ความเปนของ ก.ธ.จ.
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยมีการนําแนวความคิด (Corporate Social Responsibility : CSR) และการกําหนดมาตรฐาน ISO
ในดานตางๆ มาประยุกตใชในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูดั่งเดิม คือ การชวยเหลือแบงปนและการทําบุญ
ใหทาน จึงไดมีกลุมธุรกิจและองคกรตางๆ รวมกันผลักดันแนวคิด CSR ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม มีการจัดตั้ง
เครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (Social Venture Network Asia (Thailand)) สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Institute : CSRI) ซึ่งไดรับการจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การปโตรเลียม
แห งประเทศไทย บริษัทปู นซีเมนต ไทย จํากัด (มหาชน) ฯลฯ ไดร วมสร างกระแสความรั บผิ ดชอบตอสังคมผานการจัด ทํา
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงโฆษณาในเชิงสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เมื่อเขามาแพรหลายในประเทศไทยไดมีการบัญญัติศัพทไทยขึ้นมาหลายคํา
อาทิเชน ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการกํากับ
ดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เปนตน ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ใหใชคําวาระบบการบริหารและ
การจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลใหความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให
แตกตางจากบรรษัทภิบาล (Copporate Governance) ซึ่งความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการ
บริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสราง กระบวนการตางๆ ที่ไดวางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ
การเมื อ งแล ะสั งคม เพื่ อ ให ส ว นต า งๆ ของสั งคมมี ก ารพั ฒ นาแล ะอยู ร ว มกั น อย า งสั นติ สุ ขแล ะเป น ธ รรม
เนื่องจากการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคสวนไมวาจะเปนกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน
ตางก็เปนองคกรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเปนผูรับประโยชนโดยตรง
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงของไทยในป
พ.ศ.2540 ซึ่งภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
กิจการบานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเปนความรับผิดชอบ
ของภาคราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญก็มีความจําเปนที่จะตองสราง
ความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหนาที่ของแตละฝายเพิ่มขึ้นหากความออนแอและหยอน
ประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการจัดการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะนําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤติยอมเปนไปได
ยาก ทั้งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกดวย ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
ไดมอบใหสถาบัน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมอบใหสํานักงาน ก.พ. นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแนะให
ออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 ตอมาเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2542 ได ประกาศ ระเบีย บสํ านักนายกรั ฐมนตรี วาดว ยการสรางระบบบริ ห ารกิจ การบานเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั้งแต 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งนับไดวาเปนกาวแรกหรือเรียกไดวาเปน
การวางฐานในการบริ ห ารราชการแนวใหม ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดโดยสรุ ป และพั ฒ นาการเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล ดั ง นี้
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ
(1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอม
พรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของ
ตัวบุคคล

(2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ
(3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุก
วงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
(4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของ
ประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
(5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะ
ของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจาก
การกระทําของตน
(6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคน
ไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก (ปจจุบันเปนฉบับที่ 7 พ.ศ.
2550) ไดกําหนดวา... ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี..
