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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกล้ำ

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการดำาเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการนำาหลกัธรรมาภิบาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การนำาธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัต ิ

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการดำาเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมปีระสทิธผิล	ภาครฐัจงึมกีารปรบัตัวมคีวามพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนท่ีมีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือทำาให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากนำาหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การดำาเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำาคัญจากการดำาเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ธรรมาภิบาลได้ถูกนำามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการทำางานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความสำาคญัในเร่ืองดังกล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการทำาการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการนำามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึนำามาสูก่ารจดัทำา 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นคำาตอบและหนทางทีจ่ะนำาไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

4



สำรบัญ

หน้า	

คำานำาสถาบันพระปกเกล้า		 	 3

สารบัญ		 	 	 	 	 5

ส่วนนำา 7

ประเภทของสำานึกรับผิดชอบ 13

กลไกของสำานึกรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหาร 21

สำานึกรับผิดชอบกับการปฏิรูประบบราชการ 35

รัฐธรรมนูญกับสำานึกรับผิดชอบในประเทศไทย 47

บทบาทของภาคประชาชนกับสำานึกรับผิดชอบ:	แนวคิดเรื่อง

สำานึกรับผิดชอบแบบประชาธิปไตย	

55

สำานึกรับผิดชอบในบริบทของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory	Democracy)

67

การสร้างสำานกึรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมจะนำามาใช้กับประเทศไทย 85

บรรณานุกรม 101

5



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ6



ตัวชี้วัดส�ำนึกรับผิดชอบ

ส่วนน�ำ
ส�ำนกึรบัผิดชอบเป็นแนวคดิทีท่กุฝ่ำยเหน็ตรงกันว่ำ เป็นส่ิงจ�ำเป็น 

และเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของธรรมำภบิำล เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ 

เรำมักคิดถึง ภำพของควำมโปร่งใส และควำมน่ำไว้วำงใจ แต่ถ้ำลงไป

ถำมเข้ำจริง แต่ละคนต่ำงมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจำกมุมมองต่ำงๆ 

บำงคนอำจหมำยถึง กำรตรวจสอบ บำงคนหมำยถึง ควำมรับผิดชอบ  

หลำยคนคิดถึง กำรจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน (accounting) ของกษัตริย์ 

ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้ำวิลเลี่ยมที่หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่ำ 

ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับกำรจัดท�ำบัญชี

หรือกำรบริหำรกำรคลังแต่อย่ำงใด แต่หมำยถึง กำรให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ 

จะมกีำรบรหิำรจดักำรสำธำรณะทีย่ตุธิรรมและเป็นธรรม ในเชงิของอ�ำนำจ 

ควำมสมัพนัธ์ของส�ำนกึรบัผดิชอบ (accountability relationship) หมำยถงึ  

กำรทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งทีก่ระท�ำกำรโดยใช้อ�ำนำจจะต้องมภีำระรบัผดิชอบ 

ในกำรช้ีแจงถึงเหตผุลของกำรกระท�ำ (ในกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที)่ ต่อผู้บงัคบับญัชำ  

เพื่อนร่วมงำนในองค์กำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก หรือต่อภำค

ประชำชนที่อยู่ภำยนอก 
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งำนวจัิยครัง้ทีแ่ล้ว (2545) (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545) ผูว้จัิย

ได้พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบแบบมุ่งผลกำรปฏิบัติงำน (accountability for 

performance) เพือ่ให้สอดคล้องกบับริบทกำรปฏริปูระบบรำชกำรทีเ่กดิขึน้ 

ในประเทศไทยในขณะนั้น จะเห็นได้ว่ำ ในช่วงน้ันแนวคิดกำรจัดกำร 

ภำครฐัแนวใหม่ (New Public Management-NPM) กลำยเป็นกระแสหลกั 

ของกำรปฏริปูระบบรำชกำรทัว่โลกขณะนัน้ ทีเ่ข้ำมำมอิีทธพิลต่อกำรปฏิรปู 

ระบบรำชกำรของไทย ตำมปรัชญำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ปัญหำ

ของระบบรำชกำรมำจำกกำรผูกขำดกำรพัฒนำประเทศและกำรจัดหำ

บรกิำรสำธำรณะ ส่งผลให้กำรท�ำงำนของภำครฐัประสบปัญหำควำมตงึตวั  

ไม่ยดืหยุ่น เน่ืองมำจำกกฎระเบยีบต่ำงๆ ท�ำให้ขำดประสิทธภิำพ ทำงแก้ 

คือ ภำครัฐต้องลดขนำดองค์กำรที่ใหญ่โตแบบเคร่ืองจักรขนำดใหญ่ลง  

ลดกำรใช้กฎระเบียบลง น�ำกำรบริหำรจัดกำรของภำคเอกชนมำใช ้

ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วมในกำรจัดหำ

บรกิำรสำธำรณะ เป้ำหมำยคอื เพือ่สร้ำงประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำน 

ภำครัฐ ในประเทศไทย รัฐบำลได้ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วม 

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกขึ้น มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ

และเอกชน (กรอ.) และมกีำรน�ำแนวคดิภำคร่ีวมภำครฐัและภำคเอกชน 

(Public-Private Partnerships-PPP) มำใช้ ทบทวนภำรกิจที่สำมำรถ 

ถ่ำยโอนให้ภำคส่วนอืน่เข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินงำน โดยกำรจดัจ้ำงบคุคล 

หรอืหน่วยงำนภำยนอก (contracting) กำรถ่ำยโอนงำนเพือ่มอบให้เอกชน 

รบัไปด�ำเนนิกำรเป็นต้น ในปี 2541 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกบัแผน 

ปฏริปูระบบกำรบรหิำรงำนภำครฐั หนึง่ในแผนกำรปฏรูิปคอื กำรปรับเปลีย่น 

วฒันธรรม ค่ำนยิมในกำรบรหิำรภำครฐั มกีำรเน้นควำมซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลอืกปฏบิติั และมุง่ผลสมัฤทธิข์องงำน มีกำรน�ำ

แนวคดิธรรมำภบิำลมำใช้ และออกระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วย
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กำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ที่เกิดขึ้นภำยใต้

รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทีเ่น้นหลกักำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน กำรป้องกนัและปรำบปรำบกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ในวงรำชกำร และระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ 

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

งำนวิจัยของผู้เขียนในส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนึกรับผิดชอบเมื่อปี 

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

ขึ้นจำกฐำนแนวคิดดังกล่ำวคือ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน  

(accountability for performance) โดยเน้นที่กำรสร้ำงวัฒนธรรมส�ำนึก 

รับผิดชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงบรรดำนักวิชำกำรเช่ือว่ำ (Callahan,  

Kathe, 2007) องค์กำรท่ีพัฒนำวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบภำยใน

องค์กำรของตน จะสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติงำน

ที่มีประสิทธิผลสูงสุดได้ องค์ประกอบของวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบ

ประกอบด้วย 

1. กำรมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่ำต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยอะไร 

(clear intention) 

2. กำรท่ีบุคลำกรในองค์กำรมีควำมรู้สึกร่วมกันว่ำ พวกตน 

เป็นเจ้ำของและส�ำนกึว่ำทกุคนในองค์กรต่ำงร่วมเป็นเจ้ำของ

ร่วมกัน (interlocking ownership)

3. มวีธิกีำรท�ำงำนหรอืกลไกในองค์กำรเพือ่ช่วยให้กำรท�ำงำน

บรรลุเป้ำที่วำงไว้ (effective execution)

4. จัดกำรกับคนอู้งำน เก่ียงงำน ไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง  

(relentless attack of dysfunctional habits)

5. วำงแผนส�ำรองไว้ (responsive recovery)
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

6. น�ำวิธีกำรวัด/ประเมินผลลัพธ์แบบใหม่ ยกย่องผู้ที่ท�ำงำน

ได้ตำมเป้ำ (ruthless measuring of results)

เนือ่งจำกในงำนวจิยัครัง้ทีแ่ล้วเป็นกำรเน้นถงึกำรสร้ำงวฒันธรรม

ในองค์กำรแบบส�ำนกึรบัผดิชอบ (ส�ำหรับหน่วยงำนภำครฐั) ในงำนวจัิย

ครัง้นีจ้ะพดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบส�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัในประเดน็ทีย่งั

มิได้มีกำรกล่ำวถึงในครั้งก่อน ได้แก่ (1) ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบ, 

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

รำชกำรของไทย ช่วงทศวรรษ 1980s และ 1990s (4) บทบำทของภำค

ประชำชนในกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

10
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ประเภท ของ 
ส�ำนึกรับผิดชอบ

เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ ค�ำถำมพ้ืนฐำนท่ีเรำมักตัง้ข้ึนเกีย่วกบั 

เรื่องนี้ ได้แก่ 

• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อใครบ้ำง หรือองค์กำรภำครัฐ 

ถกูบงัคบัว่ำต้องตอบค�ำถำมเก่ียวกับพฤติกรรมทีไ่ด้กระท�ำ

ลงไปต่อใครหรือหน่วยงำนใดบ้ำง 

• ใครควรต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ และต้องชี้แจงอธิบำยถึง

เหตุผลของพฤติกรรมดังกล่ำว 

• ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบในเรื่องหรือประเด็นใดบ้ำง 

• ท�ำไมผู้ช้ีแจงต้องเกิดควำมรู้สึกว่ำ ตัวเองต้องร่วมใน 

กระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ (Bovens, Mark, 2015)

จำกค�ำถำมทั้งสี่ข้อดังกล่ำว Bovens ได้แบ่งประเภทของ 

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

เจ้ำหน้ำทีรั่ฐตำมระบอบประชำธิปไตยจะต้องรบัผดิชอบต่อหลำยหน่วยงำน  

ตำมควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่หลำกหลำย ได้แก่

• ส�ำนกึรบัผดิชอบทำงกำรเมอืง (political accountability) 

หน่วยงำนภำครัฐฝ่ำยบริหำรต้องมีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบทำง 

กำรเมือง ต่อตัวแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง ผู้ออกเสียง

เลือกตัง้ และสือ่ และยงัรวมถงึกำรทีฝ่่ำยกำรเมอืงท่ีได้รบัเลอืกต้ังเข้ำมำ

ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชำชนที่เลือกพวกเขำเข้ำมำด้วย

• ส�ำนึกรับผดิชอบตำมกรอบกฎหมำย (legal account- 

ability) ได้แก่ ศำลและองค์กำรตรวจสอบภำยนอกท่ีตัง้ข้ึนตำมรฐัธรรมนญู 

เช่น ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำติ 

(ปปช.), ผูต้รวจกำรแผ่นดินของรฐัสภำ, คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ  

ฯลฯ

• ส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร (administrative  

accountability) เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในฝ่ำยบริหำรเอง เช่น  

ผู้ตรวจสอบภำยใน

• ส�ำนกึรบัผดิชอบทำงวชิำชีพ (professional account-

ability) ได้แก่ สมำคมวิชำชพีต่ำงๆทีท่�ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนวชิำชพี

• ส�ำนึกรับผิดชอบทำงสังคม (social accountability) 

เนื่องจำกควำมไม่ไว้วำงใจในระบบรำชกำร ในประเทศประชำธิปไตย 

ส่วนใหญ่ ภำคประชำชนจะเข้ำมำมบีทบำทในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำน

และกำรตดัสนิใจของภำครฐั ภำคประชำชนนีอ้ำจรวมถึงลกูค้ำขององค์กำร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชำชน และภำคประชำสังคม เป็นต้น (ดูสถำบัน

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

ในปัจจุบัน เป็นกำรยำกท่ีภำรกิจของภำครัฐอันหนึ่งจะถูกจัดท�ำโดย

หน่วยงำนเพียงหน่วยเดียวเบ็ดเสร็จ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ปัญหำ 

กำรแพร่กระจำยของยำเสพติด ที่มีหลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง  

ปัญหำทีต่ำมมำกคื็อ เป็นกำรยำกทีจ่ะระบลุงไปว่ำ หน่วยงำนหรือบุคลำกรใด 

ทีร่บัผดิชอบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กดิขึน้ และต้องรบัผดิชอบขนำดใด  

อันเป็นปัญหำของกำรท่ีมีหลำยฝ่ำยเข้ำมำเกี่ยวข้อง (the problem of 

many hands) ที่นโยบำยจะผ่ำนหลำยมือ หรือหลำยคณะกรรมกำร 

หลำยกฎระเบียบ Bovens ได้เสนอว่ำ เรำอำจแก้ปัญหำนี้ โดยกำรจัด

ประเภทของผู้ที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็น

• ส�ำนึกรับผิดชอบระดับหน่วยงำน (corporate  

accountability) ในระดับนี้หน่วยงำนมีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ 

ในระดับขององค์กำร กล่ำวคือ องค์กำรหรือหน่วยงำนเปรียบเสมือน 

หนึง่หน่วยทีต้่องรบัผิดชอบและชีแ้จงให้เหตผุลกำรกระท�ำและกำรตดัสนิใจ 

ที่ท�ำขึ้นในฐำนะของหน่วยงำนหนึ่งๆ

• ส�ำนกึรบัผดิชอบแบบสำยกำรบงัคบับญัชำ (hierarchical  

accountability)

• ส�ำนึกรบัผดิชอบแบบองค์คณะ (collective account-

ability) ตำมรูปแบบนี้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคนเป็นส่วนประกอบขององค์กร

หรือหน่วยงำนของตน ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำหรือ 

กำรตัดสินใจขององค์กำรจะตกอยู่กับบรรดำสมำชิก ยกตัวอย่ำงเช่น 

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

ability) ได้แก่กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีใ่นฐำนะปัจเจกบคุคลต้องมสี�ำนกึรบัผดิชอบ

ต่อผลกำรกระท�ำทีเ่กดิขึน้ ยกตวัอย่ำงเช่น ส�ำนกึรบัผดิชอบแบบวชิำชพี 

ถ้ำหมอรักษำผดิพลำดย่อมต้องรบัผลทีต่ำมมำตำมมำตรฐำนวชิำชพีนัน้

ประการที่ 3 ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ  

ขึ้นกับว่ำเป็นส�ำนึกรับผิดชอบด้ำนใด เช่น ถ้ำเป็นส�ำนึกรับผิดชอบทำง

กฎหมำย (legal accountability) ประเด็นทีต้่องมสี�ำนกึรบัผดิชอบจะเป็น

พฤตกิรรมทีเ่กิดขึน้ในมติขิองกฎหมำย ถ้ำเป็นส�ำนกึรบัผดิชอบทำงวชิำชพี

กจ็ะดถูงึพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมำตำมมำตรฐำนวชิำชพีหรอืไม่ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบยังครอบคลุมถึง 

เรื่องกระบวนกำร วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติ (procedural) ตลอดจน

ผลผลิต (product) ของนโยบำยหรือกำรตัดสินใจที่ออกมำด้วย 

ประการที่ 4 ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ 

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

ให้ต้องเข้ำร่วม หรอือย่ำงทีส่อง สมคัรใจ ในเรือ่งนีเ้รำจะพบว่ำ มกีำรจดั

ลักษณะกระบวนกำรจัดท�ำส�ำนึกรับผิดชอบเรียงออกมำเป็น 3 ระดับ 

(spectrum) ได้แก่

(1) ระดับแนวตั้ง ส�ำนึกรับผิดชอบระดับแนวตั้ง  

ทีม่กีำรบงัคบัใช้ มกีำรใช้อ�ำนำจตำมกรอบกฎหมำย เรยีกว่ำ แบบ vertical  

accountability เป็นสถำนกำรณ์เมื่อกระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ 

ที่จัดท�ำข้ึนมีลักษณะเป็นทำงกำร ตำมสำยกำรบังคับบัญชำระหว่ำง 

ผูต้้องแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบและผูร้บัมอบส�ำนกึรบัผดิชอบ เช่น หน่วยงำน 
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ภำครัฐต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นๆ หรือ

หน่วยงำนฝ่ำยบรหิำรต้องไปตอบค�ำถำมและชีแ้จงข้อสงสยักำรปฏบิตังิำน 

ต่อรฐัสภำ (อยูใ่นประเภทของ hierarchical accountability) เช่นเดยีวกบั  

legal accountability ท่ีมกัเป็นกำรจัดท�ำส�ำนึกรบัผิดชอบแบบเป็นทำงกำร

ขึ้นกับอ�ำนำจตำมตัวบทกฎหมำย มีกำรบังคับใช้ให้มีส�ำนึกรับผิดชอบ 

หรือแม้กระทั่งในแบบวิชำชีพ (professional accountability) จะอยู่ใน

ระดบั vertical accountability ถ้ำมกีำรฟ้องร้องไปยงัคณะกรรมกำรดแูล

มำตรฐำนวิชำชีพตำมสำขำวิชำ ที่ต้องลงมำก�ำกับดูแลและลงโทษเม่ือ 

มีกำรละเมิดเกิดขึ้น

(2) ในอีกซีกข้ำงหนึ่งของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ ได้แก่ 

ส�ำนกึรบัผิดชอบระดับแนวนอน (horizontal accountability) ได้แก่ ส�ำนึก

รบัผดิชอบทำงสงัคม (social accountability) ทีไ่ม่มกีำรใช้สำยกำรบงัคบั

บัญชำระหว่ำงผู้ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและผู้รับ แต่ผู้แสดงส�ำนึก 

รบัผดิชอบจะมกีำรแสดงพฤตกิรรมส�ำนกึรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ทีห่ลำกหลำย และเป็นกำรแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบโดยสมคัรใจ ทีเ่กดิจำก

จิตส�ำนึกว่ำ หน่วยงำนจ�ำเป็นต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบต่อประชำชน 

เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงนัยทำงคุณธรรมของหน่วยงำนนั้น โดยท่ัวไป 

