)
2) ระดับ Conventional Morality ช่วงวัยตัง้ แต่ 10 ปี ถึงวัยผูใ้ หญ่
ช่วงวัยรับรูบ้ รรทัดฐานจริยธรรมของสังคม และกระท�ำตามบทบาทหน้าที่
ในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งสังคม ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางจริยธรรมตามที่
สังคมคาดหวัง หรือก�ำหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลักการกระท�ำเพือ่ ให้คนอืน่ เห็นว่าดี (interpersonal
relationships) ช่วงเข้าสูว่ ยั รุน่ เด็กวัยนีจ้ ะกระท�ำตาม
สิง่ เป็นทีพ่ อใจ เพือ่ ให้ได้รบั จากยอมรับจากกลุม่ เพือ่ น
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(2) หลักการกระท�ำตามหน้าที่ทางสังคม (maintaining
the social order)
3) ระดับ Post-Conventional Morality คือ ระดับวัยผู้ใหญ่
ทีไ่ ตร่ตรองเลือกการให้คณ
ุ ค่าหลักจริยธรรมทีต่ นยึดถือตามสิง่ ทีต่ นเห็นว่า
ถูกต้อง ชอบธรรม ซึง่ นับเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมขัน้ สูงสุดทีโ่ คลเบิรก์
เห็นว่าจะมีเพียงมนุษย์จ�ำนวนร้อยละ 10-15 เท่านั้น ที่สามารถพัฒนา
มาถึงระดับนี้ได้ ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลั ก การสั ญ ญาประชาคม และยื น หยั ด ปกป้ อ ง
ความถู ก ต้ อ งชอบธรรม (Social Contract and
Individual Rights) คือการเลือกกระท�ำสิง่ ทีข่ ดั แย้งกับ
ผลประโยชน์สว่ นบุคคล และกระท�ำเพือ่ ผลประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม
(2) ยื น หยั ด รั ก ษาหลั ก การ (Universal Principles)
ในขั้ น ตอนนี้ มี ก ารพั ฒ นาทางจริ ย ธรรมที่ สู ง สุ ด
ด้วยการยืนหยัดกระท�ำการเพือ่ รักษาหลักการทีถ่ กู ต้อง
โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าสิ่งนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่
จากสังคม รวมถึงยอมรับผลลัพธ์ของการต่อต้าน
ในรูปแบบต่างๆ (Saul McLeod, 2013)
ส�ำหรับมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม
มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละปัจเจกบุคคลกับสังคม
แวดล้อมทีอ่ าศัย พฤติกรรมทางคุณธรรม (Moral Behavior) จึงมีรากฐาน
มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการรับรู้ และปฏิบัติตามคุณค่า
ทางคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมที่ตนสังกัด เช่นที่แทงนีย์ สติววิค
และมาเชค ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางคุณธรรม
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(Moral Emotions) กับพฤติกรรมคุณธรรม (Moral Behavior) ซึง่ สามารถ
สรุปโดยสังเขปว่า ผู้วิจัยชี้ว่าการที่มนุษย์มีประพฤติตัวมีคุณธรรม
หรือขาดคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางคุณธรรรมที่ก่อตัว
มาจากประสบการณ์ทางคุณธรรมทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ ได้รบั ดังนัน้ พฤติกรรม
คุณธรรมจึงท�ำงานอยู่บนฐานระดับจิตส�ำนึก (Self-Conscious State)
แต่ละปัจเจกบุคคลจะมีคณ
ุ ธรรมหรือความละอายใจจากการขาดคุณธรรม
มีความสัมพันธ์ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล (Tangney, Stuewig, and Mashek, 2007)
นอกจากกลุม่ นักคิดในแขนงต่างๆ ทีไ่ ด้นยิ ามความหมายของ
จริยธรรมเอาไว้ในหลายแง่มมุ องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ
(United Nations หรือ UN) ก็เป็นหนึง่ ในองค์การทีไ่ ด้ระบุหลักจริยธรรม
เอาไว้ ส�ำหรับองค์กรสหประชาชาติ ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
มาตรา 101 มีข้อความระบุไว้ถึงหลักการที่ใช้พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่
และการตัดสินใจให้บริการนั่นคือเรื่องการรักษาประสิทธิภาพด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด ความสามารถ และความซือ่ สัตย์
หลักความเป็นมืออาชีพ เคารพความหลากหลายเป็นค่านิยมหลักที่
คาดหวั ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ร ความซื่ อ สั ต ย์ นั้ น อาจหมายถึ ง
ความเที่ยงตรงมีศีลธรรม หรือจริยธรรมที่เป็นหลักคุณธรรม ในบริบท
ขององค์กรจริยธรรมและความซือ่ สัตย์นนั้ ถูกนิยามไว้กว้างๆ ว่าหมายถึง
ข้อผูกมัดทางความคิดและการกระท�ำทางศีลธรรมในทุกด้านในการบริหาร
และด�ำเนินงานในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะอ้างความหมายของ
ความซือ่ สัตย์และจริยธรรมโดยตรวจสอบกับกฎบัตรของสหประชาชาติ
ว่า “เป็นมาตรฐานในการควบคุมข้าราชการพลเรือนระดับสากล” โดย
ได้รบั การยอมรับโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสากลในปี 2001
และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติซึ่งเป็นเอกสารแนวทาง
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ในเรือ่ งดังกล่าว องค์การยังแยกแยะระหว่างจรรยาบรรณและจริยธรรม
ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ างคนอาจไม่ได้สงั เกตเห็นจรรยาบรรณนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับ
การยอมท�ำตามข้อก�ำหนดและมีการลงโทษ ในขณะทีเ่ รือ่ งของจริยธรรมนัน้
เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจและการป้องกันตามธรรมชาติ (Wynes and
Zahran, 2010, p. 3) ส�ำหรับสหประชาชาติเองนัน้ องค์กรมีคณ
ุ ค่าทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ได้ แ ก่ หลั ก ความเป็ น อิ ส ระ ความภั ก ดี ต ่ อ หลั ก การของหน่ ว ยงาน
หลักความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการเคารพ
สิทธิมนุษยชน (United Nations Ethics Office, 2012, pp. 3-4)
จากความหมายของจริยธรรมข้างต้น จะพบว่า จริยธรรมนั้น
ต้องมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งแบบแคบ คือ บรรดาข้อห้ามต่างๆ
และในความหมายกว้างคือเรื่องสิ่งสร้างสรรค์ที่มนุษย์พึงกระท�ำเพื่อ
รักษาสังคมการเมืองของตน ในทางปฏิบัตินั้นเองจริยธรรมจะเป็นกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติเพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์การ ทั้งนี้การด�ำรงอยู่ของหลักจริยธรรมนั้นยังประคับประคอง
ให้สงั คมประชาธิปไตยด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ เนือ่ งจาก ช่วงสร้างสมดุล
ระหว่างหลักการเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย
กับการรักษากฎระเบียบอันดีงามของสังคม แม้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมจะมี
ความหมายใกล้เคียงกันจนถูกน�ำไปใช้คกู่ นั เสมอ แต่ทว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
ความหมายของคุณธรรมกับจริยธรรมนั้นจะพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่อง
ของแนวคิด จิตส�ำนึกในระดับทีล่ กึ กว่าเรือ่ งของคุณธรรมและเป็นกรอบ
ในการประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม มีความสลับซับซ้อนในตัวของมันเอง
มีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรมเชิงปรัชญา มีฐานคติทางความคิด
และต้องสามารถน�ำมาใช้ปฏิบตั ิ เป็นประจ�ำทุกวัน นัน่ คือ จากใจและกาย
ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้สามารถสรุปเปรียบเทียบความหมายของค�ำว่า
“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ดังตารางข้างล่างนี้
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ตาราง 6 : เปรียบเทียบความหมายของค�ำว่า “คุณธรรม”
และ “จริยธรรม”
ความหมาย
ประเด็นเปรียบเทียบ
คุณธรรม - คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ -เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนองและ จิตใจ
สังคม
-คุณธรรมเป็นมุมมองแง่หนึ่งของ
- สภาพคุณงามความดีทางความ จริยธรรม ซึง่ คำ�นึงถึง สิง่ ทีถ่ กู และผิด
ประพฤติและจิตใจ
โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ ได้แก่
- ความดี ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด 1) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละ
ในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติ บุคคล
อันดีงาม
2) ระบบยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
- สิ่ ง ที่ี มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิน่ ประวัต-ิ
เป็ น ความดี ง าม เป็ น มโนธรรม ศาสตร์ทางสังคม และธรรมเนียม
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้ ปฏิบัติ
เกลียดความชัว่ กลัวบาป ใฝ่ความดี
3) สภาพคุณความดีหรือคุณลักษณะ
เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ทีแ่ สดงออกของความดีทแี่ สดงออก
ความรูส้ กึ รับผิดชอบ เกิดจิตสำ�นึก
ด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์
ที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่ง
แก่คนทั่วไป
ทีต่ อ้ งปลูกฝังโดยเฉพาะเพือ่ ให้เกิด
ขึน้ และเหมาะสมกับความต้องการ -จริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
ในสังคมไทย

in_

-6-

(490-726).indd 593

23/9/2565 16:56:38

594

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ความหมาย
จริยธรรม - ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ
เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ซึง่ สรุป
ได้วา่ คือข้อควรปฏิบตั ิ หรือกริยาที่
ควรประพฤติประพฤติทสี่ อดคล้อง
กับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้อง
ดีงาม

ประเด็นเปรียบเทียบ
-เป็ น ลั ก ษณะการแสดงออกของ
ร่างกาย ทางการประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่
สะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็น
รูปธรรม
-จริยธรรมมาจากคุณธรรมในตัวเอง
ของแต่ละบุคคล

- การกระทำ�ทั้งทางกาย วาจา ใจ
อันเป็นพฤติกรรมทีค่ นดีควรกระทำ� -ผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรม คื อ ผู้ ที่ เ ลื อ กจะ
แสดงออกทางกายที่ ถู ก ต้ อ งและ
อยู่เสมอๆ
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
- สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดย
ธรรมชาติ ซึง่ จะต้องพัฒนาขึน้ โดย -องค์ประกอบของจริยธรรม ได้แก่
อาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ ความประพฤติ การสะท้อนความ
มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลัก นึ ก คิ ด และจิ ต สำ�นึ ก การเกิ ด การ
การทางศี ล ธรรม หลั ก ปรั ช ญา กระทำ�ดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย และ
การสร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น
วั ฒ นธรรม กฎหมายหรื อ จารี ต
ประเพณี เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่ -ความหมายของคำ�อื่นที่ใกล้เคียง
ตนเองและสั ง คม นอกจากนี้ เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย คื อ จริ ย ศาสตร์
จริ ย ธรรมยั ง ใช้ เ ป็ น แนวทาง จริ ย ศึ ก ษา และศี ล ธรรม โดย
ประกอบการตัดสินใจเลือกความ “จริยศาสตร์” หมายถึง วิชาทีม่ เี นือ้ หา
ประพฤติ / การกระทำ�ที่ ถู ก ต้ อ ง เรื่องความประพฤติ จึงมีเนื้อหาที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดว้ ย พาดพิงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
ซึง่ เมือ่ สังคมสลับซับซ้อนขึน้ มีการ ศีลธรรมด้วย และจะเน้นที่อุดมคติ
แบ่งหน้าทีก่ นั ออกเป็นหน้าทีต่ า่ งๆ ส่ ว น “จริ ย ศึ ก ษา” หมายถึ ง การ
จึงมีข้อกำ�หนดที่เรียกว่า “จรรยา เล่าเรียนฝึกอบรมเรือ่ งความประพฤติ
วิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึน้ เพื่ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ข องคน แนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
ในอาชีพนั้นๆ
ตลอดจนระเบี ย บกฎหมายของ
บ้านเมืองแห่งชุมชนและประเทศ
นั้ น ๆ และจะเน้ น ที่ ก ารเล่ า เรี ย น
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ความหมาย
- กรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพ่ งึ
ปฏิบัติ ซึ่งกำ�หนดไว้สำ�หรับสังคม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็น
เป็ น สุ ข ความรั ก สามั ค คี ความ
อบอุ่ น มั่ น คงและปลอดภั ย ใน
การดำ�รงชีวิต

ประเด็นเปรียบเทียบ
กระบวนการเรียนรู้ และ “ศีลธรรม”
หมายถึ ง กฎข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาที่
บุคคลพึงปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ประกอบด้วยคุณธรรม ทั้งนี้
ความเป็ น คนดี มี ศี ล ธรรมก็ เ ป็ น
อุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต และ
เป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษาเล่าเรียน
ให้เกิดผลแก่ชีวิตอย่างจริงจัง
-จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่า
ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลัก
คำ�สอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความ
ประพฤติปฏิบัติชอบ แต่จริยธรรม
หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยู่บน
หลักคำ�สอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
-จริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนทำ�ตาม
และมีบทลงโทษสำ�หรับผูฝ้ า่ ฝืน ดังนัน้
สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
เพราะกลั ว ถู ก ลงโทษ ในขณะที่
จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้นคน
จึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายก็ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็น
แรงหนุนจากภายนอก

