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

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนน�ำ
ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นแนวคิดทีท่ กุ ฝ่ายเห็นตรงกันว่า เป็นสิง่ จ�ำเป็น
และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล เมือ่ พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบ
เรามักคิดถึง ภาพของความโปร่งใส และความน่าไว้วางใจ แต่ถ้าลงไป
ถามเข้าจริง แต่ละคนต่างมองเห็นส�ำนึกรับผิดชอบจากมุมมองต่างๆ
บางคนอาจหมายถึง การตรวจสอบ บางคนหมายถึง ความรับผิดชอบ
หลายคนคิดถึง การจัดท�ำบัญชีทรัพย์สิน (accounting) ของกษัตริย์
ในประเทศอังกฤษสมัยของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน ค�ำว่า
ส�ำนึกรับผิดชอบหรือ accountability ไม่ได้ถูกผูกติดกับการจัดท�ำบัญชี
หรือการบริหารการคลังแต่อย่างใด แต่หมายถึง การให้ค�ำมั่นสัญญาว่า
จะมีการบริหารจัดการสาธารณะทีย่ ตุ ธิ รรมและเป็นธรรม ในเชิงของอ�ำนาจ
ความสัมพันธ์ของส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability relationship) หมายถึง
การทีผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีก่ ระท�ำการโดยใช้อำ� นาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบ
ในการชีแ้ จงถึงเหตุผลของการกระท�ำ (ในการใช้อำ� นาจหน้าที)่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานในองค์การ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก หรือต่อภาค
ประชาชนที่อยู่ภายนอก
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งานวิจยั ครัง้ ทีแ่ ล้ว (2545) (สถาบันพระปกเกล้า, 2545) ผูว้ จิ ยั
ได้พูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบแบบมุ่งผลการปฏิบัติงาน (accountability for
performance) เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิรปู ระบบราชการทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทยในขณะนั้น จะเห็นได้ว่า ในช่วงนั้นแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) กลายเป็นกระแสหลัก
ของการปฏิรปู ระบบราชการทัว่ โลกขณะนัน้ ทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อการปฏิรปู
ระบบราชการของไทย ตามปรัชญาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัญหา
ของระบบราชการมาจากการผูกขาดการพัฒนาประเทศและการจัดหา
บริการสาธารณะ ส่งผลให้การท�ำงานของภาครัฐประสบปัญหาความตึงตัว
ไม่ยดื หยุน่ เนือ่ งมาจากกฎระเบียบต่างๆ ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพ ทางแก้
คือ ภาครัฐต้องลดขนาดองค์การที่ใหญ่โตแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ลง
ลดการใช้กฎระเบียบลง น�ำการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้
ในการบริหารงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดหา
บริการสาธารณะ เป้าหมายคือ เพือ่ สร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ภาครัฐ ในประเทศไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน (กรอ.) และมีการน�ำแนวคิดภาคีรว่ มภาครัฐและภาคเอกชน
(Public-Private Partnerships-PPP) มาใช้ ทบทวนภารกิจที่สามารถ
ถ่ายโอนให้ภาคส่วนอืน่ เข้ามาช่วยในการด�ำเนินงาน โดยการจัดจ้างบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก (contracting) การถ่ายโอนงานเพือ่ มอบให้เอกชน
รับไปด�ำเนินการเป็นต้น ในปี 2541 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบกับแผน
ปฏิรปู ระบบการบริหารงานภาครัฐ หนึง่ ในแผนการปฏิรปู คือ การปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรม ค่านิยมในการบริหารภาครัฐ มีการเน้นความซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน มีการน�ำ
แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ และออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
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การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ที่เกิดขึ้นภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทีเ่ น้นหลักการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน การป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ และระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ส่วนราชการ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2558, น.517-521)
งานวิจัยของผู้เขียนในส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนึกรับผิดชอบเมื่อปี
พ.ศ. 2545 (สถาบันพระปกเกล้า, 2545, น.2-65 ถึง 2-73) จึงพัฒนา
ขึ้นจากฐานแนวคิดดังกล่าวคือ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
(accountability for performance) โดยเน้นที่การสร้างวัฒนธรรมส�ำนึก
รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบรรดานักวิชาการเชื่อว่า (Callahan,
Kathe, 2007) องค์การที่พัฒนาวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบภายใน
องค์การของตน จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดได้ องค์ประกอบของวัฒนธรรมส�ำนึกรับผิดชอบ
ประกอบด้วย
1. การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร
(clear intention)
2. การที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกร่วมกันว่า พวกตน
เป็นเจ้าของและส�ำนึกว่าทุกคนในองค์กรต่างร่วมเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน (interlocking ownership)
3. มีวธิ กี ารท�ำงานหรือกลไกในองค์การเพือ่ ช่วยให้การท�ำงาน
บรรลุเป้าที่วางไว้ (effective execution)
4. จัดการกับคนอู้งาน เกี่ยงงาน ไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง
(relentless attack of dysfunctional habits)
5. วางแผนส�ำรองไว้ (responsive recovery)
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6. น�ำวิธีการวัด/ประเมินผลลัพธ์แบบใหม่ ยกย่องผู้ที่ท�ำงาน
ได้ตามเป้า (ruthless measuring of results)
เนือ่ งจากในงานวิจยั ครัง้ ทีแ่ ล้วเป็นการเน้นถึงการสร้างวัฒนธรรม
ในองค์การแบบส�ำนึกรับผิดชอบ (ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ) ในงานวิจยั
ครัง้ นีจ้ ะพูดถึงส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในประเด็นทีย่ งั
มิได้มีการกล่าวถึงในครั้งก่อน ได้แก่ (1) ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบ,
(2) กลไกของส�ำนึกรับผิดชอบ (3) ส�ำนึกรับผิดชอบกับการปฏิรูประบบ
ราชการของไทย ช่วงทศวรรษ 1980s และ 1990s (4) บทบาทของภาค
ประชาชนในการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
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ประเภท ของ
ส�ำนึกรับผิดชอบ

