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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
และการวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) การวิจัย เชิ งคุณ ภาพใช้การวิจัย เอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) โดยมีแบบ
สัมภาษณ์ แบบกึ่ งมี โครงสร้าง  (Semi-structured Interview)  จากนั้ นนำข้อมูลที่ ได้ ม าสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง (Central 
Administration)  ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวงทั้ง 
19 กระทรวง และส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง  จำนวน 95 
หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป  จากผลการสัมภาษณ์  และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) จากแบบสอบถาม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ  ได้แก่ 
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และ
ประเทศอินโดนีเซีย มีทั้งความแตกต่าง ความคล้าย และความเหมือน 

การวิจัยครั้งนี้เสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดย
องค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความ
คุ้มค่ า (Value for Money) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) หลักสำนึกรับผิดชอบ 
(Accountability) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกลุ่มกระทรวงตามภารกิจเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านความม่ันคง รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้
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องค์การได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยระดับความคิดเห็น
ที่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้างข้อ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (หลักนิติธรรม) 2) หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป (หลักความโปร่งใส) 3) กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย (หลักนิติธรรม) ทั้งนี้เมื่อเรียงระดับความคิดเห็นแต่ละด้านจากมาก
ไปน้อย ทั้ง 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก อันดับ 1 คือ หลักความโปร่งใส รองลงมาคือ 
หลักสำนึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักความคุ้มค่า 
ตามลำดับ 

ดังนั้นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐควรมีกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักสำนึกรับผิดชอบ แต่
รายละเอียดของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประเด็นที่สอง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลต่อระดับ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานควรเริ่มตั้งแต่การอบรม ปลูกฝังในครอบครัว สถานศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ สิ่งสำคัญคือผู้นำหรือรัฐบาลต้องกระตุ้นให้ข้าราชการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอ 
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The objectives of this research were to compare Thailand’s good governance 

principles and those of six foreign countries and recommend the guidelines on the 

development of good governance practices for government agencies. The research 

adopted mixed methods research, integrating both qualitative and quantitative 

approaches. The tools used for qualitative research were documentary research and in-

depth interview along with semi-structured interview. The data obtained from 

documentary research and in-depth interview were used to develop the questionnaire 

for collecting quantitative data from central administration. Government agencies under 

Prime Minister’s Office, which included 19 government agencies at the ministerial level 

and 95 government agencies at the department level served as population of this 

research. Content analysis was employed to perform data analysis, including 

conclusions drawn from in-depth interview. Quantitative data were analyzed by 

descriptive statistics to answer the research objectives. 

The principles of good governance practiced by Thailand were compared with 

those by Denmark, United Stated of America, South Korea, Singapore, Philippines, and 
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Indonesia. The results found from the comparisons indicated both differences and 

similarities. 

Moreover, this research recommended the guidelines on the development of 

good governance practices for government agencies. Such guidelines were grounded on 

six indicators of good governance practices, which included rule of law, transparency, 

participation, value for money, morality/ethics, and accountability. Those government 

agencies under Prime Minister’s Office were divided into three groups based on the 

missions in three aspects: economy, society, and security. Also, technological issues 

related to good governance of the agencies were covered.        

The three highest levels of agreement toward the indicators of good governance 

that affected the performance and acceptance from the inside and outside of the 

government agencies were that “related regulations were mentioned when orders were 

issued” (rule of law), “notification on the official organization structure and authority 

was made” (transparency), and “the government agencies’ rules and regulations were 

established by virtue of the act or law” (rule of law). For six indicators of good 

governance, the highest level of agreement was transparency, followed by 

accountability, rule of law, participation, morality/ethics, and value for money, 

respectively. 

As a result, the recommendations on the development of good governance 

practices for the government agencies were made on two respects. The first respect 



 จ 

was that good governance practices should encompass six indicators. Those six 

indicators were rule of law, transparency, participation, value for money, 

morality/ethics, and accountability. However, detailed description of each indicator 

may vary, depending on the mission of each government agency. The second respect 

was the guidelines on the development of good governance practices for the 

government agencies. To develop good governance practices that could influence a 

level of good governance on the government agencies, it was recommended that good 

governance be educated and instilled in family, educational institution, and public 

organization. More importantly, the leaders or the government should always 

encourage civil servants to apply the practices of good governance to their operation.    
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย 
 
 เริ่มตั้งแต่ พุทธศักราช 2532 ธนาคารโลก (World Bank) มีการกำหนดหลักการบรรษัทที่ดี 
(Good Corporate) เพ่ือใช้ในการบริหารงาน เช่น การทำให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ทำให้
องค์กรเกิดความคุ้มค่า และกระจายอำนาจการบริหาร เป็นต้น กระทั่งหลักการนี้กลายเป็นแนวโน้ม
หรือทิศทางของโลก (ทิวากร แก้วมณี, 2559, น.4) สำหรับประเทศไทย ธรรมาภิบาลเข้ามามีบทบาท
สำคัญในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง กอรปกับแรงกดดันจากนานาชาติให้ประเทศไทยต้องนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพุทธศักราช 2546 สมัย
รัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงได้นำหลักการบรรษัทที่ดี มาปรับปรุงเพ่ือใช้บริหารบ้านเมืองในบริบท
ของประเทศไทย (ชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง, 2548) เรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (Good 
Governance) โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ ฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พุทธศักราช 2546 เป็นกฎหมายที่กำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การสั่งการให้
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนน
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก (The World Corruption Perception Index: CPI) พุทธศักราช 
2561 ผลปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนนสำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งยังคงเป็นประเทศเดนมาร์ก 88 คะแนน ขณะที่ประเทศ
จากทวีปเอเซียอย่างสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 4 ได้ 85 คะแนน ในส่วนของประเทศไทยได้ 36 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ลำดับที่ 99 เมื่อเทียบกับปี พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้ 38 
คะแนน อยู่อันดับ 76 จาก 168 ประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ, 2562)  
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ภาพที่ 1.1  คะแนนและลำดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2562. 
 

ในการให้ค่าคะแนน CPI ปี พุทธศักราช 2561 นั้น เป็นตัวเลขที่ทำให้เห็นภาพความโปร่งใส
ของประเทศไทยชัดเจนขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยที่
ลดลง นั่นแสดงถึงปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่สูงขึ้น สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ หรือ ข้าราชการ
การเมือง มีข่าวให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคอร์รัปชันระดับท้องถิ่นไปจนถึงการคอร์รัปชันระดับชาติ 
ล้วนส่งผลเสียต่อประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม หากคนในสังคมไทยยัง
ยอมรับและยกย่องคนรวยที่ประพฤติชั่ว ความเสี่ยงที่คนจนแต่ประพฤติดี จะยังยึดถือความดีต่อไปก็
จะลดน้อยลง และจะยิ่งเป็นผลเสียต่อชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดอาจทำให้คนในสังคมไทยไร้ซึ่ง
ธรรมาภิบาล ฉะนั้นธรรมาภิบาลจึงสำคัญกับประเทศไทยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับภาครัฐต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ธรรมาภิบาลต้องเป็นสิ่งที่
สามารถจับต้องได้ ภาครัฐจึงควรหาวิธีการประยุกต์ และพัฒนาหลักธรรมาภิบาลที่นำมาจาก
ต่างประเทศให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งใน
ด้านการเมือง และการบริหาร ยิ่งไปกว่านั้น ธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย  
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น จึงมีความ

คะแนน

38

ลําดับ

76

จากท้ังหมด 168 ประเทศ

ปี 2558
คะแนน

36

ลําดับ

99

จากท้ังหมด 180 ประเทศ

ปี 2561
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พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกจิตสำนึก และการป้องกันด้ วยวิธีต่าง ๆ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550 มาตรา 55/1  ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุ กจั งหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด, 2558) เพ่ือทำหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานราชการ
ทุกระดับต้องให้ความสนใจและพยายามจะพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรให้เกิดขึ้นจริง รัฐบาลคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้รื้อฟ้ืนให้มีการจัดตั้ง 
“คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ขึ้นมาอีกครั้ง 
 ทั้งนี้ประเทศไทยมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่หลากหลาย ยกตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1  ตัวอย่างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานที่จัดทำ เครื่องมือในการประเมิน หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and 
Transparency Assessment: 
ITA) (สำนักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส, 2562) 

1. จังหวัด  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล 
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือ
เที ย บ เท่ า  อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
ก อ ง ทุ น  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
หน่วยงานของรัฐที่ขอเข้าร่วม 
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ตารางท่ี 1.1  (ต่อ) 
 

หน่วยงานที่จัดทำ เครื่องมือในการประเมิน หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการ
ประชาสัมพันธ์, 2562) 

ส่วนราชการและจังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) 

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2562ข) 

ส่วนราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) 

การประเมินองค์การมหาชน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2562ก) 

องค์การมหาชน 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561) 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน 
ก.ก.ถ.) 

เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (Minimum 
Service Standard: MSS) (วีระศักดิ์ 
เครือเทพ และคณะ, 2560) 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ซ้ำซ้อน และเครื่องมือที่
ใช้วัดระดับธรรมาภิบาลของหน่ยงานภาครัฐไทยยังมีกรอบแนวคิดไม่ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล การ
ประเมินส่วนใหญ่จะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของ
ระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐมากมาย หลายหน่วยงานมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานเพ่ือ
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ความโปร่งใสอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทยก็ยังเป็นเรื่องร้ายแรง (ผาสุก พงษ์
ไพจิตร และคณะ, 2557) ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยในประเด็นธรรมาภิบาล (Good Governance) 
โดยการเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนกำหนดกรอบ
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0  เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน จะเป็นพ้ืนฐานสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทำให้เกิดการพัฒนา แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กร ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ลดปัญหาการทุจริต ช่วยให้ระบบบริหารของ
รัฐมีความน่าเชื่อถือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่สำคัญเป็นมาตรฐานสากลที่บ่งชี้ถึงระดับ
การพัฒนาประเทศให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หาก
ข้าราชการไทยขาดธรรมาภิบาล ประเทศจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว  
 ความสนใจของผู้วิจัยจึงนำมาซึ่งคำถามในการวิจัย คือ “หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทย
และต่างประเทศมีหลักการใดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน และแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นอย่างไร” 
 

1.2 คำถามการวิจัย 
 

1) หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีหลักการใดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 

2) แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 

2) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เมื่อทราบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงเกิดแนวทางในการ
พัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐได้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ถือเป็น
หลักพ้ืนฐานในการปกครอง หากหน่วยงานในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงต่าง ๆ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จาก
การทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมากขึ้น นอกจากนี้ ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ภาครัฐสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Technical Efficiency) โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อย
ที่สุด เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่คาดหวังไว้ อีกทั้งยังทำให้ข้าราชการทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน และ
ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการปฏิบัติราชการให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต และนำไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.5.1.1  เปรียบ เที ยบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่ างประเทศ  
จากการศึกษาแนวคิดธรรมาภิบาลของต่างประเทศ และสถาบันต่าง ๆ ในระดับสากล ร่วมกับศึกษา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย 

1.5.1.2  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างข้อสรุป และสอบถามแนว
ทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐหรือหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานยึดถือ
ปฏิบัติ ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีและอีก 19 กระทรวง และเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐควรมีส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและได้รับการยอมรับจากประชาชน  
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1.5.2  ขอบเขตของพ้ืนที ่
พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประเทศไทย โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐไทย เพ่ือให้ได้ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นำไปปรับใช้ให้เข้ากับภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนนาธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐไทย และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐในงานวิจัยนี้ครอบคลุมหน่วยงานที่ อยู่ ในราชการส่วนกลาง ทั้ งสำนัก
นายกรัฐมนตรีและอีก 19 กระทรวง (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2559) 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ  

2.3  บริบทการพัฒนาของประเทศไทย 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลในต่างประเทศ 

2.5  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ 
 
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เริ่มมีความสนใจในกลุ่มและอิทธิพลของกลุ่มต่อนโยบายสาธารณะ

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม เน้นความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการนโยบาย ซึ่งระบบราชการต้องการกลุ่มเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

 
2.1.1  กลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) 
เดวิด ทรูแมน (David Truman) ให้นิยามกลุ่มผลประโยชน์ไว้ว่า กลุ่มที่มีความผูกพันกันด้วย

เจตคติ (Attitude) ที่ทุกคนมีความรู้สึกหรือคิดเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับผลประโยชน์และแสดงให้กลุ่ม
อ่ืน ๆ เห็น ตั้งแต่กลุ่มเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาการของกลุ่ม (Truman, 1975 อ้างถึงใน สมพร เฟ่ือง
จันทร์, 2552, น.92) กลุ่มมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของนโยบายสาธารณะ แต่กลุ่มต่าง 
ๆ ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์มีความสลับซับซ้อนใน
กระบวนการตัดสินนโยบายสาธารณะ 
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2.1.2  ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ 
 2.1.2.1  ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralism) 

โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เสนอทฤษฎีพหุนิยม โดย
อธิบายว่า กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคมต่างมีแหล่งอำนาจของตัวเอง ถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีทิศทางแห่ง
อำนาจแตกต่างกันไป อำนาจนั้นอาจเป็นอำนาจทางการเงิน ข้อมูลข่าวสาร หรือความเชี่ยวชาญที่
ต่างกัน ซึ่งแหล่งอำนาจที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้แต่ละกลุ่มต้องใช้วิธีการประนีประนอม เพื่อให้แต่ละ
กลุ่มได้รับผลประโยชน์มากหรือน้อยแตกต่างกัน (Dahl, 1961)  

 2.1.2.2  ทฤษฎีพหุนิยมชนชั้นนำ (Plural Elitism) 
โลวี และโอล์สัน (Lowi and Olson) เป็นนักวิชาการที่กล่าวว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่

สามารถจะครอบงำคนทั้งสังคมได้ แต่เล็งเห็นว่านโยบายสาธารณะมีความแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่
ทางการเมือง ซึ่งหลายพ้ืนที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มชนชั้นนำที่เฉพาะเจาะจง (Lowi & 
Olson, 1970) ประเด็นสำคัญคือพ้ืนที่ทางการเมืองแต่ละพ้ืนที่จะมีกลุ่มผู้นำที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยน
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554) 

จากปัญหาของความเป็นสาธารณะ โอล์สัน  (Olson, 1965) อธิบายว่ากลุ่ ม
ผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลมากกว่าจะเป็นผู้จัดระบบและขัดขวางความเจริญทางเศรษฐกิจ ในที่สุดระบบ
การเมืองและระบบเศรษฐกิจจะถูกทำลายลง ในทางกลับกัน หากกลุ่มผลประโยชน์นั้นมีขนาดใหญ่จะ
เกิดอันตรายน้อยกว่า เพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่จะมีความยากลำบากที่จะทำให้กลุ่มเป็น
หนึ่งเดียวกันบวกกับการต้องใส่ใจผลประโยชน์ที่มีความหลากหลาย (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554) 
ปัญหาอีกประการหนึ่ง โดยปกติแล้วคนมักจะไม่ต้องการรับภาระในการรับบริการสาธารณะจนกว่าจะ
มั่นใจว่าผู้อ่ืนในสังคมก็ต้องรับภาระด้วยเช่นกัน (จันทรานุช มหากาญจนะ, 2559) อาจทำให้ทางออก
ของปัญหามีลักษณะคล้าย ๆ ระบบตลาดเสรี  

 2.1.2.3  ทฤษฎีกลุ่ม (Group Theory)  
ในระบบการเมือง นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิต (Product) จากความพยายาม

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ (Thomas R. Dye, 2012) ซ่ึงมีอิทธิพลมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยคนที่มีความต้องการเช่นเดียวกันจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (Group) แล้วใช้แรงกดดันและการเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561, น.36) ให้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่ม 
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ภาพที่ 2.1  การส่งต่อความต้องการของแต่ละภาคส่วน 
แหล่งที่มา:  ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561, น.37. 
 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในระบบการเมืองและระบบสังคมจะเกิดจาก
ความต้องการร่วมกัน (Common Demand) ของปัจเจกบุคคลที่มารวมกลุ่มกัน จากนั้นกลุ่มก็จะใช้
แรงกดดันและการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ฉะนั้นนโยบายสาธารณะ
จะออกมาในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลสัมพันธ์ (Relative Influence) ของกลุ่มนั้น ๆ (ณัฐกริช เปา
อินทร์, 2561, น.37) 

 
2.1.3  เครือข่ายนโยบาย (Policy Networks) 
จุดเริ่มต้นของแนวคิดเครือข่ายนโยบายมาจากทฤษฎีบรรษัทนิยม (Corporatist Theory) 

แสดงให้เห็นความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์อำนาจนอกรัฐที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจในภาครัฐ 
ซึ่งนโยบายสาธารณะเกิดจากการร่วมกันผลักดันระหว่างภาครัฐ กลุ่มทุน และกลุ่มแรงงาน ทั้งนี้ นัก
ทฤษฎีพหุนิยมมิได้มองว่ากลุ่มผลประโยชน์มีเพียงกลุ่มเดียวและมีเอกภาพ หน่วยงานของภาครัฐเอง
ต้องแข่งขันและเกิดความขัดแย้งกันเอง นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะในปัจจุบันยังเกิดจากการ
ผลักดันของภาคประชาสังคม (Civil Society) ที่มีลักษณะเป็นอิสระต่อกัน (Hill, 2017) แต่ก็สามารถ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายนโยบาย แนวคิดเรื่องเครือข่ายนโยบายจึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และข้อมูลของ
นโยบาย (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554) 

ปัจเจกบุคคล 1 

ปัจเจกบุคคล 2 

ปัจเจกบุคคล n 

กลุ่ม รัฐบาล / ผู้กำหนดนโยบาย 
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2.1.4  อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ 
รัฐบาลจะตัดสินใจเลือกนโยบายใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีอิธิพลจน

เป็นเสียงข้างมากที่แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำ 
โดยกลุ่มผลประโยชน์จะเสนอความต้องการของกลุ่มต่อรัฐบาล รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาข้อดีข้อเสีย
ของนโยบายที่จะเกิดขึ้นจากข้อเสนอของกลุ่มผลประโยชน์ จนกระทั่งออกมาเป็นมติที่ประนีประนอม
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะรับฟังความต้องการ
จากกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่ม ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลจะรับฟังจากกลุ่มผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อรัฐบาลมากที่สุด (สมพร เฟ่ืองจันทร์, 2552) 

 

 

 
ภาพที่ 2.2  เส้นทางการใช้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ 
แหล่งที่มา:  Keefe and Others, 1983, น.259. 
 