ที่มา : กิตติยา โสภณโภไคย. (2553), น. 123 – 124.
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ความเป็นมาของจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับว่า การเมืองและศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ค�ำว่า morality (ศีลธรรม) แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นค�ำ
ในภาษาละตินทีใ่ ช้แปลค�ำว่า ethics (จริยธรรม) ในภาษากรีก สะท้อนได้
จากค�ำว่า ethos และ ethnos ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้คน
หรือประชาชาติ จริยธรรมหรือศีลธรรม9นัน้ ต้องครอบคลุมทัง้ ความหมาย
อย่างแคบ นัน่ คือจริยธรรมในความหมายเชิงลบหรือปฏิเสธ เช่น ข้อบัญญัติ
ข้อห้ามต่างๆ โดยมีความสากลอยู่ในตัวไม่ว่าระบอบการเมืองแบบใด
ก็ตอ้ งยอมรับข้อห้ามดังกล่าวน�ำมาปฏิบตั เิ หมือนกันหมด (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 6) อย่างไรก็ตาม จริยธรรมในความหมายแคบนัน้ อาจยังไม่เพียงพอ
ในการแยกคุณลักษณะของประชาชาติออกจากกัน ต้องท�ำความเข้าใจ
จริยธรรมในความหมายดั้งเดิมหรือความหมายกว้างเพิ่มเติมด้วย
โดยจริยธรรมในความหมายกว้างสมบัติได้อธิบายตามแนวคิดของ
อริสโตเติล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 7) เนือ่ งจากแนวคิดของอริสโตเติล
นัน้ เป็นแรงบันดาลใจของแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ อริสโตเติลชีว้ า่
ความประเสริฐของมนุษย์ในแง่บวกมีความส�ำคัญไม่แพ้ชดุ ข้อห้ามต่างๆ
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น.7) ชุมชนการเมืองไม่อาจอยู่รอดจาก
การรุกรานของผู้อื่นได้ด้วยการที่พลเมืองมีแต่จริยธรรมอย่างแคบ เช่น
เรื่องของความกล้าหาญ ความโอบอ้อมอารี ความยุติธรรม ล้วนแล้ว
แต่เป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำให้คุณลักษณะของมนุษย์นั้น
สมบูรณ์10 และความสมบูรณ์ของมนุษย์นั้นจะเกิดได้ในชุมชนการเมือง
เพิอ่ ความง่ายในการท�ำความเข้าใจในงานเขียนของสมบัติ จันทรวงศ์ได้ใช้คำ� ว่า
จริยธรรมและศีลธรรมในแง่ที่มีความหมายเหมือนกัน
10
จริยธรรมที่เหมาะกับมนุษย์ผู้ประเสริฐในประเทศหนึ่งๆ ย่อมเป็นผลผลิตของ
กฎระเบียบทางสังคมทีย่ อ่ มแตกต่างกันไป เช่น จริยธรรมทีเ่ หมาะในประเทศทีเ่ ป็น
เผด็จการสังคมนิยมและทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยย่อมต่างกัน
9
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เท่านั้น
ราวต้นทศวรรษที่ 16 นักคิดสมัยใหม่แนวสัจนิยม (Realism)
ออกมาต่อต้านของแนวคิดของอริสโตเติลและเสนอให้มองธรรมชาติของ
มนุษย์ตามความเป็นจริง นักคิดในยุคนีเ้ ชือ่ ว่าความเสมอภาคของมนุษย์
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าเรือ่ งของปัญญาและคุณธรรม นอกจากนี้ นักปรัชญา
การเมื อ งสมั ย ใหม่ ยั ง เชื่ อ ในเรื่ อ งกฎแห่ ง ธรรมชาติ (Natural Law)
สิทธิต่างๆ ตามธรรมชาติ (Natural Rights) เป็นความเชื่อที่ว่ามีสิ่งที่
ถูกต้องโดยธรรมชาติ (Natural Right) หรือถูกต้องตามธรรมชาติ (Right
According To Nature) และสิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องในตัวเอง (Intrinsic
Right) (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 11) ความถูกต้องตามธรรมชาตินี้
นั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงในเรื่องคุณธรรมในจิตวิญญาณของ
มนุษย์ดว้ ย ฉะนัน้ คุณธรรมทีส่ ร้างชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่มนุษย์จงึ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมตามธรรมชาติ มนุษย์ที่มีสติปัญญาหรือคุณธรรมต�่ำกว่า
ย่อมเชือ่ ฟังผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญาหรือคุณธรรมสูงกว่า ทัง้ นีค้ ณ
ุ ธรรมนัน้ ต้องมา
คู่กับปัญญา เนื่องจากความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่า
จะสร้างผลดีต่อผู้ถูกปกครองจึงต้องมีเรื่องของคุณธรรมมาก�ำกับเสมอ
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 27)
การเกิดขึ้นของคติปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ท�ำให้
คนขาดจิตสาธารณะ ยึดถือเอาเรื่องความเสมอภาคและอิสระเสรี
จนบ่อนเซาะคุณธรรมทั้งชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 30) และการเกิดขึ้นของความคิดยุคแห่งการรู้แจ้ง (The Age
of Enlightenment) ทีเ่ ชือ่ ในเหตุผลของมนุษย์ ข้อเสนอของนักคิดในกลุม่
ภูมธิ รรมหัวรุนแรง (Radical Enlightenment) นัน้ ไม่เห็นด้วยกับความคิด
ของจอห์น ล็อก (John Locke) ทีเ่ สนอเรือ่ งความเสมอภาคทีผ่ กู ติดอยูก่ บั
มิติศาสนาและศีลธรรมแบบดั้งเดิม และยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
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นิวตันที่ว่าจะต้องมีการด�ำรงอยู่ของพระเจ้าที่ท�ำงานควบคู่กันไปกับ
กฎตามธรรมชาติของจักรวาล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 37-38)
นักคิดในกลุม่ ภูมธิ รรมหัวรุนแรงเอารากฐานความคิดของเบเนดิก สปิโนซา
(Benedict Spinoza) ทีม่ องว่าจิตวิญญาณ (soul) และร่างกาย (body) คือ
สิง่ เดียวกัน พวกเขาปฏิเสธนักคิดภูมธิ รรมสายกลาง ทีม่ องว่าจิตวิญญาณ
และร่างกายแตกต่างกันโดยพืน้ ฐาน และกฎทีค่ วบคุมจิตใจและการกระท�ำ
ทางศีลธรรมนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะแยกออกจากกฎทางธรรมชาติทคี่ วบคุม
วัตถุทั้งหลาย และกลายเป็นพวกวัตถุนิยม (materialist) อย่างเต็มตัว
การเคลื่อนไหวภายในจิตที่กระตุ้นให้มนุษย์ตัดสินใจในทางศีลธรรม
เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางกลไกที่หลากหลาย การกระท�ำของ
มนุษย์เป็นผลมาจากกระบวนการอันสลับซับซ้อนของแรงขับ แนวโน้ม
และแรงจูงใจต่างๆ มากมาย เพราะฉะนัน้ จึงไม่อาจมีคำ� อธิบายชุดใหญ่
เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ศาสตร์ทาง
ศีลธรรมทีเ่ ป็นจริงและเป็นสากลจะต้องเริม่ ต้นจากฐานทีว่ า่ ด้วยความรัก
ในตนเองและความรักในผลประโยชน์ของมนุษย์ คือต้องเริ่มต้นด้วย
การยอมรับในสิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งปวงที่จะรักตนเอง
เสียก่อน เฉพาะการแสวงหาความพึงใจที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ
ต่อตนเองเท่านัน้ ทีเ่ ป็นสิง่ ผิดในทางศีลธรรม เพราะฉะนัน้ สังคมจึงไม่อาจ
น�ำมนุษย์ไปสู่คุณธรรมโดยการนิยามคุณธรรมให้เท่ากับการต่อต้าน
ขัดขืนแรงโอนเอียงไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะต้อง
ถูกกล่อมเกลาให้เป็นพลเมืองดี แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธตนเองอย่างเคร่งครัด
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, น. 40) กล่าวได้ว่า นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง
ต้องการให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งปวง ศีลธรรมที่แท้จริงอยู่ที่
การยกย่องและการเคารพกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมและสถาบันทางการเมือง
ที่ยุติธรรม มาตรวัดทางศีลธรรมเพียงหนึ่งเดียว ก็คือ ความยุติธรรม
ในแง่ของการยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียม การไม่ท�ำร้ายผู้อื่นในส่วนที่
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เป็นสิทธิ ความมั่นคง และทรัพย์สินของเขา กรอบแนวคิดทางศีลธรรม
ดังกล่าวนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหลักการเรื่องความเสมอภาคและ
ระบอบประชาธิปไตย เพราะในขณะทีน่ กั คิดภูมธิ รรมหัวรุนแรงเรียกร้อง
ศีลธรรมใหม่ที่มีฐานอยู่บนเหตุผลเพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ชี้ให้เห็น
ด้วยเช่นกันว่า ศาสนาอย่างทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ ถือก�ำเนิดมาจากความกลัวและ
ความกังวลของมนุษย์ดงั้ เดิม และเพราะฉะนัน้ จึงเป็นเวลาหลายศตวรรษ
มาแล้วที่ศาสนจักรกลายเป็นตัวแทนของความเสื่อมทรามทางสังคมที่
ค�ำ้ จุนโดยระบอบทรราชย์ (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 41) นักคิดภูมธิ รรม
หัวรุนแรงยังมองว่าวัตถุประสงค์ของรัฐอยู่ที่การส่งเสริมสนับสนุน
ผลประโยชน์ในทางโลกของคนข้างมากและป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์
ของคนส่วนน้อยเข้ามาครอบง�ำกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ รัฐบาลทีด่ ไี ด้แก่
รัฐบาลที่ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้บัญญัติกฎหมายปลอดจากเกณฑ์ทาง
อุดมการณ์อนื่ ใดทัง้ ปวง และใช้กระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ท�ำให้แน่ใจ
ได้ว่า การศึกษา ผลประโยชน์ส่วนตน การถกเถียงกันในทางการเมือง
และค่านิยมทางศีลธรรมของสังคมสอดคล้องกับคุณประโยชน์ของส่วนรวม
นีห่ มายถึงการสร้างกรอบระเบียบร่วมกันอันเป็นสากลของทัง้ กฎหมายและ
ศีลธรรมส�ำหรับทุกๆ คนขึ้นในคราวเดียวกัน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556,
น. 42) โดยสรุปเป้าหมายของนักคิดภูมธิ รรมหัวรุนแรงคือประชาธิปไตย
ความเสมอภาคทางเชื้อชาติและเพศ เสรีภาพส่วนบุคคลในการใช้ชีวิต
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในทางความคิด การแสดงออกของปัจเจกบุคคล
และของสือ่ มวลชน การกันเอาศาสนาออกไปจากการเมือง และการศึกษา
และการแยกศาสนาออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด ข้อแตกต่างประการ
ส�ำคัญของพวกเขาและกลุ่มภูมิธรรมสายกลางอยู่ที่ว่า ในขณะที่นักคิด
กลุ่มภูมิธรรมสายกลางเชื่อว่าโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่
พระเจ้าสร้างขึน้ และกรอบระเบียบของสังคมทีม่ กี ษัตริยแ์ ละอภิสทิ ธิช์ น
เป็นผู้ปกครองเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง
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กลับเชือ่ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกเป็นสิง่ เดียวกัน คือ เป็นวัตถุเหมือนกันหมด
และเพราะฉะนัน้ จึงเรียกร้องระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีตวั แทน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 43) พวกเขายังต้องการยกเลิก
ค่านิยมแบบจารีตหรือที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วอย่างถึงรากถึงโคน โดยมี
ความหวังว่ายิง่ มนุษย์ “รูแ้ จ้ง” มากขึน้ เท่าใด รูซ้ งึ้ ถึงผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง
ของเขามากยิ่งขึ้นเท่าใด เขาก็จะเข้าใจสายสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์
กับผูอ้ นื่ มากยิง่ ขึน้ ไปด้วยเป็นเงาตามตัว (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 44)
โดยสมบัติได้หยิบยกเอาค�ำแถลงของคณะนิติราษฎร์11 ขึ้นมาอธิบาย
ว่า ข้อธรรมและความเชือ่ ในทางจารีตประเพณีเป็นกรงขังการใช้เหตุผล
ของมนุษย์ (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 8) เป็นตัวอย่างของหลักคิดแบบ
“รู้แจ้ง” ในบริบทสังคมไทย
เมือ่ มนุษย์มเี หตุผลและยึดหลักเรือ่ งความเสมอภาค อิสรภาพ
ขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นของคติแบบปัจเจกบุคคลนิยมแล้วลัทธิเสรีนิยม
(liberalism) เองก็เป็นอีกความคิดหนึ่งที่รองรับทุนนิยมและบ่อนเซาะ
คุณธรรม การยึดถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นหัวใจของอิสรภาพ จริยธรรม
และศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 22) ความแตกต่างด้านจริยธรรมของผู้คนมีฐานะไม่แตกต่าง
อะไรจากความแตกต่างด้านรสนิยม ปัจเจกบุคคลต้องไม่ประเมินคุณค่า
ดร.วรเจตน์ ได้อธิบายโดยเน้นความส�ำคัญของเหตุผลจนท�ำให้เหตุผลเท่ากับ
ความดี ไว้ว่า “ทั้งนี้โดยที่ถือว่า “เหตุผล” มีคุณค่าเท่าเทียมกับ “ความดี” การใช้
สติปัญญาครุ่นคิดตรึกตรองไม่หลงเชื่ออะไรอย่างงมงายมีค่าเป็นคุณธรรม ถือว่า
มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะได้รับการฝึกฝนให้ใช้สติปัญญาได้ และถือว่าเหตุผล
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการรับรูป้ รากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ รอบตัวอย่างเท่าทัน” โปรดดู
สมบัติ จันทรวงศ์, (2555), “วิถีประชาธิปไตยไทย : มุมมองเบื้องต้นว่าด้วยตัวตน
สิทธิและจริยธรรมทางการเมือง (ตอนทีห่ นึง่ )”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), น. 5-36.
11
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ทางจริยธรรมของผู้อื่นแม้ว่ามันจะน�ำไปสู่การหลงตัวเอง ความโอ้อวด
ของสมาชิกของสังคมก็ตาม ความหลากหลายทางศีลธรรมคือสิ่งดีงาม
ทีต่ อ้ งรักษาเอาไว้ควบคูก่ นั ไปกับการมีขนั ติธรรมแบบวางเฉยหรือวางตัว
เป็นกลาง ชีวติ ทีด่ คี อื ชีวติ ทีเ่ ราเลือกเอง ตัวตนของมนุษย์คอื การปล่อย
ตามใจตัว สัมพัทธภาพทางศีลธรรมก็เฉกเช่นเดียวกันกับสัมพัทธภาพทาง
วัฒนธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง นั่นคือทุกคนต้องเคารพ
สิทธิของผูอ้ นื่ ทีจ่ ะตามใจตัวเอง ฉะนัน้ มุมมองด้านจริยธรรมทีแ่ ท้จริงคือ
การปฏิเสธน�้ำหนักของจริยธรรม ท�ำให้ผู้ที่สนับสนุนคติเสรีนิยมมองว่า
ประชาธิปไตยไม่จ�ำเป็นต้องสนใจเรื่องของคุณธรรมของพลเมือง (Civic
virtue) เพราะสิ่งที่จะท�ำให้ประชาธิปไตยด�ำรงอยู่ได้ ไม่ใช่คุณลักษณะ
ที่ดีของพลเมือง แต่เป็นสถาบันทางสังคมและการเมืองทั้งหลายที่เป็น
สถาบันเสรี ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ระบบกฎหมายที่ท�ำให้ผู้คน
ซึง่ แตกต่างกันมากมายสามารถอยูร่ ว่ มกันได้เท่านัน้ (สมบัติ จันทรวงศ์,
2556 น. 70 – 71) สมบัตถิ อื ว่าวิถชี วี ติ ดังกล่าวทีถ่ อื เอาอิสระเสรีเป็นทีต่ งั้
ส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางการเมืองของสังคมหนึ่งๆ ไม่มีเรื่องของ
ความศักดิส์ ทิ ธิห์ รือข้อห้าม ศีลธรรมหมดความส�ำคัญลงไปตัวตนแบบใหม่
ของมนุษย์ทมี่ แี นวคิดเรือ่ งอิสระเสรีของปัจเจกชนสมัยใหม่เข้ามาทดแทน
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 74 – 75) จริยธรรมได้กลายมาเป็นเป้าโจมตี
มีลักษณะเลื่อนลอยไม่เหมือนกฎหมายและขึ้นอยู่กับการตีความของ
แต่ละบุคคล จริยธรรมมีลักษณะเป็นอัตวิสัยและยังรักษาโครงสร้าง
อ�ำนาจเดิมเอาไว้โดยเฉพาะกรณีของสังคมไทย
มุมมองที่มักถูกมองข้ามไปในข้ออ้างเรื่องการแยกศีลธรรม
ออกจากกฎหมายหรือการเมือง คือ แรงจูงใจของผูม้ อี ำ� นาจไม่วา่ จะเป็น
นักการเมือง คือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ค�ำพูดทีว่ า่ “การเมืองคืออะไร คือการใช้
อ�ำนาจบังคับ บังคับให้คณ
ุ จอดเมือ่ เจอไฟแดง. ผมไม่จำ� เป็นต้องเป็นคนดี
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ก็บังคับคุณได้ แต่เพราะผมมีอ�ำนาจทางการเมือง ผมถึงบังคับคุณได้”
ส่อว่าคนที่พูดอย่างนี้น่าจะมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วว่าผู้มีอ�ำนาจเป็น
ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมในระดับหนึง่ เพราะล�ำพังการมีอำ� นาจทางการเมืองอยูใ่ นมือ
ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้มีอ�ำนาจนั้นจะใช้อ�ำนาจอย่างยุติธรรมหรือ
ใช้อำ� นาจอย่างยุตธิ รรมทุกครัง้ เพราะฉะนัน้ คนทีม่ อี ำ� นาจทางการเมือง
จึงต้องยิ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมเพื่อก�ำกับให้เขาใช้อ�ำนาจ
ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น การใช้อ�ำนาจ
ในทางทีผ่ ดิ ย่อมเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย แต่จะยิง่ ดีกว่านัน้ หากผูท้ ี่
มีอำ� นาจนัน้ มีความปรารถนาในใจ คือส�ำนึกทางศีลธรรมว่าจะไม่กระท�ำผิด
ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับการมองว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นแค่
เรื่องของระบบกฎหมายที่ท�ำให้คนที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ โดยมี
สถาบันทางการเมืองที่เป็นเสรีเป็นกลไกหลักโดยไม่ต้องพึ่งพามิติด้าน
ศีลธรรมของมนุษย์ ได้แก่ การมองว่าควรออกแบบสถาบันทางการเมือง
ในลักษณะของกลไกทีใ่ ห้ “คนชัว่ มาถ่วงดุลกัน” เรือ่ งนีส้ มบัตติ งั้ ข้อสังเกต
ไว้สองประการ ประการแรก “ความคิดเรื่องเอาคนชั่วมาถ่วงดุลกัน”
เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมประชาธิปไตยเองและ
มีเจตนาใช้ผอ่ นปรนอ�ำนาจทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ ให้ออ่ นก�ำลัง
หรือบรรเทาเบาบางลง ประการทีส่ องเป็นข้อสงสัยธรรมดาๆ ว่าคนชัว่ ทีไ่ หน
จะมาเสียเวลานัง่ ออกแบบรัฐธรรมนูญหรือกติกาสถาบันทางการเมืองให้
“คนชัว่ มาถ่วงดุลกัน” คนทีค่ ดิ ออกแบบสถาบันการเมืองในลักษณะนัน้ ได้
ย่อมต้องไมใช่คนชั่วเอง แต่ต้องเป็นคนดีเท่านั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,
2556 น. 81-82)
สิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีบ่อนเซาะคุณธรรมนั้นคือลัทธิ
ปัจเจกบุคคลนิยมและความเชือ่ เรือ่ งความเสมอภาคบ่อนเซาะทัง้ คุณธรรม
ในชีวิตในส่วนตนและชีวิตสาธารณะ ความชื่นชมในความสุขทางกาย
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มีลักษณะของการกีดกันและเบียดบังให้รสนิยมอย่างอื่นๆ แม้แต่เรื่อง
เสรีภาพให้เหือดหายไปด้วย ผู้คนซึ่งถูกครอบง�ำโดยความปรารถนา
อันรุนแรงต่อความสะดวกสบายทางกายจะรู้สึกว่าความวุ่นวายอันเกิด
จากเสรีภาพเป็นสิ่งซึ่งรบกวนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และเพราะ
ใส่ใจกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ มากจนเกินไป พวกเขาจึงเข้าใจผิดไปว่า
ความไร้ระเบียบและ “ความขัดแย้งกันในทางการเมือง” ทีม่ าพร้อมๆ กับ
เสรีภาพทางการเมืองคือ “อนาธิปไตย” และเพราะฉะนั้น พวกเขา
จึงพร้อมที่ยอมทิ้งเสรีภาพของตนไปในทันทีที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น
ในบ้านเมือง ในขณะทีห่ ลักการส�ำคัญของประชาธิปไตยอยูท่ วี่ า่ เสียงข้างมาก
คือ องค์อธิปัตย์ แต่ดูเหมือนว่าเสียงข้างมากไม่อาจเป็นพลเมืองที่ดีได้
การหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางกายในที่สุดแล้วได้น�ำไปสู่
ความล่มสลายของการเป็นพลเมือง (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 30 – 31)
การแสวงหาตัวตนของมนุษย์และการมี “วิถีชีวิตแบบของตนเอง” คือ
สิ่งที่ผู้คนในสังคมประชาธิปไตยสามารถกระท�ำได้อย่างอิสระเสรีกว่า
ยุคใดๆ เช่น เรือ่ งของการแต่งงาน อาจกล่าวได้วา่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วไม่มี
ข้อจ�ำกัดใดๆ ตามจารีตประเพณีหลงเหลืออยู่ได้โดยที่ไม่ถูกตั้งค�ำถาม
อีกต่อไป แม้แต่ความเชื่อที่ว่าการแต่งงานหรือชีวิตสมรสเป็นเรื่องปกติ
ที่กระท�ำกันก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเหมือนแต่ก่อน เพราะฉะนั้นใน
ความสัมพันธ์แบบความรักเชิงชู้สาว ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจึงเป็น
เสมือนหนึ่ง “รัฐอิสระ” ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เฉพาะบนฐานของ
การเจรจาต่อรองและท�ำข้อตกลงของผูท้ เี่ ท่าเทียมกันเท่านัน้ เงือ่ นไขส�ำคัญ
ส�ำหรับการเจรจาต่อรองดังกล่าวอยู่ที่ว่าคู่กรณีจะต้องปลอดจากกรอบ
ระเบียบอื่นใดนอกจากความปรารถนาของตัวปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม้แต่ความพึงพอใจต่อความสุขที่เข้มข้นรุนแรงเฉพาะหน้าชั่วครู่ชั่ว
ยามก็ไม่มีอะไรเสียหายในตัวของมันเองตราบเท่าที่มันเป็นความพอใจ
หรือเสมอภาคของทุกฝ่าย เพราะฉะนัน้ แทนทีค่ วามปรารถนาทางเพศ