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

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

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

• ส�ำนึกรับผิดชอบแบบสายการบังคับบัญชา (hierarchical

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

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

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

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

22

ตัวชี้วัดหลักสำ�นึกรับผิดชอบ

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

กลไก
การเลือกตั้ง

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

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

เพื่ออะไร
• ผลการทำ�งาน
ในภาพรวม

• ผลการทำ�งาน
ในภาพรวมของ
รัฐบาล
• นโยบายทั่วไป
• การตัดสินใจอันใด
อันหนึง่ โดยเฉพาะ

อย่างไร
รณรงค์หาเสียง
พรรคการเมือง

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

แก่ใคร
• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

(2) ความรับผิดชอบ • รัฐบาลที่มาจาก
ของรัฐมนตรี
การเลือกตั้งรัฐสภา

• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

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

• สภานิติบัญญัติ
• ประชาชน

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

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

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

อย่างไร

กระบวนการ
• ข้อมูล

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

แก่ใคร
• ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
• กลุ่มผลประโยชน์
• ประชาชน

สื่อ

• นักหนังสือพิมพ์
• ประชาชน

• รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง
• ระบบราชการ

การตรวจสอบและ • รัฐบาลที่มาจาก
วิพากษ์วิจารณ์จาก การเลือกตั้ง
ภายนอก:
• ระบบราชการ
การตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ

• ศาล
• เวทีอภิปราย
• การไต่ถาม/
คณะกรรมาธิการ

การตรวจสอบและ • รัฐบาลที่มาจาก
วิพากษ์วิจารณ์จาก การเลือกตั้ง
ภายนอก:
• ระบบราชการ
การตรวจสอบของ
รัฐบาล

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

กระบวนการ
• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน

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

• ระบบราชการ

• ประชาชน

สำ�นึกรับผิดชอบ
โดยบุคคล

• นักการเมือง
• เจ้าหน้าที่รัฐ

• ผู้บังคับบัญชา
• ศาล
• ประชาชน

ที่มา: Mulgan, 2003, pp.109-110
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เพื่ออะไร
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
• วิธกี ารปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน
• ผลการทำ�งาน
• นโยบายทั่วๆ ไป
• การตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• ผลการทำ�งาน
• เพื่อทำ�ตามกฏ
ระเบียบที่มีอยู่

อย่างไร
การสอบสวน
การให้คำ�แนะนำ�
ต่างๆ

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

กระบวนการ
• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุย

• ข้อมูล
• การสนทนาพูดคุยกัน
• การแก้ไขให้ถูกต้อง
(อันเป็นผลมาจากการพูดคุย)

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

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

37

การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการบริหารงานภาครัฐและประเภท
ของส�ำนึกรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อม