ส�ำนกึรบัผดิชอบในแนวนอนจะมลีกัษณะกำรแสดงออกของส�ำนกึรับผดิชอบ 

ระหว่ำงบุคคลสองฝ่ำย ทั้งผู้ให้และผู้รับบนฐำนอ�ำนำจที่เท่ำเทียมกัน 

(3) ในช่วงกลำงของระดับส�ำนึกรับผิดชอบ เรำจะพบ 

diagonal accountability ได้แก่ ส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร  

(administrative accountability) ที่เห็นได้จำก ผู ้ตรวจกำรแผ่นดิน  

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

เช่น ตรวจสอบคณุภำพกำรศกึษำ (inspectorates), ผู้ตรวจสอบด้ำนบญัชี 
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

เป็นต้น พวกนี้ไม่ได้มีควำมสัมพันธ์แบบสำยกำรบังคับบัญชำโดยตรง 

ต่อหน่วยงำนภำครัฐ และมีอ�ำนำจบังคับใช้ที่ต�่ำ แต่หน่วยงำนเหล่ำนี้

สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจไปยังรัฐมนตรีหรือรัฐสภำ พวกเขำจึงมี

อ�ำนำจแบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นอ�ำนำจทำงอ้อม (indirect, two-step 

relation) ส�ำนึกรับผิดชอบแบบ diagonal จึงถูกเรียกว่ำเป็น ‘shadow 

of hierarchy’ หรือ ‘เงำของส�ำนึกรับผิดชอบแบบสำยกำรบังคับบัญชำ’

กำรท่ีเรำแบ่งประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบออกเป็นสี่อย่ำง

ดังกล่ำว ได้แก่ ใครต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อใคร  

ในเรื่องอะไรบ้ำง และท�ำไมต้องส�ำนึกรับผิดชอบ ท�ำให้เรำต้องตอบ

ค�ำถำมส�ำคัญของส�ำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับกลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ  

ทีห่น่วยงำนภำครฐัจ�ำเป็นต้องใช้ในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ส�ำนกึรบัผดิชอบ  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกล่ำวในหัวข้อต่อไป 
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ20



กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ
ของ หน่วยงำนภำครัฐ 

ฝ่ำยบริหำร 
(mechanisms of  

government accountability)

ถ้ำเทียบกับภำคส่วนอื่นๆ เช่น ภำคเอกชน หรือภำคของ

องค์กำรที่ไม่หวังผลก�ำไรหรือพวก NGOs แล้ว อำจถือได้ว่ำ ระบบ 

ส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐดูจะซับซ้อนและมีขอบเขต 

ทีก่ว้ำงขวำงมำก สำเหตุทีภ่ำครฐัต้องมสี�ำนึกรบัผดิชอบในระดบัท่ีสงูกว่ำ 

ภำคส่วนอื่นๆ เป็นเพรำะอ�ำนำจที่รัฐมีอยู่และเพื่อเป็นกำรปกป้อง 

กำรท�ำงำนของภำครัฐเองด้วย จะเห็นได้ว่ำ รัฐผูกขำดอ�ำนำจในกำร

บังคับใช้โดยกฎหมำยที่รัฐมีอยู่ในมือ ท�ำให้สำมำรถจับกุมหรือคุมขัง

ประชำชนได้ ท�ำให้สำมำรถเก็บภำษีและยึดทรัพย์ ท้ังยังสำมำรถออก

กฎระเบียบที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้ กำรที่รัฐมีศักยภำพ 

ในกำรก้ำวล่วงสทิธขิัน้พืน้ฐำนและผลประโยชน์ของพลเมอืง ท�ำให้จ�ำเป็น

ที่ต้องมีระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่รัดกุมและครอบคลุมเพื่อป้องกันมิให้ 
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

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

ได้ให้ควำมส�ำคัญแก่กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐ 

ฝ่ำยบริหำร โดยแบ่งออกเป็น กลไกทำงกำรเมืองของส�ำนึกรับผิดชอบ 

(political mechanisms) และกลไกอืน่ๆ ได้แก่ กำรตรวจสอบบญัช ี(audit), 

ตุลำกำรภิวัฒน์ (judicial review) เป็นต้น 

กลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การเลือกตั้ง • รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำ 

ผูแ้ทนแต่ละคนทีไ่ดรั้บ

เลือกเข้ำมำ

• ผู้ไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง

• ผลกำรท�ำงำน 

ในภำพรวม

รณรงค์หำเสียง

พรรคกำรเมือง

• กำรสนทนำพูดคุยกัน 

(discussion) ในประเด็น 

ทำงนโยบำยที่เป็นปัญหำ

• กำรที่ประชำชนสำมำรถจะ

คว่�ำบำตรบีบบังคับให้ต้อง 

พ่ำยแพ้ได้ (rectification)

การตรวจสอบโดย

การออกกฎหมาย

ของสภานติบิญัญัติ

• รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้ งหน่วยงำน 

ภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลกำรท� ำงำน 

ในภำพรวมของ

รัฐบำล

• นโยบำยทั่วไป

• กำรตัดสินใจอันใด 

อันหน่ึงโดยเฉพำะ

1) รำยงำนและ

บัญชี

2) ควำมรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

3) กำรสืบสวนของ

คณะกรรมกำร

4) ตัวแทนตำม

บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกันในเรื่อง

นั้นๆ

• กำรแก้ไขเพื่อท�ำให้ถูกต้อง 

(rectification) เช่น กำรสนทนำ 

ถกเถียงสำธำรณะในสภำ 

สำมำรถบีบบังคับให้ฝ่ำย

บรหิำรตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุมติ

หรือกำรตัดสินใจที่ท�ำลงไป

22



กลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การเลือกตั้ง • รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำ 

ผูแ้ทนแต่ละคนทีไ่ดรั้บ

เลือกเข้ำมำ

• ผู้ไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง

• ผลกำรท�ำงำน 

ในภำพรวม

รณรงค์หำเสียง

พรรคกำรเมือง

• กำรสนทนำพูดคุยกัน 

(discussion) ในประเด็น 

ทำงนโยบำยที่เป็นปัญหำ

• กำรที่ประชำชนสำมำรถจะ

คว่�ำบำตรบีบบังคับให้ต้อง 

พ่ำยแพ้ได้ (rectification)

การตรวจสอบโดย

การออกกฎหมาย

ของสภานติบัิญญัติ

• รัฐบำลที่มำจำกกำร

เลือกตั้ งหน่วยงำน 

ภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลกำรท� ำงำน 

ในภำพรวมของ

รัฐบำล

• นโยบำยทั่วไป

• กำรตัดสินใจอันใด 

อันหน่ึงโดยเฉพำะ

1) รำยงำนและ

บัญชี

2) ควำมรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

3) กำรสืบสวนของ

คณะกรรมกำร

4) ตัวแทนตำม

บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกันในเร่ือง

นั้นๆ

• กำรแก้ไขเพื่อท�ำให้ถูกต้อง 

(rectification) เชน่ กำรสนทนำ 

ถกเถียงสำธำรณะในสภำ 

สำมำรถบีบบังคับให้ฝ่ำย

บรหิำรตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุมติ

หรือกำรตัดสินใจที่ท�ำลงไป

Mulgan ได้จัดท�ำหมวดหมู่ของกลไกส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับ

หน่วยงำนภำครัฐไว้ ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

(1)รายงานและบญัชี • หน่วยงำนภำครัฐ • สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลประกอบกำร

ทำงกำรเงิน

• ผลกำรท�ำงำน 

โดยทั่วไป

• ข้อมูล

(2) ความรบัผดิชอบ

ของรัฐมนตรี

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้งรัฐสภำ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

รัฐมนตรีสำมำรถเปลีย่นแปลง

แก้ไขกำรตัดสินใจในอดีตให้

ถกูตอ้งตำมขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บั)

(3)การสอบสวนของ

คณะกรรมการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

ผลจำกกำรสอบสวนอำจท�ำให้

ฝ่ำยบริหำรต้องตัดสินใจใหม่

ให้ ถูกต้องตำมข้อมูลจำก 

กำรสอบสวนดังกล่ำว

(4)การเป็นตัวแทน

ตามรัฐธรรมนูญ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน
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กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

(1)รายงานและบญัชี • หน่วยงำนภำครัฐ • สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• ผลประกอบกำร

ทำงกำรเงิน

• ผลกำรท�ำงำน 

โดยทั่วไป

• ข้อมูล

(2) ความรบัผิดชอบ

ของรัฐมนตรี

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้งรัฐสภำ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

รฐัมนตรสีำมำรถเปลีย่นแปลง

แก้ไขกำรตัดสินใจในอดีตให้

ถูกตอ้งตำมขอ้มลูใหมท่ีไ่ด้รบั)

(3)การสอบสวนของ

คณะกรรมการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขท�ำให้ถูกต้อง (เช่น 

ผลจำกกำรสอบสวนอำจท�ำให้

ฝ่ำยบริหำรต้องตัดสินใจใหม่

ให้ถูกต้องตำมข้อมูลจำก 

กำรสอบสวนดังกล่ำว

(4)การเป็นตัวแทน

ตามรัฐธรรมนูญ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• หน่วยงำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• สภำนิติบัญญัติ

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพำะ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การสนทนาพูดคุย

กันทางโยบาย

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• กลุ่มผลประโยชน์

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป คณะกรรมกำรท่ี

ปรึกษำ

ชุมชนทำงนโยบำย

กลุ่มผู้ออกมำ

ประท้วงคัดค้ำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

สื่อ • รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• นักหนังสือพิมพ์

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรรำยงำนของสือ่

กำรสัมภำษณ์

กม.และมำตรกำร

ปกป้องผู้ออกมำ 

ใหข้่ำวทุจริตของ 

หน่วยงำนของตน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การตรวจสอบของ

ฝ่ายตุลาการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ศำล

• เวทีอภิปรำย

• กำรไต่ถำม/ 

คณะกรรมำธิกำร

• กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรให้กำรรำยงำน

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรได้

ข้อมูลที่มำจำกตรวจสอบ

ของฝ่ำยตุลำกำร)

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:   

การตรวจสอบของ

รัฐบาล

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผู้ตรวจสอบ 

ของฝ่ำยบริหำร/ 

สภำนิติบัญญัติ/

ประชำชน

• กำรปฏิบัติตำม

กรอบกฎหมำย

ทำงกำรคลัง

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

กำรตรวจสอบที่ท�ำ

เปน็งำนปกตปิระจ�ำ

กำรตรวจสอบ 

ผลกำรท�ำงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(ด้ำนกำรคลังเท่ำนั้น)
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กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การสนทนาพูดคุย

กันทางโยบาย

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี

• กลุ่มผลประโยชน์

• ประชำชน

• นโยบำยทั่วๆ ไป คณะกรรมกำรท่ี

ปรึกษำ

ชุมชนทำงนโยบำย

กลุ่มผู้ออกมำ

ประท้วงคัดค้ำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

สื่อ • รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• นักหนังสือพิมพ์

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรรำยงำนของสือ่

กำรสัมภำษณ์

กม.และมำตรกำร

ปกป้องผู้ออกมำ 

ใหข้่ำวทุจริตของ 

หน่วยงำนของตน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การตรวจสอบของ

ฝ่ายตุลาการ

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ศำล

• เวทีอภิปรำย

• กำรไต่ถำม/ 

คณะกรรมำธิกำร

• กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

กำรให้กำรรำยงำน

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรได้

ข้อมูลที่มำจำกตรวจสอบ

ของฝ่ำยตุลำกำร)

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:   

การตรวจสอบของ

รัฐบาล

• รัฐบำลที่มำจำก 

กำรเลือกตั้ง

• ระบบรำชกำร

• ผู้ตรวจสอบ 

ของฝ่ำยบริหำร/ 

สภำนิติบัญญัติ/

ประชำชน

• กำรปฏิบัติตำม

กรอบกฎหมำย

ทำงกำรคลัง

• ผลกำรท�ำงำน 

ทั่วๆ ไป

กำรตรวจสอบท่ีท�ำ

เปน็งำนปกตปิระจ�ำ

กำรตรวจสอบ 

ผลกำรท�ำงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(ด้ำนกำรคลังเท่ำนั้น)
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

กลไก ใคร แก่ใคร เพื่ออะไร อย่างไร กระบวนการ

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การสอบสวนและ

ตรวจสอบ

• ระบบรำชกำร

• ผู้ให้บริกำรสำธำรณะ

• ผูต้รวจสอบรฐัสภำ

• องคก์ำรตรวจสอบ

• จเรทั่วไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• วธิกีำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอน

• ผลกำรท�ำงำน

กำรสอบสวน

กำรให้ค�ำแนะน�ำ

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุย

การเปิดให้ 

ภาคประชาชน 

เข้าถึงโดยตรง

• ระบบรำชกำร • ประชำชน • นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ข้อร้องเรียน

วิธีกำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอน

ขั้นตอนตำม

กฎหมำยเปิดให้

ประชำชนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมโดยตรง

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

สำานึกรับผิดชอบ 

โดยบุคคล

• นักกำรเมือง

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชำ

• ศำล

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน

• เพื่อท�ำตำมกฏ

ระเบียบที่มีอยู่

ส�ำนึกรับผิดชอบ

จำกเบื้องล่ำง 

สู่เบื้องบน

กฎหมำยปกป้อง 

ผู้ออกมำให้ข้อมูล

ของหน่วยงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(เป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

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

การตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จาก

ภายนอก:  

การสอบสวนและ

ตรวจสอบ

• ระบบรำชกำร

• ผู้ให้บริกำรสำธำรณะ

• ผูต้รวจสอบรฐัสภำ

• องคก์ำรตรวจสอบ

• จเรทั่วไป

• กำรตัดสินใจ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• วธิกีำรปฏบิติัตำม

ขั้นตอน

• ผลกำรท�ำงำน

กำรสอบสวน

กำรให้ค�ำแนะน�ำ

ต่ำงๆ

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุย

การเปิดให้ 

ภาคประชาชน 

เข้าถึงโดยตรง

• ระบบรำชกำร • ประชำชน • นโยบำยทั่วๆ ไป

• กำรตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ข้อร้องเรียน

วิธีกำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอน

ขั้นตอนตำม

กฎหมำยเปิดให้

ประชำชนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมโดยตรง

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(อันเป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

สำานึกรับผิดชอบ 

โดยบุคคล

• นักกำรเมือง

• เจ้ำหน้ำที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชำ

• ศำล

• ประชำชน

• ผลกำรท�ำงำน

• เพื่อท�ำตำมกฏ

ระเบียบที่มีอยู่

ส�ำนึกรับผิดชอบ

จำกเบื้องล่ำง 

สู่เบื้องบน

กฎหมำยปกป้อง 

ผู้ออกมำให้ข้อมูล

ของหน่วยงำน

• ข้อมูล

• กำรสนทนำพูดคุยกัน

• กำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(เป็นผลมำจำกกำรพูดคุย)

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

จำกตำรำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่ยกมำจะเห็นได้ว่ำ

1. ส�ำนึกรับผิดชอบย่อมขึ้นกับโครงสร้ำงรัฐธรรมนูญของ 

แต่ละประเทศ ในระบบรฐัสภำแบบอังกฤษ ทีซ่ึง่อ�ำนำจของฝ่ำยบรหิำร

และฝ่ำยนติบิญัญตัเิชือ่มโยงกนั ท�ำให้สำยกำรบงัคบับัญชำของรฐัมนตร ี

ในคณะรัฐมนตรีมอี�ำนำจสงู หน่วยงำนอืน่ๆทีข่ึน้กับสำยกำรบงัคบับญัชำนี ้

ต้องรำยงำนและตอบค�ำถำม (มสี�ำนึกรบัผดิชอบแบบสำยกำรบงัคบับญัชำ)  

ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกำ กำรแบ่งแยก

อ�ำนำจท�ำให้เกิดกำรแบ่งแยกช่องทำงกำรท�ำงำนของส�ำนึกรับผิดชอบ 

(ต่ำงจำกระบบรัฐสภำที่มีอยู่ช่องทำงเดียว) และยังมีกำรแบ่งส�ำนึก 

รับผิดชอบระหว่ำงระดับของรัฐบำล (รัฐบำลกลำง มลรัฐและท้องถิ่น)  

ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ท�ำให้เป็นระบบที่ซับซ้อนกว่ำ

 ในประเทศไทย ช่วงที่มีกำรปกครองเป็นประชำธิปไตยตำม

ระบบรัฐสภำ มีกฎหมำยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ  

ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ ได้ก�ำหนดให้มี 

กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ จะเห็นว่ำในรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มี

กลไกกำรตรวจสอบ (นพดล เฮงเจริญ, 2549) ดังนี้

• องค์กรศำล (ศำลรฐัธรรมนญู, ศำลยุตธิรรม, ศำลปกครอง, 

ศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง)

• องค์กรอิสระ มีฐำนะเป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญที่ใช้

อ�ำนำจตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมำย

ประกอบรัฐธรรมนูญ อันเป็นกำรเสริมอ�ำนำจบริหำร

และอ�ำนำจตุลำกำร (ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง,  

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ, คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ,  

30



คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

หรือ ปปช., คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน)

• องค์กรอสิระทีใ่ห้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ มฐีำนะเป็นองค์กรตำม

รัฐธรรมนูญท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

(ได้แก่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ผู้ตรวจกำร

แผ่นดิน)

2. แม้ระบบส�ำนกึรบัผดิชอบของหน่วยงำนภำครฐัจะแตกต่ำง

กันแล้วแต่ว่ำรัฐธรรมนูญก�ำหนดรปูแบบไว้เป็นอย่ำงไร ซึง่จะท�ำให้ระบบ

ส�ำนกึรบัผดิชอบเป็นเอกภำพมำกน้อยแตกต่ำงกัน แต่สิง่ทีค่ล้ำยคลงึกัน 

ก็คือ ระบบน้ีมีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบที่ซับซ้อน มีวิธีกำรใช้ 

