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คํานํา 
 

หลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น เปนแนวทางในการดําเนินงานที่เปนที่
สนใจของสังคมไทย รัฐบาลเองก็ไดออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระเบียบบริหารจัดการที่ดี
เพราะเห็นความสําคัญของหลักการนี้  แตความรูในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดในเรื่อง
ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลนั้นยังไมเปนที่แพรหลายนัก  

 
 สถาบันพระปกเกลา ซ่ึงเปนสถาบันวิชาการภายใตกํากับของประธานรัฐสภา ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดขอให ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะทําการศึกษารวบรวม 
วรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องธรรมาภิบาลรวมทั้งที่มีผูศึกษาไวทั้งในและตางประเทศเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในเรื่องธรรมาภิบาล โดยไดมีการจัดพิมพหนังสือเร่ืองตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลนี้     
มาแลวคร้ังหนึ่งซึ่งไดรับความสนใจมากระดับหนึ่งและทําใหหนังสือจําหนายหมดไปแตความ
ตองการหนังสือดังกลาวยังมีอยูตลอด จึงไดมีการจัดพิมพคร้ังที่สองนี้ 

 
สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลเลมนี้จะเปนสวนหนึ่งในการรวม

เผยแพรหลักการอันเปนประโยชนตอสังคมและสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานตางๆ       
ในปจจุบนัได  

 
 
 

   
(รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
ตุลาคม 2546 

 
 
 
 



คํานํา 

เปนที่ยอมรับกันวาการเมืองการปกครองในประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปฏิรูปใหเปน         
การบริหารจัดการที่ดี (good governance) และเชื่อกันวาการปฏิรูปนี้จะนําไปสูการสงเสริมประชาธิปไตย
และพัฒนาประเทศใหดีขึ้น   ดังนั้นการสรางการจัดการบานเมืองที่ดีใหมีลักษณะธรรมาภิบาล (good 
governance) จึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทย กลาวคือ ธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจัดการ
ที่ดียอมสรางความมั่นคงใหกับประชาธิปไตย และลดการทุจริตที่เปนปญหาเร้ือรังของบานเมืองได อีกทั้ง    
จะนํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตและมีสังคมที่ดีขึ้น ซ่ึงเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  การสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต จึงเปนการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาสใหสอดคลองกับความตองการของคนไทยที่
ตองการเห็นสังคมไทยมีระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีความสุจริต  มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ   
ธรรมาภิบาลที่สรางขึ้นในสังคมไทย จะยกระดับประเทศไทยใหขึ้นสูความเปนสากล มีการยอมรับและ    
เชื่อถือจากสังคมระหวางประเทศมากขึ้น 

เพื่อใหการสรางตัวชี้วัดมีความครอบคลุมองคประกอบและประเด็นสําคัญของธรรมาภิบาล         
ในประเทศไทย สถาบันพระปกเกลาไดสนับสนุนใหมีการวิจัยเอกสารนี้ เพ่ือประเมินสถานภาพองคความรู
และตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  ในรายงานการวิจัยนี้ ขอมูลสวนใหญมาจากการประมวลองคความรูเกี่ยวกับธรร
มาภิบาลที่มีอยูทั้งของไทยและตางประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยตอไป 

 
 

บุษบง ชัยเจริญวฒันะ 
มิถุนายน 2544 
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บทสรุปยอ 
รายงานการวิจัยเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาลฉบับนี้เปนการวิจัยเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก 3 

ประการคือ 1) เพ่ือรวบรวมขอมูล แนวปฏิบัติ และตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้งในประเทศไทยและทาง
ตางประเทศ 2) เพื่อจําแนก และจัดกลุมตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสราง
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  

นอกจากสวนที่ 1 ซ่ึงเปนบทนําที่กลาวถึงความสําคัญของงานวิจัย วัตถุประสงค ระเบียบวิธีการ
ศึกษาและประโยชนของงานวิจัยแลว รายงานฉบับนี้ยังประกอบดวยเนื้อหาอีก 4 สวน กลาวคือสวนที่ 2 
เปนการรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุม วิวัฒนาการ 
นิยาม และองคประกอบของธรรมาภิบาล สวนที่ 3 เปนเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทยและตางประเทศ 
ซ่ึงกลาวถึงการใชและตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ บอ
สซาวานา) สวนที่ 4 เปนกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มี 5 ประเด็นหลัก คือ ความชอบธรรม ความโปรงใส   
การตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม ในแตละประเด็นไดจัดหมวดหมูออกเปน 4 ดาน 
คือ กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัด และตัวอยางตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

สําหรับในสวนที่ 5 นั้นเปนขอเสนอแนะ และสรุปผลการวิจัย สาระสําคัญของสวนนี้ประกอบดวย
ประเด็นตางๆดังนี้ คือ การเลือกใชคําธรรมาภิบาล กรอบธรรมาภิบาลและองคประกอบ เรียนรูการใชธรร
มาภิบาลจากตางประเทศ ปญหาและอุปสรรคของการใชธรรมาภิบาล สํารวจความโปรงใสในประเทศ การ
จัดทําตัวชี้วัดคอร รัปช่ันและพัฒนาปจจัยเกี่ยวของ กลไกใน  การสรางธรรมาภิบาล เทคโนโลยี         
สารสนเทศเพื่อจัดสรางตัวชี้วัด พรอมขอเสนอเกี่ยวกับโครงสรางของคณะกรรมการการสรางตัวชี้วัด 

ผลการวิจัย พบวา การใชคํา ”ธรรมาภิบาล” มีความหมายหลากหลาย เชน ในทีต่างประเทศใช  
คําวา Good Governance มีความหมายหลากหลายตามกลุมผูใช ซ่ึงแบงออกได 3 กลุม คือ กลุมธรรมา 
ภิบาลอํานาจนิยม กลุมธรรมาภิบาลเสรีนิยม และกลุมธรรมาภิบาลชมุชนนิยม แมจะแตกตางในสวนของ
กรอบความคดิ แตทุกกลุมมีเปาหมายตรงกันทีจ่ะนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชเพื่อประโยชนของการ
ปฏิรูปเศรษฐกจิ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้นการเรงรัดหาขอยุติสําหรับกรอบความหมายของ
หลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิด เพื่อสรางหลักการทีชั่ดเจนและมีเอกภาพ ซ่ึงจะเปนกรอบแมบท 
ในการสรางตวัชี้วัดที่มีคุณภาพจึงเปนเรื่องจําเปน สวนการเรียนรูการใชธรรมาภิบาลจากตางประเทศ และ
นําสาระท่ีเปนขอดีมาปรับใช ยอมเปนประโยชนตอการพัฒนาตัวชีว้ัดธรรมาภิบาล แมในบางกรณีอาจมี  
ขอจํากัดเกี่ยวกับลักษณะบางประการของวฒันธรรมไทยทีไ่มเอ้ือตอการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แตก็อาจผอนคลายปญหาดังกลาวไดโดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวฒันธรรมของไทย 
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นอกเหนือจากการใหความสาํคัญกับขัน้ตอนการวิเคราะหความจําเปนในการสรางตวัชี้วัดธรรมา 
ภิบาล และวงจรการสรางตัวชี้วัดแลว ควรที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาฐานขอมลูตัวชี้วัด 
การจัดทาํฐานขอมูลของตัวชีว้ัดธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการทบทวน จัดหมวดหมู   ตัวชี้วัดและการคดัเลือก
ดัชนีกลางของตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยรายงานนี้ยังไดเสนอตัวอยางฐานขอมูลที่สามารถจัดพิมพรายงาน
ตัวชี้วัดไดหลายรูปแบบ เชน รายงานตัวชีว้ัดที่จําแนกตามประเภท  องคประกอบ และดานตางๆ รายงาน
ตัว   ช้ีวัดที่สรางขึ้นในแตละป รายงานแสดงจํานวนตัวชีว้ัด และหมวดหมูทีแ่ตละหนวยงานควรจะนําไปใช 

และรายงานสรุปตัวชี้วัดที่ถึงเวลาตองทบทวนใหม  
โครงสรางของคณะทํางานการสรางตัวชี้วดัเปนเรื่องสําคัญเชนกัน ดังนั้นการจัดโครงสรางใหมี

ขนาดกระทัดรดั  ประกอบดวยทรัพยากรบุคคลทีม่ีความรู ความสามารถ และมีความชํานาญ เพื่อผลักดัน   
ใหมีการนําหลกัธรรมาภิบาลไปใชใหมีผลในทางนโยบาย และภาคปฏิบติัอยางแทจริง 
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1. บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 
ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางมากโดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใช   

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจก็มีสวนทําใหความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล มีมาก
ยิ่งขึ้น เปนที่เชื่อกันวาหากประเทศไทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฎิบัติงานภาคราชการ 
เอกชน และประชาชนแลว จะทําใหประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเปนธรรมในดาน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหานานัปการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสูการมี
ธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชน วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่
ตองการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว นอกจากความพยายามของนักวิชาการ ผูรู และผูสนใจที่เกี่ยวของแลว    
องคกรระหวางประเทศจัดวามีบทบาทในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาล และการปฏิรูปองคกรของรัฐได     
ดังเชนธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริหารการใชจายของภาครัฐ และการปฏิรูประบบราชการ  
กลาวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะใหความสําคัญและชวยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
แลว ยังรวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑในดานความชวยเหลือทางการเกษตร การแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ใหทันสมัยขึ้น ในขณะที่ International Monetary Fund (IMF) กระตุนใหมกีารปรบัโครงสรางของสถาบนัการเงนิ 
และการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน สวน United Nations Development Programme (UNDP) 
สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย Asian Development Bank (ADB) เปนองคกรสําคัญอีกองคกรหนึ่งที่ใหทุนสนับสนุน
ประเทศไทยคอนขางมาก ดังเห็นไดจาก ชวงระหวางป พ.ศ. 2511 - 2540 ประเทศไทยไดรับทุนความ
ชวยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกูประมาณ 4.25 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 37.4 พันลาน
เหรียญในรูปของความชวยเหลือพิเศษ (ADB 1999a) ความชวยเหลือหลัก ๆ ที่ ADB ให มีดังนี้ 

1) การกระจายอํานาจและการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2) การสงเสริมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรของรัฐ  
3) การเรงใหมีการปรับโครงสรางเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐ และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
5) การสงเสริมใหมีการประสานงานในขั้นตอนของการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ  
6) การสนับสนุนใหมีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ  

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหัวขอ
ยอยและลําดับเลข

ถูกลบ: 1) 

ถูกลบ: 2) 

ถูกลบ: 3) 
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นอกจากนี้ยังมีองคกรความชวยเหลือระหวางประเทศจาก ประเทศญี่ปุน แคนาดา นิวซีแลนด และ
ออสเตรเลีย ที่ตางก็มีบทบาทสนับสนุนโครงการพัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาล          ใน
ประเทศไทย 

ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดกลายเปนแนวคิดที่ไดรบัการยอมรบัวาเปนหลกัการทีเ่กื้อหนนุ
สงัคมประชาธบิไตย ไดมีการเสนอและกลาวถงึแนวคิดนีอ้ยางกวางขวาง ตัวอยางทีเ่ห็นอยางเปนรปูธรรม 
คือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัป พ.ศ. 2540 ที่ใชอยูในปจจบุนันี้ไดบญัญัติมาตราตาง ๆ ทีส่มัพนัธกับหลัก
ธรรมาภิบาล ถาหากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการปฏบิัติอยางจริงจงั จะทําใหประชาชนมสีวนรวม
ในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐโดยประชาชนและองคกรที่  เกี่ยวของและระบบบริหาร
ของรัฐมีความยุติธรรมและเปนทีน่าเชื่อถอืทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งนําไปสูการลดการทุจริตซึง่เปน

ปญหาเรื้อรังของบานเมืองได  
อยางไรก็ตามการที่จะทราบวามีการนาํหลกัธรรมาภบิาลไปปฏิบัติใหเปนผลหรือไม จําเปนตองมี

เครือ่งช้ีวัดที่เหมาะสมและเชือ่ถือได ปจจบุนัมหีลายหนวยงานไดพยายามสรางตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลและ      
ใชในหนวยงานของตน แตตัวช้ีวัดนัน้ ๆ ยังเปนท่ีถกเถียงและไมไดรับการยอมรบัใหเปนตัวช้ีวดักลาง        
เนื่องจากความหลากหลายของตวัช้ีวดั และมิตทิีแ่ตกตาง ซึง่มิติเหลานัน้ขึน้อยูกบั ความเขาใจ และกรอบ 
การรบัรูของผูนําเสนอแตละบุคคลหรือองคกร โดยทัว่ไปสาระสําคัญของธรรมาภิบาลสามารถพิจารณาได
จากองคประกอบหลัก อนัไดแก หลกัความคุมคา หลักคณุธรรม ความชอบธรรม สทิธิมนษุยชน ความยั่งยนื 
ความโปรงใส ความเสมอภาค ความยอมรบั การตรวจสอบ ความมปีระสทิธภิาพ และการมสีวนรวม 

ในการศึกษานี้ ไดกําหนดขอบขายของตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลใหอยูภายใต 5 ประเด็นสําคัญ คือ 
ความชอบธรรม (Legitimacy) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ การมีสวนรวม (Participation) ทั้งนีก้รอบตัวชีว้ดั
ธรรมาภิบาลจากการศึกษาจะเปนประโยชนที่จะนําไปสูการปรับปรุงใหบรรลุเปาหมายของการมีธรรมา    
ภิบาลในประเทศไทย  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและตัวชี้วัดธรรมาภิบาล    
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  

2.  เพื่อจําแนก และจัดกลุมตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 
3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประโยชนของการประยุกตใชในการบริหารการ       

จัดการของรัฐ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้จะครอบคลุมการเก็บรวบรวมขอมลูจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัธรรมาภบิาล

เพื่อทราบถึง องคประกอบของธรรมาภิบาล ความหมายและขอบเขตตัวช้ีวัดของธรรมาภบิาล การใช      
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อนําขอมลู ดังกลาวไป
จําแนกและจดักลุมกรอบตัวชี้วัดธรรมาภบิาล และเสนอแนะแนวทางการสรางตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 

 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา  

รวบรวมเอกสารสาํคัญที่เกีย่วของในสถาบันวิจยั สถาบนัวิชาการ หองสมุดของมหาวิทยาลยัใน
กรงุเทพฯ และตางจงัหวัด (ภาคใต)  และแหลงขอมลูตาง ๆ  (ภาคผนวก 1)  จากนั้นทําการสงัเคราะห   
เนื้อหา จําแนกองคประกอบ จัดหมวดหมูตัวช้ีวัด สรปุสาระสําคัญและขอสังเกต และเสนอแนวทางการ
พัฒนาตวัช้ีวัดธรรมาภิบาล นอกจากนีย้ังไดจัดทาํสาระสงัเขปสาํหรบัเอกสารสาํคญับางสวนเพือ่ประโยชน 
ในการคนควาของผูสนใจ  (ภาคผนวก 2)  

โครงการวิจยัเพื่อสรางตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลนี้แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
ระยะที่1 เปนการศกึษารวบรวมคํานิยาม องคประกอบ และแนวคิดเกี่ยวกบั ธรรมาภิบาลจาก 

แหลงขอมลูทัง้สถานศึกษา และสถาบนัวิชาการตาง ๆ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวทางใน
การศึกษาตัวชีว้ัดธรรมาภบิาล  

ระยะที่ 2  เปนการสงัเคราะหหลักการของธรรมาภบิาล ทบทวนองคประกอบ และจัดหมวดหมู
ของตัวช้ีวัด ที่เกี่ยวของ  

ระยะที่ 3  เปนการเขียนสรปุรายงานเกีย่วกบัตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนา            
ตัวชี้วัดสําหรับประเทศไทย พรอมทัง้ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ 

 
1.5 ผลที่ไดรบัจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงแนวคิด ความหมาย ตัวช้ีวัดและองคประกอบของธรรมาภิบาลที่นกัวิชาการทัง้
ในและตางประเทศเสนอไว 

2. เกิดแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาตัวช้ีวัดธรรมาภบิาล เพื่อใชเปนหลกัในการประเมนิ
ความคบืหนาของการสรางธรรมาภบิาลในประเทศไทยตอไป 

 
 
 



 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
 ในบทที่ 2 นี้เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล โดยสรุปถึงเนื้อหาของ
ธรรมาภิบาลไวเปน 2 สวน คือ สวนแรกไดสรุปถึงวิวฒันาการ ที่มาของธรรมาภบิาล และสวนที่ 2 คือ     
การใชธรรมาภิบาลอันไดแก การใหความหมายของธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลกับคําเรียกใช องคประกอบ
ของธรรมาภิบาล และงานศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทีไ่ดนําเสนอถึงแนวคิด และการนําธรรมาภิบาลไปใช
ในดานตาง ๆ  
 
2.1 วิวฒันาการของธรรมาภบิาล 

อภิบาลเปนแนวคิดการปกครองที่มีมาแตโบราณกาล นับแตสมัย เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล 
(Aristotle) นักปราชญหลายทานไดพยายามที่จะคนหารูปแบบการปกครองที่ดี แตก็ยังไมไดความหมาย
และขอบเขตที่ชัดเจน อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของรูปแบบอภิบาลที่ดีเกิดขึ้นชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 เมื่อมีการคนหารูปแบบการปกครองที่สามารถนําประเทศไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกของ
ประเทศที่เพิ่งไดรับการปลดปลอยจากอาณานิคม และสามารถชวยฟนฟูประเทศจากความเสียหาย      
ภายหลังจากสงคราม 

ซ่ึงตอมารูปแบบการปกครองดังกลาวผสมผสานกับระบบราชการของ Weberian1 ไดถูกนําไปใช
ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อยางไรก็ตามรูปแบบของ Weberian ยากที่จะนําไปประยุกตใชและสานตอ 
เนื่องจากการขยายตัวของระบบราชการทําใหยากตอการจัดการและขาดความยืดหยุนในการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก นอกจากโครงสรางของระบบราชการจะทําใหการปกครองบานเมืองขาด
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ยังกอใหเกิดชองทางการบิดเบือนการใชอํานาจและการคอรรัปช่ัน 

ในชวงตน พ.ศ. 2523 นักวิชาการสวนใหญตางเห็นพองกันวาแนวทางการบริหารภาครัฐที่เปนอยู
ไมสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปล่ียนตลอดเวลา และมีความจําเปนตองมีการปฏิรูปและ
ปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม ในชวงเวลาดังกลาวมีองคกรระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ เชน ธนาคารโลก 
(World Bank) และ กองทุนนานาชาติ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” 

เมื่อยอนยุคไปในอดีต แมธรรมาภิบาลจะเปนเรื่องที่มีการพูดถึงอยางมากในชวงป ค.ศ.1980-
1990 แตธรรมาภิบาลกม็ีความเกาแกเทยีบเทากับเรื่องประวัติศาสตรของมนษุยชาติก็วาได ปจจุบัน    ธรร

                                                   
1 ลักษณะการปกครองที่มีโครงสรางเปนลําดับขั้น มีการเมืองที่เปนกลาง มีเปาหมายที่ปฏิบัติได และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม 



ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล  5 

 

   

มาภิบาลถกูนาํมาใชเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในนโยบายขององคกรระหวางประเทศหลาย ๆ องคกร 
นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการและนักปฏิบัติสวนหนึ่งนาํแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผลใชกับการปรับ       
โครงสราง และกระบวนการทั้งในองคกรของรัฐและธุรกิจ ในขณะที่นกัวิชาการบางสวนไดนาํเอาธรรมา     
ภิบาลไปใชในความหมายทีใ่กลเคียงกับความหมายของคําวา Government หรือการปกครองทีห่มายถึง 
รัฐบาล  (Weiss 2000) โดยทั่วไปรัฐบาลเปนเพียงสวนหนึ่งทีม่ีความสําคัญตอธรรมาภิบาล หลักการของ
ธรรมาภิบาลสามารถจะดํารงอยูได ถึงแมวาจะมีรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับหรือไมกต็าม (The Urban 
Governance Initiative 1999; The Express India Group 1997) 

ธรรมาภบิาล เปนแนวคิดทีใ่ชในสาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร โดยเปนคําที่อยูรวมกับ
กลุมคําประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนษุยชน และการพัฒนาที่ยั่งยนื 
ในชวงศตวรรษที่ผานมา กลุมคําดังกลาวนี้มีความสมัพันธที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปองคกรของรัฐ นักรัฐ     
ประศาสนศาสตรสวนหนึ่งมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมที่เนนบทบาทของผูบริหารในการทีจ่ะปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธภิาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานไดอยางชดัเจน และมีการแขงขนัเพื่อการจัดการ
การบริการที่ดีขึ้น (Agere 2000) 

อยางไรก็ดีมขีอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาล คือการมีรัฐบาลทีม่าจาก
ระบอบประชาธิปไตยไมไดหมายความวาจะนําไปสูการมธีรรมาภิบาลเสมอไป หากแตรัฐบาล
ประชาธิปไตยนั้นเปนพ้ืนฐานที่ดีที่ชวยสนบัสนุนใหนาํไปสูการมีธรรมาภิบาลไดงายขึ้น ทั้งนีก้ารพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่จะไดผลดีนัน้ ตองมีการบริหารการจัดการทีดี่ทางดานการเมือง และเศรษฐกิจของผูปฏิบัติการ
ในทุกระดับ (UN 2000) และ ธนาคารโลกไดมีความเห็นไปในแนวเดียวกนัทีว่า การใชอํานาจทางการเมือง
เพ่ือควบคุมสังคมโดยสัมพันธกับการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกจิ ใหมีความชอบธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติการ จะเปนตัวตัดสินวาการจัดการนั้นดหีรือไม (Agere 2000) 

 
2.2 คํานิยามของธรรมาภิบาล 

เนื่องจากมีผูที่ใหคํานิยามและความหมายของคําวาธรรมาภิบาลไวมาก รวมทั้งองคกรตาง ๆ ได
นําไปใช  ดังนั้นจึงรวบรวมคํานิยามที่องคกรหลักและบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการสงเสริมธรรมาภิบาล
ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

1. ธนาคารโลก หรือ World Bank ไดนําไปใชคร้ังแรกเมื่อประมาณป ค.ศ. 1989 ซ่ึงใชใน รายงาน
เร่ือง “Sub-Sahara: From Crisis to Sustainable Growth” (นฤมล ทับจุมพล 2541) โดยไดใหความหมาย
วา Good Governance เปนลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของ
บานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา โดยนัยของ
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ความหมายของธนาคารโลก เปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือชวยในการ ฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการ
กฎหมายที่อิสระ ที่ทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝายนิติบัญญัติ และ
ส่ือที่มีความโปรงใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได 

2. องคการสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ใหความสําคัญกับธรรมาภิบาลเพราะ
เปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนอยูของคนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินการนี้ตองเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
กระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใส ธรรมาภิบาลคือการมีสวนรวมของประชาชน และสังคมอยางเทาเทียม
กัน และ มีคําตอบพรอมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได  

3. United Nations and Development Programme (UNDP) ใหนิยามของคําวา ธรรมาภิบาล       
วาหมายถึง การดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจัดการกิจการของประเทศ
ในทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ที่ประชาชนและกลุมสามารถแสดงออกซึ่ง
ผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของการมี
สวนรวม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อใหม่ันใจวาการจัดลําดับ
ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคน
ยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุดจิต นิมิตกุล 2543, 13-
24) 

4. ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย หรือ The Asian Development Bank  (ADB) กลาววาธรรมาภิ
บาลคือ การมุงความสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวา
นโยบายที่กําหนดไว ไดผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงาน
ตามที่สัญญาไวกับประชาชนได (อมรา พงศาพิชญ และ นิตยา ภัทรลีรดะพันธุ 2541) 

5. องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน – JICA    กลาวถึงธรรมาภิบาลใน 
“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)” 
วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมและ
สรางบรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พ่ึงตนเองได และมีความ
ยุติธรรมทางสังคม (อมรา พงศาพิชญ 2543, 68-81) 

6. Kofi Annan เลขาธิการองคการสหประชาชาติคนปจจุบัน กลาววาธรรมาภิบาลเปนแนว
ทางการบริหารงานของรัฐที่เปนการกอใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สรางเสริม
ประชาธิปไตย และมีความโปรงใส และเพ่ิมประสิทธิภาพ (Weiss 2000) 
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ในทัศนะของธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ธรรมาภิบาลเปนการใชอํานาจทาง      
การเมืองเพื่อจัดการงานของบานเมืองโดยใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม 
กระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ ในขณะที่นิยามของธนาคารพัฒนาแหงเอเชียเนนไปที่องคประกอบที่ทํา
ใหเกิดการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมแลว ทั้งธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย       
ตางเนนประเด็นการบริหารจัดการของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ดังนั้นแนวคิดขององคกร
ระหวางประเทศ จึงเปนเรื่องการสรางความเชื่อถือและความชอบธรรมของรัฐบาลที่มีตอ    ตางประเทศ 

แมวาประเทศไทยทําสัญญาการคากับประเทศตะวันตกในรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2398) โดยประเทศ
ไทยเปดรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แตรูปแบบการเมืองการปกครอง
ของไทยไดถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทีละเล็กละนอย 
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอยางเห็นไดชัดในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2475) อยางไรก็ตาม        
การเมืองการปกครองของไทยปจจุบันยังอยูในระหวางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง รัฐบาลไทยยังขาด   
เสถียรภาพ และพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยยังไมเขมแข็งเทาที่ควร ไมวาจะเปนดานคุณภาพหรือระดับ
การศึกษา ความเสมอภาคทางสิทธิ และสภานภาพทางสังคม ปญหาดังกลาวผลักดันใหประเทศไทยให 
ความสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาล ในประเทศไทยไดมีองคกรที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับธรร
มาภิบาลใหความหมายของคําวาธรรมาภิบาลไวดังนี้ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ไดระบุหลักการของคํานิยาม การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไวดังนี้ “การบริหาร   
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวน
เสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยนัตราย
ที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมอันเปน        
คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน (สุดจิต นิมิตกุล 2543, 
13-24)  

2. อานันท ปนยารชุน (2542) กลาวถึง ธรรมาภิบาลวา เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซ่ึง
บุคคลและสถาบันทั่วไป  ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง                   
มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลาย
และขัดแยงกันได  
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3. ธีรยุทธ บุญมี (2541) ช้ีวา ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบ
ใหมที่แข็งทื่อตายตัว แตใหมีปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากขึ้น  แนวคิดธรรมรัฐ 
คือ การเปนหุนสวนกันในการบริหารและปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชน และเอกชน   ซ่ึงขบวนการอันนี้
จะกอใหเกิดความเปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนดี ซ่ึงแนวคิดนี้เกิด
จากการที่ประชาชนเห็นวา ระบบราชการลาหลัง ทุกสวนตองการการปฏิรูป ตองมีการปรับโครงสราง     
ราชการใหดีขึ้น ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น และประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน 
และนักวิชาการ  
 ธีรยุทธ บุญมี เปนผูที่อธิบายวา ธรรมาภิบาลเปนกระบวนความสัมพันธรวมกันระหวางภาครัฐ 
สังคม เอกชน และประชาชน ซึ่งทําใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส           
ตรวจสอบได และมีความรวมมือของฝายที่เกี่ยวของ  ในการที่จะสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทยไดนั้น      
ธีรยุทธ บุญมีเสนอใหปฏิรูประบบ 4 สวนคือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม 
และปฏิรูปกฎหมาย 

4. นายแพทยประเวศ วะสี (2542) อธิบายวาการที่สังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ 3 ภาค คือ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะรวมถึงความโปรงใส ความ
ถูกตองของสามภาคดังกลาว ธรรมาภิบาลในทัศนะของนายแพทยประเวศ วะสี จึงเปนเสมือนพลังผลักดัน
ที่จะนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาติ 

5. ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช (2541) ใหความหมายธรรมาภิบาลวา การที่กลไกของรัฐ 
ทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบ เปนการ     
ใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 

6. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543) ไดใหความสําคัญองคกรประชาสังคม ซ่ึง  
มีสวนในการรวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ทั้งนี้องคกรรัฐจะอาศัยการบริหารการจัดการที่ดีเปนกลไก
เกื้อหนุน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการฟนฟูสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนใหยั่งยืน 
 