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

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

ปลาย
1990s
2000s

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

• รัฐบาลโดยรวม • เป็นสำ�นึกรับผิดชอบ • ร่วมกันสร้างระบบ
แบบคณะ
สำ�นึกรับผิดชอบ
(shared accountability)
ทีม่ า: “Accountability in Australia: Control, Paradox, and Complexity,”
by J, Halligan, Public Administration Quarterly, vol. 31, no. 3/4
(Fall 2007-Winter 2007), 460.
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ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้มีการน�ำ
วิธีการบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้ ท�ำให้เกิดนโยบายบางประเภท
ที่แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น การว่าจ้างให้
ภาคเอกชนเข้ามาท�ำหน้าทีจ่ ดั หาบริการสาธารณะแทนภาครัฐเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ท�ำให้มีการใช้วิธีการ outsourcing, การวางแผนกลยุทธ์
การวัดผลการประกอบการ โดยแต่ละประเทศอาจมีวธิ เี ฉพาะทีน่ ำ� มาใช้
ในสังคมของตน บางแห่งอาจเน้นทีก่ ารถ่ายโอนอ�ำนาจ การเสริมอ�ำนาจ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐระดับล่างให้มศี กั ยภาพมากขึน้ และดูจากการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ (เช่น ในสหรัฐอเมริกา) หรือนิวซีแลนด์
เน้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยเจาะจงระบุไว้ในตัวสัญญาการท�ำงาน
ระหว่างรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและหัวหน้าหน่วยงาน
ในประเทศไทยแม้จะมีการปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้ง
แต่การปฏิรปู ระบบราชการสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัยครัง้ ที่ 1 และ 2,
รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, และ
ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นเวลาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา มีความส�ำคัญ
เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนตามแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมคื อ มี ก ารน� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ละ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมอย่างมาก แนวทาง
และมาตรการที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการปฏิรูปดังกล่าว ได้แก่
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, ม.ป.ป.)
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1. การปรับเปลี่ยนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
1. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบราชการ ให้ความเป็น
อิสระและคล่องตัวในการบริหาร
2. โครงการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในส่ ว นราชการ มี ก าร
วางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการด�ำเนินงาน การตรวจสอบผล
การด�ำเนินงาน ให้อิสระและคล่องตัวในการบริหาร
3. โครงการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ
มีการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าผู้รับบริการ
4. จัดท�ำแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ
5. วางมาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤติ มีการวางแผน
กลยุทธ์ วัดผลการด�ำเนินงานและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
6. สร้างระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ
และสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ
7. แผนปฏิรปู ระบบบริหารภาครัฐ ปรับปรุงระบบงานงบประมาณ
สร้างระบบนักบริหารระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนและ
เงินตามผลงาน
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2. การปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด
1. มีมาตรการควบคุมขนาดของภาครัฐ (การจ�ำกัดการเพิ่ม
อัตราก�ำลังข้าราชการ)
2. การจ้างเหมาบริการตามมาตรการปรับขนาดก�ำลังคน
ภาครัฐ (เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2541)
3. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ
มีการจ้างเหมาบริการ
4. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
5. แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การเปิ ด ระบบราชการให้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการ
ประชาธิปไตย
1. มีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
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6. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
8. การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
การปฏิรูประบบราชการได้ส่งกระทบต่อการบริหารงานของ
ภาครัฐทัง้ ในด้านกฎหมาย โครงสร้าง ระบบบริหารงาน อัตราข้าราชการ
งบประมาณและการบริการประชาชน อลงกต วรกี (2546) ได้ทำ� การประเมิน
ของการปฏิรปู ระบบราชการในปีพ.ศ. 2546 โดยชีใ้ ห้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ในการด�ำเนินการปรับโครงสร้างของหน่วยราชการเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท�ำให้มีการเพิ่ม-ยุบ-ลด-ขยายหน่วยงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์การเกลี่ยข้าราชการในหน่วยงานเดิมที่ยุบไปอยู่
หน่วยงานใหม่ การรวมข้าราชการในหน่วยงานเดิมกับหน่วยงานใหม่
การรวมข้าราชการในหน่วยงานเดิมด้วยกันเอง และการลด-เพิม่ ภารกิจ
หน่วยงานเดิม การปรับโครงสร้างส่วนราชการครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับ
โครงสร้างราชการบริหารส่วนกลาง โดยมิได้ปรับโครงสร้างราชการ
ส่วนภูมิภาคด้วยแต่อย่างใด อลงกตได้ยกตัวอย่างการปรับโครงสร้าง
ของกระทรวงการคลัง ได้มกี ารโอนงานส�ำนักงานประเมินราคาทรัพย์สนิ
จากกรมที่ดินมาอยู่กรมธนารักษ์ ท�ำให้เดิมกรมที่ดินท�ำหน้าที่ประเมิน
ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารชุดเท่านั้น แต่ตามภารกิจใหม่
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กรมธนารักษ์ต้องท�ำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของ
รัฐบาลด้วย แต่ขณะนีก้ ฎหมายยังไม่ให้อำ� นาจกรมธนารักษ์เข้าไปประเมิน
ราคาทรัพย์สินเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จากอธิบดีกรมที่ดิน
มาเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ และการเปลีย่ นแปลงเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจ�ำจังหวัด จากเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดมาเป็นธนารักษ์พื้นที่ โดยทั้งอธิบดีกรมที่ดินและเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดไม่ได้เป็นกรรมการและอนุกรรมการด้วย ท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ที่
หน่วยงานของกรมทีด่ นิ รวมถึงอัตราข้าราชการทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ นือ่ งจาก
ฐานข้อมูลด้านประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ที่หน่วยงานของกรมที่ดิน
รวมถึงอัตราข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินของ
กรมที่ดินในส่วนภูมิภาคไม่ได้โอนมากรมธนารักษ์ ท�ำให้กรมธนารักษ์
มีอตั ราข้าราชการไม่พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามภารกิจใหม่ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
(อลงกต วรกี, 2546, น.12-12)
ความไม่พร้อมในการสร้างแผนรองรับการปฏิรูปที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที สะท้อนให้เห็นถึงการขาดส�ำนึกรับผิดชอบแบบดูที่
ผลการด�ำเนินงาน (accountability for performance) (ดู สถาบันพระปกเกล้า,
2545) ที่ระบุว่า หน่วยงานที่มีการท�ำงานแบบส�ำนึกรับผิดชอบนั้น
ต้องมีการสร้างแผนส�ำรอง (recovery plan) ไว้ เช่น ออกกฎหมายรองรับ
หรือมอบหมายภารกิจทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำให้ลลุ ว่ งไป เช่น การบริการประชาชน
หรือความพร้อมด้านอัตราก�ำลังที่จะท�ำให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง
ได้ทันที
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ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่
ปัญหาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราจะพบว่า หลังจากปี พ.ศ. 2542
ได้มมี หาวิทยาลัยของรัฐจ�ำนวนมากทยอยปรับเปลีย่ นสถานภาพมาเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ตามความใน มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัตวิ า่ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในก�ำกับของรัฐ และโดยนัยดังกล่าว เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการศึกษาทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบทีจ่ ะด�ำเนินภารกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีสายการบังคับบัญชาในระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับกลับส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการได้มา
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา การสรรหาอธิการบดี และ
การได้มาขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ทีไ่ ม่สามารถจะก�ำกับ
ดูแลและควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้
ปัญหาเรือ่ งการบริหารงานบุคคล(ปัญหาด้านวินยั การให้ออกจากราชการ
สัญญาจ้าง สัญญาทุน) เป็นต้น1

1

ดูรายละเอียดของกรณีมหาวิทยาลัยในก�ำกับตอนท้ายเล่ม
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รัฐธรรมนูญ กับ กลไก
ด้านส�ำนึกรับผิดชอบ