แตกต่ำงกัน ขึน้กบัว่ำ เป็นส่วนใดของระบบรำชกำร ด้ำนใด และประเดน็

ประเภทใด ยกตวัอย่ำงเช่น ส�ำนกึรบัผดิชอบแตกต่ำงกนัตำมสถำนะของ

องค์กรของหน่วยงำนทีต้่องแสดงส�ำนกึรับผดิชอบหรอืของตวัเจ้ำหน้ำที่

ของหน่วยงำนที่ต้องแสดงส�ำนึกรับผิดชอบ ผู้น�ำที่ได้รับเลือกตั้งมำจะม ี

ส�ำนึกรับผิดชอบทำงกำรเมืองผ่ำนกำรเลือกต้ัง (คร้ังต่อๆ ไปของเขำ 

เพรำะถ้ำเขำไม่คิดจะลงเลือกต้ังอีกก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ

ทำงกำรเมือง) และสื่อ ในขณะท่ีข้ำรำชกำรต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมำธิกำรสภำและผู้ตรวจสอบทำงกำรเงินของฝ่ำยบริหำร  

ในขณะท่ีภำยในหน่วยงำนของรฐัเอง หวัหน้ำหน่วยงำนจะมีส�ำนึกรบัผิดชอบ 

ต่อผู้น�ำทำงกำรเมือง ขณะที่เจ้ำหน้ำที่ระดับล่ำงๆ ลงไปจะมีส�ำนึก 

รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน ในขณะที่องค์กรอิสระจะมี

ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผู้น�ำทำงกำรเมืองน้อยแต่จะมีส�ำนึกรับผิดชอบสูง

ต่อกรรมำธิกำรสภำและสื่อ
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

3. แม้กลไกส�ำนึกรับผิดชอบจะรวมขั้นตอนต่ำงๆ ของ

กระบวนกำรส�ำนึกรับผิดชอบ ต้ังแต่กำรให้ข้อมูลหรือค�ำชี้แจงที่เป็น

ข้อมูล (information) กำรสนทนำโต้ตอบ(discussion) และกำรแก้ไข 

ให้ถูกต้อง (rectification) ซึ่งบำงกลไกก็ใช้ท้ังสำมแบบ แต่ส่วนใหญ ่

จะมีแค่บำงขั้นตอน (โปรดดูตำรำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบ) แต่จะเห็นว่ำ  

ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีต้องใช้ทุกอัน (ยกเว้นกำรเลือกตั้ง) เช่นเดียวกันกลไก

หลำยๆ อันมกีำรใช้วธิกีำรสนทนำโต้ตอบ ขณะเดยีวกนักำรใช้วธิกีำรแก้ไข 

ให้ถกูต้อง (rectification) เป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรให้อ�ำนำจศำลสงูสดุ 

พิจำรณำทบทวนและตัดสินแก้ไขกำรกระท�ำ (เช่น กำรตัดสินใจหรือ 

กำรออกกฎหมำย) ของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนติบิญัญตั ิเครือ่งมอืประเภท 

rectification ยังใช้กับกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอื่นๆ เช่น กำรเลือกต้ังที่

เปิดช่องทำงให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งสำมำรถลงโทษ ถอดถอน หรือปลด 

ผูด้�ำรงต�ำแหน่ง เครือ่งมอืประเภท rectification ยังถกูใช้อย่ำงกว้ำงขวำง

ในกลไกทำงรฐัสภำ (โปรดดตูำรำงกลไกส�ำนึกรบัผดิชอบ) สิง่ทีส่�ำคญัของ

กำรใช้กลไกแบบ rectification คอืกำรให้ข้อมลูและมกีำรสนทนำถกเถยีง 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ แม้หน่วยงำนหรือองค์กำรหน่ึงจะไม่มีกำรใช้กลไก 

rectification หรือไม่มีอ�ำนำจในเรื่องนี้ แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำ ระบบ

ส�ำนกึรบัผดิชอบขององค์กำรไร้ประสทิธภิำพ เนือ่งจำกกำรเปิดให้สงัคม

และสือ่เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นและส่งเสียงวิพำกษ์วจิำรณ์ต่อพฤตกิรรม 

ทีไ่ม่เหมำะสมของหน่วยงำนอำจน�ำไปสูก่ำรแก้ไข และมมีำตรกำรเยยีวยำ

ตำมมำ ท�ำให้กำรมกีำรเปิดให้สงัคมและสือ่เข้ำมำตรวจสอบมกัจะเพยีงพอ 

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

เรำอำจคดิว่ำ ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบและบังคบัให้หน่วยงำน 

และเจ้ำหน้ำทีรั่ฐมีส�ำนึกรบัผดิชอบได้ แต่ในข้อเทจ็จรงิ เรำต้องยอมรบัว่ำ  

กลไกส�ำนึกรับผิดชอบมีจุดอ่อน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเปิดข้อมูลข่ำวสำร

และกำรเปิดเวทีสนทนำอภิปรำยถกเถียง ภำครัฐสำมำรถสกัดกั้น 

กำรเข้ำถงึข้อมลูได้ตัง้แต่ขัน้ต้น เช่น อ้ำงเหตผุลควำมมัน่คงของประเทศ 

กระทบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ท�ำให้สำมำรถเลี่ยงกำรให้ข้อมูล

แก่ศำล โดยทั่วไปหน่วยงำนรัฐมักจะเลือกเปิดเผยข้อมูลบำงประเภท 

หรือรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่รัฐอำจเลี่ยงจะไปตอบค�ำถำมต่อข้อซักถำม

ในสภำนิติบัญญัติ หรือเลี่ยงจะให้ข่ำวแก่ส่ือ แม้จะมีกฎหมำยด้ำน

ข้อมูลข่ำวสำร แต่ข้อมูลที่ได้มักเป็นกำรตัดสินใจหรือด�ำเนินกำรไปแล้ว  

และเล่ียงกำรตรวจสอบของสภำนิติบัญญัติโดยใช้กำรประชำสัมพันธ์  

กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนเพื่อป้องกันมิให้มีกำรขุดคุ้ยกรณ ี

ทีอ่ำจกระทบเสถยีรภำพรฐับำล กำรใช้วธิกีำรแก้ไขให้ถกูต้อง (rectification) 

อำจท�ำไม่ได้โดยง่ำยเมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำ ในรัฐสภำมีสมำชิก

ท่ีมำจำกพรรครัฐบำล และมีกำรส่งคนหรือพรรคพวกไปอยู่ในต�ำแหน่ง

ผู้พิพำกษำ ขณะเดียวกัน กำรมีกำรสนทนำพูดคุยทำงนโยบำย (policy 

dialogue) กม็กัเตม็ไปด้วยกลุม่นกัธรุกจิทีเ่ป็นพวกเดยีวกบัพรรครฐับำล 

สื่อเองก็อำจถูกซื้อท�ำให้สูญเสียศักยภำพในกำรตรวจสอบและให้ข่ำว 

แก่สำธำรณะ อันเป็นช่องทำงส�ำคัญในกำรตรวจสอบภำครัฐ
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ส�ำนึกรับผิดชอบ กับ 
กำรปฏิรูประบบรำชกำร

ส�ำนึกรบัผิดชอบท�ำงำนอยูใ่นบรบิทสงัคม กำรเปลีย่นแปลงใดๆ  

ของบรบิททำงสงัคมย่อมมผีลกระทบต่อกำรท�ำงำนของส�ำนกึรบัผิดชอบ 

อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ ส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐก็เช่นกัน  

กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ต่อกำรบริหำรงำนภำครฐั เช่น กำรปฏริปูระบบ

รำชกำร โลกำภิวัตน์และกำรจัดกำรปกครอง (governance) เป็นต้น  

ล้วนส่งผลต่อกำรท�ำงำนของกำรบรหิำรงำนภำครฐั อ�ำนำจและบทบำท

ของภำครฐัและหน่วยงำนของรฐัและส�ำนกึรบัผดิชอบ ในทีน่ีเ้รำจะพูดถงึ 

กำรเปลี่ยนแปลงสองอย่ำงท่ีมีผลต่อกำรท�ำงำนของส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั ได้แก่ กำรปฏริปูระบบรำชกำรและกำรจดักำร

ปกครอง ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนภำครัฐอย่ำงมำก
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ในด้ำนของกำรปฏริปูระบบรำชกำรน้ัน ตัง้แต่ทศวรรษ 1980s 

เป็นต้นมำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกำรบริหำรงำนภำครัฐ 

แบบด้ังเดมิทีภ่ำครฐัเป็นตวัน�ำในกำรบรหิำรและจัดหำบริกำรสำธำรณะ  

กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปฏริปูระบบรำชกำรในสองช่วง  

ได้แก่ ช่วงทศวรรษ 1980 ท่ีเปลีย่นไปสูก่ำรบรหิำรจัดกำรภำครฐัแนวใหม่ 

(New Public Management-NPM) และในทศวรรษ 1990 ทีม่กีำรปฏริปู

ระบบรำชกำรเกิดข้ึนอีกครั้งในทิศทำงของ New Public Service-NPS) 

กำรปฏิรูประบบรำชกำรทั้งสองครั้งมีผลต่อระบบส�ำนึกรับผิดชอบของ

ภำครัฐแบบดั้งเดิมท่ีเน้นเรื่องส่วนที่ใส่เข้ำไป (inputs) และกระบวนกำร 

(process) อนัเป็นลกัษณะของกำรบรหิำรงำนภำครฐัแบบเก่ำ (Old Public 

Administration) มำสูแ่นวทำงกำรจดักำรแบบภำคธุรกจิ (management) 

ที่เน้นด้ำน ผลผลิต (outputs) และผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

(results) ต้ังแต่ทศวรรษ 1990s ที่เน้นเรื่อง ทำงเลือก (โดยแข่งกันหำ 

ภำคเอกชนทีน่�ำเสนอทำงเลอืกทีด่แีละมปีระสทิธภิำพท่ีสุด) และผลผลิต 

และมีกำรจัดท�ำระบบบัญชีแบบตั้งเกณฑ์วัดผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ

แต่ละงวดบัญชี (accrual accounting)
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การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการบริหารงานภาครัฐและประเภท

ของสำานึกรับผิดชอบ

สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

1970s กำรบริหำรงำน

ภำครฐัแบบด้ังเดิม

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในฐำนะเป็น 

กระบวนกำร 

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำหรับสิ่งที่ใส่

เข้ำไปในระบบ 

(inputs)

• ทำงด้ำนเกี่ยวกับ

กำรบริหำร/ 

ทำงด้ำนเกี่ยวกับ

กฎหมำย

• ควำมรับผิดชอบ

ของรัฐมนตรี

• กำรควบคุมกำรท�ำ

ธุรกรรมโดย

รำชกำรส่วนกลำง
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สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

1980s • กำรบริหำร

จัดกำร

• แรงกดกัน

ทำงกำรเมือง

• กระจำย 

ควำมรับผิดชอบ

• กำรควบคุม/สำย

กำรบังคับบัญชำ

• ระบบส�ำนึก 

รับผิดชอบที่

ก�ำหนดส�ำหรับ

แต่ละบุคคล 

ในองค์กำร 

ตำมภำระงำน 

ที่ก�ำหนดไว้ 

อย่ำงชัดเจน 

(accountability 

management)

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ทำงกำรเมือง

1990s • เน้นสภำพ

แวดล้อม

ภำยนอก  

โดยเฉพำะเน้น

ทีลู่กคำ้องคก์ำร

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในมิติของลูกค้ำ

องค์กำร

◌  เลือกผู้จัดหำ

บริกำรสำธำรณะ

◌ ประกันคุณภำพ

• ส�ำนึกรับผิดชอบ

ต่อลูกค้ำองค์กำร
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สภาพแวดล้อม ลักษณะของ 

สำานึกรับผิดชอบ

ประเภทของ 

สำานึกรับผิดชอบ

กลำง

ทศวรรษ 

1990s

ปลำย 

1990s 

- 

2000s

•  เน้นกำร

แข่งขันแบบ

ระบบตลำด

• กำรแยกผู้ซื้อ

บริกำรและผู้จัดท�ำ

บริกำรสำธำรณะ, 

เน้นเรื่องกำร

แข่งขันในกำรจัด

ท�ำบริกำรสำธำรณะ,  

กำรท�ำสัญญำจ้ำง

โดยดูที่ผลผลิต

และผลลัพธ์, กำร

จัดท�ำงบประมำณ

แบบตั้งเกณฑ์ 

กำรวัดผลกำร

ด�ำเนินงำนส�ำหรับ

แต่ละงวดงบประมำณ

• กำรเน้นแนวทำง

ตลำดและกำร

บริหำรสัญญำจ้ำง

• รัฐบำลโดยรวม • เป็นส�ำนึกรับผิดชอบ 

แบบคณะ

• ร่วมกันสร้ำงระบบ

ส�ำนึกรับผิดชอบ 

(shared account-

ability)

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

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

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

วิธีกำรบริหำรของภำคเอกชนเข้ำมำใช้ ท�ำให้เกิดนโยบำยบำงประเภท

ท่ีแพร่หลำยไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น กำรว่ำจ้ำงให้ 

ภำคเอกชนเข้ำมำท�ำหน้ำทีจ่ดัหำบรกิำรสำธำรณะแทนภำครัฐเพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภำพ ท�ำให้มีกำรใช้วิธีกำร outsourcing, กำรวำงแผนกลยุทธ์ 

กำรวดัผลกำรประกอบกำร โดยแต่ละประเทศอำจมวิีธเีฉพำะทีน่�ำมำใช้ 

ในสงัคมของตน บำงแห่งอำจเน้นท่ีกำรถ่ำยโอนอ�ำนำจ กำรเสริมอ�ำนำจ

เจ้ำหน้ำท่ีภำครฐัระดบัล่ำงให้มศัีกยภำพมำกข้ึนและดจูำกกำรตอบสนอง 

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำผูใ้ช้บรกิำร (เช่น ในสหรฐัอเมริกำ) หรือนวิซแีลนด์

เน้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยเจำะจงระบุไว้ในตัวสัญญำกำรท�ำงำน

ระหว่ำงรัฐมนตรีเจ้ำกระทรวงและหัวหน้ำหน่วยงำน

ในประเทศไทยแม้จะมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรมำหลำยครั้ง  

แต่กำรปฏริปูระบบรำชกำรสมัยนำยกรัฐมนตรีชวน หลกีภยัครัง้ที ่1 และ 2,  

รัฐบำลของนำยบรรหำร ศิลปอำชำ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, และ 

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

เพรำะเป็นกำรปรับเปลี่ยนตำมแนวคิดของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แนวใหม่ มีกำรปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมคือ มีกำรน�ำไปปฏิบัติและ 

ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนภำครัฐแบบเดิมอย่ำงมำก แนวทำง 

และมำตรกำรท่ีเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจำกกำรปฏิรูปดังกล่ำว ได้แก่ 

(ทศพร ศิริสัมพันธ์, ม.ป.ป.)
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1. กำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพและ
ทันสมัย

1. โครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะระบบรำชกำร ให้ควำมเป็น

อิสระและคล่องตัวในกำรบริหำร

2. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในส่วนรำชกำร มีกำร

วำงแผนกลยทุธ์ กำรวดัผลกำรด�ำเนินงำน กำรตรวจสอบผล 

กำรด�ำเนินงำน ให้อิสระและคล่องตัวในกำรบริหำร

3. โครงกำรปีแห่งกำรส่งเสริมกำรบริกำรประชำชนของรัฐ  

มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำผู้รับบริกำร

4. จัดท�ำแผนแม่บทกำรปฏิรูประบบรำชกำร 

5. วำงมำตรกำรปรบัภำครำชกำรในสภำวะวกิฤต ิมกีำรวำงแผน

กลยทุธ์ วดัผลกำรด�ำเนนิงำนและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

6. สร้ำงระบบมำตรฐำนสำกลของประเทศไทยด้ำนกำรจดักำร 

และสัมฤทธิผลของงำนภำครัฐ 

7. แผนปฏริปูระบบบรหิำรภำครฐั ปรบัปรงุระบบงำนงบประมำณ  

สร้ำงระบบนักบริหำรระดับสูง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ

เงินตำมผลงำน
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2. กำรปรับให้เข้ำสู่ระบบตลำด

1. มีมำตรกำรควบคุมขนำดของภำครัฐ (กำรจ�ำกัดกำรเพิ่ม

อัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร)

2. กำรจ้ำงเหมำบริกำรตำมมำตรกำรปรับขนำดก�ำลังคน 

ภำครัฐ (เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2541)

3. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรอืด�ำเนนิกำรในกจิกำรของรฐั 

มีกำรจ้ำงเหมำบริกำร

4. กำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในรัฐวิสำหกิจ

5. แผนแม่บทกำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ

3. กำรเปิดระบบรำชกำรให้เข้ำสู่กระบวนกำร
ประชำธิปไตย

1. มีกำรออกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นสำธำรณะโดยวิธีประชำพิจำรณ์ พ.ศ. 2539

2. พระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539

3. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี  

พ.ศ. 2539

4. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

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

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542

7. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542

8. กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. แผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด

กำรปฏิรูประบบรำชกำรได้ส่งกระทบต่อกำรบริหำรงำนของ 

ภำครฐัทัง้ในด้ำนกฎหมำย โครงสร้ำง ระบบบรหิำรงำน อตัรำข้ำรำชกำร  

งบประมำณและกำรบรกิำรประชำชน อลงกต วรก ี(2546) ได้ท�ำกำรประเมิน 

ของกำรปฏริปูระบบรำชกำรในปีพ.ศ. 2546 โดยชีใ้ห้เหน็ถงึข้อบกพร่อง

ในกำรด�ำเนนิกำรปรบัโครงสร้ำงของหน่วยรำชกำรเพ่ือให้มปีระสทิธิภำพ

ของรัฐบำลทักษิณ ชินวัตร ท�ำให้มีกำรเพิ่ม-ยุบ-ลด-ขยำยหน่วยงำน 

ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรเกลี่ยข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดิมที่ยุบไปอยู ่