 จะเห็นวาความหมายและคํานิยามของคําวา  “ธรรมาภิบาล” มีความหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และ วัตถุประสงค ของประเทศและองคกรที่ผลักดันใหนําแนวคิดนี้ไปใช  
อยางไรก็ตามคํานิยามตาง ๆ เหลานั้น (ภาคผนวก 3) มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ กระบวนการ และผลที่
คาดหวัง ที่ใกลเคียงกันหลายประเด็นดังไดสังเคราะหและสรุปในตารางที่ 2.1 อาทิเชน การสรางธรรมา    
ภิบาลเพื่อการปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  และกระตุน
ใหประชาชนทุกฝายทุกระดับรวมกันพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
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จากการศึกษา พบวา คํานิยามที่หนวยงาน และนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงไดแก ธนาคารโลก ธนาคาร
พัฒนาแหงเอเชีย อานันท ปนยารชุน ธีรยุทธ บุญมี นายแพทยประเวศ วะสี ศาสตราจารยชัยอนันต     
สมุทวณิช และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไดนําเสนอไวนั้นมีความสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม สังคม และลักษณะการปกครอง
ปจจุบันของประเทศ  จึงอาจสรุปรวมไดวา “ธรรมาภิบาล ทําหนาที่เปนกลไก เคร่ืองมือ และแนวทางการ
ดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความ
รวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหประเทศมีพื้นฐาน
ระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน” 
 
2.3 ธรรมาภิบาลกับคําเรียกใช 

มีการเลือกใชคําทีแ่ตกตางกนัเชน ธรรมาภบิาล ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองที่ดี 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และอื่น ๆ ในการศึกษานี้จะใชคําวาธรรมาภิบาล ในการสัมมนาวิชาการ: 
จากวกิฤติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงจัดโดย TDRI (สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2541) ไดอธบิาย
วา ธรรมาภิบาลเปนศัพทที่สรางขึน้จากคาํวา “ธรรม” ซ่ึงแปลวา ความดี หรือ กฎเกณฑ สวนคําวา “อภิบาล” 
แปลวา บํารุงรักษา ปกครอง เมื่อรวมกันก็กลายเปน “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคําวา 
Good Governance 

นอกจากนีย้ังมีคําเรียกอื่น ๆ ซ่ึงมีความหมายเดียวกนักบัธรรมาภิบาล จึงไดสรุปคํา และแหลงที่มา
ของคําเรียกใชตาง ๆ ดังตารางที่ 2.2 
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ความยุติธรรม x x x x
ความชอบธรรมของกฎหมาย x x x x x x x x
ความเปนอิสระชองศาล x x

การบริหารการปกครอง
การตรวจสอบได x x x x x x
การปกครองเพื่อประชาชน x x x
การพัฒนาของประเทศ x x x
ความทันสมัยของรูปแแบการบริหาร x x x x x x
ความโปรงใส x x x x x x x x x x x x
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล x x x x x x x x
ความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคม x x x x x x
ทศพิธราชธรรม x x
ประชาธิปไตย x x
ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ x x x x x
ประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม x x x x x

ความตอเนื่องของกระบวนการ x x
ความยั่งยืนของการพัฒนา x x x x
ตรวจสอบประเมินผลอยางจริงจัง x

a ระบุชื่อสถาบัน นักวิชาการ และปที่กลาวถึงแนวคิดธรรมาภิบาลหรืออางอิงในเอกสาร;  b ที่มา: Agere 2000; c ที่มา: ADB 1999; d ที่มา: อมรา พงศาพิชญ 2543; e ที่มา: ชุลีพร เดชขํา 2543; f ที่มา: ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ 2543, 3-12

จุด
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ตารางที่ 2.2 คําเรียกใชธรรมาภิบาล 

คําเรียกใช ความหมายหลัก ผูใช/ป (อางองิ) 
ธรรมาภิบาล การบริหารงานที่เปนธรรม (TDRI 2541;  นฤมล ทับจมุพล 2541; 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542; ประสิทธิ ์ดํารงชัย 2542) 
รัฐที่มีการบริหารบานเมืองดวยความเปน
ธรรม 

(อานนัท ปนยารชนุ 2541; ชัยวัฒน สถาอานันท 2540; 
ประเวศ วะส ี2541;  ลิขิต ธีรเวคิน 2541) 

ธรรมรัฐ 

ความสัมพันธระหวางรัฐ สังคม เอกชน และ
ประชาชน ท่ีจะทําใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและ
ยุติธรรม 

(ธีรยุทธ บญุมี 2541) 

สุประศาสนการ การบริหารจัดการที่ดี ติน ปรชัญพฤทธิ์ (นฤมล ทับจุมพล 2541) 
ธรรมราษฎร การกาํกับดูแลท่ีดี (อมรา พงศาพชิญ 2541) 
การกาํกับดูแลท่ีดี การดูแลผลประโยชนสวนรวม โดยประชาชน

มีสวนรวมและตรวจสอบ 
(วรภัทร โตธนะเกษม 2541; พูลนิจ ปยะอนันต 2541) 

ประชารัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  
(ประเวศ วะส ี2541; ชัยอนันต สมุทวณิช 2542) 

รัฐาภิบาล  (ชัยอนันต สมุทวณชิ 2541) 
การปกครองที่ด ี  ราชบัณฑิตยสถาน (ชนะศักดิ์ ยุวบรูณ 2543, 3-12;  

อภิงคญฎา วงษานทัุศน 2543) 
การบริหารกิจการ 
บานเมืองและสังคมที่ดี 

 (สํานักงานกรรมการขาราชการพลเรอืน 2542) 

Good Governance ลักษณะและวิถีทางของการทีอ่ํานาจไดถูก
ใชไปในการจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพื่อการพัฒนา 

World Bank (Agere 2000); 
JICA, UN และ ADB (สยุมพร ปุญญาคม 2541) 

 
 

2.4 องคประกอบของธรรมาภบิาล 
องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือวธิี

ปฏิบัติ ในการพิจารณาองคประกอบของธรรมาภิบาลในที่น้ีไดพิจารณาจากการนําแนวนโยบาย และ
หลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลของหนวยงานหลักที่มีความสําคัญ ไดแกองคกรระหวาง
ประเทศ และหนวยงานราชการภาครัฐ ในสวนของหนวยราชการของรัฐ จะไดพิจารณาถึงสํานกั
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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2.4.1 สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. 2542 โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบวาระแหงชาติ

สําหรับการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยกําหนดเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น 
ระเบียบนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกสวนราชการตองถือปฎิบัติและ
รายงานผลการปฎิบัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ 2543, 3-12) ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีไดระบุถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  
จะเห็นไดวาองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เนนการ
กําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการเพ่ือถือปฏิบัติ 

1. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับ
ของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลัก
นี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
ประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

4. หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไตสวนสาธารณะ ประชาพิจารณ 
การแสดงประชามติ 

5. หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมครอง สรางสรรคสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
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2.4.2 กระทรวงมหาดไทย 
องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย   

มี 11 องค-ประกอบคือ การมีสวนรวม ความยั่งยืน ส่ิงที่ชอบธรรม ความโปรงใส ความเปนธรรมและความ
เสมอภาค ความรูและทักษะของเจาหนาที่ ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม 
ความรับผิดชอบ และการเปนผูกํากับดูแล จะเห็นไดวาองคประกอบของธรรมาภิบาลที่ เสนอโดย
กระทรวงมหาดไทยเนนไปทางดานการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการกระจายอํานาจ ซึ่งเปน
สายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง (สุดจิต นิมิตกุล 2543, 13-24) 

1. การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของทั้งประชาชนและเจาหนาที่รัฐในการ
บริหารงาน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานที่สอดประสานกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการ
ใหบริการประชาชน 

2. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและ
ชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนส่ิงที่ชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ (Acceptance) 
การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนพรอมที่จะยอม
สูญเสียประโยชนสวนตนไปเพื่อประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 

4. มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและ
สามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

5. สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนา
อยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขที่ชัดเจน 

6. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
เจาหนาที่ของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อใหสามารถนําไปปรับใชกับการ
ทํางานได และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

7. สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีทั้งใน
เมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามี
สวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น 

8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และ การยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะที่หลากหลาย 
(Diverse Perspectives) รวมทั้งตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมที่ทุกฝายยอมรับรวมกันได 

9. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนา ปรับปรุง แกไขและ
เพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 
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10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาที่จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ    
หนวยงานและเจาหนาที่ 

11. การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกร    
ทองถิ่นซึ่งใกลชิดกับประชาชนที่สุด หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 
 

2.4.3 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานขาราชการพลเรือนเปนผลจากการประชุมประจําประหวางสวน

ราชการกับสํานักงาน ก.พ. เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2542 ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการคือ 
หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และหลักคุณธรรม จะเห็นไดวา
องคประกอบของสํานักงาน ก.พ. เนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการใหบริการของรัฐ ซ่ึงพอสรุปได
ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. 
กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดไีด 
มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกบัสภาพการณที่เปลี่ยนไป 
การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได และ
ไดรับการยอมรับจากประชาชน 

หลักนติิธรรม 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฏเกณฑตาง ๆ และมีสวนรวม
ในกรณีตาง ๆ 
การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและเจาหนาที่ของสวนราชการ 
จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐ 
เกณฑในการใชดุลพินิจของสวนราชการมคีวามชัดเจนเปนที่ยอมรับ 

หลักความโปรงใส 

สวนราชการมตีวัช้ีวัดผลการปฏบัิติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 
การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวของงานที่ปฏิบัต ิ

หลักความรับผดิชอบ 

คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถกูตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความผดิพลาดที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หลักความคุมคา 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ความสมัฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 
ความพึงพอใจของผูมีสวนเกีย่วของหรือผูไดรับผลกระทบ 

หลักการมสีวนรวม 

จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนใน
การดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 
การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรือ่งตาง ๆ ทั้งในและนอกองคกรลดลง 
คุณภาพชีวติของคนในสังคมดีข้ึน มีการบรกิารจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด 

หลักคุณธรรม 

สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2542 

 
สําหรับ Commonwealth Secretariat องคกรที่ชวยประเทศสมาชิก ในการสงเสริม ฝกอบรมและ

ปรับปรุงการบริหารการจัดการของภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล (Agere 2000) เนนหลักธรรมาภิบาลใน
องคประกอบของ ความโปรงใส การตรวจสอบ การมีสวนรวม และการตอสูกับปญหาการคอรรัปชั่น ขณะที่
องคประกอบของธรรมาภิบาลตามที่ United Nations Development Programme (UNDP) เสนอ 
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ประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชน กฎหมายที่ยติุธรรม ความเปดเผยโปรงใส การมีฉันทานุมัติรวม
ในสังคม กลไกการเมืองที่ชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธะความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ ์ 2541) 

1. การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนทั้งชายและหญิงมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือทางออมโดยผานสถาบัน
ตาง ๆ ที่มีอํานาจอันชอบธรรม (legitimate intermediate institution) 

2. กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานและ
ทุกคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใชในประเทศตองมีความยุติธรรมและถูกบังคับใชกับคน
กลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

3. ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) กระบวนการทํางาน กฎเกณฑกติกาตาง ๆ มีความ
เปดเผยตรงไปตรงมา ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ (free flow of 
information) ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

4. การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) การตัดสินใจดําเนินนโยบายใด ๆ 
ของภาครัฐ ตองมีการประสานความตองการหรือผลประโยชนที่แตกตางของกลุมคนในสังคม ใหเกิดเปน
ความเห็นรวมกัน (broad consensus) บนพื้นฐานของสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม 

5. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเขาสูอํานาจทางการเมืองมี
ความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เชน การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีคุณภาพ 
การมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกสวนรวม การมีระบบราชการที่สุจริตโปรงใสตรวจสอบได 
การมีกระบวนการเปดเผยทรัพยสินและหน้ีสินของนักการเมือง การมีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ทําหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่รัฐที่รํ่ารวยผิดปกติ 

6. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียมกนัในการเขาถึง
โอกาสตาง ๆ ในสังคม เชน โอกาสพฒันาหรือมีความเปนอยูที่ดี โดยรัฐเปนผูจัดสรรสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกัน 

7. ประสิทธภิาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและสถาบนั
ตาง ๆ เชน รัฐสามารถจดัสรร ใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

8. พนัธะความรบัผิดชอบตอสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนตองกระทาํโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําตอสาธารณชนหรอืผูมีสวน
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ไดสวนเสียกับหนวยงานนัน้ โดยคํานึงถงึผลประโยชนที่จะเกิดขึน้แกสวนรวมเปนหลักและมีจิตใจเสียสละ 
เห็นคุณคาสังคมที่ตนเองสังกัดอยู 

9. การมวีิสัยทัศนเชิงกลยทุธ (Strategic Vision) การทีผู่นําและประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศน
ในการสรางธรรมาภิบาล และการพฒันาอยางยั่งยืน 
 
2.5 งานศึกษาเกี่ยวกบัธรรมาภบิาล 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลที่นํามาใชประกอบการสังเคราะหในโครงการวิจัยนี้ผูวิจัย
เห็นวา เพ่ือประโยชนในการคนควา และอางอิงสําหรับผูสนใจ จึงไดสรุปสาระสังเขปของเอกสารสําคัญ 
บางสวนไวที่ภาคผนวก 2 สวนการจัดกลุมเอกสารตามประเด็นเนื้อหา พบวางานศึกษาสวนใหญเนนการ
นําธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการแกปญหาตาง ๆ ที่มีอยูของประเทศ และการสรางแนวทางการพัฒนา
ประเทศดวยหลักธรรมาภิบาลในประเด็นสําคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ในรายงานวิจัยฉบับนี้ 
ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นหลักของเอกสารออกเปน 9 กลุม คือ แนวคิดธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลใน  
ภาครัฐ ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน การปราบปรามคอรรัปช่ัน 
ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศึกษาดังกลาวใหความสนใจธรรมา       
ภิบาลในดานตาง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปโดยสังเขป ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดธรรมาภบิาลและธรรมาภบิาลในภาครัฐ 
กลุมเนื้อหามีประเด็นเกี่ยวกับ ความหมาย องคประกอบ หลักการมีธรรมาภิบาลทั่ว ๆ ไป และ

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในประเทศไทยบางสวนเปนบทวิเคราะหและการแสดงความคิดเห็นของ      
ผูเขียนบทความ ในดานธรรมาภิบาลกับการปฏิรูประบบราชการ ธรรมาภิบาลกับการเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สังคม และธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจทั้งของไทยและตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และประเทศในแถบอัฟริกาและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย  ซ่ึงในเอกสารเหลานี้ไดสะทอน
ความคิดเห็น และความเขาใจของผูเขียนแตละทานเกี่ยวกับลักษณะของธรรมาภิบาล ขอดีหรือขอเสีย ซ่ึง
เปนประโยชนอยางยิ่งกับการทําความเขาใจถึงหลักธรรมาภิบาล วิวัฒนาการ และการปรับใชในภาครัฐ
ของประเทศไทย 

2. ประชาธปิไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
กลุมเนื้อหานีม้ีประเด็นสําคัญ คือ ความเชื่อมโยงกนัระหวางประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล 

สวนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในสังคม เปนการกระตุนใหประชาชนเหน็บทบาทสําคญัของการ
แสดงความคดิเห็นและการมีสวนรวมทั้งในเรื่องการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย รวมไปถึงการกลาวถึงตัวบท
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กฎหมายที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางสังคมทั้งหมด เชน ดานการจัดการ
สภาพแวดลอม ดานการรักษาผลประโยชนของชุมชน ดานสทิธิเสรีภาพสวนบุคคล เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการประชาสังคม ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญใน
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล นั่นคือ 
การรวมตัวกันจัดต้ังเปนองคกรพัฒนาสังคมตาง ๆ อันเปนผลมาจากการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรวมกันปกปองและดูแลสิทธิของตนเอง และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากร และจัดสรางโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล 

3. ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ (Good Corporate Governance) 

ซ่ึงเปนการนําหลักการธรรมาภิบาลไปใชในการจัดการธุรกิจของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพ่ิม      
ประสิทธิภาพขององคกรและการใหบริการแกลูกคา โดยมีผูนําที่มีวิสัยทัศน มีการบริหารการจัดการที่     
ทันสมัย มีการทํางานรวมกันระหวางบริษัทและพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากรอยูสม่ําเสมอ มีระบบการ
บริหารที่ตรวจสอบได และมีการดําเนินงานที่สนองตอบตอความตองการของลูกคา 

4. การปราบปรามคอรรัปชัน่ 
กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นการปองกันและปราบปรามคอรรัปช่ัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ

ธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการจัดการแกปญหาการทุจริตในวงราชการไทย จัดการปราบปรามการ    
คอรรัปช่ันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และสงเสริมใหมีกระบวนการปองกันการคอรรัปช่ันในอนาคต   

5. ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นการนําเอาหลักธรรมาภิบาลไปใชในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหดีขึ้น โดยเนนความโปรงใสของการบริหารการจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจ มุงการสราง
สภาวะการคาเสรี ไมมีการผูกขาดทางการคา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและถูกตองสู
สาธารณชนอยางทั่วถึง มีระบบการทํางานที่สามารถตรวจสอบได มีการปรับโครงสรางและกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และการแขงขันทางการคา
ระหวางประเทศ 

6. ตัวชี้วัดคุณภาพชวีิตและการพฒันาสังคมที่ยัง่ยนื 
 กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตดานสังคม และเศรษฐกิจ เปนการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางความอยูดีกินดีของประชาชน การลดปญหาสังคม การมีความ
เสมอภาคทั้งทางการศึกษา การทํางาน ไมวาจะตางเพศ ตางศาสนา ซ่ึงผลของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 
อยางเชน ระดับการศึกษาของประชาชน จะเปนตัวบงชี้ถึงระดับความพรอมและความเขมแข็งของพื้นฐาน
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สังคมที่จะใหมีการสงเสริมการสรางธรรมาภิบาล แนวทางการสรางตัวชี้วัดดังกลาวและบทเรียนการนํา
ตัวชี้วัดไปปฏิบัติใชสามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในประเทศได 

7. ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 
 กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นการนําเอาหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอม 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมรับผิดชอบ รักษาและดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชน พรอมทั้ง
ใหความรวมมือกับภาครัฐในการอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบไดของการจัดสรร    
งบประมาณสูภูมิภาคหรือทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมและความโปรงใสในการจัดทําโครงการ ก็เปน
ประเด็นสําคัญที่สามารถนําหลักธรรมาภิ-บาลมาปรับใชในกระบวนการการบริหารการจัดการได 

8. หลักธรรมาภิบาลและหลักพระพทุธศาสนา 
 กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับหลักพระพุทธศาสนา เปนการนําเอาหลัก
ธรรมาภิบาลในปจจุบันมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมาภิบาลทั้งของไทยเดิม คือ หลักทศพิธราชธรรม และ
หลักทางพระพุทธศาสนา 

9. ธรรมาภิบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลุมเนื้อหานี้มีประเด็นการเสนอใหมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการสราง
ธรรมาภิบาล เชน การจัดสรางระบบฐานขอมูล การเผยแพรเอกสารและขาวสารสูสาธารณชนอยางมี     
ประสิทธิภาพและกวางขวาง และการประชาสัมพันธการสงเสริมใหมีหลักธรรมาภิบาล เปนตน อยางไร      
ก็ตาม ก็มีประเด็นที่ควรตระหนักคือ กระบวนการจัดระบบหรือเผยแพรขาวสารตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      
มีความเปนกลาง มีจริยธรรม เปนไปอยางถูกตองโปรงใส และตรวจสอบได เชนกัน 
 



3. ธรรมาภบิาลในประเทศไทยและตางประเทศ 
 

ตามที่ไดกลาวแลววาแนวคิด เกี่ ยวกับธรรมาภิบาล  หรือ  การบริหารจัดการที่ดี  (Good 
Governance) ไดกลายเปนแนวคิดเชิงสากลที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่ เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตย นอกจากประเทศไทยแลวยังไดมีการเสนอและกลาวถึงแนวคิดนี้อยางกวางขวางในประเทศ
อ่ืน ๆ จึงเปนการเหมาะสมที่จะไดศึกษาธรรมาภิบาลที่ใชในที่อ่ืน ๆ ดังนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงการใชธรร
มาภิบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ บอสซาวานา 
 
3.1 ธรรมาภบิาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3.1.1 ธรรมาภบิาลและการปฏิรูปองคกรของรัฐในสหรัฐอเมริกา 
 หลักการการปกครองที่ดีไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา แตไมได
เปนที่รูจักในนามของ Good Governance กลาวคือ สหรัฐอเมริกาไดพยายามเริ่มปฏิรูปการบริหารภาครัฐ
ครั้งแรกชวงป พ.ศ. 2479 - 2480 ซ่ึงอยูในสมัยของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt     โดยรัฐบาลได
ออกกฎหมายวาดวยการปฏิรูปองคกรของรัฐ พ.ศ. 2479 ซ่ึงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
สํานักประธานาธิบดี กฎการปฏิรูปองคกรของรัฐนี้ไดถูกนํามาปฏิบัติและปรับใชกับ    แตละสมัยจนถึง
ปจจุบันนี้ สําหรับตารางที่ 3.1 แสดงถึงการปฏิรูปองคการของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคตาง ๆ รวมถึง
องคประกอบของธรรมาภิบาล วัตถุประสงค และหลักการของการมีธรรมาภิบาล (Good Governance 
and Public Sector Reforms in the United States 2000) 

ในสมัยของประธานาธิบดี Clinton (พ.ศ. 2535 - 2543) สหรัฐอเมริกาไดกอตั้ง National Performance 
Review (NPR) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐ และไดผานกฎหมายที่เรียกวา 
Government Performance and Results Act (GPRA) เม่ือตนป พ.ศ. 2536 ทุกหนวยงานของรัฐตองสง
แผน 5 ปของการพัฒนาองคกร ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน หลักการ วัตถุประสงค กลยุทธ และหลักการ
ประเมินผล ดวยกฎระเบียบดังกลาวนี้ทําใหแตละหนวยงานของรัฐตระหนักถึงประสิทธิภาพของการทํางาน
ของตัวเอง และชวยทําใหมีการประเมินเพ่ือทราบปญหาและจุดบกพรองของหนวยงานไดชัดเจนขึ้น ครัน้ถงึ
ตอนปลายป พ.ศ. 2536 ประธานาธิบดี Clinton ไดอนุมัติและเรงรัดใหมีการปฏิรูปองคกรของรัฐเพิ่มเติม 
ซ่ึงรวมถึง การลดขนาดของหนวยงาน ตัดตอนกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีรุมรามลงถึงประมาณครึ่งหนึ่งของ
ระเบียบปฏิบัติที่บังคับใชอยู ณ ขณะนั้น และยังไดเรงใหทุกหนวยงานจัดระบบมาตรฐานการใหบริการของ
หนวยงาน หลังจากมีการนําไปสูการปฏิบัติเพียงระยะเวลา 1 ปเทานั้น สหรัฐอเมริกาสามารถปฏิบัติตาม 
แผนที่กําหนดไวไดถึงหนึ่งในส่ีของแผนงานทั้งหมด สวนหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จกับ
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แผนปฎิรูปราชการไดอยางรวดเร็วเปนเพราะวารัฐบาลสหรัฐฯ   จัดสรรเงินทดแทนใหกับพนักงานที่สมัครใจ
ลาออกกอนถึงกําหนดเกษียณอายุราชการ ในการปฏิรูปใหองคกรมีขนาดเล็กลง มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ยอมมีความจําเปนในการใชคนนอยลงแตคงคนทํางานที่มีคุณภาพไว 

นอกจากนั้น ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูปองคกรของรัฐในสหรัฐฯคือ การ
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานยอยตาง ๆ และคนหาความตองการของกลุมองคกรที่จะถูกปฏิรูปโดยให
ชวยกันตอบคําถามหลักดังดอไปนี้ 
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ตารางที ่3.1 การปฏิรปูองคกรของรฐัในสหรฐัอเมรกิา 
ประธานาธิบด ี กลุมทีป่รึกษา องคประกอบ

ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงคและหลักการ 

Franklin D. 
Roosevelt 

คณะกรรมการบราวนโลว 
Brownlow Committee (1936-
37) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบรหิาร 

Harry S. Truman Hoover Commissions I 
(1949) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบรหิารโดย 
1) เพิ่มศักยภาพของสํานักงบประมาณ 
2) กอต้ังหนวยบุคลากรในสาํนักประธานาธิบดี 
3) แตงตั้งเลขาธิการประจาํสํานักประธานาธิบดีเพื่อ
ประสานงานระหวางประธานาธิบดีและทีมบริหาร 
4) มีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจเต็มท่ี 
 

Dwight D. 
Eisenhower 

Hoover Commissions II 
(1953 – ประสบความลมเหลว
เนื่องจากไมไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานและนักการเมือง) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบรหิาร 
- จํากัดอาํนาจในการบริหาร 
- การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ (Privatization) 

Richard M. 
Nixon 

Ash Advisory Council (1971 
— ประสบความลมเหลว
เนื่องจากคดี Watergate ทําให
ประธานาธิบดีตองลาออกจาก
ตําแหนง) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบรหิาร 
- เพิ่มศักยภาพของสํานักงบประมาณ 
 

Ronald Reagan President’s Private Sector 
Survey on Cost Council 
(PPSSCC)/Grace 
Commission (1982) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบรหิาร 
- เนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อปรับ
ระบบขาราชการใหทันสมัย 
- การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ (Privatization) 

William J. Clinton National Performance 
Review (1993) 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 
ความรวมมือ 
ความโปรงใส 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและประสิทธิผลของ
องคกรของรัฐโดย 
1) ใหความสําคัญผูมาใชบริการหรือลูกคาเปนอันดับ
แรก 
2) ลดความซับซอนและขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการ 
3) สรางความรวมมือของพนักงานและทีมงาน 
(empowerment) 
4) การลดความรุมรามของกฎระเบียบ 
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1) ถาหากหนวยงานขององคกรใดองคกรหนึ่งถูกยุบ เจาหนาที่มีความคิดเห็นวาหนวยงานใดจาก
ภาครัฐหรือเอกชน สามารถดําเนินการงานแทนหนวยงานที่จะถูกยุบ 

2) ถาหากมีกิจกรรมสําคัญบางอยางของประเทศที่รัฐยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เจาหนาที่ใน   
องคกรคิดวารัฐควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการดังกลาวหรือไม เพ่ือที่จะเพิ่มประสิทธิผล 
การบริการตอลูกคาหรือประชาชน 

3) เจาหนาที่ในองคกรคิดวาลูกคาทั่วไปของตนไมเฉพาะกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง จะรูสึก
อยางไรกับ การยุบหนวยงานดังกลาว 

 
ผลการปฏิรูปองคกรของรัฐตามคําแนะนําของ National Performance Review (NPR) เปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิผล สวนตัวชี้วัดไดแก ตนทุนผลประโยชน กฎระเบียบ มาตรฐานการ
ใหบริการ ลักษณะการใหบริการ ขนาดและโครงสรางของรัฐ การใหขอมูลขาวสาร และความไววางใจ         
ดังแสดงในตารางที่ 3.2 

 
ตารางที ่3.2 ผลการปฏิรูปองคกรของรัฐตามคําแนะนาํของ NPR 
ตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วดั 
ตนทุนผลประโยชน คาใชจายทีส่ามารถประหยัดไดตอปจากการลดกฎระเบียบตาง ๆ เชน 28 พันลาน

ดอลลารตอป 
กฎระเบียบ จํานวนกฎระเบียบที่ลดลงในชวงระยะเวลาที่กําหนด เชน ลด 16,000 หนาของ

กฎระเบียบภายในระยะเวลา 1 ป  
มาตรฐานการใหบริการ จํานวนมาตรฐานการใหบริการที่แตละหนวยงานจัดทําขึ้น เชน สามารถจัดทํา 

3,000 มาตรฐานการใหบริการใหม จาก 214 หนวยงาน 
ลักษณะการใหบริการ - การใหบริการตอบคําถามตลอด 24 ชั่วโมงของตลาดหลกัทรัพย 

- การตอบรับใบสมคัรภายใน 24 ช่ัวโมงของ Peace Corp 
- การจัดทําบตัรประกันสังคมใหใหมภายใน 5 วัน และแบบฟอรมการขอบัตรใหม
บน Internet 
- การคืนเงินภาษีของ Internal Revenue Service (IRS) ภายใน 40 วัน 

ขนาดและโครงสรางของรัฐ - จํานวนพนักงานของรัฐ 
- การยกเลกิหนวยงานหรือโครงการที่ลาสมยัแลว 