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 เปนเพียงขอมูลกําหนดที่แสดงถึงเปาหมายหลักที่ตองดําเนินการแตยัง
ขาดการกําหนดวิธีการปฏิบัติของสวนราชการ และขาราชการทีจ่ ะดําเนินการไปสูเปาหมายหลัก โดยตองมีการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติใหชัดเจนเปนแนวเดียวกัน โดย
ไมกอใหเกิดการใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแตละสวนราชการ ทั้งนี้ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได รวมทั้งเพื่อประโยชน
สูงสุดตอประชาชนได จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้น
เพื่อใหทุกสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
3.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน
5) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
3.2 ประโยชนทจี่ ะไดรับจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คือ
1) รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานไดชัดเจน และมีกลไกที่จะพัฒนาองคกรภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพขึ้นไป
2) สวนราชการและขาราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐานชัดเจน มีความโปรงใส สามารถวัดผล
การดําเนินงานได
3) ประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และมีสวนรวมในการบริหารสวนราชการ

3.3 สรุปเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งมีบทบัญญัติรวม 9 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goals) ดังนี้
(1) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (และกระจายอํานาจการตัดสินใจ)
(5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น)
(6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนและการ
เปดเผยขอมูล)
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความ
ผาสุกและความเปนอยูทีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม โดยการถือวาประชาชนเปนศูนยกลางใน
การไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้
(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อเปาหมายดังกลาวขางตน และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ
(2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
(3) กรณีที่ภารกิจใดสงผลกระทบตอประชาชนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และชี้แจงใหประชาชนไดรับรูและมีสวน
รวมมากขึ้น
(4) ขาราชการตองรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ใหดีขึ้น
(5) กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ (Results) โดย
มีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม ซึ่งจะสามารถสะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและ
วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไว รวมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับทรัพยากรที่ใชไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยใหสวนราชการกําหนดแผนการ
ทํางานที่มีวัตถุประสงคที่จะชี้วัดผลลัพธของงานได ดังนี้
(1) การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําไดอยางชัดเจน
(2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
(4) ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหวางผู
กําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละเรื่อง
(5) การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตางๆ ดังนี้ แผนบริหารราชการแผนดิน, แผนนิติบัญญัติ, แผนปฏิบัติ
ราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการแผนดิน โดยจัดทําเปน 2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลและ
ใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม
หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ โดยกําหนดวิธีการทํางานของสวน
ราชการตองปฏิบัติตามหลักความโปรงใส, หลักความคุมคา, หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
(2) การจัดตั้งศูนยบริการรวม
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
(1) การทบทวนภารกิจ
(2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
(1) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(2) การจัดระบบสารสนเทศ
(3) การรับฟงขอรองเรียน
(4) การเปดเผยขอมูล
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(1) การประเมินผลโดยผูประเมินอิสระเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจ
(2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (สวนเฉพาะตัวกับสวนประโยชนของหนวยงาน)
(4) หากผลการประเมินของสวนราชการดีใหมีการจัดสรรเงินเปนรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องทั่วไป เชน ใหอํานาจ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการ
ตองปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได
จะเห็ น ได ว า ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการสร า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดวางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย
โดยมีเปาหมายการดําเนินงานอยางชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น พรอมทั้งมีการทํางานอยางโปรงใส ตรวจสอบได
ซึ่งประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารสวนราชการ และทายที่สุดประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด แตสิ่งที่เปน
เครื่องวัดธรรมาภิบาลของระบบราชการไดอยางหนึ่ง คือ คะแนนดัชนีชี้วัด ภาพลักษณคอรรัปชั่นของประเทศไทย ตั้งแตป
พ.ศ. 2538 - 2550 ประเทศไทยยังไดคะแนนไมถึง 4 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 3.28 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยได 3.60 คะแนน และในป พ.ศ. 2550 ได 3.30 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ไดลดลงนั่น
หมายความวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นแยลงในสายตาของนักธุรกิจตางประเทศ ทั้งนี้ บุคลากรภาครัฐทุกคน ทุกตําแหนง
จึงตองชวยกันและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในภาพรวมใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนและภาค
ธุรกิจเอกชนได และมีความสําคัญในแตละภารกิจของสวนราชการของตน ซึ่งทุกสวนราชการสามารถพัฒนางานใหมีธรรมาภิ
บาลได เพื่อใหงานดีขึ้นกวาเดิมใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น แมจะใชเวลานาน ซึ่งหมายความวา ถาบุคลากรภาครัฐรวมมือกันพัฒนา
ระบบราชการใหดีขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหเกิดธรรมาภิบาล ไมวาจะเปนการปรับบทบาทภารกิจ การพัฒนาการ
ใหบริการประชาชน การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน พรอมกับเปดระบบราชการเขาสูกระบวนการ
ประชาธิ ป ไตยให ป ระชาชนและองค ก รเอกชนได มี ส ว นร ว ม ระบบราชการก็ จ ะสามารถตอบสนองระบบธรรมาภิ บ าล
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนได
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