หน่วยงำนใหม่ กำรรวมข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดิมกับหน่วยงำนใหม่  

กำรรวมข้ำรำชกำรในหน่วยงำนเดมิด้วยกนัเอง และกำรลด-เพิม่ภำรกจิ

หน่วยงำนเดิม กำรปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรครั้งนี้มุ่งเน้นกำรปรับ

โครงสร้ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง โดยมิได้ปรับโครงสร้ำงรำชกำร 

ส่วนภูมิภำคด้วยแต่อย่ำงใด อลงกตได้ยกตัวอย่ำงกำรปรับโครงสร้ำง 

ของกระทรวงกำรคลัง ได้มกีำรโอนงำนส�ำนักงำนประเมนิรำคำทรพัย์สนิ

จำกกรมที่ดินมำอยู่กรมธนำรักษ์ ท�ำให้เดิมกรมที่ดินท�ำหน้ำที่ประเมิน

รำคำที่ดิน และส่ิงปลูกสร้ำงที่เป็นอำคำรชุดเท่ำนั้น แต่ตำมภำรกิจใหม ่
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กรมธนำรักษ์ต้องท�ำหน้ำที่ประเมินรำคำทรัพย์สินอ่ืนตำมนโยบำยของ

รฐับำลด้วย แต่ขณะน้ีกฎหมำยยงัไม่ให้อ�ำนำจกรมธนำรกัษ์เข้ำไปประเมิน

รำคำทรัพย์สินเหล่ำน้ันได้ นอกจำกน้ี กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมกำรก�ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์จำกอธิบดีกรมที่ดิน 

มำเป็นอธบิดกีรมธนำรกัษ์ และกำรเปลีย่นแปลงเลขำนกุำรคณะอนกุรรมกำร 

ก�ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ประจ�ำจังหวัด จำกเจ้ำพนักงำนที่ดิน

จังหวัดมำเป็นธนำรักษ์พ้ืนที่ โดยทั้งอธิบดีกรมที่ดินและเจ้ำพนักงำน

ท่ีดินจังหวัดไม่ได้เป็นกรรมกำรและอนุกรรมกำรด้วย ท�ำให้ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ เน่ืองจำกฐำนข้อมูลด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินอยู่ท่ี 

หน่วยงำนของกรมทีด่นิ รวมถงึอตัรำข้ำรำชกำรทีป่ฏิบตัหิน้ำท่ีเนือ่งจำก 

ฐำนข้อมูลด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินอยู่ท่ีหน่วยงำนของกรมที่ดิน 

รวมถึงอัตรำข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สินของ

กรมที่ดินในส่วนภูมิภำคไม่ได้โอนมำกรมธนำรักษ์ ท�ำให้กรมธนำรักษ์ 

มอัีตรำข้ำรำชกำรไม่พร้อมทีจ่ะปฏบัิตงิำนตำมภำรกิจใหม่ทีไ่ด้รบัมอบหมำย  

(อลงกต วรกี, 2546, น.12-12)

ควำมไม่พร้อมในกำรสร้ำงแผนรองรับกำรปฏิรูปที่เกิดข้ึน

อย่ำงทันท่วงที สะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดส�ำนึกรับผิดชอบแบบดูที่ 

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

2545) ที่ระบุว่ำ หน่วยงำนที่มีกำรท�ำงำนแบบส�ำนึกรับผิดชอบนั้น  

ต้องมกีำรสร้ำงแผนส�ำรอง (recovery plan) ไว้ เช่น ออกกฎหมำยรองรบั 

หรอืมอบหมำยภำรกิจทีจ่�ำเป็นต้องท�ำให้ลลุ่วงไป เช่น กำรบรกิำรประชำชน 

หรือควำมพร้อมด้ำนอัตรำก�ำลังที่จะท�ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนต่อเนื่อง

ได้ทันที
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ปัญหำอีกด้ำนหน่ึงท่ีเกิดจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำร ได้แก่

ปัญหำด้ำนกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ เรำจะพบว่ำ หลังจำกปี พ.ศ. 2542  

ได้มีมหำวทิยำลัยของรฐัจ�ำนวนมำกทยอยปรบัเปลีย่นสถำนภำพมำเป็น  

มหาวทิยาลัยในกำากบัของรฐั ตามความใน มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตัิ 

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 บญัญตัว่ิา สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา 

ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ในกำากบัของรฐั และโดยนยัดงักล่ำว เพือ่ให้มหำวทิยำลยัมกีำรบรหิำร

จัดกำรศกึษำท่ีดตีำมหลกัธรรมำภบิำล มคีวำมคล่องตวัในกำรด�ำเนนิงำน 

ควบคูก่บัควำมรบัผดิชอบทีจ่ะด�ำเนนิภำรกจิอย่ำงมีคณุภำพ ประสทิธิภำพ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ มีควำมเชื่อมโยง 

กับนโยบำยของรัฐบำลโดยรัฐสำมำรถก�ำกับดูแลและตรวจสอบได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ผลทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัเปลีย่นสถำนภำพจำกมหำวิทยำลยั

ของรัฐที่มีสำยกำรบังคับบัญชำในระบบรำชกำรมำเป็นมหำวิทยำลัย 

ในก�ำกบักลบัส่งผลให้เกดิปัญหำตำมมำหลำยอย่ำง เช่น ปัญหำกำรได้มำ 

ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำ กำรสรรหำอธิกำรบดี และ 

กำรได้มำขององค์ประกอบของสภำมหำวทิยำลยั ทีไ่ม่สำมำรถจะก�ำกบั

ดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรของมหำวิทยำลัยได้ 

ปัญหำเรือ่งกำรบรหิำรงำนบคุคล(ปัญหำด้ำนวนัิย กำรให้ออกจำกรำชกำร 

สัญญำจ้ำง สัญญำทุน) เป็นต้น1

 

1  ดูรำยละเอียดของกรณีมหำวิทยำลัยในก�ำกับตอนท้ำยเล่ม
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รัฐธรรมนูญ กับ กลไก 
ด้ำนส�ำนึกรับผิดชอบ

อำจกล่ำวได้ว่ำ ในทำ่มกลำงบรรยำกำศของกำรปฏิรูประบบ

รำชกำรของหลำยรัฐบำลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นโดยสังเขป เรำจะพบว่ำ  

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

ในกำรช่วยสร้ำงกลไกส�ำนึกรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร (administrative  

accountability) ที่เป็นส�ำนึกรับผิดชอบระดับกลำง (diagonal account-

ability) (ดูส่วนที่เป็นประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบของรำยงำนวิจัยนี้  

ในหัวข้อย่อย ท�ำไมต้องร่วมในกระบวนกำรส�ำนกึรบัผดิชอบ) ซึง่รฐัธรรมนญู 

ทัง้สองฉบบัได้สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบประเภทของ ศำล องค์กำรอสิระ

ตำมรัฐธรรมนญู และองค์กำรอสิระทีใ่ห้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ (โปรดดหัูวข้อ

กลไกส�ำนึกรับผดิชอบของไทยในรำยงำนวจิยันี)้ กลไกกำรส�ำนกึรบัผดิชอบ 

ตำมรัฐธรรมนูญถือได้ว่ำ เป็นกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบ  

อันเป็นเป้ำหมำยหลักที่ส�ำคัญอันหนึ่ง (นอกเหนือจำกเป้ำหมำย 

กำรสร้ำงประสิทธิภำพ) ของกำรปฏิรูประบบรำชกำร
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ค�ำถำมก็คือ กลไกส�ำนึกรับผิดชอบตำมรัฐธรรมนูญ 

สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่

ถ้ำเรำประเมินจำกจ�ำนวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึ้น

หลังจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ และ

กำรประเมนิระดบัควำมรนุแรงของกำรคอร์รปัชันทีต่่ำงประเทศได้จดัท�ำ  

และผลปรำกฏว่ำ ไทยยังอยู่ในระดับที่มีกำรคอร์รัปชันสูงของโลก2  

อำจกล่ำวได้ว่ำ กลไกส�ำนึกรับผิดชอบที่มีอยู่ยังไม่สำมำรถท�ำงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทยได้ท�ำ 

กำรประเมินองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

(เดอืนเด่น นคิมบรริกัษ์และคณะ, 2558) ของสำมหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำที่

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

• คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

มีภำรกิจในกำรตรวจสอบกำรทุจริตของข้ำรำชกำรและ

นักกำรเมือง 

• คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ มหีน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบ

กำรทจุรติในกำรใช้จ่ำยเงนิแผ่นดนิของหน่วยงำนรำชกำร 

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

หำข้อเทจ็จรงิจำกเรือ่งทีม่กีำรร้องเรยีนเกีย่วกบักำรไม่ปฏบิตัิ

หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เพ่ือเสนอต่อรัฐบำล ศำลปกครอง หรือศำลรัฐธรรมนูญ

แล้วแต่กรณี

งำนวจิยัได้ข้อสรปุหลงัจำกกำรประเมินองค์กำรทัง้สำมดงักล่ำว

ข้ำงต้น พบว่ำ หน่วยงำนทั้งสำมมีปัญหำดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ มสี�ำนกังำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดนิเป็นองค์กำรอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนิตบิญัญตั ิจะท�ำหน้ำที่

ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำมีกำรใช้ 

งบประมำณคุ้มค่ำหรือไม่ สืบสวนสอบสวนกำรทุจริต (ก่อนส่งต่อให้ 

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

ศำลยตุธิรรมออกบทลงโทษสถำนหนักต่อไป แต่ส.ต.ง. ภำยใต้รฐัธรรมนญู 

ปี 2540 และ 2550 กลับสูญเสียอ�ำนำจในกำรยับยั้งกำรเบิกจ่ำย 

งบประมำณที่เจ้ำหน้ำที่รัฐด�ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบเกี่ยวกับ

งบประมำณ ท�ำให้กำรท�ำงำนของสตง.ในปัจจุบันเป็นกำรติดตำมและ

ประเมินผลควำมเสียหำยของงบประมำณ มำกกว่ำกำร ‘เฝ้ำระวังและ

ยบัยัง้’ ควำมเสยีหำย โดยพบว่ำ จำกผลกำรตรวจสอบหน่วยงำนรัฐตำม

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของสตง. แสดงให้เห็นว่ำ มีมูลค่ำควำมเสียหำย 

ทำงงบประมำณสูงถงึ 150,675 ล้ำนบำท โดยร้อยละ 94 เป็นควำมเสียหำย 

ที่ไม่สำมำรถเรียกกลับคืนมำได้ นอกจำกนี้ สตง.ยังได้รับงบประมำณ

ส�ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

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

ระหว่ำง 1200-1400 ล้ำนบำท (หรือร้อยละ 0.07 ของงบประมำณ 

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

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,752 แห่ง และรัฐวิสำหกิจ 254 แห่ง  

ที่สตง.ต้องตรวจ และสตง.ต้องส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำป ี

ให้สภำผู้แทน วุฒิสภำและรัฐบำลพิจำรณำก่อนเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

แต่ไม่มข้ีอก�ำหนดว่ำทัง้สำมภำคส่วนน้ีต้องพิจำรณำเสรจ็ภำยในระยะเวลำ 

เท่ำใด จึงท�ำให้ในปัจจุบัน ยังไม่มีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรตรวจสอบ 

ปี 2554-2556 ต่อประชำชนอย่ำงเป็นทำงกำร จำกผลส�ำรวจด้ำน 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบของสตง.ต่อสำธำรณชนของ IBP พบว่ำ  

สตง.ไทยได้รับคะแนนในส่วนกำรเปิดเผยข้อมูลในระดับ “แย่มำก”  

ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชำหรือเมียนม่ำร์ ในขณะที่สตง.ของอินโดนีเซีย 

หรือเวียดนำม อยู่ในระดับ “ดี”

ผูต้รวจการแผน่ดนิ ปัญหำหลกัคอื กำรทีไ่ม่มคีวำมเป็นอสิระ 

ทำงด้ำนกำรเงิน เน่ืองจำกกำรเสนอของบประมำณของส�ำนักงำน 

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิต้องได้รบักำรจดัสรรจำกฝ่ำยบรหิำรคือ คณะรัฐมนตรี 

ท�ำให้ในทำงปฏิบัติแล้ว ยังไม่มีควำมเป็นอิสระทำงกำรเงินเท่ำที่ควร 

เพรำะต้องด�ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณที่ได้รับอย่ำงจ�ำกัด ต่ำงจำก 

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิของต่ำงประเทศส่วนใหญ่มคีวำมเป็นอสิระทำงกำรเงนิ  

เนื่องจำกจะได้รับกำรจัดสรรจำกสภำนิติบัญญัติในแต่ละปี ซ่ึงต่ำงจำก

ของไทยที่ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินของไทยได้รับกำรจัดสรรผ่ำน 

คณะรฐัมนตร ีด้ำนอ�ำนำจหน้ำท่ีของผูต้รวจกำรแผ่นดนิของไทยมเีพยีง

ตรวจสอบและเสนอแนะไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงำน 

ที่ถูกร้องเรียนมิได้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินต้องจัดท�ำรำยงำนเสนอไปยังรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 

สภำผูแ้ทน และวฒุสิภำเท่ำนัน้ ไม่มอี�ำนำจในกำรลงโทษหรอืด�ำเนนิกำร 

อืน่ใด ฉะนัน้หำกไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องดังกล่ำว 

ปัญหำก็จะไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงแท้จริง
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คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ  
มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมเป็นอิสระในกำรท�ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำม 

กำรทุจริตและตรวจสอบบัญชทีรพัย์สนิของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

และข้ำรำชกำรระดบัสงู แต่ปัญหำทีเ่กดิขึน้สบืเน่ืองมำจำกกำรทีส่�ำนักงำน 

ป.ป.ช.ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณจำกฝ่ำยบรหิำรในสดัส่วนทีค่่อนข้ำง

จ�ำกดัมำอย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลให้อตัรำเงนิเดอืนของพนกังำนไม่สำมำรถ

สร้ำงแรงจงูใจในกำรจ้ำงบคุลำกรทีต้่องกำรให้ท�ำงำนในองค์กรได้ อีกท้ัง 

จ�ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนที่มีมำก ท�ำให้มีงำนค้ำง 

ด�ำเนนิกำรอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ป.ป.ช.ไม่ได้รบักำรละเว้นโทษจำกกำรปฏบิตัิ 

หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรป.ป.ช. รวมท้ังกำรเปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณชน

ท่ีไม่ครบถ้วนและไม่ทันกำรณ์ ท�ำให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 

เพื่อช่วยตรวจสอบได้ ยิ่งกว่ำนั้น เนื่องจำกกำรสรรหำกรรมกำรเพื่อท�ำ 

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

แก่ฝ่ำยตลุำกำรค่อนข้ำงมำก ท�ำให้กรรมกำรท่ีได้มำไม่มีควำมหลำกหลำย

มกัเป็นข้ำรำชกำรประจ�ำและอำจำรย์มหำวทิยำลยั ทัง้ท่ีสมควรมีตวัแทน

จำกองค์กรภำคประชำชนที่ท�ำหน้ำที่กำรตรวจสอบ เพื่อให้มีควำมคิด

และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย

ถ้ำดจูำกผลกำรด�ำเนนิงำนของกลไกตำมรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 

และ 2550 ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น จะพบว่ำมีผลกำรท�ำงำนทีค่่อนข้ำงย�ำ่แย่  

สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ แม้จะมีกลไกเหล่ำนี้ออกมำ แต่ก็มิได้ส่งผลต่อ

ปัญหำกำรกระท�ำควำมผดิจำกกำรใช้อ�ำนำจของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำท่ี

ภำครัฐแต่ประกำรใด ในทำงตรงกันข้ำมปัญหำกำรกระท�ำผิดดังกล่ำว 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำด้ำนกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ทุจริตคอร์รัปชัน 

กลับเพิ่มควำมรุนแรงมำกขึ้น ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลถือว่ำ

เป็นปัญหำวกิฤตทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพกำรท�ำงำน สำเหตหุลกัมำจำก

ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรำกลึกอยู่ในระบบรำชกำรไทย เรำจะพบว่ำในระบบ

51



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

รำชกำรยังมกีำรใช้ระบบเส้นสำย พวกพ้อง และใช้ดลุพนิจิตำมอ�ำเภอใจ 

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

เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพ้อง คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำ

กำรแก้ไขปัญหำระบบอุปถัมภ์ในระบบรำชกำรไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ระบบอุปถัมภ์น�ำไปสู่ควำมเสียหำยที่ส�ำคัญ 3 ด้ำน  

(คณะกรรมำธิกำรวสิำมญัพจิำรณำศกึษำกำรแก้ไขปัญหำระบบอปุถมัภ์

ในระบบรำชกำรไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560, น.ก-ข) กล่ำวคือ

1) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ควำมเสียหำยคือ ระบบรำชกำรเสียโอกำสที่จะได้คนดี  

คนเก่งเข้ำมำในระบบ แต่กลับได้บคุลำกรทีมี่คุณสมบตั ิควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ที่ไม่เหมำะสมกับต�ำแหน่งและหน้ำที่กำรงำนท่ีรับผิดชอบ องค์กำร 

ไม่พัฒนำหรือพัฒนำไปได้ช้ำ ขำดควำมสำมัคคี เกิดควำมขัดแย้ง 

ในองค์กร เกิดกำรเลือกปฏิบัติต่อข้ำรำชกำรในหน่วยงำน ส่งผลต่อ 

ขวัญก�ำลังใจของบุคลำกรในหน่วยงำน

2) ด้ำนกำรบริกำรประชำชน 

ผลเสยีหำยคอื ประชำชนมค่ีำนยิมทีไ่ม่ดใีนกำรรบับรกิำร

จำกภำครัฐ โดยมักหำช่องทำงท่ีต้องอำศัยเส้นสำย ควำมสนิทสนม  

ควำมสมัพนัธ์ส่วนตวัหรอืกำรเสนอเงนิให้เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั จนเกดิช่องทำง 

กำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยทั้งจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ

และผู้มำติดต่อขอรับบริกำร น�ำไปสู่กำรเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย 
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3) ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ผลเสยีหำยคอื มีกำรประกำศใช้กฎหมำย กฎและระเบยีบ 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง ส่งผลกระทบ

อย่ำงร้ำยแรงต่อกำรบริหำรและกำรปกครองประเทศโดยรวม เกิดกำร 

จดัสรรกำรใช้งบประมำณแผ่นดนิและทรพัยำกรในโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง 

ไม่เหมำะสม เกดิกำรผกูขำดในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร ระบบอปุถมัภ์

ยังน�ำไปสู่กำรทุจริตกำรเลือกตั้งและเป็นที่มำของกำรซื้อสิทธิขำยเสียง  

ผลเสยีคอื ท�ำให้ได้นักกำรเมอืงท่ีไม่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและมีจรยิธรรม

เพียงพอที่จะเข้ำมำบริหำรประเทศ และมีโอกำสจะแสวงหำประโยชน์

จำกกำรใช้อ�ำนำจหรือกำรก�ำหนดนโยบำยโดยมิชอบ

ถ้ำดูจำกดัชนีวัดภำพลักษณ์คอร์รัปชันโลก พ.ศ. 2559 จัดท�ำ

โดยองค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำต ิ(Transparency International-TI)  

ได้ประกำศค่ำคะแนนดัชนีกำรรบัรูก้ำรทุจรติปี 2016 ปรำกฏว่ำ ประเทศไทย

ได้ 35 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับ 

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

ประเทศ (Thaipublica, 2017) ทั้งนี้ ถ้ำดูสถำนกำรณ์กำรคอร์รัปชัน 

ของประเทศไทย ที่จัดอันดับโดย สถำบัน TI จะพบว่ำ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2538-2554 หรือตลอดระยะเวลำ 16 ปี ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์

คอร์รปัชนัของประเทศไทย ได้คะแนนเฉลีย่ 3.30 (ประเทศทีม่กีำรจัดกำร

คอร์รปัชนัดข้ึีนแล้วต้องมีคะแนนขัน้ต�ำ่ไม่น้อยกว่ำ 5 คะแนน) (ศริิวรรณ 

มนอัตระผดุง, 2555) จึงถือว่ำสถำนกำรณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 

ยงัมแีนวโน้มอยู่ในระดบัสูงกว่ำประเทศเพือ่นบ้ำนทีม่กีำรบรหิำรจัดกำรดี  

เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง 
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บทบำทของภำคประชำชน
กับ ส�ำนึกรับผิดชอบ: 

แนวคิดเรื่องส�ำนึกรับผิดชอบ 
แบบที่มีภำคประชำชนเข้ำมำร่วม 

(social accountability)

ปัญหำด้ำนกำรคอร์รัปชันท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลำยประเทศ

อย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดแนวคิดที่ว่ำ ระบบส�ำนึกรับผิดชอบควรเกิดขึ้น

ทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนฝ่ำยบรหิำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส�ำนกึ

รับผิดชอบที่อยู่ภำยนอกท่ีมีภำคประชำสังคมเข้ำมำร่วมด้วยที่เรียกว่ำ  

social accountability ก่อนหน้ำนีเ้รำจะพบองค์กรทีอ่ยูภ่ำยนอกฝ่ำยบรหิำร 

ทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบ ได้แก่ หน่วยงำนทีท่�ำกำรตรวจสอบด้ำนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ (เช่น ส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน) องค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ 

องค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนญูเช่น คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน ส�ำนกังำน

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม ในหลำยประเทศ เช่น ประเทศไทย 

องค์กรภำยนอกฝ่ำยบรหิำรทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบดงักล่ำวยงัมข้ีอบกพร่อง 

ท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำร
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ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อเกิดปัญหำกำรทุจริต

คอร์รัปชันที่มีแนวโน้มจะขยำยตัวมำกขึ้น ธนำคำรโลกจึงได้รณรงค์ 

ให้มีกำรสร้ำงกลไกจำกเพ่ือให้ภำคประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบ 

กำรท�ำงำนของหน่วยงำนฝ่ำยบรหิำร เรำจะพบว่ำ ธนำคำรโลกต้องกำร

ให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับควำมช่วยเหลือ

จำกธนำคำรโลกว่ำได้ใช้หลักธรรมภิบำลบริหำรงำนโครงกำรหรือไม่  

โดยท�ำงำนร่วมกับสถำบันตรวจสอบที่เป็นทำงกำรต่ำงๆ(Migliorisi s. 

and Wescott c., 2011)

ในประเทศไทยนัน้ สถำนกำรณ์กำรทจุรติทีส่งูขึน้และส่งผลทำงลบ 

ต่อภำพลกัษณ์ของประเทศ ท�ำให้รฐับำลของคณะรกัษำควำมปลอดภยั  

ภำยใต้กำรน�ำของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ได้เน้นประเดน็กำรสร้ำง

กลไกป้องกนักำรทจุรติและมกีำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นกว่ำรฐัธรรมนูญ

ก่อนหน้ำนี้ และที่เป็นนวัตกรรมของกำรตรวจสอบคือ มีกำรน�ำแนวคิด 

กำรให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยบัญญตั ิ

ไว้ในมำตรำต่ำงๆ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

รฐัธรรมนญูปี 2560 ได้ระบุถงึเจตนำรมณ์ทีอ่ยำกเหน็สงัคมไทย 

เป็นสังคมท่ีปรำศจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีกำรเขียนไว้ใน

ค�ำปรำรภของรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบอย่ำงเข้มงวดเด็ดขำด เพื่อมิให้ผู้บริหำรที่ปรำศจำก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอ�ำนำจในกำรปกครอง 

บ้ำนเมอืงหรอืใช้อ�ำนำจตำมชอบใจ...” (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  

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

ส�ำหรับเป็นกลไกป้องกนั ตรวจสอบ เพือ่หวงัขจดักำรทจุรติและประพฤติ

มิชอบอย่ำงเข้มงวด ดังนี้

มำตรำ 50 บุคคลมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(10) ไม่ร่วมมอืหรือสนบัสนนุกำรทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

ทุกรูปแบบ

มำตรำ 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้ 

แก่ประชำชนถงึอนัตรำยอนัเกดิจำกกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ใน

ภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มมีำตรกำรและกลไกทีม่ปีระสทิธภิำพ

เพือ่ป้องกนัและขจดักำรทจุรติและประพฤตมิชิอบดงักล่ำวอย่ำงเข้มงวด 

รวมท้ังกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตวักนัเพือ่มส่ีวนร่วมในกำร

รณรงค์ให้ควำมรู ้ต่อต้ำน หรอืชีเ้บำะแส โดยได้รบัควำมคุ้มครองจำกรฐั

ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

มำตรำ 76 มำตรำ 76 รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนมิภำค ส่วนท้องถิ่น และ 

งำนของรัฐอย่ำงอื่น ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

เพือ่ให้กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกำรใช้จ่ำย 

เงินงบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  

รวมตลอดทัง้พฒันำเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัให้มคีวำมซือ่สตัย์สจุริต และมทัีศนคติ

เป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  

และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

57



ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

รัฐพึงด�ำเนินกำรให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไป

ตำมระบบคุณธรรม โดยกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อย

ต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนำจ หรือกระท�ำกำรโดยมิชอบ 

ทีเ่ป็นกำรก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืกระบวนกำรแต่งตัง้ 

หรือกำรพิจำรณำ

ควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มี

มำตรฐำนทำงจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงำนของรฐัใช้เป็นหลกัในกำรก�ำหนด

ประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งต้อง 

ไม่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว

มำตรำ 78 รฐัพงึส่งเสรมิให้ประชำชนและชมุชนมคีวำมรู ้

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

ด้ำนต่ำงๆ กำรจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะทัง้ในระดบัชำตแิละระดบัท้องถิน่  

กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

รวมตลอดทั้งกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง และกำรอื่นใดบรรดำที่อำจมี 

ผลกระทบต่อประชำชนหรือชุมชน
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มำตรำ 250 

.....กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งและกฎหมำยที่เกี่ยวกับ 

กำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระ 

ในกำรบริหำร กำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ กำรส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรจดักำรศึกษำ กำรเงนิและกำรคลัง และกำรก�ำกบัดแูลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่ำท่ีจ�ำเป็นเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์

ของประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

กำรป้องกนักำรทจุรติ และกำรใช้จ่ำยเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยค�ำนงึ 

ถึงควำมเหมำะสมและควำมแตกต่ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ และกำรป้องกนักำรก้ำวก่ำยกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นด้วย

มำตรำ 257 กำรปฏิรปูประเทศตำมหมวดนีต้้องด�ำเนินกำร 

เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้

ค. ด้ำนกฎหมำย

(๑) มีกลไกให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย  

กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้

รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ 77 และพัฒนำ 

ให้สอดคล้องกับหลักสำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบ 

กำรด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรท�ำงำน

เกิดควำมคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแก่

ประชำชนเกนิควำมจ�ำเป็น เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 

และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตและมีกำรระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้ 

ภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐ  

ซึง่จดุเน้นดงักล่ำวนีไ้ด้ถกูระบไุว้ในมำตรำต่ำงๆ ในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560  

ที่ได้ยกมำข้ำงต้น ถ้ำเรำจะเปรียบเทียบกำรให้น�้ำหนักกำรสร้ำงกลไก

ป้องกนักำรทจุรติและกำรส่งเสรมิให้ภำครฐัต้องส่งเสรมิให้ภำคประชำชน

เข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนรฐัระหว่ำงรฐัธรรมนูญ 

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

อย่ำงมำก กล่ำวคือ มีกำรเน้นประเด็นกำรสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต

และส่งเสรมิให้ประชำชนเข้ำมำมบีทบำทในกำรตรวจสอบในรฐัธรรมนญู

อย่ำงเข้มข้นในหลำยมำตรำ ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิได้ให้

ควำมส�ำคัญหรือน�้ำหนักที่เท่ำเทียมกันในประเด็นทั้งสองท่ีกล่ำวมำนี้ 

โปรดดูกำรเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของทั้งสองฉบับในส่วนที่เกี่ยวกับ

กำรตรวจสอบและบทบำทภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็น รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550

การระบุข้อความ

เจตนารมณ์เกี่ยวกับสังคม

ปราศจากการทุจริตไว้

ใส่ไว้ในค�ำปรำรภ 

ของรัฐธรรมนูญ

ไม่มีข้อควำมดังกล่ำว

ระบุไว้

หนา้ทีข่องประชาชนในการ

ไม่สนับสนุนการทุจริต

มำตรำ 50 วรรค 10 

หมวดหน้ำที่ 

ของประชำชน

ไม่มีระบุไว้

หนา้ทีข่องรฐัในการสง่เสริม

เรื่องนี้

มำตรำ 63  

หมวดหน้ำที่ของรัฐ

ไม่มีระบุไว้

60



ประเด็น รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550

รัฐต้องมีนโยบายพัฒนา

ระบบบริหารราชการแผ่นดิน 

ทุกระดับและเจ้าหน้าที่รัฐ

ให้ซื่อสัตย์ และสร้าง

มาตรการป้องกัน 

การใช้อำานาจโดยมิชอบ 

ในการบริหารงานบุคคล

มำตรำ 76 และ 

มำตรำ 78 หมวด 

แนวนโยบำยแห่งรัฐ

-มำตรำ 87 รัฐต้อง 

ส่งเสริมให้ประชำชน 

มีส่วนร่วมในกำรตรวจ

สอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ

ในทุกระดับ (หมวด

แนวนโยบำยด้ำน 

กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน)

-มำตรำ 78 วรรค 5 

(หมวดแนวนโยบำย

ด้ำนกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน)

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถเข้าชื่อกันเพื่อ

เสนอถอดถอนผู้บริหาร

และผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง

มำตรำ 271 วรรค 3

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ

กันเพื่อเสนอข้อบัญญัติ

หรือเพื่อถอดถอน 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

มำตรำ 254  

หมวดกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

มำตรำ 287  

หมวดกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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จะเห็นได้ว่ำ ภำครัฐให้ควำมสนใจและเห็นควำมส�ำคัญของ 

กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรตรวจสอบโดยกำรมีส่วนร่วมของภำค

ประชำชนมำกขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นจำกเนื้อหำรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มเติมสำระในประเด็นน้ีไว้อยำ่งชัดเจน นอกเหนือจำก

รฐัธรรมนญูแล้ว รฐับำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำยงัได้ท�ำกำรยกเลกิ 

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

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้ึนมำใช้แทน  

ซึง่มมีำตรำบำงข้อทีน่่ำสนใจและเกีย่วข้องกบัหลักส�ำนกึรบัผดิชอบและ

ธรรมำภิบำล ดังนี้

มำตรำ 8 ของพรบ.กำรจัดซือ้จดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีกำรพูดถึงกำรให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พสัดภุำครฐัต้องยึดหลักและท�ำงำนสอดคล้องกบัหลกัธรรมำภบิำล ได้แก่ 

คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

มำตรำ 16 เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

ภำครัฐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำร

สงัเกตกำรณ์ขัน้ตอนหนึง่ขัน้ตอนใดของกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของหน่วยงำน 

ของรัฐตำมที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้

มำตรำ 18 ข้อตกลงคณุธรรมตำมโครงกำรควำมร่วมมอื 

ป้องกันกำรทจุรติในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐั ให้จดัท�ำเป็นข้อตกลงร่วมกนั

ระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของโครงกำรและผูป้ระกอบกำรท่ีจะเข้ำยืน่ 

ข้อเสนอ โดยฝ่ำยหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของโครงกำรและฝ่ำยผูป้ระกอบกำร 

ทีจ่ะเข้ำยืน่ข้อเสนอต้องตกลงกนัว่ำจะไม่กระท�ำกำรทุจรติในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง  

และให้มีผู้สังเกตกำรณ์ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญหรือประสบกำรณ์  
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ทีจ่�ำเป็นต่อโครงกำรจดัซือ้จดัจ้ำงนัน้ๆ เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์ในกำรจดัซือ้ 

จัดจ้ำงตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท�ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด 

ของพสัดุท่ีจะท�ำกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและร่ำงเอกสำรเชญิชวนจนถึงขัน้ตอน 

สิ้นสุดโครงกำร โดยผู้สังเกตกำรณ์ต้องมีควำมเป็นกลำงและไม่เป็น 

ผู้มส่ีวนได้เสียในโครงกำรกำรจดัซือ้จดัจ้ำงนัน้ แล้วให้รำยงำนควำมเหน็

พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ค.ป.ท. (คณะกรรมกำรควำมร่วมมือ 

ป้องกันกำรทุจริต) ทรำบด้วย3 

จะเหน็ว่ำ รฐับำลพลเอกประยทุธ์ได้ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำก

ต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ และได้สร้ำงกลไกควำมร่วมมอืป้องกันกำรทจุรติ 

ที่ประกอบด้วยภำครัฐ และภำคเอกชน โดยน�ำแนวคิดขององค์กรเพ่ือ

ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International-TI) ได้พัฒนำ

เคร่ืองมอืในกำรป้องกันและต่อต้นกำรทุจริตคอร์รปัชนั เรยีกว่ำ ข้อตกลง

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

เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ของภำครัฐ ลดต้นทุนและคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิด

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ข้อตกลงคุณธรรมมีลักษณะเป็นข้อตกลง 

ร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนท่ีสนใจเข้ำมำเสนอรำคำ 

กบัภำครฐัว่ำ จะไม่มกีำรด�ำเนินกำรใดๆ ทีส่่อไปในทำงทจุรติ และยนิยอม

ให้มีบุคคลที่สำมเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 

คณะรัฐมนตรีของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ได้น�ำข้อเสนอคุณธรรมไปใช้ 

ในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรเร่ิมด�ำเนินกำรเมื่อ 

คณะกรรมกำร ค.ป.ท. ได้พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรจัดท�ำข้อตกลง

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

26 โครงกำร โดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ 

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบนั ได้พจิำรณำคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒิุ 

สำขำวิชำต่ำงๆ เพื่อจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้สังเกตกำรณ์เพื่อท�ำหน้ำที่ 

เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโครงกำรที่จัดท�ำ

ข้อตกลงคุณธรรม4 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่ำ ในปัจจุบัน ภำครัฐเห็นควำมส�ำคัญของ

กำรเปิดให้ภำคประชำสงัคมเข้ำมำเป็นผูร่้วมอยูใ่นกระบวนกำรตรวจสอบ 

โดยกำรสร้ำงกลไกนีไ้ว้ในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 และในพรบ.กำรจดัซือ้

จดัจ้ำง ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้กบัหน่วยงำนภำครฐัทกุระดบั โดยควำมหวงัว่ำ  

แนวทำงดงักล่ำวอำจจะใช้ควบคูก่บักำรตรวจสอบโดยกลไกภำครฐัทีม่อียู่ 

ด้ังเดมิ จะช่วยท�ำให้สำมำรถป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชนัในภำครฐัอย่ำง

ได้ผล

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

แบบมีส่วนร่วม

นอกเหนือจำกกระแสปฏิรูประบบรำชกำรที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ 1980s และ 1990s ดังท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้ว เรำจะเห็น

ปรำกฏกำรณ์ที่ภำคประชำชนออกมำมีบทบำทมำกขึ้นในระยะเวลำ 

ดงักล่ำว อนัเป็นผลมำจำกกระแสควำมคิดเรือ่ง ประชำธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม  