Keefe and Others (1983) เสนอเส้นทางการใช้อิธิพลของกลุ่มผลประโยชน์เป็นบทบาท
ของกลุ่มผลประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

 

กลุ่มบุคคลที่เป็น
ตัวอย่าง 

ติดต่อกับสมาชิกและผู้ช่วยโดยตรง 
รัฐสภา กลุ่มผลประโยชน์ 

มหาชน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ 
 

พัฒนา [พัดทะ-] ก. หมายถึง ทำให้เจริญ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) ดังนั้นการ
พัฒนาจึงหมายถึง การทำให้เจริญ 

การพัฒ นาประเทศ  (National Development) คื อ  การ พัฒ นาเศรษฐกิ จ  ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการผลิต และการแข่งขันสูงขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทางด้านจิตใจ รวมทั้งการพัฒนาชนบทให้เป็น
ระบบและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่กล่าวนี้คือความสำคัญ และแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552)
ดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาเกษตรกรรม เป็นเกษตรกรรมที่แปรรูปเป็นผลผลิตที่ทุกชนชาติ
นำไปใช้ได้ เช่น มันสำประหลังอัดเม็ดทำแป้งผงไปปรุงอาหารที่เป็นต้องการของทั่วโลกทำให้เป็น
อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในตัวสินค้านั้น ๆ 

2) อุตสาหกรรม ส่งเสริมการศึกษาในระบบการคำนวณ ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
การติดต่อกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือการค้า การลงทุน การคำนวณนั้นเหมาะกับด้านวิศวกรรม 
ด้านการเงิน ระบบวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ชีววิทยา เกิดจากการคำนวณ ดังนั้นควรปรับปรุงการศึกษา 
เร่งแก้ไขให้มีประสิทธิ์ภาพอย่างถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปได้ว่าการ
แปรรูปนั้นจะมีประสิทธิผลในด้านอุตสาหกรรมลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีของต่างชาติในด้านวิศวกรรม 
เทคโนโลยี 

3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ส่งเสริมให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมเหมาะสมกับ
ความยุติธรรมในสังคม ป้องกันและปราบปรามปัญหาในสังคม ส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ถ้าไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและ
จริยธรรมคุณธรรมคือศาสนาให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

4) พัฒนาบุคคลระดับประเทศ ให้มีความสามารถในด้านการเมือง การติดต่อการ
บริหารประเทศ รวมทั้งจริยธรรมแห่งชั้นชั้นปกครองให้เหมาะสม 

5) พัฒนาระบบกองทัพบก เรือ อากาศ ให้เข้มแข็งน่าเกรงขาม เพ่ือป้องปราม
ประเทศที่เป็นอันธพาลและเพ่ือการติดต่อเจรจาด้านต่าง ๆ ให้ประเทศไทยดูน่าเกรงขาม และเพ่ือเป็น
ศักยภาพในการป้องกันประเทศซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบทหาร อย่างที่อเมริกันติดต่อกับ
ประเทศอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.1  ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้ 
 2.2.1.1  ปั จจั ยท างเศรษ ฐกิ จ  ป ระกอบด้ วยองค์ ป ระกอบสำคัญ  คื อ  ทุ น 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี (ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552) 
 1)  ทุน (Capital) ทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สิ่งสำคัญของการพัฒนาคือ การกระจายการลงทุนไปให้กว้างและเพียงพอ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2)  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่ดิน แร่ธาตุ 
น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ เป็นปัจจัยการผลิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ (อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ , 2553) 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีทรัพยากรมาก จะทำให้
ประเทศนั้น ๆ มีโอกาสพัฒนาได้มากเช่นกัน แต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเพียงพอ นำมาใช้
อย่ างมีประสิทธิภ าพ และมีการพัฒ นาอย่างต่อ เนื่ องจะทำให้ประเทศนั้ น  ๆ  สามารถมี
ทรัพยากรธรรมชาติใช้ได้อย่างยั่งยืน 
 ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประการแรก ทำให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น จากการที่รัฐบาลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจ 
ประการที่สอง ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การบริการ การท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้ทั้งจากภาคการผลิตโดยตรงและด้านการบริการ ประการที่
สาม การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขุดน้ำมัน 
ก๊าชธรรมชาติ แร่ธาตุต่าง ๆ นำมาใช้ประโยชน์ ทดแทนการนำเข้าและยังสามารถส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศได้ ทำให้เกิดรายได้มาพัฒนาประเทศ ประการที่สี่ ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนำมาใช้
สร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้า ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือการบริโภคของประชาชน เช่น การ ใช้แร่ธาตุ ถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและพลังงานน้ำ เป็นต้น ประการที่ห้า ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่ง
น้ำ ทะเล น้ำตก ภูเขา เป็นต้น ใช้เป็นที่พักผ่อนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถนำรายได้มาพัฒนา
ประเทศได้  ประการที่หก ใช้ในการคมนาคมขนส่ง เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น สามารถใช้
ลำเลียงการขนส่งทั้งวัตถุดิบ สินค้า รวมถึงใช้ในการเดินทางสัญจรของประชาชน สนับสนุนการค้าขาย
เพ่ือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ (ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552)` 
 3)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณค่าของประชากรเป็นหลัก  
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลาง หรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา เพราะคนเท่านั้นที่เป็นปัจจัยชี้ขาดถึงความสำเร็จ
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ของการพัฒนาในทุกเรื่อง (ธีรวี ทองเจือ และปรีดี ทุมเมฆ , 2560, น.391) การศึกษาประชากร 
ครอบคลุมไปถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการทำงาน ภาวะเจริญพันธุ์ อัตราการเกิด อัตรา
การตาย และอัตราการย้ายถิ่น เป็นต้น คุณภาพของประชาชนเป็นหน่วยผลิตที่มีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
 4)  ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อผลิตภาพการผลิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, 2551) ซึ่งหน้าที่จะเป็นตัวตัดสินใจเลือกการ
ผลิตสินค้าและบริการว่าจะผลิตอะไร จำนวนเท่าไร จะเลือกปัจจัยใดในการผลิต เป็นผู้ เลือก
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการผลิต การขยายตลาดสินค้าและการบริการ เป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัย 
และความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ผู้ประกอบการมีหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือดำเนินธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพ 
 5)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ (พอพันธ์ อุยยานนท์, 2557) ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตสินค้าและ
การบริการมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน การกระจายรายได้ โครงสร้างตลาด 
การค้าและการลงทุน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

2.2.1.2  ปัจจัยทางการเมือง 
 ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวความคิดทางการเมือง หรือปรัชญาทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบต่างมีอิทธิพลต่อทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจแตกต่างกัน เช่น ระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เสรีนิยม และคอมมิวนิสต์ เป็นต้น 
นอกจากนี้แนวนโยบายเศรษฐกิจย่อมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ภายใต้กรอบ
การเมืองด้วยกัน ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมือง รูปแบบการปกครอง และการบริหารจัดการ ฉะนั้น
จึงต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและการเมืองควบคู่กันไป (ปภาภัทร อัครางกูร, 2550, น.26) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศที่สงบสุข ปราศจากภัยสงคราม ระบบ
การเมืองในประเทศดำเนินไปอย่างเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง ประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
จะทำให้ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน มีความมั่นใจการประกอบอาชีพ รัฐบาลสามารถวางนโยบาย
และกำหนดมาตรการทุก ๆ ด้านในการพัฒนาประเทศได้เต็มที ่

2) รูปแบบการปกครอง มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระบบ
คอมมิวนิสต์ ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เป็นต้น ระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบบใด หาก
ผู้ปกครองประเทศขาดความรับผิดชอบ ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่มวีิสัยทัศน์ มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ก็ไม่
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สามารถนำพาประเทศให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ดังนั้นในการพัฒนาประเทศ
ผู้บริหารประเทศต้องมีความตั้ งใจจริง มีความสามารถระดมความคิด ความร่วมมือร่วมใจ  
จากประชาชนในประเทศ เพ่ือให้ประเทศประสบสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) การบริหารจัดการ ผู้ปกครองประเทศนอกจากควรมีวิสัยทัศน์แล้ว การ
วางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบายแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว การบริหารจัดการบ้านเมืองให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสังคมและบริหารจัดการให้การเมือง
ดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ 

2.2.1.3  ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ค่านิยม ความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัว ชนชั้นทาง
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวคือ ค่านิยมเป็นสิ่งที่คนสนใจ ปรารถนาที่จะได้ จะเป็น หรือ
แนวทางการดำเนินชีวิตซึ่งมีค่านิยมหลายแบบเช่น ค่านิยมทางสังคม จิตวิทยา ได้แก่ การเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ ความรักสันโดษ ค่านิยมทางจริยธรรมที่เชื่อในศาสนา กฎแห่งกรรม ยึดความเมตตา ค่านิยม
ทางการเมือง ได้แก่ ยึดหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ยึดถือความต้องการของประชาชน 
ความสัมพันธ์ของบุคคล บุคคลย่อมมีสมาชิกภาพ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ผูกพันกับกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิก ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด ครอบครัวมีส่วนปลูกฝัง
ค่านิยมให้กับสมาชิกในครอบครัว ให้มีเหตุผล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ซื่อสัตย์ และอ่ืน ๆ จึงถือว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ถือว่ามี
อิทธิพลต่อบุคคลมากด้วยคำสอนและธรรมเนียมปฏิบัติในศาสนาต่าง ๆ มีข้อปฏิบัติ และสิ่งปลูกฝัง
ความเชื่อ ค่านิยมให้กับบุคคล เป็นเครื่องกระตุ้นหรือขัดขวางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้ (ภัทรษมน รัต
นางกูร, 2552) 

 
2.2.2  ปัญหาของการพัฒนาประเทศไทยที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 

 2.2.2.1  ความไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (อายุษ ประทีป ณ ถลาง, 2560) 
 ความเป็นประชาธิปไตยจะเป็นรูปแบบใด ต้องดูลักษณะทางการเมือง การปกครองใน
ประเทศนั้น ๆ เช่น“เสรีประชาธิปไตย” เป็นแบบที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกชนทั้งการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ “สังคมนิยมประชาธิปไตย” เป็นแบบที่ให้สิทธิแก่ปัจเจกชน มีสิทธิอิสระเสรีในการเลือก
ผู้ปกครองตามความต้องการของตน ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐจะเข้ามาแทรกแซง เพ่ือความเป็น
ธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาส “ประชาธิปไตยนำวิถี” เป็นลักษณะการปกครองที่รัฐควบคุมการเมืองและ
เศรษฐกิจในสภาพของการเมืองการปกครองของประเทศไทยจะต้องเป็นลักษณะเฉพาะ.เนื่องจากเรามี
พุทธศาสนาและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปัจจุบันสภาพที่เป็นอยู่ คือ 
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1) การปกครองในระดับท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การบริหาร
การปกครองยังถูกควบคุมโดยระบบราชการ วิธีการยังไม่ยอมรับในแนวคิดที่ว่า “ประชาชนเป็นผู้รู้ดี
ถึงความต้องการ” 

2) การปกครองยังยึดศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง การบริหารการปกครองชอบ
ใช้วิธีของเผด็จการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย 

3) การเลือกตั้งยังมีการซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนถูกชี้นำโดยอิทธิพล
ทางด้านเศรษฐกิจ การเลือกตัวแทนเพ่ือไปทำหน้าที่ในการบริหารหรือตรารัฐธรรมนูญยังไม่เกิดจาก
ตัวแทนปวงชนอย่างแท้จริง 
 2.2.2.2  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเสรี 
 ระบบการค้าเสรีเป็นเครื่องมือของรัฐในการเปิดโอกาสให้บุคคลมีการแข่งขันทาง
ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ แต่สิ่งที่พบคือในปัจจุบันคือโอกาสความเท่าเทียม
ของประชาชนไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน ข้อมูลข่าวสาร การผลิตสินค้าจะตกอยู่กับผู้ที่มีทุนมาก 
มีโอกาสดี ดังนั้นจะเกิดการผูกขาดในการผลิตสินค้าและการตั้งราคา ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับผู้บริโภค 
กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องซื้อสินค้าในราคาที่กำหนด ในขณะที่คุณภาพของสินค้ายังไม่
เหมาะสมกับราคาสินค้าที่ถูกกำหนดขึ้น 
 2.2.2.3  ปัญหาสังคม 
 สภาพสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ปล้นฆ่า ค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงจนถึงฆ่ากัน
ตาย และอีกหลากหลายปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วประเทศไทย 1,121 คน สรุปผลได้ (สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560) 
ดังนี้ 5 อันดับ ปัญหาสังคมไทยที่ประชาชนคิดว่าต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน อันดับ 1 การหลอกลวง/ล่วง
ละเมิดทางเพศของมนุษย์ ร้อยละ81.53 อันดับ 2 การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในแวดวง
ราชการ/การเรียกรับสินบน ร้อยละ 80.20 อันดับ 3 ความรุนแรงโหดร้ายในครอบครัว/ฆ่ายกครัว/
การทำร้ายกันในครอบครัว ร้อยละ 78.32 อันดับ4 การปล้นฆ่า ชิงทรัพย์/ลักทรัพย์ ร้อยละ 71.81 
อันดับ 5 การหลอกลวงต้มตุ๋น/ฉ้อโกงทรัพย์สินเงินทอง ร้อยละ 61.20  

แผนพัฒนาประเทศท่ีผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงให้ความสำคัญในด้าน
การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาน้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือปัญหาโสเภณี การค้า
มนษย์ การขูดรีดแรงงาน อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการปฏิรูประบบ
ราชการในรูปแบบต่าง ๆ 
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2.2.2.4  ปัญหาการยอมรับจากนานาชาติ 
 แนวคิดในการลงทุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว จะไม่ยอมรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาลเผด็จการ เพราะการลงทุนจะขาดความมั่นคง ดังนั้นการกำหนดบทบาทและท่าที
ทางการทูตกับนานาชาติต้องกระทำอย่างชาญฉลาด สร้างมโนทัศน์ที่ดีต่อประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 2.2.2.5  ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
 ในภาวะที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตย กองทัพจะต้องประคับประคองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รักษาความมั่นคงในประเทศ ขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันทางเทคโนโลยี โดยเป็น
ที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญแล้วสามารถดูดเอาทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่ด้อย
พัฒนามาใช้ประโยชน์เอง ดังนั้นโอกาสความเสียเปรียบด้านดุลการค้า และฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศย่อมจะมีผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติ จึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ
โดยตรง 
 

2.3 บริบทการพัฒนาของประเทศไทย  
 

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่สาม (Third World Countries) 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในโลก นั่นคือประเทศกำลังพัฒนา (Developing Country) รัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้วางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ผ่านการปฏิรูปในหลายด้าน การปฏิรูปนี้
ให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ โอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถในการแข่งขัน และระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ การปฏิรูป
ที่ได้เริ่มดำเนินการ ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาดำเนินการหลายปี ทั้งการ
ปรับปรุงระบบรถไฟรางคู่ การปฏิรูปด้านกฎระเบียบข้อบังคับ เพ่ือปรับปรุงความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ การตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้น การถ่ายโอนการกำกับดูแลสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจไปอยู่ภายใต้ความ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย การอนุมัติภาษีมรดกและภาษีอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราก้าวหน้า 
และการเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งมาแทนที่โครงข่ายคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอก
ระบบที่ยกเลิกไป 

ในอนาคต การปฏิรูปจะสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพและมีการนำไปใช้
ดำเนินการได้ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ความพยายามในการปฏิรูป ส่งผลให้เกิดความสำเร็จทาง
เศรษฐกิจตามที่มุ่งหวังไว้ นอกจากนี้ การปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในเรื่องการศึกษา ขีดความสามารถใน
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การแข่งขัน รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและระบบราชการ มีส่วนสำคัญที่
จะทำให้ประเทศไทยก้าวจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี รายได้สูง ซึ่งธนาคารโลกได้
สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (World Bank, 2017) 

รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมาก และได้เปิดตัวโครงการ
หลายโครงการ ตั้งแต่การขยายการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปทุกหมู่บ้านทั่วประเทศจนถึงการ
จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics Center) ซึ่งโครงการเหล่านี้ต่างมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมการเชื่อมต่อเครือข่าย สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น นี่เป็นตัวอย่างของโครงการตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
ดิ จิทั ล  ทั้ ง ใน เรื่ องความปลอดภั ย  (Security) โครงสร้าง พ้ืนฐาน  ( Infrastructure) ภาครัฐ 
(Government) กำลังแรงงาน (Manpower) และท้ายที่สุด คือ แอพพลิ เคชั่น (Application)  
รวมเรียกสั้น ๆ ว่า “SIGMA” 

ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเปลี่ยนโฉมประเทศไทย การบริการโทรศัพท์มือถือมี
ราคาที่ไม่สูงจนเกินไปและมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ทักษะทางด้านดิจิทัลในเชิงเทคนิค รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบข้อบังคับ เมื่อปีพุทธศักราช 
2559 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 82 ของ 175 ประเทศในเรื่องการพัฒนาภาคโทรคมนาคม 
(ITU-D) จากตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งวัดการเข้าถึง การ
ใช้งาน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นอกจากนี้ ในการสำรวจด้าน 
E-Government ขององค์ ก ารสหป ระชาชาติ  ซึ่ งติ ดต ามความก้ าวหน้ า ในการใช้ ระบ บ  
E-Government ในการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 77 จาก 
193 ประเทศ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2559) อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศกำลังพัฒนาหลาย
ประเทศประสบอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นความสำคัญและ
วางเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพ่ือก้าวข้ามกับดักของความยากจนให้ได้  

อย่างไรก็ตาม ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ประกอบ
กับรัฐบาลที่ผ่านมามักจะเน้นนโยบายในระยะสั้น เป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ปัญหาฉุกเฉินมากกว่าที่จะมองถึงการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่
จะต้องนำมาศึกษาเป็นแนวทางในการลดปัญหาความยากจนและกับดักรายได้ปานกลาง ทั้ง การ
พัฒนาคน การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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2.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดทำยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560) 

หลักธรรมาภิบาลยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พุทธศักราช 2560 - 2564) รัฐบาลเป็นผู้นําในการวางนโยบายขับเคลื่อนประเทศ การดําเนิน
นโยบายด้านต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย ถึงแม้ประเทศไทยได้นําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเวลาพอสมควร แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ทั้งหมด เพียงแต่ทําให้ปัญหาเหล่านั้นเบาบางลง แต่ถือเป็นเป้าหมายที่
ประเทศไทยจะต้องเดินไปให้ถึงและยังต้องพัฒนาหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งหลักการสากลของธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่สําคัญ 

 
2.3.2  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พุทธศักราช 2561 - 2580) 

 จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศเป็นวาระแห่งชาติและต้องการที่จะวางรากฐานให้เกิดการ
ปรับปรุงประเทศในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
การจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการปฏิรูปประเทศในหลาย
ด้าน ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นได้ริเริ่มให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาวของประเทศ
ในช่วง 20 ปี เพ่ือให้เป็นเป้าหมายหลักของคนในชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติในภาพรวม 20 ปี มาสู่การดำเนินการในช่วงทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ ในมาตรา 162 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จะต้อง
แถลงนโยบายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภาด้วย (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560) 

ในกระบวนการนี้หลายฝ่ายเริ่มมีความเห็นว่า การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่
การปฏิบัติในช่วงทุก 5 ปี น่าจะใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก ดังนั้นการพัฒนา
ต าม แผน ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ ใน ช่ ว ง 20 ปี  จ ะ เริ่ ม ต้ น ด ำ เนิ น ก ารอย่ า ง เป็ น ท างก าร ใน ปี   
พุทธศักราช 2561 - 2580 ภายใต้การดำเนินการใหม่ โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เริ่มใช้ในปี 2560 - 2564 ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นภารกิจที่สำคัญ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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กระบวนการทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีกลไกและกฎหมายขึ้นมารองรับ ซึ่งในช่วงของการหารือ
ในการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 หรือการปฏิรูปประเทศมีหลายฝ่ายเห็นว่าสภาพัฒน์เป็น
องค์กรที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดทำแผนของประเทศไทย เพราะมีประสบการณ์ในการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาเป็นแผนระยะยาวที่สุดของประเทศมา
เป็นเวลานาน จึงเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งได้รับมอบภารกิจหลักในการสานต่อหรือรองรับยุทธศาสตร์ชาติที่
เริ่มใช้ ให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดสู่แผนต่าง ๆ รวมถึงมีการประเมินผลและ
การตรวจสอบการดำเนินการ เรื่องนี้จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมสำนักงานและข้าราชการ
ของสภาพัฒน์ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต (สิปปนนท์ เกตุทัต, 
2559, น.141-142) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นการวางรากฐานของประเทศตั้งแต่บัดนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้า 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลในอนาคตจะต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติทุกกระเบียด
นิ้ว จนไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นในการปฏิบัติได้ แต่หมายความว่า การกำหนดกรอบของนโยบายให้มี
ความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติการเมืองหรือเศรษฐกิจก็จะมีกรอบการวางนโยบายในภาพรวมเอาไว้ 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการแบ่งยุทธศาสตร์ชาติออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ภาพที่ 2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พุทธศักราช 2561 - 2580) 
แหล่งที่มา:  ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561. 
  

หลักธรรมาภิบาลถูกนํามาบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

จากนี้ไปจนถึงปี พุทธศักราช 2580 อนาคตของคนไทยจะมีความมั่นคงขึ้น ซึ่งเป็นการทำงาน
ที่สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะมีต่อเนื่อง
ตั้งแต่ฉบับที่ 12-15 รวมเป็น 4 ฉบับด้วยกัน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความมั่นคง การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและการปรับ
สมดุล พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย
ประชารัฐและการนำประเทศก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หลังจากที่ พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1.ความมั่นคง

2.การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4.การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม

5.การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

6.การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ



22 
 
ประกาศบังคับใช้ การเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน เป็น
การเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรมให้หลุดจากกับดัก ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
2.3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พุทธศักราช 2504 - 2564) จำนวน 12 
ฉบับ มีสาระสำคัญของแต่ละแผน ฯ (ศิริพร สุเมธารัตน์, 2556) ดังนี้ 
  2.3.3.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 (พุทธศักราช 2504 - 

2509) 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุน
ในสิ่งก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเขื่อนเพ่ือการชลประทานและ
พลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ ภาครัฐได้ทุ่มเททรัพยากรเพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้มีการลงทุนใน
ภาคเอกชนเป็นหลัก และทำให้คนมีงานทำ 
  2.3.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พุทธศักราช 2510 - 

2514) 
  เริ่มมีการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่ชนบท หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม ทำ
ให้การส่งออกสินค้าเกษตรตกต่ำ ภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาและ
สาธารณะสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ ได้รับ คือ  
การกระจายรายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย 
  2.3.3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  3 (พุทธศักราช 2515 - 

2519) 
  จากการพัฒนาเศรษฐกิจและนำไปสู่การพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 2 
แต่ในขณะนั้นเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรก ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว เกิดปัญหาเงินเฟ้อ และ
การว่างงาน รวมถึงเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 และ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 
จึงมีการกำหนดกรอบแผนในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง รวมถึงแผนในการลดอัตราการเพ่ิมของ
ประชากร จากร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ 2.5 
  2.3.3.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  4 (พุทธศักราช 2520 - 

2524) 
  ในขณะนั้นเกิดวิกฤติน้ำมันครั้งที่ 2 ทำให้สถาบันทางการเงินในประเทศไทยล้ม จึงมี
การวางแผนในการลดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมือง รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประการแรก เน้นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่งเสริมการลงทุนและการ
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จ้างงาน ประการที่สอง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประการที่สาม เน้นสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง 
  เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ได้รับ คือ การพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ 
ขยายตัวตามเป้าหมาย การขึ้นราคาน้ำมันของกลุ่มโอเปค (OPEC) ทำให้สินค้ามีราคาแพงและเกิดเงิน
เฟ้อ รายจ่ายภาครัฐเพิ่มสูงข้ึน ทำให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้า 

2.3.3.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  5 (พุทธศักราช 2525 - 
2529) 

  ประการแรก มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ชนบท เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน โดยขยาย
การบริการพ้ืนฐานของรัฐไปสู่ชนบทมากขึ้น เช่น การสาธารณสุขและการสาธารณูปโภค เป็นต้น 
แก้ไขปัญหาการว่างงาน และเร่งการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพ่ือฝ่าวิกฤติภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว ลดค่าเงินบาท รณรงค์มุ่งเน้นความประหยัด ใช้ของไทยและส่งออกสินค้าไทย รวมถึงมีการค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ประการที่สอง การฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยลด
การขาดดุลการค้า เร่งระดมเงินออม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และกระจายอุตสาหกรรมไปยังส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น 

  เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ได้รับ คือ ประการแรก การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันและการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศ ประการที่สอง เกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเงิน เพราะการใช้จ่ายเกินตัวทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง และประการที่สาม เกิดความเสื่อม
โทรมในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.3.6  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  6 (พุทธศักราช 2530 - 
2534) 

  ประการแรก มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดหนี้สินต่างประเทศ 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด เพ่ือให้การส่งออกสินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
ประการที่สอง เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมควบคู่กันไป ประการที่สาม เน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน และกระจายรายได้ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ประการที่สี่ เน้นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารในภาครัฐ เพ่ือเร่งการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ได้รับ คือ 1) ฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศมี
เสถียรภาพ คนไทยมีรายได้และการจ้างงานเพ่ิมสูงขึ้น ภาระหนี้สินของประเทศลดลง ทุนสำรอง
ระหว่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 2) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นผลจากการ
ส่งออก การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจไทยเปิดกว้างสู่ระบบเศรษฐกิจสากล
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มากขึ้น 3) ผลกระทบ คือ ความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเหลื่อม
ล้ำในการกระจายรายได้ระหว่างคนเมืองและคนในชนบทมีมากขึ้น 

2.3.3.7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  7 (พุทธศักราช 2535 - 
2539) 

  ประการแรก เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู่กับ
การพัฒนของสังคม ประการที่สอง เน้นรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยพัฒนาการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการส่งออก ประการที่สาม เน้นการกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและ
ชนบท ประการที่สี่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประการที่ห้า  
เน้นพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

  เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ได้รับ คือ 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตาม
เป้าหมาย รายได้ประชาชาติและรายได้เฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น 2) การแก้ปัญหาความยากจน
และกระจายรายได้ยังไม่ได้ผล ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนเมืองกับคนในชนบทยิ่งห่างกันมากขึ้น  
3) ความเสื่อโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ และปัญหา
มลพิษของสิ่งแวดล้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

2.3.3.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 (พุทธศักราช 2540 - 
2544) 

  ประการแรก เน้นพัฒนาคน หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพความสามารถในด้านต่าง ๆ ประการที่สอง เน้นการพัฒนาที่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดต่อจากการพัฒนาคน 

  เมื่อสิ้นแผนฯ ผลที่ได้รับ คือ ในช่วงปลายปี พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยประสบ
ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจอย่างรุนแรง เกิดการว่างงาน ธุรกิจล้มละลาย และปัญหาหนี้สินจาก
ต่างประเทศ จนนำไปสู่การขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) จากวิกฤติการณ์ครั้งนี้จึงได้ปรับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2.3.3.9  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  9 (พุทธศักราช 2545 - 
2549) 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นปรัชญานำทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นวิกฤติสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตและ
การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ  
ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์  
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง 
ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทาง
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากต่างชาติได้เป็นอย่างดี การ
เชื่อมต่อนโยบายทางเศรษฐกิจจากแผนฯ 8 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

  แผนพัฒนาฉบับที่ 9 จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะปานกลางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวและมีการดำเนินการต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 ในด้านแนวคิดที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้าน
ตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่
ดีให้เกิดข้ึนในทุกระดับชั้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 

  สำหรับด้านการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนและครอบครัว เพ่ือเสริมรากฐานของสังคม และปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ให้สมดุลยั่งยืนอันเป็นการยึดหลักสำคัญของกลไกการบริหารจัดการที่ดี  6 ประการ เป็นหลักธรรมาภิ
บาลอันเป็นยุทธศาสตร์พ้ืนฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งหมด เพราะหมายถึงการบริหาร
จัดการที่ดีโดยใช้อำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญคือการจัดสรรอำนาจ เพ่ือการสั่งการให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้เกิดผลตามที่ต้องการ รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างทางวัฒนธรรมและระบบคุณค่าใน
สังคม เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมของ
ประเทศท่ีจะพัฒนาทุกภาคส่วนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งมสีาระสำคัญดังนี้ (ปาริชาต เทพอารักษ์ 
และอมราวรรณ ทิวถนอม, 2550, น.12-17) 

1) หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎกติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายโดยคำนึงถึง
สิทธิ เสรีภาพของสมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความ
ชัดเจน มีระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจะช่วย
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ควบคุมการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรมพร้อมไปกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด โดยการใช้อำนาจรัฐและจะเกิดผลในทางตรงกันข้าม หากกฎหมายและ
ระบบพฤติธรรมอ่อนแอจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อกฎหมายและ
แพร่กระจายกว้างขวาง นำไปสู่การทุจริตในระดับการใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง  กระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

2) หลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต และการบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่
เพียงแต่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความสำคัญกับการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการอัน
ถูกต้อง การยึดถือระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะระบบคุณค่าและค่านิยม
ต่าง ๆ ในระบบราชการจะเป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของข้าราชการและชี้นำวิธีการให้บริการแก่
ประชาชนด้วย 

3) หลักความโปร่งใส การทำงานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้จะ
ส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั้น
ถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้
ในวิธีการและขั้นตอนการทำงานได้ มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนผลการดำเนินงานจะ
ส่งผลให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและผลของงานมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น
ธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชน
มีความม่ันใจว่าข้าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน 

4) หลักการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่ทวีความสำคัญต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองมากขึ้นทุกขณะ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาร่วมรับรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนินการของโครงการ รวมทั้ง
ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานที่
มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพ่ือให้รัฐบาลนำไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คำแนะนำ
ปรึกษาร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นการ
สื่อสารสองทาง เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ในขณะเดียวกันจะก่ อให้เกิด
กระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบาย และการดำเนินงานของภาครัฐให้ดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน 
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5) หลักความคุ้มค่ า  การพัฒนาที่ ยั่ งยืนจะต้องบริหารจัดการและ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม คำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน วิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศเมื่อปี พุทธศักราช 2540 ที่ผ่านมามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
จัดสรรทรัพยากรในสังคมไปลงทุนในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหาร
จัดการที่ไม่ดีในส่วนของภาครัฐ ในขณะที่รัฐยังคงฐานะเป็นแกนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการ
ทำงานให้คำนึงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น 

6) หลักความสำนึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการการทำงานที่ จะช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นความสำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
จะต้องมีลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออำนวยให้เกิดการรับผิดชอบ 3) การ
ทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง 4) การมีแผนสำรอง การติดตามประเมินผลการทำงาน เนื่องจากภาครัฐเป็น
ผู้ให้ 5) หลักความสำนึกรับผิดชอบเป็นกระบวนการการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
6) การทำงานให้ดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของรัฐในทุก
ระดับ ดังนั้นจึงต้องการสร้างเครื่องมือ และวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่ออำนาจหน้าที่ในการบริหาร และการเงิน การบังคับให้เกิด
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการให้
รับผิดชอบภารกิจต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทำของตนเอง 
  สำหรับการเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแข็ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม 2) การปรับโครงสร้าง
การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน และ 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยังยืนคือการใช้ยุทธศาสตร์  3 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม 2) การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ 3) การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้แผนพัฒนาฉบับที่ 9 
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องผนึกพลังร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม ผลักดันให้เกิด
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติและค่านิยมของคนไทยให้ตระหนัก  เข้าใจและเรียนรู้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมโลกยุคใหม่อย่างเป็นระบบ เกิดการจัดการทางสังคมในเชิง
ยุทธศาสตร์ มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ใหม่ ๆ ในการรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทำให้คนไทยคิดเป็น ทำเป็น พ่ึงตนเองได้มากขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีขึ้น รู้รัก
สามัคคี รู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันต้องปรับวิธีการทำงาน โดยให้ความสำคัญต่อ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปรับระบบงบประมาณให้เอ้ือต่อการดำเนินงานของท้องถิ่น ตลอดจน
การปรับบทบาทของหน่วยงานกลางในการประสานงาน และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการในทุก
ระดับให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฉบับที่ 9 ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การจัดทำ
แผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ที่เริ่มจากระดับชุมชนและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดับที่สูงกว่า โดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม ในการร่วมคิดร่วมทำและร่วมกัน
รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตาม การประเมินผลและกำหนดดัชนีชี้วัดที่
ชัดเจนในทุกระดับเพ่ือการดำเนินงานตามแผนมีความต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการประเมินผลการทำงานของภาครัฐอย่าง
โปร่งใสอีกด้วย 
  ดังนั้นวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายที่เน้นการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสร้าง
ค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติและ
กระบวนการทำงาน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ และก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน โดยกำหนดสภาพสังคมไทยที่
พึงประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ 1) สังคมคุณภาพ 2) สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3) สังคมสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งรัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะต้อง
ดำเนินนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่  9 นี้ เพ่ือให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง แต่ผลที่
ตามมาคือปัญหาความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนกลับสูงขึ้นและเกิดปัญหาหนี้สินของครัวเรือน
มากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง เนื่องมาจากสังคมไทยเกิดภาวะสังคมบริโภคตามระบบทุนนิยมอย่างรุนแรง
ตามนโยบายการขยายตัวของการค้าเสรีในระบบทุนนิยม ซึ่งอาจเกิดวิกฤตกิารณ์อีกครั้งหนึ่ง 