in_

-6-

(490-726).indd 603

23/9/2565 16:56:38

604

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ในวัยหนุม่ สาวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อเรียกร้องทางกฎหมายและศีล
ธรรมของการแต่งงานอย่างในสังคมแบบจารีตก็กลับกลายเป็นว่าข้อเรียก
ร้องเหล่านัน้ ก�ำลังต้องเปลีย่ นตัวเองเพือ่ ให้สอดคล้องกับความปรารถนา
ของคนวัยหนุ่มสาว ควรเน้นเรื่องการควบคุมตนเอง ถูกทดแทนโดย
แนวคิดทีห่ นุนให้ปลดปล่อยอารมณ์ความรูส้ กึ ความต้องการทางอารมณ์
ของทุกเพศเหมือนกันหมดเพราะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้ว
“ความอับอาย” ซึง่ สังคมเคยใช้เป็นกลไกการต�ำหนิปจั เจกบุคคลทีโ่ กหก
ฉ้อโกง ขโมยหรือนอกใจคู่สมรส ถูกตัวความอับอายนั่นเองการกระท�ำ
ทีไ่ ม่ได้ดวู า่ มีผลกระทบในทางร้ายอย่างฉับพลันทันทีและชัดแจ้งแก่ผอู้ นื่
เห็นได้ชดั ว่า คติปจั เจกบุคคลนิยมท�ำให้เกิดความเชือ่ ว่าสิทธิสว่ นบุคคล
มีความส�ำคัญยิง่ กว่าคุณประโยชน์ของส่วนรวม แน่นอนว่าความเจริญเติบโต
และแพร่หลายอย่างกว้างขวางของสื่อมวลชนล้วนมีผลกระทบต่อ
ความคิดอ่านของคนทั่วโลก (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 32 – 33)
เมื่อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกมิติทางศีลธรรมออกจาก
การเมืองหรือกฎหมายได้สำ� หรับบางคน ทางออกก็คอื การเรียกร้องให้มี
“ขันติธรรม” อดทนต่อความเห็นต่างกันได้ ขันติธรรมจึงกลายเป็น “คุณธรรม”
หลักเพียงอย่างเดียวที่จะขาดเสียไมได้ แต่ขันติธรรมส�ำหรับสังคมเสรี
ประชาธิปไตยทีพ่ ยายามแยกมิตทิ างศีลธรรมออกไปจากมิตทิ างการเมือง
และสังคมดูจะมีความหมายไปในท�ำนองของการที่บุคคลพึงละเว้นจาก
การมีข้อวินิจฉัยทางศีลธรรมใดๆ เกี่ยวกับทัศนคติหรือแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นในสังคมก็อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบส�ำหรับส่วนอื่นๆ ของสังคมเสมอไป
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 82) ท้ายทีส่ ดุ สมบัตไิ ด้สรุปว่าสังคมปัจจุบนั
คนมีแนวโน้มจะเลือกอิสระเสรีซงึ่ เป็นของใหม่มากกว่าจริยธรรมซึง่ เป็น
สิง่ ทีม่ มี าแต่อดีต ซึง่ ทัง้ สองสิง่ ล้วนเป็นสิง่ ทีน่ ำ� ไปสูช่ วี ติ ทีด่ โี ดยต้องพิจารณา
จากบริบทของสังคมนั้นๆ ด้วย (สมบัติ จันทรวงศ์, 2554, น. 64)
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แนวความคิดระบบราชการที่มีลักษณะความเป็นตัวแทน
หมายถึง ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่พิจารณาได้จากภูมิหลังทาง
สังคมของบุคลากรต่างๆ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าระบบราชการประกอบกันขึน้
มาจากคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาจจะวัดออกมาในรูปของอาชีพของ
บิดา การศึกษา รายได้ของครอบครัว เพศ เชือ้ ชาติหรือศาสนา เป็นต้น
อาจกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ เป็นการสรรหาบุคคลโดยให้ได้ตวั แทนทีม่ าจาก
คนทุกกลุม่ ในสังคม ซึง่ แน่นอนว่าการสรรหาคนในแบบใหม่นยี้ อ่ มแตกต่าง
ไปจากการสรรหาบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
การสรรหาโดยยึดหลักการของระบบคุณธรรมเป็นการสรรหาบุคคลใน
ลักษณะอย่างแคบ กล่าวคือ ในทางปฏิบตั ิ บุคคลทีม่ โี อกาสเข้ารับราชการ
ก็คอื กลุม่ คนทีไ่ ด้เปรียบทางสังคม ส่วนการสรรหาจากทุกกลุม่ ในสังคมนี้
จะมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนชัน้ ทีเ่ สียเปรียบทางสังคมในต�ำแหน่งต่างๆ ของระบบ
ราชการอย่างได้สดั ส่วน โดยใช้วธิ กี ารสรรหาทีเ่ รียกว่า “ระบบช่วยเหลือ
ผูท้ เี่ สียเปรียบทางสังคมให้มโี อกาสในการเข้ารับราชการ” ซึง่ เป็นระบบที่
มีวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ
คุณธรรมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ การรับบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการ
ในระบบคุณธรรมต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความสามารถโดยปราศจาก
การพิจารณาถึงเชื้อชาติ ผิว ศาสนา เพศ หรือพื้นหลังทางสังคมของ
ผู้สมัคร แต่ส�ำหรับระบบช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรียบทางสังคมให้มีโอกาส
ในการเข้ารับราชการนี้มีความเชื่อที่ว่าการทดสอบเพื่อเข้ารับราชการ
กรรมวิธีในการสัมภาษณ์ กฎเกณฑ์ของทางราชการและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลด้านอืน้ ๆ แท้ทจี่ ริงแล้วมีลกั ษณะเป็นการแบ่งแยก
กีดกันผู้เสียเปรียบทางสังคม เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่ากรรมวิธีและ
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มาตรฐานต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลสะท้อนให้เห็นถึงระดับการศึกษา
ระบบค่านิยม และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่มคนที่ได้เปรียบ
ทางสังคม ดังนั้น ในระบบใหม่นี้จึงพยายามพัฒนาวิธีการของระบบ
ที่ช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคมโดยการแสวงหาและเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธแี ละมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นเหตุให้ผทู้ เี่ สียเปรียบ
ทางสังคมต้องหมดโอกาสในชีวติ ราชการ (เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกุล, 2530,
น. 49-63)
หลักการจริยธรรม
ในการน�ำแนวคิดเรื่องจริยธรรมมาใช้ในทางปฏิบัติการบริหาร
ราชการแผ่นดินนัน้ จ�ำเป็นต้องเข้าใจหลักการของจริยธรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
หลากหลาย ในที่นี้ ได้หยิบยกหลักการจริยธรรมที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วไป
เป็นพื้นฐานมา 8 แนวทางด้วยกันเป็นฐานคติในการศึกษา ได้แก่
(อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2551, น. 97-112)
1) หลักสัมพั ทธนิยม (Relativism)

ในระยะแรกหลักปรัชญาของการศึกษาจริยธรรมมีความเชือ่ ว่า
ไม่มีเกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด ในการมาพิจารณาตัดสินความ
มีจริยธรรมของบุคคล ในสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีมาตรฐานที่ใช้ใน
การประเมินความมีจริยธรรมของบุคคลแตกต่างออกไป ไม่มีอะไรเป็น
หลักสากลใช้อธิบายทุกสถานการณ์ได้ จริยธรรมตามหลักนีจ้ งึ มีลกั ษณะ
เป็นอัตวิสยั แนวความคิดสัมพัทธนิยมสุดขัว้ ต่อต้านวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์
และให้เปิดโอกาสกับทางเลือกความคิดอื่นๆ
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ปั ญ หาในการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การนี้ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เรื่ อ งของ
ความไม่แน่นอน หรือความไม่มีมาตรฐานกลางที่สามารถอธิบาย
และให้ความยุติธรรมกับการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม น�ำมาซึ่ง
ข้อถกเถียงในการตีความและไม่ได้รบั ความนิยมในการน�ำไปปฏิบตั ิ จึงเกิด
แนวคิดทีต่ ามมาเพือ่ หาหลักการอืน่ ในการตอบค�ำถามเรือ่ งจริยธรรมของ
บุคคลได้แก่ Teleology, Deontology, Intuitionism, และ Virtue Theory
2) หลั ก อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด ของคนส่ ว นใหญ่
(Teleological Approach)

เป็นหลักทีเ่ น้นความมีประโยชน์สงู สุดของคนส่วนใหญ่12 หัวใจ
ส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจเรื่องอรรถประโยชน์ตามแนวการศึกษา
จริยธรรมนีค้ อื เรือ่ งของอรรถประโยชน์นยิ ม (Utilitarianism) และปรัชญา
อัตตานิยม (Egoism) ตามแนวคิดของนักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม
จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และเจอเรมี เบนธัม (Jeremy
Bentham) ทั้งสองเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ
ในชีวิต หัวใจในการคงอยู่ของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลมีแรงจูงใจ
ในการแสวงหาความสุขส�ำราญ หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ดังนั้น มนุษย์
มีรากฐานศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Teleos” หมายถึงเสร็จสมบูรณ์ (complete)
สุดท้าย (final) ซึง่ มาจากค�ำว่า “Telos” หมายถึงส�ำเร็จ (completion) หรือจบ (end)
เมื่อน�ำมารวมกับค�ำว่า logos หรือ ology ซึ่งหมายถึงความรู้แล้วค�ำว่า Teleology
จึงหมายถึง ความรู้ของการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ของกระบวนการ
ธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการออกแบบตามธรรมชาติทั้งหมด
ในภาษาไทยพจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ – ไทยนิยามใช้ค�ำว่าอันตภาพ หรือ
อั น ตวิ ท ยาโปรดดู อั ม พร ธ� ำ รงลั ก ษณ์ . (2551). “หลั ก จริ ย ธรรมส� ำ หรั บ
นักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles for Public Administration)”. รัฐสภาสาร.
ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 100.
12
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ย่อมหาวิธกี ารเพือ่ ให้ได้พบความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ การกระท�ำใดทีใ่ ห้ผลลัพธ์
ในการตอบสนองความสุขของแต่ละคนนับว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
หลักทางศีลธรรมอันเลื่องชื่อของแนวคิดนี้ คือ เรื่องความสุขสูงสุดของ
คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ (The Greatest Happiness for the Greatest Number)
เมื่อน�ำมาพิจารณาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีหลัก
การพืน้ ฐานในการให้การบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ดูเหมือนว่าแนวคิดอรรถประโยชน์สูงสุดดูจะสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความสุขของประชาชนด้วยบริการ
ต่างๆ ซึ่งในที่สุดจะน�ำมาซึ่งความสุขของสังคมในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการประยุกต์ใช้ศลี ธรรมแนวคิดอรรถนิยม
คือ การก�ำหนดนิยามความสุขทีเ่ ป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมในลักษณะ
ที่กว้างขวาง สอดคล้องกับหลักความสุขสูงสุดของคนจ�ำนวนมากที่สุด
โดยทีม่ องว่าสังคมไม่สามารถมอบความสุขให้ทกุ คนได้ ปัญหาจึงอยูท่ วี่ า่
ความสุขที่สร้างขึ้นนั้นจะมีลักษณะอย่างไรและเป็นความสุขของคน
กลุม่ ใดบ้าง หากจะประเมินถึงการได้รบั ประโยชน์จากการกระท�ำการใดนี้
จ�ำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
(Ethical Egoism) เพือ่ คนอืน่ (Ethical Altruism) หรือเพือ่ ส่วนรวมในสังคม
(Utilitarianism) ในกรณีที่หมายถึงประโยชน์ส�ำหรับตัวเราเอง ในกรณีนี้
การตัดสินใจค�ำนึงถึง ประโยชน์ “ตัวเรา” เองเป็นหลัก คนอื่นอาจจะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์ และ ส�ำหรับอรรถประโยชน์สงู สุดนัน้ เป็นการกระท�ำ
เพือ่ คนอืน่ โดยทีย่ ดึ ผูอ้ นื่ เป็นหลักในการตัดสินใจ ประโยชน์สดุ ท้ายสูงสุด
จะตกกับส่วนรวมในสังคม แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ พบว่า การก�ำหนด
นิยามความหมายของอรรถประโยชน์นิยมเป็นสิ่งที่กระท�ำได้ไม่ง่ายนัก
และยิง่ กว่านัน้ ยังก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในหลายระดับ
ด้วยเช่นกัน
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3) หลักจริยธรรมบนพื้นฐานของหลักการ (Deontological
Approach)

จากข้ อ บกพร่ อ งของแนวคิ ด อรรถประโยชน์ นิ ย มที่ มี ป ั ญ หา
ในการน�ำมาปฏิบตั ิ เอ็มมานูเอล คานท์ (Emmanuel Kant) ได้เสนอแนวคิด
จริยธรรมที่เน้น หน้าที่ (Duty) หรือหลักการ (Principle) เป็นจริยธรรมเชิง
หน้าทีห่ รือหลักการ (Ethics of Duty or Principle)13 ตามแนวคิดของคานท์
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตัดสินปัญหาทางจริยธรรม คือ การใช้หลักการในการ
ตัดสินปัญหาทัง้ มวล เนือ่ งจากเขามองว่าหลักการต่างๆ มีความคงเส้นคงวา
ในการอธิบายมากกว่าการใช้หลักประโยชน์สุขของแต่ละบุคคล โดยไม่
ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่
อีกทั้งยังสามารถน�ำมาใช้อ้างอิงเทียบเคียงกันข้ามกาลเวลาได้เสมอ
เพราะเป็นหลักการสากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันในสังคมทุกสังคมและวัฒนธรรม
แต่ในทางปฏิบัติ พบว่าหลักการนี้ อาจจะดูแข็งทื่อเกินไป ไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างหรือความเสียเปรียบของกลุม่ คนบางกลุม่ ทีเ่ ป็นผูเ้ สียเปรียบทาง
สังคม ได้รบั โอกาสทางการศึกษา หรือเข้าถึงทรัพยากรทีส่ ำ� คัญไม่เท่าเทียม
กับคนในเมืองหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า ดังนัน้ การปรับใช้เกณฑ์ทยี่ ดึ
หลักการเป็นส�ำคัญอาจจะต้องให้โอกาสส�ำหรับคนทีม่ ตี น้ ทุนในการแข่งขัน
เท่าเทียมกัน และอาจจะมีขอ้ ยกเว้นใช้หลักการอรรถประโยชน์หรือหลักการ
อืน่ ๆ ประกอบในกรณีทตี่ อ้ งการให้โอกาสกับกลุม่ คนทีเ่ สียเปรียบทางสังคม
ค�ำว่า Deontology มาจากภาษากรีก Deon ลดรูปมาจากค�ำว่า Deontos หมายถึง
ความผูกมัด ความจ�ำเป็น ส่วนค�ำว่า Logy หรือกรณีธรรม หมายถึง ค�ำสอนทาง
จริยศาสตร์ทถี่ อื คุณค่าของการกระท�ำใดๆ ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด ต้องถูกตัดสิน
โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นข้อผูกมัดมากกว่าที่จะตัดสินโดยผล
ที่ตามมาภายหลัง ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตนเองหรือผู้อื่น โปรดดู
อัมพร ธ�ำรงลักษณ์. (2551). “หลักจริยธรรมส�ำหรับนักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles
for Public Administration)”. รัฐสภาสาร. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 103.
13
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4) หลักส�ำนึกส่วนบุคคล (Intuitionism)

หลักคิดนีเ้ ชือ่ ว่า จริยธรรมมาจากความรูส้ กึ ของบุคคล เกิดจาก
ความรูส้ กึ ส�ำนึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลทีจ่ ะมาบ่งบอกว่าการกระท�ำนัน้
เหมาะสม/สมควร และมีคุณธรรมโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลหรือตรรกะอื่น
มากล่าวอ้างสนับสนุนเสมอไป
ปัญหาของการประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ คือ การใช้หลักส�ำนึก
ส่วนบุคคล ไร้ซึ่งความมีเหตุผลหรือตรรกะในการอธิบายการกระท�ำ
ทั้งหลาย ซึ่งการใช้ส�ำนึกส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมกล่อมเกลา
จากครอบครัว ชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน จึงไม่อาจใช้เป็นหลักการ
ทีย่ อมรับได้ในสากลและในทางบริหาร หลักนีอ้ าจจะต้องน�ำไปใช้ประกอบ
การอธิบายกับหลักการอื่นๆ ในการตัดสินใจและให้เหตุผล
5) หลักผู้มีคุณธรรม (Virtue Theory)

กลุ ่ ม นี้ มี ร ากฐานแนวคิ ด มาจากนั ก ปรั ช ญาอริ ส โตเติ ล
การพิจารณาว่าการกระท�ำใดมีคุณธรรมหรือไม่นั้นดูได้จากบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้นเป็นประการส�ำคัญ ลักษณะโดยภาพรวมจากการกระท�ำ
ของบุคคลจึงสามารถน�ำมาบ่งชี้ถึงความเป็นคนมีจริยธรรมในสังคม
การทีส่ งั คมเป็นผูบ้ ง่ บอกว่าพฤติกรรมใด บุคลิกภาพใดเป็นสิง่ ทีป่ รารถนา
ในสังคมอาจก่อให้เกิดปัญหาว่าท�ำไมบุคลิกภาพบางอย่างจึงไม่อาจนับเป็น
พฤติกรรมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับว่ามีคณ
ุ ธรรม เช่น ความเห็นแก่ตวั ความขีข้ ลาด
อันเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยใช้เชื่อมโยงพร้อมการอธิบายถึง
ประโยชน์สว่ นรวม บุคลิกภาพทีส่ งั คมก�ำหนดจึงนับเป็นสิง่ ทีด่ นี า่ ยกย่อง
ปัญหาหลักของแนวคิดนีอ้ ยูท่ กี่ ารค้นหาว่าอะไรคือคุณสมบัตทิ ดี่ ี
ส�ำหรับคนในสังคม เนื่องจากแต่ละสังคม ชุมชนและบุคคลมีความเห็น
ที่ต่างกัน ทั้งนี้หลักการนี้ยังถูกวิพากษ์ว่าเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
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ตามที่คนอื่นอยากให้เป็น บางครั้งคุณสมบัติที่ดีที่แสดงออกมาทาง
พฤติกรรมนี้อาจขัดแย้งกัน แล้วจะเลือกแสดงออกอย่างไร การใช้
หลักการนีเ้ ป็นแนวทางตัดสินใจจึงจ�ำเป็นต้องใช้หลักการอืน่ ๆ ประกอบ
การตัดสินใจด้วย
6) หลักปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณ (Prudent
Pragmatism)

จริยธรรมตามหลักการนีไ้ ด้รบั การพัฒนามาจากแนวคิดปรัชญา
ว่าด้วยความมีเหตุผลของอริสโตเติล ลักษณะของเหตุผลตามหลักการนี้
มิใช่เรื่องของเหตุผลล้วนๆ (Pure Reason) แต่เป็นเหตุผลที่ปฏิบัติได้
(Practical Reason) การทีบ่ คุ คลจะพัฒนาตนเองไปถึงขัน้ นีไ้ ด้จะต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงข้อเท็จจริงสามารถใช้ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ต่างๆ
สิง่ ส�ำคัญคือต้องรูแ้ ละสามารถใช้หลักการต่างๆ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
อย่างเหมาะสม ไม่จำ� เป็นต้องรูห้ ลักสากลทีใ่ ช้ทวั่ กันมากนัก ซึง่ การตัดสินใจ
ว่าหลักการใดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใดต้องอาศัยประสบการณ์
การท�ำงานที่สั่งสมมานาน
แม้หลักการนี้จะมีประโยชน์แต่หลักการนี้ให้พิจารณาหลายๆ
คุณค่าในสังคม ซึ่งบางครั้งคุณค่าเหล่านั้นอาจขัดแย้งกันเอง จึงจ�ำเป็น
ต้องประเมินและใช้วจิ ารณญาณประกอบกับประสบการณ์ทำ� งานเลือกใช้
หลักการที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด และบุคคลอาจใช้หลักการหาทางออก
ในกรณีเดียวกันไม่เหมือนกันเนือ่ งมาจากประสบการณ์ทำ� งานทีต่ า่ งกัน
จึงเป็นไปได้วา่ ผลทีไ่ ด้รบั จากการใช้หลักการนีข้ องแต่ละบุคคลย่อมไม่ใช่
สิง่ เดียวกัน ทัง้ นี้ ต้องมัน่ ใจว่าจะไม่ใช้หลักการนีเ้ พือ่ เป็นวิธกี ารใช้อธิบาย
ให้เหตุผลและความชอบธรรมกับคุณค่านิยมหรือผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการเท่านัน้
เพราะจะถือเป็นการใช้หลักการนี้อย่างผิดๆ
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7) หลักจริยธรรมเพื่ อผู้อื่น (Altruism)

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่บุคคลตัดสินใจกระท�ำการใดๆ
เพือ่ ผูอ้ นื่ โดยไม่คำ� นึงว่าตนจะได้รบั ประโยชน์หรือไม่ แม้จะได้รบั การยอมรับ
ชื่นชมจากสังคม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ที่มิได้คาดหวัง
แต่อย่างใด เพราะเป้าหมายหลักของการกระท�ำนัน้ คือเพือ่ ช่วยเหลือคนอืน่
ไม่ใช่ตนเอง
แม้พนื้ ฐานหลักการนีเ้ ป็นสิง่ ทีด่ แี ต่หลักการนีอ้ าจน�ำมาปฏิบตั ิ
ได้ยาก ในบางครัง้ ความตัง้ ใจดีในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ อาจน�ำมาซึง่ ผลกระทบ
ในทางลบกลับคืนสู่สังคม ปัญหาหลักของหลักการนี้ในการประยุกต์ใช้
คือ ตัวบุคคลทั้งหลายมักจะมีข้ออ้างที่ไม่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น
ไม่มเี วลาและพลังงานมากพอ คิดว่าเดีย๋ วคนอืน่ ก็ชว่ ย ไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจ เป็นต้น
8) หลักจริยธรรมเพื่ อชุมชน (Communitarianism)