(participatory democracy) ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหำของประชำธิปไตยแบบ

เป็นตัวแทน ที่ภำคประชำชนมีสิทธิท่ีจะควบคุมผู้น�ำทำงกำรเมืองที่มำ

จำกกำรเลือกตัง้โดยกำรไปออกเสียงเลอืกตัง้ ซึง่มกัใช้เวลำประมำณ 4 ปี 

ระหว่ำงนัน้ฝ่ำยกำรเมอืงทีม่ำจำกกำรเลอืกต้ังจะมบีทบำทในกำรตดัสนิใจ 

ระดับนโยบำย ส่วนงำนประจ�ำวันในกำรให้บริกำรสำธำรณะและ 

กำรด�ำเนินนโยบำยจะตกอยู่ในมือของข้ำรำชกำรประจ�ำที่มิได้มำจำก 
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กำรเลือกต้ัง และไม่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อภำคประชำชนโดยตรง  

แม้ภำครำชกำรจะเปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมอืงบ้ำง แต่กจ็�ำกดัอยูใ่นระดบักำรรบัฟังข้อเสนอแนะหรอืค�ำวิจำรณ์

ต่ำงๆ จำกภำคประชำชน เพื่อน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ

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

กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆของภำครัฐมักไม่ตอบสนองเสียงเรียกร้องและ

ควำมต้องกำรของประชำชน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 1990s เป็นต้นมำ ได้มีกระแสกำรเรียกร้อง 

ประชำธิปไตยโดยตรง หมำยถึง กำรให้ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำมำ 

มีบทบำทโดยตรงในกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำย แสดงให้เห็นถึง 

ควำมไม่ไว้วำงใจตัวแทนฝ่ำยกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งและระบบ

รำชกำรในกำรบริหำรงำนสำธำรณะ เมื่อประชำชนกลุ่มต่ำงๆ ออกมำ

เคล่ือนไหวในประเดน็สำธำรณะ เช่น ประเด็นกำรจดักำรเรือ่งทรพัยำกรน�ำ้  

ขยะ ป่ำ ดนิ เป็นต้น ซึง่มผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียทีห่ลำกหลำย และมเีป้ำหมำย  

กำรให้คุณค่ำ และผลประโยชน์แตกต่ำงกัน เช่น ระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำ

ภำคเกษตรกับกลุ่มผู้ใช้น�้ำภำคท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มีผลประโยชน์

และจุดยืนต่ำงกันในเรื่องกำรจัดสรรน�้ำ ย่อมน�ำมำสู่ควำมขัดแย้ง และ

เผชิญหน้ำอย่ำงเลี่ยงไม่พ้น นักวิชำกำรได้พยำยำมน�ำเสนอรูปแบบ 

กำรบริหำรจัดกำรที่มีหลำยภำคส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้องในรูปแบบของ 

เครอืข่ำยกำรจดักำรปกครอง (governance network) ในกำรบรหิำรจดักำร

ประเด็นสำธำรณะที่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีหลำยภำคส่วน หลำยหน่วยงำน 

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

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

กำรปกครองถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่ที่เปิดให้ภำคประชำชน 
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ภำคธรุกจิและภำครฐัมำพดูคยุปรกึษำหำรอืกนั และมกีระบวนกำรก�ำหนด

นโยบำยแนวนอน (horizontal dimension of policymaking) (พัชร ีสโิรรส,  

2558, น.82-121) ที่เน้นกำรประสำนงำนระหว่ำงตัวแสดงนโยบำย 

ที่เข้ำมำร่วม มีเวทีพูดคุยในลักษณะสำนเสำวนำ (deliberative forums) 

เพือ่ลดปัญหำควำมขดัแย้ง โดยกำรออกแบบกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำย

และกำรบรหิำรกำรจดักำรท่ีออกแบบให้ภำครฐัและภำคประชำชนเข้ำมำ

ร่วมมือกันในกำรตัดสินใจและด�ำเนินนโยบำย 

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

ได้พูดเอำไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ ดูเหมือนว่ำในขณะที่ภำพทำงกำรเมือง 

ท่ีเป็นมำตรฐำน (และไร้เดยีงสำ) มกัมองว่ำ กำรเมืองเป็นกจิกรรมทีเ่กดิข้ึน 

ภำยในอำณำบริเวณของฝ่ำยบริหำรและรัฐสภำ ซึ่งก็เป็นกำรมองท่ี 

ผวิเผนิเท่ำนัน้ แต่แท้จรงิแล้วก่อนและหลงัท่ีสมำชกิสภำจะผ่ำนกฎหมำย

ฉบับใดฉบับหนึง่ หรอืก่อนทีร่ฐับำลจะสัง่ให้ข้ำรำชกำรด�ำเนนิมำตรกำร

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง กำรตัดสินใจจริงๆ ได้เกิดข้ึนภำยในเครือข่ำย 

กำรจัดกำรปกครอง (governance networks) ทีซ่บัซ้อน ซึง่เป็นผูท่ี้สร้ำง 

วำระทำงกำรเมือง (political agenda) กล่ำวคอื น�ำปัญหำเข้ำสู่ตัวผูม้อี�ำนำจ 

ตัดสินใจทำงกำรเมือง ก�ำหนดกรอบกำรมองปัญหำ (framing) และให้ 

ค�ำนยิำมปัญหำเชงินโยบำย และมีทักษะในกำรดแูลให้มกีำรน�ำไปปฏบิตัิ

เพือ่หำทำงออกทีเ่หมำะสม จงึเป็นกำรยำกทีเ่รำจะระบวุ่ำมกีำรตดัสนิใจ 

โดยรัฐที่เป็นองค์อธิปัตย์ เนื่องจำกในปัจจุบัน เป็นกำรยำกที่นโยบำย

หนึ่งๆ จะเบ็ดเสร็จอยู่ในหน่วยงำนเดียว เรำมักพบว่ำ ในกำรบริหำร

จดักำรนโยบำยดงักล่ำว จะมหีลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้อง และภำคที่ 

ไม่ใช่รัฐแต่มีผลประโยชน์ในเรื่องนั้นเข้ำมำเก่ียวข้อง ท�ำให้กำรก�ำหนด

นโยบำยสำธำรณะมักเกิดขึ้นในเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครอง
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เรำจะเห็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ภำยใต้

แนวคิดเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองที่มีอยู่หลำกหลำย ตัวอย่ำงเช่น

(ก) รูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครองแบบเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partner-

ships-PPP) กำรทีรั่ฐหันมำใช้วธีิกำรจดัหำบริกำรสำธำรณะ

ด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (public- 

private partnerships หรือ PPP) ที่รัฐบำลต่ำงๆ รวมทั้ง

รฐับำลไทยได้น�ำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรจดัท�ำโครงกำร

ประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ 

(ข) รูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร ่วมทำา  

(colla-borative governance) มำจำกกำรทีห่น่วยงำนภำครัฐ 

เป็นแกนน�ำในกำรเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำก 

ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและภำคที่มิใช่รัฐเข้ำมำร่วมใน

กระบวนกำรตัดสินใจและด�ำเนินนโยบำยในกำรแก้ปัญหำ

สำธำรณะหนึ่งๆ เช่น ปัญหำกำรจัดสรรทรัพยำกรน�้ำ  

กำรแก้ปัญหำแรงงำนข้ำมชำต ิปัญหำกำรพัฒนำเมือง ฯลฯ 

สิ่งท่ีน่ำสนใจในเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองดังกล่ำวคือ  

แต่ละภำคส่วนทีเ่ข้ำมำยงัคงเป็นอสิระ เข้ำมำร่วมมอืกนัในกำรแก้ปัญหำ 

ทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึง่ท�ำไม่ได้ถ้ำไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 

จงึมคีวำมสมัพนัธ์แบบแนวนอน ใช้วิธีกำรเจรจำต่อรอง ท่ีจะน�ำไปสู่กำรตกลง 

ทำงกฎหมำย (เช่น แบบ PPP) หรอืแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น แบบร่วมคดิ 

ร่วมท�ำ ทีใ่ช้สร้ำงเวทกีำรพดูคยุ เพือ่สร้ำงควำมไว้วำงใจ อนัเป็นสิง่ส�ำคญั

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

เช่น ในโครงกำรประเภท PPP แต่ข้อมูลของกำรเจรจำและกำรตกลง

หรือเงื่อนไขต่ำงๆ กลับมีลักษณะที่ซับซ้อน เป็นเทคนิค ยำกแก่กำรที่

บุคคลภำยนอกที่มิใช่ผู้เชี่ยวชำญจะสำมำรถเข้ำใจได้

ในสถำนกำรณ์ที่มีกำรท�ำงำนในลักษณะเครือข่ำยของ 

กำรจัดกำรปกครองเช่นนี้ ส�ำนึกรับผิดชอบมีวิธีกำรท�ำงำนอย่ำงไร

เมือ่ดจูำกสภำพและสถำนกำรณ์ทีซ่บัซ้อนของกำรจดักำรปกครอง  

ทีมี่กำรจดัท�ำนโยบำยแบบไม่เป็นทำงกำร แต่อำศยักำรมปีฏสิมัพนัธ์ของ

ผู้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ เป็นการยากท่ีจะสร้างสำานึก 

รบัผดิชอบ เนือ่งจำกธรรมชำตขิองกำรจดักำรปกครองในปัจจบัุน ‘อ�ำนำจ

และส�ำนึกรับผิดชอบมักต้องแยกกันอยู่’ (power and accountability  

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

กำรจดักำรปกครองในด้ำนนโยบำยสำธำรณะ โดยพจิำรณำจำกข้อเทจ็จรงิ 

ที่เกิดขึ้นในรูปแบบกำรจัดกำรปกครอง เรำอำจพบว่ำ

1)  ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เข้ำร่วมในกระบวนกำร แม้จะมี

ลักษณะพึ่งพำอำศัยกันระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเข้ำมำร่วม

ท�ำให้ต้องหันมำร่วมมือกันก็จริง แต่เนื่องจำกผู้เข้ำมำร่วม

แต่ละฝ่ำยล้วนมผีลประโยชน์ กำรให้คุณค่ำ และควำมเป็น 

ปรปักษ์ต่อกันอยู่ลึกๆ เนื่องจำกผลประโยชน์อำจขัดกัน 

(เช่น ระหว่ำงฝ่ำยธุรกิจกบักลุ่มชำวบ้ำนทีถ่กูกระทบโดยตรง

จำกโครงกำรที่ก�ำลังจัดท�ำ) ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือแบบ

เป็นปรปักษ์ (antagonistic cooperation) ในควำมสัมพันธ์

แบบนีอ้ำจเกดิปรำกฏกำรณ์ทีผู่ท้ีเ่ข้ำมำร่วมอำจออกเสยีง
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คัดค้ำน น�ำไปสู่ปัญหำท่ีเรียกว่ำ ‘กับดักของกำรตัดสินใจ 

ร่วมกนั’ (joint decision trap) ซ่ึงปัญหำดังกล่ำวนีอ้ำจแก้ไขได้  

ถ้ำผูท้ีเ่ข้ำมำร่วมมแีนวโน้มจะเล่นบทร่วมมอืหรอืรวมหวักัน  

แต่นั่นก็จะท�ำให้ส�ำนึกรับผิดชอบแบบประชำธิปไตย  

(democratic accountability) อ่อนแอลง จริงอยู่เรำอำจเห็น

กำรสนทนำถกเถยีงโดยใช้เหตผุลในกำรพจิำรณำไตร่ตรอง 

(deliberation) และกำรเจรจำต่อรองอำจเกดิขึน้ได้ ถ้ำผูท้ีเ่ข้ำมำ 

ร่วมในฐำนะตัวแทนหน่วยงำนหรือองค์กำรของตนไม่ถูก

จ�ำกดัด้วยเงือ่นไขผลประโยชน์ของหน่วยงำนหรอืของลกูค้ำ

หน่วยงำนหรอืฝ่ำยกำรเมอืงทีค่วบคุมบังคับบญัชำหน่วยงำน  

แต่จะเห็นได้ว่ำ แม้ผู้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรก�ำหนด

นโยบำยจะมีภำระผูกพันที่ต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบและ 

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนและผู้บังคับบัญชำให้มีส�ำนึก

รบัผิดชอบ แต่กย็งัสำมำรถเกดิปัญหำได้เมือ่เวทีกำรจดัท�ำ

ส�ำนึกรับผิดชอบดังกล่ำวเกิดสถำนกำรณ์ที่ข้อเท็จจริงและ

ข้อมลูข่ำวสำรแต่ละคนได้รบัไม่เท่ำกนั ยิง่กว่ำนัน้ เนือ่งจำก

มผู้ีเข้ำมำร่วมจ�ำนวนมำก ท�ำให้ยำกจะประเมนิว่ำใครต้อง

รับผิดชอบส่วนใดบ้ำง และรับผิดชอบมำกหรือน้อย และ

มำกนั้นมำกแค่ไหน ท�ำให้เกิดปัญหำของกำรมีผู้เข้ำมำ 

เก่ียวข้องจ�ำนวนมำก (problem of many hands) ซึ่งใน 

ลกัษณะแบบนีอ้ำจน�ำไปสูก่ำรเกีย่งว่ำใครเป็นคนต้องถกูต�ำหน ิ 

หรอื ‘blame-shift games’ ดังนัน้ จึงง่ำยกว่ำถ้ำเรำพยำยำม

เลีย่งไม่ลงโทษถ้ำมผีลกำรด�ำเนนิงำนทีม่ปัีญหำ ท�ำให้ตรรกะ

ในกำรร่วมมอืในกำรก�ำหนดนโยบำยกลำยเป็นกำรรวมหัว 

และเป็นส่ิงทีส่กัดก้ันควำมรับผิดชอบและส�ำนกึรบัผดิชอบ

ไปโดยปริยำย 
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2) กำรขำดมติคิวำมโปร่งใส สำมำรถมองเหน็ได้จะแจ้ง (Lack 

of visibility of interactive process) เนือ่งจำกในกระบวนกำร

จัดกำรปกครองแบบน้ีจะมีหลำยองค์กำรหลำยหน่วยงำน 

หลำยระดบัทีม่คีวำมคดิเหน็ กำรให้คณุค่ำและผลประโยชน์ 

องค์กำรทีแ่ตกต่ำง บำงครัง้สวนทำงกนั ท�ำให้เป็นกระบวนกำร 

ท่ีเปรำะบำง ซับซ้อน ง่ำยต่อกำรแตกหักน�ำไปสู ่กำร

เผชิญหน้ำ และขัดแย้งได้ง่ำย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้วิธีกำร

ประนีประนอมในกำรเจรจำต่อรอง กำรจะเปิดเผยข้อมูล

ของกำรเจรจำต่อรองกนัให้ภำยนอกหรอืบรรดำเจ้ำหน้ำที่

ระดับล่ำง (มีควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบ) จึงเป็นสิ่งที่

เสีย่งต่อกำรแตกแยกของเครือข่ำย ท�ำให้กำรพูดคยุกนัมกัท�ำ 

ในรปูไม่เป็นทำงกำร กระบวนกำรทีถ่กูท�ำให้ไม่เป็นทำงกำร 

(informalization) จงึเป็นยทุธวธิทีีผู่ก้�ำหนดนโยบำยน�ำมำใช้ 

เพือ่หลกีเลีย่งกำรตรวจสอบของสงัคม และเกรงว่ำจะท�ำให้

เสียเวลำและขำดประสิทธิภำพ น�ำไปสู่สภำวะที่เรียกว่ำ  

‘ขำดแคลนส�ำนึกรับผิดชอบ’ (accountability deficit) ซึ่ง

อำจไม่ได้แสดงให้เห็นเด่นชัด เรำจะเห็นลักษณะเช่นนี ้

ในโครงกำรแบบ PPP ทีข้่อมลูส�ำคญั เช่น ข้อควำมในสญัญำ 

ทีภ่ำครฐัตกลงกบัภำคเอกชนในกำรจดัท�ำโครงกำรสำธำรณะ 

ไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยข้ออ้ำงที่ว่ำ เป็นควำมลับทำงธุรกิจ  

ดังนั้น แม้จะมีรูปแบบกลไกส�ำนึกรับผิดชอบอย่ำงเป็น

ทำงกำร แต่ในทำงปฏิบัติก็ไม่ได้ถูกน�ำมำใช้ สื่อและสังคม 

ก็มไิด้รบัรูถ้งึปรำกฏกำรณ์กำรก�ำหนดนโยบำยดงักล่ำว ท�ำให้

ไม่มีหนทำงจะเกดิกำรคัดค้ำนหรอืต่อสูแ้ข่งขนักันแต่อย่ำงใด  

กระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยจึงกลำยเป็นเรือ่งของผู้เชีย่วชำญ 
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หรือผู้ช�ำนัญกำร นักกำรเมืองก็อำจมัวแต่ให้ควำมสนใจ

ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคะแนนเสียงของตน

มำกกว่ำ สื่อจะหันมำสนใจกระบวนเครือข่ำยนโยบำยต่อ

เมื่อมีสถำนกำรณ์พิเศษที่ชัดเจน เช่น นโยบำยเกิดควำม

ล้มเหลว ซึ่งมีคุณค่ำพอจะให้สื่อเข้ำไปท�ำหน้ำที่ขุดคุ้ย  

แต่เรำสำมำรถสรปุได้ว่ำ ในกำรท�ำงำนแต่ละวนั กระบวนกำร

ท�ำงำนในเครือข่ำยแบบน้ีสำมำรถด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น

ปรำศจำกกำรรบกวนจำกกำรตรวจสอบภำยนอก

3)  รูปแบบเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองและผลกระทบต่อ

ประชำธิปไตย  กำรบรหิำรจัดกำรแบบเครือข่ำยกำรจัดกำร

ปกครอง แม้จะมีรูปแบบที่ดีในแง่ที่รวมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีจำกทกุภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ถ้ำรวมบุคลำกร