2.3.3.10  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พุทธศักราช 2550 - 
2554) 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ควบคู่กับแนวคิดที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืนและเป็น
ธรรม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
  2.3.3.11  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พุทธศักราช 2555 - 
2559) 
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  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาให้เกิด “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ดังนี้ 
   1)  เร่งสร้างความสงบสุขให้สังคมโดยร่วมมือกันสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันทั้งสังคม 
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาคราชการ การเมืองและประชาสังคมให้เข้มแข็งภายใต้หลักประชาธิปไตยที่
ถูกต้องเหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน 
   2)  มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง
และสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถสติปัญญาและ
จิตใจให้พร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ 
   3)  เพ่ิมชนชั้นกลางให้กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เพราะชนชั้น
กลางเป็นกำลังสำคัญในการประสานประโยชน์และพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลพร้อมทั้งส่งเสริมให้
ทุกชนชั้นรู้จักหน้าที่ของตนเองและร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าและน่าอยู่ 
   4)  พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทยและผลิตอาหารให้เพียงพอ
สำหรับทุกคน เร่งพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณมาก 
หรือมีผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่สูงพอที่จะเลี้ยงดูคนในประเทศและส่งออกสินค้าสนองความ
ต้องการของประเทศต่าง ๆ สามารถเป็นผู้นำการผลิตและการค้าในเวทีระดับโลก รวมทั้งรักษาความ
โดดเด่นของอาหารไทยที่ต่างประเทศชื่นชอบ 
   5)  ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

2.3.3.12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พุทธศักราช 2560 - 
2564) 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ใน
ลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี วิสัยทัศน์สู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย  
5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
  ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  กรอบวิสัยทัศน์ คือ ประการแรก กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จาก
สถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ ประการที่สอง การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country 
Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำขึ้น 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย คือ ประการแรก การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ประการที่สอง การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และการสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประการที่สาม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประการที่สี่ 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ประการที่ห้า การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  การวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
  รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะ
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ยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางแล ะ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่ ง
คั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 
  จากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  12 ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากล 
การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่น ยังขาด
ความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม รวมถึงยังมีการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัด (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
2.1  
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ตารางท่ี 2.1  ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พุทธศักราช 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(พุทธศักราช 2560 – 2564) 

ประเด็นตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

ประเด็นที่แตกต่างจาก 

แผน ฯ ฉบับอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน

ความมั่นคง 

1. สร้างความม่ันคงของชาติ 1. โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

2 . พั ฒ น า เศ รษ ฐ กิ จ ไท ย

เข้มแข็ง 

2. นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

3. เพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การพัฒนาเมือง พ้ืนที่  

และเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

4. ลดความเหลื่อมล้ำ 4. ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

6. พัฒนาการบริหารจัดการใน

ภาครัฐ 
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2.3.4  ประเทศไทย 4.0  
รัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

ประกาศโมเดล ประเทศไทย 4.0 ในปี พุทธศักราช 2559 โดยนโยบายของรัฐบาลเน้นไปที่การสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากประเทศไทย 1.0 
– 4.0 เกิดเป็นพลวัตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 

2.3.4.1  ประเทศไทย 1.0 คือ ยุคของเกษตรกรรม เน้นการทำเกษตร ขายสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงชีพ และส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก 

2.3.4.2  ประเทศไทย 2.0 คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึนใน
ประเทศเพ่ือทดแทนการนำเข้า โดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า อุปกรณ์เครื่องเขียน 
เครื่องดื่ม เป็นต้น 

2.3.4.3  ประเทศไทย 3.0 หรือยุคปัจจุบัน เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เหล็กกล้า รถยนต์ เป็นต้น โดยใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยเน้นภาคการส่งออก (Export) 

2.3.4.4  ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ รูปแบบ (Model) การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
income trap) เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สํานักงาน ก.พ. สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล, 2560) 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทยจากการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจประเภท
อุตสาหกรรมหนักไปสู่การสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจประเทศ
ไทย 4.0 ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกตามกระแสหลักของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นสินค้าส่งออก ตัวอย่างกลุ่มประเทศโลกตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส แคนาดา และ 
เดนมาร์ก เป็นต้น รัฐบาลของประเทศที่กล่าวมามีการออกนโยบายเพ่ือดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมเข้ามาเป็นประชากรของประเทศนั้น ๆ หรือในเอเชียที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์
ให้เงินทุนแก่บริษัทสตาร์ทอัพ (Startup) ธุรกิจเกิดใหม่แบบให้เปล่าและร่วมลงทุนเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น
สตาร์ทอัพ (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560) 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมืองซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการมุ่งสร้างนวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านการเมืองคือ การเมืองภาคประชาชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเอกชนโดยการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ทำให้การปกปิด
ข้อมูลของรัฐบาลทำได้ยากขึ้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐได้ง่ายขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียล (Social Media) ก่อให้เกิด
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กระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560) ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ใช้ Facebook เป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนอีกทางหนึ่ง 
ในขณะที่สิ่งที่น่าจับตามอง คือ การสวนทางของการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
ก้าวไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง แต่มีการควบคุมการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนผ่าน 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งการปิดกั้นการแสดงออกทางด้านการเมืองอาจส่งผลให้เกิดความย้อนแย้ง ใน
ด้านการพัฒนา กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาทางด้านการเมืองก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประเทศไทย 4.0 จึงถือเป็นนโยบายที่ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากลที่นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการผลักดันการสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่
ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องวางเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว คือ มากกว่า 3 - 5 ปี เพ่ือให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันในระดับสากลได้ โดยไม่ถูกทิ้งให้กลายเป็นประเทศที่เน้นการ
บริโภคนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และกลายเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแบบ
นวัตกรรมเทคโนโลยีไปในที่สุด  

การพัฒนาโดยการวางเป้าหมายระยะยาว จำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
และวิจัยร่วมกับองค์กรเอกชนทั้งของประเทศไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยต้องเป็น
ผู้นำในการพัฒนา และส่งเสริม ซึ่งควรคำนึงถึงการพัฒนาแบบยั่งยืน ผู้วิจัยได้สรุปการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ดังภาพที่ 2.4  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนา อยู่ในยุคประเทศไทย 3.0 คือ ทำมาก แต่

ได้น้อย ยังไม่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง เพราะประเทศไทยพ่ึงพาภาคต่างประเทศ

มากเกินไป รวมถึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และโอกาสระหว่าคนรวยและคนจน 

รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศโดยมีวิสัยทัศน์ ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง

คั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย

วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองต่อการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ 

การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ

ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทาง

สังคมท่ามกลางพหุสังคม การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ 

ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข

สอดคล้องกับความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็น

ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  อันเป็นผลประโยชน์

แห่งชาติ (คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ, 2559) จึงมีนโยบายให้นำแนวคิดประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก ได้แก่  

1)  กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  

2)  กับดักความเหลื่อมล้ำ และ 

3)  กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา เพราะนวัตกรรมจะทำให้ประเทศไทย ทำน้อย 

แต่ได้มาก และสามารถสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม  นำประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
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2.3.5  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐไทยที่สำคัญ ได้แก่ 
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) มีรายละเอียดของแต่ละองค์กรดังต่อไปนี้ 

 2.3.5.1  สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 
วิสัยทัศน์ของ ป.ป.ช. คือ การเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อม่ันทั้งในและต่างประเทศ 
พันธกิจของ ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ, 2558) มีดังต่อไปนี้ 
1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมเก่ียวกับการซื่อตรง มี

วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต กระตุ้นให้สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต
อย่างกว้างขวาง  

2)  พัฒนากลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้ เอ้ือต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป 

3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เข้มแข็ง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4)  พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบทรัพย์สิน มีบุคลากรที่มี
ความสามารถระดับมืออาชีพ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรมในพ้ืนที่ มีระบบการทำงานและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว เท่าทัน และมีประสิทธิภาพ 

5)  เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อที่ทันสมัย
และเหมาะสมเป็นเครื่องมือ 

2.3.5.2  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , 
2561) 
วิสัยทัศน์ของ ป.ป.ท. คือ ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง 
พันธกิจของ ป.ป.ท. มีดังต่อไปนี้ 

1)  บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2)  เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการ
ทุจริต 

3)  กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรร
มาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ป.ป.ท. มี 4 ประเด็น ได้แก่  
1)  พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ

หน่วยงานภาครัฐ 
2)  ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ต่อต้านการทุจริต 
3)  พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  4) เพ่ิมขีด

สมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2.3.5.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , 
2559) 
วิสัยทัศน์ของ สตง. คือ การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
พันธกิจของ สตง. มีดังต่อไปนี้ 

1)  พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล และ
เสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง ปรากฏผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
และนานาชาติ และสามารถน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

2)  ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม 
ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพ่ือน่าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล 

4)  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ของ สตง. ได้แก่  
1)  การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทาง

งบประมาณและการคลัง 
2)  การส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ 
3)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล 
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4)  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และส่งเสริมการจัดการความรู้ 
2.3.5.4  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้บัญญัติว่า รัฐ

ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือ
ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพ่ือให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี ้

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือ
รูปแบบอื่น 

4)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มี
กฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ
ให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือ
รูปแบบอื่น 

อำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
1)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

พุทธศักราช 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ข้อ 22 กําหนดให้ ก.ธ.จ. มี
อํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(2)  แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
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(3)  เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 

(4)  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
(5)  แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอ่ืน ๆ 

จํานวนไม่เกินสามคน 
(6)  เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร 

2)  การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ 22 (1) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อย 7 ประการ ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 23 ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(2)  ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความ
ต้องการของประชาชน 

(3)  ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
(4)  ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
(5)  ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทัน

ต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
(6)  ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
3) สําหรับกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ 26 ได้ให้อํานาจ 

ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ 22 (5) และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น นอกจากนี้ระเบียบฯ ข้อ 28 ยังได้กําหนดว่า 

 
กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณี
ทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และให้
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ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี รายงานผลการดําเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ตามวรรค
หนึ่งให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ เพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดําเนินการต่อไป 

 
อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 133/2557 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 

2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ได้กําหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2557 นายกรัฐมนตรี (พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายรัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐว่า ให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 133/2557 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เรื่องปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยกําหนดให้การกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณา
การยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การ
ติดตามผล การให้คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและ
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐโดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ด้วย” ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. 
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 133/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้กําหนดแนว
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ทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.
ก.ธ.จ.), 2558) ดังนี้ 

1)  การตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้เป็นดุลยพินิจของรอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลในแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นําเรียนหารือในเรื่องดังกล่าว 

2)  กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ตามแผนงานโครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ 
แล้วนําเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

3)  กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.
ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) แล้ว ให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จํานวน 2 คน ตามมติที่
ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 

4)  ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) 
สนับสนุนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมี
กําหนดเดินทางไปกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.4 แนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศ 
 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นคำที่นิยมใช้ในวงวิชาการและองค์การระหว่าง
ประเทศเมื่อประมาณ 29 ปี (พุทธศักราช 2532) ที่ผ่านมา ธรรมาภิบาลมีมิติที่ครอบคลุมกว้างขวาง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร คลอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และระหว่างประเทศ ในปัจจุบันวงการวิชาการกับองค์การระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญ
และได้ใช้คำนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเอกสารรายงานวิชาการ งานกิจการขององค์การระหว่างประเทศ 
เอกสารราชการ และสื่อมวลชนทั่วไป 
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 แนวคิดเรื่อง “Governance” ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัย
โบราณ มาจากรากศัพท์ของคำว่า “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ชื่อ Plato โดยความพยายาม
ค้นหาระบบการปกครองที่ดี  (System of Governing) คำว่า Gubernare ซึ่ งหมายถึง “Rule 
Making or Steering” การกำหนดหรือการถือหางเสือในการปกครอง เดิมในภาษาอังกฤษคำนี้ 
หมายถึง รัฐบาล (Government) ในเชิงนามธรรมซึ่งก็คือการจัดการปกครอง (Kjaer, 2004, น.3) 
 คำว่า “Governance” ไม่ใช่คำใหม่แต่อย่างใดเป็นคำศัพท์ที่ ใช้กันในประเทศฝรั่งเศส
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยหมายถึงข้าราชการในสำนักพระราชวัง แต่ในปัจจุบันคำนี้ หมายถึง 
กระบวนการการปกครองหรือการกำกับควบคุม (Pierre & Peter, 2000, น.1-2) นอกจากนั้นแล้ว 
Governance หมายถึง การอภิบาลเป็นวิธีการใช้อำนาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการใช้
อำนาจทางการเมืองซึ่งก็คือการปกครอง (Kjaer, 2004, น.3) มีความสอดคล้องกับทัศนะของ Pierre 
(2000, น.2-3) ที่กล่าวว่า Governance คือการปกครอง การบริหารงานภาครัฐและนโยบาย
สาธารณะของรัฐที่ต้องมีความรับผิดชอบ ได้รับการตรวจสอบจากสาธารณะ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียง
กับคำว่า “Government” หมายถึงการกระทำหรือกระบวนการในการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจสูงสุด
ในทางปกครอง เพ่ือการควบคุม สั่งการ กำหนดและบริหารนโยบาย (รัชยา ภักดีจิตต์, 2555) 
 ปัจจุบันทั้งในด้านการศึกษาและวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ถือได้ว่า การปกครอง 
(Governance) หรือการจัดการปกครอง เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมี
องค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิดของ Governance 
เป็นประเด็นที่สำคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่า งภาครัฐกับภาค
ประชาชน ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ่มทางสังคมที่เกิด
จากการรวมตัวกันโดยสมัครใจ และความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐกับภาคประชา
สังคม (Kooiman, 2013, น.5) 
 แนวคิด Governance ได้มีการศึกษากว้างขวางขึ้นและคำนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
วงการวิชาการและองค์การเครือข่ายของธนาคารโลก (World Bank) โดยในระยะแรกธนาคารโลก
กำหนดความหมายตามกรอบความคิดของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับขอบเขตของธนาคารโลกว่าด้วย 
Governance and Development ดังนั้น คำว่า Governance จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึง การ
กำหนดกลไกอำนาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา ในระยะแรกธนาคารโลกได้พยายามอธิบายความหมายของ Governance ว่า
คลอบคลุมถึงความหมาย 3 ด้าน (เอเจอร,์ 2545, น.31) ได้แก่ 

1) โครงสร้างและรูปแบบของระบบทางการเมือง (Political Regime)  
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2) กระบวนการและขั้นตอนที่ผู้มีอำนาจในทางการเมืองใช้ในการบริหารทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 

3) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิผล 

ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการใช้คำว่า Governance บ้าง แต่ในระยะแรกพบว่า หน่วยงานด้านต่าง ๆ 
ยังคงใช้คำที่ แตกต่างกัน ไป เช่น องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)  แ ล ะ  Overseas 
Development Administration (ODA) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษนิยมใช้คำเดียวกับ
ธนาคารโลก ในขณะที่ Inter-American Development Bank (IDB) ยังคุ้นเคยกับการใช้คำว่า การ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารรัฐกิจให้ทันสมัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานการพัฒนาอ่ืน ๆ เช่น 
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) องค์การความร่วมมือระหว่างชาติ
ญี่ ปุ่ น  (Japan International Cooperation Agency: JICA) องค์การสหประชาชาติ  (United 
Nation: UN) และสถาบันทางวิชาการอ่ืน ๆ หันมาใช้คำนี้ในความหมายเดียวกับคำนิยามของ
ธนาคารโลก และต่อมามีการนำแนวคิด Governance ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น องค์การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เป็นแกนนำในการ
ผลักดันแนวคิดและสร้างการยอมรับร่วมกันในระดับโลก 
 ในปัจจุบัน Governance ยังหมายถึงลักษณะที่สำคัญในการปกครองการบริหารงานภาครัฐ
ภายใต้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญกับประชาชนและแนวความคิดเรื่อง
ของการเป็นพลเมือง ชุมชนและประชาสังคมตามแนวคิดของ Rhodes (cited in Pierre & Peter, 
2000, น.55-59) ได้กล่าวไว้ว่า Governance หมายถึงการปกครองหรือการอภิบาล มีความหมาย
ครอบคลุมอย่างน้อย 6 ลักษณะ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) การลดบทบาทของรัฐลง โดยการใช้กลไกด้านการตลาดและพ่ึงพาตลาด เพ่ือทำ

หน้าที่ในการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ

สาธารณะแทนหน่วยงานของภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานของภาครัฐมีขนาดเล็กลง เพราะถูกแปรรูป

ให้เอกชนและถูกตัดงบประมาณไป 

2) ระบบกำกับและควบคุมองค์การบทบาทของ Governance ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะ 

การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกำหนดทิศทางให้กับองค์การและดูแล

ควบคุมการจัดการของฝ่ายบริหารให้ถูกต้องเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้  บริษัททุกแห่ง
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จำเป็นต้องมีการบริหารไปพร้อม ๆ กัน ด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1) การเปิดเผยข้อมูล 2) มีความ

ซื่อสัตย์ และ 3) มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง โดยสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล 

3) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยมีความหมาย  

2 ประการ ดังนี้ 

  ประการแรก การนำเอาแนวคิดและวิธีการบริหารงานภาคเอกชนมาใช้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเน้นการเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีการตั้งมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารงาน โดยมุ่งที่ผลสำเร็จของงานให้เกิดความคุ้มค่าและให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ 
  ประการที่สอง การนำระบบการจูงใจ (Incentive) หรือการส่งเสริมการทำงานแบบ
ภาคเอกชนมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การแข่งขันตามกลไกการตลาด การกระจายงานให้เอกชน
รับช่วงไปดำเนินการ และการเปิดเสรีตามกลไกตลาด โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมี
ทางเลือกมากข้ึน 

4) การจัดการที่ดี คือ การปกครองที่ดี (Governance as Good Governance) โดย

เป็นความหมายที่กำหนดโดยธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งหมายถึงการใช้อำนาจทางการเมืองใน

การบริหารประเทศ โดยเป็นธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มี

กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ มีกรอบของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้กับสัญญาต่าง ๆ ได้ 