การใหขอมูลขาวสาร การใหบริการขอมูลขาวสารบน Internet เกีย่วกบัหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
ความไววางใจ รอยละของประชาชนที่ไววางใจรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
ที่มา: Good Governance and Public Sector Reforms in the United States 2000 
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จะเห็นไดวาสหรัฐอเมริกาเนนการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิมประสิทธิผลของ  องคกร
ของรัฐเปนหลัก เนื่องจากระบบราชการคอนขางใหญเทอะทะ พนักงานขาดขวัญและกําลังใจ ความลาชา
ของระเบียบราชการตาง ๆ และความไมเหมาะสมระหวางผลการดําเนินงานและผลตอบแทน   ดังนั้น NPR 
จึงเนนที่การพัฒนาองคกร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ขององคกรของรัฐ ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถูกหลอหลอมมาจากระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีและระบอบทุนนิยม ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการพัฒนา สรางพ้ืนฐาน และให
ความสําคัญดานกฎหมาย ความเสมอภาค ความโปรงใส การตรวจสอบ  คุณภาพชีวิต และสิทธิมนุษยชน 
พื้นฐานดังกลาวคอนขางเขมแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป อยางไรก็ตามสหรัฐฯก็มี
การ     ปรับปรุงระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมอยางตอเนื่อง ปญหาปจจุบันที่สหรัฐฯใหความสนใจ
ไมใชอยูที่วา “รัฐควรจะทําอะไร” เพื่อพัฒนาประเทศ แตทวา “รัฐควรจะทําอยางไร” เพื่อใหประเทศและ
ประชากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่ิงที่ทาทายยิ่งสําหรับสหรัฐฯ คือการผสมผสานและปรับ
ใชองคประกอบอื่น ๆ ของธรรมาภิบาล ใหเสมือนหนึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรมากกวาการที่จะตองมี
หนวยงานแยกตางหากที่ตองคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานอยูตลอดเวลา 

3.1.2 ธรรมาภบิาลกบักองทพั: การควบคุมทหารโดยพลเรือน 
การควบคุมทหารโดยพลเรือนหรือการใหพลเรือนมีอํานาจในกิจการทหารนั้น เปนประเด็นที่นาสนใจ

ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพลเรือนกับทหาร (civil-military relations) แนวคิดในเร่ืองนี้เปนผล
จากการนําเสนอของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) ในผลงานทางวิชาการเมื่อป พ.ศ. 2500    
ที่ไดรับความสนใจอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน งานดังกลาวจัดวาเปนตําราหลักของการศึกษาบทบาท
ทหารกับการเมือง (The Soldiers and The State)  

รูปแบบของความสัมพันธระหวางพลเรือนและทหารในสังคมอเมริกันก็คือ การควบคุมทหารโดย
พลเรือน ซ่ึงหลักของการควบคุมทหารโดยพลเรือนนี้ ไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบสําคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยตะวันตกมาโดยตลอด จนกลายเปนหลักการในการพิจารณาระดับ หรือ สถานะของ
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศกําลังพัฒนา แนวความคิดในเร่ืองของการควบคุมทหารโดยพลเรือนที่
เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันอาจใชเปนกรณีศึกษาในเรื่องกองทัพกับธรรมาภิบาลในระบบการเมืองไทยได  
 การควบคุมทหารโดยพลเรือน คือการจัดการความรับผิดชอบของพลเรือนในกิจการดานการทหาร
และดานความมั่นคง และขณะเดียวกันก็ใหผูนําทางทหารมีชองทางติดตอโดยตรงกับผูนําในระดับสูงของ
รัฐบาล การควบคุมทหารโดยพลเรือนนั้นมิไดหมายถึง การที่ใหฝายพลเรือนไดเขาไปเปน ผูครอบงําและ
แทรกแซงกองทัพอยางเชน ในกรณีที่พรรคนาซีของฮิตเลอรไดกระทํากับกองทัพเยอรมนีในชวงกอน
สงครามโลก ดังนั้น ในหลักการของการควบคุมทหารโดยพลเรือนจึงเปนการที่พลเรือนไดมอบหมายหรือ



ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล  22 

 

   

แตงตั้งใหทหารควบคุมทหารกันเอง หลักการนี้หากยอนกลับไปถึงเจตนารมณของผูสรางรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ ก็คือ ความกลัววาอํานาจทางทหารจะถูกรวมศูนยอยูในมือของนักการเมืองมากกวาความกลัววา
อํานาจทางทหารจะตกอยูกับมือของนายทหาร ฉะนั้นการควบคุมทหารโดยพลเรือน ไดแก การมอบความ
รับผิดชอบกิจการดานการทหารและความมั่นคงใหแกพลเรือน แต    ขณะเดียวกันก็จํากัดขอบเขตการใช
อํานาจทางทหารของฝายพลเรือนดวย 

แนวความคิดการควบคุมทหารโดยพลเรือนมีตนรากทางความคิดที่ยอนกลับไปต้ังแตยุคอาณานิคม 
(สุรชาติ บํารุงสุข 2541) ปญหานี้บรรดาผูสรางรัฐธรรมนูญอเมริกันไดเห็นตั้งแตในสมัยที่สหรัฐอเมริกา       
ยังอยูภายใตระบบอาณานิคมของอังกฤษ ก็คือ ทําอยางไรจะควบคุมไมใหมีการใชอํานาจทางทหารอยาง
ไมถูกตอง การที่อํานาจทางทหารทั้งการประกาศสงครามและการทําสงคราม ถูกมอบไวในมือของกษัตริย
อังกฤษ ทําใหเกิดการใชอํานาจทางทหารอยางไมชอบธรรมตออาณานิคมชาวอเมริกัน การใชอํานาจที่ไม
ถูกตองเชนนี้ไดกลายเปนชนวนสําคัญที่นําไปสูการเกิดสงครามกูเอกราชของชาวอเมริกันขึ้น จนทําให
อังกฤษเปนฝายพายแพและตองถอนตัวออกไปจากการปกครองสหรัฐอเมริกาในที่สุด 

หลักการสําคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับกองทัพในรัฐธรรมนูญอเมริกัน มี 2 ประเด็นหลัก คือ 
1. หลักของการควบคุมโดยพลเรือน  
2. หลักของการแยกอํานาจและการตรวจสอบ-ถวงดุล  

2.1 การแยกอํานาจของพลเรือนในการควบคุมกองทัพ เปนการแยกอํานาจของการประกาศ
สงครามและการทําสงครามออกจากกัน โดยอํานาจในการประกาศสงครามเปนของ
รัฐสภา (รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา อนุมาตรา 8, มาตรา 1) และใหอํานาจในการ
ดําเนินสงครามเปนของประธานาธิบดี ทั้งนี้ประธานาธิบดีมีฐานะเปนผูบัญชาการทหาร
สูงสุด (อนุมาตรา 2, มาตรา 2) โดยหลักการของการแยกอํานาจทางทหารออกจากกันก็
คือ ความพยายามไมใหอํานาจทางทหารอยูในมือของสถาบันทางการเมืองของพลเรือน
เพียงสถาบันเดียว ซ่ึงสภาพเชนนี้กอใหเกิดการตรวจสอบและ      ถวงดุลระหวางสถาบัน
ของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

2.2 การแยกอํานาจในสถาบันของฝายบริหาร โดยมีการแยกอํานาจระหวางรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลมลรัฐ เชน รัฐสภาออกกฎสําหรับการปกครองและการควบคุมกองกําลังทางบก
และทางอากาศ (อนุมาตรา 8, มาตรา 1) สวนการระดมกองกําลังทหารอาสาสมัคร (National 
Guard)นั้น ใหเปนไปตามกฎหมายของสหพันธและการแตงตั้งผูมีหนาที่ในการบังคับ
บัญชา ก็เปนเอกสิทธิ์ของแตละมลรัฐ (อนุมาตรา 8, มาตรา 1) 
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จากหลักการทั้ง 2 ประการของรัฐธรรมนูญอเมริกัน ทําใหเห็นไดชัดเจนวาหลักของการควบคุมโดย
พลเรือน ก็คือ การแยกอํานาจของพลเรือนในการควบคุมกองทัพ เพราะการลดอํานาจทางการเมืองของ
ทหารก็คือ การเพิ่มอํานาจของพลเรือนในเงื่อนไขของการจัดความสัมพันธระหวางพลเรือนกับทหารใน
สังคมนั้น ๆ แตการทําใหอํานาจของพลเรือนเพิ่มขึ้นมากเชนนี้ มิไดเปนการยอมใหกลุมใดกลุมหนึ่งของ  
พลเรือนมีอํานาจสมบูรณเหนือกองทัพจนกลายเปนการครอบงํากองทัพได ปรากฏการณท่ีเห็นใน
กระบวนการควบคุมทหารโดยพลเรือนของสังคมการเมืองอเมริกันก็คือ การทํางานรวมกันระหวาง
ประธานาธิบดีกับรัฐสภา การที่มีความเห็นรวมกันหรือแตกตางกัน ยอมเปนภาพสะทอนหลักการในเรื่อง
การแยกอํานาจและการใชการตรวจสอบ-ถวงดุลโดยทั่วไปในระบบการเมือง สมดุลของอํานาจ   ดังกลาว
อาจจะโนมเอียงไปสูสถาบันใดสถาบันหนึ่งไดในแตละชวงเวลาของสถานการณทางการเมือง ฉะนั้น การ
ควบคุมโดยพลเรือนในระบบการเมืองอเมริกันจะมีประธานาธิบดี  ในฐานะหัวหนาของฝายบริหารใช
อํานาจในการควบคุมโดย  พลเรือนผานกระบวนการที่เรียกวา “อํานาจในการควบคุมของประธานาธิบดี 
(Presidential Control)” และรัฐสภาใชอํานาจในกระบวนการของ “อํานาจในการควบคุมของรัฐสภา 
(Congressional Control)” การควบคุมนี้เปนการแยกอํานาจระหวางประธานาธิบดีกับรัฐสภา มิใชเปน
การควบคุมพลเรือนโดยแยกอํานาจระหวางพลเรือนกับทหาร และหลักการเหลานี้หากพิจารณายอนกลับ
ไปในประวัติศาสตรของการสรางประเทศของสหรัฐฯก็คือ ผลผลิตของกระบวนการรัฐธรรมนูญที่ถูกสราง
ขึ้นมาตั้งแตยุคหลังสงครามเอกราชของสหรัฐ และไดรับการยอมรับและใชสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 
3.2 ธรรมาภบิาลในประเทศฟลิปปนส 

3.2.1 Philippine Quality Award 
ฟลิปปนสไดนําหลักธรรมาภิบาลมาชวยในการปฏิรูปภาครัฐหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเซีย โดยจัดตั้งโครงการ Philippine Quality Award (PQA) ในป พ.ศ. 2540 เพือ่สรางคณุภาพของหนวยงาน
ภาครัฐดวยการ ใชคุณลักษณะของ Total Quality Management (TQM) มาเปนเครื่องมือนําไปสูหลักธรร
มาภิบาลของประเทศ (Mendoza 2000)  PQA  จะประเมินระดับคุณลักษณะของ TQM 7 ประการ ซ่ึงแต
ละคุณลักษณะมีความสอดคลองกับการชี้วัดระดับการมีธรรมาภิบาลในองคประกอบตาง ๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.3 และองคประกอบธรรมาภิบาลที่วัดไดมี 10 องคประกอบดังนี้  

1. Public accountability – คือความรับผิดชอบตอความตองการของประชาชนและ
ความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐได  

2. Transparency – คือคุณภาพของความโปรงใสในการดําเนินงานทุกอยางของรัฐและ
ความสามารถในการใหบริการขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วของหนวยงานของรัฐ  
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3. Efficiency – คือระดับและคุณภาพของการใหบริการประชาชนภายใตทรัพยากรที่มีอยู  
4. Results focus – คือการใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานและเงื่อนไขของทรัพยากร 
5. Empowerment – คือการประสานงานและความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ เพื่อการบริการ

ที่ดีแกประชาชน 
6. Predictability of policies – คือความคงเสนคงวาและความยุติธรรมในการปฏิบัติทางกฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบาย 
7. Social development orientation – คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
8. Competitiveness - คือการกระตุนใหเกิดการแขงขันในการพัฒนาคุณภาพของสินคาและ

บริการในราคายอมเยา 
9. Participation คือความยืดหยุนของโครงสรางของรัฐและการที่มีกลไกของรัฐที่เปดโอกาสใหผู

มีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐ  
10. Sound economic management – คือศักยภาพและความเปนไปไดของการบริหารของ

หนวยงาน 
จะเห็นวา ผูนํา และ ผลการดําเนินงานขององคกรเปนตัวชี้วัดหลักของทั้ง 10 องคประกอบของธรร

มาภิบาล และ ระดับความโปรงใสของหนวยงาน นอกจากจะวัดไดจากคุณลักษณะของผูนําและผลการ
ดําเนินงานขององคกรแลว ยังสามารถวัดไดจาก กลยุทธและแผนงาน การใชขอมูลขององคกร และขั้นตอน
การดําเนินงาน เปนตน 

อาจสรุปไดวาฟลิปปนสใชโครงการ PQA ชวยใหแตละหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญในการ
ใหบริการที่ดีมีคุณภาพตอลูกคาหรือประชาชน การมีผูนําที่มีความสามารถ การใหประชาชนและทีมงานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจของหนวยงาน การใชขอมูล งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ 
ที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปรงใสและตรวจสอบไดของขั้นตอนการดําเนินงาน 
และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน 

 
3.2.2 การพัฒนา Total Quality Mangagement (TQM) ไปสู Total Quality Governance (TQG) 
Total Quality Mangagement (TQM) เปนแนวทางที่เนนความตองการของลูกคาและการสราง

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ซ่ึงธุรกิจนํามาใชปฏิบัติและประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การดําเนินกิจการ โดยรณรงคการใหบริการใหมีความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา หลากหลาย และรับผิดชอบ 
ในการใหบริการและขายสินคา ดังนั้นจึงมีผูพยายามนําหลักการนี้มาปรับเปนแนวทางในการบริหารการ
จัดการของภาครัฐโดยใหความสําคัญแกประชาชนเชนเดียวกับลูกคาของบริษัท (Citizen-Customer) เนน
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การใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือ Total Quality Governance (TQG) ปกติแลวรัฐบาลสวน
ใหญหลังจากที่ไดรับเลือกตั้ง เมื่อเขามาดํารงตําแหนงแลวมักจะไมไดตระหนักวาตนเองเปนผูใหบริการแก
ประชาชนดวยเงินภาษีของประชาชน Bolongaita (1997) ไดต้ังขอสังเกต 4 ประการเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่
ภาครัฐไมไดคํานึงถึงสิทธิของประชาชน ขอสังเกตดังกลาวมีดังนี้ 

1. งบประมาณของรัฐไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของประชาชน – เงินงบประมาณของ
หนวยงานตางๆ ของรัฐ ไมไดรับโดยตรงจากประชาชน แตเปนการจัดสรรงบประมาณโดยผานสภานิติ
บัญญัติและฝายคลัง ดังนั้นเจาหนาที่ของรัฐจึงไดทํางานเพื่อเอาใจหัวหนางานหรือผูมีสวนในการจัดสรร
งบประมาณ และหากรัฐใหบริการประชาชนไมดีก็ไมมีผลกระทบตอองคกรที่เกี่ยวของแตอยางใด ซ่ึง
ตรงกันขามกับภาคธุรกิจ ถาหากลูกคาไมพอใจการใหบริการหรือสินคาของบริษัทใด ก็จะมีผลกระทบตอ
ยอดขายและกําไรของบริษัทนั้น ๆ 

2. รัฐเปนผูผูกขาดการใหบริการ – รัฐไมมีคูแขงและประชาชนไมมีสิทธิเลือก ดังนั้นจึงไมมี
แรงผลักดันหนวยงานของรัฐใหปรับปรุงการใหการบริการที่ดีและมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. เอกสิทธิ์ความคุมครองระหวางการถูกดําเนินคดี – ในระบบประชาธิปไตย ผูบริหารของรัฐ
มักจะไดรับการยกเวนในการถูกดําเนินคดีระหวางวาระที่ดํารงตําแหนง ด้ังนั้น เจาหนาที่ที่อยูภายใตการ
บังคับบัญชาของผูบริหารระดับสูงเหลานั้น จะขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

4. ขาดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน – เนื่องจากประชาชนเบื่อหนายกับการ
ปฏิบัติงานที่ไมไดคุณภาพของรัฐมาเปนเวลานาน และเคยชินกับการใหเงินพิเศษกับเจาหนาที่เพื่อใหไดรับ
การบริการที่รวดเร็ว ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดกลายเปนวัฒนธรรมที่ผิด ๆ ในระบบราชการ 
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ตารางที ่3.3 การใช TQM เปนตวัชีว้ัดธรรมาภบิาลของฟลิปปนส 
องคประกอบธรรมาภิบาลที่วัดได* TQM (ตัวช้ีวัด) ตัวอยางตวัช้ีวดั 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ความเปนผูนํา 
(Leadership) 

ความสามารถของผูนําในการสรางความ
เปนเอกภาพของเปาหมายและความเปน
เลิศของหนวยงาน 

          

2. กลยุทธและแผนงาน 
(Strategic Planning) 

ความสามารถของหนวยงานในการพฒันา
แผนและกลยุทธการบรหิารงานจาก
วิสัยทัศนและความสามารถในการมอง
การณไกล 

          

3. ลูกคาและตลาด 
(Customer and 
Market) 

ผลการวิเคราะหความตองการของลูกคา 
การวัดความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
และการใหบริการแกลูกคา 

          

4. การใชขอมูลของ
องคกร (Information 
and Analysis) 

การวิเคราะหและการนําขอมูลของ
หนวยงานมาชวยในการเพิ่มประสิทธภิาพ
การดาํเนินการ 

         
 

5. ฝายบุคคล (Human 
Resource) 

ความสามารถของฝายบุคคลที่จะจงูใจให
พนักงานรวมใจกนัทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน 

          

6. ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน (Process 
Management) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอน
การดาํเนินงานของหนวยงาน           

7. ผลการดําเนินงาน 
(Business/ 
Organization Specific 
Results) 

ผลการดาํเนินงานโดยรวมของหนวยงาน
จากการประเมินของลูกคาหรือผูใชบริการ
ขององคกร           

* 1=Public accountability; 2=Transparency; 3=Efficiency; 4=Results focus; 5=Empowerment; 6=Predictability of policies;  
   7=Social development orientation; 8=Competitiveness; 9=Participation; Sound economic management  

 
สหรัฐอเมริกาไดนําหลักการนี้ไปใชในสวนการบริหารทองถิ่น โดยใหมีหนวยลูกคาสัมพันธ และ

จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจในบริการและสินคา อีกทั้งมีการติดตามผล  
รองเรียนจากลูกคา นอกจากสหรัฐฯจะประสบความสําเร็จอยางสูงในการสรางความประทับใจในการ
ใหบริการประชาชนแลว ยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคิดสรางสรรคใหม ๆ 

ท่ีอินเดีย Samuel Paul (Bolongaita 1997) ไดจัดทําแบบประเมินงานบริการสาธารณูปโภคของ 8 
หนวยงาน โดยออกแบบสอบถาม มีการสัมภาษณ และจัดสนทนากลุมยอย กับประชาชนผูมาใชบริการ 
แลวสรุปรายงานผลการประเมินเปนบทความในสื่อทองถิ่น โดยแจกแจงทั้งลําดับประสิทธิภาพของการ
ทํางานของหนวยงาน และปญหาตาง ๆ ที่ประชาชนประสบ อาทิเชน คอรรัปช่ัน ความผิดพลาดในการทํา
เอกสาร หรือการใหบริการที่ดอยคุณภาพ และเห็นไดชัดวาขาวที่ออกไปกดดันอยางนอย 2 หนวยงานให
พยายามเรงแกไขปญหาของตน 

จะเห็นวาหลักการของ TQG มุงเนนการพัฒนาคุณภาพงานบริการจากความคิดเห็นของ
ผูรับบริการคนสุดทาย ซึ่งหมายถึงประชาชนไมใชพนักงานเหมือนเชนหลาย ๆ หนวยงานปฏิบัติกันมา ใน
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การสรางระบบการรับความคิดเห็นจากประชาชนนี้นอกจากจะชวยใหหนวยงานสามารถประเมินคุณภาพ
การใหบริการในมุมมองตาง ๆ แลว ยังชวยใหเขาใจปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของการแกปญหา
ไดดีขึ้นดวย และปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีคอมพิว-เตอรชวยในการประมวลผลไดเร็วขึ้น ซ่ึงทําใหผลของ TQG 
สามารถใชเปนตัวชี้วัดหนึ่งของธรรมาภิบาลในประเด็นประสิทธิภาพขององคกร 
 
3.3 ธรรมาภบิาลในประเทศอนิโดนีเซีย 

3.3.1 การปราบปรามคอรรัปชั่นในอินโดนีเซีย 
คอรรัปช่ันจัดวาเปนปญหาใหญประการหนึ่งของอินโดนีเซีย ซ่ึงมีผลกระทบอยางมากตอการ

พัฒนาและสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และระดับความรุนแรงของปญหาคอรรัปชั่นที่
อินโดนีเซียเผชิญอยูนั้น สามารถวัดไดจากสภาวะและสถานภาพทางเศรษฐกิจดังตารางที่ 3.4 (ADB 
1999b) 

 
ตารางที ่3.4 สภาวะและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 
ตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วดั 
การลงทุนในประเทศ อัตราการลงทุนตอ GDP 

อัตราการเพิ่มขึ้นของ GDP ตอประชากร คาครองชีพ 
ความแตกตางของรายไดตอหวัของประชากรเมื่อเทียบกบัประเทศที่พัฒนาแลว 
ความโปรงใสของการซื้อขายในตลาด  
การที่ไมมรีะบบการตรวจสอบที่ถูกตอง 

กลไกตลาด 

จํานวนผูผูกขาดการคาในตลาด 
การรับรูขาวสารในตลาด ความไดเปรียบเสียเปรียบของผูซื้อผูขายในตลาดอันเกิดจากขาดหรือไมมีขอมูลของตลาด 

 
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 และดวยความชวยเหลือและทุนสนับสนุนจาก

นโยบายการตอตานคอรรัปชั่นของ Asian Development Bank (ADB) ในป พ.ศ. 2541 ไดกลายเปน
แรงผลักดันใหอินโดนีเซียตองปราบปรามคอรรัปช่ันทุกระดับและปฏิรูปภาครัฐไปสูการมีธรรมาภิบาลอยาง 
จริงจัง ซึ่งมีกรอบแนวทางกวางๆ ดังตอไปน้ี 

1. การกระตุนใหมีการแขงขันทางการคาโดยชอบธรรม – เนื่องจากความไมโปรงใสของ   
กลไกทางการตลาด และการที่ไมมีระบบการตรวจสอบที่ถูกตอง กอใหเกิดการคอรรัปชั่นและ
การผูกขาดของนายทุนหรือนักการเมือง ซ่ึงทําใหประชาชนไมมีตัวเลือกของสินคา และตองซื้อ
สินคาที่ไมไดคุณภาพและมีราคาแพง ดังนั้นการกระตุนใหมีความเสมอภาคในการแขงขันทาง
การคาและการแปลงรูปรัฐวิสาหกิจ จะชวยใหตลาดเกิดสภาวะการแขงขันเสรี เปนตามกติกา
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และกลไกธรรมชาติของตลาด ชวยบั่นทอนอํานาจการผูกขาดของนายทุน และชวยผลักดันให
ผูผลิตและผูขายสินคาไมวารายเล็กหรือรายใหญมีความเสมอภาคในการปรับปรุงคุณภาพ
และราคาของสินคา เมื่อชองทางการจัดจําหนายสินคามีการแขงขันกันโดยชอบธรรมและไมมี
ชองวางสําหรับการคอรรัปช่ัน อํานาจการเลือกซื้อสินคายอมเปนของประชาชน 

2. สงเสริมใหการบริหารของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได – ระบบ
ระเบียบราชการมีสวนเอื้อใหเกิดการคอรรัปช่ันในหนวยงานและทําใหการใหบริการทั่วไปแก
ประชาชนดอยประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการบริหารของรัฐ  ไมวาจะเปน
เรื่อง เงินเดือน สวัสดิการ โครงสรางที่ซับซอน กฎระเบียบและขั้นตอนการทํางาน ใหมี       
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได อันจะไมเปดชองวางใหเกิดการคอรรัปช่ันในทุกระดับ
ของหนวยงาน 

3. การมีสวนรวมของประชาชน – ประชาชนสะสมความเบื่อหนาย ที่มีตอความไมจริงใจใน
การแกปญหาและความไมสนใจในเสียงหรือความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอรัฐบาลและ   
นักการเมืองมาเปนเวลานาน ซึ่งสงผลใหประชาชนไมเห็นประโยชนของการมีสวนรวมใน
การเมืองการปกครองประเทศ ดังนั้นตองมีการสรางทัศนคติใหมใหกับประชาชนสงเสริมสิทธิ
ทางการเมืองของประชาชน เรงตอบสนองความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 
กระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของความรวมมือของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน
ของรัฐและนักการเมือง 

 
3.4 ธรรมาภบิาลในประเทศบอสซาวานา 

นับต้ังแตไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อป พ.ศ. 2539 เปนตนมา บอสซาวานาเริ่มมีการ
บริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย มีพรรคการเมืองหลายพรรค ปจจุบันบอสซาวานาเปนประเทศที่ถือวา
แตกตางจากประเทศในกลุม Sub-Saharan Africa เพราะวามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ไมมีการปฏิวัติ        
รัฐประหารเหมือนประเทศเพี่อนบานอื่น ๆ ทั้งนี้บอสซาวานาไดรักษาหลักนิติธรรม และหลักประชาสันติ   
ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกตางในเรื่องทางการเมือง ความเชื่อในศาสนา อีกทั้งมีการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมทุก ๆ 5 ปอยางตอเนื่อง (SIA 1998) 

จากการเลือกตั้งที่ผานมาพรรคการเมืองชื่อ Botsawana Democratic Party (BDP) ไดรับการ
เลือกตั้งอยางทวมทนตลอดมา ยกเวนป พ.ศ. 2537 ที่พรรคฝายคาน คือ Botswana National Frond (BNF) 
ไดชนะการเลือกตั้ง การเมืองลักษณะนี้สะทอนใหเห็นถึงการเลือกตั้งที่บริสุทธยุติธรรม จะอยางไรก็ตามแม
บอสซาวานาจะมีการบริหารการปกครองที่ดี แตก็ไมมีหลักประกันวาภูมิคุมกันดังกลาวจะยั่งยืนหรือไม ใน
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สมัยการปกครองของพรรค BNF รัฐบาลไดจัดตั้งหนวยงานที่ชวยขจัดปญหาคอรรัปชั่นโดยใชชื่อวา The 
Directorate on Corruption and Economic Crime นอกจากนี้ยังเตรียมการที่จะจัดตั้งสํานักงานรับ
เร่ืองราวรองทุกข (Office of the Ombudsman) เพื่อเปนการใหหลักประกันการบริการที่ดีของรัฐแก
ประชาชน 

การที่บอสซาวานาไดช่ือวาประสบความสําเร็จในการบริหารการจัดการที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆในแถบอัฟริกาเปน เพราะวามีปจจัยตาง ๆ ที่เอ้ือประโยชนคือ สื่อ องคกรประชาสังคม การ
บริการสาธารณะ กระบวนการยุติธรรม และสถาบันประชาธิปไตย อาจจะกลาวไดวาสิ่งสําคัญที่สุดที่มีสวน
สงเสริมใหบอสซาวานาประสบความสําเร็จในการบริหารการจัดการที่ดีคือ ผูนํากับประชาชนตางก็ไดรับ
ประโยชนที่เอื้อตอกันและกันจากการมีธรรมาภิบาล นอกจากนั้นประชาธิปไตยยังเปนกระบวนการที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปกครองเปนไปดวยดีดังเห็นไดจาก
ตัวชี้วัดและตัวอยางตัวชี้วัดในบอสซาวานาดังตารางที่ 3.5 

 
ตารางที ่3.5 ตัวชี้วัดธรรมาภบิาลในประเทศบอสซาวานา 
ตัวช้ีวดั ตัวอยางตัวชี้วดั 
การเลือกต้ังท่ีบริสทุธิ์ยุติธรรม การจัดการเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม 
การเลือกต้ัง สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสมาชิก การมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ (National Assembly) 
การเลือกต้ังท่ีมีความชอบธรรม การมีองคกรกํากับการเลือกต้ัง (Supervisor of Elections) 

สิทธิในการเลือกตั้งเปลี่ยนจาก 21 ป เปน 18 ป กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง (Electoral Law) 
ประธานาธิบดีดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 สมัย ๆ ละ 5 ป 

องคกรจัดการเลือกตั้ง การมีคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ (Independence Electoral 
Commission) 

สื่ออิสระ การอนุญาตใหเอกชนมีสถานีวทิยุเปนของตัวเอง 
องคกรสตร ี 
องคกรดานส่ิงแวดลอม 

ประชาสังคม 
 

กลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ความรวมกันระหวางส่ือมวลชนกับองคกรประชาสงัคม Botswana Human Rights Centre 
กฎหมายตรวจสอบสมาชิกรฐัสภา การแสดงบัญชีทรพัยสินของสมาชิกรฐัสภา 
การควบคุมประสิทธิภาพขององคกรวสิาหกิจ การจัดตั้งหนวยติดตามการปฏิบัติงานขององคกรวิสาหกจิ(Public 

Monitoring Unit, Ministry of Finance and Developed Planning) 
การตอสูเพื่อสทิธิสตรี การจัดตั้งองคกรเฉพาะที่ดูแลเรื่องสิทธิสตรี (The Democracy Project of 

the University of Botswana  and Emang Basadi - Women Stand-up 
for Your Rights) 
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การใหประชาชนมสีวนรวมในการตัดสินใจ องคกรเฉพาะเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (Kgotla) 
บริการสาธารณะ การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริการสาธารณะ (Public Service 