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

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

ทางด้านการเงิน เนื่องจากการเสนอของบประมาณของส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องได้รบั การจัดสรรจากฝ่ายบริหารคือ คณะรัฐมนตรี
ท�ำให้ในทางปฏิบัติแล้ว ยังไม่มีความเป็นอิสระทางการเงินเท่าที่ควร
เพราะต้องด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับอย่างจ�ำกัด ต่างจาก
ผูต้ รวจการแผ่นดินของต่างประเทศส่วนใหญ่มคี วามเป็นอิสระทางการเงิน
เนื่องจากจะได้รับการจัดสรรจากสภานิติบัญญัติในแต่ละปี ซึ่งต่างจาก
ของไทยที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยได้รับการจัดสรรผ่าน
คณะรัฐมนตรี ด้านอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินของไทยมีเพียง
ตรวจสอบและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนมิได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดท�ำรายงานเสนอไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทน และวุฒสิ ภาเท่านัน้ ไม่มอี ำ� นาจในการลงโทษหรือด�ำเนินการ
อืน่ ใด ฉะนัน้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว
ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
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มีอ�ำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระในการท�ำงานด้านการปราบปราม
การทุจริตและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สนิ ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
และข้าราชการระดับสูง แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ สืบเนือ่ งมาจากการทีส่ ำ� นักงาน
ป.ป.ช.ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากฝ่ายบริหารในสัดส่วนทีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัดมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้อตั ราเงินเดือนของพนักงานไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการจ้างบุคลากรทีต่ อ้ งการให้ทำ� งานในองค์กรได้ อีกทัง้
จ�ำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีมาก ท�ำให้มีงานค้าง
ด�ำเนินการอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ป.ป.ช.ไม่ได้รบั การละเว้นโทษจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการป.ป.ช. รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ที่ไม่ครบถ้วนและไม่ทันการณ์ ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เพื่อช่วยตรวจสอบได้ ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากการสรรหากรรมการเพื่อท�ำ
การคัดเลือกผูจ้ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการป.ป.ช.มักให้นำ�้ หนัก
แก่ฝา่ ยตุลาการค่อนข้างมาก ท�ำให้กรรมการทีไ่ ด้มาไม่มคี วามหลากหลาย
มักเป็นข้าราชการประจ�ำและอาจารย์มหาวิทยาลัย ทัง้ ทีส่ มควรมีตวั แทน
จากองค์กรภาคประชาชนที่ท�ำหน้าที่การตรวจสอบ เพื่อให้มีความคิด
และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ถ้าดูจากผลการด�ำเนินงานของกลไกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และ 2550 ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะพบว่ามีผลการท�ำงานทีค่ อ่ นข้างย�ำ่ แย่
สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ แม้จะมีกลไกเหล่านี้ออกมา แต่ก็มิได้ส่งผลต่อ
ปัญหาการกระท�ำความผิดจากการใช้อำ� นาจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามปัญหาการกระท�ำผิดดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอร์รัปชัน
กลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลถือว่า
เป็นปัญหาวิกฤตทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน สาเหตุหลักมาจาก
ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการไทย เราจะพบว่าในระบบ
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ราชการยังมีการใช้ระบบเส้นสาย พวกพ้อง และใช้ดลุ พินจิ ตามอ�ำเภอใจ
ของผูม้ อี ำ� นาจ จนท�ำให้ขา้ ราชการขาดขวัญก�ำลังใจ ผูม้ อี ำ� นาจมักใช้อำ� นาจ
เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวและพวกพ้อง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบอุปถัมภ์น�ำไปสู่ความเสียหายที่ส�ำคัญ 3 ด้าน
(คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560, น.ก-ข) กล่าวคือ
1) ด้านการบริหารงานบุคคล
ความเสียหายคือ ระบบราชการเสียโอกาสที่จะได้คนดี
คนเก่งเข้ามาในระบบ แต่กลับได้บคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ที่ไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งและหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ องค์การ
ไม่พัฒนาหรือพัฒนาไปได้ช้า ขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้ง
ในองค์กร เกิดการเลือกปฏิบัติต่อข้าราชการในหน่วยงาน ส่งผลต่อ
ขวัญก�ำลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน
2) ด้านการบริการประชาชน
ผลเสียหายคือ ประชาชนมีคา่ นิยมทีไ่ ม่ดใี นการรับบริการ
จากภาครัฐ โดยมักหาช่องทางที่ต้องอาศัยเส้นสาย ความสนิทสนม
ความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือการเสนอเงินให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จนเกิดช่องทาง
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้มาติดต่อขอรับบริการ น�ำไปสู่การเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย
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3) ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผลเสียหายคือ มีการประกาศใช้กฎหมาย กฎและระเบียบ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อการบริหารและการปกครองประเทศโดยรวม เกิดการ
จัดสรรการใช้งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรในโครงการต่างๆ อย่าง
ไม่เหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินค้าและบริการ ระบบอุปถัมภ์
ยังน�ำไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งและเป็นที่มาของการซื้อสิทธิขายเสียง
ผลเสียคือ ท�ำให้ได้นกั การเมืองทีไ่ ม่มคี วามรูค้ วามสามารถและมีจริยธรรม
เพียงพอที่จะเข้ามาบริหารประเทศ และมีโอกาสจะแสวงหาประโยชน์
จากการใช้อ�ำนาจหรือการก�ำหนดนโยบายโดยมิชอบ
ถ้าดูจากดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก พ.ศ. 2559 จัดท�ำ
โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI)
ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตปี 2016 ปรากฏว่า ประเทศไทย
ได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล�ำดับ
ที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558 ได้ 38 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 76 จาก 168
ประเทศ (Thaipublica, 2017) ทั้งนี้ ถ้าดูสถานการณ์การคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย ที่ จั ด อั น ดั บ โดย สถาบั น TI จะพบว่ า ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2538-2554 หรือตลอดระยะเวลา 16 ปี ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รปั ชันของประเทศไทย ได้คะแนนเฉลีย่ 3.30 (ประเทศทีม่ กี ารจัดการ
คอร์รปั ชันดีขนึ้ แล้วต้องมีคะแนนขัน้ ต�ำ่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คะแนน) (ศิรวิ รรณ
มนอัตระผดุง, 2555) จึงถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย
ยังมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ กี ารบริหารจัดการดี
เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง
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บทบาทของภาคประชาชน
กับ ส�ำนึกรับผิดชอบ:
แนวคิดเรื่องส�ำนึกรับผิดชอบ
แบบที่มีภาคประชาชนเข้ามาร่วม
(social accountability)