หลักการนีเ้ ป็นหลักจริยธรรมล่าสุดในบรรดาหลักต่างๆ หลักการ
ของแนวคิดนี้ที่เสนอในเวทีนักชุมชนประกอบไปด้วย
1. ศักดิศ์ รีของมนุษย์มคี วามเกีย่ วพันสุขภาพของชุมชน เสรีภาพ
เบ่งบานได้ในสังคมที่มีสุขภาพดี แต่ชุมชนจะด�ำรงอยู่ได้
ไม่นาน หากสมาชิกชุมชนไม่ยอมเสียสละเวลา แรงกาย
แรงใจ ทรัพยากรและพลังงานรับผิดชอบโครงการร่วมกัน
2. สังคมประชาธิปไตยทีป่ ระสบความส�ำเร็จต้องการการร่วมแรงกัน
สร้างค่านิยม แบบแผนการปฏิบตั แิ ละลักษณะนิสยั ทีด่ รี ว่ มกัน
มิใช่การแทรกแซงจากรัฐบาลเสมอไป
3. คุณค่านิยมของชุมชนทีร่ ว่ มกันสร้างขึน้ ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
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4. สถาบันในสังคม มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมค่านิยม
คุณธรรมที่สร้างขึ้น
5. พลเมืองต้องเลิกเห็นแก่ประโยชน์ตนเองและให้ความใส่ใจ
ผู้อื่นมากขึ้น
6. สมาชิกของชุมชนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเข้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองและประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
นักเคลื่อนไหวด้านชุมชนยังให้ความส�ำคัญกับบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการสร้างค่านิยมที่ดีมีคุณธรรมแก่ชุมชน สถาบัน
การศึกษาเองก็เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคุณธรรมรองจาก
สถาบันครอบครัว ในขณะทีร่ ฐั บาลมีหน้าทีใ่ นการกระตุน้ ให้พลเมืองเข้ามา
มีส่วนร่วมมากที่สุด และต้องตอบสนองความต้องการของพลเมืองด้วย
องค์การอื่นๆ อย่างสมาคมอาสาสมัคร ส่วนธุรกิจต่างๆ ก็ต้องเข้ามา
มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงทางสังคม ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และมีมาตรการควบคุมบุคคลที่ละเมิดมาตรฐานและค่านิยม
หลักๆ
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประยุกต์ใช้หลักการนีค้ อื การส่งเสริม
ให้คิดถึงผู้อื่นหรือท�ำเพื่อชุมชนและสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา
แต่เรื่องความต้องการที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล (Individual Rights) เอง
ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นกัน ในทางปฏิบัตินั้น พบปัญหาว่า
ใครจะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดหรื อ ชี้ น� ำ ว่ า คุ ณ ค่ า ใดเป็ น สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนนั้ น ควรให้
ความยกย่องยอมรับให้มีการสอนในสถาบันศึกษาต่างๆ และ แนวคิดนี้
ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ลักษณะค่านิยมของท้องถิ่นหนึ่งอาจจะ
เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นนั้นแต่อาจไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมอื่นหรือแม้ในชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นในสังคมเดียวกัน
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จริยธรรมในระบบราชการไทย
จากบริบทของประเทศไทยนัน้ ความส�ำคัญของจริยธรรมในแง่ที่
เป็นแนวทางข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติและพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐไทยที่ผ่านมาได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก่อนที่จะถูกบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ...(ฉบับลงประชามติ) โดยก�ำหนดไว้ในทุกขั้นตอนของการบริหาร
งานบุคคลและก�ำหนดไว้โดยใช้ถอ้ ยค�ำในลักษณะต่างๆ การก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ มานีเ้ กิดขึน้ ในครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ก�ำหนดว่า
“รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท�ำมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279
และ 280 ได้ก�ำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท เพือ่ ประโยชน์ในการ
พิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตัง้ บุคคลใด เข้าสูต่ ำ� แหน่งทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ, 2559, น. 2)
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มาตรา 279 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้น จะต้องมีกลไกและ
ระบบในการด�ำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดทางวินัย และหากเป็นการกระท�ำผิดร้ายแรง
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาด�ำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต�ำแหน่ง
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต�ำแหน่งที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องในการใช้อำ� นาจรัฐ รวมทัง้ การโยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมและค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย และ
มาตรา 280 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ให้อำ� นาจผูต้ รวจการแผ่นดินว่าเสนอแนะหรือให้คำ� แนะน�ำในการจัดท�ำ
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึง่ และส่งเสริม
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการมีจิตส�ำนึก
ทางจริยธรรม รายงานการกระท�ำทีม่ กี ารฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพือ่ ให้
ผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3)
นอกจากนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2559
ซึ่งได้ผ่านการลงประชามติรับร่างไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้ระบุ
ไว้ในบทน�ำถึงความส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม
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และจริยธรรม มุง่ เน้นการสร้างกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด เด็ดขาดเพือ่ มิให้ผบู้ ริหารทีป่ ราศจากคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำ� นาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจและการก�ำหนดมาตรการป้องกันและบริการ
จัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ, 2559, น. 2-3) ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 76 วรรค 3 ไว้วา่
“รัฐพึงจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
และยังได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 219
“ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�ำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและเมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภมู แิ ละผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง..”
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่รัฐบาลให้
ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ จึงได้มกี ารบรรจุไว้ในมาตราต่างๆ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็น
รากฐานให้กบั กฎหมายอืน่ ๆ ทีจ่ ะใช้บงั คับในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยสามารถประมวลกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมได้ทั้งหมด 6 แหล่ง
ค่านิยม ดังนี้
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1. ค่านิยมหลักมาตรฐานทางจริยธรรมโดยผูต
้ รวจการ
แผ่นดิน

ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280
ได้ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ก�ำหนดค่านิยมหลัก
(Core Values) ของมาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ น�ำไป
เป็นแนวทางในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภทไว้รวม 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์สว่ นตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะน�ำ
ในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมให้กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของ
จริยธรรม กลไก และระบบการด�ำเนินการของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท แต่ละองค์กร ปรากฏจนถึงปี
พ.ศ. 2558 ตามข้อมูลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า
มีประมวลจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองทุกประเภทที่ต้อง
ด�ำเนินการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 15,709 หน่วยงาน ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน
14,606 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.39 และประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีจ�ำนวน 8,022 หน่วยงาน ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จจ�ำนวน 7,626 คิดเป็น ร้อยละ 95.07 นอกจากนัน้ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย พิจารณาปัญหาการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ทีร่ อ้ งขอหรือสอบถามมาโดยตลอดรวมทัง้ การด�ำเนินการพิจารณาและ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ด�ำรงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีฝ่ า่ ฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม
(คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3)
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2. หลักจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หน่ ว ยงานกลางด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต่ า งๆ เช่ น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการ
ต�ำรวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ด�ำเนินการจัดท�ำประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทที่ตนรับผิดชอบขึ้น
ในประมวลจริยธรรมของส่วนราชการต่างๆ นี้ ได้กำ� หนดให้มกี ลไกและ
ระบบในการด�ำเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีก้ ลไกและข้อบังคับทีส่ ร้างขึน้ แต่ละส่วน
ราชการอาจก�ำหนดไว้แตกต่างกัน เช่น ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนก�ำหนดให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ
ให้หวั หน้าและผูบ้ ริหารส่วนราชการ และให้มกี ลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม
ประจ�ำส่วนราชการ รวมทัง้ ผูท้ ใี่ ห้ทำ� งานร่วมกันและประชาชนทีม่ าติดต่อ
ราชการหรือพบเห็น ท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการควบคุม ก�ำกับ แนะน�ำ
ติดตาม สอดส่อง คุม้ ครองการปฏิบตั ิ ตามประมวลจริยธรรม และก�ำหนด
ให้มีระบบการด�ำเนินการเพื่อให้มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ ยกย่อง ประเมินผลการปฏิบัติกรณี
ฝ่าฝืนจริยธรรมให้สงั่ ลงโทษทางวินยั เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ท�ำทัณฑ์บน
เป็นหลัก หรือให้ไปรับการอบรมพัฒนา เป็นต้น (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 4)

in_

-6-

(490-726).indd 619

23/9/2565 16:56:38

620

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนปี พ.ศ. 2552 ได้จดั ท�ำ
ขึน้ ตามอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
และมาตรา 280 ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าข้าราชการ
พลเรือนทุกต�ำแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่
รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ การใช้อ�ำนาจเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการพลเรือนทัง้ ปวงจึงต้องมีคณ
ุ ธรรมเพือ่ น�ำประโยชน์
มาให้เกิดแก่ส่วนรวม นอกจากค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดย
ผูต้ รวจการแผ่นดินทัง้ 9 ข้อทีข่ า้ ราชการพึงปฏิบตั ติ ามแล้ว ทางส�ำนักงาน
ก.พ.ยังได้จดั ท�ำประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนไว้ 10 ข้อ ดังนี้
(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 น. 75 – 80)
(1) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
(2) ข้าราชการต้องมีจติ ส�ำนึกทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เสียสละ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
(3) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
(4) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยต�ำแหน่งหน้าที่และไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
(5) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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(6) ข้าราชการต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม เป็นกลาง
ทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(7) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา
ให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�ำเนินงาน
เพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด
(9) ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมราชการ
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3. หลักจริยธรรมของข้าราชการต�ำรวจ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
ก�ำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวล
จริยธรรมทีก่ ำ� หนดขึน้ ส�ำหรับข้าราชการแต่ละประเภทในทีน่ ผี้ เู้ ขียนจะขอ
ยกตัวอย่างจริยธรรมของข้าราชการต�ำรวจ ซึ่งได้อาศัยอ�ำนาจตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวและอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ
มาตรา 31 วรรค 1 ให้อ�ำนาจคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก.ตร.)
ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศหรือมีมติเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ
และมาตรา 77 ก�ำหนดให้ข้าราชการต�ำรวจต้องถือและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ
ของต�ำรวจตามทีก่ ำ� หนดในกฎ ก.ตร.จึงได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต�ำรวจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลาจึงได้ออกกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ขึ้นมาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2553 แทน
(กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, ค�ำน�ำ)
โดยในส่วนที่ 2 ได้ระบุถงึ จริยธรรมของต�ำรวจไว้วา่ (กองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, น. 3 – 6)
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ข้อ 7 ข้าราชการต�ำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เป็นผูบ้ ริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง
และไม่ ก ระท� ำ การใดๆ อั น เป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษแก่
พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น
ข้อ 8 ข้าราชการต�ำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดย
เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 9 ข้าราชการต�ำรวจต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ซึง่ ต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร
เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้ง
หน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
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(4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยง
วิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพือ่ ประโยชน์ในกระบวนการยุตธิ รรม
หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก�ำหนด
ข้อ 10 ข้าราชการต�ำรวจต้องมีจติ ส�ำนึกของความเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
สันติราษฎร์เพือ่ ให้ประชาชนศรัทธาและเชือ่ มัน่ ซึง่ ต้องประพฤติปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพ
อ่อนโยนต่อประชาชนผูร้ บั บริการ รวมทัง้ ให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
(2) ปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชน ไม่
เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้
เกียรติ รวมทัง้ ไม่ใช้ถอ้ ยค�ำ กริยา หรือท่าทาง ทีม่ ลี กั ษณะ
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) เอือ้ เฟือ้ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมือ่ อยูใ่ นฐานะ
ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จาก
อุบตั เิ หตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอืน่ ๆ ไม่วา่ บุคคลนัน้
จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�ำผิดกฎหมายหรือไม่
(4) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
ที่ร้องขอ ต้องด�ำเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลา
ให้เนิน่ ช้า และไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
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ข้อ 11 ข้าราชการต�ำรวจต้องหมัน่ ศึกษาหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ พัฒนาตนเองให้ทนั โลกทันเหตุการณ์ และมีความช�ำนาญการในงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบตั ขิ องส่วนราชการในกระบวนการยุตธิ รรม
เช่น ฝ่ายอัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน เพือ่ สามารถประสานงานได้อย่าง
กลมกลืน แนบเนียน และเป็นประโยชน์ตอ่ ราชการของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ
ข้อ 12 ข้าราชการต�ำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่น
ในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้อง
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ใช้ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้
ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) ไม่ใช้ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้
ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�ำ
ของข้าราชการต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผล
ให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�ำของผู้นั้น
สูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไม่รบั ของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณี
นิยม และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติประกาศก�ำหนด
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(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือ
ประโยชน์ส่วนตน
(5) ไม่ ป ระกอบอาชี พ เสริ ม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโชน์ส่วนรวม
(6) ด�ำรงชีวติ ส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ไม่ท�ำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่น
ในอบายมุขทัง้ หลาย ไม่ฟงุ้ เฟ้อหรูหรา และใช้จา่ ยประหยัด
ตามฐานะแห่งตน
ข้อ 13 ข้าราชการต�ำรวจต้องภาคภูมใิ จในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็น
ต�ำรวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
(3) ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทีต่ นรูห้ รือควรจะรูว้ า่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้สั่ง
(4) ไม่เลีย่ งกฎหมาย ใช้หรือแนะน�ำให้ใช้ชอ่ งโหว่ของกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือท�ำให้สูญเสีย
ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
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ข้อ 14 ในฐานะเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการต�ำรวจต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา
และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรมยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลัก
ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความล�ำเอียง
ข้อ 15 ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ข้าราชการ
ต�ำรวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชือ่ ฟัง และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาทีช่ อบด้วย
กฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(3) ปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานด้วยความสุภาพ
มีน�้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
(4) อุทศิ ตนเอง ไม่หลีกเลีย่ งหรือเกีย่ งงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยยึดความส�ำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วย
เป็นที่ตั้ง
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4. ค่ า นิ ย ม 12 ประการของคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)

รัฐบาลปัจจุบนั ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้จัดระเบียบสังคมโดยก�ำหนดค่านิยม 12 ประการ
ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(2) ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทนมีอดุ มการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม
(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
(4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
(6) มีศลี ธรรมรักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ นื่ เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
(7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
(8) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
(9) มี ส ติ รู ้ ตั ว รู ้ คิ ด รู ้ ท� ำ รู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชด� ำ รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมือ่ ยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย และพร้อม
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(11) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจ
ฝ่ายต�่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
(12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
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จากหลักการเรือ่ งจริยธรรมในข้างต้น จะพบว่าแม้มกี ารจัดท�ำ
ค่านิยมหลักเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกลางและมีการก�ำหนดให้
แต่ละองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้จัดท�ำประมวล
จริยธรรมเพื่อความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการในแต่ละ
หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ในการน�ำประมวลจริยธรรมไปใช้ในภาคปฏิบตั ิ
ยังขาดความชัดเจนและยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 6)
ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในปี 2560 ตามมาด้วยการปฏิรปู ระบบราชการ
และการแก้ไขกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลักของประเทศ ในประเด็นเรื่องจริยธรรมนี้ ได้มีการออก
“พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก�ำหนดให้
“รัฐพึงจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก
ในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมี “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและ
กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เสริมสร้างให้มกี ารปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม”
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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5. จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี ได้วางกรอบแนวทาง
การพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยตั้งกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศ
จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ในส่วนของภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน การทุจริต ภาครัฐมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึน้ รวมทัง้ สร้างจิตส�ำนึก
และค่านิยมให้ทกุ ภาคส่วนตืน่ ตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตา่ งๆ มีสว่ นร่วมในการสอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ขอ้ มูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอืน่ ๆ โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยสรุปประเด็นจริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ, ม.ป.ป.)
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(1) ในส่วนประชาชนและภาคีตา่ งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รวมทัง้ ส่งเสริม และเสริมสร้าง การมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส
การทุจริต โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัตพิ ร้อมทัง้
มีระบบการรับเรือ่ ง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) ด้านบุคลากรภาครัฐยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลีกเลีย่ งการขัดกันระหว่างประโยชน์บคุ คลและประโยชน์สว่ นรวม
รวมทั้ง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ โดยเฉพาะผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินให้ประชาชนทราบ
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผูก้ ระท�ำความผิด
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้พร้อมทัง้ ให้การด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม ปราศจาก
การแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการ
คุม้ ครองพยาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ต้องก�ำหนดให้มกี ารลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว
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(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยการพัฒนา
ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการ
ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ
ภาคสือ่ มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559
– 2564) เพื่อใช้เป็นกลไกส�ำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมคุณธรรม
สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน
และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม
ในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม
อันจะส่งผลต่อความเจริญ ความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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วิถวี ฒ
ั นธรรมไทยอย่างยัง่ ยืน เป็นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือ สังคมอุดมปัญญา
สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่เกื้อกูล
แบ่งปัน โดยการน�ำจริยธรรมไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานที่สนองงานตาม
พระราชด�ำริ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นและเผยแพร่แนวทางตาม
พระราชด�ำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ การมีภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า
ส�ำนักงาน กปร. ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
และนึกถึงประโยชน์สขุ ของประชาชนและประโยชน์สว่ นรวมเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอน มีความพร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้กับ
บุคลากร และให้ความส�ำคัญกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน ทั้งในเรื่องของการป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร และในการด�ำรงชีวติ
ของคนในองค์กร จึงเห็นสมควรทีจ่ ะมี “แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ แผนการป้องกันต่อต้านการทุจริต ของส�ำนักงาน กปร.
พ.ศ. 2561-2564” อย่างเป็นรูปธรรม
ส�ำนักงาน กปร. ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากฐานคิด 7 แหล่ง ประกอบด้วย
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1) พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
“มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้ง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อำ� นาจหรือกระท�ำการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตัง้ หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท�ำร่าง
รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560- 2564)
“นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ นโยบายที่ 9 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ”
5) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
“มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ
การอ�ำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน”
6) มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ทัง้ นี้ สามารถสรุปค่านิยมของส�ำนักงาน กปร. คือ “จงรักและ
ภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
โดยให้ความหมายของค่านิยมโดยสังเขป ดังนี้
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(1) จงรักและภักดี ในฐานะที่ส�ำนักงาน กปร. เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ และใกล้ชิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงก�ำหนดให้ความจงรักและภักดีเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักจริยธรรมขององค์การ โดยมุ่งการท�ำงานเพื่อสนองประโยชน์ตาม
พระราชด�ำริเป็นส�ำคัญ
(2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง 1) สุจริตทางกาย หมายถึง
การท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น
เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิง
ลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ของกันและกัน
ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ
หรือท�ำลายลบหลูเ่ กียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 2) สุจริตทางวาจา หมายถึง
ท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง กล่าวแต่คำ� สัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผดิ จากความจริง เพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่
ค�ำที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคาหยาบคาย สกปรกเสียหาย
พูดแต่ค�ำสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหล
เพ้อเจ้อ พูดแต่ค�ำจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
3) สุจริตทางใจ หมายถึง ท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ
ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท�ำใจ
ให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะ
ท�ำลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตนีจ้ ะน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
และประโยชน์สุขของประชาชน
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(3) สามัคคี จากการทีบ่ ทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
ของส�ำนักงาน กปร.คือ การประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมด�ำเนิน
งานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือ
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ดังนัน้ ความสามัคคี จึงเป็นค่านิยม
ที่ส�ำคัญหนึ่งของสานักงาน กปร. ในการที่จะปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานทีต่ อ้ งได้รบั ความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการทีจ่ ะ
ร่วมกันวางแผนคิดแก้ไขปัญหาเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ดั ง นั้ น โครงการต่ า งๆ จะส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ต ้ อ งอาศั ย ความสามั ค คี
ทัง้ บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ ะเป็นพลังขับเคลือ่ นโครงการ
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
(4) อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง
บุคลากรของส�ำนักงาน กปร. จะต้องมีค่านิยมร่วมกันในการท�ำงาน
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละในการท�ำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กบั ราษฎร์ดว้ ยความเสียสละมุง่ มัน่ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
ส�ำนักงาน กปร. คือ “หน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ, ม.ป.ป. น.
2-4 และ 11-12)
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7. หลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562

สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ. 2560
มาตรา 76 วรรคสาม ก�ำหนดว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว” ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำประมวลจริยธรรมเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรให้มี
“กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�ำประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทัง้ มาตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เสริมสร้างให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม” ซึ่งในไปสู่ที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ในเวลาต่อมา
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562) ให้มีผลบังคับใช้ตาม
มาตรา 3 กับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล
และองค์กรอัยการ
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โดยสามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (มาตรา 5) ได้ดังนี้
1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ
มีจิตสาธารณะ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7) ด� ำ รงตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข อง
ทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส�ำคัญ
ในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก�ำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เกีย่ วกับสภาพคุณงาม
ความดีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ส�ำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสิน
ความถูกผิด การปฏิบตั ทิ คี่ วรกระท�ำหรือไม่ควรกระท�ำ ตลอดจนการด�ำรงตน
ในการกระท�ำความดีและละเว้นความชั่ว
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ทั้งนี้ตามพรบ. ได้ก�ำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ (ก.พ.) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำประมวลจริยธรรม
(มาตรา 6) เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
(มาตรา 8 มาตรา 13 และ มาตรา 14)
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และ
อ�ำนาจหลักๆ ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
2) ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลือ่ น การด�ำเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม ก�ำหนดกลไกและการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือผู้บังคับบัญชาน�ำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม
3) ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม เสนอแนะ
มาตรการเพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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4) ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประเมินความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานทางจริยธรรม
และประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงาน
5) ตรวจสอบรายงานประจ�ำปีของหน่วยงานของรัฐ และจัดท�ำ
รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6) ตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัตินี้
7) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คูม่ อื หรือแนวทางปฏิบตั เิ พือ่
ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์
ส�ำหรับการจัดท�ำประมวลจริยธรรมและข้อก�ำหนดจริยธรรม ก�ำหนด
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ค�ำแนะน�ำแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
8) แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีการจัดท�ำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ
ข้อก�ำหนดจริยธรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. ก�ำหนด ด�ำเนินการแก้ไขให้ถกู ต้อง
(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562, น. 1-10)
เมื่อพิจารณากรอบหลักจริยธรรมในประเทศไทยที่บัญญัติขึ้น
โดยหน่วยงานต่างๆทัง้ 7 แหล่ง ซึง่ ประกอบด้วย หนึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
สอง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาม คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
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สี่ ค่ า นิ ย ม 12 ประการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ห้า จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
หก แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้าน
การทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน
กปร.) และล�ำดับสุดท้ายคือหลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทัง้ 7 กรอบแนวคิดแล้ว จะพบว่ามีประเด็นร่วม
หลักจริยธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกันทัง้ หมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดมัน่
คุณธรรม จริยธรรม 2) ความซือ่ สัตย์ 3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
และส่วนรวม 4) ยึดมั่นจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 5) การยืนหยัด
ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 6) การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข 7) ใฝ่หาความรู้ และ
8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างไรก็ตาม มีบางดัชนีทแ่ี ตกต่างกันในบางหน่วยงานทีย่ งั ขาด
การก�ำหนดเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ในด้านนัน้ ๆ อยู่ เช่น ในเรือ่ งของการยึดมัน่ ใน
จริยธรรมนัน้ ไม่ได้มอี ยูใ่ นหลักจริยธรรมของต�ำรวจ การยึดมัน่ หลักวิชาชีพ
เองก็ไม่ได้มีอยู่ในค่านิยม 12 ประการ การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมายไม่ได้มอี ยูใ่ นหลักจริยธรรมของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในขณะที่การมุ่งหาความรู้เองนั้นหลักจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญก็ไม่ได้ก�ำหนดไว้เป็นหลัก
จริยธรรมในหน่วยงาน เกณฑ์ความสามัคคีกม็ เี ฉพาะกรอบจริยธรรมของ
ส�ำนักงานกปร. และการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสอดส่องการทุจริต
มีอยู่เฉพาะในกรอบจริยธรรมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น
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สรุปแล้วเราสามารถสังเคราะห์ ประเด็นร่วมหลักจริยธรรม
8 ประการ (ตามตาราง 7) ได้ แ ก่ (1) ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
(2) ความซื่อสัตย์ (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม
(4) ยึดมัน่ จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ (5) การยืนหยัดท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย (6) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (7) ใฝ่หาความรู้ (8) มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานหรือมาตรฐานที่ระบบราชการไทย
หน่วยงานราชการ และองค์การภาครัฐในไทยยึดถือปฏิบัติเป็นหลัก
เดียวกัน บางหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีหลักจริยธรรมครอบคลุมในด้าน
ดังกล่าวอาจต้องพิจารณาเพิ่มหลักจริยธรรมในด้านนั้นให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นเพื่อที่หลักจริยธรรมทั้ง 8 ประการจะสามารถน�ำไปใช้เป็น
หลักพื้นฐานเพื่อน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ยกมา
เปรียบเทียบและศึกษาในงานชิ้นนี้อีกด้วย
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ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม 				
ประเด็นร่วม

in_

ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ
พลเรือน

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม





2. ความซื่อสัตย์





3. ยึดประโยชน์ของชาติและส่วนรวม





4. ยึดมัน่ จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ





5. การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย





6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข





7. ใฝ่หาความรู้





8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย
ข้าราชการ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ตำ�รวจ 12 ประการ ชาติ 20 ปี
คสช.
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พฤติกรรมที่ท้าทายและที่ส่งเสริมจริยธรรม

จากความหมาย ความเป็นมาและหลักการของจริยธรรม
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้ถงึ ความซับซ้อนของการน�ำหลักจริยธรรม
มาใช้ในทางปฏิบัติกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การต่างๆ โดย
หลักจริยธรรมที่น�ำมาใช้นั้นต้องประสบกับปัญหาท้าทายอย่างต่อเนื่อง
ในการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินพฤติกรรม
ที่ท้าทายและพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ การรีดนาทาเร้น
การทุจริตเชิงนโยบายต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พบเห็น
ได้บ่อยในการบริหารราชการแผ่นและสังคมไทย 3 ประการ ได้แก่
การคอร์รัปชัน และการโกหกสีขาว และมีแนวโน้มในอนาคตที่หาก
ได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแล้ว จะเป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรม
ให้บงั เกิดขึน้ ในระบบราชการ คือ การคุม้ ครองการเปิดโปง ซึง่ จะได้กล่าว
ในรายละเอียด ต่อไปนี้
1) คอร์รัปชัน14

ปัญหาการคอร์รปั ชันเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ งั่ สมอยูใ่ นสังคมและ
การบริหารราชการแผ่นดินของไทยมาช้านาน ปัญหาเช่นนีส้ ง่ ผลกระทบ
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องคอร์รัปชันนั้นถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและได้รับความสนใจ
อย่างมากทัง้ ในด้านสังคม การเมืองและการบริหารราชการไทยโปรดดู เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศกั ดิ.์ (2547). กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รปั ชัน. กรุงเทพมหานคร ซัคเซสมีเดีย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์. (2537). คอร์รปั ชันกับประชาธิปไตยไทย.
กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชัยวัฒน์ สุรวิชยั .
(2546). ธรรมาภิบาลกับคอร์รปั ชันในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถที รรศน์.
วิทยากร เชียงกูล. (2549). แนวทางปราบคอร์รปั ชันอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทย
กับประเทศอื่น. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์สายธาร. สังศิต พิริยะรังสรรค์.
(2549). ทฤษฎีการคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.
14
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ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สาเหตุหลักของการคอร์รปั ชันนัน้ เป็นปัญหา
ในระดับโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ อี ำ� นาจบังคับใช้กฎหมาย
หรือกฎระเบียบโดยขาดจิตส�ำนึกและความโปร่งใส
1.1) นิยามความหมายของการคอร์รัปชัน ในเบื้องต้น
จะขออธิบายนิยามความหมายและรูปแบบของการคอร์รัปชันซึ่งมี
การนิยามโดยนักวิชาการหลายท่านและศิริวรรณ มนอัตระผดุงได้ท�ำ
การรวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้ดงั นี้ (ศิรวิ รรณ มนอัตระผดุง, 2555, น. 2)
1.1.1) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของการคอร์รปั ชันไว้วา่ มาจาก
รากศัพท์ภาษาละตินว่า Corrumpere ซึง่ หมายถึง
การท�ำลายหรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
น้อยกว่าหรือไม่ดเี ท่าทีก่ ฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่
การท�ำตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วธิ กี าร
ที่ผิดกฎหมาย
1.1.2) ผาสุ ก พงษ์ ไ พจิ ต ร และสั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค์
ได้นยิ ามว่า การคอร์รปั ชัน คือ การใช้อำ� นาจเพือ่
ให้ได้มาซึง่ ก�ำไร ต�ำแหน่ง ชือ่ เสียงเกียรติยศ หรือ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมาตรฐานทางศีลธรรม และอาจรวมไปถึง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีต�ำแหน่งในราชการ
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาสู่ตนและพรรคพวกทั้ง
ด้านสังคม การเงินและต�ำแหน่งหน้าที่
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1.1.3) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้ให้
ค�ำจ�ำกัดความของการคอร์รปั ชันไว้วา่ คือ การกระท�ำ
ใดๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
1.1.4) พรศั ก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว ได้ น� ำ ค� ำ ภาษาไทยอย่ า ง
“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” มาเทียบเคียงกับค�ำว่า
“Corruption” ในภาษาอังกฤษว่ามีความหมาย
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามค�ำว่า “ฉ้อราษฎร์
บังหลวง” มีความหมายแคบกว่า “Corruption”
เพราะ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” อาจหมายถึง
เฉพาะการเบี ย ดบั ง ยั ก ยอกทรั พ ย์ ข องรั ฐ และ
ของสาธารณะเท่านั้น คนทั่วไปในปัจจุบันนี้เรียก
การฉ้อราษฎร์บังหลวงทับศัพท์ว่า คอร์รัปชัน
คอร์ รั ป ชั น เป็ น ค� ำ ที่ ไ ด้ ยิ น แล้ ว เข้ า ใจ อะไรที่ มี
คอร์รัปชัน หมายถึงว่าสิ่งนั้น “เลว” แต่การให้
นิยาม หรือให้ค�ำจ�ำกัดความของคอร์รัปชันอย่าง
เป็นระบบอาจมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก (พรศักดิ์
ผ่องแผ้ว, 2544, น. 1)
ส�ำหรับความหมายเพิม่ เติมในบริบทไทยนัน้ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ยังได้เสนอไว้ว่า การคอร์รัปชันตามความหมายในพจนานุกรมไทย
มีความหมายกว้างมาก (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น.8) หมายถึง
การฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง การรี ด ไถโดยการที่ เจ้ า พนั ก งานเรี ย กรั บ
สินบนจากราษฎรก็จัดว่าเป็นการฉ้อราษฎร์ เป็นการเรียกเอาเงินหรือ
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อามิสสินจ้างอย่างอื่นจากราษฎรเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
อ�ำนวยประโยชน์แก่ผใู้ ห้สนิ บน ส�ำหรับการบังหลวงคือการทีเ่ จ้าพนักงาน
กระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่อันท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์
ของแผ่นดิน การคอร์รัปชันในความหมายตามทัศนะของคนไทยนั้น
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับค�ำว่า คอร์รปั ชัน ภาษาอังกฤษ ซึง่ พออนุโลมได้วา่
มีความหมายเช่นเดียวกันกับทัศนะของสากล ซึง่ รวมถึงการทุจริตในหน้าที่
ราชการ การรีดนาทาเร้นประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความอยุตธิ รรม
อื่นๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
ความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม หรือหากจะ
กล่าวอย่างสัน้ ทีส่ ดุ คือ การทุจริต และการประพฤติมชิ อบ ของข้าราชการ
ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 ความว่า
“การทุจริต” หมายความว่า “การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่างใดในต�ำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้
อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น”
“การประพฤติมิชอบในวงราชการ” หมายความว่า “การที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ รือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในต�ำแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ไม่วา่ การปฏิบตั หิ รือละเว้นไม่ปฏิบตั นิ นั้ เป็นการทุจริต
ในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย” (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 8 – 10)
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1.2 การคอร์รัปชันในเชิงพฤติกรรม15
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ได้รวบรวมรูปแบบการคอร์รัปชันมาจากงานของ
สังศิต พิริยะรังสรรค์ ว่ามีรูปแบบและวิธีการ 15 ลักษณะดังนี้
1) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
2) การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระท�ำโดย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี (kleptocracy)
3) การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน สถานการณ์ทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีผลได้รบั ผลเสีย
ส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท�ำหน้าที่
โดยขาดความเที่ยงธรรม
4) การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์
5) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ
6) การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและล�ำเอียง
7) การใช้อทิ ธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า
8) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล
การใช้กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง
9) ไม่กระท�ำการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล
10) การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ
11) การยอมรับของขวัญทีไ่ ม่ถกู ต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง
12) ผู้บริหารประเทศท�ำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้
นโยบายประชานิยม
13) ใช้อ�ำนาจของต�ำรวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด
14) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ
15) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่
นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการก�ำหนด
นโยบายของรัฐบาล โปรดดูศิริวรรณ มนอัตระผดุง. (2555). ปัญหา
การคอร์รปั ชันของไทย กรณีศกึ ษาสิงคโปร์และฮ่องกง (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.
15
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ดังนิยามข้างต้นของการคอร์รัปชัน ท�ำให้เราสามารถเข้าใจ
แนวคิดและลักษณะโดยทั่วไปได้ว่าการคอร์รัปชัน หมายถึง การทุจริต
การละเมิดจริยธรรม การใช้อ�ำนาจในทางที่มิชอบ การโกงกิน หรือ
ยักยอกทรัพย์สินของหลวง และการกระท�ำที่ขัดต่อหลักการประโยชน์
สาธารณะ (public interest) อย่างไรก็ตาม การจะระบุว่าพฤติกรรมใด
ที่เรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันนั้นกระท�ำได้โดยยาก เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
เป็นอัตวิสัย (subjective) ของบุคคล รวมถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ
คุณค่าในสังคมหนึ่งๆ การจะเอามาตรฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง
ไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่
ควรกระท�ำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเห็นของแต่ละบุคคล
ในสังคมนัน้ มีความแตกต่างหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ความรู้ ประสบการณ์
และอคติที่สังคมมีต่อค�ำว่าคอร์รัปชันนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้น
ความหมายของการคอร์ รั ป ชั น จึ ง เปลี่ ย นแปลงได้ เ สมอขึ้ น อยู ่ กั บ
ปทัสถาน (norms) ของสังคมในระยะเวลานั้นๆ การกระท�ำที่เรียกว่า
เป็นการคอร์รัปชันในสังคมหนึ่ง อาจจะถือว่าไม่เป็นความผิดในอีก
สั ง คมหนึ่ ง ก็ ไ ด้ (พรศั ก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว , 2544, น. 11) อย่ า งไรก็ ต าม
หากจะพิจารณาว่าการกระท�ำใดที่จัดอยู่ในประเภทการคอร์รัปชัน
โดยใช้มาตรฐานของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปทัสถาน อาจจะสรุปในเชิง
แนวความคิดได้ดังนี้
(1) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเจ้าพนักงานเป็น
ผู้กระท�ำ เช่น ยอมรับสินบน เรียกรับสินบน หรือการใช้
ต�ำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ประโยชน์ส�ำหรับตนหรือผู้อื่น
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(2) ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สิน
ของทางราชการเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว และใช้อำ� นาจหน้าที่
ไปในทางมิชอบ
เราจะพบว่า การกระท�ำทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทการคอร์รปั ชันส�ำหรับ
สังคมไทยปัจจุบัน มักจะเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะด้าน
ข้าราชการเป็นส�ำคัญ อาจเป็นเพราะข้าราชการนั้นเป็นตัวแสดงส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดพฤติกรรมการคอร์รปั ชันในสังคมไทยนัน่ เอง (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,
2544, น. 11)
2) การโกหกสีขาว (White lie)

ทั้งนี้ นอกจากการคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
และขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและได้รับความสนใจจากสังคมไทย
เป็นอย่างมากแล้ว พฤติกรรมอย่างการโกหกสีขาว (White lies) เองก็เป็น
ทีน่ า่ สนใจว่าขัดกับหลักจริยธรรมหรือไม่ การโกหกสีขาว หมายถึง การพูด
โกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูดความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี
เพือ่ ถนอมรักษาน�ำ้ ใจผูฟ้ งั หรือเพือ่ ปกปิดสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลเสียตามมา
หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นคุณประโยชน์
ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาวถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่
ของผูป้ กครองในการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความโกลาหลทางการเมืองของประเทศ
ดังนัน้ จึงถือว่า ผูถ้ กู ปกครองไม่ควรรับรูท้ กุ เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งทีส่ มุ่ เสีย่ ง
ต่อความมัน่ คงของประเทศ การโกหกสีขาวในบริบทของไทยนัน้ กลับมาเป็น
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ประเด็นถกเถียงในสังคม16 เมือ่ นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้กล่าวในงานสัมมนา “1 ปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ว่า
เป้าการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2555 เติบโตไม่ถงึ ร้อยละ 15 ดังทีต่ น
ได้กล่าวไว้กบั นักลงทุน การไม่พดู ความจริงครัง้ นีก้ เ็ พือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ จึงถือเป็นการโกหกสีขาวเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม การโกหกสีขาว
ของนายกิตติรตั น์นนั้ โดยส่วนตัวนายกิตติรตั น์เองเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
แต่มมุ มองอืน่ ในภาคสังคมกลับมองว่า การกระท�ำของนายกิตติรตั น์นนั้
เป็นการขัดต่อจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองทีค่ วรจะเป็น และเป็น
การกระท�ำทีโ่ น้มน�ำไปสูก่ ารสร้างความเสียหาย สัน่ คลอนต่อความเชือ่ มัน่
ในสายตาชาวต่างชาติและกลุ่มทุน (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์
พานแก้ว)
กรณีการโกหกสีขาวในต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น การพิจารณาเรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยระบบหลักประกันคุณภาพ “Patient Protection and Affordable Care Act”
หรือ “Obamacare” โดยศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตดั สินด้วยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ว่า
ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ และตีความว่า Obamacare ได้ให้ความคุม้ ครองและลดหย่อน
ภาษีชาวอเมริกนั ในทุกรัฐอย่างเท่าเทียมกัน เหตุการณ์ครัง้ นีถ้ อื เป็นการโกหกสีขาว
ครัง้ ส�ำคัญของศาลสูงสหรัฐฯ เนือ่ งจากตีความกฎหมายทีบ่ ดิ เบือนไปจากข้อเท็จจริง
ในประเด็นของการคุ้มครองและให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ชาวอเมริกันจาก 16 รัฐ
เป็นครอบคลุมในทุกรัฐ นอกจากนี้ ค�ำตัดสินดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ที่ส�ำคัญ
ในทางการเมือง คือ การปกป้องประธานาธิบดีบารัค โอบามา และพรรคเดโมแครต
อีกด้วย โปรดดู “โกหกสีขาว” สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560 จาก http://wiki.kpi.
ac.th/index.php?title=โกหกสีขาว
16
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3) การเปิดโปง (Whistleblowing)