Commission)  
ความยุติธรรม การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกจิการดานความยุติธรรม (Judicial 

Service Commission) 
การขจัดการฉอราษฎรบังหลวง การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคอรรัปชั่นและอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ (Directorate on Corruption and Economic Crime) 
หลักประกันการบรกิารที่ดีของรฐั การมีสํานักงานรับเรื่องราวรองทุกข (Office of the Ombudsman)  
ที่มา: SIA 1998 

 
การใชธรรมาภิบาลในตางประเทศสามารถสรุปไดเปน 2 สวน คือในประเทศที่พัฒนาแลว และ

ประเทศที่กําลังพัฒนา จะเห็นไดวาในประเทศที่พัฒนาแลวอยางประเทศสหรัฐอเมริกาเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและปรับปรุงประสิทธิผลขององคกรของรัฐ การที่ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯเติบโตมาจากระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยม จึงไดปูพื้นฐานกฎหมายที่ยุติธรรม ให
ความสําคัญตอความเสมอภาค ความโปรงใส การตรวจสอบ คุณภาพชีวิต และสิทธิมนุษยชน ปจจุบัน
สหรัฐฯยังมีความพยายามที่จะปรับการทํางานขององคกรของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการสงเสริม
ธรรมาภิบาลใหกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรมากกวาการที่จะตองมีองคกรคอยตรวจสอบ หรือจับผิด
การทํางาน 

ในขณะที่ประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบอสซาวานา ก็กําลังอยูในชวงของ
การนําธรรมาภิบาลไปปรับใชเพ่ือเปนกลไกที่ชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศใหดีขึ้น 
สรางระบบการทํางานในองคกรของรัฐใหมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งนี้การมีธรรมาภิบาลก็จะทําให
ตางประเทศเกิดความเชื่อม่ันตอการลงทุนได  

ในประเทศฟลิปปนส มีความกาวหนาในการนําหลัก Total Quality Management ใหเขาสู Total 
Quality Governance ซ่ึงเปนการประยุกตใชหลักการดําเนินงานของธุรกิจที่เนนประสิทธิภาพของการ
จัดการ สวนประเทศอินโดนีเซีย มีความพยายามในการใชธรรมาภิบาลเพ่ือแกไขปญหาการคอรรัปช่ัน และ
พัฒนาเศรษฐกิจใหดีขึ้น สวนประเทศบอสซาวานาไดมีการปรับใชธรรมาภิบาลใน     องคกรตาง ๆ รวมถึงการ
จัดตั้งองคกรใหมที่ใชหลักธรรมาภิบาล 

นอกจากนั้น ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลบางตัวชี้วัดของตางประเทศอาจนํามาปฏิบัติไดในประเทศไทย   
หากแตสมควรจะตองมีการประเมิน ตรวจสอบ หรือวิจัยเพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมตอประเทศไทย
ตอไป 
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3.5 ธรรมาภบิาลในประเทศไทย 
นับแตสมัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชตเปนตนมา รัฐบาลเกือบทุกสมัยไดพยายามปฏิรูประบบ

ราชการของประเทศ แตการปฏิรูปที่ผาน ๆ ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย อาทิเชน ในสมัยพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท มีนโยบายสําคัญสองเรื่องคือ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการ
แผนดินกําหนดนโยบายจํากัดการขยายตัวของขาราชการและลูกจางไดไมเกินรอยละ 2 ของจํานวน
ขาราชการที่มีอยู ณ ขณะนั้น (พ.ศ. 2523) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําระบบการ
ทําแผนอัตรากําลัง 3 ปมาใช เพื่อใหสวนราชการไดมองอนาคตในงานที่รับผิดชอบ การปรับปรุงโครงสราง 
และการจัดระบบงานใหดีขึ้นใหมีความคลองตัวและลดความซ้ําซอน  แตทั้งสองนโยบายไมสามารถยับยั้ง
การ   เติบโตของสวนราชการได ระบบราชการไทยกลับขยายตัวสูงมาก จากป พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2537 สวน
ราชการเพิ่มจาก 13 กระทรวง เปน 14 กระทรวง จาก 112 กรม เปน 124 กรม จาก 11,332 เปน 12,551 กอง 
และจาก 1,757,879 คน เปน 1,967,458 คน ป พ.ศ. 2543 มีสวนราชการทั้งสิ้น 15 กระทรวง 100 กรม (รุง แกว
แดง 2538) แมวากรมจะลดนอยลงก็ตาม แตเปนการเปลี่ยนยายงานไปอยูที่กระทรวงที่ต้ังขึ้นใหม ดังนั้น
จํานวน  ขาราชการโดยรวมยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม  
 ในสมัยของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ราชการ แตสวนราชการไมไดใหความสนใจอยางจริงจัง และนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล
อานันท ปนยารชุน ที่ใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดขนาดสวนราชการ เพ่ิมคุณภาพ และคุณธรรมใน
การสรรหาบุคลากร ก็ไมไดรับการปฏิบัติและตอบสนองจากสวนราชการตาง ๆ เทาใดนัก  
 ในสมัยของนายชวน หลีกภัย ในชวงป พ.ศ. 2540-2543 รัฐบาลพยายามจํากัดการเพิ่มจํานวน   
ขาราชการ และมีการสงเสริมใหขาราชการเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด โดยเปดโอกาสให           
ขาราชการทหารที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป และขาราชการพลเรือนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปเขารวมโครงการ ทั้งนี้       
รัฐบาลไดจัดทําโครงการไปไดเพียง 2 รุนเทานั้น ดังนั้นความพยายามในการการปฏิรูประบบราชการ การ
ลดจํานวนขาราชการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรของรัฐยังมีความจําเปนที่จะตอง      
มีการสานตอจากรัฐบาลชุดตอมา 

ดร.รุง แกวแดง (2538) ไดสรุปสาเหตุของความลมเหลวในการปฏิรูปราชการในประเทศไทยไวดังนี้ 
1) ความไมตอเนื่องของการดําเนินการปฏิรูป  
2) เปนการปฏิรูปที่เนนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะโครงสราง ไมเนนการปฏิบัติภายในของระบบราชการ 
3) ไมมีการติดตามผล 
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4) ไมไดเปดโอกาสใหสวนราชการระดับกรม กอง หรือผูปฏิบัติมีสวนรวมในการเสนอรูปแบบและ
วิธีการปฏิรูป 

5) ปญหาสําคัญของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ คือ การขาดประสบการณการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การเสนอแนะแนวทางที่ไมสอดคลองกับความตองการกับสวนราชการ และ
มักมีอคติและไมไววางใจหนวยราชการระดับกรม 

6) ขาดการประสานงานที่ดีระหวางและภายใน กระทรวง กรม และกอง  
7) ขาดแรงจูงใจในการปฏิรูปของขาราชการในสวนราชการตาง ๆ 
นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนชวงที่ประเทศไทยไดรับแรงผลักดันอยางมากจากกระแสโลกาภิวัตน 

ปญหาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสภาวะการแขงขันทางการคาระหวางประเทศในภูมิภาค ประเทศไทย
จําเปนตองพัฒนาและปฏิรูปโครงสรางและวิธีการปฏิบัติของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพอยางจริงจังและ    
ตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการศึกษาและนําแนวคิดของธรรมาภิบาลมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองที่ใชอยู
และมีการผลักดันใหเปนหลักในการสรางการปกครองที่ดีของประเทศ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช
ในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ มีผลใหมีการเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบราชการ รูปแบบการบริหารการ
จัดการของรัฐ และบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
3.5.1 ธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลใน
หลายประเด็น เชนความโปรงใส การตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ  และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังไดสรุปประเด็นและมาตราสําคัญที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลในตารางที่ 3.6 
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราที่ภาคผนวก 4 
 

3.5.2 หลักธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษา 
 สถาบันการศึกษาเปนจุดสําคัญที่จะเริ่มตนใหเปนแบบอยางของการเผยแพรหลักธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ดังนั้นจึงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใชในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ องคประกอบสําคัญที่นายชวน หลีกภัย (ปอมท. 2543) นําเสนอไวคือ 

1. หลักนิติธรรม คือ การทําใหกฎหมาย กฎและกติกาตาง ๆ เปนที่ยอมรับของประชาชน ใหมี
การถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
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2. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตรงไป  
ตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกตองได ชวยใหการทํางานภาครัฐและภาคเอกชนปลอด
จากทุจริตและคอรรัปช่ัน 

3. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญของสังคม โดยประชาชนมีความสามัคคี รวมมือในการทํางาน
เรื่องสําคัญ ตลอดจนไมมีการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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ตารางที ่3.6 องคประกอบของธรรมาภบิาลในกฎหมายรฐัธรรมนญู ป พ.ศ. 2540 
หลักธรรมาภิบาล ประเด็นเนื้อหาและมาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ความโปรงใส ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (100), (101) 

สิทธิการเลือก ส.ส. (102) 
การเลือกตั้ง ส.ส. (103), (104), (109), (113) 
หามนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีเปน ส.ส. (204), (207), (208) 
หามรัฐมนตรีมีหุนหรือถือหุน (209) 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (255), (257) 
การแสดงบัญชทีรัพยสิน (291), (292), (293) 
วาระการดํารงตําแหนงของตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ (298) 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (299), (300), (301), (302) 
อํานาจของวุฒิสมาชิก (303), (307) 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 308), (309), (311) 
หัวขอของกฎหมายประกอบ (327) 
หัวขอหลักในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (328) 

การตรวจสอบ หาม ส.ส.ใชอิทธิพล (110), (111) 
อํานาจ ส.ส.ในการถอดถอนวฒุิสมาชิก (305), (306) 

ความมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาทางการเมือง ที่เนนจริยธรรม (77) 
ที่มาของ ส.ส. และ ส.ว.(98), (99), (100), (101) 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส.(118) 
สมัยประชุม (159), (160) 
วิธีเสนอญัตตอิภิปรายไมไววางใจ (185), (186) 
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร (189) 
หนาที่ของ ส.ว.และ ส.ส. (191) 
การแตงตั้งนายกรัฐมนตรี (202), (204) 
คุณสมบัติรัฐมนตรี (206) 
การลงประชามติ (214) 

ความมีประสิทธิภาพ กติกาการจัดตั้งหนวยงานใหมของรัฐ (230) 
กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแผนกคดีการเมือง (310) 

การมีสวนรวม การเลือกตั้ง (68) 
การถอดถอน ส.ว. (304) 

ที่มา: สุทัศน สิงหเสนี 2542;  กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 
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4. หลักความรบัผิดชอบ คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมทีทุ่กฝายมีความรบัผิดชอบตอ     
บทบาทหนาทีข่องตน เคารพในความคดิเห็นทีแ่ตกตาง โดยพยายามหาทางออกทีทุ่กฝาย
ยอมรับรวมกนัได กลารับผลการกระทําของตน 

5. หลักความคุมคา คือ การทาํใหสังคมไทยเปนสังคมที่รูคุณคาทรัพยากรของชาติและ
บริหารงานดวยความประหยัด มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐตอง
ใหบริการทีม่ีคุณภาพแกประชาชน 

ตามทัศนะของนายอานันท ปนยารชุน (2542) หลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ควรมี
องคประกอบดังนี้ 

1. ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และความเปนอิสระในนโยบายการศึกษา 
2. ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง 
3. การสนองตอบความตองการของสังคม 
4. คุณภาพการศึกษา หมายรวมถึง คุณภาพของอาจารย นักศึกษา และหลักสูตร มีงบประมาณ 

รายไดและรายจาย 
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ตารางที ่3.7 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีในมหาวทิยาลัย 

หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด 
การใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน 
การกําหนดชวงระยะเวลาที่แนนอนในการประเมิน 
การสรางแรงจูงใจและแรงผลักดนัใหบุคลากรทํางานไดเต็มที ่
การสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เมื่อไมไดรับความเปนธรรมจาก
ผูบังคับบัญชา 
มีระบบการบริหารการเงินและทรัพยสินที่ชัดเจน เปนขั้นตอน ตรวจสอบได 
การมีอํานาจอสิระของกรรมการอุทธรณรองทุกข ในการพิจารณาคําอุทธรณรองทุกขของ
บุคลากร 
บุคลากรไดรับทราบขอดีและขอแกไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชวง 
มีการกําหนดนโยบายการเงินที่เนนเสถยีรภาพของมหาวิทยาลยัในระยะยาว 
มีการประเมินผลการใชเงินงบประมาณจากรายไดของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ภาควิชา 
โดยพิจารณาจากผลผลิตและผลงานโดยคณะกรรมการประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
มีคณะกรรมการกํากับ ตรวจสอบการบริหารการเงิน ตั้งแตระดับภาควิชาถึงมหาวิทยาลยั 
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

ความเปนธรรม 

ตัวแทนบุคลากรหรือสภาอาจารยมสีวนรวมในการประเมิน 
 
 
การประกาศหลกัเกณฑการพิจารณาความดคีวามชอบใหประชาคมรับทราบ 
การประกาศตารางเงินเดือนและข้ันเงินเดือนใหประชาคมรับทราบ 
กระบวนการในการการพิจารณาความดคีวามชอบเปนไปอยางเปดเผย 
การประกาศใหประชาคมรับทราบเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร 
มีหลกัเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกบคุลากรและประกาศใหประชาคมรับทราบ 

 
 
ความโปรงใส 

การประกาศใหประชาคมรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับสวัสดิการตาง ๆ 

หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด 
การประกาศใหประชาคมรับทราบเกี่ยวกับแผนงาน กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การประชาสัมพนัธการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานอยางทั่วถึงไปสูผูทีม่ีความรู
ความสามารถในตําแหนงตาง ๆ 
บุคลากรมสีวนรวมในการรับรูสถานการณและปญหาขององคกร 
บุคลากรมสีวนรวมในการแกปญหาขององคกร 

ความโปรงใส 

การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจนเพื่อใหตรวจสอบไดงาย 
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ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบญัชาสามารถสื่อสารกันไดสองทาง 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการไดมาซึ่งผูบริหาร 
อธิการบดีรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเรือ่งนโยบายหรือการบริหาร 
แผนงานของหนวยงานไดมาจากความคดิของสมาชิกทุกคนในหนวยงาน 
ผูบริหารเปนที่ยอมรับของบุคลากรสวนใหญ 
อธิการบดีเปนผูที่คนสวนใหญในประชาคมมหาวิทยาลยัใหการสนับสนุน 
บุคลากรมสีวนรวมในการพิจารณาการไดรับการฝกอบรม/การลาศึกษาตอของบุคลากร 
การทํางานเปนทีมในการบริหารงาน 

การมสีวนรวม 
 

การตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารใหสอดคลองกับนโยบาย 
การใชจายตาง ๆ เปนระบบเหมาจาย ถัวเฉลี่ยได 
มีการประเมินผลการใชเงินแบบภายหลัง คือ ดูทีผ่ลผลติของงาน 
การเปดโอกาสใหปรับเปลี่ยนแผนงานไดโดยงาย เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
ทุกหนวยงานมีอสิระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑกลางในการ
ดําเนินการเหมือนกัน 

ความมีอสิระ 

สภามหาวิทยาลยัเนนบทบาทดานการกําหนดนโยบาย 
 
 
 
การใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหเกิดเอกภาพในการบังคับบญัชา 
ผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลงานทางวิชาการ 
การบังคับบัญชาหลายขั้นตอนจะเปนการประกันความถกูตองและความยตุิธรรม 
ขอมูลเกีย่วกับการสรรหาผูบริหารควรปดเปนความลับ เพื่อรักษาสิทธิสวนบุคคล 

 
 
 
ประสิทธิผล 

อธิการบดีควรมอํีานาจบริหารงานอยางอิสระ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 
การลดจํานวนและขนาดโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ความคลองตวั 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัมีขนาดเลก็เพื่อความคลองตวัในการบริหาร 

ที่มา: ปอมท. 2543 
 

3.5.3 หลักธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดจัดทําโครงการ Strategic Intervention in 
Support of Emerging Issues on Governance โดยรับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมวิเทศสหการ และ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โครงการดังกลาวไดดําเนินการโดยทดลองพัฒนาและสงเสริม



ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล  38 

 

   

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของทองถิ่นระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในการนี้ อบต. ชมพู 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ถูกเลือกใหเปนพื้นที่ศึกษา มีการนําหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไปใชพัฒนากลไกใน
ระดับทองถิ่น หลักธรรมาภิบาลที่ใชประกอบดวยกรอบแหงหลักตาง ๆ 6 ประการคือ กรอบแหงหลัก        
นิติธรรม กรอบของความโปรงใส กรอบความรับผิดชอบ กรอบของประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรอบของ
การมีสวนรวมของประชาชน และกรอบคุณธรรม จากผลการศึกษาตามกรอบขางตน โครงการวิจัยดังกลาว 
พบวา ตัวชี้วัดที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาลใน อบต. นาจะมีลักษณะดังแสดงในตารางที่ 3.8 
ตารางที่ 3.8 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด 
หลักนติิธรรม การจัดทําประชาพิจารณเกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชมุชน 

การจัดต้ังหนวยการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ความโปรงใส 
 
 

การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิก อบต. 

การจัดทําขอบังคับงบประมาณไดครอบคลุมปญหาและกลุมเปาหมายหรือไม 
สมาชิก อบต. ขาดประชมุไมเกินรอยละ 20 

ความรับผิดชอบ 

การจัดสรรงบประมาณตําบลมากกวา 70% ของงบพฒันาใหแกโครงการในแผนพฒันาตําบล 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

การพิจารณาการใชงบประมาณกับผลงานทีไ่ดวาคุมกับเงนิทีไ่ดใชจายไปหรือไม 

ฝายบรหิาร อบต. ไดใชกลไกประชาพิจารณในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนและชุมชนตําบลหรือไม 
เมื่อมีขอขัดแยงระหวางเจาหนาทีข่อง อบต. และประชาชน ไดมีการจัดเวทีเพื่อไต
สวนสาธารณะวาขอเท็จจริงคืออะไร 
อบต. ควรจัดใหมกีารลงประชามติของประชาชนในโครงการที่ไมสามารถหาฉันทามติได 
การใหประชาชนเขารวมฟงการประชุมของสภา อบต. ได ซึ่งมีการระบไุวในบนัทึกของ
มหาดไทยถึง อบต. 

การมีสวนรวม 
ของประชาชน 
 

การใหประชาชนมีสวนในการวางแผนและจัดทําแผนพฒันาตําบลเพือ่ทําขอบังคับงบประมาณ
ประจําปของ อบต. โดยนําแผนที่จัดทําแลวมาทําประชาพิจารณตามหนังสือส่ังการของ
มหาดไทยป พ.ศ.2541 
คณะผูบรหิาร อบต. ถูกฟองรองหรอืรองเรียนเรื่องทจุริตหรือไม 
มีการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคหรือไม 

กรอบคุณธรรม 
 

ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีตองจัดเก็บไดไมตํ่ากวา 80% 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2543. 
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ขอเสนอแนะที่โครงการเสนอไวมี ท้ังขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ในสวนของ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีดังนี้ 

1. การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลควรใหเปนนโยบายหลักของรัฐบาล 
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและพัฒนา อบต. ที่มีธรรมาภิบาลเพื่อใหวาระแหงชาติ

ประสบความสําเร็จ 
3. แนวทางนโยบายและขอปฏิบัติสําหรับ อบต. ควรกําหนดใหสอดคลองกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
4. รัฐบาลควรเนนนโยบายการพัฒนาและสรางความเขมแข็งชุมชนที่เขมขนจริงจัง 
5. ควรบรรจุกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและระดับทองถิ่นไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ 
สวนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติมีดังตอไปนี้ 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนา อบต. ที่มีธรรมาภิบาลควรทําความเขาใจและ

ศึกษาหลักธรรมาภิบาล หามาตรการในการปฏิบัติ และกําหนดแผนพัฒนาที่เปนรูปธรรมและ
สรางสรรค 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา อบต. ใหมี
ธรรมาภิบาลเพื่อที่จะไดเปนแกนนําในการผลักดันและสงเสริมการมีธรรมาภิบาลใน อบต. ตอไป 

3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงทบทวน ปรับปรุง และแกไขแนวทางปฏิบัติสําหรับ อบต. ให
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลตาง ๆ 

4. สรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ในระเบียบแนวทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
5. จัดทําคูมือการสรางธรรมาภิบาลในระดับตําบล 
6. เผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหแกหนวยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวของ 
7. ควรกระตุนใหส่ือมวลชนทองถิ่นเสนอขอมูลทั้งดานบวกและดานลบในการทํางานของ อบต. 
8. สรางความเขาใจใหผูที่เกี่ยวของและชุมชนเพื่อสรางกระแสความตองการพัฒนา อบต. 
9. สรางความรูความเขาใจและทักษะในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนารวมกับเจาหนาที่ระดับตําบล 
10. ขยายผลการพัฒนา อบต. ใหมีธรรมาภิบาล 
11. หนวยงานที่กํากับดูแลควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จและผลงานของ อบต. ซ่ึงควรมีตัวชี้วัดที่

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลดวย 



ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล  40 

 

   

12. ศึกษาประเด็นการพัฒนา อบต. ใหมีธรรมาภิบาล และศึกษาเพื่อหามาตรการปองกันและ   
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในระดับชุมชน 

 
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่ดีที่เปนประโยชนตอการ

สงเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอและกลาวถึงแนวคิดนี้อยางกวางขวาง อีกทั้งมี
ความพยายามที่จะใหมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติ มีการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาถาระบบริหารราชการ   
มีความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได นอกจากจะมีสวนทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพแลวก็ยังสรางความ
เชื่อถือทั้งในและตางประเทศ และสามารถนําไปสูการลดการทุจริตซึ่งปนปญหา  เร้ือรังของประเทศได ใน
ประเทศไทยไดมีองคกรของทางราชการ เชน สํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และสถาบันการศึกษาได
เร่ิมนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฎิบัติงาน ซ่ึงเรียกวายังอยูในชวงของการใชไดไมนานนัก ซ่ึง
จะตองติดตามเพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการมีธรรมาภิบาลตอไป ในอนาคต แมแตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลในประเด็นสําคัญ เชนความ
โปรงใส การมีการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน ในทํานองเดียวกัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กําลังจะถูกประเมินถึงขอดีและขอเสีย เพ่ือจะมีการแกไขใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน    ตอไป จึงเปนเรื่องที่ตองติดตามวาหลักธรรมาภิบาลที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
จะถูกเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขประการใดในอนาคต 

 
 



4. กรอบตัวชี้วดัธรรมาภิบาล 
 
4.1 ตัวชี้วัด 

จากการที่แนวคดิของธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับและแพรหลายมากขึ้น ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาไดมคีวามพยายามนําหลักการนี้ไปปฏิบัติใชใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายของประเทศ ดวยความชวยเหลือและการ
ผลกัดันขององคกรระหวางประเทศที่ตองการใหประเทศตาง ๆ มีการปฏิรูปการบริหารการปกครองที่สอดคลองกับขยายตัว
ของการคาเสรีและโลกาภิวัฒน ทําใหหลักธรรมาภิบาลกลายเปนมาตรฐานสากลที่บงช้ีถึงระดับการพัฒนาของประเทศทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชวัดผลของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ
หรือเรียกวา “ตวัชี้วัด” จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในการประเมินความคืบหนาของการมีธรรมาภิบาล ปจจุบันจํานวนตัวช้ีวัดเกดิ
ขึ้นมามากมายทัง้ที่อยูและไมอยูในกรอบของหลักธรรมาภิบาล และตางก็มคีวามหลากหลายในความหมายและมุมมอง 
ซึ่งข้ึนอยูกับ รูปแบบการบริหารการปกครอง วัฒนธรรม สังคม และวัตถุประสงคของประเทศและองคกรที่จัดสรางตัวชี้วัด 
อาทิเชน “เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย” ที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (อนุชาติ พวง
สําลี และอรทัย อาจอํ่า 2541) ที่เนนการประเมินคุณภาพชีวติของประชาชน ระดับการศกึษา สิทธิมนุษยชน ศกัยภาพของ
การพัฒนา และความเปนระเบียบและปญหาของสังคม ซ่ึงผลที่ไดจากเครื่องชีวั้ดนี้ นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงระดับสภาวะ
การพัฒนาของสังคมในภาพรวมแลวยังจะเปนประโยชนตอรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดลําดับความสําคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและแนวทางการแกไขปญหาสังคมได 

ตัวช้ีวัดทีไ่ดจากการศกึษานีม้ีทั้งที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางและการพัฒนากระบวนการของภาครัฐ 
บางสามารถวัดไดในเชิงสถิติ และบางวัดไดเฉพาะในเชิงคุณภาพ บางตัวช้ีวัดอาจวัดระดับธรรมาภิบาลไดมากวาหนึ่ง
องคประกอบ อยางเชน ประชาพิจารณ ซึ่งจัดเปนตัวช้ีวัดความโปรงใสของรัฐและการมีสวนรวมของประชาชน  เปนตน 
เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลประกอบดวยหลายองคประกอบ ดังนั้นการที่จะระบุวาประเทศใดมีธรรมาภิบาลหรือไม หรือมี
ในระดับใดนั้น ยังเปนเรื่องที่ยุงยากอยู แตกระนั้น Commonwealth Secretariat (Agere 2000) ก็แนะนําใหพิจารณา
โครงสรางความสัมพันธของกลุมที่เกีย่วของเพื่อบงชี้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศ ซึ่งไดแก  

• ความสมัพันธระหวางรัฐบาลกับตลาด 
• ความสมัพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน 
• ความสมัพันธระหวางรัฐบาลกับกลุมเอกชน 
• ความสมัพันธระหวางนักการเมืองที่มาจากการเลอืกตั้งกับขาราชการประจํา 
• ความสมัพันธระหวางรัฐบาลทองถิ่นกับผูที่อยูในเมือง 
• ความสมัพันธระหวางนักกฎหมายกับนกับริหาร 
• ความสมัพันธระหวางรัฐกับองคกรระหวางประเทศ 

 
4.2 การกําหนดกรอบตัวชี้วัด 

การที่มีหลักธรรมาภิบาลปรากฎในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ นับเปนการสงสญัญานในเชิงบวก
ใหเห็นวาประเทศไทยมกีารพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีด่ีข้ึน แตจะดีข้ึนจริงหรือไมอยางไร ยังยากที่จะอธิบายได 
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ดังนั้นจึงจําเปนตองมกีารพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินสถานภาพและผลของการนําหลักธรรมาภบิาลมาปฏิบัติ ในการศกึษา
นี้ไดศึกษารวบรวมคาํนิยาม องคประกอบ และตัวช้ีวัดของธรรมาภิบาลทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
กรอบตัวชี้วดัและจัดหมวดหมูของตัวช้ีวัดที่อาจจะนําไปประยุกตใชสําหรับประเทศไทย ซึ่งตัวชี้วัดที่รวบรวมไดนี้จะถูกจดั
กลุมตามกรอบความหลากหลายของ 5 องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลคือ ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชน และไดถูกจําแนก
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกบัดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงการปกครอง เพื่อเปนประโยชนในสังเคราะหสําหรับการ
นําไปปฏิบัติใช 

