






 



 

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ปຓนหลักการบริหาร
ทีไมีการน ามาประยุกต์฿ชຌทัๅง฿นประทศเทยละตางประทศมาชຌานาน ซึไงทุกภาคสวน฿นประทศเทย
เดຌน าหลักการดังกลาวมาปรับ฿ชຌอยางพรหลายตัๅงตป พ.ศ. 2540 ดังปรากฏ฿น
กฎระบียบตาง โ มຌวาจะมีการน าหลักธรรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌ฿นทุกภาคสวนลຌวกใตาม 
ปัจจุบันยังคงพบวา ตละหนวยงานมีการกลาวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลทีไตกตางกัน 
ละ฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลนัๅน ยังปຓน฿นลักษณะของตางฝຆายตางขับคลืไอน 
ซึไงเมเดຌมีการบูรณาการรวมกัน รวมทัๅง เมเดຌมีการขับคลืไอน฿หຌหในปຓนรูปธรรมอยางจริงจัง 
ซึไงสิไงหนึไงทีไสะทຌอนเดຌอยางชัดจน คือ ปัญหาการทุจริตทีไยังคงปรากฏ฿นสังคม฿หຌหในอยู 
ดยตลอด ซึไงการทุจริตรูปบบหนึไงทีไพบมากขึๅน฿นปัจจุบัน คือ การทุจริตชิงนยบาย 

การทุจริตชิงนยบาย (Policy Corruption) ปຓนปัญหาการทุจริตรูปบบหนึไง
ทีไกอ฿หຌกิดความสียหายกรัฐละประทศชาติ อีกทัๅงปຓนปัญหาการทุจริตทีไพบมากขึๅน   
฿นปัจจุบัน ดยการทุจริตรูปบบนีๅสามารถกิดขึๅนเดຌ฿นทุกขัๅนตอน ริไมตัๅงตขัๅนตอนการกอตัว
นยบาย (Policy Formation) ขัๅนการก าหนดนยบาย (Policy Formulation) ขัๅนตัดสิน฿จ
นยบาย (Policy Decision) ขัๅนการน านยบายเปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ขัๅนการประมินนยบาย (Policy Evaluation) ละขัๅนปງอนขຌอมูลกลับ (Policy Feedback)   
ซึไงยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เดຌลใงหในถึงปัญหาละความส าคัญ฿นการกຌเขปัญหาการทุจริตชิงนยบายดังกลาว฿นทุกขัๅนตอน 
จึงเดຌมีก าหนดปຓนประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 สกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย 

จากทีไกลาวมานัๅน ส านักงาน ป.ป.ช. พิจารณาลຌวหในควรจัดครงการ 
จัดท านวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย ขึๅน 
พืไอ฿หຌทุกภาคสวนเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการลกปลีไยนความคิดหในละคิดหานวทาง   
฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลทีไหมาะสมกับบทบาทของตละภาคสวน พืไอชวย฿นการสกัดกัๅน
การทุจริตชิงนยบายเดຌอยางปຓนรูปธรรมละมีประสิทธิภาพ ซึไงจากการด านินครงการ
฿นครัๅงนีๅ ส านักงาน ป.ป.ช. เดຌสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅน 
การทุจริตชิงนยบาย ดังปรากฏรายละอียดตามอกสารฉบับนีๅ 

ส านักงาน ป.ป.ช. หวังปຓนอยางยิไงวา นวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาล
พืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย จะปຓนประยชน์ตอทุกภาคสวน฿นการน าเปปຓนนวปฏิบัติ
ละรวมมือกันสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย฿นทุกระดับตอเป  

                                ส ำนักงำน ป.ป.ช.
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ฿นภาคอกชน รียกวา หลักบรรษัทภิบาล 

ปຓนหลักการบริหารอยางหนึไงทีไนิยมน ามา฿ชຌกันอยางพรหลายทัๅง฿นประทศเทยละ
ตางประทศ ซึไงทุกภาคสวนเดຌมีการน าอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมาะสม
กับหนวยงานของตน เมวาจะปຓนภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคอกชน ซึไงค าวาธรรมาภิบาลนัๅน 
ยังมีค ารียกอืไน โ ทีไมีความหมาย฿กลຌคียงกัน ชน ธรรมรัฐ สุประศาสนการ การก ากับทีไดี 
ธรรมราษฎร์ ประชารัฐ รัฐาภิบาล การปกครองทีไดี การบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
หรือ Good Governance ปຓนตຌน ทัๅงนีๅ ค าวาธรรมาภิบาล มีผูຌทีไ฿หຌนิยาม ความหมาย 
ตลอดจนองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลเวຌอยางหลากหลาย ทัๅงทีไสอดคลຌองเป฿นทิศทาง
ดียวกันหรือตกตางกัน฿นองค์ประกอบ ดังนีๅ     

ธนำคำรลก (World Bank) ปຓนองค์กรรกทีไเดຌมีการหยิบยกประดในรืไอง
ของหลักธรรมาภิบาลขึๅน ฿นป ค.ศ. 1980 ซึไงปຓนชวงวลาทีไมีการปลีไยนปลงทางการมือง
อยางคาดเมถึง ท า฿หຌมีการถกถียงกันวาท าอยางเรรัฐถึงจะประสบความส ารใจ฿นการพัฒนา
ศรษฐกิจ จึงเดຌมีการกลาวถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึๅนมา1 อีกทัๅงลใงหใน
ถึงความเมเดຌมาตรฐานสากล฿นการบริหารประทศอันนืไองมาจากความเรຌประสิทธิภาพละ
การคอร์รัปชันของรัฐบาล ธนาคารลกเดຌ฿หຌค าจ ากัดความของค าวา Good Governance 
หมายถึง ลักษณะของการ฿ชຌอ านาจ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรทางศรษฐกิจละสังคม  
ของประทศพืไอการพัฒนา1 การบริหารจัดการทีไดีซึไงเดຌมีการคาดการณ์เวຌ มีการปຂดผย 
ก าหนดนยบายดຌวยความรูຌทีไชัดจຌงคือมีกระบวนการทีไมีความปรง฿ส มีระบบราชการทีไตใม
เปดຌวยกลุมคนทีไมีความชีไยวชาญ ปຓนมืออาชีพ ผูຌน ารัฐบาลมีความรับผิด รับชอบ                                                            1 Nicole Maldonado, (2010) THE WORLD BANK’S EVOLVING CONCEPT OF GOOD GOVERNANCE AND ITS IMPACT ON HUMAN RIGHTS, https://www2.warwick.ac.uk/.../maldonado _nicole_paper-final_ii.doc (accessed October 9, 2017). 

1.1 ควำมหมำยละควำมส ำคัญของหลักธรรมำภิบำล 
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(Accountability) ตอการกระท า ภาคประชาสังคมมีสวนรวมตอกิจการสาธารณะอยางขຌมขใง 
ละปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)1 

หลักธรรมาภิบาล ประกอบดຌวยหลักส าคัญ 4 ประการ2 เดຌก 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐ (Public-Sector Management) หมายถึง 

การปลีไยนปลงครงสรຌางของหนวยงานภาครัฐพืไอสะทຌอน฿หຌหในถึงวัตถุประสงค์฿หม โ 
การบริหารงบประมาณทีไดีขึๅนกวาดิม การ฿หຌบริการประชาชนทีไดีขึๅนละการบรรจุผูຌบริหาร
รัฐวิสาหกิจภาย฿ตຌสัญญาจຌาง 

(2) ความรับผิดรับชอบ (Accountability) หมายถึง รัฐบาลละจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ควรจะมีความรับผิดชอบตอการกระท าหรือการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไของตน 

(3) กรอบทางกฎหมายพืไอการพัฒนา (Legal Framework for Development) 
หมายถึง ระบบกฎหมายทีไหมาะสมควรจะถูกก าหนดขึๅนพืไอสรຌางความมัไนคงละ    
การคาดการณ์เดຌ ซึไงองค์ประกอบนีๅจะสรຌางสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ ซึไงอาจมีการประมิน
ความสีไยงทางธุรกิจอยางมีหตุผล 

(4) ความปรง฿สละขຌอมูลขาวสาร (Transparency and Information) 
หมายถึง ความปรง฿ส การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร ละการสงสริม฿หຌกิดความรับผิดรับชอบ 
ดยคนทุกกลุมตຌองสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารซึไงมีความจ าปຓนตอการขงขันทางศรษฐกิจ  

กองทุนกำรงินระหวำงประทศ (International Monetary Fund: IMF)  
ปຓนหนวยงานทีไเดຌก าหนดงืไอนเข฿หຌประทศทีไเดຌรับความชวยหลือทางการงิน

จะตຌองสรຌางธรรมาภิบาล฿หຌกิดขึๅน ละมีการด านินการตามนยบายสาธารณะทีไเดຌตกลงเวຌ
฿นสัญญารับการสนับสนุนทางการงินอยางครงครัด ซึไงจะชวย฿หຌประทศทีไประสบปัญหา 
สามารถพัฒนาศรษฐกิจ฿หຌกลับสูสถียรภาพเดຌอยางรวดรใว ละ฿นระยะยาวสังคมทีไมี  
ธรรมาภิบาลจะปຓนสังคมทีไมีความขຌมขใง มัไนคง มีความสมดุล฿นการบริหารบຌานมือง  
ละมีภูมิคุຌมกันวิกฤตทีไจะกิดขึๅนภายหลัง ซึไงประทศเทยปຓนประทศหนึไงทีไเดຌรับความชวยหลือ
ทางการงินจาก IMF ละ ADB3 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทีไ IMF เดຌคยกลาวเวຌ ประกอบดຌวย หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักประสิทธิภาพละความรับผิดรับชอบของภาครัฐ (Efficiency and                                                            2 IFAD, GOOD GOVERNANCE: AN OVERVIEW, (INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Executive Board Sixty-Seventh Session, Rome, 8 - 9 September 1999), 2. 3 คณะท างานสงสริมธรรมาภิบาลของ ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธรรมาภิบาล สลค., http://www.socgg.soc.go.th/History1.htm (สืบคຌนมืไอวันทีไ 14 สิงหาคม 2561). 
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Accountability) ละการกຌเขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (Tackling Corruption) 
ซึไงปຓนกรอบนวคิดทีไจะท า฿หຌศรษฐกิจสามารถจริญติบตเดຌอยางมัไนคงละยัไงยืน4  

ธนำคำรพัฒนำอชีย (The Asian Development Bank: AsDB) ฿หຌความหมายของค าวา ธรรมาภิบาล สอดคลຌองกับความหมาย  
ทีไธนาคารลกเดຌ฿หຌนิยามเวຌ คือ ลักษณะของการ฿ชຌอ านาจ฿นการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางศรษฐกิจละสังคมของประทศพืไอการพัฒนา  
ดยประกอบดຌวย 4 หลัก5 เดຌก 

(1) ความรับผิดรับชอบ (Accountability) จຌาหนຌาทีไของรัฐควรจะสามารถตอบ
ค าถามกีไยวกับการกระท าของรัฐบาลหรือการ฿ชຌอ านาจรัฐเดຌ ซึไงควรสงสริม฿หຌหนวยงานรัฐ
มีความรับผิด รับชอบดยการประมินการด านินการทางศรษฐกิจ ทัๅงนีๅ การสรຌาง฿หຌกิด
ความรับผิดรับชอบ฿นภาครัฐอาจจะสรຌางขึๅนดยการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการ   
หรือการปฏิรูปองค์กรภาครัฐ การจัดการงบประมาณ ละการปฏิรูปการ฿หຌบริการ
ประชาชน 

(2) การมีสวนรวม (Participation) ครงสรຌางของรัฐควรจะมีความยืดหยุน
พียงพอตอการปรับปรุง ออกบบ ละน าผนงานหรือครงการของรัฐเปปฏิบัติ ซึไงการพัฒนา
กระบวนการการมีสวนรวม อาจท าเดຌดยการสรຌาง฿หຌกิดการมีสวนรวมของกลุมผูຌเดຌรับ
ผลประยชน์ การติดตอสืไอสารกันระหวางภาครัฐละภาคอกชน การกระจายอ านาจหรือ
การสริมพลัง฿หຌกับรัฐบาลสวนทຌองถิไน ละการรวมมือกับองค์กรทีไมิ฿ชองค์กรของรัฐ (NGOs) 

(3) การคาดการณ์เดຌ (Predictability) กฎหมายละนยบายตาง โ ควรจะ
สามารถก ากับดูลสังคมเดຌ มีการบังคับ฿ชຌดຌวยความยุติธรรมละคงสຌนคงวา ดยกฎหมาย
นัๅนควรจะปຓนระบบดียวกันทีไ฿ชຌเดຌครอบคลุมทัๅงภาครัฐ หนวยงานสนับสนุนตาง โ 
ภาคอกชนละผูຌประกอบการสวนตัว 

(4) ความปรง฿ส (Transparency) ขຌอมูลขาวสารควรจะปຂด฿หຌสาธารณชน
ขຌาถึงเดຌละควรมีความชัดจน฿นรืไองกฎระบียบขຌอบังคับตาง โ การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ทางศรษฐกิจทีไทันสมัยจะสามารถชวย฿หຌภาคอกชนสามารถตัดสิน฿จทางศรษฐกิจเดຌละ
ชวยยับยัๅงการทุจริตเดຌอีกดຌวย                                                            4 International Monetary Fund, Good Governance The IMF’s Role,  (U.S.A., August 1997). 5 IFAD, GOOD GOVERNANCE: AN OVERVIEW, (INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Executive Board Sixty-Seventh Session, Rome, 8 - 9 September 1999), 4. 
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ทัๅงนีๅ ฿นตละองค์ประกอบนัๅนมีความกีไยวขຌองชืไอมยง สนับสนุนละสงสริม 
ซึไงกันละกัน  

คณะกรรมำธิกำรศรษฐกิจละสังคมหงสหประชำชำติ
ส ำหรับอชียละปซิฟຂก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific: UNESCAP) กลาววา ธรรมาภิบาล ประกอบดຌวย 8 หลัก6 เดຌก 

(1) การมีสวนรวม (Participatory) หลักส าคัญของธรรมาภิบาล คือ การมีสวนรวม
ของสมาชิกทัๅงหญิงละชาย฿นการตัดสิน฿จทีไส าคัญ ซึไงการมีสวนรวมสามารถท าเดຌดย
อิสระ เมมีการบังคับ สมาชิกตใม฿จ฿หຌความรวมมือดຌวยตนอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน 
สถาบันหรือผูຌทนตามระบอบประชาธิปเตย 

(2) การมุงนຌนฉันทามติ (Consensus Oriented) ฿นสังคมประกอบดຌวยบุคคล
จ านวนมากทีไมีความหลากหลายทางความคิด หลักธรรมาภิบาลจึงมุงนຌนการเกลกลีไยหรือ
ประนีประนอม ฿นชวงวลาทีไสังคมมีความตຌองการทีไตกตางกัน ดยการหาฉันทามติ   
ทีไสามารถบรรลุความตຌองการของสังคมดยรวม รวมทัๅงมุมมองระยะยาวพืไอการพัฒนา
มนุษย์อยางยัไงยืนละบรรลุปງาหมายของการพัฒนา ทัๅงนีๅ การมุงนຌนฉันทามติจะตຌองขຌา฿จ
ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ละบริบททางสังคมนัๅน โ 

(3) ความรวมรับผิดรับชอบ (Accountable) ความรวมรับผิดรับชอบปຓนหลักส าคัญ
ของธรรมาภิบาล ซึไงมิเดຌหมายความคความรับผิดรับชอบของรัฐบาลพียงทานัๅน หากต
รวมถึงภาคอกชนละองค์กรภาคประชาสังคมทีไจะตຌองมีความรับผิดรับชอบตอสาธารณะ
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยตຌองรับผิดรับชอบตอผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการตัดสิน฿จละ
การกระท าของตน ซึไงความรับผิดรับชอบนีๅ  เมสามารถบังคับ฿ชຌเดຌหากเมมีความปรง฿ส  
ละหลักนิติธรรม  

(4) ความปรง฿ส (Transparent) หมายถึง การตัดสิน฿จละการบังคับ฿ชຌ
กฎหมายทีไถูกตຌองปຓนเปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) หรือกฎระบียบตาง โ ละยัง
หมายความรวมถึงการทีไบุคคลซึไงอาจเดຌรับผลกระทบจากการตัดสิน฿จหรือการบังคับ฿ชຌ
กฎหมายนัๅน โ สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌดยตรงละอิสระ รวมทัๅงการมีขຌอมูล
ขาวสารทีไพียงพอละอยู฿นรูปบบทีไขຌา฿จเดຌงาย 

(5) การตอบสนอง (Responsive) หมายถึง การทีไสถาบันตาง โ จะตຌอง
ตอบสนองตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นกรอบระยะวลาทีไปຓนหตุปຓนผล                                                            6 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance?,http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf (accessed October 6, 2017). 
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(6) ประสิทธิภาพละประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) หมายถึง 
การสรຌางผลผลิตทีไตอบสนองความตຌองการของสังคม ฿นขณะทีไตຌองปຓนการ฿ชຌทรัพยากร
อยางคุຌมคา รวมถึงปຓนการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืนละรักษาสิไงวดลຌอมอีกดຌวย 

(7) ความสมอภาค (Equity and Inclusiveness) ความปຓนอยูทีไดีของสังคมนัๅน 
ขึๅนอยูกับวาสมาชิก฿นสังคมมีความรูຌสึกวาตนปຓนสวนหนึไงของสังคม ละเมรูຌสึกวาตนถูกตัดขาด
ออกจากกระสหลักของสังคม ดยฉพาะกลุมคนทีไปราะบางมากทีไสุด฿นสังคม ตຌองเดຌ
มีอกาสทีไจะปรับปรุงหรือรักษาเวຌซึไงความปຓนอยูทีไดีของตน 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ตามหลักธรรมาภิบาลนัๅน ตຌองการความถูกตຌอง
ของกฎหมายที ไม ีการบังค ับ฿ชຌอย าง ป ຓนธร รม ทา ท ียม ปกปງองส ิทธ ิมน ุษยชน 
ดยฉพาะชนกลุมนຌอยของสังคม การบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางปຓนธรรมจะกิดขึๅนเดຌตຌองมีศาล
หรือตุลาการทีไปຓนธรรมละปຓนอิสระ รวมถึงมีต ารวจทีไซืไอตรง  

ครงกำรพัฒนำหงสหประชำชำติ (The United Nations Development Programme: UNDP) เดຌทบทวนละ฿หຌนิยาม฿หมวาปຓนรืไองของการ฿ชຌ
อ านาจทางการมือง ศรษฐกิจ ละการบริหารราชการผนดิน พืไอจัดการ
กิจการของประทศชาติบຌานมือง รวมทัๅงยังเดຌก าหนดคุณลักษณะของการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดีหรือธรรมาภิบาลซึไงเดຌน ารืไองนวคิดกีไยวกับการพัฒนา
มนุษย์ขຌามารวมเวຌดຌวย รวม 9 ประการ7 ดังนีๅ 

(1) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การทีไทัๅงผูຌหญิงละผูຌชายควรจะมีสิทธิ
ออกสียง฿นการก าหนดนยบาย ทัๅงดยตรงหรือผานสถาบันทีไถูกตຌองตามกฎหมายซึไงปຓน
ตัวทนของตน การมีสวนรวมนัๅนปຓนการสรຌางสรีภาพ฿นการรวมกลุมละสดงความคิดหใน 
รวมทัๅง ความสามารถ฿นการมีสวนรวมอยางสรຌางสรรค์ 

(2) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง กรอบของกฎหมายควรจะมีความยุติธรรม
ละมีการบังคับ฿ชຌอยางปຓนกลาง ทาทียม ดยฉพาะกฎหมายกีไยวกับสิทธิมนุษยชน 

(3) ความปรง฿ส (Transparency) หมายถึง การด านินการ สถาบัน ละขຌอมูล
ขาวสารซึไงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองควรจะขຌาถึงเดຌงาย ทันที ละมีขຌอมูลขาวสารทีไพียงพอ
พืไอ฿หຌขຌา฿จงายละสามารถตรวจสอบเดຌ 

(4) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง สถาบันละการด านินการตาง โ 
ควรจะตรียมพรຌอมกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย                                                            7 IFAD, GOOD GOVERNANCE: AN OVERVIEW, (INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Executive Board Sixty-Seventh Session, Rome, 8 - 9 September 1999), 6. 
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(5) ความสอดคลຌองกัน (Consensus Orientation) หมายถึง ตามหลักธรรมาภิบาล
ควรจะมีการเกลกลีไยประนีประนอมกันมืไอมีความหในตาง พืไอ฿หຌกิดฉันทามติบนความพึงพอ฿จ
กกลุมบุคคลนัๅน หรือความปຓนเปเดຌ฿นทางนยบายละขัๅนตอนการปฏิบัติ 

(6) ความสมอภาค (Equity) หมายถึง ทัๅงพศหญิงละชายควรจะมีอกาส
ทาทียมกัน฿นการพัฒนาหรือด ารงเวຌซึไงความปຓนอยูทีไดี 

(7) ประสิทธิภาพละประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) หมายถึง 
สถาบันละการด านินการตาง โ ควรจะสรຌาง฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไตอบสนองความตຌองการ  
ละปຓนการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคามากทีไสุด 

(8) ความรับผิดรับชอบ (Accountability) หมายถึง ผูຌทีไมีอ านาจ฿นการตัดสิน฿จ
นยบายเมวาจะปຓนภาครัฐ ภาคอกชน ละองค์กรภาคประชาสังคมควรจะมีความรับผิด
รับชอบตอสาธารณะ ละผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย การรับผิดรับชอบนัๅนตกตางกันขึๅนอยูกับ
องค์กรละเมวาจะปຓนการตัดสิน฿จภาย฿นหรือภายนอกองค์กร 

(9) วิสัยทัศน์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) หมายถึง ผูຌน าละประชาชน
ควรจะมีมุมมองระยะยาวบนพืๅนฐานของหลักธรรมาภิบาลละการพัฒนามนุษย์ รวมกัน   
กับความรูຌสึกวาอะเรทีไจ าปຓนตอการพัฒนา ซึไงทุกคนควรจะขຌา฿จประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ละความซับซຌอนทางสังคมพืไอปຓนรากฐาน  

องค์กำรพืไอควำมรวมมือละกำรพัฒนำทำงศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD) ฿หຌค าจ ากัดความของค าวา Good governance ปຓนรืไองของความสัมพันธ์ระหวางหนຌาทีไละความรวมมือระหวางกัน
ของคณะกรรมการฝຆายจัดการละผูຌมีสวนเดຌสียละยังปຓนกรอบของครงสรຌางนวทาง
ปฏิบัติละการติดตามการประมินผลการด านินการขององค์กร พืไอการบรรลุผลตามพันธกิจ8 
ซึไ งประกอบดຌวยหลักการส าคัญ คือ การมีส วนรวม  (Participation)  ความปร ง฿ส 
(Transparency) ความรับผิดรับชอบ (Accountability) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ละความสมอภาค (Equity) ละอืไน โ9                                                               8 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์, นวทำงธรรมำภิบำลของ 
ก.ล.ต. (Code of Governance) พิมพ์ครัๅงทีไ 3, (กรุงทพฯ: ก.ล.ต., 2558), 2. 9 OECD, GOOD GOVERNANCE, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7237 
(accessed October 10, 2017). 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ปຓนองค์กร
ภาครัฐของประทศเทยทีไเดຌมีการน าอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌ฿นระบบราชการเทย 
ดย฿หຌความหมายของค าวา หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
(GG Framework) ประกอบดຌวย 4 หลักการส าคัญ ละ 10 หลักการยอย ดังนีๅ10             

ภาพทีไ 1.1  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (GG Framework) 
ํ) การบริหารจัดการภาครัฐนว฿หม  (New Public Management) 

ประกอบดຌวย 
(1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการตຌอง฿ชຌ

ทรัพยากรอยางประหยัด กิดผลิตภาพทีไคุຌมคาตอการลงทุนละบังกิดประยชน์สูงสุดตอ
สวนรวม ทัๅงนีๅ ตຌองมีการลดขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติงานพืไออ านวยความสะดวก 
ละลดภาระคา฿ชຌจาย ตลอดจนยกลิกภารกิจทีไลຌาสมัยละเมมีความจ าปຓน 

(2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการตຌองมี
วิสัยทัศน์ชิงยุทธศาสตร์ พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ทุกฝຆาย ปฏิบัติหนຌาทีไตามพันธกิจ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางปງาหมาย  
การปฏิบัติงานทีไชัดจนละอยู฿นระดับที ไตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน 
สรຌางกระบวนการปฏิบัติงานอยางปຓนระบบละมีมาตรฐาน มีการจัดการความสีไยง                                                            10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บຌ า น  มื อ งทีไ ดี ,   https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5 &content_id=2 4 4 2 
(สืบคຌนมืไอวันทีไ 4 ตุลาคม 2560). 
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ละมุงนຌนผลการปฏิบัติงานปຓนลิศ รวมถึงมีการติดตามประมินผลละพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน฿หຌดีขึๅนอยางตอนืไอง 

(3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการ
ตຌองสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางมีค ุณภาพ สามารถด า นินการลຌว สรใจภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด สรຌางความชืไอมัไนเวຌวาง฿จ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/  
ความตຌองการของประชาชนผูຌรับบริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีความหลากหลายละ   
มีความตกตางกันเดຌอยางหมาะสม 

๎) คานิยมประชาธิปเตย (Democratic Value) ประกอบดຌวย 
(1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบเดຌ (Accountability) หมายถึง 

฿นการปฏิบัติราชการตຌองสามารถตอบค าาถามละชีๅจงเดຌมืไอมีขຌอสงสัย รวมทัๅงตຌองมี
การจัดวางระบบการรายงานความกຌาวหนຌาละผลสัมฤทธิ์ตามปງาหมาย ทีไก าหนดเวຌตอ
สาธารณะพืไอประยชน์฿นการตรวจสอบละการ฿หຌคุณ฿หຌทษ ตลอดจนมีการจัดตรียม
ระบบการกຌเขหรือบรรทาปัญหาละผลกระทบ฿ด โ ทีไอาจจะกิดขึๅน 

(2) ปຂดผย/ปรง฿ส (Transparency) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการ
ตຌองปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ตรงเปตรงมา รวมทัๅงตຌองมีการปຂดผยขຌอมูล
ขาวสารทีไจ าปຓนละชืไอถือเดຌ฿หຌประชาชนเดຌรับทราบอยางสมไ าสมอ ตลอดจนวางระบบ
฿หຌการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารดังกลาวปຓนเปดยงาย 