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

(10) ไม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รวมทัง้ กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 76 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีทศั นคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจ หรือกระท�ำการโดยมิชอบ
ทีเ่ ป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตัง้
หรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนด
ประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ การจัดท�ำบริการสาธารณะทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่
การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน
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มาตรา 250
.....กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอสิ ระ
ในการบริหาร การจัดท�ำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก�ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ ประโยชน์ ข องประเทศเป็ น ส่ ว นรวม
การป้องกันการทุจริต และการใช้จา่ ยเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย
มาตรา 257 การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนีต้ อ้ งด�ำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนา
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบ
การด�ำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การท�ำงาน
เกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ�ำเป็น เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและมีการระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ
ซึง่ จุดเน้นดังกล่าวนีไ้ ด้ถกู ระบุไว้ในมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ที่ได้ยกมาข้างต้น ถ้าเราจะเปรียบเทียบการให้น�้ำหนักการสร้างกลไก
ป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมให้ภาครัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามาร่วมในการตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานรัฐระหว่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เราจะเห็นน�ำ้ หนักทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมาก กล่าวคือ มีการเน้นประเด็นการสร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบในรัฐธรรมนูญ
อย่างเข้มข้นในหลายมาตรา ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิได้ให้
ความส�ำคัญหรือน�้ำหนักที่เท่าเทียมกันในประเด็นทั้งสองที่กล่าวมานี้
โปรดดูการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของทั้งสองฉบับในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและบทบาทภาคประชาชนในการตรวจสอบ ดังนี้
ประเด็น

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

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
ไม่มีข้อความดังกล่าว
ระบุไว้
ไม่มีระบุไว้
ไม่มีระบุไว้
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ประเด็น

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

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถเข้าชื่อกันเพื่อ
เสนอถอดถอนผู้บริหาร
และผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 254
ในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ หมวดการปกครอง
กันเพื่อเสนอข้อบัญญัติ ส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อถอดถอน
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
-มาตรา 87 รัฐต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบการใช้อำ�นาจรัฐ
ในทุกระดับ (หมวด
แนวนโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน)
-มาตรา 78 วรรค 5
(หมวดแนวนโยบาย
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน)
มาตรา 271 วรรค 3

มาตรา 287
หมวดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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จะเห็นได้ว่า ภาครัฐให้ความสนใจและเห็นความส�ำคัญของ
การป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นจากเนื้อหารัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มเติมสาระในประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายังได้ทำ� การยกเลิก
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2535 ที่เคยใช้อยู่ และออก พรบ.การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ขึ้ น มาใช้ แ ทน
ซึง่ มีมาตราบางข้อทีน่ า่ สนใจและเกีย่ วข้องกับหลักส�ำนึกรับผิดชอบและ
ธรรมาภิบาล ดังนี้
มาตรา 8 ของพรบ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการพูดถึงการให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต้องยึดหลักและท�ำงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
มาตรา 16 เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ขนั้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดของการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ให้จดั ท�ำเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่
ข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผูป้ ระกอบการ
ทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท�ำการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง
และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
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ทีจ่ ำ� เป็นต่อโครงการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซือ้
จัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�ำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุทจี่ ะท�ำการจัดซือ้ จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขัน้ ตอน
สิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ แล้วให้รายงานความเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. (คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต) ทราบด้วย3
จะเห็นว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการต่อต้านการทุจริต และได้สร้างกลไกความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ที่ประกอบด้วยภาครัฐ และภาคเอกชน โดยน�ำแนวคิดขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ได้พัฒนา
เครือ่ งมือในการป้องกันและต่อต้นการทุจริตคอร์รปั ชัน เรียกว่า ข้อตกลง
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำ� นาจหน้าที่
ก�ำหนดแนวทางและวิธีการในการด�ำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ก�ำหนดรูปแบบ ปรับปรุง เนือ้ หาของข้อตกลงคุณธรรม
พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วม
โครงการฯ ทบทวน ปรับปรุง และก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด�ำเนิน
โครงการฯ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด รวมทั้ง
พิจารณารายงานผลการประเมินผลโครงการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และ
เสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการฯ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ตาม
โครงการฯ ดู http://thaipublica.org/2015/07/procurement-2558-1/ ดาวน์โหลด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
3
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คุณธรรม (Integrity Pact) ที่ท�ำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงคุณธรรมมีลักษณะเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีส่ นใจเข้ามาเสนอราคา
กับภาครัฐว่า จะไม่มกี ารด�ำเนินการใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต และยินยอม
ให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้น�ำข้อเสนอคุณธรรมไปใช้
ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเริ่มด�ำเนินการเมื่อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดท�ำข้อตกลง
คุณธรรมส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น
26 โครงการ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์เพื่อท�ำหน้าที่
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่จัดท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรม4
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน ภาครัฐเห็นความส�ำคัญของ
การเปิดให้ภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นผูร้ ว่ มอยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบ
โดยการสร้างกลไกนีไ้ ว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และในพรบ.การจัดซือ้
จัดจ้าง ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้กบั หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ โดยความหวังว่า
แนวทางดังกล่าวอาจจะใช้ควบคูก่ บั การตรวจสอบโดยกลไกภาครัฐทีม่ อี ยู่
ดัง้ เดิม จะช่วยท�ำให้สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในภาครัฐอย่าง
ได้ผล
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312129
ดาวน์โหลดวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
4
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ส�ำนึกรับผิดชอบ

ในบริบทของประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

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

รอบสอง
รอบสาม
ช่วงขัดเกลาแผน ลงมือปฏิบัติ
ให้เจาะจงมากขึ้น
ตามแผน
(2004-2006)
(2006-2009)
จัดตั้งแกนนำ�กลุ่ม เหมือนกับรอบทีส่ อง
รวมตั ว แทนจาก
ท้องถิ่นต่างๆ และ
จังหวัด และขยาย
วงกลุม่ ต่างๆ เข้ามา
เพื่ อ สร้ า งเวที ก าร
พู ด จาและทำ�งาน
ร่วมกัน
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รอบแรก
สำ�รวจเนื้อหา
(2001-2004)
ลักษณะ
เ ป็ น ก า ร สำ� ร ว จ
กระบวนการ ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ
ตัดสินใจ
เพื่ อ สนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แ ล ะ ส ร้ า ง เ สี ย ง
สนับสนุนโครงการ

การตัดสินใจ ขั้ น ต้ น เริ่ ม ต้ น มา
ที่สำ�คัญๆ จากรั ฐ บาลกลาง
และจั ง หวั ด ของ
พื้นที่
ขั้นสุดท้าย จบลงที่
การสร้ า งเอกสาร
หลั ก ทางนโยบาย
(ISV, การสร้างวิสยั
ทัศน์โครงสร้างการ
บู ร ณ า ก า ร ) ซึ่ ง
กำ�หนดเป้ า หมาย
และความต้องการ
หลักสำ�หรับพื้นที่

รอบสอง
ช่วงขัดเกลาแผน
ให้เจาะจงมากขึ้น
(2004-2006)
เน้นไปที่การพูดจา
และปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกลุ่มต่างๆ
เพื่ อ ให้ ค วามคิ ด
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ร อ บ แ ร ก มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ มี
ลั ก ษณะเจาะจง
มากขึ้น
ขยายความและ
ทำ�ความกระจ่ า ง
เกี่ ย วกั บ เอกสาร
หลั ก ทางนโยบาย
(โดยเฉพาะ ISV)
ซึ่ ง ช่ ว ยในการนำ�
แนวคิด ISV ไปทำ�
แผนปฏิบัติการ

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

ทางเลือก
เนื้อหา

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

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

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

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

เน้นความเป็นไปได้
ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง เน้นความ
เป็นไปได้ในการนำ�
ไปปฏิบัติ