เพือ่ ให้หลักการธรรมาภิบาลในหน่วยงาน องค์การหรือภาครัฐ
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการ ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานนัน้ ๆ ต้องมีความกล้าทีจ่ ะเปิดโปงผูบ้ งั คับบัญชา
ในหน่วยงาน การจะกระท�ำพฤติกรรมเปิดโปงได้นั้นจ�ำเป็นจะต้อง
มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดโปง เนื่องจากผู้ที่กระท�ำความผิดส่วนใหญ่
มักเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารระดับยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสมากขึ้น
ในการกระท�ำความผิดและก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายสูงไปด้วย
ในกรณีที่การกระท�ำความผิดได้เกิดขึ้นภายในองค์การ ผู้ที่จะรับรู้ถึง
การกระท�ำความผิดดังกล่าวก่อนมักจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
ฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดโปงจึงมักจะเป็นพนักงานระดับล่างภายใน
องค์การนั่นเอง การกระท�ำดังกล่าวนั้นท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
หาทางกลัน่ แกล้งพนักงานระดับล่าง ซึง่ อาจส่งผลเสียสร้างความเดือดร้อน
ต่อพนักงานพนักงานผู้เปิดโปง แม้เขาจะได้แสดงถึงความกล้าหาญ
ในการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของ องค์การและ/หรือ กล่าวคือ
เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่าง
เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีอ่ ยูบ่ นฐานของความสัมพันธ์เชิงการจ้างงาน
ทีไ่ ม่เท่าเทียม (Unequal Employment Relations) ซึง่ ท�ำให้ “การเปิดโปง”
กลายเป็นปัญหา “หนีเสือปะจระเข้” (Paradoxical Condition) ขึน้ กล่าวคือ
หากพนักงานแสดงความกล้าหาญในการเปิดโปงการกระท�ำความผิด
ของผู้บริหารเขาก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้สารพัดรูปแบบ ในทางตรงข้าม
หากเขาเก็บความชั่วร้ายของผู้บริหารที่รับรู้มาไว้เป็นความลับ เขาก็จะ
ปลอดภัย แต่องค์การและสาธารณชนก็จะต้องสูญเสียผลประโยชน์
อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกหลายปี (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558, น.147)
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การเปิดโปง (Whistleblowing)17 ความหมายดัง้ เดิมตามตะวันตก
นัน้ เป็นค�ำทีช่ าวบ้านในยุโรปใช้กนั ทัว่ ไปในอดีต หมายถึงการแจ้งเหตุรา้ ย
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส�ำหรับในแง่ของการบริหารองค์การนั้น
“โดยทัว่ ไปแล้ว การเปิดโปง หมายถึง การทีพ่ นักงานได้เปิดโปงเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกซึง่ ก็รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องคิดหาวิธกี ารและมาตรการทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ความเป็นจริงอย่างหนึง่
ก็คือ ผู้ที่จะทราบได้ดีถึงการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างในหน่วยงาน หรือองค์การนัน้ เอง แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ลูกจ้างทีเ่ ปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของตนมักได้รับผลกระทบหรือ
ความเสียหายตามมาจากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ท�ำให้ลกู จ้างจ�ำนวนมากทีร่ ขู้ อ้ มูล
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในหน่วยงานของตน ไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น
เนือ่ งจากกลัวว่าจะได้รบั การตอบโต้ให้ได้รบั ความเสียหาย ทัง้ ๆ ทีก่ ารเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในหน่วยงานของรัฐนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ ซึ่งก็เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรน�ำมาใช้ช่วยแก้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ความ
คุม้ ครองแก่ลกู จ้างของรัฐบาล ผูเ้ ปิดโปงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ภาครัฐ ซึง่ ข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการภาครัฐทีก่ ฎหมายดังกล่าวให้การคุม้ ครองแก่
ผูท้ เี่ ปิดเผยข้อมูลนัน้ มิได้มเี พียงเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชันเท่านัน้ แต่ได้ครอบคลุม
ถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเนื่องจากระบบ
ราชการของรัฐบาลทีม่ ขี นาดใหญ่และซับซ้อน จึงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการบริหารจัดการ
ที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้อ�ำนาจโดยไม่ถูกต้อง และการกระท�ำ
ที่ไม่เหมะสมอื่นๆ นอกเหนือไปจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูอัมพร
ธ�ำรงลักษณ์. (2559). “การคุ้มครองผู้เปิดโปง Protecting the Whistleblower”.
เอกสารประกอบการสอนวิชา ร.650 และ ร.681 องค์การและการจัดการสาธารณะ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
17
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การท�ำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และความผิดอื่นๆ อันเป็นการกระท�ำ
ที่ขาดความชอบธรรมของนายจ้าง ที่กระท�ำต่อบุคคล หรือต่อองค์การ
…” การเปิดโปงพฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องดังกล่าว สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ใน
องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้วยเหตุทพี่ ฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องเหล่านี้
(อาทิ การยักยอกทรัพย์สนิ ขององค์การไปใช้สว่ นตัว การใช้งบประมาณ
อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพโดยเจตนา การลวนลามทางเพศต่อพนักงานหญิง
การยุยงผู้อื่นให้เกิดการกระท�ำความผิด การทิ้งสิ่งปฏิกูลอันก่อให้เกิด
มลภาวะขึน้ โดยไม่รบั ผิดชอบ ฯลฯ) ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
และสาธารณชน และในบางกรณีอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
จนอาจท�ำให้องค์การต้องล่มสลายลงในทีส่ ดุ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558,
น.146) และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
อย่างหนึง่ ทีม่ ตี อ่ หน่วยงานของตนเองในเรือ่ งของการคอร์รปั ชัน การกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานผิดพลาด หรือ
อื่นๆ เป็นต้น (อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2559)
ในปัจจุบันนี้ ได้มีนักวิชาการและนักปฏิบัติจ�ำนวนไม่น้อย
ที่ตระหนักถึงประโยชน์และความจ�ำเป็นของ “การเปิดโปง” เนื่องจาก
“การเปิดโปง” ท�ำหน้าที่เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความโปร่งใส
(Transparency) และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการป้องกันการกระท�ำความผิด
และประพฤติมชิ อบภายในองค์การอย่างได้ผล ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้การสนับสนุน “การเปิดโปง” จนกระทั่งในปัจจุบันนี้
มีหลายประเทศที่ได้ออกกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปง
อาทิ ในสหรัฐอเมริกา (ทัง้ กฎหมายทีอ่ อกโดยรัฐบาลกลางและกฎหมาย
ระดับมลรัฐ) อังกฤษ ออสเตรเลีย (ทั้งกฎหมายของรัฐบาล กลางและ
กฎหมายมลรัฐ) แคนาดา (กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมาย
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ในระดับจังหวัด) รวมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,
2558, น. 147) โดยทั่วไปเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีลักษณะส�ำคัญ
4 ประการ คือ 1) บุคคลแสดงพฤติกรรมทีม่ คี วามตัง้ ใจเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ 2) ข้อมูลทีส่ อื่ ออกไปให้กบั บุคคลภายนอกองค์การของตนเอง
เป็นคนทีจ่ ะน�ำข้อมูลนีไ้ ปเผยแพร่ตอ่ และให้เป็นข้อมูลหลักฐานสาธารณะ
3) ข้อมูลนัน้ เกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดภายในองค์การ และ 4) คนทีอ่ อกมา
เปิดโปงข้อมูลนีจ้ ะต้องไม่ใช่ผสู้ อื่ ข่าว หรือประชาชนทัว่ ไป แต่เป็นสมาชิก
ในองค์การหรือเคยเป็นสมาชิกท�ำงานอยูใ่ นองค์การหรือหน่วยงานนัน้ ๆ
(อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2559)
ในสังคมไทยนัน้ การปัญหาเรือ่ งการคอร์รปั ชันได้รบั ความสนใจ
และยกเป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคม โดยมีความหมายเน้นไปที่
การทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองผูม้ อี ำ� นาจในสังคม แต่ประเด็น
เรือ่ งการโกหกสีขาวนัน้ ยังไม่ได้เป็นปัญหาทีส่ งั คมหรือภาครัฐตระหนักนัก
การโกหกสีขาวนัน้ กลายเป็นประเด็นในสังคมไทยขึน้ มาเนือ่ งจากนักการเมือง
เป็นผู้กล่าวการโกหกทั้งที่การโกหกสีขาวนั้นอาจเป็นการโกหกโดยกลุ่ม
บุคคลอื่นก็ได้เช่นกันและเมื่อมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศการโกหกสีขาวจึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ จะน�ำมาพิจารณาเพิม่ เติมส�ำหรับ
การสร้างดัชนีวัดจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ
เช่นเดียวกับการเปิดโปงซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาฟ้องร้อง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรมีการออกกฎหมายที่คุ้มครองผู้ที่ออกมา
เปิดโปงและควรน�ำเรือ่ งการเปิดโปงไปปรับใช้ในการสร้างดัชนีวดั จริยธรรม
อีกด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
ในองค์การ ทั้งนี้ สามารถสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมท้าทายจริยธรรม
ในระบบราชการไทย ได้ดังแสดงในตาราง 8 ข้างล่างนี้
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ตาราง 8 : สรุปพฤติกรรมคอร์รัปชัน การโกหกสีขาว
และการเปิดโปง
พฤติกรรมที่
ความหมาย
ขัดกับจริยธรรม
การคอร์รัปชัน หมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตลอดจนการรีดไถโดย
การทีเ่ จ้าพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎร ก็จดั เป็น
การฉ้อราษฎร์ คือเป็นการเรียกเอาเงินหรืออามิสสินจ้าง
อย่างอืน่ จากราษฎรเพือ่ ปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
เป็นการอำ�นวยประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน สำ�หรับการ
บังหลวง คือการทีเ่ จ้าพนักงานกระทำ�การทุจริตต่อหน้าที่
อันทำ�ให้ เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของแผ่นดิน
ทัง้ นีจ้ ะเป็นไปโดยสมคบกับราษฎรเบียดบังผลประโยชน์
นั้นหรือไม่ก็ตาม
การโกหกสีขาว หมายถึง การพูดโกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูด
ความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี เพื่อถนอมรักษาน้ำ�ใจ
ผู้ฟัง หรือเพื่อปกปิดสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา
หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นนำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็น
คุณประโยชน์ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาว
ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของผู้ปกครองในการที่จะ
หลีกเลีย่ งความโกลาหลทางการเมืองของประเทศ ดังนัน้
จึงถือว่า ผูถ้ กู ปกครองไม่ควรรับรูท้ กุ เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ ง
ที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ
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พฤติกรรมที่
ความหมาย
ขัดกับจริยธรรม
การที่พนักงานได้เปิดโปงเกี่ยวกับการทำ�ผิดกฎหมาย
การเปิดโปง
ผิดศีลธรรม และความผิดอืน่ ๆ อันเป็นการกระทำ�ทีข่ าด
ความชอบธรรมของนายจ้าง ทีก่ ระทำ�ต่อบุคคล หรือต่อ
องค์การ …” การเปิดโปงพฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องดังกล่าว
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน
ด้วยเหตุที่พฤติกรรมอันไม่ถูกต้องเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การและสาธารณชน และในบางกรณี
อาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง จนอาจทำ�ให้องค์การ
ต้องล่มสลายลงในทีส่ ดุ และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกถึงความไม่พอใจอย่างหนึง่ ทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
ของตนเองในเรื่ อ งของการคอร์ รั ป ชั น การกระทำ�ที่
ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงาน
ผิดพลาด หรืออื่นๆ เป็นต้น
ดัชนีช้ว
ี ัดจริยธรรม
ประเด็นเรื่องจริยธรรมในสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารองค์การนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจและให้ความส�ำคัญ
ในระดับโลก ในฐานะทีจ่ ริยธรรมเองเป็นหลักหนึง่ ในการสร้างมาตรฐาน
ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและความโปร่งใสระดับโลก โดยในส่วนนี้
จะน� ำ เสนอดั ช นี ชี้ วั ด ที่ จั ด ท� ำ โดยธนาคารโลก (World Bank) และ
การประเมินของหน่วยงานความซื่อสัตย์สากล (Global Integrity)
เพื่อดูหลักจริยธรรมที่ถูกน�ำไปใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากล
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ในรายงานเรื่อง World Governance Index ของธนาคารโลก
นั้นได้เสนอดัชนีตัวชี้วัดสภาวะธรรมาภิบาล(Worldwide Governance
Indicators-WGI) ใน 6 มิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือให้ตัวแสดงในทาง
การปกครองและการบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
โดยดัชนีทใี่ ช้ในรายงานชุดนีไ้ ด้แก่ 18 (เสาวนีย์ ไทยรุง่ เรือง, ธนวรรน์ พลวิชยั
และคณะ, 2553, น. 3 – 21 – 3 – 23)
(1) การมีสทิ ธิมเี สียงและความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
(Voice and Accountability)
(2) เสถียรภาพทางการเมืองและการไม่เกิดความรุนแรง (Political
Stability and Absence of Violence)
(3) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
(4) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)
(5) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law)
(6) การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of
Corruption)

เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง, ธนวรรน์ พลวิชัย และคณะ. (2553). โครงการประเมิน
สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย.ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(ตุลาคม พ.ศ. 2553). (ออนไลน์): แหล่งที่มา http://www.nacc.go.th/ewt_news.
php?nid=3839&filename=index. (15/12/2553).
18
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ในรายงานการประเมินของหน่วยงานความซือ่ สัตย์โปร่งใสสากล
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาก�ำไรมีหน้าที่ในการติดตามแนวโน้มการ
คอร์รปั ชันทัว่ โลก โดยท�ำงานร่วมกับทีมนักวิจยั นักข่าวหนังสือพิมพ์และ
คนในท้องถิน่ ได้ใช้ดชั นีชวี้ ดั ดังต่อไปนีใ้ นการประเมินความซือ่ สัตย์โปร่งใส
(1) ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ โดยวัดจาก
ความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างของภาครัฐ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) หน่วยงานภาษีและหน่วยงานศุลกากร วัดจากในทางปฏิบตั ิ
มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรและสรรพสามิต
ที่มีความเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติในระดับใด
หน่วยงานกรมศุลกากรและสรรพสามิตท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางกฎหมายมีหน่วยงานกรมศุลกากรและ
สรรพสามิตในระดับใด ในทางปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการเก็บภาษีมีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก
หน่วยงานเก็บภาษีท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
กฎหมายมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศระดับใด และ
หน่วยงานภาษีและหน่วยงานศุลกากรมีประสิทธิภาพระดับใด
(3) กฎระเบียบและการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ วัดจาก
รัฐบาลบังคับดูแลมาตรฐานสาธารณสุขพืน้ ฐาน สิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบ
ของธุรกิจอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐานของความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนสามารถได้รับ
การอนุญาตจัดตัง้ ธุรกิจ และกฏระเบียบและการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจมีในระดับใด
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จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดจริยธรรมข้างต้นทั้งสามกลุ่ม
เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกัน (ตาราง 9 จะพบว่า Global Integrity
Index เน้นในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนที่จะให้โอกาสการทุจริต
ในระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง การขออ�ำนวยความสะดวกจากส่วนราชการ
ในเรื่องภาษี และการท�ำงานของหน่วยงาน ขณะที่ WGI มองประเมิน
ในวงกว้างที่เกี่ยงโยงกับหลักธรรมภิบาลอื่นๆ ประกอบกันไป และ
ในส่วนของการพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.นั้นจะมองใกล้เคียงกับ Global
Integrity Index แต่เพิม่ เติมเรือ่ งของการปลูกฝังและสร้างเสริมวัฒนธรรม
ที่ดีมีจริยธรรมพร้อมกลไกในการตรวจสอบที่ครบถ้วน
ตาราง 9 : สรุปดัชนีชี้วัดจริยธรรม
ประเด็น

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)
1. การ
พิจารณาถึงการ
ป้องกัน
รั บ รู้ ข อ ง
การทุจริต ประชาชนต่ อ
ขอบเขตการใช้
อำ�นาจที่ได้มา
จากสาธารณะ
เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตัวทั้งกรณี
ความผิดเล็กน้อย
และการคอร์รปั ชัน
ทุจริตครั้งใหญ่
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รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
ก า ร บ ริ ห า ร เน้นการป้องกัน
ร า ช ก า ร เ พื่ อ การทุจริตเชิงรุก
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต
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ประเด็น

2.การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)

Global
Integrity
Index

รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ของกระบวน- ส่ ว นร่ ว มของ ประชาชนมีสว่ น
การจัดซือ้ จัดจ้าง ประชาชน
ร่วมในการตรวจ
ภาครัฐ
สอบ และได้รับ
ความคุ้มครอง
-ความสามารถ
ตามกฎหมายใน
ของประชาชน
ฐานะพยาน
ในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของภาครัฐ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
และการขอ
ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบธุรกิจ
ประชาชนทุกคน
สามารถได้ รั บ
ก า ร อ นุ ญ า ต
จัดตั้งธุรกิจ
-ประชาชน
ทุกคนสามารถ
ไ ด้ รั บ ก า ร
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
ธุรกิจ
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ประเด็น

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)

3. การสร้าง
วัฒนธรรม
ที่มี
จริยธรรม
และกลไก
ตรวจสอบ

Global
Integrity
Index

รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
-จิ ต สำ�นึ ก การ เรี ย กร้ อ งการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ส ร้ า ง ก า ร
ตระหนั ก และ
ทุจริต
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
-การเสริมสร้าง ในสังคมเอสร้าง
และปรั บ ปรุ ง วัฒนธรรมการ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ตรวจสอบถ่ ว ง
ตรวจสอบการ ดุล
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

ข้ อ เสนอดั ช นี ช้ี วั ด เพื่ อการประเมิ น จริ ย ธรรม
ส่วนราชการไทย
จากการประมวลองค์ความรูจ้ ากแนวคิด หลักการ ประสบการณ์
จากต่างประเทศของหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามทีป่ รากฎและเกิดขึน้
ในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ขิ องระบบราชการไทยในระดับประเทศและ
ส่วนราชการท้องถิ่น เครื่องมือที่มีการใช้วัดประเมินกันในต่างประเทศ
ทีย่ อมรับทัว่ กัน โดยค�ำนึงถึงประเด็นข้อปัญหาอุปสรรคทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ทัง้ หมด ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปเพือ่ การพัฒนาออกแบบดัชนีชวี้ ดั ด้านจริยธรรม
เพือ่ ใช้ในการประเมินวัดความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทย
ได้รวมทั้งหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ดัชนีด้านคุณธรรมจ�ำนวน 8 ตัว

in_

-6-

(490-726).indd 664

23/9/2565 16:56:39

665

และด้านจริยธรรมจ�ำนวน 3 ตัว ดังแสดงในตาราง 10 ซึ่งจะได้น�ำไป
พัฒนาเครือ่ งมือใช้ในการประเมินวัดความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของ
ส่วนราชการไทยในล�ำดับต่อไป
ตาราง 10: สรุปดัชนีชวี้ ดั คุณธรรม และดัชนีชวี้ ดั จริยธรรม
ดัชนีชี้วัดคุณธรรม
คำ�อธิบาย
1) การยึดมั่นคุณธรรม -การรั ก ษาและกล้ า ยื น หยั ด กระทำ�ในสิ่ ง ที่
จริยธรรม
ถูกต้อง เป็นธรรม และรักษาความชอบธรรม
(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พ.ร.บ.
มาตรฐานจริยธรรม 2562)