(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการตຌอง฿ชຌ
อ านาจของกฎหมาย กฎระบียบ ขຌอบังคับ฿นการปฏิบัติงานอยางครงครัด ดຌวยความปຓนธรรม 
เมลือกปฏิบัติ ละค านึงถึงสิทธิสรีภาพของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสียฝຆายตาง โ 

(4) ความสมอภาค (Equity) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการตຌอง฿หຌบริการ
อยางทาทียมกัน เมมีการบงยกดຌานชายหญิง ถิไนก า นิด ชืๅอชาติ ภาษา พศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางศรษฐกิจละสังคม ความชืไอทางศาสนา 
การศึกษาอบรม ละอืไน โ อีกทัๅงยังตຌองค านึงถึงอกาสความทาทียมกันของการขຌาถึง
บริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูຌดຌอยอกาส฿นสังคมดຌวย 

๏) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดຌวย 
(1) การมีสวนรวม/การพยายามสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการตຌองรับฟังความคิดหในของประชาชน รวมทัๅง

ปຂด฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการรับรูຌ รียนรูຌ ท าความขຌา฿จ รวมสดงทัศนะ รวมสนอ
ปัญหา/ประดในทีไส าคัญทีไกีไยวขຌองรวมคิดกຌเขปัญหา รวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จละ 
การด านินงานละรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทัๅงนีๅ ตຌองมีความพยายาม฿นการสวงหา
ฉันทามติหรือขຌอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌอง ดยฉพาะกลุมทีไ
เดຌรับผลกระทบดยตรงจะตຌองเมมีขຌอคัดคຌานทีไหาขຌอยุติเมเดຌ฿นประดในทีไส าคัญ 
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(2) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการ
ควรมีการมอบอ านาจละกระจายความรับผิดชอบ฿นการตัดสิน฿จ ละการด านินการ฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงาน฿นระดับตาง โ เดຌอยางหมาะสม รวมทัๅงมีการอนถายบทบาทละภารกิจ
฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือภาคสวนอืไน โ ฿นสังคม 

๐) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
ประกอบดຌวย 

คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ฿นการปฏิบัติราชการ
ตຌองมีจิตส านึกความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌปຓนเปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม ละ
ตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทัๅง ยึดมัไน฿นคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ส าหรับผูຌด ารงต าหนงทางการมืองละจຌาหนຌาทีไของรัฐ ประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของระบบราชการเทย ๔ ประการ 
(I AM READY) เดຌก I - Integrity ซืไอสัตย์ละกลຌายืนหยัด฿นสิไงทีไถูกตຌอง A - Activeness ท างานชิงรุก คิดชิงบวกละมีจิตบริการ M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมละจริยธรรม R - Responsiveness ค านึงถึงประยชน์สุขของประชาชนปຓนทีไตัๅง E - Efficiency มุงนຌนประสิทธิภาพ A - Accountability ตรวจสอบเดຌ D - Democracy ยึดมัไน฿นหลักประชาธิปเตย Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ละตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เดຌน าหลักธรรมาภิบาลของ OECD มาประยุกต์฿ชຌ ซึไง฿หຌ
นิยามวา ธรรมาภิบาลปຓนรืไองของความสัมพันธ์ระหวางหนຌาทีไ ละ
ความรวมมือระหวางกันของคณะกรรมการฝຆายจัดการละผูຌมีสวนเดຌสีย 

ละยังปຓนกรอบของครงสรຌางนวทางปฏิบัติ ละการติดตามการประมินผลการด านินการ
ขององค์กรพืไอการบรรลุผลตามพันธกิจ ดยเดຌก าหนดกรอบธรรมาภิบาลส าหรับกรรมการ 
ผูຌบริหาร ละพนักงาน ประกอบดຌวย 

1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนຌาทีไ (Accountability)  
2 .ความส านึ ก ฿นหนຌ าทีไ อย า ง ตใ มความสามารถละมีประสิ ทธิ ภ าพ 

(Responsibility) 
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3. ความคารพ฿นสิทธิละการปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสียอยางสุจริตละทาทียมกัน 
รวมถึงการ฿หຌอกาสผูຌมีสวนเดຌสียมีสวนรวมอยางปຓนธรรม (Equitable Treatment and Participation) 

4. การปຂดผยขຌอมูลละการด านินงานดຌวยความปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
(Transparency) 

5. การควบคุมภาย฿นละการตรวจสอบภาย฿น (Internal Control and Internal Audit) 
6. การพิไมมูลคา฿หຌกตลาดทุนทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว (Value Creation) 

ดยการพัฒนา ปรับปรุง ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
7. การวางกรอบจริยธรรมละจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics)  
สถำบันวิจัยพืไอกำรพัฒนำประทศเทย (ทีดีอำร์เอ) อธิบายวา ธรรมาภิบาล 

มาจากค าวา ธรรม  (ปลวา คุณความดี) รวมกับค าวา อภิ  (ปลวา ยิไง) ละค าวา 
บาล  (ปลวา ปกครองหรือลีๅยงดู) ดังนัๅน ค าวา ธรรมาภิบาล  จึงหมายถึง การบริหาร

หรือการปกครองทีไมีความถูกตຌอง มีความยุติธรรม ละมีคุณความดีอยางยิไง ซึไงตรงกับ 
ค าภาษาอังกฤษวา Good Governance 11 ละหมายถึงการปกครอง การบริหาร การจัดการ 
การควบคุมดูลกิจการตาง โ ฿หຌปຓนเป฿นครรลองธรรม นอกจากนีๅยังหมายถึงการบริหาร
จัดการทีไดี ซึไงสามารถน าเป฿ชຌเดຌทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ธรรมทีไ฿ชຌ฿นการบริหารงาน     
นีๅมีความหมายอยางกวຌาง กลาวคือ หาเดຌมีความหมายพียงหลักธรรมทางศาสนาทานัๅน  
ตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ละความถูกตຌองชอบธรรมทัๅงปวง ซึไงวิญญูชนพึงมี
ละพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ การปราศจากการทรกซงจาก
องค์กรภายนอก ปຓนตຌน12  

จากนิยามความหมายของหลักธรรมาภิบาลทีไตละหนวยงานเดຌก าหนดเวຌ  นัๅน 
จะหในเดຌวามีการ฿หຌนิยามทีไสอดคลຌองเป฿นทิศทางดียวกัน หากตตกตางกันทีไจ านวน
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ละป็นการปรับนิยาม฿หຌหมาะสมกับบริบทการท างาน
ของหนวยงานตน                                                             11 Click NLA, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (Good Governance), http://click.senate.go.th/?p=3772 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 12 ปธาน สุวรรณมงคล, กำรบริหำรงำนภำครัฐกับกำรสรຌำงธรรมำภิบำล, (กรุงทพฯ: กนจันทร์
การพิมพ์, 2558), 4 – 5. 
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1.2.1 กำรผลักดันธรรมำภิบำลทำงกฎหมำย  

฿นทางดຌานกฎหมาย รัฐบาลเทยริไมตຌนผลักดันหลักธรรมาภิบาลจาก 
การก าหนด ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการสรຌางระบบการบริหารกิจการบຌานมือง
ละสังคมทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๎ พืไอรงสรຌางธรรมาภิบาล฿นหนวยงานภาครัฐ ละ฿หຌปຓน
กนกลาง฿นการพัฒนาละสงสริมธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย ละ พระราชบัญญัติระบียบ
บริหารราชการผนดิน (ฉบับทีไ 5) พ.ศ. ๎๑๐5 มาตรา 31 บัญญัติ฿หຌการก าหนดหลักกณฑ์
ละวิธีการ฿นการปฏิบัติราชการละการสัไงการ฿หຌสวนราชการละขຌาราชการปฏิบัติราชการ
พืไอ฿หຌกิดการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 

ตอมาเดຌมีการยกลิกระบียบส านักนายกฯ ดังกลาว ละตราปຓน
กฎหมาย฿หม คือ พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
พ.ศ. ๎๑๐๒ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประทศละ
฿หຌบริการกประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ซึไงการบริหารราชการละการปฏิบัติหนຌาทีไ
ของสวนราชการนีๅ ตຌอง฿ชຌวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีพืไอ฿หຌ  การบริหารราชการ
ผนดินปຓนเปพืไอประยชน์สุขของประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
กิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจของรัฐ ลดขัๅนตอนการปฏิบัติงานทีไกินความจ าปຓน ละประชาชน
เดຌรับการอ านวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความตຌองการ รวมทัๅงมี การประมินผล
การปฏิบัติราชการอยางสมไ าสมอ    

1.2 กำรผลักดันธรรมำภิบำล฿นประทศเทย 
ภาพทีไ 1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ

บຌานมืองทีได ีพ.ศ. ๎๑๐๒ 
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นอกจากกฎหมายดังทีไเดຌกลาวมา฿นบืๅองตຌนลຌว ยังเดຌมีการก าหนด 
หลักธรรมาภิบาลเวຌ฿นกฎหมายอืไน โ พืไอ฿หຌการบริหารงานภาครัฐปຓนเปดຌวยความปรง฿ส 
สงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม ละปຓนครืไองมือหนึไง฿นการชวยปງองกันละกຌเขปัญหา
การทุจริต อาท ิ

พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ปຓนกฎหมายทีไตราขึๅนพืไอ฿หຌการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีกรอบการปฏิบัติงานทีไปຓนมาตรฐานดียวกัน ดยการก าหนดกณฑ์มาตรฐานกลางพืไอ฿หຌ
หนวยงานของรัฐทุกหงน าเป฿ชຌปຓนหลักปฏิบัติ ดยมุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน
฿หຌมากทีไสุด พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางปຓนธรรม มีการด านินการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานปຓนส าคัญซึไงจะกอ฿หຌกิดความคุຌมคา    
฿นการ฿ชຌจายงิน มีการวางผนการด านินงานละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะท า
฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌปຓนเปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐซึไงปຓน
มาตรการหนึไงพืไอปງองกันปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ประกอบกับมาตรการอืไน โ ชน การจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ซึไงจะท า฿หຌ
กิดความปรง฿ส฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ อันจะปຓนการสรຌางความชืไอมัไน
฿หຌกับสาธารณชนละกอ฿หຌกิดผลดีกับการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ฿หຌปຓนทีไยอมรับดยทัไวเป 

พระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ปຓนกฎหมาย
ทีไก าหนด฿หຌการ฿ชຌจายงินงบประมาณของรัฐตຌองด านินการปຓนเปตามหลักธรรมาภิบาล  
มีความปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ ดังปรากฏ฿หຌหใน฿นมาตราตอเปนีๅ 

มาตรา ๐๎ หนวยงานของรัฐซึไงมิ฿ชสวนราชการตຌองจัด฿หຌมีการวาง
หลักกณฑ์ละวิธีการกีไยวกับการบิกงิน การรับงิน การจายงิน ละการกใบรักษางิน 
ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายวาดຌวยการนัๅนบัญญัติเวຌ ดยตຌองปຓนเปตามหลักธรรมาภิบาล มีความปรง฿ส
ละตรวจสอบเดຌ 

มาตรา ๘์ การตรวจงินผนดินตຌองกระท าดຌวยความสุจริต รอบคอบ 
ปรง฿ส ทีไยงธรรม กลຌาหาญ ปราศจากอคติ ละปຓนเปตามหลักธรรมาภิบาล ดย฿หຌ
ปຓนเปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน 

฿นกรณีมีการกระท าผิดวินัยการงินการคลังของรัฐตามทีไก าหนดเวຌ฿น
พระราชบัญญัตินีๅ การสัไงลงทษทางปกครอง฿หຌปຓนเปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
วาดຌวยการตรวจงินผนดิน  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน 
พ.ศ. ๎๑๒1 ปຓนกฎหมายทีไก าหนด฿หຌมีการบูรณาการการท างานรวมกันระหวางส านักงาน
การตรวจงินผนดิน ส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง ละส านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ พืไอ฿หຌการ฿ชຌจายงินงบประมาณของรัฐปຓนเป
ดຌวยความปรง฿ส มีความรับผิดรับชอบ กิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล อันปຓน
องค์ประกอบหนึไงตามหลักธรรมาภิบาล ดังปรากฏ฿นมาตราดังตอเปนีๅ 

มาตรา 7 ภาย฿ตຌบังคับวรรคสาม ฿นกรณีทีไมีหลักฐานอันควรชืไอเดຌวา 
การ฿ชຌจายงินผนดินมีพฤติการณ์อันปຓนการทุจริตตอหนຌาทีไ จง฿จปฏิบัติหนຌาทีไหรือ฿ชຌอ านาจ
ขัดตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท า฿หຌการลือกตัๅงมิเดຌปຓนเปดยสุจริต
หรือทีไยงธรรม ละปຓนกรณีทีไผูຌวาการเมมีอ านาจจะด านินการ฿ดเดຌ ฿หຌผูຌวาการจຌง
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ คณะกรรมการการลือกตัๅง หรือ
หนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง ลຌวตกรณี พืไอทราบละด านินการตามหนຌาทีไละอ านาจตอเป 

฿นการด านินการของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติ คณะกรรมการการลือกตัๅง หรือหนวยงานอืไนทีไเดຌรับจຌงตามวรรคหนึไง ฿หຌถือวา
อกสารละหลักฐานทีไผูຌวาการตรวจสอบหรือจัดท าขึๅนปຓนสวนหนึไงของส านวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ คณะกรรมการการลือกตัๅง 
หรือของหนวยงานอืไนนัๅน ลຌวตกรณี 

฿นกรณีทีไผูຌวาการตรวจสอบการ฿ชຌจายงินผนดินลຌวมีหลักฐานอันควร
ชืไอเดຌวาจຌาหนຌาทีไของส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  
มีพฤติการณ์อันปຓนการทุจริตตอหนຌาทีไ จง฿จปฏิบัติหนຌาทีไหรือ฿ชຌอ านาจขัดตอบทบัญญัติ
หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฿หຌผูຌวาการจຌง฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติทราบ ละ฿หຌมีอ านาจด านินการเตสวนบืๅองตຌนตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไ
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติก าหนด การเตสวนบืๅองตຌน
ดังกลาวตຌองเมกระทบตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของส านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ ฿นฐานะพนักงานเตสวนหรือขຌาตรวจส านวน 
การเตสวนของจຌาหนຌาทีไดังกลาว มืไอผลการเตสวนบืๅองตຌนปรากฏปຓนประการ฿ด ฿หຌสงส านวน
การเตสวนบืๅองตຌน฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติพืไอพิจารณา
ด านินการตอเป ฿นกรณีทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติหในวา
การด านินการของผูຌวาการจะกระทบตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของส านักงาน
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติจะจຌง฿หຌผูຌวาการยุติการด านินการ
ละสงรืไอง฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติพืไอด านินการตอเป 

มาตรา 8 พืไอประยชน์฿นการระงับหรือยับยัๅงความสียหายทีไอาจกิดขึๅน
กการงินการคลังของรัฐ ฿หຌผูຌวาการสนอผลการตรวจสอบการกระท าทีไเมปຓนเปตามกฎหมาย
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วาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐละอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกการงินการคลังของรัฐ
อยางรຌายรง ตอคณะกรรมการพืไอพิจารณา 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการหในพຌองดຌวยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหนึไง 
฿หຌคณะกรรมการจัด฿หຌมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการการลือกตัๅงละคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติพืไอปรึกษาหารือรวมกัน ฿นกรณีทีไประชุมรวมมีมติ
หในพຌองกับผลการตรวจสอบดังกลาวดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจ านวน
กรรมการทีไลงคะนน ฿หຌประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลือกตัๅง ละประธาน
กรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติรวมกันลงนาม฿นหนังสือจຌงสภา
ผูຌทนราษฎร วุฒิสภา ละคณะรัฐมนตรีพืไอทราบดยเมชักชຌา ละ฿หຌปຂดผยผลการตรวจสอบ
ดังกลาวตอประชาชนพืไอทราบดຌวย 

฿หຌกรรมการตรวจงินผนดิน กรรมการการลือกตัๅง ละกรรมการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติทุกคน มีหนຌาทีไตຌองขຌารวมประชุมตามวรรคสอง ฿นกรณี
ทีไกรรมการผูຌ฿ดเมมาประชุมดยเมมีหตุอันสมควรหรือมาประชุมลຌวเมลงคะนนสียง 
หรืองดออกสียง ฿หຌถือวาปຓนการจง฿จฝຆาฝนเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง 
ตเมตัดสิทธิทีไจะลาออกจากต าหนงกอนวันประชุมหรือกอนลงมติ ลຌวตกรณี 

฿นการประชุมตามวรรคสอง ฿หຌผูຌวาการมีสิทธิขຌารวมประชุมละสดง
ความคิดหในเดຌดຌวยตเมมีสิทธิลงคะนน 

การประชุมของทีไประชุมรวมตามวรรคสอง ฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์  
ละวิธีการทีไทีไประชุมรวมก าหนด 

มาตรา 88 ฿นกรณีทีไผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรชืไอเดຌวา  
มีการกระท าดຌวยประการ฿ด โ ทีไมีผล฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีสวนเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม฿นการ฿ชຌงบประมาณรายจาย หรือตรวจสอบพบวา
คณะรัฐมนตรีปຓนผูຌกระท าการหรืออนุมัติ฿หຌกระท าการหรือรูຌวามีการกระท าดังกลาวลຌว 
ตมิเดຌสัไงยับยัๅง หรือพบวามีจຌาหนຌาทีไของหนวยรับตรวจจัดท าครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร
งินงบประมาณดยรูຌวามีการด านินการดังกลาว ฿หຌผูຌวาการจຌงคณะกรรมการปງองกัน  
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ พืไอด านินการตามหนຌาทีไละอ านาจตอเป 

฿นการด านินการของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติตามวรรคหนึไง฿หຌถือวารายงานละอกสารละหลักฐานทีไผูຌวาการจัดสง฿หຌ
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติปຓนสวนหนึไงของส านวนการเตสวน
หรือสอบสวนของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ    
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1.2.2 กำรผลักดันธรรมำภิบำลทำงยุทธศำสตร์หรือผน 
นอกหนือจากการผลักดันธรรมาภิบาลผานทางขຌอกฎหมายลຌว ยังเดຌมี

การกลาวถึง ธรรมาภิบาล ฿นผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ  ฉบับทีไ 12    
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีการก าหนดรืไองธรรมาภิบาลเวຌ฿นผนฯ ดยมีจุดนຌนหนึไง คือ 
การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละการสรຌางธรรมาภิบาล
฿นสังคมเทย ฿นระบบการบริหารจัดการภาครัฐตຌอง฿หຌความส าคัญกับการสงสริมละ
พัฒนาธรรมาภิบาล฿นภาครัฐอยางปຓนรูปธรรมทัๅง฿นดຌานระบบการบริหารงานละบุคลากร 
฿นสวนการบริหารจัดการภาครัฐ ฿หຌปรง฿ส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบเดຌอยาง
ปຓนธรรม ละประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอ านาจ ละบงภารกิจรับผิดชอบทีไ
หมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค ละทຌองถิไน ละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย รวมทัๅง    
มีการก าหนดธรรมาภิบาลปຓนหนึไง฿นประดในยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การบริหาร
จัดการ฿นภาครัฐการปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ยุทธศำสตร์ชำติวำดຌวยกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ มีการหยิบยกธรรมาภิบาลขึๅนปຓนยุทธศาสตร์หนึไง คือ ยุทธศาสตร์ทีไ ํ 
สริมสรຌางจิตส านึก คานิยม ฿หຌหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอมุงสงสริม สริมสรຌาง จิตส านึกละคานิยม฿หຌกหนวยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ฿นการรวมกันกຌเขละ
รับผิดชอบตอปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทัๅงการรณรงค์ ผยพร 
ประชาสัมพันธ์ ฿หຌทุกภาคสวนมีวินัย คารพกฎหมาย กฎ ละระบียบ ทีไจะปຓนกลเก
฿นการกຌเขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนปຓนการวางรากฐาน฿นการปງองกันละปราบปราม
การทุจริตภาครัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีมาตรการนวทาง฿นการสงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐทุกระดับเดຌรียนรูຌละปฏิบัติงาน ตามหนຌาทีไดຌวยหลักธรรมาภิบาล 

นอกจากนีๅ ยุทธศำสตร์ชำติวำดຌวยกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เดຌหในความส าคัญของธรรมาภิบาล฿นการลดปัญหา
การทุจริตละมีการหยิบยกประดในรืไองธรรมาภิบาลมาเวຌ฿นยุทธศาสตร์ดຌวยชนกัน อาทิ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย กลยุทธ์ทีไ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การรายงานละตรวจสอบธรรมาภิบาล฿นการน านยบายเปปฏิบัติ ซึไงปຓนกลยุทธ์ทีไสงสริม
฿หຌภาคธุรกิจอกชน สืไอมวลชน ละประชาชน฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบนยบาย
ทีไมีความสีไยงตอการทุจริต พืไอ฿หຌการด านินนยบายของรัฐปຓนเปดຌวยความปรง฿ส ละ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนาระบบปງองกันการทุจริตชิงรุก กลยุทธ์ทีไ 6 สนับสนุน฿หຌ
ภาคอกชนด านินการตามหลักบรรษัทภิบาล ซึไงมุงนຌน฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
ภาคอกชนหในถึงความส าคัญของการด านินธุรกิจดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดยอาจก าหนด
มาตรการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌภาคอกชนปฏิบัติตาม อาทิ มาตรการทางภาษี การยกยองชิดชูกียรติ
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฿หຌปຓนตัวอยางภาคธุรกิจทีไ฿ส฿จ฿นหลักธรรมาภิบาล รวมทัๅง มีการก าหนดบทลงทษกับ
ภาคอกชนทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการทุจริตอยางดใดขาดละรุนรงตามมาตรา 123/5 
หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต (ฉบับทีไ 3) 
พ.ศ. 2558  

ภาพทีไ 1.3  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การบริหารจัดการ฿นภาครัฐการปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

1.2.3 กำรผลักดันธรรมำภิบำลทำงนยบำย 
ทางดຌานนยบายของรัฐ พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี  

เดຌมีนยบายดຌานการสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาลละการปງองกัน
ปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ ขຌอ ํ์.๑ ฿ชຌมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝังคานิยม คุณธรรม จริยธรรมละจิตสานึก฿นการรักษาศักดิ์ศรีของความปຓน
ขຌาราชการละความซืไอสัตย์สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ  
พืไอปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกระดับ
อยางครงครัด ยกลิกหรือกຌเขกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับตาง โ ทีไเมจ าปຓน สรຌางภาระ
กประชาชนกินควรหรือปຂดชองอกาสการทุจริต ชน ระบียบการจัดซืๅอจัดจຌาง การอนุญาต 
อนุมัติ ละการขอรับบริการจากรัฐ ซึไงมีขัๅนตอนยืดยาว ฿ชຌวลานาน ซຌาซຌอน ละสีย
คา฿ชຌจายทัๅงของภาครัฐละอกชน 

฿นการด านินการตามขຌอ 10.5 เดຌมีการจัดครงการรณรงค์ปลุก
จิตส านึกสริมสรຌางธรรมาภิบาลรวมตຌานทุจริต พืไอสรຌางความตระหนักปลูกฝังจิตส านึก 
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ละสงสริมธรรมาภิบาลสรຌางทัศนคติหรือคานิยมรักความถูกตຌอง ละรวมปຓนสวนหนึไง   
฿นการตอตຌานการทุจริตพืไอสรຌางธรรมาภิบาล ฿หຌกิดขึๅน฿นภาคราชการละ฿นทุกภาคสวน 
รวมทัๅงพืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการ
ประชาชนของภาครัฐ การปฏิบัติหนຌาทีไตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (Good Governance) การด านินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก฿นการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยมีการลกปลีไยนรียนรูຌกับขຌาราชการ 
ภาคอกชนละภาคประชาชน฿นประดในตาง โ  

นอกจากนีๅ รัฐบาลเดຌมีมติหในชอบ฿หຌภาครัฐมีการด านินการพืไอสงสริม
฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินการของภาครัฐ อาทิ ขຌอตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) ละครงการความปรง฿ส฿นงานกอสรຌางภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) สามารถสรุปพอสังขปเดຌดังนีๅ 

ขຌอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)13 ริไมขึๅนมืไอวันทีไ 3 
กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบ฿หຌน าขຌอตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) 
ซึไ ง ปຓน ครืไ องมือทีไ พัฒนาดยองค์กรพืไ อความปร ง฿สนานาชาติ  (Transparency International: TI) ทีไ฿ชຌ฿นการปງองกันการทุจริตคอร์รัปชัน฿นครงการจัดซืๅอจัดจຌางมา฿ชຌ
พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นครงการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานภาครัฐ                                                            13 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, คูมือ การด านินงานตามขຌอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guidline, (กระทรวงการคลัง, 2559), 4 – 5. 