1. ความชอบธรรม (Legitimacy) หมายรวมถึง หลกันิตธิรรม (Rule of Law) และความเปนอิสระของ
กระบวนการยุตธิรรม (Independence of Judiciary) ซึ่งไดแกการทําใหกฎหมายเปนบรรทัดฐานและทุกคนเคารพ
กฎหมาย โดยกรอบของกฎหมายที่ใชในประเทศตองมคีวามยตุธิรรมและบังคับใชกับคนทกุกลุมอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน (Agere 2000) ขณะที่นายอานันท ปนยารชุน (2543) ไดกลาวในทํานองเดียวกันถึงการใชกฎหมายวาจะตองมีหลกันิติ
ธรรม คือ ”เจตนารมณ สาระ และการบังคับใชกฎหมายตองเปนธรรมกับทุกฝาย เอื้อประโยชนตอมหาชนคนหมูมาก ไมใช
เพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ตองเสมอภาค ชัดเจน และคาดการณได และตองไมปลอยใหอํานาจการตัดสินใจข้ึนอยูกับระบบ
ราชการหรือผูใชอํานาจของรัฐฝายเดยีว แตเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากทีส่ดุ”  
เมื่อพิจารณาถึงกลไกการเมืองทีช่อบธรรม (Political Legitimacy) ซึ่งหมายถึงกระบวนการเขาสูอํานาจทางการเมืองมี
ความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีที่มคีุณภาพโดย
ถูกตองตามระบบประชาธิปไตย และการมีระบบราชการที่สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 จากการทบทวนเอกสารธรรมาภบิาลที่เกีย่วของ พบวาตัวช้ีวัดที่อยูภายใตประเด็นความชอบธรรมอยูบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค ความถกูตอง และความยตุิธรรม มีความสัมพันธกับหลกักฎหมายที่เปนธรรม และหลักการบริหารที่
ชัดเจน ตารางที่ 4.1 แสดงกลุมตัวช้ีวัดและตัวอยางตัวช้ีวดัดานความชอบธรรม ซ่ึงมีตัวช้ีวดัที่สาํคัญไดแกการยดึถือหลกั
และปฎิบัติตามแนวของกฎหมายอยางถกูตองและรัดกมุ สามารถดําเนินการกับผูกระทําผิดไดโดยไมมกีารเลอืกปฏิบตั ิ
สวนตัวอยางตัวชี้วัดที่เปนไปไดคือจํานวนคดีทีม่ีการจับตัวผูตองหาผิดตัวมาดําเนินคดี ถาหากสถติิคดกีารจับตัวผูตองหา
ผิดตัวมีจํานวนมาก ยอมชี้ใหเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดนําหลักธรรมาภบิาลไปปฏิบัติอยางจริงจัง หรือเจาหนาที่
หละหลวมในกระบวนการของกฎหมาย ในรายงานการศกึษาของ อรพินท สพโชคชัย (2541) ชี้ใหเห็นวาตัวชี้วัดคอืการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) มีนโยบายเนนเรื่องการ
ปราบปรามการฟอกเงินที่มาจากความผิดเรื่องยาเสพตดิ การฉอโกงประชาชน การยักยอกฉอโกงสถาบันการเงิน และการ
ยักยอกเกีย่วกับศุลกากร ในขณะที่ตัวอยางตัวชี้วัดในเรื่องนี้คือจํานวนคดทีี่มีการรองขอใหตรวจสอบเร่ืองการฟอกเงิน 
นับตั้งแต ป.ป.ง.ไดดําเนินงานมา มีสถติกิารแจงเบาะแสขอมูลการฟอกเงินจํานวนมาก ที่ผานมา ป.ป.ง. สามารถยึดทรัพย
เปนเงินสด ทรัพยสินมคีา ที่ดินและยานพาหนะ เปนเงินรวม 160 ลานบาท จากจํานวนทั้งหมด 33 คดี (ป.ป.ง. 2544)  
 ตัวช้ีวัดเกีย่วกับหลักนติิธรรมที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สวนใหญจะเปนเรื่อง
กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เปนธรรม การปฏิรูปกฎหมาย และการดําเนินงานของกระบวนการยตุิธรรมที่ใหเปนธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได  
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สําหรับตัวชี้วดัที่เกี่ยวของกับความเสมอภาคซึ่งสะทอนถึงความชอบธรรมดานสทิธิความเสมอภาคเชนตัวชี้วัด
เกี่ยวกับสิทธิของผูตองหา ยอมจะมีโอกาสของการแตงตั้งทนายเพื่อตอสูคดี ถาพิจารณาถึงตัวชี้วัดความเทาเทยีมกันทาง
เพศ ก็จะเห็นตัวอยางตัวช้ีวดัของอัตราสวนที่สตรีและบุรุษที่ดํารงตําแหนงระดับบริหาร เปนตน 
 นอกจากนี้หลักสิทธิมนุษยชนอาจจัดอยูในขายของตัวช้ีวัดประเด็นความชอบธรรม ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องที่สัมพันธ
กับความเสมอภาค และความถูกตองทางการเมืองที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความสนใจทางการเมืองและ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดโดยอิสระ 
 
ตารางที่ 4.1 ตัวชี้วัดเกีย่วกับความชอบธรรม 

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตัวชี้วดั 
การยึดถือหลักและปฎิบัติตามแนวของกฎหมาย
อยางถูกตอง และรดักุม 

จํานวนคดีที่มีการจบัตัวผูตองหาผิดตัวมาดําเนินคดี 

การปองกันและปราบปรามการใชเงินไปในทาง
มิชอบ 

จํานวนคดีที่มีการรองขอใหตรวจสอบเรื่องการฟอกเงนิ 

กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม 
สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดีได 

อัตราสวนของจาํนวนคดีท่ีเกิดขึ้นตอจํานวนคดีที่มีการดําเนินคดีจนถึงที่สุด 

การปฏิรูปกฎหมายอยางสม่าํเสมอใหเหมาะกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนไป 

จํานวนกฎหมายทีมี่การแกไขใหม 

การดาํเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเและ
ไดรับการยอมรับจากประชาชน 

ผลการสาํรวจความพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของตุลาการ 

สิทธิของผูตองหาในการตอสูคดี โอกาสในการแตงต้ังทนายเพือ่สูคดีของผูตองหา 
อัตราสวนของผูหญิงและผูชายดํารงตําแหนงระดับบริหาร 

กฎ
หม
าย

 

ความเทาเทียมของสิทธิหญิงและชาย 
จํานวนองคกรตอสูเพื่อสิทธิสตร ี
รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเมืองและชนบท การกระจายรายได 
จํานวนทีน่าที่เกษตรกรเปนเจาของ 
จํานวนผูคาสนิคาและบริการ 
ราคาสินคาและบรกิารที่เหมาะสมกับคุณภาพ เศร

ษฐ
กิจ

 

การผูกขาดในการขายสินคาและบริการ 

โอกาสในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและหนาที่
ของตนเอง เขาใจกฏเกณฑตาง ๆ และมีสวน
รวมในกรณีตาง ๆ 

ทัศนคติในเรื่องบทบาทและความสําคัญของประชาชนในสังคม 

จํานวนและที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชนในภูมิภาค 
จํานวนนักศึกษาทีมี่โอกาสเขาศึกษาตอในระดับปรญิญาตร ี
สัดสวนผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
จํานวนหองสมุดประชาชน 

สัง
คม

 โอกาสและสิทธิทางการศึกษา 

อัตราการรูหนังสือของประชาชน 
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วาระการดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองและ
การบริหาร 

วาระการทํางานที่ชดัเจนของผูบริหารระดับตาง ๆ 
กา
รเม

ือง
 

สิทธิทางการเมือง การแสดงออกถึงการมีเสรีภาพของประชาชน  
 
2. ความโปรงใส (Transparency) เปนการพิจารณาที่การเปดเผยขอมลูเกีย่วกบันโยบาย กระบวนการทํางาน 

กฎเกณฑกติกา และความตั้งใจจริงในการบริหารงานของรัฐตอสาธารณชน มีความเปนอิสระในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา สังคม และสิ่งแวดลอม สูประชาชนอยางทั่วถึง หรือการที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ
รับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะของทางราชการตามทีก่ฎหมายบัญญัติ นอกจากนีค้วามทันสมยัของขอมูลและความ
รวดเร็วของการเผยแพรขอมูลอันเปนประโยชนตอประชาชน เชน ในการทําธุรกิจ ประกอบกิจกรรมทางสังคม หรือการมี
สวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐ นับเปนสาระสําคัญที่แสดงถึงความโปรงใสของการบริหารประเทศ 

ตัวช้ีวัดทีไ่ดจากการศกึษาที่เกี่ยวของกับประเด็นความโปรงใสนี้อยูบนพื้นฐานของหลักการบรหิารที่ดีซึ่งเกี่ยวของ
กับคน งบประมาณ  และการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดังแสดงในตารางที่ 4.2  ตัวชี้วัดที่สํานกังาน ก.พ. ศึกษาที่เกีย่วของกับ
การบริหารคนและอัตรากําลัง เชน การสรรหา การแตงตั้ง โยกยาย และการถอดถอนบุคลากรของรัฐ รวมถึงการคัดเลือก
กรรมการขององคกรอิสระตาง ๆ ซึ่งตองมีระบบ วิธีการ และกระบวนการที่ยตุิธรรมที่ไดมาซึ่งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานอยางถูกตอง ชัดเจน โปรงใส และตรวจสอบได นอกจากนีย้ังมีตัวชี้วัดที่เกีย่วของกับการใชจายงบประมาณ
ของรัฐที่รวมถึงตัวช้ีวัดสําคัญ อันไดแก การจดัซื้อจัดจางโดยรัฐ ซ่ึงตองมีการเปดประมูลโดยทั่วไปและดําเนินการอยาง
เปดเผย ตัวอยางเชน ในประเทศเกาหลี รัฐบาลจัดทําระบบและเผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการและงบประมาณ และ
ระเบียบการประมูลของรัฐ ทาง Internet ซึ่งเปนการนําเสนอที่เปดเผยตอสาธารณะ การมีสื่ออิสระที่ปราศจากการควบคมุ
ของรัฐ ก็เปนตวัช้ีวัดสําคัญดานความโปรงใสของการบริหารของภาครัฐ ซึ่งเปนการรับรองสิทธิการรับรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชน นอกจากนีก้ารทาํประชาพิจารณในโครงการพัฒนาของรัฐ นับเปนความเคลื่อนไหวของประชาชนที่แสดงถึง
การผลกัดันใหเกิดความโปรงใส และกระบวนการที่เปดเผย โปรงใส และเชื่อถือไดของการทําประชาพิจารณจัดวาเปน
ตัวชี้วัดสําคัญอกีประการหนึ่ง 
 
ตารางที่ 4.2 ตัวชี้วัดเกีย่วกับความโปรงใส 

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตวัชี้วดั 
การแตงตั้งโยกยายผูบริหารระดับสูงของรฐั การมีคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคล 
การสรรหาบุคลากรเขารับราชการ การเปดสอบแขงขันทั่วไป 
การเลื่อนตาํแหนง การใชระบบคุณธรรมพจิารณาความสามารถของเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับ

ตําแหนง 
การโยกยาย ถอดถอน การใชระบบกฎเกณฑที่มีคุณธรรม มคีวามถูกตอง 

ใหขอมูลเกี่ยวกับผูจะเขาดํารงตําแหนงสําคัญตาง ๆ ในการบริหารประเทศ เปดเผยขอมูลการเมืองท่ีชัดเจนตอประชาชน
ระหวางการเลือกตัง้ ใหขอมูลพรรครวมรัฐบาลลวงหนา 

กา
รเม

ือง
 

การแสดงบัญชีทรพัยสินของพรรคการเมือง 
นักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของรฐั 

การเปดเผยบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน รายรับ รายจายตอคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง และประกาศใหสาธารณชนทราบ 
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จํานวนเงินที่รฐับาลใหการสนับสนุนในการหาเสียงของแตละพรรค 
การเปดเผยรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภา การรับรูขอมูลของประชาชนตอการดาํเนินงาน

ของรฐัสภา การถายทอดการประชุมของการประชมุสภาผูแทนราษฎรและวฒิุสภา 
การกลาวหารองเรยีนเพื่อใหสอบสวนเจาหนาที่
ของรฐั 

จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาที่ของรฐั 

ความชัดเจนของเกณฑในการใชดุลพนิิจของ
สวนราชการ 

เกณฑในการใชดุลพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ 

มีตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและ
เปดเผยตอสาธารณะของสวนราชการ 

สวนราชการมีตวัชีว้ัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอ
สาธารณะ 

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตัวชี้วดั 
การติดตามผลของคดีคอรรัปชั่นทีอ่ยูในระหวาง
การดาํเนินการ 

การทวงถามการเสนอขาวสารของประชาชนทีมี่ตอสื่อ และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ 

การกระตุนความตืน่ตัวของประชาชนและการ
สรางความรวมมือในการตอตานการคอรรัปชั่น 

การจัดทําโพลเพื่อสํารวจความคิดเห็นประชาชนตอกรณีปญหาคอรรัปขั่น 

กา
รเม

ือง
 

การเสริมสรางความโปรงใสและตอตาน
คอรรัปชั่น 

การกอตั้งองคกรเพือ่ความโปรงใสในประเทศไทย 

รายงานการทจุริตคอรรัปชันท่ีจัดทําโดยองคการเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency International) 

การขจัดคอรรัปช่ัน 

จํานวนเงินคาธรรมเนียม คาปรับท่ีรฐัไดรับจากประชาชนตอจาํนวนเงินท่ี
ประชาชนตองจายจริงตามที่กฎหมายกําหนด 
จัดใหมีหองขอมูลสาธรารณะที่ประชาชนเขาถึงขอมูลดวยตนเอง การเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบอยาง

เปดเผย ความทันสมัยและรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
การเซ็นเซอรและการเขาถงึสื่อตางประเทศ  คุณภาพของสื่อ  
การรับรูขอมูลของประชาชนตอการตรวจสอบ
การทุจริต 

รายงานผลการสอบคดีทุจริตชองชาราฃการและนักการเมือง 

รอยละของประชาชนที่สามารถเขาถงึขอมูลของรฐัตอประชากรที่ตองการ
ขอมูลขาวสารทั้งหมด  

การเขาถงึขอมูลของประชาชน 

รอยละของชุมชนทีส่ามารถรับคลื่นวิทยุไดทั้ง AM และ FM 
จํานวนเรื่องทีมี่การทําประชาพิจารณ ประชาพจิารณ 
การกระจายของกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียเขารวมการประชาพิจารณ 

สัง
คม

 

การสาํรวจความพงึพอใจของผูมาใชบริการของ
รัฐและเจาหนาที่ของสวนราชการ 

อัตราสวนของประชาชนทีพ่อใจตอการบริการของรฐัตอจาํนวนผูมาใช
บริการ 
การนําเอาระบบการประมูลทั้งหมดเขา Internet  การเปดประมูลโดยทั่วไปและเปดเผย 

 การนําเสนอรายงานโครงการ งบประมาณเปดเผยตอสาธารณะ 

เศร
ษฐ
กิจ

 

การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ใหตัวแทนชุมชนหรอืประชาคมรวามเปนคณะกรรมการตรวจรับการจัดซือ้
จัดจางของรฐั 
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การเปดเผยขอมูลโครงการและงบประมาณของ
รัฐ 

ติดประกาศแจงขอมูลขาวสารทางสื่อ 

บรรยากาศการลงทุน 
 

ผลการสาํรวจบรรยากาศลงทนุในประเทศตาง  ๆ ของ  
World Development Report Survey 

 
3. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) การตดัสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนตองกระทําโดยมพีันธะความรับผดิชอบในสิ่งทีต่นเองกระทํากับสาธารณชนหรือผูมีสวนไดสวนเสยีกับ
หนวยงานนั้น โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนแกสวนรวมเปนหลัก และมีจิตใจเสียสละ เห็นคุณคาสังคมทีต่นเอง
สังกดัอยู  

จากการทบทวนเอกสารที่เกีย่วของกับธรรมาภิบาลพบวาตัวชี้วดัที่อยูภายใตประเด็นนี้อยูบนพื้นฐานของ
หลักการบริหารที่ดีซึ่งเกีย่วของกบัความนาเช่ือถอื ความไวใจ ความถกูตอง และการยอมรับของผูเกีย่วของที่มสีวนไดเสยี 
หลักการการมีกลไกตรวจสอบทีด่ีสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชนอาศัยกลไกที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และกลไกของสังคม 
ซึ่งคือจิตวิญญาณ และความตืน่ตัวในการตรวจสอบของคนในสังคม ตารางที ่ 4.3 แสดงกลุมตัวชี้วัดและตัวอยางตัวชี้วดั
ดานความรับผดิชอบและการตรวจสอบ จะพบวาตัวช้ีวัดที่สําคญัที่ศึกษาโดยสาํนักงาน ก.พ.ไดแก การไดรับการยอมรับ
และความพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ การบรรลุผลตามวตัถุประสงคของงานที่ปฏิบัติ บรรลุคุณภาพของงานทั้ง
ดานปริมาณ และความถกูตอง รวมท้ังจํานวนความผดิพลาดที่เกิดข้ึนจากการปฏบัิติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการ
กลาวหาที่ไดรับ  

มีผูศกึษาตัวช้ีวัดและตัวอยางตวัชี้วัดดานความรับผิดชอบและการตรวจสอบไวมากโดยเฉพาะองคกรอิสระตาง 
ๆ เชน องคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตประพฤตมิิชอบในราชการ คือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หนวยงานนี้ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2542 การทํางานของ ป.ป.ช.แบงเปน 3 ดานคือ 
การปองกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบทรัพยสิน จากการสํารวจ ณ. วันที่ 30 กันยายน 2543 
ป.ป.ช. รับเรื่องไวจํานวน 8,957 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 1,463 เรื่อง อยูในระหวางการดําเนินการ 7,494 เรื่อง 
ป.ป.ช. รับเรื่องเอง 1,789 เรื่อง  

การคอรรัปชั่นเปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน ซ่ึงจําเปนตองมกีารแกไข 
ผูสนใจหลกัธรรมาภิบาลเชื่อวาการการที่จะทําใหคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดนั้นตองมกีารนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใชกับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเขมงวด คานิยมและจิตสํานึกชองคนไทย ควรจะเปลี่ยนแปลง
และไปในทางที่ไมเอื้อตอการคอรรัปชั่น ดังที่นายอานันท ปนยารชุน (2543) แสดงความคดิเห็นไววาการคอรรัปช่ันนั้น ไม
วาจะเปนเงินเล็กเงินนอยก็ตาม ลวนแตเปนเรื่องที่ไมถูกตองทีส่ังคมจะตองชวยกันขจัด ในขณะเดียวกัน จากรายงาน
การศกึษาของผาสุก พรหมไพจติร และสังสิต พิริยะรังสรรค (Phongpaichit and Piriyarangsan, 1994) ชี้ใหเห็นวา
ทัศนคติของประชาชนตอการคอรรัปช่ันมีระดับความรุนแรงที่แตกตางกันดังคําทีเ่รียกใชนยัของการคอรรัปช่ันซึ่งจัด
เรียงลําดับไดดังนี้ 

รุนแรงนอยที่สุด สินน้ําใจ 
     คาน้ํารอนน้ําชา 



ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล  41 

 

   

     ประพฤติมิชอบ 
     สินบน, รีดไถ 
     ทุจริตตอหนาที ่

  รุนแรงมาก การคอรรัปชั่น หรือฉอราษฎรบังหลวง 
 
รายงานการศึกษาดังกลาวไดจาํแนกการคอรรัปชั่นตามกระทรวง พบวากระทรวงที่มีสถิตขิองการคอรรัปชั่น

สูงสดุคือกระทรวงกลาโหม (ป พ.ศ. 2532 และ 2533) อุตสาหกรรม (ป พ.ศ. 2532 และ 2533) รัฐวิสาหกิจ และ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ สวนจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการคอรรัปช่ันในกระทรวงกลาโหม อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และ
กระทรวงเกษตรฯ มีจํานวนประมาณ 318, 255, 475, และ1,265 ลานบาทตามลําดับ 

ในเรื่องการตรวจสอบ ยังมสีํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซ่ึงทําหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกขของ
ประชาชนที่ไดรับความเสยีหายจากการกระทําของพนักงานของรัฐ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดย
ทางสํานักงานฯจะทําการตรวจสอบ พิจารณาเรื่อง หลังจากการยุตกิารพิจารณา จะมีการเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไขใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอ และเรื่องที่พบวาเปนเรื่องทุจริต หรือมมีูลความผดิวินยั ตองสง
หนวยงานที่เกีย่วของทราบและดําเนินการตอ  นับตั้งแตสํานกังานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปดรับเรื่องราวรองทุกข
เมื่อเดือนธันวาคม 2542 - กุมภาพันธ 2544 มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 369 เรื่อง เรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการประมาณ 
179 เรื่อง ที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 180 เรื่อง  
 
ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดเกีย่วกับความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได 

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตวัช้ีวดั 
การไดรับการยอมรบัและความพอใจจาก
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 

ผลการสาํรวจความพอใจของผูใชบรกิาร 
 

การบรรลุผลตามวตัถุประสงคที่กําหนดไวของ
งานที่ปฏิบัต ิ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของการปฎิบัติงาน 

คุณภาพของงานดานปรมิาณ และ ความ
ถูกตอง  

ผลการประเมินคุณภาพของงาน 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จํานวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
การรองเรียนหรอืการกลาวหาที่ไดรับ สถิติจํานวนขอรองเรียนหรือขอกลาวหา 
การเขารวมประชมุของสมาชิก อบต. ขาดประชมุไมเกินรอยละ 20  
การตรวจสอบการทุจริต จํานวนคดีการรองเรียนเรือ่งทจุริตและฉอราษฎรบังหลวง 

จํานวนคดีที่ดําเนินการแลวเสรจ็  
จํานวนคดีที่อยูระหวางการดําเนินการ 
จํานวนองคกรอิสระท่ีเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม การมีระบบการตรวจสอบที่ด ี
การเสนอใหใชการลงประชามติตาม ม. 214 ในสัญญาระหวางประเทศ  
กองทุนสนับสนุนการรายงานขาวแบบเจาะลึก (Investigative Reporting)  

สัง
คม

 

สื่ออิสระ 
จํานวนของสถานวีทิยุท่ีเอกชนหรือชุมชนเปนเจาของ 
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จํานวนรายการสารคดีขาวเชิงสืบสวน  
จํานวนสื่อวิทยุและโทรทัศนเสรีที่เนนการเสนอขาวสาร 
จํานวนเรื่องทีมี่การรองเรียนวามีการแทรกแซงสื่อ 
จํานวนขาวที่ส่ือนําเสนอขาวเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น  
ดัชนีชีว้ัดความเปนอิสระของสื่อโดยฟรีดอม เฮาส  

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐโดย
สื่อสารมวลชน 

แนวโนม/จํานวนขาวที่สงประกวดขาวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล 
วามีขาวเปดโปงการทจุริตมากนอยเพยีงใด  
สถิติการรองเรียนเรือ่งขาราชการและนกัการเมืองที่ประพฤติทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ จํานวนคดีทุจริตท่ีอยูในระหวางการพจิารณาของ ป.ป.ช. 
ผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา จํานวนคดีเรื่องราวรองทุกข 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาติ จํานวนขอกลาวหาเกี่ยวกับการใชอํานาจที่ไมเปนธรรม และการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา 
(Office of the Ombudsman) 

จํานวนคดีรองเรียนที่ประชาชนไดรับความเสียหายจากการกระทําของจา
หนาท่ีหรือหนวยงานของรฐั 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จํานวนคดีรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการใชงบประมาณ 
การจัดสรรคลื่นความถี ่ องคกรอิสระจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (ม.40) 

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตวัช้ีวดั 
การสรางกลไกการคานอํานาจเพิ่มเติม  การจัดตั้งองคกรอสิระเพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร

บริหาร 
จํานวนเรื่องทีมี่การรองเรียนวามีการทจุริตเลือกต้ัง 
จํานวนเขตเลือกต้ังท่ี กกต. ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม 
จํานวนเขตเลือกต้ังท่ี กกต. ส่ังใหมีการนับคะแนนใหม 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จํานวนเงินขั้นสงูทีถู่กกําหนดใหใชในการหาเสียง/ การแสดงบัญชี
คาใชจายในการเลอืกตั้งของพรรคการเมือง 

คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ สถิติการอุทธรณและรองเรียนของประชาชนและสื่อ  
องคกรตรวจสอบฝายปกครอง (ศาลปกครอง) จํานวนคดีขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง, เจาหนาท่ีของรัฐผู

ใหบริการกับเอกชนผูรับบริการ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมือง จํานวนคดีความผิดทางอาญาของนักการเมืองที่ทุจริต 
ศาลยุติธรรม จํานวนคดีพิพาทที่อยูในระหวางการพจิารณา/จาํนวนคดีที่ดําเนินการแลว

เสร็จ 

กา
รเม

ือง
 

วุฒิสภา การใหวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยไมสังกัดพรรคการเมือง 
ประสิทธิภาพของรฐับาล กลุมเครื่องมือเพื่อใชตรวจสอบความมปีระสิทธิภาพของการบริหารการ

ปกครอง (Aggregating governance indicators)  
การจัดทํางบประมาณของ อบต. จัดเก็บภาษีไดไมต่าํกวารอยละ 80 

เศร
ษฐ
กิจ

 

การเปดเผยขอมูลโครงการ และงบประมาณ
ของรฐั 

การเปดเผยแผนงานและงบประมาณของหนวยงานราชการ 
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การจัดสรรงบประมาณตําบลใหโครงการใน
แผนพัฒนาตาํบลของ อบต. 

การจัดสรรงบประมาณใหตําบลไมนอยกวารอยละ 70 

ความเสี่ยงในการลงทุน การจัดอันดับความนาเชื่อถือเพือ่การลงทุน (Country Risk Review)*  
ความรัดกุมของระบบกฏหมาย การจัดอันดับภาวะการคอรรัปชั่นของประเทศในเอเชีย (Corruption in 

Asia)  
จํานวนคดีขอขัดแยง และขอกฎหมายที่ขัดแยงกับกฎหมายรฐัธรรมนญู กฎ

หม
าย

 

ศาลรฐัธรรมนูญ 
จํานวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 

* Kaufmann et al. 1999. 
 

4. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) กระบวนการและสถาบันของรัฐ
สามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของคนในสงัคมโดยรวม 
รวมถึงการทํางานที่รวดเร็ว มีคณุภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสดุ  

จากการทบทวนเอกสารที่เกีย่วของกับธรรมาภิบาลพบวาตัวชี้วดัที่อยูภายใตประเด็นนี้อยูบนพื้นฐานของการ
จัดการบริหาร ตารางที่ 4.4 แสดงกลุมตัวชี้วัดและตัวอยางตวัชี้วัดดานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะพบวา
ตัวชี้วัดทีส่ําคัญที่ศึกษาโดย สํานักงาน ก.พ.ไดแก ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ คณุภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรในชาตอิยางเกดิ
ประโยชนสูงสุด การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรือ่งตาง ๆ ทั้งในและนอกองคกรลดลง  
 
 
 
ตารางที่ 4.4 ตัวชี้วัดเกีย่วกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล  

ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตวัช้ีวดั 
การสรางความรวมมือระหวางภาครฐั ธุรกจิและ 
ประชาชน 

การจัดตั้งสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติที่ประกอบดวย
ตัวแทนของกลุมหลากหลายในสังคม 
สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกนัอยางสงบสุขดวยความมรีะเบียบวินัย การมีคุณธรรม 
ความพงึพอใจของประชาชนตอสภาพความเปนอยูในสังคม 

การรองเรียนหรอืรองทุกขในการดําเนนิการใน
เรื่องตาง ๆ ทั้งในและนอกองคกรลดลง 

จํานวนขอรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

ประสิทธิภาพขององคกรที่ตอตานการคอรรัปชั่น การสํารวจทัศนคติของประชาชนทีม่ีตอส่ือมวลชน ปปช. สตง. พรรค
การเมือง รฐับาล 

สัง
คม

 

การเซ็นเซอรและความสามารถเขาถึงส่ือ
ตางประเทศ 

คุณภาพของสือ่ 

จํานวนกฎหมายใหมและจํานวนกฎหมายที่แกไข 
จํานวนหนวยงานราชการที่มีการปรับโครงสรางใหม  

การปฏิรูประบบราชการ 

โครงการการออกจากราชการกอนกาํหนดอายุเกษียณ 
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จํานวนลดลงของอตัราการเพิม่จํานวนขาราชการ 
การยุบเลิกหนวยงานราชการ 

คุณสมบัติของรัฐมนตร ี การกําหนดคุณวุฒแิละวัยวุฒิของผูท่ีจะมาเปนรัฐมนตรใีหสูงขึ้น 
การแกปญหาของรฐั จํานวนเรื่องที่ประชาชนรองทุกขผานทางสื่อมวลชนตาง ๆ 

จํานวนเรื่องทีอ่ยูระหวางการดําเนินการของรฐั 
จํานวนเรื่องทีร่ฐัสามารถแกปญหาใหแกประชาชนไดสําเร็จ 

การกาํหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน 

ระยะเวลาทีช่ัดเจนของขั้นตอนการปฏบิัติราชการของหนวยงาน 
จํานวนโครงการที่ดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณ ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึง การ

ประหยัดงบประมาณ จํานวนงบประมาณที่ประหยัดไดตอป 
การควบคุมคุณภาพการบรหิารจัดการของ
ภาครฐั (TQM: Total Quality Management) 

การกําหนดรางวัลเพื่อสงเสรมิประสทิธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีของ
รัฐ (PQA: Philippines Quality Award) 
คาใชจายที่ประหยัดไดอันเกิดจากกฎระเบียบท่ีนอยลง จํานวน 28 พันลาน
ดอลลารตอป 

กา
รเม

ือง
 

USA National Performance Review 

จํานวนกฎระเบียบที่นอยลงถึง 16,000 หนาตอป 
การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ จํานวนองคกรรฐัวสิาหกิจที่ถูกแปรรูป 
การจัดการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อัตราสวนของหมูบานที่มีสาธารณูปโภคครบตอจํานวนหมูบานทัง้หมดใน

ประเทศ 
จํานวนเงินภาษีท่ีจดัเก็บไดจากประชาชน เศร

ษฐ
กิจ

 

การจัดเก็บภาษ ี
จํานวนเรื่องทีมี่การดําเนินการจัดเก็บภาษียอนหลัง 

กฎ
หม
าย

 การตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ
กฎหมาย  
 

การสาํรวจการปฏริปูกฎหมาย (Legal reform survey) 

 
 
 5. การมีสวนรวม (Participation)  

จากการทบทวนเอกสารที่เกีย่วของกับธรรมาภิบาลพบวาตัวชี้วดัที่อยูภายใตประเด็นนี้อยูบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมของประชาชน ประชาชน หมายรวมถงึ คนไทยทกุคน ไมวาจะประกอบอาชีพใด ๆ ทั้งนี้ประชาชนตองรูจักสิทธิ 
และการใชสิทธิ ประชาชนตองตื่นตัว กระตือรือรนที่จะรับรู ตรวจสอบกระบวนการตดัสินใจของภาครัฐที่มผีลกระทบตอ
ชีวิต ความเปนอยู สนับสนุนการมีสวนรวมของคนอื่น สรางภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง มีทัศนคตติอสวนรวมที่ถูกตอง มี
คุณธรรม ตารางที่ 4.5 แสดงกลุมตัวช้ีวดัและตัวอยางตวัชี้วัดดานการมสีวนรวม จะพบวาตัวช้ีวัดเกีย่วของกับการใชสิทธิ
ทางการเมืองเปนสวนใหญ ซ่ึงไดแกการไปใชสทิธิเลือกตั้ง ประชาพิจารณ การประชามติ การชุมนุมประทวงเรียกรองความ
เปนธรรม สวนตัวช้ีวัดที่เสนอโดย สํานกังาน ก.พ.ไดแก ความสมัฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัด
งบประมาณ ความพึงพอใจของผูมสีวนเกีย่วของหรือผูไดรับผลกระทบ จํานวนผูเขารวมแสดงความคดิเหน็หรือจํานวน
ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึงคณุภาพของการเขามามีสวนรวม 
ตารางที่ 4.5 ตัวชี้วัดเกีย่วกับการมีสวนรวม 
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ดาน ตัวชี้วดั ตัวอยางตวัช้ีวดั 
ประชาพจิารณ/การไตสวนสาธารณะ 
 

จํานวนของผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรฐั
เขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น 
จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็น 
จํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการเรื่อง
ตาง ๆ 

ความพงึพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายหรอืโครงการของรฐั 

คุณภาพของการเขามามีสวนรวม 
สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวย
ความมรีะเบียบวินยั 

ผลการสาํรวจความพึงพอใจ 

การแสดงประชามติ จํานวนประชาชนทีเ่ขารวมแสดงประชามติ (50,000 คน ตาม กม.รธน.) 
สัดสวนการซือ้หนังสือพิมพตอประชากรหนึง่พันคน (เชน 63/1000)  การรับรูขาวสาร 
รอยละของประชากรที่เปดรับสื่ออยางนอยวนัละ1ชม. ตอเนื่องตลอดป  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯที่มีตัวแทนจากภาคประชาชน 
การจัดตั้งองคกรพฒันาเอกชน จํานวนองคกรพัฒนาเอกชน 

สัง
คม

 

การประทวงเพือ่เรยีกรองความเปนธรรม จํานวนของการชุมนุมประทวงรฐับาล (ครัง้/กลุม) 
การใชสิทธิเลือกตั้ง รอยละของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งตอจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

จํานวนผูท่ีสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตละพรรค 
จํานวนผูลงสมัครรบัเลือกตั้ง 
จํานวนผูท่ีไปตรวจสอบรายชื่อผูมีสทิธิเ์ลือกต้ัง 

ความสนใจทางการเมือง 

จํานวนครั้ง/ความถ่ีของการจัดประชมุสัมมนาทางวชิาการสถาบันวชิาการ
ในเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครอง 

ความเขาใจระบบการเลือกต้ัง จํานวนบัตรเสียตอจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมีผูมาใชสิทธิ์เลอืกต้ังท้ังหมด 
สัดสวนของจาํนวน ส.ส. และส.ว.ที่เปนผูหญิงตอจํานวนรวม ส.ส.และ สว. การมีสวนรวมของผูหญิงในทางการเมือง 
รอยละของสตรีที่เปนผูนําชมุชนตอจาํนวนผูนําชุมชนท้ังหมด  

การรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนองคกรเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม 

กา
รเม

ือง
 

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จํานวนขอเรียกรองใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
จากการพิจารณาการดํารงอยูของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโดยการจดัหมวดหมูตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลออกเปน 5 

ประเด็นหลักคือ ความชอบธรรม ความโปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม ในแตละประเด็น
หลักยังไดจัดกลุมตัวชี้วดัออกเปน 4 ดาน คือ ดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวของ พบวาในปจจุบัน ยังเปนการยากที่จะระบุตัวชี้วัดโดยตรง หากแตตองอาศัยการประเมินโดยออม และสรุป
ตัวอยางตัวชี้วัดข้ึนมา อีกทั้งจํานวนตัวชี้วัดทีม่ีอยู กม็ีมากมายทั้งที่อยูและไมอยูในกรอบของหลักธรรมาภิบาล และตางกม็ี
ความหลากหลายในความหมายและมุมมอง ซ่ึงขึ้นอยูกับ รูปแบบการบริหารและวัตถุประสงคขององคกรที่จัดสรางตัวช้ีวัด 
กลาวไดวา ปจจบัุนประเทศไทยยังไมมตีัวช้ีวดักลางที่เปนมาตรฐานในการประเมินระดับของการมีธรรมาภิบาล ดังนั้น 
การจัดสรางตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลโดยสถาบันหรือคณะกรรมการกลางก็จะเปนประโยชนตอการนาํธรรมาภิบาลไปสู
ภาคปฏิบัติในสังคมไทยอยางแทจริง 
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ตัวช้ีวัดธรรมาภบิาลจากการศกึษานี้ พบวามีตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จึงไมสามารถระบุใหเห็น
ชัดเจนในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ไดเชนประเด็นการมสีวนรวมของประชาชนในการเขารวมประชาพิจารณ  ถาหากตัวชี้วดั
เปนความถี่ในการเขารวมรับฟง ตัวเลขใดจะเปนตัวเลขกลางที่แสดงถึงความเหมาะสมของตัวชีว้ัด เปนตน หากมีการวิจัย
หาคาที่เหมาะสมของตัวช้ีวัดในเชิงสถติิ ก็จะเปนการชวยใหการประเมินระดับการมีธรรมาภิบาลเปนไปไดอยางชัดเจน
และนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

 



5. ขอเสนอแนะการพัฒนาตัวช้ีวัด 
 
การที่หลายองคกรตางพยายามสรางตัวชี้วดัธรรรมาภิบาลของหนวยงานขึ้น ยอมมีผลทําใหตัวชี้วัดมคีวาม

หลากหลายทั้งในกรอบความหมายและมิติของหลักการ ยิ่งความหลากหลายดังกลาวมีเพิม่ข้ึนก็ยิ่งทําใหยากตอการ
ปฏิบัติและกอใหเกิดความสับสนไดงาย ดงันั้นจึงจําเปนตองมีการทบทวนวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวชีว้ัดให
ชัดเจน ทําความเขาใจกับหลกัการและเหตุผลของที่มาของตัวชี้วัด ปรับแกตัวชี้วัดใหเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ มี
ความชัดเจนวาตัวชี้วัดนั้น ๆ มีผลอยางไรกับหนวยงานหรือผูนาํไปใช และจัดหมวดหมูตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับประเทศ
และองคกร โดยใหสอดคลองกับองคประกอบของธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ จากการศกึษาวิจยั ยังพบประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการพัฒนา
ตัวชี้วัดธรรมาภบิาลและการนําตัวชี้วัดไปใช โดยสรุปไดดังนี ้
 
5.1 การเลือกใชคําธรรมาภิบาล 

 ในประเทศไทย มีการเลอืกใชคําที่หลากหลายสําหรับ ”ธรรมาภิบาล” ในขณะที่ตางประเทศใชคํา
เดียวกัน คือ Good Governance ดังนั้น ควรพิจารณาเลือกคําเรียกใชเพยีงคําเดยีวที่ครอบคลมุหลักการของธรรมาภิ
บาลมากที่สดุ แลวพยายามสรางการยอมรบัจากกลุมนกัวิชาการและองคกรที่เกี่ยวของหรือสนใจเรื่องธรรมาภิบาล
กอนที่จะมีการเผยแพรแนวคิดธรรมาภิบาลสูสาธารณะอยางกวางขวางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสื่อ
ความหมายโดยเฉพาะในระยะการสงเสริมการนาํไปปฏิบัติ อันจะชวยลดความสบัสน และสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันของทุกฝาย  
 
5.2 กรอบธรรมาภิบาลและองคประกอบ 
 ในการสรางกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล องคกรสวนใหญไดมกีารจัดหมวดหมู และแบงองคประกอบที่
แตกตางกันตามวัตถุประสงค เปาหมาย อุดมการณ แนวคิด มมุมองของปญหา และแนวทางการพัฒนาประเทศของ
องคกร และบุคคลที่นําเสนอ  ดงัตารางที่ 5.1 ที่แสดงการเปรียบเทียบการแบงองคประกอบธรรมาภิบาลของ 4 องคกร 
คือ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ UNDP อาจกลาวไดวาองคกรทั้งสี่ตางกก็าํหนด
กรอบของตนเองขึ้น ซึ่งสะดวกตอการประเมินความสําเร็จ และสรางตัวชี้วัดเปนของหนวยงานเฉพาะขึ้นมา การที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดองคประกอบที่เหมือนกบัสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะวาไดอาศยัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2522 เปนแนวทางนั่นเอง สวนกระทรวงมหาดไทย
ไดแยกองคประกอบใหหมายรวมถึงประเด็นที่เกีย่วของกับภาระงานของกระทรวงมหาดไทย เชน การอดทนอดกลั้น
และการยอมรับ ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ชอบธรรมและใหการยอมรับ การมคีวามสามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนตน ในการวิจัยนี้เปนเพียงการวิจัยเอกสารที่เกีย่วของ 
จึงไมไดสอบถามในเบื้องลกึถึง เจตนา เปาหมาย เหตุผล และหลักเกณฑขององคกรในการกําหนดประเด็น โดยทั่วไป 
การจัดหมวดหมูองคประกอบธรรมาภิบาลจะมผีลตอการสรางตวัชี้วัดอยางไร ดงันั้น องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของควร
พิจารณาและทํางานรวมกันในการจัดประเด็นขององคประกอบและกรอบธรรมาภิบาล เพื่อใหมีกรอบธรรมาภิบาล
และองคประกอบที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และใชประโยชนไดหลายฝาย กรณีเชนนี้จะมีสวนชวยในการกําหนดระบบ
สารสนเทศ และมีการสรางและใชฐานขอมูลรวมกันได 
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบการแบงองคประกอบธรรมาภิบาลขององคกรตาง ๆ 
สํานักนายกรัฐมนตรี/ก.พ. กระทรวงมหาดไทย UNDP 

กฎหมายที่ยุติธรรม หลักนิติธรรม การดําเนินการตามหลักนิติธรรม 
กลไกการเมืองที่ชอบธรรม 

หลักคุณธรรม   
หลักความโปรงใส มีความโปรงใส ความเปดเผยโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม การมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน 
หลักความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ พันธะความรับผิดชอบตอสังคม 
หลักความคุมคา  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ความยั่งยืน  

สงเสริมความเปนธรรมและความเสมอภาค  
สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ 

ความเสมอภาค 

 มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี 

 

 การอดทนอดกลั้นและการยอมรับ  
 ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ชอบธรรมและใหการยอมรับ  
 การเปนผูกํากับดูแล  
  การมีฉันทานุมัติรวมทางสังคม 
  การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
 
 ตามที่นฤมล ทับจุมพล (2541) ชี้วาการตคีวามธรรมาภิบาล อาจแบงออกเปน 3 กลุมคือ ธรรมาภิบาล
อํานาจนิยม ธรรมาภิบาลเสรีนิยม และธรรมาภิบาลชุมชนนยิม และอีก 1 กลุมพิเศษ คือ  แนวคิดธรรมาภิบาล ของ  
ธีรยุทธ บุญมี  
 ธรรมาภิบาลอํานาจนิยม เปนการมองธรรมาภบิาลของฝายราชการ ไดแกกองทัพ ฝายปกครอง และ
กลุมราชการ กลุมนีม้องวารัฐเปนเจาของธรรมาภิบาล อํานาจรวมศูนยอยูทีส่ถาบันซึ่งเปนกลไกของรัฐ ดังนั้นการ
สรางธรรมาภิบาลคือการใชรัฐธรรมนูญเปนกลไกสรางการบริหารบานเมืองที่ดี มกีารปฏิรูประบบราชการ ลดจํานวน
ขาราชการ สรางความโปรงในในการบริหารราชการ จัดระบบขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ  
 ธรรมาภิบาลเสรีนิยม เปนแนวคิดของกลุมธุรกิจ นักจัดการดานธุรกิจที่ตองการจะเห็นการเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจ มสีงัคมที่ประนีประนอมในการขจัดความขัดแยง ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา โดยกฎเกณฑของ
สังคมตองไดรับการเคารพ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบอํานาจรัฐ การทํางานของรัฐตองมีความโปรงใส และ
รับผิดชอบ 
 ธรรมาภิบาลชุมชนนิยม เปนแนวทางที่สนับสนุนการกระจายอํานาจ สรางความเขมแข็งใหภาค
ประชาสังคม และประชาชน ใหสามารถตรวจสอบรัฐและเอกชนได กลุมนี้จะเนนความรวมมอืของกลุมสังคมตาง ๆ 
ในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชนทองถิ่น อีกทั้งพิจารณาธรรมาภิบาลสมัพนัธกับ
ประชาธิปไตย 
 สวน ธีรยุทธ บุญมี ไดนําแนวทางของทั้ง 3 กลุมมาผสมผสาน และเสนอแนวคิดที่วา ใหทุกกลุมปฏิรูป
ตนเอง ใหมกีารปฏิรูป 4 ระบบคือ การปฏิรูปภาคราชการ การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชน การปฏิรูปสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และการปฏิรูปกฎหมาย  รูปแบบของธรรมาภิบาลจะเปนการยกระดับกระบวนการความสัมพันธรวมมือกันของ
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ฝายตาง ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสังคม แนวความคดินี้เปนเสมือน “ธรรมาภิบาลแหงชาติ” ซึ่งยังเปนที่
ถกเถยีงในแงความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ
 จะเห็นวา ในระยะเวลากวา 5 ปที่มีการกลาวถึงแนวคิดธรรมาภิบาล ในประเทศไทย ไดมีนักคดิ 
นักวิชาการ มากมาย ใหความสนใจ ศกึษา แลกเปลีย่นความคิด และพยายามเสนอแนวทางตาง ๆ เกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาล ถึงแมจะมีความแตกตางกันในสวนของกรอบความคิด แตทุกขอเสนอมีเปาหมายเดียวกันคือการนําหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชเพื่อการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม เนื่องจากแนวคิดเหลานี้อาจมีอิทธิพลในการชี้นําความคดิ 
นโยบาย และทิศทางการดําเนินการทางการเมอืงการปกครองของประเทศได (พิทยา วองกุล 2541) ดังนั้น ควรจะเรง
หาขอยุติสําหรับกรอบความหมายของหลักธรรมาภิบาลสําหรับประเทศไทยโดยผสมผสานแนวคดิตางๆ  (Integrated 
Approach) เพื่อสรางหลักการทีม่ีเอกภาพและชัดเจนอันจะเปนกรอบแมบทในการสรางตัวชี้วัดทีต่องนําไปปฏิบตั ิ
ตอไป  
 
5.3 บทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลจากตางประเทศ 

ธรรมาภิบาลของบางประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกา มีขอเดนที่วาหลักธรรมาภิบาลไดถูกวางรากฐานมา
ยาวนานนับแตการสรางพื้นฐานความยตุิธรรม ความเสมอภาค และความโปรงใสใหเกดิข้ึนทางดานกฎหมาย การ
บริหาร และการปกครอง ในสวนของภาครัฐ ก็มีความพยายามที่จะกําหนดนโยบายการปฏิรูปองคกรของรัฐใหเล็กลง 
ใชคนนอยแตคงประสิทธิภาพของการทํางาน การใชธรรมาภิบาลในสหรัฐฯมักจะไมเขียนเปนกฎระเบียบที่เปนลาย
ลักษณอักษร แตจะเนนเรื่องของภาคการปฏิบัต ิ ในขณะเดียวกนัประชาชนไดเขาไปมสีวนรวม และทําหนาที่เปนฝาย
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเอง ปจจัยที่สหรัฐฯประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ เปนเพราะวา มีการปฏิบตัิสานตอ
อยางจริงจังและตอเนื่องทั้งในสวนของนโยบายและการปฏิบัต ิ มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ มีการกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนในการเริ่มใชและประเมินผล และขอสําคัญคือมีตัวชี้วดัทีม่คีวามชัดเจนในเชิงปริมาณ สวนเชิง
คุณภาพกม็ีการเนนใหธรรมาภิบาลแทรกซึมในกระบวนการ และธรรมเนียมปฏบิัติของประชาชน ในที่สุดแลวเมื่อมี
ความตองการในการประเมินระดับการมีธรรมาภิบาล จึงเปนเรื่องที่ไมยุงยาก 

สวนประสบการณของประเทศฟลิปปนสนั้น มีประเด็นนาสนใจเกีย่วกับการใชโครงการการใหรางวัลเพื่อเปน
แรงจูงใจใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงคุณภาพการใหบริการที่เนนความตองการของลูกคาและการสรางความพึงพอใจ
สูงสดุแกลกูคา เปนการใหความสําคัญกับประชาชนผูใชบริการ แตวิธีการเชนนี้อาจจะมีจุดออนที่เปนไปไดคือไมไดทํา
ใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในฐานะหุนสวนของประเทศอยางแทจริง แตกลับมองตนเองในฐานะลูกคา
ที่มารับบริการ 

ฟรีดอมเฮาส (Freedom House) เปนหนวยงานหนึ่งที่ทําการสํารวจประจําปเกี่ยวกับสิทธิทาง
การเมืองและเสรีภาพของประชาชน โดยมีจุดมุงหมายอยูที่การประเมินเสรีภาพของส่ือในหลายประเทศทั่ว
โลก ตัวช้ีวัดเสรีภาพของส่ือที่ทําการสํารวจโดยฟรีดอมเฮาส แบงเปนระดับตั้งแต 0-100 โดยพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัดตาง ๆ เชน  1) อิทธิพลของกฎหมายและการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับเนื้อหาของขาวที่ส่ือ
นําเสนอ  2) อิทธิพลทางการเมืองหรือการควบคุมเนื้อหาของขาว  3) อิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
เอกชนและรัฐบาลที่มีตอเนื้อหาของขาว และ  4) การลวงละเมิดส่ือโดยรูปแบบฆาตกรรม ทํารายรางกาย 
รังควาน และเซ็นเซอร 
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การประเมินเสรีภาพสื่อของประเทศไทยโดยฟรดีอมเฮาส พบวา ระดับเสรีภาพสือ่ของไทยเทากบั 70 ตัวชี้วัด
การคอรรัปชั่นเทากับ 6.8 สวนประเทศสิงคโปร มีระดับเสรีภาพสื่อเทากับ 34 ตัวชี้วัดการคอรรัปช่ันเทากับ 0.9 ทําให
ทราบไดวาระดับเสรีภาพของสื่อไมไดมคีวามสมัพันธกับการคอรรัปช่ัน 

 
5.4 สํารวจความโปรงใสในประเทศ 

ปญหาคอรรัปชั่นเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย แมวาจะมีองคกรอสิระเชน ป.ป.ช. ที่ทําหนาที่ตรวจสอบ 
ดูแลอยูกต็าม ประชาชนโดยรวมควรจะใหความสําคัญและตรวจสอบดวยเชนกัน ตัวชี้วัดที่จะเปนประโยชน คือการ
สํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปช่ันของบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสใน
ประเทศ ทั้งนี้องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศควรทําการสํารวจความคดิเห็นอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ในการ
จัดเก็บขอมลูควรสํารวจในชวงระยะที่ผานมาระยะหนึ่ง เชน 2 ป 3 ป หรือ 5 ป อันจะสงผลใหเปนตัวชีว้ัดนี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยใหมองเห็นแนวโนมการเปลีย่นแปลงของปญหาที่ถูกตองกวาการรับความคิดเหน็ของ
ประชาชนตอเรื่องอื้อฉาวที่เกดิข้ึนครั้งคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ขอมูลจากการสํารวจควรจัดเก็บในฐานขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบในอนาคต และควรนําเสนอผานสื่อสาธารณะ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน Internet 
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง และตรวจสอบไดโดยสะดวก  
 
5.5 จัดทําตัวช้ีวัดคอรรัปช่ันและพัฒนาปจจัยเกี่ยวของ 

ปญหาคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสาํคัญที่สดุอันหนึง่ตอการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย เนื่องจาก
การคอรรัปชั่นเกดิจากความไมชอบธรรมและความไมรับผดิชอบ ที่นําไปสูความไมโปรงใสของการบริหาร ระบบการ
ดําเนินการที่ไมสามารถตรวจสอบได ผลการปฏิบัติงานที่ไรประสิทธิภาพ และไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
ดังนั้นจึงเห็นวา ควรใหความสาํคัญกับการแกปญหานี้โดยเรงจัดทําตัวชี้วดัคอรรัปช่ันของประเทศไทย เพื่อใหทราบ
ระดับความรุนแรงของปญหาการคอรรัปชั่น และชวยประเมินความสมัฤทธิ์ผลของนโยบาย หรือการรณรงคการลด
คอรรัปช่ันที่มีอยู อันจะนําไปสูการหาแนวทางการปองกันมากกวาการตามแกไขปญหา และในขณะเดียวกันกค็วร
พัฒนาปจจัยอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องคอรรัปช่ัน ตัวอยางเชน คณุภาพและความสามารถในการเปดโปงเรื่องคอรรัปชั่น
ของสื่อมวลชน ความสามารถ และประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ในการพิจารณาดําเนินการ
กับผูกระทําผิดอยางเดด็ขาดและรวดเร็ว 

ในการจัดทําตัวชี้วัดคอรรัปชั่นของไทย อาจศกึษารูปแบบการสํารวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปช่ันที่จัดทํา
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ Transparency International (TI) ซึ่งเปนการสํารวจเพื่อจัดอันดับภาพลกัษณ
คอรรัปช่ันของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยเนนไปที่การคอรรัปช่ันของภาครัฐ ดัชนีชี้การคอรรัปช่ันของ TI แบงเปนระดับ
ตั้งแต 1-10 โดยที่ TI ไดจดัอันดบัทุก ๆ ปโดยเริม่ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา (องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศ
ไทย 2543)  
 
5.6 กลไกในการสรางธรรมาภบิาล 

หลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานตาง ๆ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ สํานักงาน ก.พ. ได
กําหนดขึ้นนั้น สวนใหญแลวจะเปนการเขียนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานสาํหรับเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ของ
หนวยงานของตน  ในการที่จะทําใหธรรมาภิบาลมคีวามเขมแข็งและยั่งยืนนั้น สังคมเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหหลัก
ธรรมาภิบาลมผีลในทางปฎิบัติ ซึ่งสังคมที่คาดหวังควรมคีุณลักษณะดังตอไปนี ้
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1. สังคมตองสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง ทันการณ และครบสมบูรณ   
2. สังคมตองมคีวามโปรงใส  
3. สังคมตองสรางกลไกความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได 
4. สังคมตองมสีื่อทีเ่ปนอิสระ  และ  
5. สังคมตองสรางการมสีวนรวมของประชาชน 

 
5.7 การสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
 เมื่อพิจารณาแกนแทและสาระสําคัญของธรรมาภิบาล จะพบวา หลักการของธรรมาภิบาลจริง ๆ แลวไมใช
เรื่องใหม กลาวคือ แตเดิมองคกรตาง ๆ ของรัฐถูกสรางขึ้นและดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เนนการบริหารการ
จัดการทีด่ี มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอสังคม แตทวาโครงสรางของระบบราชการขยายตัวอยางมากและมี
กฎระเบียบมากขึ้นจนทําใหหลายหนวยงานเริ่มหละหลวม หยอนประสิทธิภาพ และไมไดปรับตัวตอยคุสมยัที่
เปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม กย็ากจะบอกไดวา ประสิทธิภาพการทํางานของรัฐอยูในระดับใด เนื่องจากไมมมีาตรฐาน
การวัดที่ชดัเจน เปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับ ดังนั้นเมือ่นําหลักธรรมาภิบาลมาจัดกรอบรูปแบบการบริหารการ
จัดการของรัฐ จึงเปนโอกาสดีที่จะสรางรูปแบบการประเมินหรือตัวชี้วัดทีม่ีหลักเกณฑข้ึน และกอนจะสรางตัวชี้วัด 
คณะกรรมการสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาลควรกําหนดเกณฑในการจัดทําตัวชี้วดั ซึ่งอาจจะพิจารณาหลักเกณฑที่ 
Knack and Manning (2000) ไดเสนอดังนี ้

1. ตองมคีวามเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน  
2. ตองสามารถนําไปปฏิบัตไิด และมีความโปรงใสในตัวชี้วัดเอง 
3. ตองมคีุณภาพและความแมนยําของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วดั 
4. ตองมีขอมูลที่สนับสนุนการไดมาซึ่งตัวชี้วัด 
5. ตองสามารถระบุผลที่จะไดรับจากตัวชี้วดัไดอยางชัดเจน 
 

การที่จะทราบวาตัวชี้วัดใดเหมาะกับหนวยงานใด จําเปนตองมีการวิเคราะหองคกร ซึ่งอาจจะเริ่มจาก
การศกึษาความจําเปนของการสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 โดยเริม่จากการวิเคราะหองคกรทั้ง
โครงสรางและกระบวนการทํางานวามีการนําหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใชหรือไมอยางไร ถาไมมี ก็ใหวิเคราะหสวน
และองคประกอบที่ตองปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับหลกัธรรมาภบิาล  ไมวาจะเปนเรื่องของ ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความมปีระสิทธิภาพ การตรวจสอบ และการมีสวนรวม เพื่อทําการสรางตัวชี้วัด หากองคกรนั้นมีการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใชอยู ก็ใหดูวาองคกรมีตัวชี้วัดแลวหรือยัง หากยังไมมี ก็ใหสรางใหม หากมอียูแลว ก็ใหวิเคราะห
ตอวาตัวชี้วัดที่ใชอยูนั้นมคีวามเหมาะสมหรือไม ถาหากวาตัวชีว้ัดมคีวามเหมาะสมดีอยูแลว ใหถือวาจบข้ันตอนการ
วิเคราะห หากวาองคกรมตีัวชี้วดัอยู แตยังไมเหมาะสม กใ็หทบทวนตัวชี้วัดดังกลาว  
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ในกระบวนการการสรางตวัชี้วัด จะตองมีเปาหมายในการประเมนิ คือ ประเมินอะไร เพื่อวัตถุประสงคอันใด 
และควรจะประเมินอยางไร ซึ่งอาจจะพิจารณาวงจรการสรางตัวชี้วัดดังนี้ (แผนภมูิที่ 2) 

1) วิเคราะหความตองการในการปรับปรุงและพัฒนา – แทนการคนหาปญหาขององคกรและความ
พยายามในการเสนอทางแกปญหา ใหคณะกรรมการสรางตัวชีว้ัดทํางานรวมกนักับหนวยงานนั้นเพื่อ
หาความตองการในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

2) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงองคกร – ไมวาจะเปนเรื่องของการปรับปรุงโครงสรางหรือกระบวนการ 
ในศึกษาแนวทางการปรับปรุงองคกร ควรพิจารณาหนวยงานและกระบวนการที่เกี่ยวของในการสราง
ความเขาใจภาพรวมและความสมัพันธของนโยบาย (Policy) กระบวนการดําเนินงาน (Procedure) 
และการปฏิบัติงาน (Practice) ของทั้งองคกรเพื่อชวยในการเสนอแนวทางที่มีความเปนไปไดสูง 

3) สรางตัวช้ีวัด – เนื่องจากหนวยงานมโีครงสรางที่เรียบงาย หรือซับซอนแตกตางกัน เมื่อมคีวาม
จําเปนตองสรางตัวชี้วัดขององคกรจึงตองพิจารณาคดัเลือกตัวชีว้ัดหลกัและตัวชี้วัดยอยทีม่คีําจํากัด
ความ (Definition) ที่ชัดเจน สามารถอธิบายหลกัเกณฑ และเหตุผล (Rationale) ของตัวชี้วัดได และมี
กฎเกณฑ (Criteria) ที่ชัดเจนในการสรางตัวชี้วัดวาเปนการวดัในเชิงปริมาณ (Quantity) หรือเชิง
คุณภาพ (Quality) 

4) นําตัวช้ีวัดไปปรับใช – ควรตองมกีารทดสอบตัวชี้วดัเพื่อใหแนใจในคุณภาพของตัวชี้วัด วามี
ความหมาย (Meaningful) สามารถวัดไดในทางปฏิบัติ  (Practical) และสามารถสรางความนาเชื่อถอื 
(Reliable) จากผลการประเมินได 

แผนภูมิที่ 1  ข้ันตอนการวิเคราะหความจําเปนในการสรางตัวชี้วดัธรรมาภิบาล 

วิเคราะหองคกร 

มีหลักธรรมา-  ภิบาลหรือไม? 
วิเคราหโครงสราง 
และกระบวนการทํางาน 

จบขั้นตอน 

ทบทวนตัวช้ีวัด 

มีตัวช้ีวัด หรือไม? 