บริหารงานด้วยความรับผิดชอบมีการตรวจสอบจากสาธารณะ มีผู้ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายที่มีความ

รับผิดชอบ รัฐบาลทุกระดับเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสถาบัน

หลากหลาย และมีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ 

5) ระบบการบริหารที่เป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองในการปกครอง

การเชื่อมโยงทางสังคม (Socio-cybernatic System) เป็นการชี้ให้เห็นข้อจำกัดในการปกครอง โดย

หากรัฐบาลกลางเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากในแต่ละนโยบายจะประกอบด้วยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจำนวนมาก หน้าที่ของภาครัฐจะต้องกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา

ช่วยกันแก้ปัญหารูปแบบของความร่วมมือ อาจเป็นไปได้ทั้งความร่วมมือกันในการกำหนดกติกาความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นการปกครองที่ดีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสังคม 

การเมืองและการบริหาร รวมทั้งการสร้างภาคแีละการเจรจาตกลงร่วมกันให้เกิดผลดี 

6) การจัดการภายใน ระบบภายในขององค์การที่มีการใช้เครือข่ายในการบริหารตนเอง 

กล่าวคือองค์การต้องแลกเปลี่ยนทรัพยากร เช่น เงิน ข้อมูล ความชำนาญ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างดีและเต็มที่ โดยการจัดตั้งองค์การเครือข่ายทั้งหลาย ทั้ง
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ในภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การอาสาสมัครเข้ามาพ่ึงพากันในการสนับสนุนให้เกิดการส่งมอบ

บริการสาธารณะของภาครัฐให้กับประชาชน 

 จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นว่า คำว่า Good Governance มีการใช้
อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa: From Crisis to 
Sustainable Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลก (World Bank) พยายามวิเคราะห์ความล้มเหลว
ของรัฐ ในการพัฒนาประเทศในอัฟริกา ในรายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุสำคัญของปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ว่า ปัญหาของการพัฒนาประเทศที่ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้เกิดจากการคอรัปชั่นของผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐ การไม่ยึดกฎหมายเป็นหลักในการ
ปกครอง การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกับได้
เสนอว่า ระบบการบริหารภาครัฐต้องยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยในการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศทั้งหลายควรคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลด้วย  โดยเฉพาะให้มีการ
ปฏิรูปกฎหมาย และระบบบริหารภาครัฐ (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558, น.6-7) 
 คำว่า Good Governance เริ่มมีบทบาทในแง่ของโลกาภิวัฒน์ เพราะทั้งธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่างเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำไม่ได้ หากประเทศนั้น ๆ 
ปราศจาก Good Governance หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีการผูกโยงคำว่า “การพัฒนา” ให้ควบคู่กับ
คำว่า Good Governance นั่นคือการกำหนดกลไกอำนาจของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง
ในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2558, น.3)  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงมีความหมายว่า ลักษณะและแนวทางการใช้อำนาจทาง
การเมือง เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมือง ทั้งการกำหนดนโยบายอย่างเปิดเผย ผู้บริหารของรัฐบาล
ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
พร้อมทั้งมีระบบราชการที่ข้าราชการเป็นมืออาชีพ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการ
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา ช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ (World Bank, 1992, น.1) จากนั้นเครือข่ายการพัฒนาของสหประชาชาติทั่วโลก (United 
Nations Development Program – UNDP) ที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยง
ประเทศต่าง ๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้นิยาม
ความหมายของธรรมาภิบาล คือ การดำเนินงานของผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่
จะดำเนินการกับกิจการของประเทศในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ 
พัฒนาตนเองในลักษณะที่พ่ึงพาตนเองได้ อันได้แก่ ความเท่าเทียม การให้อำนาจ การมีงานทำ และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน (UNDP, 1994, น.76) ด้วยการ
เพ่ิมศักยภาพของรัฐบาลให้สามารถบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการทาง
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กฎหมายที่อิสระ รวมถึงมีระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ สื่อ ที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Asian Development Bank, 1995b, น.7) ต่อมาในเอกสารของธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) “The Asian Development Bank” เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นแนวคิดในการทำงาน
ด้านการให้ความช่วยเหลือและเงินกู้ (Asian Development Bank, 1995a) ให้ความสำคัญกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับหน่วยงานภาครัฐ 
ให้ความสำคัญกับการจัดการกระบวนการพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคสาธารณะและปัจเจก มุ่งไปที่
องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่ารัฐบาลสามารถทำ
ตามที่สัญญาต่อสาธารณะชนได้ และบทบาทที่ถูกต้องของรัฐบาล คือ 1) การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การจัดให้มีบริการและสินค้าสาธารณะ เพ่ือป้องกัน
ความล้มเหลวของตลาด และ 4) ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม โดยมีองค์ประกอบของธรร
มาภิบาล (Good Governance) คือ ความรับผิดและรับชอบ (Accountability) การมีส่วนร่วม 
(Participation) สามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้น 
 นอกจากนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International 
Cooperation Agency, 1995, ย่อหน้าที่ 12) กล่าวถึง ธรรมาภิบาลว่าเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม โดยกำหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้อุดมการณ์หรือแนวคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองได้  การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การมีความยุติธรรมทางสังคม และรัฐต้องมีหลักการในการทำหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ในปี ค.ศ. 1996 คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund - IMF) ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลด้วยการให้คำแนะนำ และใช้หลักการนี้เป็น
เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศที่ต้องการขอกู้ยืมเงินโดยผ่านหนังสือเจตจำนง ต่อมา
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development - OECD) หรือบางครั้งเรียกว่า กลุ่มประเทศพัฒนาที่มีความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ คือองค์การที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1961 ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือการทำงานด้านต่าง ๆ คณะกรรมการช่วยเหลือการพัฒนา (Development Assistance 
Committee - DAC) เป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในปี
ค.ศ. 1995 ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Participatory Development and Good Governance และให้
ค วามสำคัญ กับ การ พั ฒ นา 3 เรื่ อ งได้ แก่  1) ก ารพั ฒ นาแบ บมี ส่ วน ร่ วม  (Participatory 
Development) กระบวนการประชาธิปไตย (Democratisation) การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมรัฐ
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และธรรมราษฎร์ (Good Governance) ได้นิยามความหมายตามธนาคารโลก (อมรา พงศาพิชญ์, 
2543, น.68-81) 
 แนวคิดธรรมาภิบาลจึงถูกตีความแตกต่างกันไปตามความแตกต่างทางด้านบริบทของ
ประเทศนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมาภิบาลก็คือ แบบแผนที่ใช้กับอำนาจหน้าที่ การควบคุม 
อำนาจของรัฐบาลในการกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการจัดสรร
ทรัพยากรทางสังคมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 

2.4.1  ธรรมาภิบาลในประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 
ประเทศเดนมาร์กมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ยของ
ยุโรป รวมถึงประเทศเดนมาร์กยังเป็นรัฐสวัสดิการ (Welfare State) มีมาตรฐานสูงในเรื่องการ
ประกันสังคมและการให้บริการของภาครัฐ ในปี พุทธศักราช 2553 รัฐบาลเดนมาร์กได้กำหนด
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Freedom from Poverty, Freedom to Change) 
ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ 1) เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน 2) การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน 3) ความเท่าเทียมทางเพศ 4) ความมีเสถียรภาพ และ 5) 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการยึดหลักความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการ
เมืองได้ การทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจทางสังคม มีกลไกความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่
เข้มงวด ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมืองของตนและทำให้พวกเขามีความ
รับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตน (Transparency International, 2011) จนกระทั่ง
ในปี  พุทธศักราช  2559 ผลการประเมินดัชนี ธรรมาภิบาลโลก  (Worldwide Governance 
Indicators – WGI) ทั้ง 6 มิติ พบว่า ประเทศเดนมาร์กถือเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลของภาครัฐสูง
ที่สุดทั้งในภาพรวม และในมิติของความมีประสิทธิผลของภาครัฐ (Government Effectiveness) 
(World Bank, 2016)  
 ประเทศเดนมาร์กมีเอกลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีการ
กระจายอำนาจในการปกครองมากที่สุดในโลกในแง่ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ จากนั้นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลจะต้องตอบสนองความต้องการด้าน
นโยบายของรัฐบาล (Kettl, Pollitt, & Svara, 2004, น.62-63)  
 เหตุผลที่ ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มี ธรรมาภิบาลสูงที่ สุด  มี ข้อคิดเห็นของ 
นายมิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ซึ่งให้ความเห็นว่า การที่
ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลกว่า  อยู่ที่มีรัฐบาลที่
ประชาชนเชื่อใจได้ และการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมตั้งแต่เด็ก รวมถึงการดำเนินการต่าง  ๆ ของรัฐบาล 
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เจ้าหน้าที่ของภาครัฐต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยที่ประเทศเดนมาร์กไม่จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น และประชาชนจะถูกสอนให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม
และถูกสอนให้ตั้งคำถามต่อรัฐบาลเสมอ  

นอกจากนี้หากพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเดนมาร์กพบว่า 
เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสังคมที่ได้รับการจัดอันดับใน
ปี พุทธศักราช 2555 ให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันน่าจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการเป็น
สังคมท่ีปลอดจากการคอรัปชั่นมากที่สุดของโลกด้วย 

 
2.4.2  ธรรมาภิบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) 
จากเดิมระบบราชการของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างใหญ่พนักงานขาดขวัญและกำลังใจมีความ

ล่าช้าของระเบียบราชการต่าง ๆ และความไม่เหมาะสมระหว่างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนทำ
ให้ สหรัฐอเมริกา พยายามปฏิ รูปการบริห ารงานภาครัฐตั้ งแต่ สมั ยของประธานาธิบดี   
Franklin D.Roosevelt เป็นต้นมา ซึ่ งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนัก
ประธานาธิบดี การปฏิรูปองค์การของรัฐนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติและปรับใช้กับแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบันดัง
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  การปฏิรูปองค์กรภาครัฐในสหรัฐอเมริกา 
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ตารางท่ี 2.2  การปฏิรูปองค์กรภาครัฐในสหรัฐอเมริกา 

ประธานาธิบด ี กลุ่มที่ปรกึษา หลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์และหลักการ 

Franklin 
D.Roosevelt 

คณะกรรมการบราวน์โลว์ 
( Brownlow Committee 
1936-1937) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

เพิ่ มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทีม
บริหาร 

Harry S. Truman Hoover Commissions I 
(1949) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมบริหาร
โดย  
- เพิ่มศักยภาพของสำนักงบประมาณ 
- ก่อตั้งหน่วยบุคลากรในสำนักประธานาธิบดี 
- แต่งตั้งเลขาธิการประจำสำนักประธานาธิบดี
เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงาประธานาธิบดี
และทีมบริหาร 
- มีอำนาจในการบริหารและตัดสินใจเต็มที่ 

Dwitgt D. 
Eisenhower 

 Hoover Commissions II 
(1953)  ป ร ะ ส บ ค ว า ม
ล้มเหลวเน่ืองจากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
และนักการเมือง 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม
บริหาร 
- จำกัดอำนาจในการบริหาร 
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 

Richard M. 
Nixon 

 Ash Advisory Council 
(1971 ประสบความล้มเหลว 
เน่ืองจากคดี  Watergate 
ทำให้ประธานาธิบดีต้อง
ลาออก) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม
บริหาร 
- เพิ่มศักยภาพของสำนักงบประมาณ  

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

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม
บริหาร 
- เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อปรับระบบราชการข้าราชการให้
ทันสมัย  
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 

William 
J.Clinton 

National Performance 
Review (1993) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบความร่วมมือ 
ความโปร่งใส  

 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม
บริหารโดย 
- ให้ความสำคัญกับผู้มาใช้บริการหรือลูกค้า
เป็นอย่างแรก  
- ลดความซับซ้อนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ  
- การสร้างความร่วมมือของพนักงานและ
ทีมงาน (Empowerment) 
- การลดความรุ่มร่ามของกฎระเบียบ  

แหล่งที่มา:  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544, น.31-32.  



51 
 

ปัจจัยของความสำเร็จประการหนึ่งของการปฏิรูปองค์กรของรัฐในสหรัฐอเมริกาคือการระดม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และค้นหาความต้องการของกลุ่มองค์กรที่จะถูกปฏิรูป เช่น ใน
สมัยประธานาธิบดี  Clinton (พุทธศักราช 2535 - 2543) ได้ก่อตั้ งกลุ่มที่ ปรึกษา Nation 
Performance Review (NPR) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ เพ่ือสร้างขวัญ
กำลังใจของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรของภาครัฐ ผลการปฏิรูป
องค์กรของรัฐตามคำแนะนำของ NPR เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล ส่วนตัวชี้วัด ได้แก่ 
ต้นทุนผลประโยชน์ กฎระเบียบ มาตรฐานการให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ขนาดและโครงสร้าง
ของรัฐ การให้ข้อมูลข่าวสารและความไว้วางใจ 
 ในด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำสำคัญในการใช้องค์กร เพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) 
ผลักดันลัทธิค่านิยมของประเทศสหรัฐอเมริกาแก่ประเทศที่สหรัฐอเมริกาใช้โครงการ USAID ให้การ
ช่วยเหลือโดยมีสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่า เป็นกลไกหลักท่ีจะเข้ามาขจัดความยากจนและเป็น
กลไกให้เกิดการพัฒนา ประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) เห็นว่าธรรมาภิบาลเป็น
กลไกการขจัดความยากจนและเกี่ ยวพันกับหลักนิติ ธรรม (Rule of Law) ประชาธิป ไตย 
(Democracy) ความยุติ ธรรม (Justice) ความเท่าเทียม (Equality) และคุณธรรมจริยธรรม 
(Morality) โดยปกติประเทศสหรัฐอเมริกาจะผลักดันประเด็นด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การค้าเสรี การ
พัฒนาประชาธิป ไตยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การปกป้องธรรมชาติและพืชพรรณ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญการผลักดันใน
ปัจจุบันด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลจะมุ่งเน้นไปที่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาว่าการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่ให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ปกครองในส่วนกลางที่มีความใหญ่โตของระบบราชการ การควบคุมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นไปได้ง่าย การรับผิดและรับชอบจะเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการปกครองในส่วนกลาง 
ฉะนั้นประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) ให้ความสนใจว่ารัฐควรทำอย่างไร เพ่ือให้
ประเทศและประชากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการผสมผสานการปรับใช้
องค์ประกอบอื่น ๆ ของธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่ผลักดันการนำหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติใช้ในประเทศต่าง ๆ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองยังคงมีปัญหาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ยัง
มีความหละหลวมในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับการตั้งคำถาม
อย่างกว้างขวางในการทำงานของประธานาธิบดีในด้านความโปร่งใส การรับผิดและรับชอบ การ
ตัดสินใจในหลายโครงการของประธานาธิบดีที่การตรวจสอบทบทวนเป็นไปอย่างหละหลวม  
ในปัจจบุนัเกิดประเด็นธรรมาภิบาลส่วนตัว ของประธานาธิบดี โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John 
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Trump) ซึ่งทั้งหมดมาจากสไตล์การทำงานและพ้ืนเพความเป็นนักธุรกิจของเขาที่ยังไม่สามารถสร้าง
ความมั่นใจให้กับคนอเมริกันได้ โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์ ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศกับประโยชน์ส่วนตนในฐานะเจ้าของธุรกิจ ธรรมาภิบาลจากการทำหน้าที่ประธานาธิบดี
ในฐานะบุคคลสาธารณะ มีจุดอ่อนของนักธุรกิจที่เข้ามาเล่นการเมืองที่พบบ่อย คือ ยังเป็นนักธุรกิจอยู่
แม้จะมีตำแหน่งการเมือง ทำให้ในที่สุดมักเกิดปัญหา ผลประโยชน์ขัดแย้ง เพราะไม่สามารถแยกแยะ 
ได้ระหว่างประโยชน์ของประเทศและประโยชน์ของตนเองในฐานะเจ้าของกิจการ ซึ่งในกรณี
ของทรัมป์ อาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ของเขามีเครือข่ายธุรกิจมากถึง 140 บริษัท ลงทุนใน 25 
ประเทศทั่วโลก ในเรื่องนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยให้ความเห็นว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเขาอีก
ต่อไป เมื่อเป็นประธานาธิบดีจะมอบการบริหารธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกชาย โดย
ตัวเขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว หรือให้คำปรึกษาใด ๆ ในประเด็นนี้สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลต้องการ
เห็น คือ ทรัมป์แยกตัวออกจากธุรกิจของเขาอย่างชัดเจน เช่น ขายหรือมอบให้ผู้จัดการอิสระเป็น
ผู้ดูแลหรือบริหารธุรกิจของเขาแทน ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ประธานาธิบดีท รัมป์เองไม่
ยอมเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีของตนเอง ขณะที่ลูกชายที่บริหารธุรกิจได้รับการต้อนรับจากรัฐบาล
ต่างประเทศและบริษัทต่าง ๆ ในฐานะลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และยังมีการออกโครงการ
ลงทุนใหม่ ๆ ในต่างประเทศ ทำให้หมิ่นเหม่ในเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งและธรรมาภิบาล 
 

2.4.3  ธรรมาภิบาลในประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) 
จากกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดำเนินไปอย่างเป็นปกติ 

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องพยายามพัฒนาประเทศของตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดบนพ้ืนฐานของการ
ส่ ง เส ริ ม ธ ร รม าภิ บ าล  โด ย ส าธ ารณ รั ฐ เก าห ลี ได้ ให้ นิ ย าม ข อ งค ำ ว่ า  ธ ร รม าภิ บ าล 
(พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ, 2559) ดังนี้ 

1) การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ (Openness) ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน 
สื่อมวลชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ โดยต้องเปิดเผยกระบวนการขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจนแก่ประชาชน รวมทั้งภาครัฐต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  เพ่ือให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือภาครัฐต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
ถึงภารกิจที่รัฐดำเนินการอยู ่เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

2) การมีส่วนร่วม (Participation) ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในแง่ของผู้ร่วมดำเนินงาน ผู้ให้คำปรึกษา และผู้ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน โดยต้องมีกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและสำคัญจะต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน
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ของภาครัฐในทุกระดับ โดยเฉพาะควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับชุมชน  
เพราะประชาชนนั้นมีความเข้าใจในพ้ืนที่ที่ตนอยู่ อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการรักถิ่นกำเนิด ซึ่ง
จะนำไปสู่การรวมตัวเป็นสังคมในระดับชุมชนที่เข้มแข็งจนเกิดเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืน  
อีกทั้งภาครัฐต้องเป็นตัวประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
และNGO เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

3) การมีสุจริตธรรม (Integrity) ภาครัฐต้องสร้างหรือกระตุ้นจิตสำนึกของ
ประชาชนในการร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยยกย่องข้าราชการหรือผู้นำชุมชนที่ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมและประชาชนสามารถดำเนินรอยตามได้ ภาครัฐ
ต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผย กระบวนการขั้นตอน
ที่ชัดเจน และสามารถให้ประชาชนตรวจสอบได้  
 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามนิยามในข้างต้นนั้น สาธารณรัฐเกาหลีได้
ดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านกฎหมาย การปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความทันสมัยและสนับสนุนการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลที่สำคัญพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

2)  ด้านนโยบาย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน  เพ่ือ
สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของภาครัฐไปสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ตรง
ประเด็นและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้นรวมทั้งเป็นการป้องกันการคอร์รัปชั่น ซึ่งการใช้เทคโนลยีที่
ประเทศเกาหลีได้แทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชาชน สังเกตจากการที่รัฐบาลได้
สร้างสัญลักษณ์เมืองแห่งสื่อดิจิตอลขึ้นมา เรียกว่า Digital Media City (DMC) ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 
570,000 ตารางเมตร ทางเหนือของเขตริมแม่น้ำฮาน DMC เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2002 เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของสื่อดิจิตอลทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรม การออกแบบ และธุรกิจบันเทิง โดยทยอย
ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมทั้งหมดในย่านนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการออกแบบที่
ทันสมัยมีความโดดเด่นทั้งในเชิงรูปแบบและการใช้งาน รวมทั้งยังอยู่ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่สาธารณรัฐเกาหลีพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ 

3)  ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความ
ซื่อสัตย์พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

4)  ด้านวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป้าหมายของการดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
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สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 ประเทศเกาหลี ใต้ เริ่ม ให้ ความส ำคัญ กับการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  (Good 
Governance) มานาน โดยเฉพาะระยะหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พุทธศักราช 2540 ประเทศเกาหลีใต้
ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปประเทศ นอกจากการปราบปรามการทุจริตใน
วงการราชการอย่างจริงจังที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ในมุมมองของประเทศเกาหลีใต้ การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยโครงสร้างการดำเนินงาน การจัดการของภาครัฐ (Structure) 
ขั้นตอนการดำเนินงานและบริการ (Process) และคุณค่าของงานที่ให้บริการ (Value) เป็นปัจจัย
สำคัญและส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของรัฐบาล (Government Performance) และความ
เชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล (Trust in Government) จึงมีผลต่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของ
รัฐบาลด้วย  

ในขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญความท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คือ ความคาดหวังของประชาชน (Citizen Expectations) ขีดความสามารถของรัฐบาล 
(Government Performance) และภาวะผู้นำของรัฐบาล (Leadership in Government) การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ความร่วมมือระหว่างการรวมอำนาจเข้าสู่
ศูนย์กลางและการกระจายอำนาจ (Coordination of Centralization and Decentralization) 
ความโปร่งใสของผู้บริหาร (Integrity of Public Leadership) ความโปร่งใส (Transparency) และ
ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
 เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา กรณีผู้นำของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้มีหลัก 
ธรรมาภิบาล ด้านความสำนึกรับผิด (Accountability) อย่างเห็นได้ชัด เช่น ในสมัยของอดีต
ประธานาธิบดีลี เมียง บัค ออกมาขอโทษต่อสาธารณะในกรณีท่ีพ่ีชายของตนคือ นายลี ซังดึก สมาชิก
รัฐสภาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจากธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือแลกกับความช่วยเหลือ  โดยนายลี  
เมียงบัค ได้โค้งตัวต่ำและกล่าวขอโทษว่า “ผมขอคำนับ เป็นการขออภัยต่อผู้คน จากความกังวลที่
เกิดขึ้นในประเด็นเหล่านี้  ผมจะโทษใครได้ในจุดนี้ ทุกอย่างเป็นความผิดของผม ผมยินดีรับทุก  ๆ  
การประณาม” (BBC, 2012: ย่อหน้าที่ 1) การกระทำของนายลี เมียงบัค สะท้อนได้ถึงความสำนึกรับ
ผิด (accountability) ต่อสาธารณะแม้จะเป็นช่วงปลายสมัยประธานาธิบดีก็ตาม 
 

2.4.4  ธรรมาภิบาลในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
ประเทศสิงคโปร์มีระบบธรรมาภิบาลเป็นของตัวเอง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

กำหนดหลักธรรมาภิบาลไว้เพ่ือเป็นหลักการพ้ืนฐานสำหรับบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐบาล และ
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เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การให้บริการและความเป็นเลิศ หลักธรรมาภิบาลของประเทศ
สิงคโปร์ มี 4 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2557) ดังนี้ 
  2.4.4.1  ภาวะผู้นำเป็นหัวใจของความสำเร็จ (Leadership is Key) สิงคโปร์มองว่า
การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีนั้น เป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเลือกตั้งอย่างเสรี การแบ่งแยกอำนาจ ระบบ
บริหาร ระบบกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การปกครองประเทศเป็นไปได้ด้วยดี หากแต่ 
ต้องอาศัยคุณภาพของความเป็นผู้นำที่อยู่ในทุกสถาบัน การมีธรรมาภิบาลเกิดจากการมีภาวะผู้นำที่ดี 
ซึ่งประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ได้แก่ 

1) การหลีกเลี่ยงการทุจริต ต้องทำให้ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจ 
2) การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เป็นความนิยม ผู้นำภาครัฐต้องมี

ความกล้าที่จะทำในสิ่งที่มีความจำเป็นต่อประเทศ กล้าเผชิญกับสิ่งที่เป็นอุปสรรค กล้าตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ียุ่งยาก กล้าเสี่ยง และกล้าคดิสิ่งใหม่ 

3) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากลักษณะทางสังคมมีความ
หลากหลาย จึงต้องมีการตรวจสอบการทำงานของตัวเองตลอดเวลาว่าได้ผลหรือไม่ ผู้นำภาครัฐต้องมี
ความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้ผลและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

4) การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากจะมีมาตรฐานสูงในตัวเอง และเป็น
แบบอย่างที่ดีแล้ว ยังไม่เพียงพอ ระบบราชการยังต้องการให้มีความเป็นผู้นำในทุกระดับ ต้องรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และค่านิยม ผู้ นำภาครัฐต้องสามารถ
โน้มน้าวด้วยเหตุผลที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี 
  2.4.4.2  รางวัลที่ได้รับเกิดจากการทำงาน ดังนั้นต้องทำงานจึงจะได้รับสิ่งตอบแทน 
(Reward for Work, and Work for Reward) ไม่มีใครพ่ึงใครได้ และต้องไม่มีใครได้ผลตอบแทนจาก
การทำงานของคนอ่ืน แต่ละคนต้องพ่ึงตนเอง ถือเป็นหลักจริยธรรม ซึ่งมีหลักย่อย 2 ประการ ได้แก่ 

1) การพ่ึงตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐ เพราะรัฐมีทรัพยากร
จำกัด รัฐจะช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และรัฐให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่
จะช่วยพัฒนาสังคม และให้ทุกคนมีงานทำ 

2) การใช้หลักความสามารถและผลงาน เพ่ือให้ได้คนที่ดีที่สุดมาทำงาน 
เพราะเชื่อว่าหากมีคนที่ดีที่สุดมาทำงานในตำแหน่งของภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม
แล้ว สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จเหนือกว่าประเทศอ่ืน และการใช้หลักการนี้ จะช่วย
ให้ไม่เกิดการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือชนชั้นทางสังคม รัฐจึงต้องเน้นลงทุนที่ภาคการศึกษาเพ่ือสร้าง
โอกาสและเพ่ิมส่วนแบ่งทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมคุณภาพความเป็นคน 

2.4.4.3  การให้โอกาสแก่ทุกคนที่จะพัฒนาประเทศ (A Stake for Everyone, and 
Opportunities for All) มีหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
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1) ทำสิงคโปร์ให้เป็นเมืองสำหรับคนทั่วโลก และเป็นบ้านสำหรับใครก็ได้ที่
ต้องการจะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศสิงคโปร์ 

2) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องมีสมดุลระหว่างการพ่ึงตนเอง
กับการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องไม่หวังพ่ึงพิงรัฐบาลอยู่ฝ่ายเดียว 

3) ชาวสิงคโปร์ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องได้รับโอกาส 
ที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายของรัฐบาล 

4) รักษาค่านิยมและอัตลักษณ์ของชาติ 
 2.4.4.4 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ปรับตัว (Anticipate Change 
and Stay Relevant) มีหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 

1) เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 
2) บริหารจัดการให้ดีกว่าคู่แข่ง มีความร่วมมือกัน บูรณาการกัน ทำงานกัน

เป็นทีม ศึกษาจากตัวอย่างที่ดีที่สุด มีกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี 
3) รอบคอบ ระมัดระวัง ยืดหยุ่น ปรับตัว ช่วงชิงโอกาสจากคู่แข่ง ส่งเสริมให้

เกิดความคิดใหม่ ๆ 
4) ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก 

  นอกจากหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวข้างต้นแล้ว สิงคโปร์ยังได้กำหนดค่านิยมหลัก เพ่ือ
ปลูกฝังข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น คาดหวังถึงการรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์
ในระดับสูง การให้บริการด้วยความเป็นกลาง เท่าเทียม เคารพ ด้วยจิตสำนึกรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ และความเป็นเลิศ มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศท่ีสุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได ้
 

 2.4.5  ธรรมาภิบาลภายในประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
ฟิลิปปินส์ได้นำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาช่วยในการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐหลังภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดตั้งโครงการ Philippine Quality Award (PQA) ในปีพุทธศักราช 
2540 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางของ Total Quality 
Management (TQM) เป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์สู่หลักธรรมาภิบาลของประเทศฟิลิปปินส์  
โครงการ PQA จะทำการประเมินตามแนวทางของ TQM ทั้ง 7 หมวด ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับ
ธรรมาภิบาลที่สามารถวัดได้ 10 องค์ประกอบ (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553) ได้แก่ 

1)  Public Accountability คือความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ซึ่งภาครัฐจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ 

2)  Transparency คือคุณภาพของความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกอย่างของ
ภาครัฐและความสามารถในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐ 
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3)  Efficiency คือระดับและคุณสมบัติของการให้บริการประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่
มีอยู่ 

4)  Results Focus คือการให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานและเงื่อนไขของ
ทรัพยากร 

5)  Empowerment คือการใช้กระบวนการทางสังคมสร้างพลังความร่วมมือของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

6)  Predictability of Policies คือความสม่ำเสมอ และความยุติธรรมในการปฏิบัติ
ทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

7)  Social Development Orientation คือการพัฒนาสังคม ทั้งในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน 

8)  Competitiveness คือการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มี
ต้นทุนต่ำ 

9)  Participatory คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างภาครัฐ 

10)  Sound Economic Management คือการจัดการทางเศรษฐกิจที่ดี ทั้งศักยภาพ
และความเป็นไปได้ของการบริหารขององค์การ 

 
 2.4.6  ธรรมาภิบาลภายในประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) สร้างเงื่อนไข
อย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาลในการนำไปประกอบใช้เพ่ือเป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซียประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี
พุทธศักราช 2540 อันมีสาเหตุมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการของภาคการเงินทั้งของรัฐ
และเอกชนมีการทุจริตคอรัปชั่น และมีการปล่อยเงินกู้กับพรรคพวกจนเป็นเหตุให้เกิดการล้มของ
สถาบันทางการเงินในประเทศ 

ผลกระทบดังกล่าวทำให้สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินนโยบายแทรกแซง
การบริหารจัดการของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมีแนวทางที่เคร่งครัดในการขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ประเทศอินโดนีเซียโดยมีกรอบแนวทาง (ทิวากร แก้วมณี, 2559) อันได้แก ่

1)   กระตุ้นการดำเนินการทางธุรกิจให้มีการแข่งขัน (Competition) มีความชอบธรรม
และมีการทำงานของระบบตลาดมากขึ้นและมีระบบการตรวจสอบ นอกจากนี้สถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศยังกระตุ้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลดบทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจลง  ลดการ
ผูกขาดของนายทุน 
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2)   ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ โดยเน้นที่ความโปร่งใส การ
ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาว่าระบบราชการของประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับ 
ไม่เฉพาะในส่วนการเมือง แต่รวมไปถึงระบบราชการในทุกระดับการตรวจสอบการสร้างความโปร่งใส
จะช่วยพัฒนาภาครัฐของอินโดนีเซียและส่งผลถึงประสิทธิภาพที่มากข้ึนของภาครัฐ 

3)   ก า ร พั ฒ น าก ารบ ริ ห า รแ ล ะก ารป ก ค รอ งป ระช าธิ ป ไต ย (Democratic 
Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
ประเทศอินโดนิเซียเป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวในระบบการเมืองและการไม่พัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย ประชาชนในประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาทางการเมือง การมีส่วนร่วมและปัญหาทาง 
นิติธรรมคือปล่อยให้นักการเมือง ข้าราชการขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนในสังคม การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมโดยตรงจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการปกครองประชาธิปไตย  (Democratic 
Governance) ในประเทศอินโดนีเซียได้ 
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2.5 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 

ในอดีตประเทศไทยยังไม่ได้ใช้คำว่า “ธรรมาภิบาล” เมื่อมีการฝึกอบรมข้าราชการ มักจะเน้น
ในเรื่องของการบริหารงานที่สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้คำว่า “การบริหารงานที่มีการตรวจสอบได้” 
คำว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากคำว่า “Good Governance” แต่ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญใน
เรื่องธรรมาภิบาลตั้งแต่แรก จนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้ง พุทธศักราช 2540 เป็นวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศไทย วิกฤตต้มยำกุ้งได้ส่งผลกระทบไปยังประเทศอ่ืน ๆ ทำให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรุนแรงและหลายประเทศรุนแรงถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวผู้นำ สำหรับประเทศ
ไทยจุดเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง คือ การเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเดือนกรกฎาคม 
พุทธศักราช 2540 รัฐบาลไทยได้ปรับระบบการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์กับเงินบาท จากเดิม 
1 ดอลลาร์ เท่ากับ 25บาทเศษ รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ในขณะนั้นได้เปลี่ยนจาก 25 บาท มา
เป็นระบบลอยตัวด้วยความตั้งใจว่าจะให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนลงเป็น 28 บาทหรือ 29 บาทต่อ 1 
ดอลลาร์ แต่ผลของการเปลี่ยนในครั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดคิด กล่าวคือ เงินบาทอ่อนลง
จนกระทั่งมากกว่า 30 บาท ไปจนถึง 40 - 50 บาท นั่นหมายความว่า ใครกู้เงินจากต่างประเทศมาใน
อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อ 1 เหรียญ ต้องคืนเงิน 25 บาทต่อ 1 เหรียญ แต่เมื่อเงินบาทอ่อนลง จึง
ต้องคืน 40 - 50 บาท ต่อ1 เหรียญ วิกฤตินี้จึงทำให้ธุรกิจประสบปัญหาล้มระเนระนาด บริษัทใหญ่ ๆ 
อย่างปูนซีเมนต์ไทยที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลก็เกิดวิกฤตในครั้งนั้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความ
ประมาทและความเชื่อใจผู้ปกครอง เพราะรัฐบาลประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินว่า 
จะไม่เปลี่ยนค่าเงินบาท นักธุรกิจที่เชื่อรัฐบาลในขณะนั้นจึงไม่ได้เตรียมตัวป้องกันตัวเองไว้ล่วงหน้า 

หลักธรรมาภิบาลเริ่มเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองและสังคมในช่วงที่ประเทศไทยกำลังร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมแล้วจะทราบว่า 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วางระบบบริหารบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
มากขึ้น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ิมกลไกการตรวจสอบระบบการเมือง 
ระบบราชการให้ใช้อำนาจอย่างชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ มีเจตนาขจัดความทุจริต ผลประโยชน์
ทับซ้อนของนักการเมือง ข้าราชการในบ้านเมือง ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูประบบผู้แทนและอำนาจของ
นายกรัฐมนตรี อาจกล่าวได้ว่า มาตรการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนี้ได้วางรากฐานของการพัฒนาตาม
หลักธรรมาภิบาลให้กับสังคมไทยไว้ ซึ่งสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ พอสังเขปได้ดังนี้ (ทิวากร แก้วมณี, 
2559, น.24) 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสังคม 
2) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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3) การปฏิรูประบบราชการ 
4) การปฏิรูปศาลและระบบตรวจสอบ 
5) การปฏิรูประบบผู้แทน 
6) การขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในบ้านเมือง 
7) การส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบหลักโดยระบบองค์กรกลาง 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางรากฐานของธรรมาภิบาลไว้  กล่าวคือในแง่ของวัตถุประสงค์
การบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญกำหนดให้ยึดประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ของคนทุกภาคใน
สังคม ซึ่งด้านโครงสร้างและกระบวนการรัฐธรรมนูญได้เพ่ิมภาคประชาสังคมเข้าสู่โครงสร้างการ
จัดการรัฐบาลไทย และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน ในด้านเนื้อหาของ
ธรรมาภิบาลเอง รัฐธรรมนูญมีหลักการให้เกิดการประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเปลี่ยนไปอย่างมาก สังคมข่าวสารได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอันช่วยให้ภาคเอกชนเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผล
ให้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบัน
ข้าราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะท่ีเป็นสถาบันหลักของชาติจะต้องปรับแนวทางการทำงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคี
ในหมู่ข้าราชการ เพ่ือให้การประสานงานราชการด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการ
ให้บริการประชาชน รวมทั้งข้าราชการต้องปรับทัศนคติในการทำงาน โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของการเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
อุทิศเวลากับงานราชการอย่างจริงจัง และเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง จะช่วยส่งเสริมให้
ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป 