ภาพทีไ 1.4  นยบายขຌอ 10 การสงสริม 
การบริหารราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาล
ละการปງองกันปราบปรามการทุจริ ต 
ละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ 
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ขຌอตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP) ปຓนขຌอตกลงทีไปຓนลายลักษณ์อักษร
ร ว ม กั น  3 ฝຆ า ย ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคอกชนทีไสน฿จขຌามาปຓนผูຌ สนอราคาหรือ  
สนองานกับภาครัฐ ละผูຌสังกตการณ์ (Observer) 
วาจะเมกระท าการ฿ด โ ทีไสอเป฿นทางทุจริต ชน 
เมรียกรับงินสินบนหรือผลประยชน์อืไน฿ด ละ 
จะปฏิบัติหนຌาทีไของตนดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต 
ปรง฿สละปຓนธรรม ดยยอมรับ฿หຌมีบุคคลทีไสาม
ทีไ ม าจากภาคประชาสั งคม ขຌ ามามี ส วนร วม 
ปຓนผูຌสังกตการณ์ (Observer) ฿นกระบวนการ
จัดซืๅอจัดจຌางนัๅน โ ตัๅงตการจัดท ารางขอบขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จนถึงสิๅนสุดสัญญาซึไงผูຌสังกตการณ์จะตຌองก ากับดูลความสีไยง฿นการทุจริตคอร์รัปชัน    
฿นกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ละการด านินงานตามสัญญา ฿หຌขຌอสนอนะกีไยวกับ
มาตรการปງองกัน ตอบขຌอกังวลละขຌอรຌองรียนของผูຌสนอราคาหรือผูຌทีไกีไยวขຌองอืไน  โ  
จຌง฿หຌสาธารณชนทราบกีไยวกับความปรง฿สละความปຓนธรรมของกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง 

ครงกำรควำมปรง฿ส฿นงำนกอสรຌำงภำครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)14 ปຓนครงการทีไมีหลักการพืไอสรຌางความปรง฿ส 
฿นครงการกอสรຌางภาครัฐ ดยการวางระบบ฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับครงการ
กอสรຌางสูสาธารณชน฿นทุก โ ระยะทีได านินการ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตຌอง  
ของขຌอมูลทีไเดຌรับมาจากการปຂดผยขຌอมูลดยคณะท างานตรวจสอบขຌอมูล (Assurance Team) 
ละปล฿หຌอยู฿นรูปของภาษาทีไขຌา฿จงาย พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุมสามารถขຌา฿จเดຌ 
ละ฿ชຌขຌอมูลหลานีๅพืไอรียกรຌอง฿หຌกิดอาผิดกับผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบเดຌ฿นกรณีทีไมีความผิดปกติ
กิดขึๅนกับครงการกอสรຌาง ทัๅงนีๅ ฿นตละประทศทีไขຌารวมครงการ CoST จะด านินการ
ดยกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Multi – Stakeholder Group: MSG) ซึไงประกอบเปดຌวย
ตัวทนของภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม 

ทัๅงนีๅ มืไอวันทีไ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตงตัๅง
คณะกรรมการพืไอสงสริมความปรง฿ส฿นการกอสรຌางภาครัฐ (CoST Committee) ดยมี
ปลัดกระทรวงการคลังปຓนประธาน ละมีผูຌทนจากภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม 
รวมปຓนกรรมการ ละกรมบัญชีกลางปຓนกรรมการละลขานุการ ดยกรอบนวทาง  
การด านินครงการ คือ                                                            14 ทีไมา ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวสิาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 
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(1) การพิจารณาคัดลือกครงการจัดซืๅอจัดจຌางทีไจะขຌารวมครงการ CoST 
ดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดลือกครงการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานของรัฐสนอพืไอขຌารวม
ครงการ CoST ดยมีหลักกณฑ์การพิจารณาครงการทีไปຓนครงการกอสรຌางของ
หนวยงานของรัฐ ละปຓนครงการทีไมีความส าคัญละสงผลกระทบตอสาธารณชน (2) ปຂดผยขຌอมูลครงการจัดซืๅอจัดจຌาง ดยหนวยงานจຌาของครงการ
ตຌองปຂดผยขຌอมูลตลอดระยะวลาของครงการ ดยบงการปຂดผยขຌอมูลปຓน 2 ลักษณะ 
คือ (1) การปຂดผยขຌอมูลครงการตอสาธารณะหรือขຌอมูลชิงรุก (Proactive Disclosure) 
ละ (2) การปຂดผยขຌอมูลมืไอมีการรຌองขอหรือขຌอมูลชิงรับ (Reactive Disclosure) (3) ฿หຌปຂดผยขຌอมูลชิงรุก ผานทางระบบการปຂดผยขຌอมูลครงการ CoST 
ซึไงอยูบนวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง (4) คณะท างานตรวจสอบขຌอมูลทีไปຂดผยดยหนวยงานจัดซืๅอจัดจຌาง  

1.2.4 กำรผลักดันธรรมำภิบำลของหนวยงำนรัฐ 
1) ส ำนักงำน ก.พ.ร. นับปຓนหนวยงานภาครัฐซึไงท าหนຌาทีไสงสริม   

การพัฒนาระบบราชการละสงสริมธรรมาภิบาล฿นภาครัฐ ดังปรากฏ฿นพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน (ฉบับทีไ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (1) บัญญัติ฿หຌ 
ก.พ.ร. มีอ านาจหนຌาทีไสนอนะ฿หຌค าปรึกษากคณะรัฐมนตรีกีไยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการละงานของรัฐอยางอืไน ซึไงรวมถึงครงสรຌางระบบราชการ ระบบงบประมาณ 
ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรม คาตอบทนละวิธีปฏิบัติราชการอืไน
฿หຌปຓนเปตามมาตรา 3/1 ดยจะสนอนะ฿หຌมีการก าหนดปງาหมาย ยุทธศาสตร์ ละ
มาตรการกใเดຌ ดย฿นป พ.ศ. 2552 เดຌศึกษาละจัดท ากณฑ์ส าหรับ฿ชຌ฿นการส ารวจละ
ประมินระดับธรรมาภิบาลของสวนราชการละจังหวัด ซึไงเดຌก าหนดหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ 

มืไอป พ.ศ. 2553 ส านักงาน ก.พ.ร. เดຌมีการส ารวจสถานะการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี฿นหนวยงานของรัฐ ดยมี
การกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางซึไงปຓนสวนราชการระดับกรมหรือทียบทากรม
จ านวน 46 หนวยงาน สวนราชการระดับจังหวัดกระจายทัไวทุกภูมิภาค จ านวน 19 จังหวัด 
ละสถาบันอุดมศึกษา 14 หนวยงาน รวมทัๅงสิๅน 79 หนวยงาน พบวา สถานการณ์ปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี฿นหนวยงานของรัฐ 10 หลัก 
สามารถบงเดຌปຓน 3 ระดับ คือ 

การปฏิบัติราชการทีไอยู฿นระดับคอนขຌางดี ประกอบดຌวยหลักนิติธรรม 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความปรง฿ส หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
ละหลักความสมอภาค ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาสวนราชการเดຌสงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติราชการ   
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ท าหนຌาทีไดยค านึงถึงกฎหมาย กฎระบียบ ขຌอบังคับ฿นการปฏิบัติงานอยางครงครัดละ
ปຓนธรรม มีการด านินการ฿นการรียนรูຌละรับฟังความตຌองการละความคาดหวัง
ของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียละการอ านวยความสะดวกตอประชาชนทีไรับบริการ 
รวมถึงจัดชองการบริการทีไประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌงาย มีการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร
฿หຌประชาชนทราบอยางสมไ าสมอ มีระบบงานทีไอืๅอตอการท างานตามผนยุทธศาสตร์  
ละน าเปสูการปฏิบัติละน าเปสูการบรรลุปງาหมายทีไวางเวຌ มีการด านินการลดขัๅนตอน
ละระยะวลา฿นการปฏิบัติราชการ ดยมีการ฿ชຌทคนิคละครืไองมือ฿นการบริหารจัดการ
สมัย฿หมทีไมีประสิทธิภาพ ละการสงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติราชการ฿หຌบริการกผูຌรับบริการละ 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียดຌวยความปຓนธรรมละทาทียม 

การปฏิบัติราชการทีไอยู฿นระดับปานกลาง ประกอบดຌวยหลักการ  
มีสวนรวม ละหลักการกระจายอ านาจ ซึไงสดง฿หຌหในวาสวนราชการยังเมเดຌ฿หຌ
ความส าคัญทาทีไควร฿นการปຂด฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการก าหนดนวทาง     
รวมกຌปัญหา฿นกระบวนการตัดสิน฿จตอการจัดบริการของรัฐ การตรวจสอบการท างาน
ของรัฐควรตຌองมีการสริมสรຌางศักยภาพของประชาชน฿หຌมีสวนรวม฿นกระบวนการบริหาร
ราชการรวมกับสวนราชการอยางครอบคลุมทัไวถึงมากยิไงขึๅน ซึไงถือวาหลักการมีสวนรวมปຓน
ประดในส าคัญ฿นสังคมเทย ดยสวนราชการตຌอง฿หຌความส าคัญละด านินการอยางจริงจัง 
อันจะน าเปสูการกຌปัญหา฿นสังคมทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน รวมทัๅงการถายอนภารกิจ฿หຌก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือการ฿หຌภาคสวนอืไนขຌามาด านินการทนดຌวย 

การปฏิบัติราชการทีไอยู฿นระดับคอนขຌางตไ า คือ หลักมุงนຌนฉันทามติ 
ซึไงถือเดຌวาปຓนรืไองรงดวนทีไสวนราชการตຌอง฿หຌความส าคัญมากทีไสุด นืไองจากจะปຓน
นวทางส าคัญ฿นการสรຌางความสมานฉันท์ของสังคมเทย 

มืไอวันทีไ 1 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบขຌอสนอ
หลักการ มาตรการ ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี15 พิไมติม รวมทัๅงผนการด านินการ
ขับคลืไอนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสูการปຓนระบบราชการ 4.0 ละการก าหนด
หนวยงานรับผิดชอบด านินการตามทีไส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) สนอ 

สาระส าคัญของรืไอง คือ ตามทีไพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์
ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 เดຌก าหนดปງาหมายของการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดีพืไอมุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ทีไมีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจของรัฐนัๅน ตนืไองจากหลักกณฑ์ละ                                                           15 รัฐบาลเทย, สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี  1 พฤษภาคม 2561 , http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11886 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 3 พฤษภาคม 2561). 
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วิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีตามทีไเดຌบัญญัติเวຌ฿นพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ยังเม
ครอบคลุมประดในการพัฒนาระบบราชการบางประการ ดังนัๅน จึงสมควรพิไมติมมาตรการ
ละวิธีการ฿หຌสวนราชการตຌองปฏิบัติ ซึไงสรุปสาระส าคัญของขຌอสนอหลักการ มาตรการ 
ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมติม ดังนีๅ 

1. ขຌอสนอหลักกำร มำตรกำร ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี 
พิไมติม ดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 50 หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 เดຌสนอมาตรการละวิธีการ฿หຌสวนราชการ
ตຌองปฏิบัติพิไมติมรวม 2 ประดใน ดังนีๅ  ประดในทีไ 1 ระบบราชการทีไปิดกวຌางละชืไอมยงกัน  หลักการ พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการปຓนเปอยางปຂดกวຌาง 
ชืไอมยงกัน ละกิดความชืไอถือเวຌวาง฿จ฿หຌปຓนหนຌาทีไของสวนราชการทีไจะตຌองปຂดผย 
บงปัน ละชืไอมยงขຌอมูลขาวสารสนทศระหวางหนวยงานภาครัฐ รวมทัๅงตຌองท า฿หຌ
ประชาชนสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์ขຌอมูลขาวสารสนทศเดຌดยงาย นอกจากนีๅ ฿นกรณี
ทีไมีความจ าปຓนตอการพัฒนากิจการบຌานมืองหรือการปฏิบัติราชการ฿หຌบรรลุตามปງาหมาย
ทีไตຌองการ฿หຌสวนราชการ ตຌองด านินการสานพลังการท างานรวมกับภาคสวนอืไน โ ฿นสังคม 
หรือปຂด฿หຌภาคสวนอืไน โ เดຌขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารงาน  ประดในทีไ 2 ระบบราชการทีไยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง มีขีด
สมรรถนะสูงละทันสมัย 

 หลักการ ฿นการบริหารราชการพืไอประยชน์สุขของประชาชน
ดยยึดประชาชนปຓนศูนย์กลาง ฿หຌสวนราชการริริไมคิดคຌนนวัตกรรมทีไกิดประยชน์หรือ
สรຌางคุณคา฿นดຌานตาง โ ทัๅงดຌานนยบายสาธารณะ ดຌานการ฿หຌบริการ ดຌานกระบวนการ 
ละดຌานการบริหารจัดการองค์การ ปຓนตຌน ดย฿หຌความส าคัญตอกระบวนการคิดชิงออกบบ
รวมกับประชาชน ผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย รวมทัๅงการน าทคนลยี฿หมขຌามา
ประยุกต์฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพอ านวยความสะดวก ลดคา฿ชຌจาย ระยะวลา ละขัๅนตอน 
นอกจากนีๅ ฿หຌถือปຓนหนຌาทีไของผูຌบังคับบัญชาทีไจะตຌองปรับกระบวนการทางความคิดละ
พิไมพูนสมรรถนะ ตลอดจนการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌบุคลากรกิดความผูกพันตอองค์การพืไอ฿หຌ
กิดขวัญก าลัง฿จละความมุงมัไนทุมท฿นการปฏิบัติราชการ รวมทัๅงปຓนหนຌาทีไของผูຌปฏิบัติงาน
ทีไจะตຌองพัฒนาตนองอยางสมไ าสมอ 

2. ผนกำรด ำนินกำรขับคลืไอน พืไอ฿หຌสวนราชการพัฒนาการบริหาร
จัดการเปสูการปຓนระบบราชการ 4.0 เดຌก าหนดผนการด านินการขับคลืไอน ดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 50 หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
พิไมติม พืไอก าหนดนวทางละปฏิบัติงาน฿นการยกระดับสูระบบราชการ 4.0 ละ฿หຌ
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ส านักงาน ก.พ.ร. ปຓนหนวยงานหลัก฿นการสงสริมละติดตามหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีการด านินการ
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (พิไมติม) ดยก าหนดผนการด านินงาน 
ประกอบดຌวย 2 ระยะ ดังนีๅ  2.1 การด านินการระยะสัๅน (มีนาคม – กันยายน 2561) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ด านินการสรຌางการรับรูຌ ความขຌา฿จ  
ละตรียมความพรຌอม฿หຌหนวยงานภาครัฐกีไยวกับนวทางการด านินการตามหลักกณฑ์
ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (พิไมติม) ละนวทางการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 
รวมถึง฿หຌหนวยงานภาครัฐด านินการจัดท าผน/นวทางพัฒนาสูระบบราชการ 4.0  
ทีไสอดคลຌองตามหลักกณฑ์ฯ (พิไมติม) การพัฒนาสูระบบราชการ 4.0   2.2 การด านินการระยะยาว (ตัๅ งตดือนตุลาคม 2561  
ป็นตຌนเป) 

หนวยงานภาครัฐด านินการติดตามประมินผลการด านินการ
ตามผน/นวทางทีไก าหนดปຓนประจ าทุกป พืไอหาอกาส฿นการปรับปรุงองค์การละด านินการ
พัฒนาอยางตอนืไอง ดยมี ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรองสถานะการปຓนระบบราชการ 4.0 

2) สถำบันสงสริมกำรบริหำรกิจกำรบำนมืองทีไดี ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
(Institute for Good Governance Promotion: IGP) จัดตัๅงขึๅนตามมติคณะรัฐมนตรี 
มืไอวันทีไ 20 มกราคม 2547 ซึไงตอมาเดຌรับการปลงสภาพจากหนวยงาน฿นสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปຓนหนวยบริการรูปบบพิศษ 
(Service Delivery Unit: SDU) ฿นก ากับของส านักงาน ก.พ.ร. มืไอวันทีไ 7 มีนาคม 2547 
ดยมีวัตถุประสงค์฿นการกอตัๅง คือ (1) พืไอสงสริม฿หຌมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐทีไดี (2) พืไอสงสริมละด านินการ฿หຌมีการฝຄกอบรมละพัฒนาขຌาราชการละ
จຌาหนຌาทีไของรัฐพืไอสริมสรຌางการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี (3) สงสริมความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคอกชนละประชาชนพืไอสริมสรຌางการบริหาร
จัดการภาครัฐทีไดี ละ (4) ฿หຌบริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือปຓนทีไปรึกษาพืไอ
สริมสรຌางการบริหารจัดการภาครัฐทีไดี ทัๅงนีๅ อาจสรุปเดຌวาหนวยงานดังกลาวมีหนຌาทีไ
฿นการ฿หຌบริการทางวิชาการกส านักงาน ก.พ.ร. ปຓนหลัก ละ฿หຌบริการกสวนราชการอืไน 
หนวยงานของรัฐละอกชน พืไอสงสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีได1ี6                                                             16 สถาบันสงสริมการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ส านักงาน ก.พ.ร. , ความปຓนมา, http://www.igpthai.org/contact.php?mod=3 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 6 ตุลาคม 2560). 
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3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน (ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี) เดຌมีการคัดลือกละ฿หຌรางวัลก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รียกวา รำงวัล
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีกำรบริหำรจัดกำรทีไดี ดยรางวัลนีๅกิดขึๅนจากนยบาย
ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (ก.ก.ถ.) ฿นการ฿ชຌ
งินอุดหนุนปຓนรางวัลพืไอปຓนรงกระตุຌนละจูง฿จ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.) 
เดຌขຌาสูการขงขัน฿นการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทຌองถิไน     
ตามหลักธรรมาภิบาลละหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีอันจะสงผล฿หຌการ฿หຌบริการ
สาธารณะของ อปท. ปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความตຌองการ  
ของประชาชน ละพืไอพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญ กຌาวหนຌาอยางยัไงยืนตามวัตถุประสงค์
ของการกระจายอ านาจ฿หຌก อปท. อยางทຌจริง ดยริริไม฿หຌมีการมอบรางวัลนีๅมาตัๅงตป 
พ.ศ. ๎๑๐๒ จนถึงปัจจุบัน 

4) สถำบันพระปกกลຌำ ปຓนหนวยงานอิสระของรัฐ ภาย฿ตຌการก ากับ
ดูลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจ฿นการสงสริมละพัฒนาความรูຌละการปกครอง
฿นระบอบประชาธิปเตย เดຌลใงหในถึงความส าคัญของการพัฒนาการปกครองทຌองถิไน฿หຌปຓน
รากฐานทีไมัไนคงของการปกครองระบอบประชาธิปเตย จึงเดຌจัด฿หຌมีการมอบรางวัล
พระปกกลຌา ละ฿บประกาศกียรติคุณสถาบันพระปกกลຌาขึๅนปຓนประจ าทุกป ตัๅงตป 2544 
ปຓนตຌนมา ซึไง฿หຌความส าคัญกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีความดดดนดຌานความปรง฿ส
ละสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตอมา฿นป 2552 สถาบันเดຌขยายรางวัล
พระปกกลຌา฿หຌครอบคลุมการด านินงานของทຌองถิไน อาทิ การสงสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นกิจการทຌองถิไน การสริมสรຌางสันติสุขละความสมานฉันท์฿นทຌองถิไน ละ  
การสริมสรຌางครือขายจากภาคสวนตาง โ ฿นการด านินงานพัฒนาทຌองถิไน ปຓนตຌน 
ดย รำงวัลพระปกกลຌำส ำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีควำมป็นลิศ จ านก
ออกปຓน 3 ประภท เดຌก 

ประภททีไ 1 ดຌานความปรง฿สละสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
ประภททีไ 2 ดຌานการสริมสรຌางสันติสุขละความสมานฉันท์ 
ประภททีไ 3 ดຌานการสริมสรຌางครือขาย รัฐ อกชน ละประชาสังคม 
นอกจากนีๅ ยังมีการจัดอบรม หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำล

ของผูຌบริหำรระดับกลำง17 ฿หຌกับขຌาราชการพลรือนตัๅงตระดับช านาญการหรือช านาญงาน
ขึๅนเป ผูຌบริหารละสมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการทຌองถิไนทีได ารงต าหนงระดับ 7 – 8                                                            17 สถาบันพระปกกลຌา, หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผูຌบริหารระดับกลาง, http://www.kpi.ac.th/ธรรมาภิบาลของผูຌบริหารระดับกลาง/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 19 มษายน 2561). 
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จຌาหนຌาทีไ พนักงาน฿นหนวยงานของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือขຌาราชการ
จຌาหนຌาทีไ พนักงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทีได ารงต าหนงผูຌบริหารระดับกลาง 
ผูຌบริหารภาคอกชน ตลอดจนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จ ซึไง ผูຌบริหารระดับกลาง ปຓนผูຌทีไมี
ความส าคัญ฿นการขับคลืไอนการบริหารองค์กรเปสูความส ารใจปຓนอยางมาก นืไองจากปຓน
สมือนคนกลางทีไตຌองรับละน านยบายจากผูຌบริหารระดับสูงเปปฏิบัติ ซึไง฿นการปฏิบัติ
จ าปຓนตຌองประสานละก ากับดูลนยบายละงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปຓนเปตามพันธกิจ
ละปງาหมายทีไก าหนด 

หลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1) พืไอสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จบริบทการมืองการปกครอง฿นระบอบ

ประชาธิปเตยละปຓนกลเก฿นการขับคลืไอน สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปเตยอยางปຓนระบบ 
2) พืไอ฿หຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับนวคิด ความส าคัญ ละ

หลักการธรรมาภิบาล ตลอดจนการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นบริบทตาง โ ละสามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารงานทีไยึดมัไน฿นคุณธรรม จริยธรรม พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการ
บริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ตอบสนองความตຌองการของประชาชนละรักษาผลประยชน์
ของประทศชาติดยรวม 

3) พืไอสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ กีไยวกับการบริหารองค์กร฿นสภาวะ
การปลีไยนปลง ตลอดจน฿หຌทราบถึงครืไองมือการบริหารสมัย฿หม พืไอ฿ชຌปຓนกลเก฿นการน าเป
ปรับ฿ชຌ฿หຌกิดการบริหารงานทีไมีหลักธรรมภิบาล฿นองค์กรอยางหมาะสม  

1.2.5 กำรผลักดันธรรมำภิบำลของภำคอกชน 
นืไองดຌวย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ละตลำด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปຓนองค์กรทีไมีภารกิจ฿นการสงสริม พัฒนา ละก ากับดูลตลาดทุน 
การด านินการของ ก.ล.ต. จึงตຌองปรง฿ส เดຌรับความชืไอถือ ละ฿หຌความปຓนธรรมกทุกคน
ทีไกีไยวขຌอง ซึไงคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฿หຌความส าคัญอยางมาก฿นรืไองการมีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ขององค์กร ก.ล.ต. จึงเดຌก าหนดนวทางธรรมาภิบาลขึๅนพืไอปຓน
กรอบนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ละส านักงาน ก.ล.ต. 
ทัๅงนีๅ ก.ล.ต. เดຌก าหนดกรอบธรรมาภิบาลส าหรับกรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงาน เวຌ฿น
รืไองตอเปนีๅ  

1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนຌาทีไ (Accountability)  
2. ความส านึก฿นหนຌาทีไอยางตใมความสามารถละมีประสิทธิภาพ 

(Responsibility) 
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3. ความคารพ฿นสิทธิละการปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสียอยางสุจริตละ
ทาทียมกัน รวมถึงการ฿หຌอกาสผูຌมีสวนเดຌสียมีสวนรวมอยางปຓนธรรม (Equitable Treatment and Participation) 

4. การปຂดผยขຌอมูลละการด านินงานดຌวยความปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
(Transparency) 

5. การควบคุมภาย฿นละการตรวจสอบภาย฿น (Internal Control and Internal Audit) 
6. การพิไมมูลคา฿หຌกตลาดทุนทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว (Value Creation) ดยการพัฒนา ปรับปรุง ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน  
7. การวางกรอบจริยธรรมละจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics) 
อีกทัๅง ตระหนักถึงความส าคัญทีไควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

(Investment Governance Code: I Code) พืไอปຓนหลักปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการ
ลงทุนของผูຌลงทุนสถาบันตามนวทางสากล การมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุนนีๅจะน ามาซึไง
ความนาชืไอถือของผูຌลงทุนสถาบันทีไรับจัดการงินลงทุน฿หຌกับทัๅงลูกคຌา ฿นประทศละ
ตางประทศ ละปຓนการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไกืๅอหนุน฿หຌกิดการก ากับดูลกิจการทีไดี 
ละการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบของบริษัทละกิจการ฿นตลาดทุนเทยดຌวย ซึไง I Code 
ประกอบดຌวยหลักปฏิบัติ 7 ขຌอ เดຌก 

(1) ก าหนดนยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีไชัดจน 
(2) มีการจัดการความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางพียงพอพืไอประยชน์

ทีไดีทีไสุดของลูกคຌา 
(3) ตัดสิน฿จละติดตามบริษัททีไลงทุนอยาง฿กลຌชิดละทันหตุการณ์ 

(Actively) 
(4) พิไมระดับ฿นการติดตามบริษัททีไลงทุน มืไอหในวาการติดตาม฿นหลัก

ปฏิบัติทีไ 3 เมพียงพอ (Escalating Investee Companies) 
(5) ปຂดผยนยบายการ฿ชຌสิทธิออกสียงละผลการ฿ชຌสิทธิออกสียง 
(6) รวมมือกับผูຌลงทุนอืไนตามความหมาะสม (Collective Engagement) 
(7) ปຂดผยนยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ละการปฏิบัติตามนยบาย

ตอลูกคຌาอยางสมไ าสมอ 
อยางเรกใตาม ความส ารใจของการน า I Code ออก฿ชຌ ตຌองอาศัย

ความพรຌอมพรียงของผูຌลงทุนสถาบัน฿นการรับละปฏิบัติตาม I Code ซึไงความพรຌอมพรียง
ดังกลาวจะกิดขึๅนเดຌตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายฝຆาย ดังนัๅน ฿นการขับคลืไอนพืไอ฿หຌ
บรรลุปງาประสงค์ทีไวางเวຌ องค์กรทีไกีไยวขຌองกับผูຌลงทุนสถาบัน 9 องค์กร จึงเดຌรวมกัน
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ถลงความรวมมือ ฿นการสนับสนุน฿หຌกิดการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลการลงทุน 
มืไอวันทีไ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดยจะรวมมือกัน฿น 5 รืไอง เดຌก 

(1) ก าหนดนวทางการขับคลืไอนรวมกัน฿นการผลักดัน฿หຌกิดการน า I Code เปปฏิบัติ 
(2) พัฒนาคูมือ นวปฏิบัติ ตลอดจนหลักสูตรตาง โ ทีไสงสริมการปฏิบัติ

ตาม I Code ฿หຌสอดคลຌองละปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ตลอดจนทบทวน I Code ฿หຌมี
พัฒนาการปຓนเปตามมาตรฐานสากล 

(3) รวมกันพืไอผลักดัน฿หຌผูຌลงทุนสถาบันทีไอยูภาย฿ตຌการดูล ประกาศ
รับการปฏิบัติตาม I Code ละน าเปปฏิบัติอยางจริงจัง 

(4) สนับสนุน฿หຌผูຌลงทุนลือก฿ชຌบริการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนละผูຌ฿หຌบริการทีไประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ฿นการบริหารจัดการงินลงทุน 
หรือบริการทีไกีไยวขຌอง 

(5) พัฒนาการปຂดผยขຌอมูลการปฏิบัติตาม I Code ฿หຌสะทຌอนการมี
ธรรมาภิบาลการลงทุนของผูຌลงทุนสถาบันละมีชองทาง฿นการขຌาถึงเดຌงาย 