ทีม่ปีระสบกำรณ์ในพืน้ท่ีเข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ  

ซึง่น่ำจะน�ำไปสูแ่นวทำงแก้ปัญหำท่ีตรงจดุ แต่ในทำงปฏบิตัิ

หลำยครั้ง เครือข่ำยที่เกิดขึ้นกลับท�ำงำนลับๆ ‘ภำยใต้ 

ร่มเงำสถำบันประชำธิปไตย’ (in the shadow of democratic 

institutions) (Papdopoulos, 2016) กล่ำวคือ ผู้ที่เข้ำมำ

ร่วมมคีวำมสมัพนัธ์ส�ำนกึรับผิดชอบต่อผูบ้งัคบับญัชำ เช่น 

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐระดับสูงต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวง (ท่ีเป็นนักกำรเมืองมำจำกกำรเลือกตั้ง)  

ซ่ึงรัฐมนตรต้ีองมสี�ำนกึรบัผดิชอบทำงกำรเมอืงต่อประชำชน

ที่เลือกเขำเข้ำมำ แต่ถ้ำรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำท่ีรัฐระดับสูง 

ดงักล่ำวรวมหวักนั ท�ำกำรออกแบบเครอืข่ำย เลอืกเครือ่งมือ 

นโยบำย ออกแบบว่ำใครบ้ำงท่ีควรเข้ำมำร่วม ภำยใต ้

รูปแบบดังกล่ำว เป็นกำรยำกท่ีองค์กรภำยนอก เช่น สื่อ 
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หรือ รัฐสภำจะย่ืนมือเข้ำมำตรวจสอบติดตำม เนื่องจำก

ขำดข้อมูลและควำมเชี่ยวชำญในประเด็นดังกล่ำว

ตวัอยำ่งกำรสรำ้งส�ำนกึรบัผดิชอบทีม่ภีำคประชำชน
เข้ำมำร่วมของต่ำงประเทศ

แม้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบเครือข่ำยจัดกำรปกครอง 

จะได้รับกำรวจิำรณ์จำกนกัวชิำกำรในแง่ทีบ่่อยครัง้กระบวนกำรทีเ่กดิขึน้ 

กลบัขำดควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกภำยนอกเน่ืองมำจำก 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เป็นทำงกำร หรือมีกำรบริหำรจัดกำร 

แบบเป็นทำงกำรแต่ไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลให้สังคมทั่วไปได้รับรู ้  

แต่ยำกที่องค์กรตรวจสอบจำกภำยนอก เช่น สื่อ หรือประชำชนทั่วไป 

จะตระหนกัเนือ่งจำกไม่มข้ีอมลู เป็นผลให้เป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

ขำดควำมชอบธรรม และสร้ำงปัญหำในอนำคต

นักวิชำกำรที่ศึกษำเร่ืองนี้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 

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

Zuidplaspolder อันเก่ำแก่ท่ีอยู่ทำงภำคตะวันตกของเนเธอร์แลนด์ 

โครงกำรนีมี้เป้ำหมำยเพือ่กำรเกษตร แต่ต่อมำผลจำกพัฒนำเมอืงท�ำให้

ปัญหำดงักล่ำวมคีวำมซับซ้อน มหีน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้องหลำยหน่วยงำน  

และต่ำงมีจุดยืนและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำ 

ภำคเกษตร กลุม่อตุสำหกรรม กลุม่ผูอ้ยูอ่ำศยัในเมือง และกลุม่สิง่แวดล้อม  

ที่ต้องกำรขยำยพื้นที่ชุ่มน�้ำเนื่องจำก Zuidplaspolder สูญเสียพื้นที ่

สเีขยีว อนัเป็นสิง่ทีเ่คยเป็นสญัลกัษณ์ของโครงกำรเมือ่เร่ิมสร้ำงในปี 1828  

ปัญหำทีเ่กดิขึน้มำจำกกำรทีม่หีลำยองค์กร หลำยหน่วยงำนเข้ำมำเกีย่วข้อง  

ต่ำงมีมุมมองต่อสภำพปัญหำแตกต่ำงกัน และมีควำมต้องกำรน�ำเสนอ
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แนวทำงแก้ปัญหำทีต่่ำงกัน อนัเป็นผลมำจำกกำรให้คณุค่ำ (policy values) 

ทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงคุณค่ำด้ำนส่ิงแวดล้อม คุณค่ำด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 

คุณค่ำกำรขยำยควำมเป็นตวัเมอืง ทีท่�ำให้ปัญหำมคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้

ภำครัฐระดับจังหวัดเข้ำมำแก้ปัญหำโดยกำรสร้ำงเครือข่ำย 

กำรจดักำรปกครอง (governance network) ข้ึนโดยน�ำผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมในปี 2002 จึงเกิดเป็นกำรจัดกำรปกครองแบบ

ปฏสิมัพันธ์ (interactive governance) โดยมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีถงึ 23 คน  

จำก 23 ภำคส่วน เข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ หน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ได้จดัให้มกีำรพดูคยุหลำยรอบตัง้แต่ปี 2001-2009 ซึง่สำมำรถแบ่งออก

มำเป็น 3 รอบดังนี้

รอบแรก 
สำารวจเนื้อหา

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ผูท้ีเ่ขา้มารว่ม รมว.มหำดไทยและ
ผู้จัดกำรเครือข่ำย
จัดกำรรวมกลุ่ ม
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำอย่ำงกว้ำง
ขวำง 

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

เหมือนกับรอบท่ีสอง
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รอบแรก 
สำารวจเนื้อหา

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ลักษณะ
กระบวนการ
ตัดสินใจ

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

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

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

การตัดสินใจ
ที่สำาคัญๆ

ขั้นต้น เริ่มต้นมำ
จำกรัฐบำลกลำง
และจั งห วัดของ
พื้นที่

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

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

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

(2001-2004)

รอบสอง 
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น

(2004-2006) 

รอบสาม  
ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผน
(2006-2009)

ยุทธวิธี 
การจัดการ
เครือข่าย

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

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

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

ทางเลือก
เนื้อหา

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

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

เนน้ควำมเปน็ไปได้
ทำงเศรษฐกิจและ
กำรเมอืง เนน้ควำม
เป็นไปได้ในกำรน�ำ
ไปปฏิบัติ

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

governance and their empirical application. Interactive Policy Making,  

Metagovernance and Democracy, edited by Torfing, Jacob and 

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

ประชำธิปไตย (democratic legitimacy) ของโครงกำร Zuidplaspolder  

โดยระบุว่ำ กำรจะสร้ำงควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตยเป็นสิ่งที่

ส�ำคญัมำก เพรำะน�ำไปสู่กำรยอมรบัในกระบวนกำรแก้ปัญหำโครงกำร 

Zuidplaspolder และโครงกำรอ่ืนๆ ของรัฐ เนือ่งจำกควำมชอบธรรมทำง

ประชำธิปไตยรวมถึง กำรมีปัจจัยพื้นฐำนดังต่อไปนี้

1)  ส�ำนึกรับผิดชอบ เป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของประชำธิปไตย

เพรำะมีเป้ำหมำยเพื่อให้ภำครัฐปกป้องพลเมืองของตน 

เนือ่งจำกเป็นกำรปกป้องเสรภีำพของปัจเจกชนจำกกำรกระท�ำ 

ของภำครฐั ส�ำนกึรบัผดิชอบส่งผลให้เจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐัต้องมี

ส�ำนกึรบัผดิชอบต่อกำรตดัสนิใจของตนและต่อกระบวนกำร

ตดัสนิใจ เจ้ำหน้ำทีผู่ต้้องแสดงส�ำนกึรบัผดิชอบและวธิกีำร

ขัน้ตอนในกำรแสดงออกถงึส�ำนึกรับผดิชอบท�ำให้เกิดส�ำนึก

รบัผดิชอบ (เช่น ไปลงคะแนนท่ีมผีลให้ผูบ้ริหำรภำครัฐเข้ำสู่

ต�ำแหน่งและวธิกีำรทีท่�ำให้พวกเขำออกไปจำกต�ำแหน่งได้) 

ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆที่ปกป้องพลเมือง

2)  กำรออกเสียง (voice) หมำยถึงกำรที่พลเมืองสำมำรถ

จะท�ำกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมคิดเห็นดังกล่ำว 

มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ถือเป็นที่มำของประชำธิปไตย 

และอิทธิพลของภำคพลเมืองต้องสูงและมีบทบำทแสดง

ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยกำรที่พลเมืองสำมำรถเข้ำมำ

ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจได้
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3)  กระบวนกำรสำนเสวนำที่เหมำะสม (due deliberation) 

ปัจจัยพื้นฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตยข้อนี้

หมำยควำมว่ำ เรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงกระบวนกำรสำนเสวนำ

และกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกัน

อย่ำงเหมำะสม ด้วยกำรมกีระบวนกำรขัน้ตอนและวิธกีำร  

ตลอดจนข้อตกลงในหมู่ผู ้ที่เข้ำมำร่วมในกระบวนกำร 

ทีจ่ะมกีำรแบ่งปันข้อมลู และส�ำรวจหำลูท่ำงแนวทำงกำรแก้ 

ปัญหำและกำรให้คณุค่ำทีแ่ตกต่ำงกนัของบรรดำผู้เข้ำมำร่วม  

และจะน�ำคุณค่ำที่หลำกหลำยนี้มำพิจำรณำร่วมกัน เป็น 

กำรยำกทีเ่รำจะหำเสยีงเอกฉันท์ท่ีเห็นพ้องต้องกันในสงัคม

ทีม่คีวำมหลำกหลำยแบบนี ้แต่สิง่ท่ีจ�ำเป็นต้องมคืีอ ต้องมี

กำรกระท�ำใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรให้เหตุผลที่แตกต่ำง 

กันได้ (จำกหลำยๆ กลุ ่มที่เข้ำมำร่วม) อันจะน�ำไปสู ่ 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรปกครองที่ประกอบไปด้วย 

ชุดของผลลัพธ์ ชุดของเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน แต่มำอยู่

ด้วยกันเน่ืองจำกเครือข่ำยมีสมำชิกท่ีมีควำมหลำกหลำย  

สิง่ท่ีส�ำคญักค็อื กระบวนกำรสำนเสวนำต้องมคีวำมยตุธิรรม

เปิดโอกำสให้ทุกคนเท่ำเทียมกัน ปรำศจำกบรรยำกำศ 

กำรข่มขูใ่ช้ก�ำลงัและกำรยกัย้ำยถ่ำยเทข้อมูลเพ่ือประโยชน์

ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (manipulation)

 จำกปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธิปไตย 

ดังกล่ำว Klijn ได้วเิครำะห์กระบวนกำรบรหิำรจดักำรแก้ปัญหำ 

โครงกำร Zuidplaspolder ท่ีประสบควำมส�ำเร็จ โดยแบ่ง

กระบวนกำรทีย่ำวนำนนีอ้อกเป็น 3 รอบ และอธบิำยด้วย

ปัจจยัพืน้ฐำนของควำมชอบธรรมทำงประชำธปิไตยทีเ่กดิขึน้ 

ในโครงกำรนี้ดังนี้
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4)  ด้ำนส�ำนกึรับผดิชอบ เขำชีใ้ห้เห็นว่ำ สถำบนัประชำธิปไตย

แบบตัวแทน มีบทบำทสูงในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำง

ประชำธิปไตยอันเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของกระบวนกำร 

เนื่องจำกหน่วยงำนที่จัดท�ำโครงกำรพยำยำมอย่ำงหนัก 

ท่ีจะให้มนัเกิดขึน้มำให้ได้ โดยกำรพุง่เป้ำหมำย ทรพัยำกร

และสร้ำงกระบวนกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยน้ีโดยใช้วธีิกำร 

ต่ำงๆ เช่น จัดประชุมพิเศษหลำยต่อหลำยรอบ จัดหำ

และกระจำยข้อมูลเก่ียวกับรำยงำนกำรศึกษำและข่ำวสำร 

ทีจ่�ำเป็น หน่วยงำนเจ้ำภำพพยำยำมทีจ่ะผูกหน่วยงำนทีเ่ป็น

ตัวแทนประชำชน เช่น สภำเทศบำล สภำจังหวัด เป็นต้น  

ให้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพัฒนำกำรของโครงกำร  

ส่วนกำรสร้ำงควำมชอบธรรมด้ำนผลผลติของกระบวนกำร

เกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีกำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบแบบยุคเก่ำ  

ที่เน้นกำรให้ควำมเห็นชอบในเอกสำรต่ำงๆ ของโครงกำร 

ส�ำหรับส�ำนกึรับผดิชอบในส่วนของ input หรือสิง่ทีใ่ส่เข้ำไป

ในระบบ ท�ำผ่ำนส�ำนึกรบัผดิชอบแบบเป็นทำงกำร โดยให้ 

นักกำรเมืองผู้ริเริ่มกระบวนกำรถูกควบคุมโดยสภำของ 

พวกเขำ แต่สิง่ทีพ่เิศษก็คอื มกีำรตัง้คณะท�ำงำนประกอบด้วย 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลำกหลำยถือว่ำมีควำมส�ำคัญ 

เนื่องจำกตัวแทนที่เข้ำมำอยู่ในคณะท�ำงำนต้องมีส�ำนึก

รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและกำรกระท�ำของหน่วยงำน

ของตน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท�ำข้อตกลงผลกระทบ 

เรือนกระจกอันเป็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม กระบวนกำร

ที่เกิดขึ้น จังหวัดและองค์กรของชำวนำ (โดยเฉพำะ 

กลุม่ชำวนำท่ีท�ำเรือ่งเรอืนกระจก) ต้องมำท�ำควำมตกลงกัน 

เรื่องกำรสร้ำงเรือนกระจกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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(เช่น โดยกำรใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ซึ่งมีผลสร้ำง 

ก๊ำซเรอืนกระจกต�ำ่) พวกชำวนำเองมคีวำมช�ำนำญในเรือ่งนี้  

แต่พวกเขำต้องได้รับกำรรับรองจำกองค์กรของชำวนำ 

เสียก่อน มีกำรลงนำมในข้อตกลงซึ่งสร้ำงควำมชอบธรรม 

ในกระบวนกำร แม้ข้อตกลงจะไม่มีผลทำงกฎหมำย 

แต่ก็น�ำมำสู ่กำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมไว้วำงใจ 

ซึ่งมีควำมส�ำคัญมำก

5)  กำรออกเสียง ในกระบวนกำรแก ้ป ัญหำโครงกำร  

Zuidplaspolder จัดท�ำเป็นแบบเปิด จะเห็นได้จำกกำรม ี

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลำกหลำยเข้ำมำร่วม พลเมอืงสำมำรถ

เข้ำมำร่วมได้ในลกัษณะชัว่ครำว เน่ืองจำกโครงกำรต้องกำร

พุ่งเป้ำไปที่กลุ่มผลประโยชน์ที่มีกำรจัดกลุ่มอย่ำงดี เช่น 

องค์กรสิง่แวดล้อม องค์กรทำงกำรเกษตร เป็นต้น ข้อตกลง 

ที่มีกำรลงนำมท�ำหน้ำที่เป็นตัวเชื่อมกำรตัดสินใจของ 

แต่ละกลุม่ และเป็นกำรสือ่ให้เหน็ถงึกำรตดัสนิใจทีส่่งไปให้

หน่วยงำนและสถำบันทำงกำรเมืองต่ำงๆ ส่งผลให้ได้รับ 

กำรสนับสนุนอย่ำงแข็งขันจำกบรรดำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรและด้ำนเน้ือหำของ

กระบวนกำรตัดสินใจ จะเห็นได้จำกกำรที่กระบวนกำรนี ้

ได้ปรำกฏเป็นข่ำวเมือ่เดอืนมนีำคม ปี 2007 สมำชิกรัฐสภำ

คนหนึง่ออกมำวิจำรณ์ต่อต้ำนแผนกำรเพ่ิมจ�ำนวนผูอ้ยูอ่ำศยั 

ในบริเวณโครงกำรจำก 7,500 คนมำเป็น 15,000 คน 

เน่ืองจำกเห็นว่ำ บริเวณโครงกำรควรปล่อยให้เป็นสีเขียว 

และเป็นเขตท�ำกำรเกษตร เมื่อสื่อท�ำข่ำวเรื่องนี้ ท�ำให้
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โครงกำรที่ดูจะเป็นกำรออกแบบโดยพวกเทคโนแครท 

ถูกประชำชนและสังคมเฝ้ำจับตำมอง ปัจจุบันโครงกำร 

ได้รบักำรสนบัสนนุอย่ำงมำก ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีของโครงกำร

ประสำนเป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้ค�ำพูดของสมำชิกรัฐสภำ 

ผู้นั้นไร้น�้ำหนัก

6)  กระบวนกำรสำนเสวนำทีเ่หมำะสม จะเห็นว่ำ กระบวนกำร

เปิดให้มีกำรถกเถียงด้วยเหตุผล มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

อย่ำงกว้ำงขวำงในกลุ่มคณะท�ำงำน ส่วนพลเมืองมีกำรให ้

ข้อมูลแต่จ�ำกัดท่ีจ�ำเป็น มีกำรเปิดให้พูดคุยเรื่องเนื้อหำ 

ท่ีจะตัดสินใจต้ังแต่เริม่กระบวนกำร กำรสนทนำจะอยูใ่นรปู 

ของกำรสัมมนำถกเถียงด้วยเหตุผล มีกำรให้ข้อมูลเต็มที่  

ท�ำให้เป็นกำรถกเถียงที่มีคุณภำพสูง น�ำไปสู่กำรสร้ำง

ทำงเลือกใหม่ๆ ผลที่ได้รับคือผู ้เข้ำร่วมมีควำมพอใจ 

ในคณุภำพของกระบวนกำรสำนเสวนำ กำรถกเถยีงมกีำรน�ำ

กำรให้คุณค่ำของกลุ่มต่ำงๆมำพิจำรณำอย่ำงกว้ำงขวำง 

กระบวนกำรนี้น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมชอบธรรมและได้รับ