ที่มา: Klijn E., (2011), Democratic legitimacy criteria in interactive
governance and their empirical application. Interactive Policy Making,
Metagovernance and Democracy, edited by Torfing, Jacob and
Peter Triantafillou, ECPR Press, 2011, p.214
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จากตารางข้างต้น Klijn ได้วเิ คราะห์ลกั ษณะความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตย (democratic legitimacy) ของโครงการ Zuidplaspolder
โดยระบุว่า การจะสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญมาก เพราะน�ำไปสูก่ ารยอมรับในกระบวนการแก้ปญ
ั หาโครงการ
Zuidplaspolder และโครงการอืน่ ๆ ของรัฐ เนือ่ งจากความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยรวมถึง การมีปัจจัยพื้นฐานดังต่อไปนี้
1) ส�ำนึกรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของประชาธิปไตย
เพราะมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐปกป้องพลเมืองของตน
เนือ่ งจากเป็นการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกชนจากการกระท�ำ
ของภาครัฐ ส�ำนึกรับผิดชอบส่งผลให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐต้องมี
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนและต่อกระบวนการ
ตัดสินใจ เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ อ้ งแสดงส�ำนึกรับผิดชอบและวิธกี าร
ขัน้ ตอนในการแสดงออกถึงส�ำนึกรับผิดชอบท�ำให้เกิดส�ำนึก
รับผิดชอบ (เช่น ไปลงคะแนนทีม่ ผี ลให้ผบู้ ริหารภาครัฐเข้าสู่
ต�ำแหน่งและวิธกี ารทีท่ ำ� ให้พวกเขาออกไปจากต�ำแหน่งได้)
ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆที่ปกป้องพลเมือง
2) การออกเสียง (voice) หมายถึงการที่พลเมืองสามารถ
จะท�ำการแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ถือเป็นที่มาของประชาธิปไตย
และอิทธิพลของภาคพลเมืองต้องสูงและมีบทบาทแสดง
ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยการที่พลเมืองสามารถเข้ามา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้
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3) กระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสม (due deliberation)
ปัจจัยพื้นฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยข้อนี้
หมายความว่า เราจ�ำเป็นต้องสร้างกระบวนการสานเสวนา
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกัน
อย่างเหมาะสม ด้วยการมีกระบวนการขัน้ ตอนและวิธกี าร
ตลอดจนข้อตกลงในหมู่ผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการ
ทีจ่ ะมีการแบ่งปันข้อมูล และส�ำรวจหาลูท่ างแนวทางการแก้
ปัญหาและการให้คณ
ุ ค่าทีแ่ ตกต่างกันของบรรดาผูเ้ ข้ามาร่วม
และจะน�ำคุณค่าที่หลากหลายนี้มาพิจารณาร่วมกัน เป็น
การยากทีเ่ ราจะหาเสียงเอกฉันท์ทเี่ ห็นพ้องต้องกันในสังคม
ทีม่ คี วามหลากหลายแบบนี้ แต่สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีคอื ต้องมี
การกระท�ำใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผลที่แตกต่าง
กั น ได้ (จากหลายๆ กลุ ่ ม ที่ เข้ า มาร่ ว ม) อั น จะน� ำ ไปสู ่
การสร้างเครือข่ายการจัดการปกครองที่ประกอบไปด้วย
ชุดของผลลัพธ์ ชุดของเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่มาอยู่
ด้วยกันเนื่องจากเครือข่ายมีสมาชิกที่มีความหลากหลาย
สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื กระบวนการสานเสวนาต้องมีความยุตธิ รรม
เปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ปราศจากบรรยากาศ
การข่มขูใ่ ช้กำ� ลังและการยักย้ายถ่ายเทข้อมูลเพือ่ ประโยชน์
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (manipulation)
จากปัจจัยพื้นฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ดังกล่าว Klijn ได้วเิ คราะห์กระบวนการบริหารจัดการแก้ปญ
ั หา
โครงการ Zuidplaspolder ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยแบ่ง
กระบวนการทีย่ าวนานนีอ้ อกเป็น 3 รอบ และอธิบายด้วย
ปัจจัยพืน้ ฐานของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทีเ่ กิดขึน้
ในโครงการนี้ดังนี้
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4) ด้านส�ำนึกรับผิดชอบ เขาชีใ้ ห้เห็นว่า สถาบันประชาธิปไตย
แบบตัวแทน มีบทบาทสูงในการสร้างความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอันเป็นเป้าหมายส�ำคัญของกระบวนการ
เนื่องจากหน่วยงานที่จัดท�ำโครงการพยายามอย่างหนัก
ทีจ่ ะให้มนั เกิดขึน้ มาให้ได้ โดยการพุง่ เป้าหมาย ทรัพยากร
และสร้างกระบวนการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนีโ้ ดยใช้วธิ กี าร
ต่างๆ เช่น จัดประชุมพิเศษหลายต่อหลายรอบ จัดหา
และกระจายข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการศึกษาและข่าวสาร
ทีจ่ ำ� เป็น หน่วยงานเจ้าภาพพยายามทีจ่ ะผูกหน่วยงานทีเ่ ป็น
ตัวแทนประชาชน เช่น สภาเทศบาล สภาจังหวัด เป็นต้น
ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พั ฒ นาการของโครงการ
ส่วนการสร้างความชอบธรรมด้านผลผลิตของกระบวนการ
เกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบแบบยุคเก่า
ที่เน้นการให้ความเห็นชอบในเอกสารต่างๆ ของโครงการ
ส�ำหรับส�ำนึกรับผิดชอบในส่วนของ input หรือสิง่ ทีใ่ ส่เข้าไป
ในระบบ ท�ำผ่านส�ำนึกรับผิดชอบแบบเป็นทางการ โดยให้
นักการเมืองผู้ริเริ่มกระบวนการถูกควบคุมโดยสภาของ
พวกเขา แต่สงิ่ ทีพ่ เิ ศษก็คอื มีการตัง้ คณะท�ำงานประกอบด้วย
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ห ลากหลายถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
เนื่องจากตัวแทนที่เข้ามาอยู่ในคณะท�ำงานต้องมีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระท�ำของหน่วยงาน
ของตน ยกตั ว อย่ า งเช่ น การท� ำ ข้ อ ตกลงผลกระทบ
เรือนกระจกอันเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ง หวั ด และองค์ ก รของชาวนา (โดยเฉพาะ
กลุม่ ชาวนาทีท่ ำ� เรือ่ งเรือนกระจก) ต้องมาท�ำความตกลงกัน
เรื่ อ งการสร้ า งเรื อ นกระจกที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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(เช่น โดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีผลสร้าง
ก๊าซเรือนกระจกต�ำ่ ) พวกชาวนาเองมีความช�ำนาญในเรือ่ งนี้
แต่พวกเขาต้องได้รับการรับรองจากองค์กรของชาวนา
เสียก่อน มีการลงนามในข้อตกลงซึ่งสร้างความชอบธรรม
ในกระบวนการ แม้ ข ้ อ ตกลงจะไม่ มี ผ ลทางกฎหมาย
แต่ ก็ น� ำ มาสู ่ ก ารสร้ า งบรรยากาศของความไว้ ว างใจ
ซึ่งมีความส�ำคัญมาก
5) การออกเสี ย ง ในกระบวนการแก้ ป ั ญ หาโครงการ
Zuidplaspolder จัดท�ำเป็นแบบเปิด จะเห็นได้จากการมี
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลากหลายเข้ามาร่วม พลเมืองสามารถ
เข้ามาร่วมได้ในลักษณะชัว่ คราว เนือ่ งจากโครงการต้องการ
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผลประโยชน์ที่มีการจัดกลุ่มอย่างดี เช่น
องค์กรสิง่ แวดล้อม องค์กรทางการเกษตร เป็นต้น ข้อตกลง
ที่มีการลงนามท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการตัดสินใจของ
แต่ละกลุม่ และเป็นการสือ่ ให้เห็นถึงการตัดสินใจทีส่ ง่ ไปให้
หน่วยงานและสถาบันทางการเมืองต่างๆ ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ทั้งในด้านการจัดกระบวนการและด้านเนื้อหาของ
กระบวนการตัดสินใจ จะเห็นได้จากการที่กระบวนการนี้
ได้ปรากฏเป็นข่าวเมือ่ เดือนมีนาคม ปี 2007 สมาชิกรัฐสภา
คนหนึง่ ออกมาวิจารณ์ตอ่ ต้านแผนการเพิม่ จ�ำนวนผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในบริเวณโครงการจาก 7,500 คนมาเป็น 15,000 คน
เนื่องจากเห็นว่า บริเวณโครงการควรปล่อยให้เป็นสีเขียว
และเป็นเขตท�ำการเกษตร เมื่อสื่อท�ำข่าวเรื่องนี้ ท�ำให้
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โครงการที่ดูจะเป็นการออกแบบโดยพวกเทคโนแครท
ถูกประชาชนและสังคมเฝ้าจับตามอง ปัจจุบันโครงการ
ได้รบั การสนับสนุนอย่างมาก ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของโครงการ
ประสานเป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้ค�ำพูดของสมาชิกรัฐสภา
ผู้นั้นไร้น�้ำหนัก
6) กระบวนการสานเสวนาทีเ่ หมาะสม จะเห็นว่า กระบวนการ
เปิดให้มีการถกเถียงด้วยเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างกว้างขวางในกลุ่มคณะท�ำงาน ส่วนพลเมืองมีการให้
ข้อมูลแต่จ�ำกัดที่จ�ำเป็น มีการเปิดให้พูดคุยเรื่องเนื้อหา
ทีจ่ ะตัดสินใจตัง้ แต่เริม่ กระบวนการ การสนทนาจะอยูใ่ นรูป
ของการสัมมนาถกเถียงด้วยเหตุผล มีการให้ข้อมูลเต็มที่
ท�ำให้เป็นการถกเถียงที่มีคุณภาพสูง น�ำไปสู่การสร้าง
ทางเลื อ กใหม่ ๆ ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ผู ้ เข้ า ร่ ว มมี ค วามพอใจ
ในคุณภาพของกระบวนการสานเสวนา การถกเถียงมีการน�ำ
การให้คุณค่าของกลุ่มต่างๆมาพิจารณาอย่างกว้างขวาง
กระบวนการนี้น�ำไปสู่การสร้างความชอบธรรมและได้รับ
การสนับสนุนอย่างมากจากผู้เข้ามาร่วมทุกฝ่าย
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การสร้างส�ำนึกรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมจะน�ำมาใช้กับ
ประเทศไทย