นอกจากนีๅ จะมีการรวมกันจัดตัๅงคณะท างานขึๅนพืไอ฿หຌการประสาน
ความรวมมือละขับคลืไอนปຓนเปอยางมีประสิทธิผล ดยคณะท างานดังกลาว 
ประกอบดຌวย ผูຌทนจากองค์กรทีไกีไยวขຌอง ชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับละสงสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนบ าหนใจบ านาญขຌาราชการ ส านักงานประกันสังคม 
สภาธุรกิจตลาดทุนเทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตเทย สมาคมประกัน
วินาศภัยเทย สมาคมกองทุนส ารองลีๅยงชีพ ดยมีลขาธิการส านักงาน ก.ล.ต. ปຓนประธาน
ฝຆายสงสริมบรรษัทภิบาล ส านักงาน ก.ล.ต. ท าหนຌาทีไลขานุการ 

การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของภาคอกชน฿นประทศเทย มีพัฒนาการ
ทีไดีขึๅน นับตัๅงตหลังวิกฤติ ป พ.ศ. 2540 ซึไงปัจจุบันภาคอกชนดยฉพาะ฿นตลาดหลักทรัพย์ 
มีคะนนรืไองการมีธรรมาภิบาลอยู฿นอันดับตຌนของอาซียน ละจากการส ารวจลาสุดพบวา
มีกวา 354 บริษัทหรือประมาณ 79% ของบริษัทจดทะบียนทีไมีนยบายสงสริมธรรมาภิบาล
ละตอตຌานการคอร์รัปชัน18 ซึไงการประมินธรรมาภิบาลทีไกลาวถึงนัๅน รียกวา ASEAN CG Scorecard19 ปຓนครงการทีไริริไมดย ASEAN Capital Markets Forum ซึไงกิดจาก
การสนับสนุนของ ก.ล.ต. ฿นภูมิภาคอาซียน พืไอท าการประมินการก ากับดูลกิจการของ                                                           18 บัณฑิต  นิจถาวร, ทีดีอาร์เอ นะ 5 มาตรการรงดวน รืๅอ฿หญระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ
, https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 19 IOD, ASEAN CG Scorecard 2015,http://www.thai-iod.com/th/projects-2-detail.asp?id=316 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 16 ตุลาคม 2560). 
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บริษัทจดทะบียน6 ประทศ฿นอาซียน เดຌก อินดนีซีย มาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ สิงคปร์ 
เทย ละวียดนาม ดยเดຌด านินการมาตัๅงตป 2555ดยมีวัตถุประสงค์พืไอตຌองการ
ยกระดับธรรมาภิบาลหรือการก ากับดูลกิจการทีไดีของบริษัทจดทะบียน฿นภูมิภาคอาซียน
฿หຌทัดทียมสากล พืไอรองรับการปຂดสรีของประชาคมศรษฐกิจอาซียนละพืไอสงสริม 
฿หຌตลาดทุนอาซียนปຓนทีไสน฿จละยอมรับของผูຌลงทุนทัไวลก 

กณฑ์฿นการประมินจะอิงกับหลักการขององค์กรพืไอความรวมมือละ
พัฒนาทางศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development Centre: OECD) ธนาคารลก International Corporate Governance Network Asian Corporate Governance Association ละ Code of Corporate Governance ของ
บางประทศ ชน ออสตรลีย อังกฤษ ปຓนตຌน ดยผูຌประมินคือ CG expert ของตละประทศ 
ซึไงของเทย คือ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย (IOD) วิธีการทีไ฿ชຌ฿นการประมิน 
คือ คัดลือกบริษัทจดทะบียน 100 บริษัทรกทีไมีมูลคาทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด ณ วันทีไ 30 มษายน ของทุกป ละปຓนบริษัททีไมีขຌอมูลปຓน
ภาษาอังกฤษ เดຌก รายงานประจ าป หนังสือชิญประชุมผูຌถือหุຌน รายงานการประชุม 
วใบเซต์ของบริษัทฯ ซึไงมีคะนนรวม 142 คะนน ประกอบดຌวย 2 สวน คือ (1) คะนน
ปกติ 100 คะนน (179 ขຌอ) ดังนีๅ 

ตารางทีไ 1.1  กณฑ์การประมิน ASEAN CG Scorecard20 
หมวดกำรประมิน จ ำนวนขຌอ นๅ ำหนัก คะนน 1) สิทธิของผูຌถือหุຌน  25 10% 10 

2) การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยาง 
ทาทียมกัน  17 15% 15 3) การปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสีย 21 10% 10 
4) การปຂดผยขຌอมูลละ 
ความปรง฿ส  40 25% 25 
5) ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 76 40% 40                                                            20 IOD, ASEAN CG Scorecard 2015, http://www.thai-iod.com/th/projects-2-detail.asp?id=316 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 16 ตุลาคม 2560). 
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(2) คะนน Bonus (9 ขຌอ) 42 คะนน ละคะนน Penalty (21 ขຌอ) 53 
คะนน ทัๅงนีๅ คะนน Bonus ละ คะนน Penalty ตละขຌอคะนนเมทากันขึๅนอยูกับ
ความส าคัญของรืไองนัๅน โ 

ผลการประมิน ป พ.ศ. 2558 บริษัทจดทะบียนเทย 23 หง ติดอันดับ 
50 บริษัทรกทีไเดຌคะนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากทีไสุด ตามดຌวยบริษัทจดทะบียน
จากประทศฟຂลิปปຂนส์ 11 บริษัท สิงคปร์ 8 บริษัท มาลซีย 6 บริษัท ละอินดนีซีย  
2 บริษัท นอกจากนีๅ บริษัท จดทะบียนเทยสองบริษัท เดຌก บริษัท พีทีที กลบอล คมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) ละบริษัท สามารถ คอร์ปอรชัไน จ ากัด (มหาชน) เดຌคะนน CG สูงสุด   
5 อันดับรกของอาซียนอีกดຌวย21 

ตัวอยางบริษัททีไมีนยบายสงสริมหรือด านินธุรกิจบนพืๅนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 1. บริษัท พีทีที กลบอล คมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ก าหนดนวปฏิบัติ
ละการก ากับดูลกิจการทีไดี฿หຌสอดคลຌองกับหลักการสากลของ OECD รวมทัๅงนวปฏิบัติ
ของส านักงาน ก.ล.ต.ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ซึไงครอบคลุมหลักการส าคัญ฿น 5 หมวด เดຌก สิทธิของผูຌถือหุຌน (Rights of Shareholders) การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌน
อยางทาทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) การค านึงถึงบทบาท
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Responsibilities to Stakeholders) การปຂดผยขຌอมูลละ 
ความปรง฿ส (Disclosure of Information and Transparency) ละความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท  (Responsibilities of the Board of Directors) อีกทัๅ ง 
คณะกรรมการบริษัทเดຌก าหนดนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี พืไอ฿หຌทุกคนยึดถือ
ปຓนนวปฏิบัติ ดังนีๅ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือนวปฏิบัติทีไปຓนสากลละมุงมัไน
พัฒนาการก ากับดูลกิจการทีไดีตามหลักการมาตรฐานสากล฿หຌสูงขึๅนอยางตอนืไอง อันเดຌก 
การค านึงถึงสิทธิของผูຌถือหุຌน การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยางทาทียมกัน การ฿หຌความส าคัญ 
กับบทบาทของผูຌมีสวนเดຌสีย การปຂดผยขຌอมูลละความปรง฿ส ละความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 

(2) คณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงานทุกคน มุงมัไนทีไจะน าหลักส าคัญ
฿นการก ากับดูลกิจการทีไ ดี  คื อ  Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency ละ Ethics (C-R-E-A-T-E)                                                             21 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์, ASEAN CG Scorecard, http://www.cgthailand.org/TH/Assessment/WorldClass/Pages/interassessment.aspx 
(สืบคຌนมืไอวันทีไ 16 ตุลาคม 2560). 
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มา฿ชຌปຓนนวทาง฿นการด านินงาน ตลอดจนครงครัดตอการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌปຓนเปตาม
กฎหมายละขຌอก าหนดทีไกีไยวขຌอง฿นทุกประทศทีไขຌาเปลงทุน 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัด฿หຌมี ครงสรຌางการบริหารทีไมี
ความสัมพันธ์ระหวางคณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละผูຌถือหุຌน อยางปຓนธรรม รวมทัๅงมีบทบาท
ส าคัญ฿นการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นยบาย ละผนงานทีไส าคัญ มีระบบการติดตาม/
วัดผลการด านินงาน ละบริหารความสีไยงอยางมีประสิทธิภาพ มีความปຓนอิสระละ
รับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนຌาทีไของตนตามหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี 

ดยคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหาร จะปຓนผูຌน า฿นดຌานจริยธรรม 
ละปຓนตัวอยาง฿นการปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ ตลอดจนสงสริมวัฒนธรรมการก ากับดูลกิจการทีไดี ดูลรับผิดชอบ 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌอง ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติละด านินธุรกิจดยค านึงถึง  
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูຌบริภค ละการ฿ชຌรงงานอยางปຓนธรรม พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตาม ประมินผล ละทบทวน พืไอ฿หຌพนักงานทุกคนยึดถือละปฏิบัติ
ตามนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีอยางครบถຌวนละยัไงยืน22 

2. บริษัท สำมำรถ คอร์ปอรชัไน จ ำกัด (มหำชน) เดຌยึดถือการก ากับ
ดูลกจิการทีไดีปຓนนวทางทีไบริษัทฯ ชืไอมัไนละน ามา฿ชຌปຓนนยบายส าคัญ฿นการด านินธุรกิจ 
ซึไงคณะกรรมการ มีบทบาทส าคัญยิไงตอการบริหารงานของบริษัทฯ ดยปຓนผูຌก าหนด
นยบายการบริหารกิจการ รวมทัๅงระบบการก ากับดูล พืไอ฿หຌด านินกิจการปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยมีคณะกรรมการก ากับดูลกิจการคอยสอดสองดูล
฿หຌพนักงานเดຌถือปฏิบัติอยางครงครัด ซึไงคณะกรรมการเดຌมีการทบทวนนยบายดังกลาว
ปຓนประจ าทุกป ทัๅงนีๅ นยบายการก ากับดูลกิจการฉบับทีไ฿ชຌอยู฿นปัจจุบันสอดคลຌองกับ
หลักการก ากับดูลกิจการทีไดีส าหรับบริษัทจดทะบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึไงครอบคลุม 
5 ประดใน เดຌก สิทธิของผูຌถือหุຌน การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยางทาทียมกัน บทบาทของ  
ผูຌมีสวนเดຌสีย การปຂดผยขຌอมูลละความปรง฿ส ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ23                                                                 22 บริษัท พีทีที กลบอล คมิคอล จ ากัด (มหาชน), นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี, http://www.pttgcgroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy 
(สืบคຌนมืไอวันทีไ 25 ตุลาคม 2560). 23 บริษัท สามารถคอร์ปอรชัน จ ากัด (มหาชน), นยบายการก ากับดูลกิจการ, http://www.samartcorp.com/upload_files/CG/Policy%20CG%2022-02-60.pdf  (สืบคຌน
มืไอวันทีไ 25 ตุลาคม 2560). 
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1.2.6 กำรผลักดันธรรมำภิบำลของภำคประชำสังคม 
ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน 
(ฉบับทีไ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 ก าหนด฿หຌ฿น
จั ง ห วั ด ห นึไ ง น อ ก จ า ก ก รุ ง  ท พ ม ห า น ค ร  ฿ หຌ มี
คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึไง รียกดย
ยอวา ก.ธ.จ. ท าหนຌาทีไสอดสองละสนอนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐ฿นจังหวัด฿หຌ฿ชຌวิธีการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดีละปຓนเปตามหลักการทีไก าหนดเวຌ
฿นมาตรา 3/1 ดย ก.ธ.จ. ประกอบดຌวยผูຌตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรีซึไงมีขตอ านาจ฿นจังหวัดปຓนประธาน
ผูຌทนภาคประชาสังคม ผูຌทนสมาชิกสภาทຌองถิไนทีไเมเดຌ
ด ารงต าหนงผูຌบริหาร ละผูຌทนภาคธุรกิจอกชน 

฿นกรณีทีไ ก.ธ.จ. พบวามีการละลย เมปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ หรือขຌอบังคับหรือมีกรณี
ทีไปຓนการทุจริต ฿หຌจຌงผูຌวาราชการจังหวัด หัวหนຌาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน
ของรัฐทีไกีไยวขຌอง ลຌวตกรณี พืไอด านินการตามอ านาจตอเป 

ทัๅงนีๅ นับตัๅงตกฎหมายก าหนด฿หຌมี ก.ธ.จ. ฿นป พ.ศ. 2550 พบวา ก.ธ.จ. 
เดຌปຓนกลเกส าคัญ฿นระดับพืๅนทีไทีไท าหนຌาทีไสอดสองละ฿หຌขຌอสนอนะหนวยงานของรัฐ
ละจຌาหนຌาทีไรัฐ฿นจังหวัด฿หຌปฏิบัติภารกิจปຓนเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี ละมีบทบาทดยตรง฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาล สามารถชวยผลักดัน฿หຌ
นยบายของรัฐบาล฿นดຌานตาง โ ขับคลืไอนอยางมีประสิทธิภาพละปรง฿ส ดยฉพาะ 
การด านินการกีไยวกับผนงาน/ครงการทีไมีผลกระทบตอประชาชนสวน฿หญ รวมทัๅงการอ านวย
ความสะดวก฿นดຌานตาง โ กประชาชน ซึไงปัจจุบัน ก.ธ.จ. เดຌรับการสรรหาขຌามาด ารง
ต าหนงปຓนชุดทีไ 3 ลຌว อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเดຌจัด฿หຌมีพิธีลงนาม฿นบันทึกขຌอตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน
รวมกัน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระหวาง 5 หนวยงาน เดຌก 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจงินผนดิน 
ส านักงาน ป.ป.ท. ละกรมสอบสวนคดีพิศษ มืไอวันทีไ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จากบันทึก
ดังกลาวน าเปสูการปฏิบัติงานรวมกันทัๅง฿นการลงพืๅนทีไพืไอสอดสองหรือตรวจสอบผนงาน/
ครงการ หรือรืไองรຌองรียน ละการสงรืไองหากพบวาหนวยงานหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ
กระท าการทุจริต 

ตัวอยางผลการด านินการสอดสองผนงาน/ครงการ ของ ก.ธ.จ. ทีไส าคัญ 
เดຌก (1) ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุงศรีมือง ขตทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(2) การกຌเขปัญหาบอบ าบัดนๅ าสียบนกาะสมใด จังหวัดระยอง ละ (3) ครงการ
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สิไงวดลຌอมพืไอกຌเขปัญหามลพิษจากฝุຆน฿นพืๅนทีไท าหมืองรละรงมหิน กิจกรรมถนนเรຌฝุຆน 
อ าภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึไงจากการด านินการของ ก.ธ.จ. ท า฿หຌหนวยงาน
ภาครัฐปฏิบัติงานปຓนเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี หรือหลักธรรมาภิบาล
ทีไพึงปฏิบัติ24    

ตางประทศมีการตืไนตัวละประยุกต์฿ชຌหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
มามากกวา 30 ปลຌว ดยมีการศึกษา ขียนบทความ น าเปปฏิบัติ ตลอดจนจัดท าตัวชีๅวัด
กีไยวกับ Good Governance ขึๅนมาดยฉพาะ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌจัดท าเดຌน าตัวอยาง
องค์กรระหวางประทศทีไมีความตืไนตัวละรวมผลักดันธรรมาภิบาล฿หຌกิดขึๅนจริง฿นสังคม อาท ิ

1.3.1 ตัวชีๅวัดหลักธรรมำภิบำล 
 ธนำคำรลก (World Bank) เดຌมีการจัดท าตัวชีๅวัดทีไรียกวา The Worldwide Governance Indicators: WGI ตัๅงตป ค.ศ. 1996 ซึไงปຓนการประมิน

กีไยวกับคุณภาพของการบริหารจัดการบຌานมือง (Governance) ของประทศตาง โ ทัไวลก 
จ านวนมากกวา 200 ประทศ ดยการรวบรวมขຌอมูลจากหลงขຌอมูลมากมาย เมวาจะ
ปຓนสถาบันตาง โ คลังความคิด (Think Tank) องค์กรทีไมิ฿ชองค์กรภาครัฐ องค์กรระหวาง
ประทศ ละภาคอกชน ซึไงท าการกใบขຌอมูลจากการตอบบบสอบถามของผูຌประกอบการ 
ประชาชน ละผูຌชีไยวชาญ ฿นประทศอุตสาหกรรมละประทศก าลังพัฒนา ดัชนีชีๅวัดธรรมาภิบาล 
(WGI) ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด 6 ดຌาน เดຌก การรับฟังความคิดหในละความรับผิดรับชอบ 
(Voice and Accountability) สถียรภาพทางการมืองละปราศจากความรุนรง 
(Political Stability and Lack of Violence) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) คุณภาพของการก ากับดูล (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ละการควบคุมปัญหาการคอร์รัปชัน (Control of Corruption) ซึไงมีรายละอียด ดังนีๅ 

 (1) การรับฟังความคิดหในละความรับผิดรับชอบ (Voice and Accountability) ปຓนมุมมองการรับรูຌวาประชาชนสามารถมีสวนรวม฿นการลือกรัฐบาล  
มีสรีภาพ฿นการสดงออก สรีภาพ฿นการรวมกลุม ละสรีภาพของสืไอมวลชนหรือเม                                                            24 คม ชัด ลึก, ปรง฿ส เรຌทุจริต คือ ภารกิจ ก.ธ.จ., คม ชัด ลึก, 29 สิงหาคม 2559, http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/duangdnu/CLIPPING-NEWS/29 -8 -59/01 . pdf 
(สืบคຌนมืไอวันทีไ 27 ตุลาคม 2560). 

1.3 กำรผลักดันธรรมำภิบำล฿นตำงประทศ 
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 (2) สถียรภาพทางการมืองละปราศจากความรุนรง (Political Stability and Lack of Violence) ปຓนการวัดการรับรูຌความปຓนเปเดຌของความเมนนอน
ทางการมือง ละ/หรือความรุนรงทางการมือง รวมเปถึงการกอการรຌาย 

 (3) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) ปຓนการวัด
การรับรูຌกีไยวกับคุณภาพการ฿หຌบริการสาธารณะ คุณภาพของขຌาราชการ ละระดับ   
ความปຓนอิสระจากรงกดดันทางการมือง คุณภาพของการก าหนดนยบายละการน า
นยบายเปปฏิบัติ ละความนาชืไอถือของขຌอตกลงของรัฐบาล ชน นยบาย ปຓนตຌน 

 (4) คุณภาพของการก ากับดูล (Regulatory Quality) ปຓนการวัดการรับรูຌ
กีไยวกับความสามารถของรัฐบาล฿นการก าหนดละปฏิบัติตามนยบายทีไเดຌประกาศเวຌ 
รวมถึงการก าหนดละปฏิบัติตามกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับการอนุมัติอนุญาตละการสนับสนุน
การพัฒนาภาคอกชน 

 (5) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปຓนการวัดการรับรูຌกีไยวกับขอบขต
ของหนวยงานทีไมีความชืไอมัไนละปฏิบัติตามกฎระบียบของสังคม ดยฉพาะคุณภาพ  
ของการบังคับ฿ชຌตามสัญญา กรรมสิทธิ฿นทรัพย์สิน ต ารวจ ละศาล รวมถึงความปຓนเปเดຌ
ของอาชญากรรมละความรุนรง 

 (6) การควบคุมปัญหาการคอร์รัปชัน (Control of Corruption) ปຓนการวัด
การรับรูຌกีไยวกับขอบขตของการ฿ชຌอ านาจรัฐพืไอผลประยชน์ของตนอง รวมทัๅงการคอร์รัปชัน
ขนาดลใกละขนาด฿หญ ละการขຌาควบคุมรัฐดยกลุมชนชัๅนสูงละผลประยชน์สวนบุคคล 

 ทัๅงนีๅ ผลการประมิน WGI จ านกปຓนรายดຌาน ฿นป พ.ศ. 2559 
มีรายละอียด ดังตารางตอเปนีๅ 

ตารางทีไ 1.2  ผลการประมิน WGI จ านกปຓนรายดຌาน ประจ าป พ.ศ. 255925 WGI จ ำนกรำยดຌำน ล ำดับลก ป พ.ศ. 2559 
(คะนน) 

1. กำรรับฟังควำมคิดหในละควำมรับผิด
รับชอบ (Voice and Accountability) ล าดับทีไ 1   นอร์วย์ (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   สวีดน (รຌอยละ 99.51) 
ล าดับทีไ 3   ฟຂนลนด์ (รຌอยละ 99.01)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 20.69)                                                              25 The World Bank Group, Worldwide Governance Indicators,  http://info.worldbank.org/ governance/wgi/index.aspx#home (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 
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WGI จ ำนกรำยดຌำน ล ำดับลก ป พ.ศ. 2559 
(คะนน) 

2. สถียรภำพทำงกำรมืองละปรำศจำก 
ควำมรุนรง (Political Stability and Lack of Violence) ล าดับทีไ 1   กรีนลนด์ (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   สิงคปร์ (รຌอยละ 99.52) 
ล าดับทีไ 3   นิวซีลนด์ (รຌอยละ 99.05)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 15.01) 

3. ประสิทธิภำพของรัฐบำล 
(Government Effectiveness) ล าดับทีไ 1   สิงคปร์ (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   สวิตซอร์ลนด์ (รຌอยละ 99.52) 
ล าดับทีไ 3   ดนมาร์ก (รຌอยละ 99.04)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 66.35) 

4. คุณภำพของกำรก ำกับดูล 
(Regulatory Quality) ล าดับทีไ 1   สิงคปร์ (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   ฮองกง (รຌอยละ 99.52) 
ล าดับทีไ 3   นิวซีลนด์ (รຌอยละ 99.04)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 60.10) 

5. หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) ล าดับทีไ 1   สวีดน (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   นอร์วย์ (รຌอยละ 99.52) 
ล าดับทีไ 3   ฟຂนลนด์ (รຌอยละ 99.04)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 55.29) 

6. กำรควบคุมปัญหำกำรคอร์รัปชัน 
(Control of Corruption) ล าดับทีไ 1   นิวซีลนด์ (รຌอยละ 100) 

ล าดับทีไ 2   ฟຂนลนด์ (รຌอยละ 99.52) 
ล าดับทีไ 3   ดนมาร์ก (รຌอยละ 99.04)  
* ประทศเทย (รຌอยละ 40.87) 

จากขຌอมูลดังกลาวสรุปเดຌวา ประทศเทยเดຌรับการประมิน WGI จ านก
ปຓนรายดຌาน คือ ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) คุณภาพของ
การก ากับดูล (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การควบคุมปัญหา
การคอร์รัปชัน (Control of Corruption) การรับฟังความคิดหในละความรับผิดรับชอบ 
(Voice and Accountability) ละสถียรภาพทางการมืองละปราศจากความรุนรง 
(Political Stability and Lack of Violence) รียงตามล าดับคะนน 
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 นอกจากนีๅ ยังมีครงกำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล 
ดຌ ำนบรรษัทภิ บำล  หรื อครงกำร CG-ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes: Corporate Governance Country Assessment) ปຓนครงการ
ทีไประมินวาตลาดทุนของประทศนัๅนมีกฎกณฑ์ละการปฏิบัติปຓนเปตามมาตรฐานสากล
มากนຌอยพียง฿ด ดยผูຌประมิน คือ ธนาคารลก (World Bank) ดยการขຌารวมครงการ
ประมินจะขึๅนกับความสมัคร฿จของตละประทศ ดังนัๅน ความถีไหางของการประมิน 
จึงเมทากัน ละมืไอผลการประมินสรใจสิๅนลຌว กใยังขึๅนอยูกับความสมัคร฿จของประทศนัๅน โ 
อีกดຌวยวาจะยินยอม฿หຌมีการผยพรรายงานดังกลาวหรือเม นอกจากนีๅ การขຌารับ
การประมินตามครงการเมตຌองสียคา฿ชຌจาย พียงตตຌอง฿หຌความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูล 
ละชวยประสานงานหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นประทศ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไของธนาคารลก
สามารถกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอประมินผลเดຌ ดยประทศเทยขຌารวมประมินครัๅงรกป 
พ.ศ. 2548 กณฑ์การประมินนีๅ ปຓนเปตามหลักการขององค์กรพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจ
ละการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development)  
หรือทีไรียกวา OECD Principles ซึไงประกอบดຌวย 6 หมวด เดຌก (1) การบังคับ฿ชຌกฎหมาย
ละกรอบการด านินการดຌานบรรษัทภิบาล (2) สิทธิของผูຌถือหุຌน (3) การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌน
อยางทาทียมกัน (4) บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสียของบริษัท (5) การปຂดผยขຌอมูลละ
ความปรง฿ส ละ (6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ26    

ธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการทุจริตอยางเร ? มีนักวิชาการหลายทาน
เดຌอธิบาย฿หຌหในถึงความกีไยวขຌองชืไอมยงของการขาดหลักธรรมาภิบาลอันน ามาสูปัญหา
การทุจริต ดังชน ผลการศึกษารืไองธรรมาภิบาลกับการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย
฿นชวงทีไผานมา ของ นณริฏ  พิศลยบุตร พบวา ยังมีปัญหาทีไส าคัญหลายประการ ดยสังคมเทย
ยังขาดความรูຌความขຌา฿จทางดຌานธรรมาภิบาล ทัๅงหนวยงานภาครัฐละอกชนยังมีความขຌา฿จ
ละตระหนัก฿นความส าคัญของธรรมาภิบาลตกตางกัน การบริหารจัดการภาครัฐทีไยังรวมศูนย์
เมสามารถตอบสนองตอความตຌองการของประชาชนเดຌ ขณะทีไการปຂดผยขຌอมูล฿นการบริหารงาน                                                           26 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ , CG-ROSC, http://www.cgthailand.org/TH/Assessment/WorldClass/Pages/interassessment.aspx ( สื บ คຌ น
มืไอวันทีไ 16 ตุลาคม 2560). 1.4 ธรรมำภิบำลกับกำรทุจริต 



นวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกดักัๅนการทุจรติชิงนยบาย | 38  

 

ภาครัฐยังเมมีความปรง฿สหลายมิติ จนบางครัๅงน าเปสูการทุจริตคอร์รัปชัน27 ซึไงสอดคลຌองกับ 
บัณฑิต  นิจถาวร กลาววา ฿นระยะ 10 ปทีไผานมา ปัญหารืไองธรรมาภิบาลทีไออนอ     
฿นประทศเทยสงผลสียตอการพัฒนาศรษฐกิจ การมือง ละน าเปสูปัญหาความหลืไอมลๅ า
จึงควรก าหนดมาตรฐานธรรมาภิบาล ทีไท า฿หຌกิดความปรง฿สละความรับผิดชอบ 
ของทัๅงภาครัฐละอกชน28 

จากขຌอมูล฿นบืๅองตຌนจึงสะทຌอน฿หຌหในถึงความส าคัญของการมีธรรมาภิบาล
฿นสังคม ซึไงสอดคลຌองกับนักวิชาการหลายทานทีไเดຌสนอความคิดหใน฿หຌน าอาหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์฿ชຌ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการทุจริต อาทิ อำนันท์  ปันยำรชุน กลาววา 
การสรຌางธรรมาภิบาลละการสรຌางประชาธิปเตยสามารถลดอกาสความเมยุติธรรม฿นรูปบบ
ตาง โ รวมทัๅงการทุจริตคอร์รัปชันเดຌ29     

ธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล หรือ Good Governance ปຓนรืไองทีไมี
การกลาวถึงละมีการพยายามผลักดันมาปຓนวลานานทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
ตดูหมือนวาหลักธรรมาภิบาลยังคงมีจุดออนบางประการ ดังชน John Gerring30 เดຌกลาวถึง
ประดในปัญหากีไยวกับธรรมาภิบาล฿นบทความ What Does Good Governance  Mean? 
เวຌวา ประกำรรก ธรรมาภิบาลยังขาดความถีไถຌวนซึไงเมหมือนกับกรอบนวคิดของความดี 
ดยธรรมาภิบาลยังเมมีนิยามทีไนชัด มຌวากลาวถึงรืไองดียวกันตยังคงตຌองการ
รายละอียดพืไอความขຌา฿จทีไถูกตຌองตรงกัน ประกำรทีไสอง ธรรมาภิบาลยังขาดความตกตาง 
฿นประทศทีไมีการปกครองทีไดีมักจะ฿หຌประชาชนมีสิทธิมีสียงคลຌายกับการปกครอง฿นระบอบ
ประชาธิปเตยบบสรีนิยม ละยังขาดความชัดจนวามีความตกตางกันอยางเร ประกำรทีไสำม                                                            27 นณริฏ  พิศลยบุตร, ทีดีอาร์เอ นะ 5 มาตรการรงดวน รืๅอ฿หญระบบธรรมาภิบาล
ภาครัฐ, https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 28 บัณฑิต  นิจถาวร, ทีดีอาร์เอ นะ 5 มาตรการรงดวน รืๅอ฿หญระบบธรรมาภิบาล
ภาครัฐ, https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 29 อานันท์ ปันยารชุน, ค ากลาวบรรยายพิศษ ฿นการประชุมวิชาการ รืไอง ความส ารใจละ
บทรียนของประทศตาง โ ฿นการสรຌางธรรมาภิบาลละการปງองปรามทุจริตคอร์รัปชัน, (ณ รงรม 
ดอะ กรนด์ กรุงทพฯ, 17 กุมภาพันธ์ 2543). 30 United Nations University, What Does Good Governance  Mean?  https://unu.edu/publications/articles/what-does-good-governance-mean.html (accessed October 12, 2017). 