กำรสนับสนุนอย่ำงมำกจำกผู้เข้ำมำร่วมทุกฝ่ำย
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กำรสร้ำงส�ำนกึรบัผดิชอบ
ที่เหมำะสมจะน�ำมำใช้กับ

ประเทศไทย

ผลจำกกำรศึกษำส�ำนึกรับผิดชอบข้ำงต้น เรำจะเห็นได้ว่ำ 

หลักส�ำนึกรับผิดชอบที่เหมำะสมจะน�ำมำใช้กับประเทศไทยควรจะมี

ลักษณะดังนี้

• เป็นส�ำนกึรบัผดิชอบแบบแนวนอน (horizontal account-

ability) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชน

เข้ำมำมีบทบำทในกำรระบบส�ำนึกรับผิดชอบ เคียงคู่กับ

กำรมีส�ำนึกรับผิดชอบภำยในองค์กำร ส�ำนึกรับผิดชอบ

ตำมกรอบกฎหมำยรัฐธรรมนูญแล้ว แต่กลไกดังกล่ำว 

จะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกเป็นกลไกที่มำจำกภำครัฐ 

เพยีงอย่ำงเดยีว ในบรบิทปัจจบุนัทีภ่ำคประชำชนจะเข้ำมำ
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มีบทบำทมำกขึ้นในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐ 

ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จึงสมควรให้ภำคประชำชน

เข้ำมำมีบทบำทนะระบบส�ำนึกรับผิดชอบที่จะสร้ำงขึ้น 

(เน้น social accountability)

• รฐัต้องส่งเสรมิให้ภำคประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบ  

โดยกำรสร้ำงกลไกต่ำงๆรองรับดังต่อไปนี้

◌ หน่วยงำนรัฐต้องให้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพื่อช่วยให้

ส�ำนึกรับผดิชอบแบบแนวนอนเกดิขึน้ และกำรเข้ำ 

มำมีบทบำทของภำคประชำชนมีประสิทธิภำพ 

ข้อมูลดังกล่ำวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ

เข้ำถึงได้

◌ รัฐต้องมีมำตรกำรคุ้มครองประชำชนผู้ให้ข้อมูล

กำรทุจริต ประชำชนที่ท�ำกำรสอดส่อง ตรวจตรำ 

ประเมนิกำรท�ำงำนของภำครฐั เช่น อำจออกเป็น

กฎหมำย whistle blower

◌ รัฐต้องส่งเสริมให้ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำมำ

มีบทบำทในกำรตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กล่ำวคือ 

- ส่งเสริมกำรสร้ำงศักยภำพในกำรตรวจสอบ 

(ฝึกอบรมเทคนิคกำรตรวจสอบ สร้ำงทักษะ

ในกำรตรวจสอบสอนโดยวทิยำกรผูเ้ช่ียวชำญ

ที่มีประสบกำรณ์ในกำรลงพื้นที่จริง
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- หน่วยงำนรัฐที่ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบท�ำงำน

ในลักษณะเครือข ่ำยกับภำคประชำชน  

ภำควิชำกำร และสื่อ

• รัฐต้องบังคับใช้กฎหมำยกำรเข ้ำถึงข ้อมูลข ่ำวสำร  

และต้องก�ำหนดขอบข่ำยของ “ประเด็นควำมมั่นคง”  

เพือ่มใิห้หน่วยงำนใช้ข้อควำมนีใ้นกำรยกเว้นกำรให้ข้อมลู

แก่สำธำรณะ

• รัฐต้องส่งเสริมสื่อให้มีอิสระ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ

รำยงำนข่ำวอย่ำงอิสระ ปรำศจำกกำรครอบง�ำ ขู่เข็ญ 

หรือคุกคำมโดยรัฐ
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ตัวชี้วัด 
หลักส�ำนึกรับผิดชอบ

ส�ำนกึรบัผิดชอบเป็นแนวคดิทีทุ่กฝ่ำยเหน็ตรงกนัว่ำ เป็นส่ิงจ�ำเป็น 

และเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของธรรมำภบิำล เมือ่พดูถงึส�ำนกึรบัผดิชอบ 

เรำมักคิดถึง ภำพของควำมโปร่งใส และควำมน่ำไว้วำงใจแต่ถ้ำลงไป

ถำมเข้ำจริง แต่ละคนต่ำงมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจำกมุมมองต่ำงๆ  

บำงคนอำจหมำยถึง กำรตรวจสอบ บำงคนหมำยถึง ควำมรับผิดชอบ  

หลำยคนคิดถึงกำรจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน(accounting) ของกษัตริย ์

ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้ำวิลเลี่ยมท่ีหนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่ำ 

ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับกำรจัดท�ำบัญชี

หรือกำรบริหำรกำรคลังแต่อย่ำงใด แต่หมำยถึง กำรให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ 

จะมีกำรบริหำรจดักำรสำธำรณะทียุ่ติธรรมและเป็นธรรม ในเชงิของอ�ำนำจ  

ควำมสัมพันธ์ของส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability relationship)  

หมำยถงึกำรท่ีผูท้ีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งทีก่ระท�ำกำรโดยใช้อ�ำนำจจะต้องมภีำระ

รับผดิชอบในกำรชีแ้จงถึงเหตผุลของกำรกระท�ำ (ในกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที)่ 
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ต่อผู้บงัคบับัญชำ เพือ่นร่วมงำนในองค์กำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก 

หรือต่อภำคประชำชนที่อยู่ภำยนอก 

จะเห็นได้ว่ำ ควำมสัมพันธ์ส�ำนึกรับผิดชอบจะรวมกิจกรรม  

3 อย่ำงได้แก่ (1) กำรตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบัผลกำรปฏบิตังิำนทีผู่ท้ีม่อี�ำนำจ

หน้ำที่รับผิดชอบงำนน้ันต้องตอบ (2) จะมีกำรวินิจฉัยโดยผู้ที่มีหน้ำที่ 

คนควบคมุงำนนัน้และ (3)มีผลทีต่ำมมำจำกกำรวนิจิฉยั ซึง่อำจส่งผลให้

เจ้ำหน้ำท่ีรฐัทีใ่ช้อ�ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำวต้องถกูลงโทษหรือได้รับค�ำชมเชย

หรอืรำงวัลแล้วแต่กรณีๆ  ไป ส�ำนกึรบัผดิชอบจงึรวมขัน้ตอนของ กำรให้

ข้อมูลเกีย่วกับกำรกระท�ำ ขัน้ตอนของกำรตัง้ค�ำถำมจำกเวทกีำรชีแ้จงให้

อธิบำยเพิ่มเติม และขั้นตอนที่สำม ท่ีเป็นกำรวินิจฉัยถึงพฤติกรรมของ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ และถ้ำออกมำเป็นเชิงลบต้องมีมำตรกำร

ลงโทษ หรือให้รำงวัลหรือค�ำชมเชยถ้ำออกมำเป็นทำงบวก ด้วยเหตุนี้  

ท�ำให้ส�ำนึกรับผิดชอบถูกมองว่ำเป็นควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social 

relation) ที่ประกอบด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

ตำมหน้ำท่ีกับผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน และเวทีซักถำมและกำรตอบ

ค�ำถำม ตลอดจนต้องมผีลจำกกำรชีแ้จงกำรปฏบิติังำนในทำงบวกหรอืลบ  

และควำมสัมพันธ์นี้หมำยถึงภำระผูกพัน (obligation) ท่ีเจ้ำหน้ำท่ี 

ผู้ปฏิบัติงำนต้องท�ำกำรชี้แจงและให้เหตุผลถึงกำรกระท�ำของตน

ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นควำมสัมพันธ์

ทำงสังคม นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

และผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนอันเป็นควำมสัมพันธ์ทำงตรงแล้ว  

ส�ำนกึรบัผดิชอบยงัรวมถึงผูต้รวจสอบภำยนอกทีม่อี�ำนำจทำงกฎหมำย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนที่สนใจในประเด็นส�ำนึกรับผิดชอบ  

ถ้ำดตูำมรปู ควำมสมัพันธ์ส�ำนกึรบัผดิชอบอำจแบ่งออกเป็นหลำยระดับ 
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ด้วยเหตุนี้ในกำรท�ำควำมเข้ำใจส�ำนึกรับผิดชอบ เรำจึงต้อง 

มองถงึควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมทีป่ระกอบด้วยควำมสมัพนัธ์วงใน ระหว่ำง

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่กับผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน และ

ควำมสมัพนัธ์วงนอกหลำยชัน้ ของผูต้รวจสอบจำกภำยนอกทีม่อี�ำนำจ

ตรวจสอบทำงกฎหมำย เช่น ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำบกำรทจุรติ 

ประพฤติมิชอบ (ปปช.) นอกจำกนั้นยังมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  

ผูร้บับรกิำร และประชำชนอืน่ๆ ทีส่นใจเกีย่วกบัประเดน็ส�ำนกึรบัผิดชอบ  

ด้วยเหตุนี้ส�ำนึกรับผิดชอบจึงรวมถึงกำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ที่ต้องมีต่อผู้บังคับบัญชำ และยังรวมถึงกำรรำยงำนต่อผู้ตรวจสอบ
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ภำยนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนอื่นๆ ที่จะมีส่วนในกำรช่วย

ตรวจสอบจำกภำยนอกด้วย

จำกลกัษณะของควำมสมัพันธ์ทำงสงัคมของส�ำนกึรบัผดิชอบ 

ดงักล่ำวข้ำงต้น เรำอำจจดัท�ำตวัชีว้ดัของส�ำนกึรบัผดิชอบในกำรให้บรกิำร

ของหน่วยงำนภำครัฐออกเป็น 6 องค์ประกอบดังนี้

1. กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (setting 

clear goals and objectives) ทีต้่องกำรให้บรกิำรทีม่คีณุภำพ

2. มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 

(delegating)

3. มกีำรจดัสรรทรพัยำกรส�ำหรบัใช้ในกำรให้บรกิำร (financing)

4. มีกำรด�ำเนินกำรให้บริกำร (performing)

5. มกีำรรำยงำนหรอืให้ข้อมลูเกีย่วกบักำรให้บริกำร (informing)

6. มีกำรให้รำงวัลหรือลงโทษส�ำหรับผลงำนกำรให้บริกำร 

(enforcing)
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สำานึกรับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะ (accountability for 

public service delivery) 

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

หน่วยงานมี
การกำาหนด
เป้าหมาย
และ
วตัถปุระสงค์
ชัดเจนที่
ต้องการ 
ให้บริการ 
ที่มีคุณภาพ

-กำรจัดท�ำ
แผนยุทธศำสตร์
และกำรระบุ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-หน่วยงำนมีกำรแสดงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กำรให้คุณค่ำ และเป้ำหมำย  
เพื่อกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 
และมีกำรประกำศให้สมำชิก 
ในองค์กำรเข้ำใจอย่ำงชัดเจน

-หน่วยงำนมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
แบบมีส่วนร่วม แผนดังกล่ำวเป็น
ท่ีรับรู้ในองค์กำร และมีกำรทบทวน 
และประเมินแผนดังกล่ำวทุกปี

-หน่วยงำนเข้ำใจดีว่ำผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคือใคร และพร้อมจะ
แสดงเจตนำรมย์ที่จะมีส�ำนึก 
รับผิดชอบต่อพวกเขำ

-กำรระบุ
มำตรฐำน
กำรใหบ้รกิำร

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

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

2.หน่วยงาน
มีการ 
มอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ 
อย่างชัดเจน

-แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ

-มีกำรมอบหมำยบุคลำกร 
รับผิดชอบกำรให้บริกำร

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

-สร้ำง
ศักยภำพแก่
ผู้ให้บริกำร

-จัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้ันตอน 
กำรท�ำงำนอย่ำงละเอียดโดย
ปรึกษำหำรือถึงควำมเป็นไปได้
กับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

-มีกำรฝึกอบรมพนักงำน 
ผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำร เพื่อ
เสริมทักษะและสร้ำงศักยภำพ 
ในกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ

-มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมกำรให้บริกำร 
ที่ยึดหลักลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงและ 
ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

3.หน่วยงาน
มีการจัดสรร
ทรัพยากร
สำาหรับใช้ 
ในการให้
บริการ

สร้ำงกลไก
กำรตรวจ
สอบกำรใช้
งบประมำณ

-มีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ�ำเป็น
ในกำรสร้ำงบริกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงพอเพียงและเหมำะสม  
เช่น งบประมำณ อำคำร สถำนที่ 
เป็นต้น

-ทรัพยำกรที่ได้รับกำรจัดสรร 
ถูกน�ำไปใช้จ่ำยไปเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้อย่ำงเคร่งครัด

-มีกลไกรำยงำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและกำรตรวจสอบ
ภำยในหน่วยงำน 

-มีกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เช่น กำรเปิดเผย 
ข้อมูลทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน
และข้อมูลสัญญำที่ท�ำกับเอกชน

????

4.หน่วยงาน
มีการดำาเนิน
งานให้บริการ
สาธารณะ

กำรใหบ้รกิำร
โดยยึด
มำตรฐำน
และมีส่วนร่วม

-มีกำรปรึกษำหำรือกับผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับกำรท�ำวัตถุประสงค์ 
กำรให้บริกำรโดยเชิญตัวแทน 
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำร่วมในกำรจัดท�ำ

หน่วยงำนจัดท�ำเชิญชวนให้
ตัวแทนผู้รับบริกำรเข้ำมำร่วม 
ในกระบวนกำรจัดท�ำแผนและ
โครงกำรกำรให้บริกำรทุกขั้นตอน
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

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

-มีกำรเก็บสถิติกำรท�ำงำน 
ของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคน 
อย่ำงสม่�ำเสมอและรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนแต่ผู้บังคับบัญชำ

-มีกำรจัดท�ำกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร
อย่ำงมีระบบอย่ำงสม่�ำเสมอ 
และครอบคลุม 

-สร้ำงคู่มือปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร 
อย่ำงมีคุณภำพแบบมืออำชีพ
ตำมหลักจรรยำบรรณ (code of 
conduct)

-มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพในหมู่พนักงำน 
ที่ให้บริกำรในพื้นที่และส่วนกลำง

-มีกำรสร้ำงกลไกรองรับกำรตรวจ
สอบกำรให้บริกำรจำกภำยนอก
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

-มีกำรสร้ำงกลไกตรวจสอบ 
กำรทุจริตในกำรให้บริกำร 
เป็นกำรตรวจสอบจำกภำยใน 
และภำยนอก

-สร้ำงกลไกกำรร้องเรียนและ 
รับข้อคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร 
และจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-สร้ำงกลไกให้มีกำรร้องเรียน 
และแสดงควำมคิดเห็น 
ส�ำหรับพนักงำนในองค์กำร 
(whistle blower procedures)

-มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ตำมผลกำรประเมินที่ได้รับ

5.หน่วยงาน
มีการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการ
ให้บริการ 
(informing)

แจ้งสิทธิ 
ในกำรเข้ำถึง
บริกำร

-หน่วยงำนได้แจ้งให้ประชำชน

ทรำบถึงสิทธิในกำรได้รับบริกำร

และวิธีกำรเข้ำถึงบริกำร

-หน่วยงำนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรมำตรฐำนให้บริกำร รำคำ 

ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยของ 

แต่ละทำงเลือก เพื่อเป็น 

ทำงเลือกให้ผู้ต้องกำรใช้บริกำร
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ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

ส่งเสริมให้มี
กำรตรวจสอบ 
จำกภำยนอก

-หน่วยงำนให้ข้อมูลเก่ียวกับรำยได้  

กำรใช้จ่ำยเงิน และรำยละเอียด

ของงบประมำณในแต่ละหมวด  

โดยมีกำรน�ำเสนอในรูปแบบที่

ชัดเจน ง่ำยต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ 

-หน่วยงำนมีกำรแสดงโครงสร้ำง

องค์กำร ผู้รับผิดชอบระดับ

หัวหน้ำงำน และแสดงให้เห็นว่ำ

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในกำร 

ตัดสินใจและอยู่ในต�ำแหน่งใด 

ในโครงสร้ำงองค์กำร

-หน่วยงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรให้บริกำรที่หน่วยงำน 

ได้จัดท�ำขึ้นแก่สำธำรณะเปิดเผย

-เปิดเผยข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ในกำรได้รับบริกำร
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องค์
ประกอบ

ใหญ่

องค์
ประกอบ

ย่อย

รหัส คำาถาม ผู้ตอบ

6. หน่วยงาน 
มีการตรวจ
สอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
และให้
รางวัลหรือ
ลงโทษ
สำาหรับ 
ผลงาน 

มีระบบกำร
ตรวจสอบ 
ผลกำร
ปฏิบัติงำน

- หน่วยงำนมีระบบกำรตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภำพเกี่ยวกับรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเคร่งครัด

-หน่วยงำนมีกำรแจ้งข้อมูล 
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน 
ให้บริกำรที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่
พนักงำนผู้ให้บริกำรได้ทรำบ

มีกำรให้
รำงวัลและ
ลงโทษ

-หน่วยงำนมีกำรให้รำงวัลแก่
พนักงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้ตำมเป้ำทีว่ำงไวแ้ละมีมำตรกำร
ลงโทษส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ถึงเป้ำ

-กำรให้รำงวัลและลงโทษแก่
พนักงำนผู้ให้บริกำรโดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลจำกกำรวัด
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของลูกค้ำประกอบกำรตัดสินใจ

-กำรใช้มำตรกำรกำรทำง
กฎหมำยส�ำหรับกำรทุจริต 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร
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