ตัวช้ีวัดเหมาะ สมหรือไม? 

มี 

วิเคราะหสวนและ
องคประกอบที่ตองปรับ 

ไมมี 

สรางตัวช้ีวัด ไมมี 

มี 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
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5) ทบทวนตัวช้ีวัด – หนึ่งในขั้นตอนของการสรางตัวชี้วัดทีต่องมีการตรวจสอบความทันสมัย และคง
ความเปนไปไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับหลักเกณฑในการวัดที่เหมาะสมกับเวลา และสถานการณที่
เปลี่ยนไป ซึ่งจะชวยใหเกดิความยั่งยืนของตัวชีว้ัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดสรางตัวชี้วัด 
ดร.สิปปนนท เกตุทัต ไดอธิบายถึงการหาตัวชี้วดัการพัฒนาที่ยัง่ยืนวาตองทําใหทันกับปญหาและเหตุการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และใหทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดบอย ๆ เพื่อใหตัวชี้วัดที่ไดมามคีวามทันสมยัสามารถ 
ประเมินสถานภาพได (อนุชาติ พวงสําลี  และ อรทัย อาจอ่ํา 2541) ในทํานองเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดหมวดหมูและการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล การศกึษานี้จงึเสนอใหคณะกรรมการสรางตัวชี้วัดนําเทคโนโลยีสาร-
สนเทศมาชวยในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด โดยเฉพาะการทบทวน และจัดหมวดหมูตัวชี้วดั และการคัดเลือกดัชนี
กลางของตัวชี้วดัที่เหมาะสมสําหรับแนวคิดใหมอยางเรื่องธรรมาภิบาล 

 
5.8.1 ระบบฐานขอมูลของตัวช้ีวัด (Indicators Database) 
 เนื่องจากความหลากหลายของมิติของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และรายละเอียดเกีย่วกับตัวชี้วดัมี

คอนขางมาก ดังนั้นการสรางฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บสาระสําคญัเกี่ยวกับตัวชี้วัดจงึเปนเรื่องที่จําเปน จากการสังเคราะห
ลักษณะของขอมูลเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลและการจัดหมวดหมูตัวชี้วดั ฐานขอมูลของตัวชี้วัดในขั้นตนนี้อาจจะ
ประกอบไปดวยสาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ตัวช้ีวัด เปนตัวอยางตัวชี้วัดที่รวบรวมอยูในบทที่ 4 
ตัวช้ีวัดหลัก เปนตัวชี้วัดที่รวบรวมอยูในบทที ่4 
วัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคการมตีัวชี้วัด ซึง่จะชวยในการสงัเคราะหเพื่อจัดหมวดหมู 
องคประกอบ เปนองคประกอบธรรมาภิบาลที่ตัวชี้วัดถกูจัดไว 
ปที่สราง เปนปที่จัดสรางตัวชี้วัด อาจมีไวเพื่อดูความทันสมัยและแนวโนมการพัฒนา

ตัวชี้วัด เปนตน 
ที่มา/อางอิง เปนขอมูลอางอิงที่อาจเปนประโยชนหากตองมีการทบทวนความหมาย 

แผนภูมิที่ 2 วงจรการสรางตัวชี้วดั 

วิเคราะหความตองการ 

ศึกษาแนวทาง ทบทวนตัวช้ีวัด 

ปรับใชตัวช้ีวัด สรางตัวช้ีวัด 
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เกี่ยวของกับดาน เปนการจําแนกตัวชี้วัดในดานกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง อันจะเปนประโยชนตอการสรรหาผูเชี่ยวชาญในดานเหลานั้นให
ชวยประเมินความเปนไปไดในการนําตัวชี้วัดไปปฏิบัติใช  

ประเภทตัวช้ีวัด เปนการแยกวาตัวช้ีวัดสามารถวัดไดในเชิงสถิติ หรือเชิงคุณภาพ 
หากเปนตัวช้ีวัดเชิงสถิติ แสดงวาจะตองจัดทําวิจัยเพื่อไดมาซึ่ง
ตัวเลขที่ชัดเจนและ เหมาะสม 

ทบทวน เปนระยะเวลาที่บอกใหทราบวา เมื่อไรควรจะมีการทบทวนดูความ
เหมาะสมและความทันสมัยของตัวช้ีวัด 

ลําดับความสําคัญ เปนการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาตัวช้ีวัด อาทิเชน 1-9 
เปนลําดับความสําคัญเรงดวนของการจัดสราง 

สําหรับหนวยงาน เปนรายชื่อหนวยงานตาง ๆ ที่จะนําตัวช้ีวัดไปใช 
  
ตามตัวอยางฐานขอมูลขางตน คณะทํางานจะสามารถจดัพิมพรายงานตัวชี้วดัไดหลายรูปแบบ อาทิเชน 

รายงานตัวชี้วดัที่จําแนกตามประเภท องคประกอบ และดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รายงานตัวชี้วดัที่สรางขึ้นในแตละป 
รายงานแสดงจํานวนตัวชี้วัด และหมวดหมูที่แตละหนวยงานควรจะนําไปใช และรายงานสรุปตัวชี้วัดทีถ่ึงเวลาตอง
ทบทวนใหม เปนตน รายงานที่ไดจากฐานขอมูลตัวอยางนี้นอกจากจะชวยในการจัดหมวดหมูใหเปนไปอยางเปน
ระบบแลว ยังชวยใหงายตอการตรวจทาน หรือ ทบทวนตัวชี้วัดกอนการนําเสนอใหหนวยงานตาง ๆ นําไปปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2 การระดมความคิดทางอิเล็คทรอนิค (Electronic Brainstorming) 

 
แผนภูมิที่ 3 ฐานขอมูลของตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
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สาระสําคัญของความเหมาะสมของตัวชี้วัด คือ คุณภาพและความเปนไปไดในทางปฏิบัติของตัวชี้วัด ดังนั้น
ในกระบวนการของการพัฒนาตัวชี้วัดควรจะเปดรับความคิดเหน็จากหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
แบบสอบถาม การสนทนากลุมยอย หรือการสัมภาษณ หากแตองคกรของรัฐมีขนาดที่ใหญมาก จึงควรจะนํา
เทคโนโลยีทีม่ีอยูในปจจุบัน เชน E-mail และ Internet มาชวยลดระยะเวลาในกระบวนการจัดทําตัวชี้วัด กลาวคือการ
รณรงคใหมีธรรมาภิบาล และใหความรู และวัตถุประสงคเกีย่วกับตัวชี้วดับน Internet แลว ยังสามารถสราง
แบบสอบถาม และรายงานผลบน Internet หรือ การสนทนาเพื่อรับฟงความคดิเห็น และขอเสนอแนะโดยการโตตอบ
ทาง E-mail หรือ การสนทนากลุมยอยบน Internet และควรจัดระบบบันทึกขอมูลเหลานี้ใหอยูในรูปของฐานขอมูล
พรอม ๆ กันไป เพื่อความเปนระบบ และรวดเร็วในการรวบรวมแนวทาง หลักการความเปนไปไดของการมตีัวชี้วดั 
 
5.9 โครงสรางของคณะทํางานการสรางตัวช้ีวัด  

สิ่งที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาตัวชีว้ัดคอื บุคลากรที่จะเขามามีบทบาทในการสรางตัวชี้วัด เนื่องดวยหลกัธรร
มาภิบาลเปนเรื่องที่มีความเชืย่มโยงเกีย่วพันกบัหลักการหลายอยาง ดังนัน้โครงสรางของคณะทํางานจึงควรจะมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวยผูทีม่ีความรู ความสามารถ และมีความเปนกลาง โครงสรางของคณะทํางาน
ดังกลาวอาจมีตวัแทนที่มาจากกลุมสําคญั 2 กลุมคือกลุมผูรับบริการจากองคกร และกลุมผูใหบริการของภาครัฐ ดัง
แสดงในแผนภูมทิี่ 3 กลุมผูรับบริการจากองคกร ประกอบดวยประชาชน นักวิชาการ นักศึกษา บริษัท ฯลฯ สวนกลุมผู
ใหบริการ ประกอบดวย องคกรของรัฐ สถาบันการศกึษา รัฐวิสาหกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน สวนคณะทํางานควร
เปนกลุมคนทีม่คีวามรูหลากหลาย และมีประสบการณเฉพาะดานที่เกี่ยวของที่จะชวยใหการบริหารการจัดการที่ดี
ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองและเปนธรรม ซึ่งอาจจะประกอบดวย นักกฎหมาย นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย นัก
วางแผนกลยุทธ นักรัฐศาสตร และนักวิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 

คณะทํางาน 

องคกรของรัฐ 

ผูรับบริการ 

นักวิชาการ 

ผูใหบริการ 

รัฐวิสาหกิจ 

องคกรพัฒนาเอกชน 

สถาบันการศึกษา 

ประชาชน 

นักศึกษา 

นักวิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศ 
  

นักวางแผนกลยุทธ 

บริษัท 

นักกฎหมาย 
นักรัฐประศาสนศาสตร 

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางคณะกรรมการสรางตัวชี้วดัธรรมาภิบาล 
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5.10 ปญหาและขอจํากัด 
 5.10.1 ลักษณะวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลคอนขางประสบความสําเร็จในประเทศทางตะวันตกที่พัฒนาแลว และไดมคีวามพยายาม
ผลกัดันใหมกีารนําหลักธรรมาภบิาลไปใชในกลุมของประเทศกําลังพัฒนาผานทางองคกรระหวางประเทศ เชน 
ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย สหประชาชาติ หรือองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ มีการระบุเงื่อนไขใหมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยใชหลกัธรรมาภิบาลทั้งในประเทศแถบอัฟริกา ลาตินอเมรกิา และเอเชีย ประเทศ
ไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูภายใตเงื่อนไขดังกลาวดวย ดังนั้นจงึควรพิจารณาถงึลักษณะวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
สังคมไทยเพื่อเรียนรูจุดออนนั้น จากการเปรียบเทียบโดยทั่วไป จะเห็นไดวาวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบตะวันตกมี
ลักษณะที่สนับสนุนการนําไปสูการมีธรรมาภิบาล ในขณะที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยจะมีลกัษณะบาง
ประการที่ไมเอื้อตอหลกัธรรมาภบิาล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542) ดังนี้  

1. การยดึมั่นในสิทธิเสรีภาพ - คนไทยสวนใหญยึดมั่นสิทธิเสรีภาพของตนเอง คาดหวังใหคนอืน่ตองมี
หนาที่ตอตน 

2. การเคารพความเสมอภาค - คนไทยมักจะเรียกรองความเสมอภาคเมื่อตนตองการเสมอกับผูอื่น แตถา
หากวาตนอยูในสถานะที่ดกีวามกัจะมองวาเปนบุญที่ทํามา สวนคนที่สถานะดอยกวามองกนัวาเปน
กรรมเกา 

3. ความเชื่อในหลกันิติธรรมหรือกฎหมาย - กฎหมายจะศกัดิ์สิทธ์ิเมื่อบังคับใชกับผูอื่น แตถาบังคบัใชกับ
ตน มกัจะมีการพิจารณามองหาความสมัพันธพิเศษกับผูบังคบัใชกฎหมายเพือ่การผอนปรนเปนกรณี
พิเศษ เชน การคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ไมดี เมือ่คนอื่นเปนผูกระทํา แตตนเองอาจจะกระทําเมื่อไดรับ
ผลตอบแทนสวนตัวที่คุมคา เปนตน 

4. การรับฟงเสียงผูอื่น – การรับฟงเสียงสวนใหญมักจะใชเมื่อตองการเสยีงสนับสนุน แตมักจะมองขาม
เรื่องการเคารพเสียงสวนนอย 

5.10.2 ระบบอุปถัมภ  
สังคมไทยอาจจะไดรับอิทธิพลของระบบอุปถัมภที่คนไทยมกัจะถกูอบรมสั่งสอนใหรูจักคุนเคยกับคําวา 

“ผูใหญกับผูนอย” โดยผูนอยตองปฏิบัตติอผูใหญดวยการใหความเคารพ เชื่อฟง และเกรงใจ ซึ่งหากไมปฏิบตัิตามก็
อาจจะถูกตําหน ิ ในขณะเดียวกนัผูใหญกม็กัจะถูกคาดหวังจากผูนอยวาตองเปนคนที่ประพฤตติัวเหมาะสม ใจกวาง 
และชวยเหลือลูกนองได ความสัมพันธลกัษณะนี้ทําใหคานิยม “กตัญกูตเวที” โดยคนหนึ่งทําสิ่งใดกต็ามใหกบัอีก
คนหนึ่ง ผูที่ไดรับผลประโยชนนั้นก็จะมีการตอบแทน ระบบอุปถัมภจึงไมเอื้อตอหลกัธรรมาภบิาล โดยเฉพาะหลัก
ความเทาเทียม และความเสมอภาค ในระบบอุปถัมภจะมีลกัษณะของการเปนเจานายกับลูกนอง ผูใหญกับผูนอย ซึ่ง
นําไปสูการใหสทิธิพิเศษ ติดสินบน หลีกเลีย่งกฎหมาย ทําใหเกดิการคอรรัปช่ันข้ึนได ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมีธรรมาภิ
บาล 
 ลักษณะ 2 ประการของวัฒนธรรมไทยทีไ่ดกลาวถึงขางตน อาจจะเปนอุปสรรคตอการสงเสรมิหลักธรรมาภิ
บาลในสังคมไทยอยูบาง แตประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาสังคม และวิกฤตเศรษฐกิจมาแลว จึงมีความจําเปนที่
สังคมไทยตองเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใหเขมแข็งเพื่อความอยูรอด ในกระบวนการของการปรับเปลี่ยนนี้ จําเปนตอง
ปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองเพื่อใหทุกสวนของสังคมเกดิความเปนธรรม จากความเขาใจ
ดังกลาว อาจจะมีผลตอการการปรับเปลี่ยนลกัษณะวัฒนธรรมบางประการในอนาคตได 
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สรุป 
 ในการทําใหหลกัธรรมาภิบาลมผีลในทางปฏิบตันิั้น อาจจะพิจารณาแนวทางของกลุมธรรมาภิบาล
อํานาจนิยมเปนสวนหนึ่งของขั้นตอน มีประเด็นสําคัญดังนี ้

1. แมวากฎหมายรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบันจะบัญญัติหลกัธรรมาภิบาลไวกต็าม แตยังมกีฎหมาย 
ประกอบที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ยังตองมกีารแกไขใหสอดคลองตองกัน ดังนั้นประชาชนจึงตองติดตาม มสีวนรวมใน
โครงสรางและกระบวนการแกไขและจัดทํากฎหมายเพื่อใหหลักธรรมาภิบาลไดกลายเปนสาระสําคัญของกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางแทจริง 
 2.    ธรรมาภิบาลจะเกิดข้ึนไดหากมคีวามรวมมอืที่พรอมเพรียงกันของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค 
ประชาชน  ภาคประชาชนอาจอยูในรูปของปจเจกชน กลุมองคกรพัฒนา หรือกลุมประชาสังคม เมื่อภาครัฐตองการ
ใหองคกรของรัฐนําหลักธรรมาภบิาลไปใชใหเปนผลในทางปฎิบตั ิรัฐบาลอาจทําไดดวยการกําหนดเปนนโยบาย 
จัดสรรบงบประมาณสนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  

3. ในสวนของการบริหารทรัพยากรมนุษย ตองพยายามหลกีเลีย่งสิ่งที่จะทําใหบุคลากรคิดหรือเขาใจ 
วา ธรรมาภิบาล เปนการลดจํานวนคนทํางานลง แตใหมีการมองวาเปนการพัฒนาคุณภาพและศกัยภาพของ
บุคลากรใหทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตองมกีารสรางคานิยมใหมในลกัษณะของ “ไทยรวมสรางไทย” 
เพราะเชื่อกันวาในที่สุดแลวหลกัธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดเปนความจําเปนที่มาชวยใหการบริหารการจัดการดีข้ึนและ
ประเมินไดชัดเจน  

4. การเรียนรูประสบการณการใชธรรมาภิบาลจากตางประเทศเปนสิ่งดี ใหมีการปรบัใชใหเหมาะสม 
กับบริบทของสังคมไทย แตตองคงหลกัการสําคญั ทบทวนตัวชี้วัดที่มีอยู และสรางตัวชี้วัดที่เหมาะสมข้ึนมาใหม  

5. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อการจัดสรางตัวชี้วัด ออกแบบระบบฐานขอมูลสาร 
สนเทศของธรรมาภิบาลข้ึนใหม   
 6.    จัดโครงสรางของคณะทํางานการสรางตัวชีว้ัดธรรมาภิบาลใหมีความกะทัดรัด คลองตัวในการ
ทํางาน  ประกอบดวยทรัพยากรบุคคลหลากหลายที่มคีวามรู ความสามารถ ประสบการณ และมีความชํานาญ เพื่อ
ผลกัดันใหมกีารนําหลักธรรมาภบิาลไปใชใหมีผลในทางนโยบาย และภาคปฏิบตัิอยางแทจริง 
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ภาคผนวก 1 
แหลงขอมูล 

 

สถาบัน หองสมุด 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยบริการ  
 สถาบันวิจัยสังคม 
 หองสมุดคณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดปรีดี พนมยงค  
 หองสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หองสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หอสมุดจอหน เอฟ. เคเนดี้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หองสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  
สถาบันราชภัฎสงขลา หองสมุดสถาบันราชภัฎสงขลา 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หองสมุดเจาฟายุคลทิฆัมพร 
รัฐสภา หองสมุดรัฐสภา 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หองสมุดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หองสมุดสํานักงาน ก.พ. 
สํานักงานองคการสหประชาชาติ (ประเทศไทย) United Nations ESCAP Library 
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ภาคผนวก 2 
สาระสังเขป 

 
 สาระสังเขปของเอกสารที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลมีดังตอไปนี้ 
 
แกวสรร อติโพธิ. 2543. การใชประชาพิจารณในงานจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ใน ส่ิงแวดลอมในรัฐธรรม 

นูญ แปลงแนวคิดสูปฏิบัติ. เอกสารประกอบการสัมมนา. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 
บทความนี้กลาวถึงสิทธิในการรวมทําประชาพิจารณของประชาชนตามมาตรา 59 หมวด 3 เพื่อเปนการให

สิทธิและเสรีภาพแกประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2540 กําหนดใหกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชนในคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตองจัดทําประชาพิจารณ ซึ่งจะตองเกิดขึ้นกอนกระบวนการตัดสินใจทําของรัฐ ประชาพิจารณไมใช
ประชาสัมพันธ แตเปนสิทธิตามกฎหมายของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมนั้นๆ 
ประชาพิจารณเปนกระบวนการทางกฎหมายไมใชการเมืองจึงไมใชประชามติ ผลในทางปฏิบัติจากการทําประชา
พิจารณนั้น ประชาชนจะไดรับความเปนธรรมและเกิดความรับผิดชอบทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ทําใหทุกฝาย
ไดรวมรับผิดชอบผลประโยชนสาธารณะรวมกัน 
 
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ 2543. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี. ใน การปกครองที่ดี (Good  

Governance). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ. 
บทความชี้วา Good Governance เปนแนวคิดของธนาคารโลกที่ใชในการกําหนดนโยบายการใหกูเงินกับประเทศ
กําลังพัฒนา คํานิยามความหมายของ Good Governance ระบบบริหารจัดการที่ดีในระบบราชการไทย แนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งควรสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานหลักสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา นอกจากนี้ยัง
กลาวถึงกลยุทธการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ที่ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานและกลไกบริหารภายในภาคธุรกิจเอกชนตองมีการปฏิรูปและสนับสนุนใหหนวยงานเอกชนมี
กติกาการทํางานที่โปรงใสตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอสังคม ภาคประชาชนควรตระหนักในสิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบในเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
ชัยอนันต สมุทวณิช. 2542. ประชารัฐกับการเปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. 

บทที่ 4 ประชาสังคมกับวิถีประชา (153-164) เปนบทสัมภาษณ ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช โดย นาย 
แพทยชูชัย ศุภวงศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 ณ บานพระอาทิตย เกี่ยวกับความหมายและการเรียกใชคํา  
Civil Society ตางๆ การจัดตั้งองคกรประชาสังคม สาระของประชาสังคมและความคิดเห็นของ ดร.ชัยอนันต ตอ
กิจกรรมตามวิถีประชาขององคกรประชาสังคม เชน สมัชชาประชาชน องคกรเอกชนและองคกรประชาชนในเรื่อง
โครงสราง อํานาจหนาที่ และประเด็นหลักของการจัดตั้ง บทที่ 5 วาระแหงชาติ – ประชาธิปไตยไทยสากล (165-177) 
กลาวถึงความเปนมาของระเบียบวาระแหงชาติ การจัดตั้งระเบียบวาระแหงชาติ ซึ่งจําเปนตองใหหลายๆ สวนของ
สังคมมาพูดคุยกัน เพื่อเกิดกระบวนการมีสวนรวมที่เรียกวา ”ประชารัฐ” มีการเสนอประชาธิปไตยไทยแบบสากลมา
แทนที่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเกา โดยเริ่มตนที่การเมืองทองถิ่น นั่นคือ การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน 



ตัวชี้วดัธรรมาภิบาล  64 

 

   

ธีรยุทธ บุญมี. 2541. ธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร. 
หนังสือนี้กลาวถึง ความหมายของธรรมรัฐแหงชาติ ความจําเปนของการมี ธรรมรัฐแหงชาติ รูปแบบ ภารกิจ

ของธรรมรัฐแหงชาติ วิกฤติเศรษฐกิจของไทยกับปจจัยที่ทําใหเกิดธรรมรัฐแหงชาติ รวมถึงยุทธศาสตรกูชาติจาก
หายนะ ไดแก การเพิ่มทุนทางการเมือง การเพิ่มทุนทางสังคมใหกับประเทศ และการเพิ่มทุนทางคานิยม วัฒนธรรม 
ตลอดจนเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปตัวเอง อีกสวนหนึ่งเปนการกลาวถึง วิกฤติ 
รัตนโกสินทรครั้งที่ 2 ที่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนลมเหลวและเสนอประชาธิปไตยแบบตรวจสอบขึ้นมาแทนที่เพื่อ
สรางทางออกในการแกปญหาเศรษฐกิจลมละลาย 
 
นฤมล ทับจุมพล. 2541. แนวคิดและวาทกรรมวาดวย “ธรรมรัฐแหงชาติ”. ใน การจัดการปกครอง  

(Governance), บรรณาธิการ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล, 15-31. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บทความนี้เสนอแนวคิดและวาทกรรมวาดวยธรรมรัฐแหงชาติที่กลายเปนกระแสหนึ่งในสังคมการเมืองไทย 

โดยช้ีใหเห็นถึงแนวคิด การตีความ ที่มานิยามของธรรมรัฐในบริบทการเมืองไทย ตลอดจนขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
ของกลุมตางๆ เชน กลุมนักธุรกิจ กลุมราชการ กลุมที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจ และ แนวคิดของธีร
ยุทธ บุญมี รวมถึงทาทีของกลุมตางๆตอกระแสธรรมรัฐแหงชาติของกลุมที่สนับสนุน ไดแก กลุมนักธุรกิจ กลุม
ราชการ สวนกลุมที่คัดคาน ไดแก นักวิชาการบางกลุมและองคกรพัฒนาเอกชนระดับรากหญา 

 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2542.   การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: วิญู 

ชน. 
เนื้อหาของหนังสือนี้แบงออกเปน 4 บท บทที่ 1 กลาวถึงความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาลตาม

แนวความคิดสากล เปาหมาย โครงสราง กระบวนการและสาระของ ธรรมาภิบาล ความสัมพันธระหวาง
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทที่ 2 กลาวถึงธรรมาภิบาลในอดีตและการปฏิรูป
การเมืองเพื่อสราง ธรรมาภิบาลในสังคมไทย รากฐานของธรรมาภิบาล ไดแก ธรรมาภิบาลเชิงโครงสราง เชน การปรับ
โครงสรางองคกรนิติบัญญัติ การปรับโครงสรางระบบราชการ การปรับ โครงสรางขององคกรอิสระ และธรรมาภิบาล
เชิงกระบวนการ ไดแก การรวมรับรูใน การจัดการ สิทธิในการรวมใหขอมูลและความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจ
รวมทํา และรวมรับผล สิทธิในการรวมตรวจสอบ บทที่ 3 เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทยเดิมกับธรรมาภิบาล
สากล และความขัดแยงระหวางธรรมาภิบาลสากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งกลาวถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม
กับธรรมาภิบาลไทยเดิม และความพยายามสรางธรรมาภิบาลพุทธเพื่อผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม บทที่ 4 เปน
บทสรุปและขอเสนอแนะเพื่อการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมไทย 
 
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) 2542. การบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยไทย  

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการที่ ปอมท.จัดรวมกับสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
20-21 พ.ค. 
หนังสือเลมนี้เปนการประมวลขอคิดเห็นจากการบรรยายและบทวิพากยเพิ่มเติมจากการสัมมนาวิชาการ

ประจําป  2542 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) รวมกับสภาคณาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยไทย เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค. 42 โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนผูนําทางการเมือง ทางความคิดและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ เชน นายอานันท ปนยารชุน ดร.
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วิจิตร ศรีสอาน ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนตน โดยเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการนําธรรมาภิ
บาลมาใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
  
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) 2543. การบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชา 

คมมหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําป 2543 ที่ ปอมท. จัดรวมกับสภา
ขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 25-26 พฤษภาคม. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนี้เปนผลงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความรวมมือของประธานสภาคณาจารยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 21 แหง แบงการศึกษา
ออกเปน 3 สวนคือ สวนแรกเปนการสํารวจความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัย 21 แหง สวนที่สอง เปนการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี สวนที่สาม เปนผลการวิเคราะหรูปแบบของการบริหารจัดการที่
ดีและคุณลักษณะเกี่ยวกับตัวชี้วัดในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบวา ประชาคม
มหาวิทยาลัยมีความเห็นรวมกันวาควรมีความอิสระและคลองตัวในการบริหาร โดยควบคูไปกับการประเมินที่เนน
ผลงานและการตรวจสอบที่เปดเผยได กฎระเบียบตางๆตองมีความชัดเจนและเปดเผยใหรับรูทั่วกัน มหาวิทยาลัยตอง
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดานการบริหารการเงินและทรัพยสิน โดยที่สภาอาจารยควรจะมีบทบาท
หนาที่นี้เปนอันดับแรก 
 
ประสิทธิ์ ดํารงชัย. 2542. “ทิศทางประเทศไทยในการสรางธรรมาภิบาลและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน.”  

[เปดดูเมื่อ18 มีนาคม 2544]. จาก http://www.meechaithailand.com; INTERNET. 
บทความนี้กลาวถึงปญหาคอรรัปช่ันในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิธีการแกปญหาที่ผานมาและที่

กําลังดําเนินการอยู ตลอดจนทิศทางการแกปญหาในอนาคตทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
การแกปญหานี้เราอาจตองเริ่มตนที่การแกปญหาความไมรู ความไมพอ ความไมเหมาะสมของระบบกฎเกณฑใน
สังคม ความไมสมควรของคานิยมของคน รวมถึงวิธีการสรางธรรมาภิบาลที่เปนงานสําคัญในการแกปญหาคอรรัปชั่น 
คือ การสรางศรัทธา การหาความรวมมือและการปลุกจิตสํานึกในการตอตานคอรรัปช่ันของสังคม 

 
ประเวศ วะสี. 2542. ยุทธศาสตรชาติ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนเพื่อสังคมธนาคารออมสิน. 