1.5 สภำพปัญหำกำรผลักดันธรรมำภิบำล ละนวทำงกำรกຌเข 
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ธรรมาภิบาลยังขาดความกีไยวขຌองชืไอมยงกัน ซึไงธรรมาภิบาลประกอบเปดຌวยองค์ประกอบทีไมี
ความปຓนเปเดຌจ านวนมาก ชน จากการคารพตอสิทธิมนุษยชนเปยังกฎระบียบของ
ธนาคารทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงยังเมชัดจนวาทัๅงสองอยางกีไยวขຌองกันอยางเร  ละ 
ประกำรสุดทຌำย ซึไงปຓนสิไงทีไส าคัญทีไสุด คือ ธรรมาภิบาลยังขาดทฤษฎีท า฿หຌกิดความสับสน
มากกวาทีไจะปຓนการชวยหลือ฿นการก าหนดทฤษฎีละครงการทีไกีไยวขຌองกับการทดสอบ
สมมติฐาน พราะกรอบนวคิดยังมีความลืไนเหล ซึไงนักวิคราะห์สามารถก าหนดนิยาม฿หຌ
ขຌากับขຌอมูลของตนเดຌงาย 

หากกลาวถึงฉพาะบริบทของประทศเทย มຌวาทุกภาคสวน฿นสังคมเทย
มีการผลักดันธรรมาภิบาลทัๅง฿นรูปบบของการด านินการผลักดันภาย฿นของตละภาคสวน 
หรือบูรณาการการท างานรวมกัน ดังทีไเดຌกลาวเวຌ฿นขຌางตຌนลຌวกใตาม ตดูหมือนวายังคง
พบปัญหาอยูบางประการละเมมีการขับคลืไอน฿หຌหในผลปຓนรูปธรรมอยางทຌจริง  
ซึไงสะทຌอน฿หຌหในเดຌจากคะนน WGI ของประทศเทย ฿นป พ.ศ. 2559 ทีไเดຌรับการประมิน
จ านกปຓนรายดຌานเมถึงรຌอยละ 50 ฿นดຌานการรับฟังความคิดหในละความรับผิดรับชอบ 
(Voice and Accountability) ดຌานสถียรภาพทางการมืองละปราศจากความรุนรง 
(Political Stability and Lack of Violence) ละดຌานการควบคุมปัญหาการคอร์รัปชัน 
(Control of Corruption) ดยปัญหา฿นการผลักดันธรรมาภิบาลของประทศเทย อาจกิด
จากสาหตุดังตอเปนีๅ 1. ค ำจ ำกัดควำมของค ำวำ ธรรมำภิบำล เมชัดจน 

หลักธรรมาภิบาลเมมีนิยามละองค์ประกอบทีไชัดจนวาประกอบดຌวย
หลักการ฿ดบຌาง ท า฿หຌภาครัฐละภาคอกชนมีการก าหนดค าจ ากัดความของหลักธรรมาภิบาล
ตกตางกัน ชน ส านักงาน ก.พ.ร. เดຌนิยามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี 10 หลัก ซึไง฿ชຌส าหรับหนวยงานภาครัฐ ตส านักงาน ก.ล.ต. ซึไงด านินงาน
กับภาคอกชนเดຌน าหลักธรรมาภิบาลของ OECD มาประยุกต์฿ชຌ ดยก าหนดกรอบธรรมาภิบาล
วาประกอบดຌวย 7 หลัก ปຓนตຌน สงผล฿หຌการผลักดันธรรมาภิบาลปຓนเป฿นลักษณะของ  
ตางฝຆายตางด านินการ ละขาดการบูรณาการรวมกัน อีกทัๅง รายละอียดขององค์ประกอบ
ตามหลักธรรมาภิบาลตละองค์ประกอบกใมีขอบขตทีไตกตางกันดຌวย 2. องค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำลบำงองค์ประกอบมีควำมขัดยຌงกัน  การขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลทุกองค์ประกอบเปพรຌอม โ กัน 
นับปຓนรืไองทีไดี ต฿นความปຓนจริงลຌวบางองค์ประกอบมีความขัดยຌงกัน กลาวคือ    
หากตຌองการผลักดันรืไองความปรง฿สตอาจท า฿หຌกิดความลาชຌา เมมีประสิทธิภาพเดຌ  
ชน พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทีไมุงนຌน฿หຌ    
การจัดซืๅอจัดจຌางปຓนเปดຌวยความปรง฿สละ฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม ฿นทางกลับกัน 
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กใยอมท า฿หຌมีขัๅนตอน฿นการด านินการพิไมขึๅนละกิดความลาชຌา ปຓนตຌน ดังนัๅน ฿นการขับคลืไอน
รืไอง฿ด฿หຌกิดธรรมาภิบาลนัๅน ควรจัดล าดับความส าคัญของตละองค์ประกอบวาควร฿หຌนๅ าหนัก
องค์ประกอบรืไอง฿ดมากกวากัน31 3. ประชำชนขำดควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักธรรมำภิบำล  หัว฿จของการผลักดันหลักธรรมาภิบาลตຌองอาศัยทัๅง 3 ภาคสวน คือ 
ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน ตประชาชนทัไวเปหากเมเดຌท างาน฿นหนวยงาน
ภาครัฐหรือบริษัทอกชนทีไมุงนຌนการบริหารองค์กรบนฐานบรรษัทภิบาล จะเมทราบวา
ทຌจริงลຌวหลักธรรมาภิบาลคืออะเร มีความส าคัญอยางเร ถึงมຌวาอาจคยเดຌยินตามสืไอตาง โ 
กใตาม ดังนัๅน จึงควรสรຌางความรูຌความขຌา฿จ ละชีๅ฿หຌหในถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล
ปຓนล าดับรกกอน ผานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทีไนาสน฿จ฿นชองทางตาง โ จึงจะสรຌาง
฿หຌกิดประทศทีไมีธรรมาภิบาลเดຌ พราะการผลักดัน฿นตละองค์ประกอบ ชน การผลักดัน
รืไองการมีสวนรวม (Participation) มีตัวปรส าคัญ คือ ประชาชน หากประชาชนเมมี
ความรูຌ  เมขຌามารวมคิด รวมตัดสิน฿จ ละรวมตรวจสอบการด านินงานของภาครัฐ 
ละภาคอกชนลຌวนัๅน การผลักดันธรรมาภิบาล฿หຌครบถຌวนสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ 
จึงนับปຓนรืไองยาก  

ทัๅงนีๅ หากวิคราะห์ยกตละองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ดย฿ชຌ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 10 หลัก ของส านักงาน ก.พ.ร. พบวา
ปัญหา฿นการผลักดันธรรมาภิบาลตละหลักมีดังตอเปนีๅ 1. ปัญหำ฿นกำรผลักดันกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐนว฿หม (New Public Management) 1.1 ประสิทธิภำพ (Efficiency) ปຓนหลักการทีไมุงนຌนการปฏิบัติ
ราชการทีไ฿ชຌทรัพยากรอยางประหยัดละคุຌมคา ลดขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน 
ต฿นความปຓนจริงลຌว การปฏิบัติราชการมีกฎระบียบ ขัๅนตอน ละล าดับชัๅนบังคับบัญชา
จ านวนมาก ท า฿หຌการปฏิบัติงานรืไองหนึไงตຌอง฿ชຌระยะวลานาน ละปຓนการพิไมตຌนทุน   
฿นการด านินการตามมา 1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌการปฏิบัติ
ราชการตຌองตอบสนองความตຌองการของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย 
สรຌางกระบวนการปฏิบัติงานอยางปຓนระบบ มีการจัดการความสีไยง มุงนຌนผลการปฏิบัติงาน
ปຓนลิศ รวมถึงมีการติดตามประมินผลละพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌดีขึๅน ซึไงสภาปัญญา                                                           31 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  กຍกผล, สัมภาษณ์ดย นางสาวญาสินี  อัจฉริยะกียรติ, 
สถาบันพระปกกลຌา, 29 พฤศจิกายน 2560. 
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สมาพันธ์ เดຌท าการส ารวจความคิดหในของประชาชน พืไอจัดท า ดัชนีประสิทธิผลประทศเทย 
(Thailand Effectiveness Index – TE Index)  ทีไประกอบดຌวย 3 ดัชนียอย เดຌก ดัชนี
ประสิทธิผลภาครัฐ ดัชนีประสิทธิผลภาคอกชน ละดัชนีประสิทธิผลภาคสังคม 

฿นสวนของดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ ปຓนดัชนีทีไชวยสะทຌอน฿หຌความหใน
ของประชาชนทีไมีตอภาครัฐดยรวมวา ภาครัฐเดຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือด านินการตาง โ เดຌตาม
ภารกิจละวัตถุประสงค์฿นระดับ฿ด ปຓนเปตามความคาดหวังของประชาชนมากนຌอยพียง฿ด 
พบวา ฿นภาพรวมทุกดຌาน ทัๅงประชาชนละผูຌชีไยวชาญ฿หຌคะนนภาครัฐระดับกลาง 
฿นดຌานนยบาย ประชาชนหในวาภาครัฐด านินการเดຌมีประสิทธิผลทีไคะนน 51.8%   
ดยภาครัฐท าเดຌดี฿นรืไองการตอบสนองตอสถานการณ์ กຌเขปัญหาฉพาะหนຌาเดຌดี รวดรใว 
ทันหตุการณ์ต฿นดຌานของการทุจริตคอร์รัปชันทีไกีไยวกับนยบาย ประชาชน฿หຌคะนน
นຌอยทีไสุด ขณะทีไผูຌชีไยวชาญ฿หຌคะนนปัจจัยความปรง฿สตไ าสุด32 1.3 กำรตอบสนอง (Responsiveness) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌ
การปฏิบัติราชการตຌองสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางมีคุณภาพ สามารถด านินการลຌวสรใจ
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด สรຌางความชืไอมัไนละตอบสนองความตຌองการของประชาชน
ผูຌรับบริการ ซึไงมຌวาจะมีการตราพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก฿นการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๎๑๑๔ พืไอลดขัๅนตอน฿นการขออนุมัติอนุญาตทีไเมจ าปຓน 
ละลดอกาส฿นการทุจริตลຌวกใตาม ตพบวาภายหลังทีไมีการประกาศ฿ชຌ พ.ร.บ. ดังกลาว 
ปรากฏวาประชาชนยังมีภาระ฿นการติดตอขออนุญาตหรือตออายุ฿บอนุญาต฿นหลายรืไอง  
ชน การทีไประชาชนตຌองท าส านาอกสารทีไหนวยราชการมีเวຌ฿นความครอบครองมายืไน
ติดตอราชการ หรือการสียคา฿ชຌจาย฿นการปลละรับรองอกสารทีไหนวยราชการยังคง
ออกปຓนภาษาเทย ประกอบกับ฿นขณะนีๅประทศเทยมีระบบการอนุมัติอนุญาต฿หຌ
ด านินการ฿นรืไองตาง โ ปຓนจ านวนมาก จึงสงผล฿หຌประชาชนเมเดຌรับการอ านวยความสะดวก
฿นการขออนุมัติอนุญาต ละยังสรຌางภาระ฿หຌกประชาชนดຌวย33                                                               32 กรียงศักดิ์ จริญวงศ์ศักดิ์, ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ กຌาวรกสูระบบขับคลืไอนประทศเทย, http://drdancando.com/ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ-กຌาวรกสูระบบขับคลืไอนประทศเทย/ (สืบคຌนมืไอ
วันทีไ 28 สิงหาคม 2561). 33 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะ
รางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก฿นการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับทีไ ..) พ.ศ. .... 
ตัๅงตวันทีไ 22 มกราคม 2561 ถึงวันทีไ 9 กุมภาพันธ ์2561, https://www.opdc.go.th/uploads/files/ 
2561/Doc22161_2.pdf (สืบคຌนมืไอวันทีไ 17 สิงหาคม 2561). 
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2. ปัญหำ฿นกำรผลักดันคำนิยมประชำธิปเตย (Democratic Value) 2.1 ภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบเดຌ (Accountability) 
ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌการปฏิบัติราชการตຌองสามารถตอบค าถามละชีๅจงเดຌมืไอมีขຌอสงสัย 
มีการรายงานความกຌาวหนຌาละผลสัมฤทธิ์ตอสาธารณะพืไอประยชน์฿นการตรวจสอบ 
ละการ฿หຌคุณ฿หຌทษ ตลอดจนมีระบบการกຌเขหรือบรรทาปัญหาละผลกระทบทีไอาจ
กิดขึๅน ตพบวา฿นการประมิน WGI ฿นป พ.ศ. 2559 ประทศเทยเดຌรับคะนน฿นดຌานนีๅ
พียงรຌอยละ 20.69 ทานัๅน สะทຌอน฿หຌหในวาประดใน฿นรืไองความรับผิดชอบยังเมปรากฏ
฿หຌหในอยางชัดจน ชน ฿นบางประทศหากขຌาราชการกระท าความผิดกใจะมีบทลงทษทีไรุนรง 
หรือหัวหนຌาสวนราชการประกาศขอลาออก ตประทศเทยยังคงพบกรณีสัไงยຌายขຌาราชการ
ทีไกระท าความผิดขຌาหนวยงานสวนกลาง ฿หຌหในอยูบอยครัๅง จึงท า฿หຌประชาชนกิดความรูຌสึกวา
ขຌาราชการขาดความรับผิดชอบละเมมีการลงทษทีไชัดจนมากพอ ปຓนตຌน 2.2 ปຂดผย/ปรง฿ส (Transparency) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌ
การปฏิบัติราชการตຌองปຓนเปดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต มีการปຂดผยขຌอมูลขาวสารกประชาชน
อยางสมไ าสมอ ละ฿หຌประชาชนขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยงาย มຌวาภาครัฐจะหในความส าคัญ
ของการสรຌางความปรง฿สผานการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร ดยการตราปຓนพระราชบัญญัติ
ขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึๅน ตพบวาทีไผานมายังคงมีปัญหาอุปสรรค 
฿นการด านินงานอยูหลายประการ34 ท า฿หຌจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนีๅยังเมบรรลุ
วัตถุประสงค์ทาทีไควร อาทิ 

(1) ปัญหาหนวยงานภาครัฐขาดความรูຌความขຌา฿จละความ฿ส฿จ
฿นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการฯ ฿นการ฿หຌบริการประชาชน
ดຌานขຌอมูลขาวสาร ดยฉพาะผูຌบริหารของหนวยงาน นอกจากนีๅกใมักจะปฏิสธทีไจะปຂดผย
ขຌอมูลขาวสาร ดยเม฿ชຌดุลยพินิจตามกฎหมาย ละเมจຌงหตุผล฿นการออกค าสัไง เมปຂดผย
ขຌอมูลขาวสาร 

(2) ปัญหาประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นสิทธิของตนอง
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ท า฿หຌเมสน฿จ฿นการ฿ชຌสิทธิตามกฎหมาย฿หຌปຓนประยชน์ 
หรือมีการ฿ชຌสิทธิเมถูกตຌองละเมสุจริต ดย฿ชຌกฎหมายปຓนครืไองมือ฿นการสวงหา
ผลประยชน์หรือกลัไนกลຌงหนวยงานรัฐ                                                            34 ส านักขาวอิศรา, 10 ป พ.ร.บ.ขຌอมูลขาวสารราชการเมขຌาปງา ผุดราง฿หม นຌนอิงของดิม 
กຌ-พิไม ..., https://www.isranews.org/south-news/329-investigative-06.html?pop=1& tmpl=component&start=40 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 17 สิงหาคม 2561). 
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(3) ปัญหาความขัดยຌงระหวางพระราชบัญญัติตาง  โ ทีไมี
บทบัญญัติของกฎหมาย฿หม โ ขัดกับพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ท า฿หຌเมสามารถบังคับ฿ชຌกฎหมายขຌอมูลขาวสารเดຌกับทุกหนวยงาน 2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌการปฏิบัติ
ราชการตຌอง฿ชຌอ านาจของกฎหมาย กฎระบียบ ขຌอบังคับ฿ชຌการปฏิบัติงานอยางครงครัด 
ดຌวยความปຓนธรรมเมลือกปฏิบัติ ละค านึงถึงสิทธิสรีภาพของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ซึไงพบวา สังคมเทยมีความพยายามสรຌางหลักนิติธรรม (Rule of Law) ฿หຌกิดขึๅนมาดยตลอด 
หในเดຌจากการก าหนดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 วาการปฏิบัติหนຌาทีไขององค์กร
ของรัฐทุกองค์กร ชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ละองค์กรตางโ ตามรัฐธรรมนูญ 
ตຌองอยูภาย฿ตຌหลักนิติธรรม ตกใถูกมองวาปຓนรืไองนามธรรม ขຌา฿จยาก ละเมน าเปสู 
การท า฿หຌกิดขึๅนเดຌส ารใจ ปัจจุบันประทศเทยมีกฎหมายจ านวนมาก ท า฿หຌกิดปัญหา   
ละเมน฿จวาจะจัดระบบ฿หຌสามารถน านยบายทีไดีเปสูการปฏิบัติเดຌอยางเร ซึไงรัฐบาล
ปัจจุบันกใก าลังพยายามท ารืไองการปฏิรูปกฎหมาย ดຌวยการท า Regulatory Guillotine 
ขณะดียวกัน ระบบยุติธรรมกใยังเมเดຌมีการจัดการอยางปຓนระบบทีไดี ท า฿หຌพบวามีคดีลຌนศาล 
ชนดียวกับยังมีความหลืไอมลๅ า฿นสังคมเทย35 2.4 ควำมสมอภำค (Equity) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌการปฏิบัติ
ราชการตຌอง฿หຌบริการอยางทาทียมกัน ละตຌองค านึงถึงอกาสความทาทียมของการขຌาถึง
บริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูຌดຌอยอกาส฿นสังคมดຌวย ดย฿นความปຓนจริงมຌการพัฒนา
ประทศ฿นชวงวลาทีไผานมาอาจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบางกลุม฿หຌดีขึๅน  
ตประชาชนสวนหนึไงยังคงประสบปัญหาละอุปสรรค฿นการขຌาถึงบริหารสาธารณะ 
สาธารณูปภค ละสวัสดิการของรัฐ ซึไงกอ฿หຌกิดความหลืไอมลๅ าอยู36 3. ปัญหำ฿นกำรผลักดันประชำรัฐ (Participatory State) 3.1 กำรมีสวนรวม/กำรพยำยำมสวงหำฉันทำมติ (Participation/ Consensus Oriented) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน฿หຌการปฏิบัติราชการตຌองรับฟังความคิดหใน
ของประชาชน รวมทัๅงปຂด฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการรับรูຌ รียนรูຌ ท าความขຌา฿จ รวมสดง
ทัศนะ สนอปัญหาละรวมคิดกຌเขปัญหา รวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จละการด านินงาน                                                           35 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, TIJ Public Forum วาดຌวยหลักนิติธรรม (1) : กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ระบุ Rule of Law ตຌองสรຌาง ecosystem ฿หຌ กฎหมายปຓน฿หญกับทุกคน , เทยพับลิกา, https://thaipublica.org/2018/07/tij-forum-kittipong-rule-of-law/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 24 สิงหาคม 2561). 36 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผลอันพึงประสงค์ทีไ 3 มีกลเกทางกฎหมายพืไอขจัด
ความหลืไอมลๅ าละสรຌางความปຓนธรรม฿นสังคม, http://www.thailawreform.go.th/reform/wp-content/uploads/2018/03/12_60%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-3.pdf 
(สืบคຌนมืไอวันทีไ 24 สิงหาคม 2561). 
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ละรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทีไผานมาภาครัฐเดຌพยายาม฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม
฿นการด านินการของภาครัฐ อาทิ สนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ดังจะหในเดຌจากการมีขຌอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือ
ครงการความปรง฿ส฿นงานกอสรຌางภาครัฐ  (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ซึไง฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับทราบขຌอมูลกีไยวกับครงการกอสรຌางขนาด฿หญ
ของรัฐละรียกรຌองอาผิดกับผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบเดຌ ปຓนตຌน ต฿นบางครัๅงกลับพบวาการทีไ
ภาคประชาชนขຌามามีสวนรวมกับภาครัฐนัๅนปຓนพียงพิธีกรรมทานัๅน ละประชาชนเมเดຌมี
สิทธิ฿นการรวมตัดสิน฿จ 3.2 กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน
฿หຌการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจละกระจายความรับผิดชอบ฿นการตัดสิน฿จ 
ละด านินการ฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน฿นระดับตาง โ อยางหมาะสม รวมทัๅงมีการถายอน
บทบาทละภารกิจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือภาคสวนอืไน โ ซึไงทีไผานมา 
ประทศเทยมีความพยายามกระจายอ านาจเปยังสวนภูมิภาค ฿หຌทຌองถิไนมีงบประมาณอง
จัดกใบภาษีเดຌอง ซึไงลຌวตวาผูຌปกครองทีไมาจากการลือกตัๅงจะบริหารจัดการเปอยางเร 
หากเดຌผูຌบริหารทีไเมฉຌอราษฎร์บังหลวง เมมีการทุจริตประชาชน฿นทຌองถิไนกใจะอยูดีมีสุข   
ตถຌาผูຌบริหารทຌองถิไนปຓนคนเมดี ประชาชนกใจะเดຌรับความดือดรຌอนละมีการรຌองรียน 
มาทีไสวนกลาง ซึไงรัฐบาลกลางตຌองขຌาเปกຌเขปัญหา37 4. ปัญ หำ ฿ น ก ำ ร ผ ลั ก ดั น ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บท ำ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 
(Administrative Responsibility)  คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) ปຓนหลักการทีไมุงนຌน
฿หຌการปฏิบัติราชการตຌองมีจิตส านึกความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌมีศีลธรรม 
คุณธรรม ละตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทัๅง ยึดมัไนตามมาตรฐานจริยธรรมหรือ
ประมวลจริยธรรม·ซึไงปຓนหลักการทีไมีความปຓนนามธรรม มีการ฿หຌค าจ ากัดความของ
คุณธรรมละจริยธรรมตกตางกันเป฿นตละสังคม/วัฒนธรรม รวมทัๅง ปຓนรืไองของปัจจัย
สวนบุคคลจึงควบคุมเดຌยาก มຌวาจะมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวล
จริยธรรมลຌวกใตาม ตการผลักดันจะกิดผลหากมีการบังคับ฿ชຌอยางจริงจัง                                                               37 นวหนຌา, ปัญหาการกระจายอ านาจ, นวหนຌา, 30 กรกฎาคม 2561, ภาย฿ตຌ บทบรรณาธิการ, http://www.naewna.com/politic/columnist/36398 (สืบคຌนมืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2561). 
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จากประดในปัญหาทัๅงหมดดังทีไเดຌกลาวมานัๅน มีนักวิชาการ เดຌสนอนะ
นวทาง฿นการพัฒนาธรรมาภิบาล฿นประทศเทย อาทิ 

นำยพสิษฐ์  วงษ์งำมดี นักวิจัยทีดีอาร์เอ เดຌสนอนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล
ของประทศเทยวาจะตຌองมีกลเก฿นการด านินการทัๅงระยะสัๅน ระยะกลางละระยะยาว 
ดยมาตรการทีไควรจะรงด านินการ฿นระยะรงดวนพืไอสงสริมธรรมาภิบาล฿นระยะ
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ประกอบดຌวย 5 สวน เดຌก 