2) ความซื่อสัตย์

-ยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
-ละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดย
อาศัยตำ�แหน่ง (คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน)
-ยึดมั่นในศีลธรรม (ข้าราชการตำ�รวจ)

-ประพฤติสจุ ริตทัง้ กาย วาจา และใจ (สำ�นักงาน
กปร.)
3) การยึดถือประโยชน์ -แยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์
ของประเทศชาติและ ส่วนรวม (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
ส่วนรวม
-มีจิตสาธารณะ (พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม
2562)
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรม
คำ�อธิบาย
4) ยึดมั่นหลักวิชาชีพ -มีความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง
มีจิตสำ�นึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
-ไม่เลือกปฏิบตั ิ (ผูต้ รวจราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ.
มาตรฐานจริยธรรม 2562)
-มีจติ สำ�นึก สร้างศรัทธา และความเชือ่ มัน่ จาก
ประชาชน (ข้าราชการตำ�รวจ)
5) การยึดมัน่ ในระบอบ -ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาธิ ป ไตยอั น มี (ค่านิยม 12 ประการของคสช., ยุทธศาสตร์
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รง ชาติ 20 ปี)
เป็นประมุข
-จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
(สำ�นักงานกปร.)
6) การยื น หยั ด ทำ�ใน -ปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอย่าง
สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ตรงไปตรงมา (คณะกรรมการข้ า ราชการ
และถูกกฎหมาย
พลเรือน)
-เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด
(ข้าราชการตำ�รวจ)
7) ใฝ่หาความรู้
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คำ�อธิบาย
-หมัน่ ศึกษาเล่าเรียนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
(ค่านิยม 12 ประการ ของคสช.)
8) มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง -รักษามาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด (ผูต้ รวจ
งาน
การแผ่นดิน, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
ดัชนีชี้วัดจริยธรรม
คำ�อธิบาย
1) การป้องกันการทุจริต -คำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ สร้ า งความ
ตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตขนาดใหญ่
หรือแม้การทุจริตเพียงเล็กน้อยก็ตาม (WGI)
-เน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (มาตรฐาน
กลางจริยธรรม)
2) การมีส่วนร่วมของ -ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และรับรู้ข่าวสาร
ประชาชน
ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ (Global Integrity
Index, มาตรฐานกลางจริยธรรม)
3) การสร้างวัฒนธรรม -สร้างจิตสำ�นึกต่อต้านการทุจริต สร้างกลไก
ทีม่ จี ริยธรรมและกลไก และการเรียนรูร้ ว่ มกันในการตรวจสอบถ่วงดุล
ตรวจสอบ
(รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช., มาตรฐาน
กลางจริยธรรม)
-การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจ
สอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.)
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จากตาราง 10 ซึ่งประมวลดัชนีชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรม
ของราชการไทยทั้ง 7 แหล่ง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณธรรม และ
จริยธรรมได้ทงั้ หมด 11 ประการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำมาประกอบการออกแบบ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั หลัก และตัวชีว้ ดั ย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยราชการไทย โดยผู้วิจัยประยุกต์กรอบแนวคิดการออกแบบ
ตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั ย่อยจากหลักจริยธรรมในการบริการสาธารณะ (Ethics
in Public Service) ของ Carol W. Lewis และ Stuart C. Gilman (2005)
และการประเมินผล A Vision for Ethics Program Management:
Benchmarking Success ในวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2010
ซึง่ สรุปแนวคิดอย่างสังเขปได้วา่ ในการสร้างเครือ่ งมือประเมินคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์การ ซึง่ เป็นประเด็นทีม่ คี วามเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง
เพือ่ ให้มคี วามครบถ้วนรอบด้าน จะต้องเน้นไปทีพ่ จิ ารณาทีก่ ฎระเบียบ
ขององค์การ (Ethics Laws) และภาคปฏิบัติงาน (Regulations) ของ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
อันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน
ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การพัฒนาเครือ่ งมือวัดประเมินความมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมขององค์การสามารถน�ำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กับหน่วยงานราชการไทยนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัด
คุณธรรม และจริยธรรมทัง้ 11 ประการ จากหน่วยงานราชการไทย 7 แหล่ง
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประมวลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดคุณธรรม และ
จริยธรรม โดยแบ่งออกเป็นมิติ 3 ด้านประกอบกันไป (ตามภาพ 1)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) นโยบายที่ชัดเจน หมายถึง การที่ผู้บริหารของหน่วยงาน
หรือองค์การ ได้ก�ำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาด้านคุณธรรมและ
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จริยธรรมให้ชดั เจนและมีการประกาศใช้อย่างทัว่ ถึง เป็นทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจ
ทั่วกันถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในที่ท�ำงาน พฤติกรรม
การติดต่อประสานงาน การให้บริการต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสม
สะท้อนมาตรฐานจริยธรรมกลางที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย พร้อมทั้ง
ก� ำ หนดบทลงโทษหากพบและพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า ท� ำ ผิ ด ต่ อ มาตรฐาน
จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานทางวิชาชีพของหน่วยงาน
2) การจั ด การทรั พ ยากร หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารหรื อ
หน่วยงานได้มีการจัดสรรทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้) เพื่อมุ่งป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ และส�ำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ
และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยมขององค์การหรือหน่วยงาน
เช่น การจัดโครงการอบรมส่งเสริมความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์
การสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดโปง (Whistleblowing) ขั้นตอนและ
ช่องทางการส่งเสริมการให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ จริยธรรม ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง
และอื่นๆ เป็นต้น
3) การควบคุมตรวจสอบภายใน หมายถึง การที่องค์การ
หรือหน่วยงานทุม่ เทกับการลดการขัดกันในผลประโยชน์ไม่ให้เกิดขึน้ ใน
องค์การหรือหน่วยงาน มีมาตรการหรือกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปง
พฤติกรรม โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจทีส่ อ่ ไปในทาง
ที่ผิดต่อกฎหมายและแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการ
เปิดเผยกระบวนการขัน้ ตอนเพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชันอย่างระแวดระวัง
มีกระบวนการขั้นตอนปกป้องผู้ถูกกล่าวหาและพยานที่ยุติธรรมและ
ปลอดภัย มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อสาธารณะ รวมถึง
การมีกลไกตรวจสอบ ติดตามการบรรลุเป้าหมายตามผลสัมฤทธิข์ องงาน
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การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม
ยึดมั่นหลักวิชาชีพ

นโยบายที่ชัดเจน

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม
และถูกกฎหมาย

การจัดสรรทรัพยากร

ใฝหาความรู
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การปองกันการทุจริต

การควบคุมตรวจสอบภายใน

การมีสวนรวมของประชาชน
การสรางวัฒนธรรมที่มจี ริยธรรม
และกลไกตรวจสอบ

ภาพ 1: ประมวลตัวชี้วัดคุณธรรมและจริยธรรม
ของหน่วยราชการไทย 7 แหล่ง ตามกรอบ 3 มิติ
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จากฐานคิดข้างต้น ในที่นี้จะได้น�ำเสนอตัวชี้วัดหลัก และ
ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการ
ไทยที่สัมพันธ์กับกรอบทั้งสามมิติข้างต้น (ตามตาราง 12) ซึ่งสามารถ
อธิบายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. มิติกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน และ
การรับรู้เข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันองค์การจะต้องก�ำหนด
นโยบาย กฎระเบียบด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน
มีการตอบแทน และลงโทษทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ และเป็นไปอย่างเสมอหน้า
เท่าเทียม ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 3 ประเด็น ดังนี้
1) ตัวชี้วัดหลักแรก คือ ก�ำหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม และจริยธรรมทีช่ ดั เจน หมายถึงการก�ำหนด
นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติอย่าง
ไม่ขัดแย้ง รวดเร็ว มีความตระหนักรับรูร้ ่วมกัน และยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามแนวหลักคุณธรรมและจริยธรรมในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสามารถก�ำหนดดัชนีชี้วัดย่อยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดย่อยแรก คือ มีนโยบาย กฎระเบียบที่ชัดเจน
และเป็นที่รับรู้ และเข้าใจกันทั่วไปในองค์การ
กล่าวคือ มีการก�ำหนดนโยบาย และกฎระเบียบ
มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม อย่างชัดเจน เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยจะต้องประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกันทุกหน่วยงานในองค์การ
1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สอง คือ มีกระบวนการสื่อสารภายใน
องค์การอย่างเป็นระบบครบถ้วน
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กล่าวคือ มีการก�ำหนดวางแผนให้เกิดกระบวนการ
สือ่ สารในหน่วยงาน เพือ่ สร้างการประสานงาน ร่วมมือ
รับรูแ้ ละปฏิบตั ริ ว่ มกันในองค์การ ป้องกันความเข้าใจ
คลาดเคลือ่ น สับสน เข้าใจผิด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การผิดทิศผิดทางของฝ่ายปฏิบัติงาน
2) ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ ผู้บริหารก�ำหนดแผน ส่งเสริม และ
การบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม และ
จริยธรรมในองค์การสัมฤทธิ์ผล จ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
และบังคับใช้จากฝ่ายบริหารอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ได้แก่
2.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ าม คือ ผูบ้ ริหารเห็นความส�ำคัญ และ
ควบคุมการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หมายถึง
ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย
กฎ ระเบียบอย่างเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด เพื่อให้
หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามบรรทัดฐาน
คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน
2.2 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ ี่ คือ ผูบ้ ริหารจัดงบประมาณสนับสนุน
ให้เกิดโครงการให้สามารถปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม หมายถึง มีการวางแผนจัดสรรงบ
ประมาณเพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิบั ติ ง านตามหลั ก
คุณธรรม และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทาง
ปฏิบัติ
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2.3 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ ห ้ า คื อ มี ก ารมอบรางวั ล และให้
บทลงโทษตามหลักการคุณธรรม และจริยธรรมที่
เหมาะสม กล่าวคือ จัดให้มกี ารมอบรางวัลเพือ่ สร้าง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจต่ อ กลุ ่ ม บุ ค คลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านตาม
นโยบายคุณธรรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการบังคับใช้
บทลงโทษทั้งทางวินัย และทางปกครองต่อบุคลากร
ที่ละเมิดจริยธรรม
3) ตัวชี้วัดหลักที่สาม คือ ส่งเสริม สร้างการรับรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
โดยก�ำหนดดัชนีย่อย 1 ประการ ได้แก่
3.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีห่ ก คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถี
ครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หมายถึง การสร้างความตระหนักรับรู้ และเชือ่ มัน่ ใน
วิถปี ระชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
เพื่อลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และ
การเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันเนื่อง
มาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมี
การรณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรูร้ ว่ มกัน
ในคุณค่าของหลักการประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ
และอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยใ์ นฐานะทรงเป็น
พระประมุข ซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ
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2. มิติกรอบการจัดการทรัพยากร เพื่อให้องค์การหรือ
หน่วยงานสามารถจัดสรรทรัพยากร ในการป้องกันส่งเสริมและพัฒนา
ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และส�ำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึน้
กับสมาชิกในองค์การ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยม
ขององค์การหรือหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่
4) ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ี่ คือ การจัดงบประมาณทีเ่ พียงพอในการสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักรูห้ ลักคุณธรรมและจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน ประกอบด้วยชี้วัดย่อย 1 ประการ คือ
4.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ จ็ด คือ มีการจัดงบประมาณสนับสนุน
ทรั พ ยากร และพั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักและเข้าใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
เพียงพอ หมายถึง การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และเข้าใจ
การปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึง
มีการการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่าย
ปฏิบตั งิ านให้มคี วามพร้อม และความเข้าใจทีท่ นั สมัย
ทันต่อเหตุการณ์
5) ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ า้ คือ การส่งเสริมกระบวนการสือ่ สารภายใน
องค์การ และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ประเด็น ได้แก่
5.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีแ่ ปด คือ มีมาตรการส่งเสริมการสือ่ สาร
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีแผนการ
สร้างการสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานอย่าง
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เป็นระบบ เพือ่ ลดข้อพิพาท ขัดแย้ง และเกิดแนวทาง
ปฏิบัติ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
5.2 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ ก้า คือ มีมาตรการส่งเสริมการประสาน
งานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง มีการ
เปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธา
จากประชาชน เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ
และสร้างการประสานในแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
5.3 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ คือ ส่งเสริมการเข้าถึงการร้องเรียน
ตรวจสอบด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง
มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน
ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้
งานสะดวก และเข้าถึงได้งา่ ยจากภาคประชาชน การ
ใช้การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการ
ปิดช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
3. มิติกรอบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการยึดถือ
แนวทางการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะ หน่วยงาน
ควรมีมาตรการหรือกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปงพฤติกรรม โครงการ
การจัดสรรงบประมาณ การกระท�ำผิดต่อกฎหมายและหลักความชอบธรรม
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกลไกปกป้องคุม้ ครอง
ผูก้ ล่าวหาและพยานในกรณีทจุ ริต คอร์รปั ชัน เพือ่ สร้างให้เกิดความศรัทธา
และความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการทีห่ น่วยงานจะต้องมีมาตรการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิของงานทีจ่ ะต้องบรรลุตามเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั ก�ำหนด
ดัชนีหลักตามกรอบนี้ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
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6) ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ ก คือมีการเปิดเผยการใช้จา่ ยงบประมาณ และ
กลไกติดตามตรวจสอบ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ย่อยไว้ 1 ประเด็น คือ
6.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ เอ็ด คือ มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ ย
งบประมาณทีเ่ ป็นรูปธรรม หมายถึง เพือ่ ส่งเสริมการ
ยึดประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ งั้
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้อง
มีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอนการจัดท�ำงบประมาณ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
7) ตัวชีว้ ดั หลักทีเ่ จ็ด คือ มีกลไกปกป้องคุม้ ครองทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยานในการปิดโปง (Whistleblower) ข้อมูลทุจริต
ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้
7.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ สอง คือ มีมาตรการในการตรวจสอบ
ติดตามภายหลังใช้จา่ ยงบประมาณ กล่าวคือ หลังจาก
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ จะต้ อ งมี ม าตรการ และ
ระบบที่สามารถในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง
เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบที่รอบด้าน เพื่อ
ให้สามารถติตดามผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้
7.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สิบสาม คือ มีมาตรการปกป้องข้อมูล
คุ้มครองความปลอดภัยให้คนที่เปิดเผยข้อมูลทุจริต
ทัง้ ภายใน และภายนอกหน่วยงาน หมายถึง เพือ่ สร้าง
ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดุล
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หน่วยงานราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุม้ ครอง
ผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยต่อทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยาน
8) ตัวชี้วัดหลักที่แปดคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก�ำหนด
ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น คือ
8.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ สี่ คือ มีกฎกติกา มาตรา การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือ นอกจากการ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การมุ่งปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ก็นับเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
8.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สิบห้า คือ ระบบที่ใช้ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานยึดหลักความเป็นธรรม หมายถึง
ในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานยึดหลักความเป็นธรรม
ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือใช้ระบบอุปถัมภ์ เพือ่ ให้เกิด
ความเสมอภาค เทีย่ งธรรมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในการที่
จะกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
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ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดหลักและดัชนีชี้วัดย่อย สามารถประมวลสรุป
ได้ตามตาราง 11 ดังนี้
กรอบการประเมิน
1. นโยบายที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลัก
1. กำ�หนดนโยบายกฎ
ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ด้ า น
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดย่อย
1. มีนโยบาย กฎระเบียบ
ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้
และเข้ า ใจกั น ทั่ ว ไปใน
องค์การ
2. มีกระบวนการสือ่ สาร
ภายในองค์การอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน
2. ผู้บริหารกำ�หนดแผน 3. ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความ
ส่งเสริม และการบังคับใช้ สำ�คัญ และควบคุมการ
นโยบายและกฎระเบียบ บังคับใช้กฎระเบียบอย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่งครัด
4 . ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ
ประมาณสนับสนุนให้เกิด
โครงการให้ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
คุณธรรม และจริยธรรม
5. มีการมอบรางวัลและ
ให้ บ ทลงโทษตามหลั ก
ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมที่เหมาะสม
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ตาราง 11: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดย่อย
ตามการออกแบบกรอบการประเมินทั้งสามมิติ
คำ�อธิบาย
การกำ�หนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม
ต้องมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยจะต้องประกาศให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน
กระบวนการสื่อสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน
เคร่งครัด เพือ่ ให้หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามบรรทัดฐานคุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายคุณธรรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการบังคับใช้บทลงโทษทัง้ ทาง
วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม
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กรอบการประเมิน

ตัวชี้วัดหลัก
3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้
การปกครองในระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัดย่อย
6. สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในวิถีครรลองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

2. การจัดการทรัพยากร 4. จั ด งบประมาณที่
เพี ย งพอในการสร้ า ง
ความเข้าใจและตระหนัก
รู้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมภายในหน่วย
งาน
5. ส่งเสริมกระบวนการ
สื่อสารภายในองค์การ
และประสานความร่วม
มื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายนอก

7. มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนทรัพยากร และ
พั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ
สร้างความตระหนักและ
เข้าใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเพียงพอ
8. มี ม าตรการส่ ง เสริ ม
ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น
หน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น
ระบบ
9. มีมาตรการส่งเสริมการ
ประสานงานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก
10. ส่งเสริมการเข้าถึงการ
ร้องเรียนตรวจสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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คำ�อธิบาย
เพือ่ ลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบตั ิ จากการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ
รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ
ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ
เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด
อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามพร้ อ ม และ
ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

มีแผนการสร้างการสือ่ สารประสานงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพือ่
ลดข้อพิพาท ขัดแย้ง และเกิดแนวทางปฏิบตั ิ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน
เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค
ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด
ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
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กรอบการประเมิน
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดย่อย
3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้ 11.มีการเปิดเผยข้อมูล
จ่ า ยงบประมาณ และ การใช้จา่ ยงบประมาณที่
กลไกติดตามตรวจสอบ เป็นรูปธรรม
7 . มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง 12. มีมาตรการในการ
คุ้ ม ครองทั้ ง ผู้ ก ล่ า วหา ตรวจสอบติดตามการใช้
และพยานในการปิดโปง จ่ายงบประมาณ
(Whistle Blower) ข้อมูล
ทุจริต
13. มีมาตรการปกป้อง
ข้ อ มู ล คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยให้คนทีเ่ ปิดเผย
ข้ อ มู ล ทุ จ ริ ต ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
8. การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ อง 14. มีกฎกติกา มาตรการ
งาน
ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ
15. ระบบที่ ใช้ ใ นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานยึดหลักความเป็นธรรม
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คำ�อธิบาย
เพือ่ ส่งเสริมการยึดประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ ง้ั รวมถึง
การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน
การจัดทำ�งบประมาณ สัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง และเผยแพร่ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบที่สามารถ
ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ
ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษได้