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

หน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้
ส�ำนึกรับผิดชอบแบบแนวนอนเกิดขึน้ และการเข้า
มามีบทบาทของภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลดังกล่าวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ
เข้าถึงได้

◌

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

◌

รัฐต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามา
มีบทบาทในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ
-

ส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการตรวจสอบ
(ฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ สร้างทักษะ
ในการตรวจสอบสอนโดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริง
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-

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

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

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

รหัส
องค์
ประกอบ
ย่อย
-การจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์
และการระบุ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-การระบุ
มาตรฐาน
การให้บริการ

คำ�ถาม
-หน่วยงานมีการแสดงวิสัยทัศน์
พันธกิจ การให้คณ
ุ ค่า และเป้าหมาย
เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
และมีการประกาศให้สมาชิก
ในองค์การเข้าใจอย่างชัดเจน
-หน่วยงานมีการวางแผนยุทธศาสตร์
แบบมีส่วนร่วม แผนดังกล่าวเป็น
ทีร่ บั รูใ้ นองค์การ และมีการทบทวน
และประเมินแผนดังกล่าวทุกปี
-หน่วยงานเข้าใจดีว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคือใคร และพร้อมจะ
แสดงเจตนารมย์ที่จะมีสำ�นึก
รับผิดชอบต่อพวกเขา
-หน่วยงานมีการกำ�หนด
มาตรฐานการให้บริการโดย
ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ
และตัวแทนผู้รับบริการ และ
มีการปรึกษาความเป็นไปได้
กับพนักงานผู้ให้บริการ

ผูต้ อบ
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องค์
องค์
ประกอบ
ประกอบ
ย่อย
ใหญ่
2.หน่วยงาน -แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ
อย่างชัดเจน

-สร้าง
ศักยภาพแก่
ผู้ให้บริการ

รหัส

คำ�ถาม
-มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการให้บริการ
-มีการทำ�ข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานและผู้ได้รับมอบหมาย
ถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและ
อำ�นาจหน้าที่และเป้าหมาย
ของผลงานของพนักงานแต่ละคน
ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน
-จัดทำ�คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอน
การทำ�งานอย่างละเอียดโดย
ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้
กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-มีการฝึกอบรมพนักงาน
ผู้รับผิดชอบการให้บริการ เพื่อ
เสริมทักษะและสร้างศักยภาพ
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
-มีการปลูกฝังค่านิยมการให้บริการ
ที่ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางและ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

ผูต้ อบ
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องค์
ประกอบ
ใหญ่
3.หน่วยงาน
มีการจัดสรร
ทรัพยากร
สำ�หรับใช้
ในการให้
บริการ

องค์
ประกอบ
ย่อย
สร้างกลไก
การตรวจ
สอบการใช้
งบประมาณ

4.หน่วยงาน
มีการดำ�เนิน
งานให้บริการ
สาธารณะ

การให้บริการ
โดยยึด
มาตรฐาน
และมีสว่ นร่วม

รหัส

คำ�ถาม

ผูต้ อบ

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

องค์
ประกอบ
ย่อย

รหัส

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

องค์
ประกอบ
ย่อย

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

รหัส

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

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

องค์
ประกอบ
ย่อย
มีระบบการ
ตรวจสอบ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

มีการให้
รางวัลและ
ลงโทษ

รหัส

คำ�ถาม
- หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายได้
และค่าใช้จา่ ยทีต่ รงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด
-หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ให้บริการที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่
พนักงานผู้ให้บริการได้ทราบ
-หน่วยงานมีการให้รางวัลแก่
พนักงานที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าทีว่ างไว้และมีมาตรการ
ลงโทษสำ�หรับการปฏิบัติงาน
ไม่ถึงเป้า
-การให้รางวัลและลงโทษแก่
พนักงานผู้ให้บริการโดยพิจารณา
จากข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลจากการวัด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของลูกค้าประกอบการตัดสินใจ
-การใช้มาตรการการทาง
กฎหมายสำ�หรับการทุจริต
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
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