1. การตัดลดขຌอกฎหมายทีไลຌาสมัยละเมจ าปຓน (Regulatory Guillotine) 
ดยช าระกฎหมายทีไมีความลຌาสมัย ละปຓนตຌนทุนทีไเมจ าปຓน฿นการด านินธุรกิจของภาคอกชน 
ดย฿นปัจจุบันขัๅนตอนนีๅมีความคืบหนຌาละอยู฿นการท างานรวมกันระหวางทีไปรึกษา
ตางประทศกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

2. การบังคับ฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลละผยพรประมวลจริยธรรมลงบน
อินทอร์นใต ละก าหนด฿หຌมีบทลงทษทีไชัดจนส าหรับขຌาราชการทีไละมิดจริยธรรม 

3. ก าหนด฿หຌหนวยงานราชการ ปຂดผยขຌอมูลทีไก าหนด฿หຌมีการปຂดผย   
ตามกฎหมาย ละมีการประมินผลการปຂดผยขຌอมูลของหนวยงานภาครัฐ พืไอ฿หຌกิด
ความปรง฿ส฿นการด านินการของภาครัฐ 

4. การปຂดผยการด านินงานละผลงานขององค์กรอิสระ ดยฉพาะ฿นสวน
ทีไกีไยวกับการสอบสวนคดีทุจริตทีไท า฿หຌภาครัฐกิดความสียหายพืไอ฿หຌประชาชนขຌาถึงขຌอมูล
เดຌอยางทาทียม 

5. ผลักดันราง พ.ร.บ.การงินการคลังของรัฐ พืไอรักษาวินัยการงินการคลัง
ภาครัฐ38 

ดือนดน  นิคมบริรักษ์ สนอวา ภาครัฐตຌองปฏิบัติตามกฎหมายการปຂดผย
ขຌอมูลภาครัฐ ดยฉพาะขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌาง การ฿หຌสัมปทานละ
สิทธิประยชน์กับภาคอกชนซึไงถือวาปຓนการ฿หຌทรัพยากรของคน฿นประทศเปพืไอสนับสนุน
การด านินงานของอกชนซึไงมาตรฐานสากล฿นหลายประทศจะมีการปຂดผยขຌอมูลสวนนีๅ
ทัๅงหมดพืไอ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ39                                                              38 พสิษฐ์  วงษ์งามดี, ทีดีอาร์เอ นะ 5 มาตรการรงดวน รืๅอ฿หญระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ, https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 39 ดือนดน  นิคมบริรักษ์, ทีดีอาร์เอ นะ 5 มาตรการรงดวน รืๅอ฿หญระบบธรรมาภิบาล
ภาครัฐ, https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (สืบคຌนมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2560). 
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จากทีไเดຌกลาวมาทัๅงหมดกีไยวกับหลักธรรมาภิบาล นัๅน ป็นการรวบรวม
ขຌอมูลกีไยวกับหลักธรรมาภิบาลของประทศเทยละตางประทศ฿นภาคสวนตาง โ    
ซึไงจะท า฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จถึงนิยามความหมายของหลักธรรมาภิบาลทีไมี
ความหลากหลาย ความพยายาม฿นการผลักดันธรรมาภิบาลของตละภาคสวน฿นอดีต   
ทีไผานมา ตลอดจนสะทຌอนถึงปัญหา฿นการผลักดันธรรมาภิบาลทีไกิดขึๅน อยางเรกใตาม
หลักธรรมาภิบาลกในับวามีบทบาทส าคัญ฿นการป้องกันปัญหาการทุจริตเดຌ หากมีการน าอา
หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดผลป็นรูปธรรมอยางจริงจัง ดังนัๅน กอนทีไจะน าหลัก
ธรรมาภิบาลเปประยุกต์฿ชຌ฿นการสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย จึงจ าป็นตຌองมีความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับกระบวนนยบายสาธารณะ฿นประทศเทย ละลักษณะของการทุจริต
ชิงนยบาย฿นบืๅองตຌนกอน ซึไงจะกลาวถึง฿นสวนตอเป   
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การทุจริตชิงนยบาย (Policy Corruption) ปຓนการทุจริตรูปบบหนึไงทีไอาศัย

รูปบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการตาง โ ปຓนครืไองมือ
฿นการสวงหาผลประยชน์ ละท า฿หຌประชาชนหในวาปຓนการกระท าถูกตຌองชอบธรรม 
ดยมีลักษณะ ดังนีๅ 1. มีการก าหนดนยบายจัดท าครงการหรือกิจการ฿ด ดยองค์กรหรือ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลทีไอຌางประยชน์ของประทศชาติหรือประชาชน 2. มีการตรียมการรองรับครงการหรือกิจการนัๅน ฿หຌชอบดຌวยกฎหมายหรือ
กฎระบียบ 3. ผลประยชน์อันมิควรเดຌกิดกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือพวกพຌองหรือ
ญาติมิตรของผูຌก าหนดนยบาย เมวาจะ฿นรูปของงิน ทรัพย์สิน สิทธิประยชน์ หรือ
ผลประยชน์อยางอืไน฿ด40 

ดังนัๅน หากท าความขຌา฿จกีไยวกับขัๅนตอนของนยบาย หรือวงจรนยบาย 
(Policy cycle) ฿นบืๅองตຌน จะชวยท า฿หຌขຌา฿จรืไองการทุจริตชิงนยบายเดຌดียิไงขึๅน วา฿น
ตละนยบายนัๅน มีชองทาง฿นขัๅนตอน฿ดบຌางทีไกอ฿หຌกิดการทุจริตเดຌ     มีนักวิชาการหลายทานเดຌกลาวถึงขัๅนตอนของนยบายสาธารณะเวຌ฿น
นวทางทีไคลຌายคลึงกัน พียงตมีการบงขัๅนตอนทีไมากนຌอยตกตางกันทานัๅน ฿นทีไนีๅจะ
ขอน า สนอกระบวนการนยบาย฿นนิย ามของ James E. Anderson ซึไ งจ านก
กระบวนการของนยบายสาธารณะ ปຓนขัๅนตอน฿หญ โ 5 ขัๅนตอน ดังนีๅ                                                            40 อຌางถึง฿น สาวนีย์ เทยรุงรจน์ ละคณะ, 2533 หนຌา 2 -11. 2.1 กระบวนกำรนยบำย (Policy Cycle) 
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ภาพทีไ 2.1  วงจรนยบาย (Policy cycle)  
1. ขัๅนการกอตัวของนยบาย (Policy Formation) ปຓนขัๅนตอนรก

ของกระบวนการนยบาย ดยริไมตຌนดຌวยการวิคราะห์สภาพของปัญหาสาธารณะวาปัญหา
ทีไกิดขึๅนปຓนปัญหาอะเร กิดขึๅนกับคนกลุม฿ด มีผลกระทบตอสังคมอยางเร จนกิดปຓน
ประดในถกถียงกัน฿นสังคม (Public Issue) หรือปຓนปัญหาของสังคม (Public Problem) 
การระบุปัญหาทีไชัดจน ปຓนพืๅนฐาน฿นการก าหนดวัตถุประสงค์พืไอกຌเขปัญหา฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอทใจจริง ซึไงปัญหาสาธารณะจะกลายปຓนประดในชิงนยบายละเดຌรับ
ความสน฿จจากผูຌก าหนดนยบาย ตຌองมีคุณลักษณะ คือ กิดขึๅนตามธรรมชาติ มีการตกตัว
ละขยายวงกวຌาง กระทือนตอความรูຌสึกละปຓนทีไสน฿จของสืไอมวลชน มีผลกระทบตอ
สภาพวดลຌอม ทຌาทายตออ านาจละความชอบธรรมของรัฐ หรือปຓนรืไองรวมสมัย 

฿นขัๅนตอนนีๅ การทุจริตอาจกิดขึๅนเดຌจาก การหยิบยกประดในของสังคม
ขึๅนมาพิจารณา ดยประดในนัๅนเม฿ชปຓนประดในปัญหาทีไทຌจริงของสังคม หากตปຓนพียง
ความตຌองการของผูຌก าหนดนยบายพืไอทีไจะสวงหาผลประยชน์฿หຌกตนองหรือพวกพຌอง
ทานัๅน 

ขัๅนกำรกอตัวนยบำย 
(Policy Formation) 

ขัๅนกำรก ำหนดนยบำย 
(Policy Formulation) 

ขัๅนตัดสิน฿จนยบำย 
(Policy Decision) ขัๅนกำรน ำนยบำยเปปฏิบัติ 

(Policy Implementation) ขัๅนกำรประมินนยบำย 
(Policy Evaluation) กิดอะเรขึๅน ? 

มีนวทางอยางเรบຌาง 
ลือกทาง฿ดด ี? 

น าเปด านินการอยางเร เดຌผลหรือเม ? 
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2. ขัๅนการก าหนดนยบาย (Policy Formulation) ปຓนขัๅนตอนทีไ 2 
ของกระบวนการนยบาย ซึไงการก าหนดนยบายถือเดຌวาปຓนจุดริไมตຌน ซึไงจะกอ฿หຌกิด
พฤติกรรมการมืองละการบริหารอืไน โ ตามมา การก าหนดนยบายสาธารณะ฿นปัจจุบัน
มิ฿ชปຓนภารกิจผูกขาดทีไปຓนของรัฐดยฉพาะ ตผูຌทีไมีบทบาท฿นการก าหนดนยบาย
สาธารณะ ประกอบดຌวย ฝຆายบริหาร ฝຆายนิติบัญญัติ ฝຆายตุลาการ ละองค์กรอิสระตาง โ  

฿นขัๅนตอนนีๅ การทุจริตจะกิดขึๅนสืบนืไองจากขัๅนตอนรก คือ มืไอหยิบ
ยกประดในของสังคมทีไเม฿ชประดในปัญหาทีไทຌจริง ตปຓนพียงความตຌองการหรือ
ผลประยชน์ฉพาะกลุมคนหรือพวกพຌอง หรือจากกลุมฐานสียงของนักการมือง ท า฿หຌ  
การก าหนดรายละอียดของนยบายเมชัดจน ปຓนการก าหนดกรอบบบกวຌาง โ หรือมี
การวิคราะห์นยบายหรือประมินความคุຌมคาทีไเมขึๅนอยูกับขຌอมูลจริง รวมทัๅง การก าหนด
วาระปัญหานยบายดังกลาวอาจน าเปสูการก าหนดนยบายทีไมีลักษณะปຓน นยบายประชานิยม  
เดຌ฿นทีไสุด ซึไงมืไอประดในนยบายดังกลาวเดຌรับความนิยมประชาชนลຌว ผูຌด ารงต าหนง
ทางการมืองมักจะน ามาปຓนขຌอกลาวอຌาง฿นการก าหนดนยบาย ละน าเปด านินการ 
อยางชอบธรรม ซึไงท า฿หຌยากตอการตຌยຌงหรือตรวจสอบอยางจริงจังจากหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง41 

3. ขัๅนการตัดสิน฿จนยบาย (Policy Decision) หมายถึง การลือก
วิถีทางหรือนวนยบายทีไหมาะสมทีไสุด ซึไงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดຌตามตຌองการ   
อาจรวมถึงนยบายทคนิคละกลยุทธ์ตาง โ ทีไสามารถกຌเขปัญหาเดຌปຓนอยางดี หลักจริยธรรม
หรือคุณธรรมมีความส าคัญอยางยิไงตอคานิยมทีไปຓนรากฐานส าคัญ฿นการลือกนยบาย 
รูปบบการตัดสิน฿จนยบายอาจพิจารณาเดຌจากการตอรอง฿นกระบวนการตัดสิน฿จ การนຌมนຌาว
฿หຌชืไอมัไน฿นความถูกตຌองตอขຌอสนอนยบายของตน หรืออาจจะปຓนค าสัไงพืไอสวงหา  
การสนับสนุนนยบาย  

฿นขัๅนตอนนีๅ การทุจริตอาจกิดขึๅนเดຌจาก ผูຌทีไมีอ านาจ฿นการตัดสิน฿จ
ลือกหยิบยกนยบายทีไกิดประยชน์กับตนหรือพวกพຌองมา฿ชຌ฿นการหาสียง ทนทีไจะปຓน
นยบายทีไมีประยชน์กับประชาชนหรือสาธารณชนอยางทຌจริง ละ฿นการตัดสิน฿จนัๅน 
เมเดຌค านึงถึงความปຓนเปเดຌ฿นการปฏิบัติจริง ความคุຌมคา หรือผลกระทบทีไจะกิดขึๅนกับ
งบประมาณของรัฐพืไอ฿ชຌ฿นการด านินการตามนยบายดังกลาว                                                            41 ปรีชญาณ์ นักฟງอน, นวทางการตรวจสอบการทุจริตชิงนยบาย* The Investigation of Policy Corruption, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ ปทีไ 19, ฉบับดือน
มกราคม-ธันวาคม (2559) : 111. 
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4. ขัๅนการน านยบายเปปฏิบัติ (Policy Implementation) คือ มืไอ
เดຌตัดสิน฿จลือกนยบายทีไหในวาดีทีไสุดลຌว กใน านยบายทีไลือกลຌวเปปฏิบัติ฿หຌบรรลุผล 
ละมีอะเรปຓนผลกระทบตอนืๅอหาของนยบาย ขัๅนตอนนีๅหนวยงานของรัฐตาง โ จะมี
บทบาทส าคัญมาก฿นการปลงนยบายเปสูการปฏิบัติ 

฿นขัๅนตอนนีๅ การทุจริตอาจกิดขึๅนเดຌจาก การวางผนครงการตาม
นยบายทีไเมรัดกุม ปຓนชองวาง฿หຌกิดการกระท าการทุจริตเดຌ ชน กระบวนการการจัดซืๅอ
จัดจຌาง การท าสัญญา การประมินความคุຌมคา ปຓนตຌน รวมเปถึง การปลีไยนปลง
รายละอียดครงการภายหลังทีไก าหนดเวຌตรกริไม พืไอประยชน์กับตนองหรือพวกพຌอง 
นอกจากนีๅ ขຌาราชการประจ าอาจมิเดຌมีอิสระอยางทຌจริง฿นการด านินงานตามนยบาย  
ตยังคงถูกก ากับหรือควบคุม ตลอดจนทรกซงจากฝຆายการมือง฿นหลายลักษณะ
ทัๅงการก าหนดตัวผูຌปฏิบัติงานหรือผูຌมีอ านาจ฿นการสัไงการ ซึไงมักปຓนผูຌทีไมีความสัมพันธ์กับ
ฝຆายการมือง พืไอ฿หຌการด านินงานปຓนเปตามทีไฝຆายการมืองตຌองการ ละหนวยงานทีไปຓน
องค์กรตรวจสอบองกใอาจถูกทรกซงดຌวยชนกัน ท า฿หຌการท างาน฿นการตรวจสอบการทุจริต
ถูกบิดบือนเป42 

5. ขัๅนการประมินนยบาย (Policy Evaluation) พืไอ฿หຌทราบผลวา
การน านยบายเปสูการปฏิบัติปຓนเปตามปງาหมาย หรือวัตถุประสงค์หรือเม ฿นกรณีทีไเม
ปຓนเปตามปງาหมายจะเดຌมีการปรับผน/ ผนงาน/ ครงการ ฿หຌบรรลุปງาหมายหรือ
วัตถุประสงค์มากขึๅน ปຓนครืไองมือทีไชวย฿หຌรูຌวาผน/ ผนงาน/ครงการนัๅนควรจะ
ด านินการตอเปหรือยุติ ซึไงจุดมุงหมายของการประมินผลครงการ คือ พืไอสนับสนุนหรือ
ยกลิก พืไอทราบถึงความกຌาวหนຌาของการปฏิบัติงาน พืไอปรับปรุงงาน พืไอศึกษาทางลือก
ทีไดีทีไสุดพืไอลดความสีไยง ละพืไอขยายผล 

จากกระบวนการนยบายตามทฤษฎีทีไเดຌกลาวมานัๅน ส าหรับประทศเทย
฿นการก าหนดนยบายสาธารณะ กใจะมีลักษณะทีไสอดคลຌองกับทฤษฎีดังกลาว ซึไงสามารถ
สรุปปຓนผนภาพเดຌดังนีๅ                                                             42 รืไองดียวกัน. 
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ภาพทีไ 2.2  กระบวนการนยบายสาธารณะของประทศเทย43                                                                                  43 ยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564), 
หนຌา 79. 

เดຌรับลือก฿หຌขຌาสูอ านาจ 
การปรญตัติละ 
พ.ร.บ.งบประมาณ สภาพปัญหา/

สถานการณ์ กลุมผลประยชน์ 
นวนยบายของ
พรรคการมือง 

ยกรางนวนยบาย 
พิจารณาตัดสิน฿จ 
อนุมัตินยบาย 

ทุกภาคสวนน าเปสู
การปฏิบัติ 

ตรวจสอบผลกระทบละ
ความคุຌมคา 

พิจารณาทบทวนพืไอคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกลิก

นยบาย 
Policy Formation Policy Formulation Policy Decision Policy Implementation Policy Evaluation Policy Cycle Feedback 
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ประทศเทย฿นอดีตทีไผานมา มีนยบายของรัฐบาลทีไมีลักษณะของการทุจริต

ชิงนยบายกิดขึๅนหลายครงการ ซึไงกอ฿หຌกิดมูลคาความสียหายมหาศาล ดยจาก
การศึกษา รืไอง การทุจริตชิงนยบาย : มาตรการ฿นทางกฎหมายพืไอควบคุมละปງองกัน
ปัญหาการทุจริตชิงนยบาย฿นประทศเทย ของอุดม  รัฐอมฤต ละคณะ44 เดຌกลาวถึง
กรณีศึกษาของการทุจริตชิงนยบายทีไส าคัญ฿นประทศเทย จ านวน 4 กรณีศึกษา จึงเดຌ
หยิบยกละสรุปดยสังขป 2 กรณีศึกษา ดังนีๅ 

2.2.1 กรณีครงการรับจ าน าขຌาว 
ครงการรับจ าน าขຌาวปຓนครงการ฿นสมัยรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณ์  

ชินวัตร ฿นชวงป พ.ศ. 2554 ซึไงปຓนนยบายของพรรคพืไอเทยทีไ฿ชຌ฿นการหาสียงเวຌวา   
จะรับจ าน าขຌาวทุกมลใด฿นราคากวียนละ 15,000 บาท ดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) พืไอ
ยกระดับรายเดຌละชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅนของชาวนา (2) พืไอสรຌางความขใงกรงละ
ความมีถียรภาพ ละการติบตทางศรษฐกิจของประทศดຌวยการขยายตัวการบริภค
ภาย฿น พราะมืไอชาวนามีรายเดຌสูงขึๅนกใจะจับจายมากขึๅน มีงินหมุนวียนภาย฿นประทศ
มากขึๅน (3) พืไอดึงอุปทานขຌาวขຌามาอยู฿นความควบคุม ท า฿หຌสามารถสรຌางสถียรภาพ 
ของราคาขຌาวเดຌ ละ (4) พืไอยกระดับราคาขຌาวเทย฿หຌสูงขึๅนทัๅงระบบ นืไองจากขຌาวเทย
ปຓนทีไนิยมละปຓนทีไตຌองการของตลาดตางประทศ จึงควรจะขายเดຌราคาสูงกวาขຌาวจาก
ประทศผูຌสงออกรายอืไน 

ซึไง฿นชวงทีไริไมด านินครงการนัๅน ส านักงาน ป.ป.ช. เดຌพิจารณา
ขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน ประกอบกับฝງาติดตามละฝງาระวังครงการฯ ดังกลาว ลຌวมี
ขຌอสนอนะ฿นการปງองกันการทุจริต กรณีการด านินตามนยบายของรัฐบาล฿นการรับ
จ าน าขຌาวปลือก ดยมีขຌอสนอนะสนอตอคณะรัฐมนตรี 3 ประดใน เดຌก 1) กำรด ำนินกำรตำมนยบำยยกระดับรำคำขຌำว 

คณะกรรมการนยบายขຌาวหงชาติ (กขช.) ควรเดຌพิจารณา ดังนีๅ 
1.1) ก าหนดราคารับจ าน าขຌาวปลือกตละชนิด฿หຌหมาะสม

สอดคลຌองกับตຌนทุนการผลิตทีไกษตรกรรับภาระอยู ดยอยูบนพืๅนฐานของความสมหตุสมผล 
ละเมบิดบือนกลเกตลาด                                                            44 อุดม  รัฐอมฤต ละคณะ, การุทจริตชิงนยบาย : มาตรการ฿นทางกฎหมายพืไอควบคุมละ
ปງองกันปัญหาการทุจริตชิงนยบาย฿นประทศเทย, (กรุงทพฯ : ดือนตุลา, 2560), 162 – 168. 

2.2 ตัวอยำงกำรทุจริตชิงนยบำย 
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1.2) ควรมุงนຌนชวยหลือกษตรกรผูຌปลูกขຌาวอยางปຓนรูปธรรม 
ดยมอบหมาย฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบพิจารณาหานวทางชวยหลือกษตรกร    
ผูຌปลูกขຌาว ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองของการลดตຌนทุนการผลิตขຌาว 2) กำรด ำนินครงกำรรับจ ำน ำขຌำวปลือก 

2.1) การขึๅนทะบียนละรับรองกษตรกร  (1) นอกหนือจากการก าหนด฿หຌมีกระบวนการท า
ประชาคม ละ฿หຌผูຌบริหารขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรับรองกษตรกรลຌว ฿หຌกรมสงสริม
การกษตรน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌประยชน์฿นการขึๅนทะบียนละรับรองกษตรกร
อีกทางหนึไงดຌวย พืไอ฿หຌฉพาะกษตรกรซึไงพาะปลูกขຌาวจริงละสุจริตทานัๅน ทีไจะเดຌรับ
ประยชน์จากการด านินตามนยบายของรัฐบาล 

(2) ก าหนด฿หຌมีมาตรการลงทษทีไหมาะสมละจริงจัง
กับกษตรกรทีไเมสุจริต 

2.2) การระบายขຌาวสารจากคลังสินคຌาของรัฐบาล  (1) พืไอมิ฿หຌขຌาวทีไเดຌมาจากการด านินครงการรับจ าน า
ขຌาวปลือก ป 2554/55 กอ฿หຌกิดความสูญสียงบประมาณของรัฐปຓนจ านวนมาก อันมี
ผลนืไองมาจากการกใบรักษาขຌาวปຓนวลานาน สงผล฿หຌขຌาวกิดความสียหาย สืไอมคุณภาพ 
สูญสียนๅ าหนัก ละปຓนการปງองกันการทุจริตทีไอาจกิดขึๅนเดຌ จึงสมควรมอบหมาย฿หຌ
หนวยงานทีไรับผิดชอบหรือทีไกีไยวขຌอง ก าหนดผนการบริหารจัดการ การระบายขຌาวทีไกใบ
รักษาเวຌ฿นกดังอยางปຓนระบบ การปຂดบัญชีครงการฯ พรຌอมทัๅง฿หຌรายงานผลการด านินการ
หรือทีไเมสามารถด านินการ฿หຌปຓนเปตามผนดังกลาวเดຌ ฿หຌคณะกรรมการนยบายขຌาว
หงชาติ (กขช.) พิจารณาดยรใว ละตอนืไอง  (2) หลักกณฑ์ วิธีการ ละรายละอียด฿นการด านินการ
ระบายหรือจ าหนายขຌาวทีไอยู฿นคลัง หรือกดังกลางซึไงอยู฿นความดูล ละรับผิดชอบ   
ขององค์การคลังสินคຌา (อคส.) หรือองค์การตลาดพืไอกษตรกร (อ.ต.ก.) ฿หຌประกาศดยปຂดผย
ปຓนทีไทราบกบุคคลทัไวเป ละด านินการดຌวยความปรง฿ส 

3) กำรติดตำมละประมินผลครงกำร 
฿หຌรัฐบาลติดตามละประมินผลครงการฯ อยางปຓนรูปธรรม 

ดยอาจ฿หຌองค์กรอกชนศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์฿นการด านินครงการรับจ าน า ลຌวน ามาพัฒนา 
ปรับปรุง ละกຌเข฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตอมา ภายหลังการด านินครงการฯ พบวา มีการสวงหา
ผลประยชน์อันมิควรเดຌดยชอบดຌวยกฎหมาย฿นหลายลักษณะ ซึไงกระท าดยผูຌทีไกีไยวขຌอง
กือบทุกฝຆาย ละ฿นกือบทุกขัๅนตอนของการด านินการ เดຌก 
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(1) การขึๅนทะบียนกษตรกร ฿นขัๅนตอนนีๅ พบวา มีการจຌงขຌอมูล
ทีไเมตรงกับความปຓนจริง เมวาจะปຓนการจຌงจ านวนพืๅนทีไ กินกวาทีไครอบครองอยูจริง  
การจຌงพืๅนทีไดยรวมพืๅนทีไ฿ชຌประยชน์อืไนนอกหนือเปจากการปลูกขຌาว การน าพืๅนทีไทีไ฿ชຌ
พาะปลูกพืชชนิดอืไนมาจຌงขึๅนทะบียน ฯลฯ ท า฿หຌมีสิทธิทีไจะน าขຌาวปลือกขຌาครงการ
พิไมมากขึๅน กษตรกรอาจน าขຌาวปลือกจากหลงอืไน หรือขายสิทธิสวนกิน฿หຌบุคคลอืไน 
พืไอสวมสิทธิน าขຌาวปลือกมารวมครงการฯ อันมีลักษณะปຓนการฉຌอฉล บียดบัง อาประยชน์
จากรัฐดยมิชอบ (2) การน าขຌาวปลือกขຌารวมจ าน าครงการ ฿นขัๅนตอนนีๅจะมี
กระบวนการทีไเมหมาะสมถูกตຌองตัๅงตกระบวนการลือกรงสีอกชนขຌารวมด านินการ  
฿นครงการ พราะมีขຌอทใจจริงวามีรงสีจ านวนหนึไงทีไคยถูกขึๅนบัญชีด ามา฿นอดีตตกลับ
เดຌรับการคัดลือก ซึไงคงจะตຌองมีการ฿หຌผลประยชน์ตอบทนกจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง ละ
มืไอขຌามารวมด านินการลຌวคงจะตຌองหาประยชน์ชดชยกลับคืนมา ซึไงการกง฿นขัๅนตอนนีๅ
มีผลกระทบดยตรงตอกษตรกร ชน การกงตาชัไง฿หຌนๅ าหนักนຌอยกวาทีไปຓนจริง การบิดบือน
คุณภาพขຌาว ทัๅง฿นรืไองความชืๅน สิไงจือปน ปຓนตຌน ท า฿หຌกษตรเดຌงินนຌอยกวาทีไควรจะปຓน 
ละรงสียังมีพฤติกรรมอาขຌาวปลือกทีไมีคุณภาพดีกวาเปขายหรือปรสภาพสีปຓนขຌาวสาร
ลຌวน าออกขาย ลຌวน าอาขຌาวปลือกของตนทีไคุณภาพดຌอยกวาสงขຌากดัง (3) การน าสงขຌาวปลือกขຌากดังกลาง พบวา มีการคัดลือกผูຌเมมี
ประสบการณ์ขຌาท าหนຌาทีไตรวจคัดกรองหรือซอร์วยอร์ กับการจัดสรຌางกดัง฿หมขຌารับงาน 
พราะกดังทีไมีอยูเมพียงพอกับการฝากขຌาวสารจ านวนมากทีไจะกิดขึๅนจากครงการ
ดังกลาว ซึไงทัๅงสองหนຌาทีไนีๅมีความส าคัญ หากคัดขຌาวสารทีไเมเดຌมาตรฐานหรือกใบรักษา
ขຌาวสารเมดี ท า฿หຌการขายระบายขຌาวน างินมา฿ชຌคืนก ธ.ก.ส. ประสบปัญหาตามมาดຌวย 
มืไอรงสีเดຌรับค าสัไง฿หຌปรสภาพปຓนขຌาวสารละน าสงกดังกลาง ซอร์วยอร์จะมีบทบาท 
พราะปຓนคนชีๅวาขຌาวสารทีไน ามาสงนัๅนเดຌคุณภาพหรือเม มีขຌอทใจจริงวาซอร์วยอร์เมเดຌ
ท าหนຌาทีไคัดกรองคุณภาพตอยาง฿ด กลับกลายปຓนการรียกรับผลประยชน์จากรงสีตาง โ 
ทีไน าขຌาวมาสง 