เป็นการสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดุล หน่วยงาน
ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยต่อทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยาน
การทำ�งานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น
ที่ตั้งโดยที่ไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนสำ�คัญ
ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานต้องยุตธิ รรม ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือใช้ระบบ
อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
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วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน
ตามที่มีการน�ำเสนอดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรมหลัก
และตัวชี้วัดย่อย ซึ่งจะท�ำให้สามารถประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยงานราชการไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในล�ำดับถัดมา จะเป็นการ
น�ำเสนอวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ประเมินคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ
ตัวชี้วัดที่ออกแบบไว้
ผู้วิจัยได้ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้กรอบแนวคิด
เรือ่ งความเชือ่ มโยงระหว่างคุณธรรมส่วนบุคคลและบรรทัดฐานคุณธรรม
ทางสังคมของแทงนีย์ สติววิค และมาเชค (2007) และทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (1958) ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ว่า ทั้งคุณธรรม
(moral) และจริยธรรม (ethic) ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มนุษย์เรียนรู้ และพัฒนาหลักคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบบรรทัดฐาน
ที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ
ส�ำหรับประเด็นคุณธรรมซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของ
ความมีมโนธรรมส�ำนึกส่วนบุคคล ทว่า แทงนีย์ สติววิค และมาเชค
ได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจว่า คุณธรรมหรือคุณงามความดีประจ�ำใจของ
แต่ละปัจเจกบุคคลมีสว่ นสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับบรรทัดฐานความมีคณ
ุ ธรรม
มากหรือน้อยตามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลคนนั้นอาศัยอยู่
เช่นเดียวกับประเด็นจริยธรรม ตามแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิรก์ ทีว่ า่ ระดับจริยธรรมของมนุษย์มลี กั ษณะสัมพัทธนิยม (relativism)
มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาระดับจริยธรรมด้วยกระบวนการทาง
ปัญญา ซึง่ ระดับพัฒนาการจริยธรรมนัน้ มีความสัมพัทธ์ไปตามระดับวุฒิ
ภาวะ กล่าวคือ การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (moral reasoning) ของมนุษย์

in_

-6-

(490-726).indd 684

23/9/2565 16:56:40

685

มาจากการได้รับชุดข้อมูลใหม่ๆ ตามประสบการณ์ชีวิต และพัฒนา
ไปตามวัย ตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่สังกัด
เมือ่ ปัจเจกบุคคลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
นอกเหนือไปจากจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละ
วิชาชีพ ยังต้องค�ำนึงถึงมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติขององค์การหรือ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ องค์การ
หรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการก�ำหนด
มาตรฐานจริยธรรมกลางไว้แล้วดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น มีภาระหน้าทีจ่ ะต้อง
พัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น ป้องกันการใช้ทรัพยากรของ
องค์การและสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ตัดช่องทาง
การคอร์รปั ชัน การแสวงหาประโยชน์สว่ นตน และหยุดการสร้างความขัดแย้ง
ในผลประโยชน์ (Conflict of Interests) สะท้อนให้เห็นความมีคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์การหรือหน่วยงานทีป่ กป้องผลประโยชน์องค์การ
และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)
ที่ไม่เลือกข้าง ฝ่ายใด หรือพรรคพวกของใครเป็นที่ตั้ง
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว เมือ่ ปรับมาใช้เป็นตัวชีว้ ดั คุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย จึงให้ความส�ำคัญกับการประเมิน
คุณธรรม และจริยธรรมอย่างรอบด้านใน 3 มิติ ได้แก่ หนึง่ พิจารณามิติ
กฎ ระเบียบ มาตรการทางคุณธรรม และจริยธรรมทีห่ น่วยราชการนัน้ ๆ
ซึง่ ส่งผลต่อระดับคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ทีส่ งั กัด กล่าวคือ เมือ่ หน่วยงานมีความย่อหย่อน บกพร่องต่อบรรทัดฐาน
การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
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คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงเอือ้ ให้
เกิดการทุจริตได้โดยง่าย สอง พิจารณาประเมินในมิตกิ ารยึดถือคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ซึง่ จะสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของบรรทัดฐานคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยงาน
ราชการที่สังกัดได้ ประการสุดท้าย มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หน่วยงาน โดยจะพิจารณาการเปิดช่องต่อการเข้าถึงการร้องเรียน
ตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานราชการ
เหตุนกี้ ารออกแบบตัวชีว้ ดั คุณธรรม และจริยธรรม ผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอเกณฑ์การประยุกต์ใช้มาตรวัดพฤติกรรมคุณธรรม และจริยธรรมแบบ
Core Competencies And Behavioral Indicators โดยแบ่งมาตรวัด
ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต�ำ่ กว่าทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึง
ระดับที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม
ในองค์การ และถึงแม้ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้ง
ในมาตรการบรรทัดฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วน
ในหน่วยงาน ขาดความชัดเจนในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่อง
เอือ้ ให้เกิดการทุจริตโดยง่าย ไม่มกี ารส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี หรือไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเมื่อเกิดกรณี
บกพร่องต่อหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�ำเป็นต้อง
รับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่ ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และ
การตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน
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2. ระดั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต้ อ งปรั บ ปรุ ง หมายถึ ง
หน่วยราชการในระดับนี้ แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบทีช่ ดั เจน ครบถ้วน
แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีความลักลั่น ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบัติ การใช้ระบบเส้นสาย
แบบที่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�ำผิด
ส�ำหรับหน่วยงานราชการในระดับนี้ จะต้องปรับปรุงส่วนของการจัดการ
ทรัพยากร และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ หมายถึง หน่วยงาน
ราชการที่มีนโยบายคุณธรรม และจริยธรรมที่ชัดเจน มีการบังคับใช้ที่
ครบถ้วนเหมาะสม แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ
ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วน
ผูน้ ำ� องค์การทีจ่ ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่ การตามสายบังคับบัญชา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี หมายถึง หน่วยราชการ
ที่มีนโยบายชัดเจน มีการบังคับใช้ที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เชิงรุกอย่างมีบรู ณาภาพในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียภายนอกร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน
และลงโทษผู้ปฏิบัติที่ละเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม
แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดความยั่งยืนยาวนาน
ควรต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ งและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้
ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
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5. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยี่ยม หมายถึง หน่วยงาน
ราชการที่มีกฎระเบียบ มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยาน
ทีช่ ดั เจน มีการจัดการทรัพยากร และตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถสร้างกรอบคุณธรรม และจริยธรรมเชิงรุกในมิตวิ ฒ
ั นธรรมองค์การ
ได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดท�ำมาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
จากมาตรวัดคุณธรรม และจริยธรรม ที่นำ� เสนอ ผู้วิจัยจึงได้
ก�ำหนดเกณฑ์น�้ำหนักคะแนน เพื่อให้สะดวกต่อการให้คะแนนและ
การประมวลผล ออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ไม่ ป รากฎระบบกฎหมาย กติ ก ารองรั บ แม้ ป รากฏ
แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการใช้งานในทางปฏิบัติ
ปรากฏระบบกฎหมาย กติการองรับ แต่ไม่ครบถ้วน
1 คะแนน
แม้ครบถ้วนแต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เหมาะสม
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน แต่ไม่สามารถบังคับใช้
2 คะแนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน มีประสิทธิภาพในการ
3 คะแนน
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

0 คะแนน

4 คะแนน ครบถ้วน บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำ�เสมอ
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยก�ำหนดไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านภายในองค์การ เพือ่ ประเมินระดับการรับรู้
และสนองตอบต่อประเด็นคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติที่มีต่อกฎระเบียบ นโยบายขององค์การ รวมถึง
ประเด็นการฝึกอบรมบุคลากร กระบวนการรับรูแ้ ละเข้าใจ
ในการสื่อสารภายในองค์การ
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกที่
มีตอ่ องค์การ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการมีสว่ นร่วม
ในเข้าถึงการร้องเรียน ตรวจสอบ
3. ข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ส�ำหรับวิธกี ารได้ขอ้ มูล สามารถใช้การเก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face
Interview) และจะมีการค�ำนวณตามล�ำดับขัน้ ตอนเพือ่ ประมวลผลคะแนน
จะเห็นได้วา่ การประเมินตัวชีว้ ดั หลัก และตัวชีว้ ดั ย่อยคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยงานราชการไทยมีความซับซ้อน และมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ เพือ่ น�ำเสนอให้เห็นภาพรวม จะขอก�ำหนดเครือ่ งมือ
เกณฑ์ วิธีการวัดคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย รวมถึง
ตัวแบบค�ำถามของตัวชีว้ ดั ต่างๆ เอาไว้ตามทีแ่ สดงในตาราง 12 ด้านล่าง
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ตาราง 12: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�ำถาม
เกณฑ์คะแนน และทีม่ าของข้อมูลประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยงานราชการไทย

in_
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ตัวชี้วัดย่อย

1. กำ�หนดนโยบาย
กฎระเบี ย บปฏิ บั ติ
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มีนโยบาย กฎระเบียบ
ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้
และเข้ า ใจกั น ทั่ ว ไปใน
องค์การ
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(1) หน่ ว ยงานมี ก าร
กำ� ห น ด ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
มาตรการทางคุณธรรม
และจริ ย ธรรมที่ ชั ด เจน
หรือไม่
(2) กฎระเบียบ มาตรการ
คุณธรรม และจริยธรรม
เป็นที่รับรู้ และมีความ
เข้าใจตรงกันหรือไม่
2) วางแผน ส่งเสริม และ (3) หน่วยงานมีนโยบาย
การบังคับใช้นโยบายและ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
ประสิทธิภาพ
และจริยธรรมหรือไม่
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คำ�ถาม

2. ผู้บริหารกำ�หนด
แผน ส่งเสริม และ
การบังคับใช้นโยบาย
แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความ
สำ�คัญ และควบคุมการ
บังคับใช้กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

(4) ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วาม
สำ�คัญ และกวดขันในการ
บั ง คั บ ใช้ ม าตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่
( 5 ) มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณที่ ใ ห้ เ กิ ด
โครงการทีป่ ฏิบตั งิ านตาม
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมหรือไม่ อย่างไร
(6) หน่วยงานมีมาตรการ
มอบรางวัลให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ
งาน หรื อ หน่ ว ยงานที่
ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมหรือไม่
(7). หน่ ว ยงานมี ก าร
ลงโทษผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ละเมิดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่
(8) การลงโทษทางวินัย
หรือทางปกครอง ยึดตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
5) มีการมอบรางวัลและ
ให้บทลงโทษตามหลักการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม
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3. ส่ ง เสริ ม สร้ า ง
การรับรูก้ ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ
เข้ า ใจในวิ ถี ค รรลอง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสร้าง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริ ย ธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนทรัพยากร และ
พั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ
สร้างความตระหนักและ
เข้าใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเพียงพอ

(9) หน่วยงานมีโครงการ
การอบรม สัมมนา เพื่อ
สร้ า งความรั บ รู้ ความ
เข้าใจ และส่งเสริมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยหรือไม่
(10) หน่วยงานมีโครงการ
หรือจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือไม่
( 1 1 ) มี ก า ร จั ด ส ร ร
ท รั พ ย า ก ร อุ ป ก ร ณ์
งบประมาณเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ระดับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่
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5 . ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการสือ่ สาร
ภายในองค์การ และ
ประสานความร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
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(12) มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ กั บ ส่ ว นงานต่ า งๆ
อย่ า งเสมอภาคเพื่ อ
ส่งเสริมพัฒนาการทำ�งาน
เป็ น ที ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผล
สั ม ฤทธิ์ ในการสร้ า ง
คุ ณ ค่ า วั ฒ นธรรมจริ ย ธรรมในองค์การหรือไม่
8) มี ม าตรการส่ ง เสริ ม ( 1 3 ) ห น่ ว ย ง า น มี
ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น มาตรการสร้างการรับรู้
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความสำ�คัญ
ในการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
ข่าวสารภายในหน่วยงาน
และพั ฒ นาการทำ�งาน
เป็นทีมหรือไม่
(14) หน่วยงานสร้างระบบ
หรื อ เปิ ด ช่ อ งทางให้
บุคลากรในทีมสามารถ
เสนอความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย และเสมอภาค
หรือไม่
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(15) การสื่อสารภายใน
หน่วยงานเปิดช่องทางที่
หลากหลายในการสือ่ สาร
หรือไม่
(16) หน่ ว ยงานเปิ ด
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล
ภายนอกสามารถติดต่อ
สื่อสารกับหน่วยงานได้
โดยสะดวกหรือไม่
10) ส่งเสริมการเข้าถึงการ (17) หน่วยงานมีโครงการ
ร้องเรียนตรวจสอบด้วย ฝึ ก อบรมสร้ า งการรั บ รู้
และความเข้ า ใจการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั งิ านในระบบดิจทิ ลั
ที่ทันสมัยหรือไม่
(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึ ก อบรมผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การทำ�งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำ�เสมอ
หรือไม่
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6. มีการเปิดเผยการ 11) มีการเปิดเผยข้อมูล
ใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
และกลไกติ ด ตาม ที่เป็นรูปธรรม
ตรวจสอบ

7. มี ก ลไกปกป้ อ ง 12) มี ม าตรการในการ
คุม้ ครองทัง้ ผูก้ ล่าวหา ตรวจสอบติดตามการใช้
และพยานในการ จ่ายงบประมาณ
เปิ ด โปง (Whistle
Blower) ข้อมูลทุจริต
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(19) หน่ ว ยงานเปิ ด
ช่องทาง อำ�นวยความ
สะดวกให้มกี ารตรวจสอบ
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
(20) มี โ ครงการอบรม
พั ฒ นาการรั บ รู้ สร้ า ง
เข้ า ใจให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
สำ�คัญของการเปิดเผย
ข้ อ มู ล งบประมาณต่ อ
สาธารณะหรือไม่
(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่
(22) มี ก ลไกรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์
คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
งบประมาณหรือไม่
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13) มีมาตรการปกป้อง
ข้ อ มู ล คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยให้คนทีเ่ ปิดเผย
ข้ อ มู ล ทุ จ ริ ต ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
เช่น ช่องทางและหน่วย
รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

คำ�ถาม
(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วินยั สำ�หรับกรณีตรวจพบ
ทุจริตงบประมาณหรือไม่
(24)การลงโทษกรณีตรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลื อ ก
ปฏิบัติหรือไม่
(25) มีมาตรการคุม้ ครอง
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

(26) มีมาตรการคุม้ ครอง
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่
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8. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ 14) มีกฎกติกา มาตรา (27) หน่วยงานมีโครงการ
ของงาน
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ อบรมสัมมนา สร้างการ
ของงานที่ปฏิบัติ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความสำ�คั ญ ของการ
ปฏิ บั ติ ง านแบบมุ่ ง ผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร
15. ระบบที่ ใช้ ใ นการ (28) มีระเบียบ กติกาใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ การประเมินผลสัมฤทธิ์
งานยึดหลักความเป็นธรรม ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บุคคลชัดเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่
(29) การมอบรางวั ล
ตอบแทน ในกรณี ก าร
ปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้
ความสามารถของบุคคล
หรือไม่
(30) การลงโทษทางวินัย
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏิบตั งิ านไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามการประเมิน ยึดหลัก
ความรู้ ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่
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จากตาราง 12 แสดงเครื่ อ งมื อ การชี้ วั ด การประเมิ น
หลักคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทยที่ผู้วิจัยออกแบบไว้
สังเคราะห์ได้ตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 15 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น
การตัง้ ค�ำถามตามกรอบทัง้ สามมิตทิ งั้ สิน้ 30 ค�ำถาม โดยการให้คะแนน
จะเป็นไปตามล�ำดับตามมาตรวัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ
หน่วยงานราชการใดได้คะแนนในการประเมินผลยิ่งสูงมากเท่าไหร่
คือ การสะท้อนการมีนโยบายที่ชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากร และ
การตรวจสอบภายในหน่วยงานทีย่ ดึ โยงตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
มากเท่านั้น ทั้งนี้นับคะแนนอยู่ที่ข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
300 คะแนน ในการให้คะแนนประเมินจะน�ำมาหารกับ 3 เพื่อให้ได้
คะแนนกลับสัดส่วนเท่ากับร้อยละ100
ทั้งนี้ ถ้าแบ่งคะแนนร้อยละออกเป็น 5 กลุ่มตามมาตรวัด
ตั้งแต่ร้อยละ 0 20 40 60 80 และ100 จะพบว่าคะแนนรวม ตาม
การประเมินเกณฑ์มาตรวัดทุกตัวชี้วัดจะได้ 0 60 120 180 240 และ
300 คะแนนตามล�ำดับ
ดังนัน้ สามารถแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม และ
จริยธรรมหน่วยราชการตามมาตรวัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 60 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต�ำ่ กว่าทีพ่ งึ ประสงค์ คือ ระดับทีไ่ ม่ปรากฏว่า
มีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรมในองค์การ และถึงแม้
ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้งในมาตรการบรรทัดฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วนในหน่วยงาน ขาดความชัดเจน
ในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่องเอื้อให้เกิดการทุจริตโดยง่าย
ไม่มกี ารส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่มี หรือ
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ไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเมื่อเกิดกรณีบกพร่องต่อหลักคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�ำเป็นต้องรับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่
ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบภายในอย่าง
เร่งด่วน
2) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง คือ หน่วยราชการในระดับนี้
แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบที่ชัดเจน ครบถ้วน แต่สามารถบังคับใช้
ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คุณธรรม และจริยธรรมมีความลักลั่น
ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบตั ิ การใช้ระบบเส้นสายแบบทีเ่ ลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
ในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ส�ำหรับหน่วยงานราชการ
ในระดับนี้ จะต้องปรับปรุงส่วนของการจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 121 ถึง 180 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ คือ หน่วยงานราชการที่มี
นโยบายคุณธรรม และจริยธรรมทีช่ ดั เจน มีการบังคับใช้ทคี่ รบถ้วนเหมาะสม
แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ ยังขาดกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วนผู้นำ� องค์การ
ทีจ่ ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่ การตามสายบังคับบัญชาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 181 ถึง 240 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี คือหน่วยราชการที่มีนโยบายชัดเจน
มีการบังคับใช้ทมี่ เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพเชิงรุกอย่างมีบรู ณาภาพ
ในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก
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ร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน และลงโทษผู้ปฏิบัติ
ทีล่ ะเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม แต่ยงั ขาดการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนือ่ งกระทัง่ เกิดความยัง่ ยืนยาวนาน ควรต้องวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนือ่ งและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
5) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 240 ถึง 300 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยีย่ ม คือ หน่วยงานราชการทีม่ กี ฎระเบียบ
มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยานที่ชัดเจน มีการจัดการ
ทรัพยากร และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกรอบ
คุณธรรม และจริยธรรมเชิงรุกในมิตวิ ฒ
ั นธรรมองค์การได้อย่างต่อเนือ่ ง
ควรจัดท�ำมาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาออกแบบเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อใช้
ประเมินความมีคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทยที่น�ำเสนอ
ในทีน่ ี้ ได้พฒ
ั นาจากฐานคิดทีค่ รอบคลุมจากประวัตศิ าสตร์ทางความคิด
หลักปรัชญา แนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ และใช้กนั ในต่างประเทศเป็นทีย่ อมรับ
สากล และในประเทศไทย ทัง้ ทีเ่ ป็นกฎหมายหลักของประเทศ อันได้แก่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดัชนี
ที่ใช้กันในปัจจุบัน จากเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้รางวัลระดับประเทศ
และท้องถิ่นทั้งหลาย ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาความมีคุณธรรม
และจริยธรรมในทางทฤษฎีที่เป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ จะเห็นได้วา่
ข้อเสนอดัชนีพร้อมเครือ่ งมือ ค�ำถามทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเพือ่ การประเมิน
ที่ครอบคลุมนี้มีความครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทไทยที่มีการก�ำหนด
มาตรฐานจริยธรรมกลางให้ส่วนราชการไทยน�ำมาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติได้จริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการน�ำมาปรับใช้
ในการประเมินส่วนราชการไทยยกระดับให้มีได้รับการยอมรับทั่วกัน
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