บทความนี้กลาวถึงวัตถุประสงคในการปฏิรูปสังคมเพื่อปรับใหเกิดความเขมแข็ง ถูกตอง เปนธรรมในทุก
สวนของสังคมเพื่อนําไปสูธรรมรัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดเสนอแนวทางการปฏิรูป 7 
เรื่องหลักในสังคมไทย คือ การสรางคุณคาและจิตสํานึกใหม การสรางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม การปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน ปฏิรูประบบรัฐทั้งระบบการเมืองและระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา การ
ปฏิรูปส่ือเพื่อสังคม การปฏิรูปกฎหมาย 
 
พนัส ทัศนียานนท. 2543. ธรรมรัฐกับการจัดการส่ิงแวดลอม ใน ส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญ แปลงแนวคิด 

สูปฏิบัติ. เอกสารประกอบการสัมมนา. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 
บทความเรื่องธรรมรัฐกับการจัดการสิ่งแวดลอม กลาวถึงนิยามของ Good Governance ขององคกร

ระหวางประเทศตางๆ เชน ADB และ JICA รวมถึงนักวิชาการทางดานสิ่งแวดลอมชาวตางประเทศ คือ Nickum and 
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Nishiota ในบทความเนนเรื่องการนําธรรมรัฐมาใชในกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฏอยูใน พ.ร.บ. 
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 จัดวาเปนกฎหมายไทยฉบับแรกที่นําเอาหลักธรรมรัฐมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม ที่มีการ
รับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งในเรื่องสิทธิการรับรูขอมูล การรองเรียน
กลาวโทษผูกระทําผิดตอกฎหมายสิ่งแวดลอม รวมถึงการรับรองสถานภาพขององคกรเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 
พรอัมรินทร พรหมเกิด. 2543. ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง. รัฐสภาสาร 48, 3 (มี.ค. 43). 

บทความนี้เปนบทความที่กลาวถึงสาระสําคัญของธรรมรัฐ และความสําคัญของธรรมรัฐในฐานะที่เปน 
ยุทธศาสตรสําหรับการปฏิรูปสังคม-การเมืองไทย ซึ่งสาเหตุที่ตองมีธรรมรัฐนั้นเปนผลมาจากการที่ประเทศไทย 
ตองประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง การปฏิรูปสังคม-การเมืองจึงถูกนํามาใชโดย 
เสนอเปนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่องที่จะตองปฏิรูป คือ การสรางคุณคาและจิตสํานึกใหม สรางเศรษฐกิจพอ 
เพียงและประชาสังคม ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน ปฏิรูประบบรัฐทั้งระบบการเมืองและระบบราช 
การ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปส่ือเพื่อสังคม และปฏิรูปกฎหมาย 
 
รายงานพิเศษ. 2541. ระดมแนวคิดธรรมรัฐสูการปฏิรูปสังคมไทย. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 45 (9): 7-9. 

รายงานนี้กลาวถึงธรรมรัฐในประเทศไทย โดยนําผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 24-26 
กรกฎาคม 2541 เรื่องธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมการเมืองไทย โดย น.พ.ประเวศ วะสี, ศรีสวาง พั่ววงศแพทย และธีร
ยุทธ บุญมี  มาสรุปประเด็นหลักจากการประชุมในครั้งนั้น เชน เรื่องที่ประชาชนตองทําความเขาใจในรัฐธรรมนูญ 
เรื่องประชาสังคม และการปฏิรูปสังคม เปนตน 
 
วรลักษณ มนัสเอื้อศิริ. 2541. ธรรมรัฐภาคราชการ. พัฒนาชุมชน 37, ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2541): 13-17. 
 บทความนี้เปนการกลาวถึงสาระสําคัญทั่วไปของธรรมรัฐ โดยมุงเนนรายละเอียดไปที่ธรรมรัฐในระบบ
ราชการ โดยในสวนทายของบทความเปนการสรุปประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของวิทยากร เชน คุณหญิงทิพาวด ี
เมฆสวรรค เลขาธิการ ก.พ. นายกลาณรงค จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ดร. ผาสุก พงษไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัด
กระทรวงการคลัง 
 
สถาบันพระปกเกลา. 2543. คูมือสําหรับสมาชิกรัฐสภาสําหรับปราบปรามทุจริตฯ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระ 

ปกเกลา. 
หนังสือนี้แบงเนื้อหาออกเปน 4 บท บทที่ 1 เปนแนวคิดเรื่องการบริหารปกครองที่ดีกับบทบาทของรัฐสภา 

ในการปราบปรามการทุจริต บทที่ 2 เปนคําจํากัดความของคําวา “ การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ” รูปแบบ
และสาเหตุตางๆ ทั้งจากปจจัยดานการเมือง กฎหมาย ระบบราชการ เศรษฐกิจ และปจจัยขามชาติ ซึ่งสงผลเสียตอ
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ บทที่ 3 การใชวิธีการตางๆในการปราบปรามการทุจริต เชน 
การปฏิรูปทางการเมือง  ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  ปฏิรูปการบริหาร ปฏิรูปตุลาการและกฎหมาย หรือผานทางประชา
สังคม ส่ือมวลชน บทที่ 4 วิธีการเสริมสรางเครื่องมือในการแกปญหาการทุจริต ภารกิจที่รัฐสภาตองดําเนินการในการ
แกปญหาการทุจริต เชน การตั้งคณะกรรมการชุดตางๆของรัฐสภา ซึ่งตองมีการวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
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และชัดเจน และส่ิงที่ปรากฏเกี่ยวกับการทุจริตระดับภูมิภาค ทั้งละตินอเมริกา แอฟริกาแถบใตซาฮารา เอเชียแปซิฟก 
และประชาคมรัฐอิสระ ภาคผนวก เรื่องระบบความซื่อสัตยสุจริตแหงชาติโดย แพ็ตเตอร แล็งเซ็ท, ริค สแตเพ็นเฮิรสท
และเจเรมี โพพ อธิบายถึงการสรางระบบความซื่อสัตยสุจริตแหงชาติ คือ ปฏิรูปการบริหารหนวยงานที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแล ความรับผิดชอบของฝายตุลาการ บทบาทของประชาชนและประชาสังคม และเสรีภาพของสื่อมวลชน  
 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). 2541. จากวิกฤติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุมที่4) ธรรมาภิ 

บาลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. การสัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2541, 11-12 ธันวาคม, ณ โรงแรม
แอมบาสเดอรซิตี้, จังหวัดชลบุรี. 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหหาแนวทางในการแกไขปญหาและ

กอบกูประเทศใหพนจากวิกฤติ ทางTDRI ไดกําหนดหัวขอเรื่องธรรมาภิบาลในสังคมไทยให เปนหัวขอหลัก 1 ใน 4 
ของหัวขอหลักๆ เพื่อศึกษาวิเคราะหและเสนอประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิรูปและปรับกฏเกณฑสังคมที่เปน
ปญหา ทั้งนี้ธรรมาภิบาลจะชวยสรางความมั่นคงใหสังคมไทยในอนาคต จากการสัมมนาวิชาการนี้ ผูเขารวมสัมมนา
ไดเสนอ แนะแนวคิดเพื่อสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในรายงานสรุปขอเสนอแนะประกอบดวย ความเปนมาและ
เหตุผล ความหมายและคํานิยาม ธรรมาภิบาลและความจําเปนในการกูวิกฤติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธวิธีการ
สรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย มาตรการที่ตองดําเนินการอยาง
เรงดวน และงานที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.). 2543. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good  

Governance) รายงานประจําป 2541-2543. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน. 
หนังสือนี้แบงเนื้อหาเปน 4 สวน สวนแรก เปนการบรรยายพิเศษของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรี 

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี สวนที่ 2 เปนการอภิปรายเรื่อง
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคม: ปญหาและแนวทางแกไข  โดยคณะวิทยากรประกอบดวย คุณหญิงทิพาวดี 
เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงาน ก.พ., นายนนทพล นิ่มสมบุญ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.), ดร.
อรพินท สพโชคชัย ที่ปรึกษา TDRI และนายกลานรงค จันทิก เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สวนที่ 3 แนวทางการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยการประชุมกลุมยอย 6 กลุมคือ กลุมหลักนิติธรรม, 
กลุมหลักคุณธรรม, กลุมหลักความโปรงใส, กลุมหลักความรับผิดชอบ, กลุมหลักความมีสวนรวม, กลุมหลักความ
คุมคา และ สวนที่ 4 เปนกําหนดการประชุมประจําป และรายชื่อคณะทํางานจัดประชุมประจําประหวางสวนราชการ
กับสํานักงาน ก.พ. 
 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.). 2543 เรงปฏิรูปเพ่ือประชาชน โลกใหมราชการไทย.  

1 (4). 
บทความนี้ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก  ประเด็นแรก คือ การใหขาราชการปรับบทบาทโดยเปลี่ยนเปนการ 

ทํางานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย เปนมิตร ประหยัดและบริการดี ประเด็นที่สอง คือ การเปดตัวโครงการประเทศ
ไทยใสสะอาด ซึ่งเปนโครงการที่รณรงคใหประชาชนรวมอุดมการณตอตานการคอรรัปช่ัน ประเด็นที่สาม คือ การนํา
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ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมาใชในประเทศไทย โดยมีแนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อจัดระเบียบราชการและ
ปองกันการเกิดภาวะวิกฤติขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน 
 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, สถาบันพระปกเกลา, เลขาธิการสภาผู 

แทนราษฎร และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2541. สรุปประเด็นการอภิปราย 
ธรรมรัฐแหงชาติ. 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สถาบันพระปกเกลา, เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดจัดระดมความคิดธรรมรัฐฟอรั่มหรือเวทีธรรมรัฐแหงชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 
-พฤษภาคม 2541 หัวขอของเวทีความคิดดังกลาวมี 10 หัวขอ คือ 1) ธรรมรัฐกับอนาคตของประเทศไทย เสนอโดย 
นายอานันท ปนยารชุน 2) คนจนไดอะไรจากธรรมรัฐ 3) เศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางการพลิกฟนเศรษฐกิจ สังคม 4) 
สถาบันรัฐสภากับธรรมรัฐ เสนอโดย นายวันมูหะหมัดนอร มะทา 5) ธรรมรัฐภาคเอกชน 6) จะสรางธรรมรัฐในการ
เมืองไทยอยางไร 7) ธรรมรัฐภาคราชการ 8) ธรรมรัฐกับประชาคมเมือง 9) ประชาธิปไตยและธรรมรัฐ 10) ความ
เปนไปไดในการปฏิรูปกฎหมาย โดยนายมีชัย ฤชุพันธ 

 
อมรา พงศาพิชญ. 2543. ธรรมนูญกับประชาสังคมและองคกรประชาสังคม ใน ส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญ  

แปลงแนวคิดสูปฏิบัติ. เอกสารประกอบการสัมมนา. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 
บทความนี้กลาวถึงธรรมรัฐในความหมายของบทบาทอํานาจของรัฐในการดูแลผลประโยชนของราษฎร 

และธรรมราษฎรในความหมายของบทบาทอํานาจของราษฎรในการดูแลทรัพยสินสาธารณะ กับบทบาทขององคกร
ประชาสังคมภายในประเทศ เนื้อหาของบทความแสดงถึงความหมายของ Good Governance ความจําเปนที่จะตอง
มีธรรมรัฐและธรรมราษฎรในสังคมการเมืองสมัยใหม การปรับกระบวนทัศนจากการดูแลสังคมโดยรัฐบาลเปนการ
ดูแลสังคมโดยรัฐและประชาชน (ธรรมรัฐและธรรมราษฎร) บทบาทขององคกรระหวางประเทศกับแนวคิดเรื่อง Good 
Governance และบทบาทขององคกรประชาสังคมภายในประเทศในรูปแบบตางๆ เชน องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํา
หนาที่สรางธรรมรัฐและธรรมราษฎรในประชาสังคมไทย 
 
อรพินท สพโชคชัย. 2541. รายงานทีดีอารไอ “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”. ฉ. 20 (มกราคม  

2541). 
รายงานนี้ไดกลาวถึงความหมายและการใชคํากลไกประชารัฐที่ดีขององคการระหวางประเทศตางๆ 

ลักษณะและองคประกอบของกลไกประชารัฐที่ดี ไดแกการที่ ประชาชนในสังคมไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
จากหนวยงานราชการ ประเทศมีศักยภาพในการกําหนดหรือดําเนินนโยบายอยูบนพื้นฐานของวิชาการและเหตุผล 
การบริหารการคลังของประเทศประสบความสําเร็จ  รายงานยังไดระบุถึงคุณลักษณะของกลไกประชารัฐที่ดี เชน การ
มีสวนรวมของประชาชน ความสุจริตโปรงใส  พันธะความรับผิดชอบตอสังคม กลไกการเมืองที่ชอบธรรม กฎเกณฑที่
ยุติธรรมและชัดเจน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงในเรื่องกลไกประชารัฐที่ดีกับวิกฤติของสังคมไทยใน
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ดานการพยายามนําหลักกลไกประชารัฐที่ดีมาใชเพื่อแกไขปญหา วิกฤติตางๆ และเปนการวางรากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืนสําหรับสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีเสถียรภาพตอไป 
 
อานันท ปนยารชุน. 2542.  มุมมองนายอานันท. กรุงเทพฯ: มติชน. 

อานันท ปนยารชุน อธิบายถึงธรรมรัฐวาเปนคําที่อยูในระบบการปกครองมานานแลว และยังคงไดรับความ
สนใจอยางมากในปจจุบัน ยกตัวอยางประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดการทุกอยางไดดีที่สุดประเทศหนึ่ง 
ทั้งที่ไมไดใชระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ จากการที่สิงคโปรยึดถือเอา Good Governance เปนหลัก
ในการปกครอง เริ่มตนที่การมีสวนรวมของประชาชนทั้งดานการรับรูและแสดงความคิดเห็น ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงไดซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่ตองเปดเผย ความชอบธรรมของระบบกฎหมาย ซึ่งหากประเทศไทย
นําเอาแนวทางนี้มาใชทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดได ก็จะทําใหประเทศรอดพนจากวิกฤติ สวนอีกบทความ
หนึ่ง กลาวถึงนิยามของธรรมรัฐทั้งขององคการระหวางประเทศและนักวิชาการไทย รวมถึงองคประกอบของธรรมรัฐ 
และเนนในเรื่องการมีสวนรวมจากประชาชนและประชาสังคมเพื่อแกปญหาของชาติ 
 
Kaufmann, Daniel., Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton. 1999. Aggregating Governance Indicators.  

Working paper, World Bank Institute, Washington, DC. 
มีหลักฐานชัดแจงปรากฏใน 150 ประเทศแลววา การมีธรรมาภิบาลมีผลตอการพัฒนาที่ดีขึ้น ผูเขียน

วิเคราะหจากฐานขอมูลที่มีมากกวา 300 ตัวชี้วัด ซึ่งนํามาจากแหลงที่หลากหลาย การใช Aggregating 
Governance Indicators ทําใหสามารถสราง Aggregate Indicators ที่สัมพันธกับ 6 แนวคิดธรรมาภิบาล นั่นคือ 
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได, ความไมม่ันคงทางการเมืองและความรุนแรง, ความมีประสิทธิภาพ, กฎระเบียบ 
(Regulator), หลักนิติธรรม และ Graft (การสอดสองดูแล) ตามที่มีการวัด/ประเมินตัวชี้วัดของธรรมาภิบาลที่มีผลตอ
การพัฒนา 
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ภาคผนวก 3 
คํานิยามของธรรมาภิบาล 

 มีนักวิชาการและองคกรทั้งในและตางประเทศ ไดกลาวถึงความหมายและคํานิยามของคําวา Good 
Governance หรือธรรมาภิบาล ไวในบทความ เอกสาร และการประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายๆ แหง ตัวอยางคํา
นิยามของธรรมาภิบาลมีดังตอไปนี้ 

 1. Good governance เปนคําที่ธนาคารโลกไดนํามาใชเมื่อประมาณปลาย ค.ศ. 1980 โดยไดให
ความหมาย Good Governance วา ลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจรัฐไดถูกใชในการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา (ประสิทธิ์ ดํารงชัย 2542) 

2. UNDP ใหนิยาม Good Governance วาหมายถึง การดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และ
เศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของประเทศในทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตางๆที่ประชาชน
และกลุมสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกันบน
หลักการของการมีสวนรวม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อใหม่ันใจวาการจัดลําดับ
ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคนยากจน
และผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุดจิต นิมิตกุล 2543, 13-22)  

3. ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย – ADB (Governance: Sound Development Management, 1995) กลาววา 
Good Governance คือ การมุงความสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจ
วานโยบายที่กําหนดไวไดผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามที่
สัญญาไวกับประชาชนได (อมรา พงศาพิชญ 2543, 75-95) 

4. องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน – JICA (Participatory Development and Good 
Governance Report of the Aid Study Committee, 1995) กลาววา Good Governance คือ รากฐานของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได และมีความยุติธรรมทางสังคม (อมรา พงศาพิชญ 2543, 75-95) 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไดให
หลักการของคํานิยาม การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไวดังนี้ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกัน
เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา 
ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความ
โปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิป 
ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน (สุดจติ 
นิมิตกุล 2543)  
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 6. Good Governance คือ ผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการ
ผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได (อานันท ปนยารชุน 2542) 

7. “ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหมที่แข็งทื่อตายตัว แตใหมีปฏิสัมพันธ
กับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากขึ้น” แนวคิดธรรมรัฐคือการเปนหุนสวนกันในการบริหารและปกครอง 
ประเทศโดยรัฐ ประชาชน และเอกชน ซึ่งขบวนการอันนี้จะกอใหเกิดความเปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดย
เนนการมีสวนรวมของคนดี ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากเราเห็นวา ระบบราชการลาหลัง ทุกสวนตองการการปฏิรูปตองมีการ
ปรับโครงสรางราชการใหดีขึ้น ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น และเราตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน
นักวิชาการ (ธีรยุทธ บุญมี 2541) 

8. ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบ โครงสราง และกระบวนการตางๆที่วางกฎเกณฑความสัมพันธ ระหวาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสงบสันติสุข (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ 2542, 18. อางถึง UNDP, Governance for Sustainable Human Development, a UNDP Policy 
Document, January 1997) 

 9. Good Governance นาจะเปนการปรับศัพททางเศรษฐกิจ คือ Economic Governance มาเปนศัพท
ทางรัฐศาสตร จึงถือไดวาเปนศัพทใหมและมีความหมายหลายประการ แตถามองกันอยางลึกๆแลวก็นาจะหมายถึง 
กระบวนการปกครองบริหารที่อาศัยปรัชญาหลักการที่ถูกตอง เอื้ออํานวยประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ มี
ประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม และนํามาซึ่งความเจริญในดานตางๆ ตัวอยางของหลักการของธรรมรัฐใน
สมัยโบราณเชน หลักทศพิธราชธรรม (ลิขิต ธีรเวคิน 2541, 6) 

 10. ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารการจัดการประเทศที่ดีในทุกๆดานและทุกๆระดับ การบริหารจัดการที่ดี
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีหลักคิดวาทั้งประชาชน ขาราชการ ผูบริหารประเทศเปนหุนสวนกันในการกําหนดชะตา
กรรมของประเทศ แตการเปนหุนสวนไมใชหลักประกันวาจะเกิดธรรมรัฐหรือ Good Governance ยังตองหมายถึง
การมีกฎเกณฑ กติกาที่จะทําใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม และการมีสวนรวมของ
สังคมในการกําหนดนโยบายการบริหาร ตรวจสอบประเมินผลอยางจริงจัง (วรลักษณ มนัสเอื้อศิริ 2541, 14) 

 11. ธรรมรัฐ หรือ Good Governance เปนการเปลี่ยนวิธีคิดไปในขั้นพื้นฐานจากเดิมซึ่งเปนการจัดการฝาย
เดียวจากเบื้องบนสูเบื้องลางในลักษณะของการจัดการปกครอง (Government) ก็เปนการเปลี่ยนเปนการปกครองใน
ลักษณะที่เปนการสื่อสารสองทางระหวางภาครัฐกับสังคม (นครินทร เมฆไตรรัตน 2541, 81) 

 12. Good Governance คือ การใชสิทธิของความเปนเจาของ (Owner Rights) ที่จะปกปองดูแล
ผลประโยชนของตนเองโดยผานกลไกที่เกี่ยวของในการบริหาร กรณีของภาครัฐนั้น ผูเปนเจาของก็คือประชาชน ซึ่งใช
สิทธิของตนผานการเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้ง ขณะที่ผูไดรับการเลือกตั้งก็เขาไปทําหนาที่ในรัฐสภาเพื่อกํากับดูแล
ผูบริหารประเทศคือ รัฐบาล ใหบริหารประเทศไปในทางที่ถูกตองและสอดคลองกับความตองการของประชาชน (วร
ภัทร โตธนะเกษม 2541, 20) 

  13. Good Governance หมายถึง การบริหารการปกครองที่มีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร ใน
การตอบสนองตอปญหาของประชาชนไดเปนอยางดี โดยการบริหารการปกครองที่ดีนั้นจะมีลักษณะการบริหารแบบ
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มีสวนรวม (Participation) โปรงใส (Transparency) เสมอภาค (Equity) ประสิทธิภาพประสิทธิผล (Effectiveness) 
เปนธรรม (Rule of Law) และรับผิดชอบตอประชาชน (Responsiveness/Accountability) (ไพโรจน พรหมสาสน 
2541, 16-17) 
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ภาคผนวก 4 
รัฐธรรมนูญกับธรรมาภบิาล 

 
 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีบทบัญญัติในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับรัฐบาลและธรรมาภิ-
บาลซึ่งจําแนกออกเปน 4 ประเด็นคือ 
 ความโปรงใส ไดแก มาตรา 100, 101,102, 103, 104, 109, 113, 204, 207, 208, 209, 255, 257, 291, 
292, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 309, 311, 327, 328,  
 ความมีประสิทธิภาพ ไดแก มาตรา 77, 98, 99, 100, 101, 118, 159, 160, 185, 186, 189, 191, 202, 
204, 206, 214, 230, 310 
 การมีสวนรวม ไดแก มาตรา 68, 304 
 การตรวจสอบได  ไดแก มาตรา 110, 111, 305, 306 
  
 มาตรา 68 กําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชน เวนแตมีเหตุอันควร 
 มาตรา 77 รัฐตองจัดทําแผนพัฒนาทางการเมือง เพื่อจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานลูกจางของรัฐ ทั้งนี้เพื่อปองกันการทุจริตและเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 มาตรา 98 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมี ส.ส.จากการเลือกตั้งโดยตรง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 
ส.ส.ที่มาจากบัญชีรายชื่อนั้น รัฐธรรมนูญมีจุดมุงหมายใหพรรคการเมืองเลือกผูที่มีความรู ความสามารถเปนที่
ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะเปนการคานอํานาจของ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงที่มีความรูและประสบการณ
นอยกวา 
 มาตรา 99 รายละเอียดที่มาของ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
 มาตรา 100 วิธีคํานวณสัดสวนของผูที่จะไดเปน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
 มาตรา 101 กลาวถึง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไมครบก็ไมตองเลือกเขามาเพิ่ม เพื่อปองกันการตกลงกัน
ระหวางผูที่ไดเปนแลวกับผูที่มีรายชื่อถัดไปที่ยังไมไดเปน 
 มาตรา 102 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิ์เลือก ส.ส.ไดเขตละ 1 คน 
 มาตรา 103 การแบงเขตเลือกตั้งซึ่งมี ส.ส.ไดเขตละ 1 คน และจะตองมีพื้นที่ติดตอกัน 
 มาตรา 104 ประชาชนเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได 1 บัญชี และ ส.ส.โดยตรงอีก 1 คน และกลาวถึง
วิธีการนับคะแนน 
 มาตรา 109 กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา 110 หาม ส.ส.ชี้นําหรือใชอิทธิพลใหผูมีสิทธิมาเลือกตน 
 มาตรา 111 หาม ส.ส. ใชอํานาจใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่รัฐ 
 มาตรา 113 ใหรัฐอํานวยความสะดวกในการหาเสียงแกผูสมัคร ส.ส. 
 มาตรา 118 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. 

มาตรา 159 กําหนดสมัยประชุมวามี 2 สมัย คือ สมัยประชุมสามัญทั่วไปและประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
มาตรา 160 กําหนดใหมีระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ 120 วัน 
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มาตรา 185 กําหนดวิธีการเสนอญัตติการอภิปรายไมไววางใจ 
มาตรา 186 การยื่นญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
มาตรา 189 ใหอํานาจ ส.ส.แตงตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาหรือสอบสวนเรื่อง และใหคณะกรรมาธิการมี

อํานาจเรียกเจาหนาที่รัฐมาใหรายละเอียดได 
 มาตรา 191 กําหนดหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 มาตรา 201 กําหนดจํานวนคณะรัฐมนตรีไมเกิน 35 คน 
 มาตรา 202 เกี่ยวกับการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะตองมีเสียงขางมากหรือกึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมด 
 มาตรา 204 หามไมใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปน ส.ส.ทุกประเภท 
 มาตรา 206 กําหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรี 
 มาตรา 207 หามไมใหคณะรัฐมนตรีทุกคนดํารงตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนงรัฐมนตรี เพื่อปองกันการใช
อํานาจที่เอื้อประโยชนใหกับงานของตนเอง 
 มาตรา 208 เปนบทกําหนดขอหามไมใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนงรัฐมนตรี โดยมี
จุดประสงคเชนเดียวกับมาตรา 207 
 มาตรา 209 เปนขอกําหนดไมใหรัฐมนตรีมีหุนสวนหรือถือหุน โดยมีจุดประสงคเชนเดียวกับมาตรา 207 
 มาตรา 214 เกี่ยวกับการลงประชามติจากประชาชนในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื่องสําคัญกับ
ประเทศชาติ 
 มาตรา 230 กําหนดกติกาเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานของรัฐใหม วาตองใชเปนพระราชบัญญัติ คือ ผาน
ความเห็นชอบจากสภาทั้งหมด 
 มาตรา 255 กําหนดที่มาของผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหไดคนที่มีความสามารถ ซื่อสัตย
สุจริต และเปนธรรมมากที่สุด 
 มาตรา 257 กําหนดวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีจุดประสงคเชนเดียวกับมาตรา 255 
 มาตรา 291 กําหนดใหนักการเมืองแสดงบัญชีทรัพยสินของตัวเองและครอบครัวตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 มาตรา 292 กําหนดรายละเอียดในการยื่นแสดงบัญชีทรัพยสิน โดยใหยื่นแสดงทั้งกอนและหลังพนตําแหนง 
 มาตรา 293 กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหนําบัญชีทรัพยสิน
เฉพาะของคณะรัฐมนตรีมาเปดเผยตอประชาชน 
 มาตรา 298 กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคราวละ 9 ป และดํารงตําแหนงได
สมัยเดียว 
 มาตรา 299 กําหนดให ส.ส.อยางนอย 1 ใน 4 มีสิทธิที่จะรองตอประธานวุฒิสภาวาคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกระทําไมถูกตอง เพื่อเปนการคานอํานาจของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 มาตรา 300 เปนการคานอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เหมือนมาตรา 
299  
 มาตรา 301 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหชัดเจน 
 มาตรา 302 กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานอิสระ 
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 มาตรา 303 เปนการใหอํานาจวุฒิสมาชิกในการถอดถอนตําแหนงของนักการเมืองและตําแหนงสําคัญอื่นๆ
ที่มีพฤติกรรมทุจริต 
 มาตรา 304 ใหอํานาจ ส.ส. และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่รวบรวมรายชื่อ
ไมนอยกวา 50,000 คน เพื่อขอถอดถอนวุฒิสมาชิกที่มีพฤติกรรมทุจริตออกจากตําแหนง (ถาเปน ส.ส.ตองมีจํานวน 1 
ใน 4 ของ ส.ส.ทั้งหมด) 
 มาตรา 305 กําหนดขั้นตอนหลังจากยื่นรายชื่อใหวุฒิสมาชิกตามมาตรา 304 และถาเรื่องดังกลาวมีมูลก็ให
ฟองคดีอาญาดวย 
 มาตรา 306 เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการเหมือนมาตรา 305 
 มาตรา 307 กําหนดใหวุฒิสมาชิกมีอิสระในการลงมติตามมาตรา 303 และใหลงคะแนนลับโดยถือเอา
คะแนน 3 ใน 5 ซึ่งเมื่อชนะโหวตแลว ผูนั้นตองถูกถอดถอนทันที 
 มาตรา 308 นายกรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองที่ถูกกลาวหาเกี่ยวกับความผิดในตําแหนงหนาที่ ให
พิจารณาคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
 มาตรา 309 กําหนดสิทธิใหผูเสียหายใหรองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขา
มาดําเนินการตามมาตรา 308 ได 
 มาตรา 310 กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแผนกคดีการเมืองใหถือเอาสํานวนของใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลัก และนักการเมืองที่ถูกดําเนินคดีก็จะไมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย 
 มาตรา 311 รายละเอียดของการลงมติพิพากษา 
 มาตรา 327 กําหนดหัวขอของกฎหมายลูกใหมีรายละเอียดตางๆ เพื่อปองกันไมใหกฎหมายลูกผิด
วัตถุประสงค 
 มาตรา 328 กําหนดรายละเอียดหัวขอหลักในกฎหมายพรรคการเมือง โดยมีจุดประสงคเชนเดียวกับมาตรา 
327 
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