ขัๅนตอนการกใบรักษารอระบายนีๅ มีปัญหามาตลอดเมวาจะปຓน
ขຌาวหาย หรือมีตยอดเมมีขຌาวอยูจริง (สตใอกลม) ขຌาวเมเดຌคุณภาพ การลຌอมกองขຌาว   
(อาขຌาวดีเวຌดຌานนอกละอาขຌาวเมดีเวຌดຌาน฿น) การท านัไงรຌานขຌาว (ท ากองขຌาวลຌอมรอบเวຌ
ดຌานนอก ตดຌาน฿นมีตนัไงรຌานท าปຓนครงขึๅนเวຌตเมมีขຌาวอยูจริง) พราะมีการน าขຌาวสาร
เปวียนทียนขาย฿หຌกผูຌคຌาขຌาว หรือมຌกระทัไงเปท าขຌาวนึไงขาย ซึไงปຓนทีไนาสังกตวา
฿นระยะรกของการด านินครงการ อกชนทีไขຌารวมครงการจะท าปຓนสัญญา฿หຌชากดัง 
เมมีภาระหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาขຌาวสาร พียงต฿หຌรัฐชา฿ชຌประยชน์ ตอมามืไอมีการปຂดผย
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ปัญหาขຌาวสูญหาย จึงมีการกຌเขสัญญาจากการชาปຓนสัญญาจຌาง฿หຌรักษาขຌาวสารพืไอ฿หຌ
อกชนมีหนຌาทีไดูลรักษาขຌาวสารดຌวย ตกใยังคงกิดปัญหาดิม โ ขึๅน (4) การระบายขຌาว ขຌอทใจจริง พบวา มีปัญหา 3 ชองทาง คือ 
การระบายขຌาวดຌวยการขายบบรัฐตอรัฐ การขายผานผูຌประกอบการ฿นประทศ ละการท า
ขຌาวถุงขาย฿นราคาถูก ดยการขายขຌาว฿นบบรัฐตอรัฐ (G to G) รัฐมนตรีถูกกลาวหาฟງอง
ปຓนคดีวาทุจริตพราะเมมีการขายชนนัๅนอยูจริง ตกลายปຓนผูຌมีอิทธิพล฿นวงการคຌาขຌาว
ละมีประวัติดางพรຌอยกับมีสายสัมพันธ์กับคน฿นรัฐบาล ฿ชຌนอมินิตัๅงบริษัท฿นตางประทศ
อຌางวาปຓนผูຌเดຌรับอ านาจจากรัฐบาลตางประทศ฿นการรับซืๅอขຌาว ละด านินการบิก
ขຌาวสาร฿นราคาถูกเปขาย฿หຌกรงสี จากนัๅนกใน างินผานบริษัทนอมินิ฿หຌปຓนผูຌจายงินกลับ
สูกระทรวงพาณิชย์฿นรูปบบทีไเมปกต ิดยขຌาวสารหลานัๅนเมคยออกจากประทศเทยลย 

฿นขณะทีไการขายผานผูຌประกอบการ฿นประทศกใประสบ
ปัญหาความเมปรง฿ส฿นการด านินการ มีการฮัๅวประมูล ฿หຌประยชน์กพวกพຌองทีไ฿กลຌชิด
ประมูลลຌวน าเปขายตอ ดยมีขຌาราชการการมืองระดับลขานุการรัฐมนตรีก ากับดูลรืไองนีๅ
อยาง฿กลຌชิด ชนดียวกับการท าขຌาวถุงขายทีไมีปัญหา฿นลักษณะดียวกัน ดังนัๅน ฿นการระบายขຌาว
อันจะน ามาซึไงงินทีไ฿ชຌลดยอดขาดทุนการด านินงานกใมิอาจท าเดຌจริง พราะมีตการทุจริต
หาประยชน์กันอยางกวຌางขวาง เมสามารถหางินมาจายกกษตรกรเดຌ฿นรอบการด านินการ
ปหลัง โ 

นยบายดังกลาว สดง฿หຌหในวาเมมีการศึกษาความป็นเปเดຌ 
฿นการด านินงาน มีลักษณะป็นนยบายทีไจูง฿จกผูຌมีสิทธิลือกตัๅงพืไอประยชน์จาก
คะนนสียงทานัๅน สวนจะด านินการอยางเร ป็นภาระผูกพันการงินการคลังของรัฐ
หรือเม ก าลังคน กลเกละระบบ฿นการด านินการทบเมมีการกลาวถึง อีกทัๅง นยบาย
ดังกลาวป็นการพยายามผูกขาดการคຌาขຌาว พราะรับซืๅอ฿นราคาทีไสูงกวาราคาตลาด 
สงผล฿หຌนวนຌมการผลิตของกษตรกรนຌนจ านวนผลผลิตมากกวาคุณภาพ ละท า฿หຌ
รงสีทัไวเปขຌามาสูครงการของรัฐ กลายป็นผูຌรับจຌาง อีกทัๅงกอ฿หຌกิดการตัๅงรงสีหรือ
กดังขึๅน฿หม อาจท า฿หຌมีจ านวนมากกินก าลังผลิตของประทศ รวมทัๅง ป็นครงการ
ขนาด฿หญตมีความหละหลวมปราศจากระบบกลเก฿นการด านินการละการควบคุม
ตรวจสอบทีได ีป็นชองทาง฿หຌกิดการทุจริตเดຌ฿นทบทุกขัๅนตอนละทุกพืๅนทีไ ซึไงสมือน
ป็นนยบายทีไขียนพียงคราว โ ปราศจากรายละอียด   
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ภาพทีไ 2.3  กระบวนการทุจริตรับจ าน าขຌาว45  
฿นทีไสุด มืไอวันศุกร์ทีไ 25 สิงหาคม 2560 มีค าพิพากษาหมายลขด า

ทีไ อม.1/2559 ระหวางอัยการสูงสุด จทก์ กรมการคຌาตางประทศทีไ 1 กับพวกรวม 5 คน 
ผูຌรຌอง หຌางหุຌนสวนจ ากัด รงสีกิจทวียสธร ทีไ 1 กับพวกรวม 7 คน จ าลย ดย฿หຌจ าคุก 
นายบุญทรง  ตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย์ ปຓนวลา 42 ป เมรอลงอาญา 
ละจ าคุกนายภูมิ  สาระผล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย์ 36 ป เมรอลงอาญา 
นืไองจากเมปຓนการระบายขຌาวบบรัฐตอรัฐ ตปຓนการขายขຌาวบบรัฐกับอกชน ซึไงท า฿หຌ
รัฐบาลสียหาย สวนนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ สีไยป๋ยง อดีตพอคຌาขຌาวชืไอดัง ดนทษ
จ าคุก 48 ป สวนจ าลยคนอืไน โ มีทษลดหยอนกันลงเป พรຌอม฿หຌชด฿ชຌคาสียหายคืนกรัฐ
รวมกันปຓนจ านวน 16,000 ลຌานบาท ละมีจ าลย 8 คนทีไศาลยกฟງอง 

ละมืไอวันพุธทีไ 27 กันยายน 2560 มีค าพากษาคดีหมายลขด า
ทีไ อม. 22/2558 คดีหมายลขดงทีไ  อม.211/2560 ระหวางอัยการสูงสุด จทก์ 
นางสาวยิไงลักษณ์ ชินวัตร จ าลย รืไอง ความผิดตอต าหนงหนຌาทีไราชการ ความผิดตอ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ซึไงศาลฎีกา
ผนกคดีอาญาของผูຌด ารงต าหนงทางการมืองอานค าพิพากษาลับหลังวาการกระท า   
ของจ าลยปຓนการละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไดยทุจริต ปຓนความผิดตามประมวลกฏหมาย                                                           45 ทีไมา เทยพับลิกຌา 
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อาญามาตรา 157 (ดิม) ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 มาตรา 123/1 ดยลงมติปຓนอกฉันท์ ฿หຌจ าคุก 
นางสาวยิไงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปຓนวลา 5 ป เมรอลงอาญา ละยังมีค าสัไง
฿หຌออกหมายจับ นางสาว ยิไงลักษณ์ ชินวัตร พืไอมาด านินคด ี

2.2.2 กรณีครงการจัดการนๅ าสียขตควบคุมมลพิษ (คลองดาน) 
จังหวัดสมุทรปราการ46 

ครงการดังกลาว ปຓนครงการกอสรຌางระบบบ าบัดนๅ าสียรวมหงรก
ของเทยซึไงมีขนาด฿หญทีไสุด฿นภูมิภาคอชียอาคนย์ มูลคาการกอสรຌางประมาณ 23,000 
ลຌานบาท ซึไงจนถึงปัจจุบันเมมีการกอสรຌางกิดขึๅนจริง ท า฿หຌกิดความสียหายของรัฐ
มากกวา 1,900 ลຌานบาท จากคาทีไดิน จ านวน 1,956,600,000 บาท คากอสรຌางระบบ
บ าบัดนๅ าสียละคาจຌางบริษัทศึกษาความปຓนเปเดຌของครงการ 21,000,000 บาท 

฿นป พ.ศ. 2529 ธนาคารพืไอการพัฒนาหงอชีย (Asian Development Bank : ADB) สนับสนุนงิน฿หຌปลากส านักงานคณะกรรมการสิไงวดลຌอม
หงชาติศึกษาละส ารวจสถานการณ์มลพิษ฿นจังหวัดสมุทรปราการ พืไอศึกษาความปຓนเปเดຌ
฿นการสรຌางระบบรวบรวมละบ าบัดนๅ าสีย฿นจังหวัดสมุทรปราการ ละ฿นป พ.ศ. 2536 
สนุบสนุนงิน฿หຌปลาอีกครัๅงพืไอศึกษาความหมาะสมละการออกบบบืๅองตຌน ดยวาจຌาง
บริษัท มอน กมอรีไ วัตสัน อชีย จ ากัด ศึกษาละท ารายงานความหมาะสมของทีไตัๅง
ระบบบ าบัดนๅ าสีย ละศึกษาทางลือกของระบบรวบรวมนๅ าสียบ าบัดนๅ าสีย ซึไงผลการศึกษา
พบวา ตຌองกอสรຌางระบบบ าบัดนๅ าสียสวนกลาง฿นพืๅนทีไจังหวัดสมุทรปราการบนตละฝัດง
ของมนๅ าจຌาพระยา ฝัດงละ 1 หง ละตຌองสรຌางระบบรวบรวมนๅ าสียครอบคลุมพืๅนทีไขตมือง
ทัๅงหมดดຌวย ซึไงปຓนวิธีทีไดีทีไสุด฿นระยะยาว พราะมีคา฿ชຌจายตไ าสุดละมีความสีไยงตไ า 
บริษัทดังกลาวเดຌลือกระบบบ าบัดบบศูนย์รวม ดยกอสรຌางบอบ าบัดนๅ าสีย 2 ฝัດงของมนๅ า
จຌาพระยา ดยฝัດงตะวันตก฿หຌสรຌางบริวณบางปลากด อ าภอพระสมุทรจดีย์ พืไอรับนๅ าสีย
ฝัດงตะวันตก สวนฝัດงตะวันออก฿หຌสรຌางบริวณบางปู฿หม หลักกิลมตรทีไ 38 อ าภอมือง 
พืไอรับนๅ าสียฝัດงตะวันออก พราะคา฿ชຌจายละคาลงทุนระยะยาวถูกทีไสุด ละกิดผลกระทบ
ตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด 

฿นดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ 
หในชอบ฿หຌด านินครงการตามรูปบบทีไบริษัทดังกลาวเดຌศึกษา  ตอมาคณะรัฐมนตรี
฿นคราวประชุมมืไอวันทีไ 17 ตุลาคม 2538 หในชอบ฿นหลักการทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ สนอวาการกอสรຌางดังกลาวปຓนการจຌางบบหมารวม ก าหนด                                                           46 อุดม  รัฐอมฤต ละคณะ, การุทจริตชิงนยบาย : มาตรการ฿นทางกฎหมายพืไอควบคุม
ละปງองกันปัญหาการทุจริตชิงนยบาย฿นประทศเทย, (กรุงทพฯ : ดือนตุลา, 2560), 162 – 168. 
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สถานทีไตัๅงครงการปຓนพืๅนทีไสองฝัດงมนๅ าจຌาพระยา฿นขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึไงเมปรากฏวา
พืๅนทีไต าบลคลองดานอยู฿นพืๅนทีไครงการกอสรຌางตอยาง฿ด 

พ.ศ. 2539 มีการประกวดราคาพืไอหาผูຌรับหมา ดยกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึไงพบวามีพียง 2 กลุมบริษัทยืไนซองขຌอสนอทคนิค คือ 
กลุ มกิ จการร วมคຌ า (NVPSKG)  ละกลุ มบริษัท Marubeni – Hyundai – Sumitomo Consortium ตอมา฿นวันทีไ 6 ธันวาคม 2539 กรมควบคุมมลพิษ เดຌมีหนังสือถึงผูຌมี
คุณสมบัติหมาะสมทีไมีสิทธิขຌาประกวดราคาครงการฯ ดย฿หຌรวมครงการฝัດงตะวันออก
ละฝัດงตะวันตกขຌาดຌวยกัน ละ฿หຌอยูฝัດงตะวันออกพียงหงดียว ละกຌเขสัญญาจากสองฉบับ
ปຓนฉบับดียว ดย฿ชຌชืไอวา สัญญาครงการจัดการนๅ าสียสมุทรปราการฝัດงตะวันตกละ  
ฝัດงตะวันออก 

จากการปลีไยนปลงครงการท า฿หຌมีบริษัทถอนตัว ละหลือผูຌประมูล
พียงรายดียว คือ กลุมกิจการรวมคຌา (NVPSKG) ละ฿ชຌวิธีตอรองราคาทน ซึไงวันทีไ 8 
สิงหาคม 2540 นายยิไงพันธ์  มนะสิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดຌอนุมัติจຌาง
กลุมกิจการรวมคຌา (NVPSKG) ปຓนผูຌรับหมากอสรຌางครงการ ดย฿ชຌทีไดินบริวณต าบล
คลองดานกอสรຌางครงการบอบ าบัดนๅ าสีย ละมีงืไอนเขวาผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาทีไดิน  
ละท าการอนกรรมสิทธิ์฿หຌกับทางราชการเมนຌอยกวา 1,900 เร ตามสัญญา฿นวงงิน 
1,956,600,000 บาท ภาย฿น 6 ดือน นับจากวันลงนาม฿นสัญญา ท า฿หຌตຌองปรับปรุง
ความยาวของทอทีไ฿ชสงนๅ าสียมายังระบบบ าบัดนๅ าสียทีไคลองดาน ท า฿หຌคา฿ชຌจายพิไมขึๅน
จากดิมปຓน 23,701 ลຌานบาท 

จุดริไมตຌนของการทุจริต คือ การซืๅอทีไดิน฿นต าบลคลองดาน ทีไบริษัท 
คลองดาน มารีนอนด์ฟຂชชอรีไ จ ากัด น ามาท าสัญญาซืๅอขายกับกรมควบคุมมลพิษ 
นืไองจากพืๅนทีไดังกลาวปຓนพืๅนทีไทะลคน ดินลน นๅ าทะลทวมถึงละปຓนทีไดินสาธารณะ 
ดยคิดราคาเรละ 1.03 ลຌานบาท ขณะทีไส านักงานทีไดินประมินวามีราคาพียงเรละ 
480,000 บาท สຌนทางการทุจริตกิดขึๅนจากนายวัฒนา  อัศวหม ขณะด ารงต าหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดเทย ฿ชຌอ านาจ฿นต าหนงบังคับซืๅอทีไดินจากราษฎร
หลายราย ฿นนามบริษัท ปาล์มบีช ดีวลลอปมຌน จ ากัด ทีไมีบริษัท นอร์ททอร์น รีซอส จ ากัด 
ทีไนายวัฒนาฯ ถือหุຌนอยู รวมนืๅอทีไประมาณ 1,900 เร ซึไงทีไดินบางปลงปຓนทีไดินของรัฐ    
ทีไประกาศหวงหຌาม฿หຌปຓนทีไทขยะมูลฝอยละปຓนทีไสาธารณะ รวมทัๅงบังคับ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐออกฉนดทีไดิน฿หຌกับตนดยเมชอบดຌวยระบียบละกฎหมาย 

นายวัฒนาฯ ซืๅอทีไดินจากบริษัทราษฎร เรละ 20,000 บาท ละขาย
฿หຌกบริษัท ปาล์มบีช ดีวลลอปมຌน จ ากัด ฿นราคาเรละ 100,000 บาท ตอมาบริษัท
ดังกลาวเดຌอนยຌาย฿หຌบริษัท คลองดาน มารีนอนด์ฟຂชชอรีไ จ ากัด ซึไงปຓนกลุมบุคคล
ดียวกับทีไกวຌานซืๅอทีไดิน฿นต าบลคลองดาน ฿นนามบริษัทปาล์มบีชฯ ละมืไอวันทีไ 20 
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กุมภาพันธ์ 2541 กรมควบคุมมลพิษ เดຌท าสัญญาซืๅอขายทีไดินกับบริษัทคลองดานฯ 
รวมปຓนงิน 1,956,600,000 บาท ซึไงสูงกวาความปຓนจริง 

มืไอประชาชนรับทราบถึงครงการบ าบัดนๅ าสียทีไคลองดาน จึงเดຌ
รวมตัวกันคัดคຌาน ละยืไนรຌองรียนเปยังหนวยงานทีไกีไยวขຌองวาครงการดังกลาวจะสงผลสีย
ตอสภาพวดลຌอมของต าบลคลองดาน ละเมมีความปรง฿ส฿นการด านินงาน จึงรียกรຌอง
฿หຌระงับครงการพืไอตรวจสอบขຌอทใจจริง ตรัฐบาลยังคงอนุมัติงินคากอสรຌาง จนกระทัไง
กอสรຌางลຌวสรใจเปประมาณรຌอยละ 90 มีการปຂดลຌอมการกอสรຌาง รวมทัๅงนักวิชาการเดຌปຂดผย
ขຌอมูลการทุจริตชิงนยบาย฿นทีไสุด ฿นดือนกุมภาพันธ์ 2546 จึงเดຌระงับการกอสรຌาง  
ละตัๅงคณะกรรมการสอบสวนขຌอทใจจริงพืไอลงทษผูຌกระท าความผิด ละยืไนอกสาร
ขຌอมูลการทุจริต฿หຌส านักงาน ป.ป.ช. ด านินคดีกับจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง 

฿นทีไสุด ศาลเดຌมีค าพิพากษาคดีหมายลขดงทีไ อม.2/2551 
จ าคุกนายวัฒนา  อัศวหม จ านวน 10 ป นืไองจาก฿ชຌอ านาจขมขูหรือจูง฿จจຌาพนักงาน
ฝຆายปกครองละจຌาหนຌาทีไของส านักงานทีไดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ฿หຌออก
ฉนดทีไดิน 1,900 เร ทับทีไคลองสาธารณะประยชน์ละทีไทขยะมูลฝอยซึไงปຓนทีไหวงหຌาม 
พืไอน าเปขาย฿หຌกรมควบคุมมลพิษ 

ครงการนีๅ สดง฿หຌหในถึงความซับซຌอนของการทุจริตของภาครัฐ 
ภาคอกชน ละนักการมือง ทัๅงระดับทຌองถิไนละระดับประทศ ตลอดจนครือขายพวกพຌอง 
ดยมีขัๅนตอนการด านินงานตัๅงตการปรับปลีไยนรูปบบครงการ การปลีไยนปลงพืๅนทีไ 
ขัๅนตอนการประกวดราคา การจัดหาทีไดิน ละการท าสัญญาซืๅอขาย 

ภาพทีไ 2.4  ครงการจัดการนๅ าสียขตควบคุมมลพิษ (คลองดาน)47                                                             47 ทีไมา คม ชัด ลึก 
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จากกรณีตัวอยางนยบายละครงการของรัฐดังทีไกลาวมาขຌางตຌน นัๅน 
จะหในเดຌวาทัๅงสองครงการปຓนครงการขนาด฿หญ ฿ชຌงบประมาณของรัฐจ านวนมาก
฿นการด านินการ ละปຓนนยบายหรือครงการทีไกิดการทุจริต฿นกือบทุกขัๅนตอน ตัๅงต
ก าหนดนยบายเปจนถึงการน านยบายเปปฏิบัติ  สงผล฿หຌรัฐตຌองสูญสียงบประมาณ
มหาศาลละเมสามารถตอบจทย์วัตถุประสงค์ของนยบายหรือครงการหลานัๅนเดຌอยางทຌจริง 
ซึไงปຓนตัวอยางทีไสะทຌอน฿หຌหในเดຌอยางชัดจนถึงปัญหาการทุจริตชิงนยบายทีไปຓนการทุจริต
กันอยางปຓนระบบ  

จากทีไกลาวมาสดง฿หຌหในวา การทุจริตชิงนยบายป็นรูปบบ
การทุจริตทีไพบมากขึๅน฿นปัจจุบัน  ดยมีลักษณะป็นการทุจริตอยางป็นระบบ 
ละมีผูຌทีไ กีไยวขຌองหลายภาคสวน ซึไงกอ฿หຌกิดมูลคาความสียหายตอประทศชาติ 
อยางมหาศาล ดยสาหตุทีไท า฿หຌมีการทุจริตชิงนยบายกิดขึๅน นัๅน อาจกิดจากการพัฒนา
นยบายดยขาดความปรง฿ส ประชาชนเมเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จนยบาย 
ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับนยบายนัๅน โ ขาดความรับผิดรับชอบตอนยบายทีไเดຌ
ด านินการเป สะทຌอน฿หຌหในวาปัญหาสวนหนึไงของการทุจริตชิงนยบาย กิดขึๅนจาก 
การขาดธรรมาภิบาลตัๅงตการพัฒนานยบายเปจนถึงการน านยบายเปฏิบัติ ดังนัๅน จึงควร
หาวิธี฿นการสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย ดยน าอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌป็น
ครืไองมือ฿นการกຌปัญหา ซึไงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 
สกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย  
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จากการศึกษาอกสารทีไ กีไยวขຌอง ทัๅ ง฿นสวนของกฎหมาย ผนหรือ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ งานวิจัย ละการสัมภาษณ์ผูຌทีไมีความรูຌความชีไยวชาญกีไยวกับ    
หลักธรรมาภิบาล฿นองค์กรภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม รวมทัๅง การจัดครงการ
จัดท านวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅน การทุจริตชิงนยบาย 
กิจกรรมทีไ 1 การสัมมนาชิงปฏิบัติการพืไอจัดท านวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาล
พืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย  มืไอวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พืไอลกปลีไยนองค์ความรูຌ
กีไยวกับหลักธรรมาภิบาลของตละภาคสวนละระดมความหในพืไอประยุกต์หลักธรรมาภิบาล
มา฿ชຌ฿นการปງองกันการทุจริตชิงนยบาย ละด านินการจัดกิจกรรมทีไ 2 การรับฟัง
ความหในกีไยวกับนวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย  
มืไอวันทีไ 6 มิถุนายน 2561 พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมการรับฟังความหในฯ เดຌสดงความคิดหในตอ 
(ราง) นวทางฯ ดังกลาว ซึไงภายหลังการจัดกิจกรรมทัๅง 2 ครัๅง ผูຌรับผิดชอบครงการเดຌรวบรวม
ขຌอมูลละปรับปรุงนวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย 
ดยบงปຓนขຌอสนอนะนวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลฯ ของ 3 ภาคสวน 
เดຌก บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคอกชน ละบทบาทภาคประชาสังคมละประชาชนทัไวเป 
ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ   

3.1 บทบำทของภำครัฐ  
3.1.1 รัฐบำลทีไป็นผูຌก ำหนดนยบำย 

฿นสวนของภาครัฐทีไปຓนผูຌมีอ านาจ฿นการก าหนดนยบาย ทัๅง฿น
ระดับชาติละระดับทຌองถิไน ซึไงนยบายหลานัๅนอาจมาจากนยบายทีไเดຌ฿หຌเวຌ฿นชวงการหาสียง
ลือกตัๅงกอนเดຌรับลือก ขຌามาปຓนรัฐบาล หรือนยบายทีไกิดขึๅนภายหลังเดຌรับลือกมาปຓน
รัฐบาลลຌว ดังนัๅน ฿นการก าหนดนยบาย รัฐบาลควรด านินการ ดังนีๅ 

(1) วิคราะห์ความคุຌมคาของนยบายละผลกระทบดຌานตาง โ 
ทีไอาจกิดขึๅน ชน 

 - วิคราะห์ผลกระทบตองบประมาณของรัฐ นืไองจาก
งบประมาณของรัฐ ปຓนทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัด การก าหนดนยบาย฿ด โ จึงควร
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ค านึงถึงภาระผูกพันของงบประมาณละหนีๅสินทีไอาจกิดขึๅนจากการด านินการตามนยบาย
นัๅน พืไอ฿หຌกิดความคุຌมคาละตอบสนองตอการกຌเขปัญหาของประทศอยางยัไงยืน 

 - วิ คราะห์ผลกระทบตอศรษฐกิจละกลเกตลาด 
พืไอ฿หຌนยบายทีไก าหนดขึๅนเม฿ชปຓนพียงนยบายขายฝัน
หรือนยบายประชานิยม อันกิดจาก การทรกซงระบบ
ศรษฐกิจหรือกลเก ทางการตลาดท า฿หຌปຓนการบัไนทอน
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ฿นระยะยาว 
 - วิคราะห์ความสีไยงทีไอาจกิดการทุจริตจากการด านินการ
ตามนยบาย฿นทุกขัๅนตอน ชน ความสีไยงทีไจะอืๅอประยชน์

฿หຌตนองหรือพวกพຌองความสีไยง฿นการ฿ชຌอ านาจพืไอปลีไยนปลงรายละอียดครงการ 
ความสีไยงทีไจะจัดตัๅงคน฿นก ากับของพรรคการมืองขຌาด ารงต าหนงส าคัญ ปຓนตຌน  
ละควรหานวทางการบริหารจัดการความสีไยงหลานัๅน พืไอปງองกันการทุจริตหรือลด
ความสียหายทีไอาจกิดขึๅน ทัๅงนีๅ พืไอดูวานยบายหลานัๅนสามารถชวยกຌเขปัญหาสังคม
หรือตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌจริงหรือเม (Rule of law, Effectiveness and Efficiency) 

(2) ถลงรายละอียดของนยบาย 
อาทิ วัตถุประสงค์ ทีไมาของงบประมาณ฿นการด านินการตาม
นยบายวามาจากหลง฿ด ชน รายเดຌจากรัฐบาล งินกูຌ  งิน
ชวยหลือหรืองินสนับสนุนจากตางประทศ ปຓนตຌน กรณีปຓนงินกูຌ
ตຌองระบุระยะวลาผอนช าระดຌวย ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌสาธารณชนเดຌรับ
ทราบ ละ฿หຌทุกภาคสวนเดຌรวมตรวจสอบหรือสดงความคิดหในตอนยบายหลานัๅน    
อันจะปຓนประยชน์ตอการน าเปปรับปรุงนยบาย฿หຌมีประสิทธิภาพละรอบคอบมากขึๅน 
(Transparency, Efficiency & Effectiveness, Participation) 

(3) สงสริม฿หຌประชาชนผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอนยบาย ละ
ประชาชนทัไวเปเดຌรวมสดงความคิดหในตอนยบายตาง โ ฿นระหวางการศึกษากอนก าหนด
ปຓนนยบาย ชน 

           - การท าประชาพิจารณ์ส าหรับนยบายทีไ ฿ชຌ วง งิน
งบประมาณสูง หรือนยบายทีไสงผลกระทบตอประชาชนจ านวนมาก 
พืไอปຓนวที฿นการรับฟังความคิดหในจากทุกภาคสวน 
           - ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) ปຓนครืไองมือ 
ดยอาจจัดท าปຓนวใบเซต์ฉพาะพืไอรับฟังความคิดหในจากทุกภาคสวน 

 ดยหากมืไอมีการรับฟังความคิดหในลຌวพบวามีประชาชน
เมหในดຌวยกับนยบายนัๅน ผูຌก าหนดนยบายควรชีๅจงหรือตอบค าถามกประชาชน ละ 
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น าขຌอสนอนะมาปรับปรุงกຌเขนยบาย฿หຌมีความรอบคอบ ครบถຌวนสมบูรณ์มากขึๅน    
ตหากนยบาย฿ดมีผูຌคัดคຌานละเมสามารถหาขຌอยุติเดຌ ควรน านยบายพรຌอมทัๅงประดใน
คัดคຌานหลานัๅนถลงตอสภาผูຌทนราษฎร พืไอพิจารณาหาวิธีการด านินการทีไหมาะสม
ตอเป (Rule of law, Participation) 

(4) บัญญัติกฎหมายหรือก าหนดระบียบขຌอบังคับอยางชัดจน
฿หຌผูຌก าหนดนยบายตຌองมีความรับผิดชอบตอนยบายทีไก าหนดขึๅน ซึไงภายหลังหากพบวา
ม ีประด ในการท ุจร ิตอ ัน ก ิดจากจตนา ของผูຌก าหนดนยบายทีไตຌองการสวงหา
ผลประยชน์จากนยบายหลานัๅน (Rule of law, Accountability) 

(5) ตอบค าถามหรือชีๅจงตอสาธารณชนกีไยวกับประดใน    
ทีไสังคมมีขຌอสงสัยหรือมีความคลือบคลง฿จกีไยวกับการก าหนดนยบายนัๅน โ ผานทางสืไอตาง โ 
ชน รายการทรทัศน์ วใบเซต์ของรัฐบาล สืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) หรือจัด฿หຌมี
บริการสายดวน (Hotline) หรือ Application line ทีไปຓนชองทางส าหรับการ฿หຌบริการ   
ตอบค าถามกับประชาชนกีไยวกับนยบายตาง โ ปຓนตຌน ดยจะตຌองชีๅจงกับสาธารณชน
อยางรวดรใวภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสม (Accountability, Transparency) 

(6) ควรก าหนด฿หຌมีการประกาศจตจ านง฿นการตอตຌานการทุจริต
ชิงนยบาย฿นขณะถลงนยบาย พืไอสรຌาง฿หຌกิดความรับผิดรับชอบภายหลังทีไมีการด านินการ
ตามนยบายลຌวพบวากิดการทุจริตกิดขึๅน อันกิดจากนยบายหลานัๅน (Accountability) 

3.1.2 หนวยงำนของรัฐทีไป็นผูຌด ำนินกำรตำมนยบำย 
 หนวยงานของรัฐทีไปຓนผูຌด านินการตามนยบาย ชน กระทรวง 

กรม องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ปຓนตຌน ควรด านินการดังนีๅ 
 ขัๅนตอนของการจัดท าครงการตามนยบายของรัฐ (1) ควรวิคราะห์ความคุຌมคาของครงการตามนยบายของรัฐ 
วาผลประยชน์ทีไประชาชนจะเดຌรับมีความคุຌมคากับงบประมาณ  
ที ไส ีย เปหรือเม  ดยควรระบุประมาณการงบประมาณ 
หลงงบประมาณ ทีไ฿ชຌ฿นการด านินการ ประยชน์ทีไจะเดຌรับ 
ละนวนຌมทีไจะกอ฿หຌกิดภาระทางการคลังหรือการสูญสีย
รายเดຌของรัฐ฿นอนาคต ละจัดท าปຓนรายงานการวิคราะห์

ความคุຌมคาของครงการสนอตอคณะรัฐมนตรีตัๅงตขัๅนตอนการขออนุมัติงบประมาณ ทัๅงนีๅ 
ตลอดระยะวลาด านินครงการควรมีการรายงานความคืบหนຌาของครงการปรียบทียบกับ
การวิคราะห์ความคุຌมคาทีไคยจัดท าเวຌ สนอตอคณะรัฐมนตรีละประชาชน฿หຌรับทราบ 
(Effectiveness and Efficiency) 
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 (2) ประมินความสีไยงละบริหารจัดการความสีไยง฿นการกิด
การทุจริตจากการด านินครงการตามนยบาย ดังนีๅ - วิคราะห์ความสีไยง฿นการกิดการทุจริตวาอาจกิดขึๅน   
฿นขัๅนตอน฿ด มีประดใน฿ดบຌางทีไปຓนความสีไยง พรຌอมทัๅงประมินวาความสีไยงหลานัๅน     
มีความรุนรงอยู฿นระดับ฿ด (สูง/ปานกลาง/ตไ า) ละมีอกาสหรือความนาจะปຓนทีไจะกิด
การทุจริตมากนຌอยพียง฿ด - วิคราะห์ละจัดท านวทาง฿นการบริหารจัดการความสีไยง
หรือบรรทา ความสียหายทีไอาจกิดขึๅน ชน ความสีไยง฿นการจัดตัๅงคน฿นก ากับของ  
พรรคการมืองขຌาด ารงต าหนงส าคัญ ความสีไยง฿นการถูกทรกซงการด านินครงการ
จากพรรคการมืองหรือผูຌมีอิทธิพล ปຓนตຌน - จัดท ารายงานการประมินละบริหารจัดการความสีไยง 
฿นการกิดการทุจริตจากการด านินการตามนยบาย สนอตอคณะรัฐมนตรีตัๅงตขัๅนตอน
การขออนุมัติงบประมาณ ละผยพร฿หຌสาธารณชนรับทราบ (Effectiveness and Efficiency)9 

      ผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการทจุริต   A B C D E   ลใกนຌอย
มาก ลใกนຌอย ปานกลาง มาก รุนรง E ปຓนเปเดຌ  

มากทีไสุด ตไ า ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก D ปຓนเปเดຌมาก ตไ ามาก ตไ า ปานกลาง สูง สูงมาก C ปຓนเปเดຌ ตไ ามาก ตไ า ปานกลาง สูง สูง B อาจปຓนเปเดຌ ตไ ามาก ตไ า ตไ า ปานกลาง สูง A อาจปຓนเปเดຌ
นຌอย ตไ ามาก ตไ ามาก ตไ า ปานกลาง ปานกลาง  

 (3) ควรก าหนดมาตรการ฿นการควบคุม฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองปฏิบัติ
ตามวิธีการบริหารความสีไยงทีไจัดท าขึๅน ละก าหนดบทลงทษหากมีการฝຆาฝนดยเมมี
หตุผลทีไหมาะสม 

 (4) ควรมีการทบทวนวิธีการบริหารจัดการความสีไยงจากครงการ
ตามนยบาย฿นอดีตทีไผานมา พืไอประมินวาวิธีการหลานัๅนสามารถชวยปງองกันการทุจริต
เดຌจริงหรือเม อันจะปຓนประยชน์ตอ การประมินละบริหารความสีไยง฿นครงการอืไน โ 
ทีไมีลักษณะคลຌายคลึงกัน คว

าม
นา

จะ
ปຓน

ทีไจ
ะก

ดิก
าร

ทุจ
ริต
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 (5) ควรมีการก าหนดผนปງองกันการทุจริตจากการด านินการ
ตามนยบาย 

 ขัๅนตอนการด านินการตามนยบาย 
 (1) ฿นการคัดลือกบริษัทอกชนทีไท าสัญญา฿นครงการของรัฐ 

นอกหนือจากการพิจารณาประวัติการด านินงานละการทิๅงงานของบริษัทลຌว ควรพิจารณา
ประดในหลานีๅพิไมติม เดຌก - สถานะทางการงินของบริษัท ดยอาจ฿ชຌขຌอมูลจากประวัติ
สินชืไอ (Credit Bureau) พืไอสะทຌอนความสามารถ฿นการบริหารจัดการของบริษัทนัๅน - ประวัติคดีการทุจริตของผูຌบริหาร กรรมการ ละผูຌถือหุຌน
ของบริษัท ดยหากพบวาบริษัท฿ดมีบุคคลทีไมีประวัติกีไยวกับการทุจริต นับวามีความสีไยง
฿นการทุจริต 

 (2) ควรน าอาระบบทคนลยีมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ชน 
การบิกจายงบประมาณผานระบบอิลใกทรอนิกส์ (Cashless) พืไอลดการ฿ชຌดุลพินิจละ
สามารถตรวจสอบสຌนทางการ฿ชຌจายงบประมาณเดຌ  

        (3) ปຂดผยความคืบหนຌาของการด านินครงการตามนยบาย 
฿นทุกขัๅนตอนทีไเดຌปฏิบัติ กบุคลากร฿นหนวยงานละสาธารณชนรับทราบ พืไอ฿หຌบุคลากร
฿นหนวยงานนัๅน โ ละประชาชนขຌามามีสวนชวยหลือ฿นการจຌงบาะสจຌาหนຌาทีไทีไทุจริต
฿นครงการ อันจะปຓนประยชน์ตอหนวยงานของรัฐทีไรับผิดชอบ฿นการฝງาระวังการทุจริต
ละปຓนประยชน์ตอการปรับปรุงครงการ฿หຌมีคุณภาพมากยิไงขึๅน (Transparency) 

 (4) จัดท าชองทาง฿นการตอบค าถามหรือชีๅจงตอสาธารณชน
กีไยวกับประดในทีไสังคมมีขຌอสงสัยหรือมีความคลือบคลง฿จกีไยวกับครงการตามนยบาย
นัๅน โ ดยจะตຌองชีๅจงกับสาธารณชนอยางรวดรใวภาย฿นระยะวลาทีไ หมาะสม 
(Accountability, Transparency) 

 (5) ก าหนด฿หຌมีการประกาศจตจ านง฿นการตอตຌานการทุจริต
ชิงนยบาย มืไอมีการด านินการตามนยบายหรือครงการตามนยบายนัๅน โ พืไอสรຌา ง  
฿หຌกิดความรับผิดรับชอบตอค าพูดของตน (Accountability)   



นวทาง฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาลพืไอสกดักัๅนการทุจรติชิงนยบาย | 69  

 

 ขัๅนตอนมืไอด านินการตามนยบายลຌวสรใจ  ควรก าหนด฿หຌผูຌบริหารของหนวยงานรัฐ (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง/ปลัดกระทรวง/อธิบดี ละหัวหนຌาหนวยงาน) ตຌองรับผิดชอบตอการทุจริตทีไกิดขึๅน
จากการด านินครงการตามนยบาย พราะปຓนผูຌทีไมีอ านาจ฿นการอนุมัติละก ากับดูล
ครงการ พืไอสรຌาง฿หຌกิดความรับผิดรับชอบ ละฝງาระวังการทุจริตทีไอาจกิดขึๅนจากการด านิน
ครงการนัๅน โ (Accountability, Rule of law) 

3.1.3 หนวยงำนของรัฐทีไป็นผูຌก ำกับ ดูล 
หนวยงานของรัฐทีไมีอ านาจหนຌาทีไ฿นการก ากับ ดูล หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ละบริษัทอกชน ควรด านินการดังนีๅ (1) ควรกระตุຌน฿หຌหนวยงานรัฐทีไรับผิดชอบตຌองตอบค าถาม 
หรือชีๅจงสิไงทีไกิดขึๅนอยางรวดรใว ละควรบูรณาการการท างานรวมกันกับทุกภาคสวน    
฿นการก ากับดูลการด านินการตามนยบาย (Transparency) (2) ควรมีการประกาศยกยองหรือ฿หຌรางวัลหนวยงานทีไมี
การปງองกันการทุจริตชิงนยบาย พืไอปຓนการสงสริมหนวยงานทีไท าดีละปຓนบบอยาง
฿หຌกับหนวยงานอืไน โ 

(3) ควรก ากับดูล฿หຌหนวยงานภาย฿ตຌความรับผิดชอบ 
ตຌองผยพรขຌอมูลการด านินครงการตามนยบายตาง โ ของหนวยงานลงบนวใบเซต์  
พืไอปຓนชองทาง฿หຌประชาชนเดຌสดงความคิดหในตอครงการดังกลาว ละหากพบความผิดปกติ
ของครงการ ควรรายงานตอหนวยงานตรวจสอบพืไอด านินการตามอ านาจหนຌาทีไตอเป 
(Transparency, Participation) 

(4) ควร฿หຌความรูຌกหนวยงานภาย฿ตຌความรับผิดชอบ฿นการบริหาร
องค์กรบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล การประมินความสีไยงละการบริหารความสีไยง 
฿นการน านยบายเปปฏิบัติ พืไอ฿หຌกิดความระมัดระวังละความรับผิดชอบ฿นการด านิน
ครงการ (Accountability, Responsiveness) 

3.1.4 หนวยงำนตรวจสอบ 
หนวยงานของรัฐทีไ มีอ านาจหนຌาทีไ ฿นการตรวจสอบ ชน 

ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. สตง. ส านักงาน กกต. ควรด านินการดังนีๅ (1) ควรปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ละด านินการกับผูຌกระท า
ความผิด฿นคดกีารทุจริตชิงนยบายอยางจริงจัง ดังนีๅ  - ปรับปรุงกฎหมายดยก าหนด฿หຌผูຌทีไทุจริตชิงนยบาย  
ตຌองมีความผิด฿นลักษณะของการสมคบคิด ละปຓนคดีทีไเมมีอายุความ พืไอ฿หຌบทลงทษ   
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มีความรุนรงมากขึๅนละสงผล฿หຌผูຌทีไจะท าการทุจริตกิดความกรงกลัว (Rule of law, Efficiency & Effectiveness) - ปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการ฿นการคุຌมครองหรือ
ปງองกันผูຌจຌงบาะส฿หຌมีความชัดจน กิดประสิทธิภาพ ละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับ
ประชาชนเดຌ ดยควรก าหนดขัๅนตอนละระยะวลาด านินการทีไชัดจน มีระบบการจຌง
ขຌอมูลกลับมายังผูຌจຌงบาะสพืไอ฿หຌทราบความคืบหนຌาของ การด านินการ ละคุຌมครอง 
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของผูຌจຌงบาะสตลอดจนสมาชิกครอบครัว (Rule of Law, Efficiency & Effectiveness, Participation)  - ลงทษผูຌทีไทุจริตชิงนยบายอยางจริงจัง ภาย฿นระยะวลา
ทีไหมาะสมละตຌองปຂดผย฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ (Rule of law, Transparency) (2) สรຌางสริมหรือสงสริมครือขายภาคประชาชน฿หຌขຌามามี
สวนรวม฿นการตรวจสอบนยบาย ดยอาจจัดท าชองทาง฿นสืไอสังคมออนเลน์ ชน 
การจัดท าผนทีไนยบายหรือครงการของรัฐ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌวานยบายตาง โ 
กิดขึๅน฿นพืๅนทีไ฿ด ฿ชຌงบประมาณทา฿ด ความคืบหนຌา฿นการด านินการ ละปຓนพืๅนทีไ
ส าหรับ฿หຌประชาชนสดงความคิดหในละวิพากวิจารณ์การด านินการตามนยบาย  
หรือครงการตาง โ ของรัฐ ตลอดจนปຓนชองทาง฿นการจຌงบาะส หรือฝງาติดตาม
พฤติการณ์อันนาสงสัยวาจะมีการทุจริตกิดขึๅน (Participation, Transparency) (3) ควรมีกระบวนการหรือครืไองมือ฿นการตรวจสอบการทุจริต
ชิงนยบายทีไสามารถปฏิบัติเดຌจริง ชน กณฑ์ชีๅวัดความสีไยงตอการทุจริตชิงนยบาย
ทีไอยูระหวางการศึกษา ปຓนตຌน (4) ฿หຌความรูຌกทุกภาคสวนกีไยวกับหลักธรรมาภิบาลละ
การปງองกันการทุจริตชิงนยบาย ชน  - รณรงค์หรือจัดอบรม฿หຌขຌาราชการ฿นทุกหนวยงาน  

มีความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับหลักธรรมาภิบาลละ
ประยชน์ของการยึดมัไนละปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมทัๅง ปัญหาการทุจริตชิงนยบาย พืไอสรຌาง฿หຌกิด
ความตระหนักถึงผลสียละผลกระทบของการทุจริต
ชิงนยบาย (Moral & Ethics) ชน ก าหนดปຓน

Good Governance 
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นืๅอหาวิชาหนึไงกีไยวกับหลักธรรมาภิบาลละการปງองกันการทุจริตชิงนยบาย ฿นการอบรม
ขຌาราชการ฿หม หรือจัดอบรมกีไยวกับการวิคราะห์ละประมินความสีไยง฿นการทุจริตชิง
นยบาย ปຓนตຌน  - ฿หຌความรูຌกภาคประชาชนกีไยวกับการวิคราะห์
ความสีไยงตอการทุจริตชิงนยบาย ละการวิคราะห์นยบายพืไอประกอบการตัดสิน฿จ   
฿นการลือกตัๅง (5) ควรปร ับปร ุงกฎ กณฑ์฿ห ຌม ีต ัว ชี ๅว ัดที ไ กี ไยวข ຌองก ับ 
หลักธรรมาภิบาลพืไอสกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย฿นหนวยงานของรัฐ ดยอาจบรรจุเวຌ
ปຓนกณฑ์ชีๅวัดหนึไ ง฿นการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน  
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ละ
พัฒนากณฑ์ชีๅวัดนีๅ฿หຌสามารถประมินเดຌทัๅง฿นภาครัฐละภาคอกชน (6) ควรจัดท าวใบเซต์กลาง ซึไงปຓนวใบเซต์ฉพาะส าหรับ
ผยพรนยบายละการด านินการตามนยบายตาง โ ของทุกหนวยงาน 
พืไอปຓนชองทาง฿นการจຌงขຌอมูลละตอบขຌอซักถามกประชาชน 
อีกทัๅงปຓนชองทาง฿หຌประชาชนเดຌสดง ความคิดหใน รายงานประดใน 
ทีไ น าสงสั ยหรื อจຌ งความผิ ดปกติ ทีไ อาจก อ฿หຌ กิ ดการทุ จริ ต 
฿นนยบาย/ครงการตาง โ (Transparency, Participation) (7) ควรสนับสนุนทุนหรืองบประมาณ฿หຌกภาควิชาการ
฿นการศึกษาวิจัยกีไยวกับการปງองกันละปราบปรามการทุจริต  

3.2 บทบำทของภำคอกชน 
3.2.1 บริษัทอกชนทีไท ำสัญญำกับหนวยงำนของรัฐ (1) ควรมีมาตรการควบคุมภาย฿นมิ฿หຌพนักงาน฿นบริษัท฿หຌ 

ละรับสินบนจຌาหนຌาทีไของรัฐ (Rule of law) (2) ควรมีการประกาศจตจ านง฿นการตอตຌานการทุจริตชิงนยบาย 
ดยจะเมกระท าการทุจริต฿ด โ รวมกับหนวยงานของรัฐ 
พืไอสรຌาง฿หຌ กิดความรับผิดรับชอบตอค าพูดของตน 
(Accountability, Moral & Ethics) (3) ควรปຂดผยขຌอมูลการด านินการตาง โ ทีไเดຌท ารวมกับ

ภาครัฐ ชน สัญญาครงการ ความคืบหนຌา฿นการด านินครงการ ปัญหาหรืออุปสรรค 
ทีไกิดขึๅน ทุนจดทะบียน ผูຌถือหุຌน วัตถุประสงค์ของกิจการ ประวัติการช าระภาษีของบริษัท 
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หรือประดในอืไน โ ทีไมีความหมาะสมจ าปຓนผานทางวใบเซต์ของบริษัท พืไอสรຌาง฿หຌกิด 
ความปรง฿ส฿นการด านินการรวมกันระหวางรัฐกับอกชน (Transparency) (4) ควรจຌงบาะสจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไรียกรับหรือทุจริต 
฿นขณะทีไท าสัญญารวมกับหนวยงานของรัฐ ตอหนวยงานก ากับดูลละตรวจสอบ 

3.2.2 บริษัทอกชนทัไวเป (1) ควรรวมปຓนคณะกรรมการหรือคณะท างานพืไอตรวจสอบ
การด านินงานของหนวยงานรัฐ฿นการน านยบายเปปฏิบัติ (Participation) (2) คว ร ร ว ม สด งคว าม คิ ด  หใ น
กีไยวกับนยบายตัๅ งต ฿นขัๅนตอนการก าหนดนยบาย ชน 
ผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนกับระบบศรษฐกิจ ความสุมสีไยงตอ 
การทุจริต ปຓนตຌน (Participation) (3) ควรมีการประกาศจตจ านง฿นการ
ตอตຌานการทุจริตชิงนยบาย ดยจะเมกระท าการทุจริต฿ด โ 
รวมกับหนวยงานของรัฐ มຌวาบริษัทดังกลาวจะยังเมเดຌด านินการ฿ด โ 
รวมกับภาครัฐกใตาม ตนับวาบริษัทดังกลาวสดงจตจ านงทีไชัดจน฿นการตอตຌานการทุจริต 
(Accountability, Moral & Ethics)  

3.3 บทบำทของภำคประชำสังคมละประชำชน 
3.3.1 นักวิชำกำร (1) ควรปຓนคลังสมอง (Think Tank) น าสนอผลงานทีไปຓน Best Practice ของตางประทศ ซึไงประสบความส ารใจ฿นการกຌเขปัญหาการทุจริตชิงนยบาย 

รวมถึงถอดบทรียนทีไกิดจากความส ารใจละลຌมหลว ละนะน านวทางการกຌเข 
฿นชิงนยบาย (2) สถาบันการศึกษา ดยฉพาะสถาบันการศึกษา฿นระดับทຌองถิไน 
ซึไงมีความ฿กลຌชิดประชาชน ควรกระตุຌน฿หຌประชาชนมีความตระหนักละรูຌสึกปຓนจຌาของ
งบประมาณของประทศ พืไอ฿หຌกิดครือขาย฿นการฝງาระวังการทุจริตชิงนยบาย 

3.3.2 สืไอมวลชน 
ควรน าสนอขาวกีไยวกับนยบายละการด านินการตามนยบาย

ของรัฐ฿นชิงลึก ละรวมตรวจสอบการทุจริตดยอยูบนพืๅนฐาน 
ของขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน พืไอ฿หຌประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบขຌอมูล
อยางทัไวถึง 
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3.3.3 ประชำชนทัไวเป (1) ควรรวมสดงความคิดหในหรือขຌอสนอนะตอนยบายตาง โ 
ตัๅงตขัๅนตอนการก าหนดนยบายเปจนถึงขัๅนการด านินการตามนยบาย (Participation) (2) ควรรวมสอดสองดูลการด านินการของภาครัฐละ
ภาคอกชนกีไยวกับการด านินการตามนยบายตาง โ ละจຌงบาะสการทุจริตหรือ 
ความผิดปกติอันอาจน ามาสูการทุจริตเดຌ ฿หຌกับหนวยงานตรวจสอบ (Participation) (3) ควรปຓนกลเกหนึไง฿นการตอตຌานหรือสง฿หຌหในวาตนอง 
เมหในดຌวยกับหนวยงานของรัฐหรือบริษัทอกชนทีไกระท าการทุจริตชิงนยบาย ละกระตุຌน

ตือนคนอืไน โ ฿นสังคม฿หຌตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ชิงนยบาย ชน ผยพรพฤติกรรมการทุจริตลงบน 
สืไอสังคมออนเลน์ หรือเมสนับสนุนสินคຌาของบริษัททีไกระท า
การทุจริต ปຓนตຌน ทัๅงนีๅตຌองกระท าดຌวยความหมาะสมละ
ภาย฿ตຌขอบขตทีไกฎหมายก าหนด   
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