 
 2.5.1  ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำดังกล่าวที่
เรียกว่า “วิกฤติต้มยำกุ้ง”อันมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอรวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดีของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผลทำให้รัฐบาลต้องยื่นหนังสือเจตจำนงขอกู้ เงินจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าวซึ่งในการอนุมัติเงินกู้ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในหนังสือเจตจำนงฉบับที่  1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2540 นั้นมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ 
รัฐบาลไทยต้ องสร้างหลั กธรรมาภิ บ าล ในการบริห ารจัดการภาครัฐอย่ างเป็ น รูป ธรรม  
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 (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2549, น.8) นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF คำว่า 
Good Governance ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย 

สำหรับภาคเอกชน จะใช้คำว่า บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) และใน
องค์การธุรกิจนิยมใช้ในความหมาย “การกำกับดูแลที่ดี” โดยสิ่งที่เป็นรูปธรรมของบรรษัทภิบาลหรือ
ธรรมาภิบาล คือ กฎกติกาที่ตกลงให้เป็นหลักเกณฑ์ร่วมกันในการดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การทำงานอย่างมีหลักการและเหตุผล ตอบสนองความต้องการของสังคม มี
ความชอบธรรมและรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability) 2) การทำงานอย่างโปร่งใส
และจะต้องสามารคาดการณ์ได้ (Transparency and Predictability) 3) การมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการดำเนินงาน (Participation) 4) การดำเนินงานที่ให้หลักประกันเรื่อง
หลักการประชาธิปไตยและความเสมอภาค (Democracy and Equality) (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 
2548) 

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดีได้  คือการจัดการและการบริหาร
ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการต้องนำหลัก 
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลถูกบรรจุอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 มีผลให้ส่วนราชการใช้มาตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ปี พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินทีใ่ช้มาแล้ว 20 ปี ธรรมาภิบาลของประเทศไทยได้มีการต่อยอด ปรับปรุงงาน จนอาจกล่าวได้
ว่า สิ่งที่เป็นธรรมาภิบาล คือ สิ่งที่ต้องทำบวกสิ่งที่ควรทำ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2547, น.7) 

ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงหมายถึง หลักการพื้นฐานในการกำหนดถึงแนวทางการบริหารงานทาง
ปกครองหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือจะเป็นหลักประกันว่าจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม สิ่งสำคัญคือทุกองค์การที่ภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดหลักธรรมาภิ
บาลเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หลักธรรมาภิบาลก็สามารถนำมาใช้ในวงการทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็นองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การไม่แสวงหากำไรก็ตาม เช่น มูลนิธิ สหกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 
2.5.2  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

2.5.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่
กล่าวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลในหลายประเด็น ได้แก่ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (สุทัศน์ สิงหเสนี, 2542) 

2.5.2.2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 เป็นต้นมา 
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(ปัจจุบันได้ประกาศยกเลิกแล้ว ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2547) โดยรัฐบาลทั้งหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

มีหลัก พ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้ าน เมืองและสั งคมที่ ดี  6 ประการ  
(กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ (IGA), 2543) คือ 

1)  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
เหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

2)  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ 

3)  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและ
มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

4)  หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

5)  หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

6)  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้ม ค่า 
สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.5.2.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังกล่าวนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ระบบราชการไทยนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(สำนักงาน ก.พ.ร.) ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบราชการและเป็นหน่วยงานที่ศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการ
สำคัญ และ10 หลักการย่อย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555) ดังนี้ 

1)  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ประกอบด้วย  

(1)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
(2)  ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
(3)  การตอบสนอง  (Responsiveness) 

2)  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
(1)  ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability) 
(2)  เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
(3)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
(4)  ความเสมอภาค (Equity) 

3)  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
(1)   ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม / ก า ร พ ย า ย า ม แ ส ว ง ห า ฉั น ท า ม ติ  

(Participation/Consensus Oriented) 
(2)  การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
ประกอบด้วย 

(1)  คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

2.5.2.4  มหาวิทยาลัยของรัฐ  

การบริห ารจัดการที่ ดี  หรือ  ธรรมาภิบาล (Good  Governance)  ภายใน
มหาวิทยาลัย (สุรพล ศรีบุญทรง, 2554) อันประกอบด้วย 

1)  หลักนิติธรรม (Judge and Fair) ที่มุ่งเน้นให้มีความเสมอภาคและการ
ปฏิบัติที่ยุติธรรมในหมู่ประชาคม 

2)  หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) ด้วยการทำสังคมให้
เป็นที่เปิดเผย ข่าวสารข้อมูลต้องเปิดเผยให้สามารถตรวจสอบได้  

3)  หลักการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ (Accountability) โดยผลการ
ปฏิบัตินั้น จะถูกสนองตอบกลับเสมอ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตาม 
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4)  หลักการมีส่วนร่วมของประชาคม (Participation) ต้องมีการกระจาย
อำนาจ (Share of Authority) ทั้งจากภายในและภายนอก เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

5)  หลักความคุ้มค่า (Cost effective) อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมี
การปฏิรูประบบการบริหารอุดมศึกษา 

2.5.2.5  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ภารกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทย

นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ ในกฎหมาย มาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 

หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่  
1)  หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 
2)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
3)  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  (Efficiency/Value for Money)  
4)  หลักความเสมอภาค (Equity)  
5)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
6)  หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
7)  หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  
8)  หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization)  
9)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ 
10)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

ในพุทธศักราช 2554 ก.พ.ร. นำหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลักมาจัดกลุ่มใหม่เพ่ือให้
จดจำง่ายขึ้น โดยรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เป็นหลักการที่ง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศ
ไทย โดยเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่  นอกจากนี้ยังได้ให้
ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร  โดยเพ่ิมเติมในเรื่องการสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  อันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 279 ซึ่งได้กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย 
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จากผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้ ก.พ.ร. ได้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   (GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญ และ 10 หลักการย่อย 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555) ดังนี้ 

1)  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ประกอบด้วย (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร., 2555ก) 

(1)  หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระต่าใช้จ่าย 

(2)  หลักประสิทธิผล (Effective) คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ วางเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบ มี
มาตรฐาน การติดตามประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(3)  หลักการตอบสนอง (Responsive) คือ การให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันได้ 

2)  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย (สถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร., 2555ค) 

(1)  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) คือ 
การปฏิบัติราชการต้องสมารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อเกิดข้อสงสัย 

(2)  หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) คือ การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 

(3)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(4)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียม
และคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

3)  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย (สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร., 2555ง) 

(1)  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การมอบอำนาจ
และการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ใน
สังคม 
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( 2)   ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม / ก า ร มุ่ ง เ น้ น ฉั น ท า ม ติ  
(Participation/Consensus Oriented) คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

4)  ความรับผิดชอบทางการบริหาร  (Administrative Responsibility) 
ประกอบด้วย (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร., 2555ข) 

(1)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) คือ การมีจิตสำนึก มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 

ปัจจุบันรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย เพ่ือให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ได้ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยหรือการตรากฎหมายใหม่ ๆ 
เพ่ือให้ทันยุคสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่การ
ปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ได้นําหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช้เป็นหลักในการ
บริหารประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติ
ไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า 

 
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
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หลังจากที่ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ในปี พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถูกบังคับใช้ รัฐบาลมีการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประเทศให้
สัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และให้ภาค
ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอำนาจรัฐ กว่า 20 ปีที่ภาครัฐและภาคเอกชนนำ
หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมได้เท่าที่ควร รัฐบาลที่
เข้ามาบริหารประเทศต่างพูดถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยมีรัฐธรรมนูญ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่าง ๆ ที่กล่าวถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ในระบบราชการ (นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา, 2560) ดังตารางที่ 2.5  สรุปพัฒนาการของธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 2.5  สรุปพัฒนาการของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

ลำดับ รัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
2 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พุทธศักราช 2540 - 2544) 
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พุทธศักราช 2542 
4 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พุทธศักราช 2545 - 2549) 
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 

2546 
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
8 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2550 - 25554) 
9 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555 - 2559) 
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
11 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560 - 2564) 

  
 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระทั่งประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ จากพัฒนาการของธรร
มาภิบาลในประเทศไทยที่กล่าวมา ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือก้าวให้ทันประเทศที่
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พัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้ง
การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 

งานวิจัยเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (บุษบง ชัยเจริญ
วัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546) ผลการวิจัยพบว่า การใช้คำว่า “ธรรมาภิบาล” มีความหมายหลากหลาย 
เช่น ในต่างประเทศใช้คําว่า Good Governance มีความหมายหลากหลายตามกลุ่มผู้ใช้ แบ่งออกได้ 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธรรมาภิบาลอํานาจนิยม กลุ่มธรรมาภิบาลเสรีนิยม และกลุ่มธรรมาภิบาลชุมชน
นิยม แม้จะมีความแตกต่างกันในส่วนของกรอบความคิด แต่กลุ่มเป้าหมายตรงกันที่จะนำหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้เพ่ือประโยชนของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้นการ
เร่งรัดหาข้อยุติสําหรับกรอบความหมายของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิด เพ่ือสร้าง
หลักการที่ชัดเจนและมีเอกภาพ ซึ่งจะเป็นกรอบแม่บทในการสร้างตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่อง
จําเป็น ส่วนการเรียนรู้การใช้ธรรมาภิบาลจากต่างประเทศ และนําสาระท่ีเป็นข้อดีมาปรับใช้ ย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล แม้บางกรณีอาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับลักษณะบางประการ
ของวัฒนธรรมไทยที่ไม่เอ้ือตอการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยสถาบัน
พระปกเกล้า (2545) จากการศึกษาพบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีประกอบด้วย 6 หลัก ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการอธิบายการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักสํานึกความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
  1)  หลักนิติธรรม ประกอบด้วยหลักย่อยสําคัญ 7 หลัก ได้แก่ 1) หลักการแบ่งแยก
อํานาจ 2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3) หลักความผูกพันต่อกฎหมายของเจ้าหน้าที่   
4) หน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 5) ผู้มีอํานาจตัดสินใจใน
หน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 6) หน่วยงานยึดหลัก “ไมมีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย” 7) หน่วยงานยึดหลักการทํางานภายใตก้ฎระเบียบสูงสุด 
  2)  หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักย่อย 3 หลัก ได้แก่ 1) การปลอดการทุจริต  
2) การปลอดจากการทําผิดวินัย 3) การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
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  3)  หลักความโปร่งใส ประกอบด้วยหลักสําคัญ 4 หลัก ได้แก่ 1) ความโปร่งใสด้าน
โครงสร้างของระบบงาน 2) ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ 3) ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ  
4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน 
  4)  หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยหลักการย่อยสําคัญ 4 หลัก ได้แก่ 1) หลักการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร 2) หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และ 4) หลักการพัฒนาขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5)  หลักสํานึกความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักสําคัญ 6 หลัก ได้แก่ 1) หน่วยงาน
มีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน 2) หน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3) หน่วยงานมีการบริหารงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล 5) หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ไม่มี
ผลงาน 6) หน่วยงานมีแผนสํารอง 
  6)  หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วยหลักสําคัญ 3 หลัก ได้แก่ 1) การประหยัด 2) 
การใช้ทรัพยากร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 3) ความสามารถในการแข่งขัน 

งานวิจัยเรื่องดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการการศึกษา ของณัฐฐา วินิจนัยภาค 
(ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553) เรื่องดัชนีชี้วัธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งสนใจศึกษา
เพ่ือปรับประยุกต์แนวคิดธรรมาภิบาลให้ เหมาะสมกับห น่วยบริหารจัดการการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ผลจากการวิจัยจึงได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พุทธศักราช 2546 และแนวทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2550 -2554) โดย
กำหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการการศึกษาประกอบด้วย 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักสำนึกรั บผิดชอบ 6) 
หลักความคุ้มค่า 

นอกจากนี้ ณัฐกริช เปาอินทร์ (2560) ได้วิจัยเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: ความพยายามใน

การยกระดับธรรมาภิบาล ศึกษาความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวนั้น 

สามารถยกระดับความมีธรรมาภิบาลของประเทศได้หรือไม่ หากไม่แล้ว อะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญ

ที่สามารถเพ่ิมโอกาสให้ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถยกระดับความมีธรรมาภิบาลได้ จาก

การหาคำตอบ พบว่า ประการแรก การดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาระบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเพ่ิมระดับความมีธรรมาภิบาลของประเทศได้ 

ประการที่สอง มีการสมาสกันของอิทธิพลของการพัฒนาระบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ระดับของความมีธรรมาภิบาลอีกด้วย โดยอิทธิพลที่
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สมาสกันนี้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางบวกต่อระดับของตัวแปรตาม ประการที่สาม ประเภทของ

ระบอบการปกครองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับของความมีธรรมาภิบาลที่

เปลี่ยนแปลงโดยระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันออกไป โดยกำหนดให้ตัวแปร

ควบคุมคงที่ กล่าวคือ ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับสูงนั้น การเพ่ิมขึ้น

ของระดับความมีธรรมาภิบาล อันเนื่องมาจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะสูงกว่าประเทศที่

เหลือในโลกอย่างมีนัยสำคัญ 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้  

1) เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
2) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาประเทศ บริบทการพัฒนาของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในต่างประเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในประเทศไทย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ผสมผสานวิธีการวิจัยระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
จากนั้นผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกำหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก  ( In-depth Interview) มาสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  ลักษณะสำคัญของการออกแบบการพัฒนาวิธีการ 
แหล่งที่มา:  ประยุกต์จาก ภัทราวดี มากมี: 2559.  
 

การวิจั ยแบบผสม  (Mixed Methods Research) ระหว่ างวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการออกแบบการ
พั ฒ น าวิ ธี ก าร  (Treatment-Development Design) ผู้ วิ จั ย จะ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ 
(Qualitative Research) เป็นลำดับแรก จะทำให้ได้วิธีการ (Treatment) หรือแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จะทำการสำรวจเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
ต่อไปซึ่งจะทำให้การเก็บข้อมูลมีความตรงมากยิ่งขึ้น 
  

1
• ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และผลลัพธ์

2
• การพัฒนาวิธีการ (Treatment) 

3
• การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

4
• ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และผลลัพธ์

5
• การแปลความหมาย โดยวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักหรือวิธีการเด่น
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 
 
ภาพที่ 3.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

หลากหลาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประเด็นธรรมาภิบาล โดยถือว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informant)  

ผู้วิจัยมีวิธีการแสวงหาผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยจะคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ซึ่งจำเป็นต้องสัมภาษณ์ผู้ที่มีข้อมูลประจักษ์ และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ
หรือมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งเป็นผู้มีส่วน

 

ภาครัฐ 

หลักการมีส่วนร่วม 

หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 

หลักคุณธรรม/
จริยธรรม 

หลักความคุ้มค่า 

หลักสำนึกรับผิดชอบ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

สังคม  

ความม่ันคง 
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เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐไทย จำนวน 5 ท่าน หลังจาก
นั้นจึงขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แล้ว
ดำเนินการในขั้นต่อไป 

 
3.2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

3.2.2.1  ประชากรสำหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวงทั้ง 19 กระทรวง 
ได้แก่ 1) กระทรวงการคลัง 2) กระทรวงการต่างประเทศ 3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6) กระทรวง
คมนาคม 7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 9) กระทรวงพลังงาน 10) กระทรวงพาณิชย์ 11) กระทรวงมหาดไทย 12) กระทรวงยุติธรรม  
13) กระทรวงแรงงาน 14) กระทรวงวัฒนธรรม 15) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 16) กระทรวงสาธารณสุข 17) กระทรวงอุตสาหกรรม 18) กระทรวงศึกษาธิการ และ  
19) กระทรวงกลาโหม รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 

3.2.2.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตั วอย่าง โดยใช้สูตรการ
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ทราบจำนวนประชากร ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรการคำนวณ
ขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967 อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2558, น.176) โดยกำหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5 % จะใช้ค่า 0.05 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % แทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 

 

  n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2       

โดย   

n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้ 

N =  จำนวนประชากรที่ทราบค่า 

e = ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Allowable Error) 

แทนค่าในสูตร n = 
193

1+193(0.05)2
 

    = 
193

1+193(0.0025)
 

= 
193

1.4825
 

= 130.185497 หรือ 130 



77 
 

เมื่อคำนวณตามสัดส่วนประชากร ขนาดของตัวอย่างในการวิจัยจึงเท่ากับ 130 ตัวอย่าง  
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ในวัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้วิจัยใช้

การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเป็นผู้
สัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเอง จึงตั้งคำถามในขณะที่สัมภาษณ์ได้ โดยผู้วิจัยจะเตรียมแนวคำถาม
กว้าง ๆ มาล่วงหน้า (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น.76-77) เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางดำเนินการสัมภาษณ์ โดยลักษณะของคำถามจะ
เป็นคำถามปลายเปิด 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) โดยกำหนด
ผู้ตอบบางคนอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้ง กว้างขวางเป็นพิเศษตรงกับความ
ต้องการของผู้วิจัย ถือว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกระแสหลัก (Mainstream) ของกลุ่ม 
เป็นผู้ที่มีข้อมูลที่ทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความสามารถตอบคำถาม
ของผู้วิจัยโดยมองคลอบคลุมทั้งระบบ 

การสัมภาษณ์ (Interview) โดยแบ่งคำถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 คำถามเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในระดับสากล มีคำถามหลัก 2 ข้อ คือ 

1)  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีหลักการใดที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันอย่างไร 

2)  ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก” (Worldwide Governance Indicator หรือ 
WGI) ของธนาคารโลกในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องมือชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทั้งใน
ระดับสากลและประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐไทย มีคำถามหลัก 3 
ข้อ คือ 

1)  ในภาพรวมของประเทศไทยควรมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลอะไรบ้างที่จะ
ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐประสบความสำเร็จและทำให้คนไทยมีความสุข 

2)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
อย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3)  เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทยมีระดับดีขึ้นหรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีคำถามหลัก 2 ข้อ คือ 

1)  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า คุณธรรม/จริยธรรม และความรับผิดชอบควร
เป็นอย่างไร 

2)  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ท่านอยากแสดงออกในเรื่องธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์การวิจัย 

และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
3.3.2.1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จะได้ข้อมูลส่วนที่หนึ่ง 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยนำคำตอบจากข้อคำถามส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับสากล และส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย มาวิเคราะห์และแยกหมวดหมู่ จะได้ข้อมูลส่วนที่สอง 

ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยนำข้อมูลส่วนที่หนึ่ง (จากขั้นที่ 1) และข้อมูลส่วนที่สอง (จากขั้นที่ 3) 
มาสร้างข้อคำถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณท้ังหมด 95 ข้อคำถาม ข้อคำถามส่วนใหญ่ประยุกต์
จากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553; ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาล
ทิพากร, 2552; สถาบันพระปกเกล้า, 2545) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอคำแนะนำ 

ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามที่ไม่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นที่  6 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ ไขข้อคำถามตามที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วนำ
แบบสอบถามไปสอบถามหน่วยงานราชการส่วนกลางในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงทั้ง 
19 กระทรวงดังที่กำหนดไว้ในประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย หน่วยงานหนึ่งใช้แบบสอบถาม
เพียงชุดเดียว โดยให้สอบถามกับระดับผู้บริหารหน่วยงาน 
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3.3.2.2 รายละเอียดของเครื่องมือในการวิจัย  
จากขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่  1 ข้อมูล พ้ืนฐานของหน่ วยงาน  สำหรับข้อมูลกลางของหน่ วยงาน 

ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ และแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของกระทรวง ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended) จำนวน 3 ข้อ 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมของข้อมูลส่วนที่ 1 ได ้
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มกระทรวงเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านความมั่นคง และเพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิ
บาลของกระทรวง 

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเป็น
คำถามปลายปิด (Closed Ended) จำนวน 95 ข้อ โดยให้ใส่เครื่องหมาย (√) ลงในช่องว่างตามระดับ
ความคิดเห็น ใช้มาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scales) หรือมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert-type Scale) 4 ระดับ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2558, น.132 - 133) ดังตารางที่ 3.1  เกณฑ์
การให้คะแนน 

 
ตารางท่ี 3.1  เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นด้วยอย่างมาก คะแนนเท่ากับ 4 
ค่อนข้างเห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 3 
ไม่ค่อยเห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 2 
ไม่เห็นด้วยเลย คะแนนเท่ากับ 1 
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 คำถามตามกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม   ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 1 – 20  รวม 20 ข้อ 
 2) หลักความโปร่งใส  ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 21 – 36 รวม 16 ข้อ 
 3) หลักการมีส่วนร่วม  ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 37 – 50 รวม 14 ข้อ 
 4) หลักความคุ้มค่า  ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 51 – 69 รวม 19 ข้อ 
 5) หลักคุณธรรม/จริยธรรม ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 70 – 80 รวม 11 ข้อ 
 6) หลักสำนึกรับผิดชอบ  ได้แก่ ข้อคำถามท่ี 81 – 95 รวม 15 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิ

บาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ และ 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended) เพ่ือนำคำตอบมาจัดหมวดหมู่คำตอบ 
จำแนกความแตกต่าง (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ , 2558) ข้อมูลที่ได้จะเป็นแบบมาตรานามบัญญัติ 
(Nominal Scale)  

3.3.2.3  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณไปทำการทดสอบหาความตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
1)  การทดสอบความตรงตามเนื้ อห า (Content Validity) โดยนำ

แบบสอบถามในการวิจัยไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นนำมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Concurrence: IOC) โดยใช้สูตร การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำถามกำหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง ดังนี้ 

สอดคล้อง (+1)  หมายถึง เห็นว่าข้อคำถามสอดคล้องกับประเด็นที่
ต้องการถาม 

ไม่แน่ใจ (0)  หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการถามหรือไม ่

ไม่สอดคล้อง (-1) หมายถึง เห็นว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับประเด็นคำถาม
ที่ต้องการถาม 

การค ำน วณ ค่ าดั ช นี ค ว าม ส อด ค ล้ อ ง  ( Index of Item-objective 
Concurrence: IOC) ที่เหมาะสมต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, น.95) 
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สูตรการคำนวณ 𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

   
IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

∑𝑅 คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.864 จากนั้นเสนอ
ผลการทดสอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นและดำเนินการแก้ไขต่อไป 

2)  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยจะหาความเชื่อมั่นโดยนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองเครื่องมือกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา จำนวน 30 
หน่วยงาน จากนั้นผู้วิจัยทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha)  

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นปรากฏว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.964 ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.50 (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ , 2558, น.160) แสดงว่า
แบบสอบถามที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลได้  
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 และ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data Collection) และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Collection) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3.4.1.1  การเก็บรวมรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาล
ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
   1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Sources) ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับ
ปัจจุบัน) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 
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2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พุทธศักราช 2504 - 2564) จำนวน 12 ฉบับ 
   2)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เช่น หนังสือ รายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการ ข่าว บทความในวารสาร บทสัมภาษณ์ในเอกสารต่าง ๆ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารโลก (World Bank) หน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันวิชาการ ห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เพ่ือนำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ทบทวน คัดเลือก จัดประเภท หมวดหมู่ของข้อมูล และนำเสนอต่อไป  

3.4.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) ด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ผู้วิจัยเตรียมแนวคำถามกว้าง ๆ เกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และ
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางดำเนินการ
สัมภาษณ์ โดยลักษณะของคำถามจะเป็นคำถามปลายเปิด 

2)  จัดทำหนังสือทางราชการจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือแจ้งรายละเอียดและทำการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล 
ประกอบกับอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือยืนยันการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญ 

3)  หลังจากได้รับการตอบรับ ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

4)  จากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นมาเรียบ
เรียงเป็นประเด็น เพ่ือการตีความและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นผลการวิจัยและนำเสนอต่อไป 

3.4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหลังจากได้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire) หน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วนราชการระดับกรม เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับผลกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยดำเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
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1)  ผู้วิจัยนําหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ส่งไปหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วน
ราชการระดับกรมตามประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2)  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐทางไปรษณีย์ 
3)  ผู้วิจัยรับแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4)  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืน และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
5)  อภิปรายผลและเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ 

ดังกล่าว สามารถอธิบายเป็นแผนผังขั้นตอนการดำเนินการวิจัยได้ดังภาพท่ี 3.3 
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3.5 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1  การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะเลือกใช้ข้อมูลเอกสารที่ระบุชื่อผู้เขียนหรือชื่อองค์กรและปีที่เผยแพร่ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน โดยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมูลและแหล่งข้อมูล แล้วทำการ
แยกแยะสาระหรือองค์ประกอบที่สำคัญ จากนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์องค์ประกอบตามความถี่ และ
จำแนกรายประเด็น จัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งเทียบเคียงสาระตามประเด็นต่าง ๆ จากหลายแหล่ง ก่อน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาเพียงพอหรือไม่ ข้อมูลนั้นตอบคำถามการวิจัยได้หรือไม่ 
ถ้าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การยืนยันความเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้วยการให้บุคคลที่ถูกสัมภาษณ์
ตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยการอ่านพร้อมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant)  

 
3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) และการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
 1)  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย แต่จะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นจำนวนที่นับได้ จากข้อมูล
เอกสารในการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ บริบทการพัฒนาของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลใน
ต่างประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในประเทศไทย โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา
ดังนี้ คือ 1) กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสาร โดยพิจารณาจากแหล่งเผยแพร่และลักษณะการ
เผยแพร่ รวมถึงช่วงระยะเวลาปีที่พิมพ์หรือเผยแพร่ 2) วางเค้าโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดระบบ
การจำแนกคำหรือข้อความที่ได้จากเอกสาร แล้วทำตารางดัชนีข้อมูล ให้สอดคล้องกับคำถามการวิจัย
3) นับความถี่ของคำหรือข้อความที่จำแนกไว้ 4) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของคำหรือข้อความ 5) สร้าง
ข้อสรุปและอ้างอิงไปสู่ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารที่นำมาวิจัย 
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 2)  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 
(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ด้วยการ

ตีความแล้วนำมาสร้างข้อสรุปข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แล้วจดบันทึก โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยดังนี้ คือ 1) นำข้อเท็จจริง (Fact) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน 
มาทำเป็นบันทึกละเอียดหรือบันทึกพรรณนาโดยแยกข้อมูลเป็น 5 ส่วนชัดเจนว่าข้อมูลชุดใดได้มาจาก
ผู้เชี่ยวชาญท่านใด 2) หาคำหลักท่ีได้จากบันทึกพรรณนาโดยทำเป็นตารางหรือแผนภาพ 3) หาความ
เชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมดจากการทำตารางหรือแผนภาพ 4) สรุปภาพรวมจากความเชื่อมโยงทั้งหมด 

(2)  การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) 
เป็นการใช้วิธีการเปรียบเทียบ เมื่อจำแนกชนิดของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้ว ผู้วิจัยจะ
นำมาเปรียบเทียบกันโดยทำเป็นตารางหาความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปว่าแนวทางการพัฒนาธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นอย่างไรโดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบข้อมูล ดังนี้ คือ 1) สร้างตารางการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบประเภทกำหนดเป็น
แนวตั้ง (Column) และชนิดของข้อมูลกำหนดเป็นแนวนอน (Row) 2) นำข้อมูลใส่ลงในตาราง
เปรียบเทียบข้อมูล โดยกำหนดให้แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นประเภท และกำหนดให้ อะไร (What) อย่างไร (How) 
ทำไม (Why) ใคร (Who) และที่ไหน (Where) เป็นชนิด แล้วดำเนินการเปรียบเทียบ 3) ประมวล
ข้อมูลแต่ละชุด เปรียบเทียบกันเพ่ือหาความเชื่อมโยงทั้งลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 4) สรุป
บรรยายความเชื่อมโยงของข้อมูล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้น 

3.5.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
1)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน
จัดเป็นหมวดหมู่ เป็นมาตรการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ใช้จำแนกความแตกต่างของ
หน่วยงานภาครัฐออกเป็นกลุ่ม ๆ  

2)  ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่  2 ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS 
VERSION 21 (Statistical Package for Social Science) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในรูปของตาราง หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมาย โดยการใช้สูตรการหาอันตรภาคชั้น เพ่ืออธิบายระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐที่
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ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้
องค์การได้รับการยอมรับจากท้ังภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้ 

 

ค่าพิสัย

จำนวนช่วงชั้น
 =  

คะแนนสูงสุด −  คะแนนต่ำสุด

จำนวนช่วงชั้น
 =  

4 −  1

4
 =  0.75 

 
ตารางท่ี 3.2  การแบ่งอันตรภาคชั้น 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
1.00 – 1.75 ไม่เห็นด้วยเลย 
1.76 – 2.50 ไม่ค่อยเห็นด้วย 
2.51 – 3.25 ค่อนข้างเห็นด้วย 
3.26 – 4.00 เห็นด้วยอย่างมาก 

  
3) ผู้วิจัยนำข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิ

บาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐมาจำแนก จัดหมวดหมู่ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และสรุปข้อเสนอแนะในรูปของตาราง 
 

3.6  นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 

ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ปฏิบัติการสำหรับการวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออธิบายความหมายของศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาให้มีความหมายที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและการนำเสนอผลของการวิจัยต่อไป โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 
3.6.1  ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการ

พ้ืนฐานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ต้องนำไป
ปฏิบัติในระบบราชการ เพ่ือประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ประกอบด้วยหลักการ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
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1)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม 

2)  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ประชาชนและบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบ
ได ้

3)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึ งการกระจาย
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 

4)  หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง ความคุ้มค่าเชิงภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดทำบริการสาธารณะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

5)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง การมีจิตใจและความ
ประพฤติดี รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม และเป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์และ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

6)  หลักสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำในการปฏิบัติงานตามสิทธิหน้าที่และการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการ
ตระหนักต่อปัญหาสาธารณะและพยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเกิดจากความสำนึก 

 
3.6.2  กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล หมายถึง ขอบเขตของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ ใช้เป็น

แนวทางให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับภารกิจของหน่วยงานนั้น 
 
3.6.3  หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) หมายถึง หน่วยงานราชการใน

ส่วนกลาง (Central Administration) ที่เป็นส่วนราชการระดับกระทรวง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงส่วนราชการระดับกรม 
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3.6.4  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) หมายถึง ผู้ เชี่ยวชาญที่ทำงานหรือศึกษา
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยแต่ละท่านได้ดำเนินการศึกษาธรรมาภิบาลแต่ละด้าน 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัย “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  

1) เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการวิจัยประกอบด้วย ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Data 
Analysis) จะใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหา
สาระ (Content Analysis) โดยส่วนที่เป็นการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของการวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหา
สาระจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และผล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ที่ ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  

เนื่องจากผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงนำเสนอ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นอันดับแรก และนำเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ในลำดับถัดไป ดังนี้ 
 

4.1 เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 วิธีการ คือ 1) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2534 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พุทธศักราช 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พุทธศักราช 2504 - 2564) จำนวน 12 ฉบับ  และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปัจจุบัน) รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการ บทความในวารสาร บทสัมภาษณ์ในเอกสารต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์
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ออนไลน์ เว็บไซต์ของธนาคารโลก (World Bank) หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยและต่างประเทศ 
สถาบันวิจัย สถาบันวิชาการ ห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และ 2) 
ข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในประเด็นธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 ท่าน  

ปัจจุบัน ประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ
ไว้ว่าไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากธรรมาภิบาลเข้ามาปกครองประเทศตามอำเภอใจ และการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 64 กำหนดให้รัฐจะต้องจัดทำยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

1)  หลักนิติธรรม สาระสำคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด้วย หลักการกระจาย
อำนาจ และหลักความเสมอภาค กล่าวคือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามกรอบ
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 1 บททั่วไป ใน
มาตรา 3 วรรค 2 ได้บัญญิติให้หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม และในมาตรา 4 ความเสมอภาคของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง 
นอกจากนี้ ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 66 ได้กล่าวถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ต่างประเทศ จะต้องยึดถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกันด้วย 

2)  หลักความโปร่งใส สาระสำคัญของหลักความโปร่งใส ประกอบด้วย การเปิดเผย
ข้อมูล และการตรวจสอบได้ กล่าวคือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนรับทราบ
อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ 

3)  หลักการมีส่วนร่วม รวมถึงการมุ่งเน้นฉันทามติ กล่าวคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4)  หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กล่าวคือ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำบริการสาธารณะต้องมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม กล่าวคือการยึดมั่นความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
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6)  หลักความรับผิดชอบ กล่าวคือการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำใน
การปฏิบัติงานของตนเองและการให้บริการสาธารณะ 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของต่างประเทศ จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เดนมาร์ก (Denmark) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) ประเทศเกาหลีใต้ 
(South Korea) ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) และประเทศ
อินโดนีเซีย (Indonesia) ผู้วิจัยจึงจำแนกประเด็นเป็น 7 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักธรรมาภิบาลของ
ประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 2) หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States of America) 3) หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลี
ใต้ (South Korea) 4) หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 5) หลัก
ธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 6) หลักธรรมาภิบาลของประเทศ
ไทยกับประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) และ 7) ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรรมาภิ
บาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
4.1.1  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 
 

ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก 

ประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ก 

1. หลักนิติธรรม 1. เสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ 
2. หลักความโปร่งใส 2. หลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. หลักการมีส่วนร่วม 3. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
4. หลักความคุ้มค่า 4. การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน 
5. หลักคุณธรรม/จริยธรรม - 
6. หลักความรับผิดชอบ 5. หลักความรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจ 
 6. ความมีเสถียรภาพ 
 7. สิ่งแวดล้อม 

 
ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก คือ ประการ

แรก ประเทศไทยจะกำหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ค่อนข้างชัดเจน ในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะกล่าวถึง
หลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย แต่ประเทศเดนมาร์กมิได้
มีหลักธรรมาภิบาลบัญญัติไว้ตายตัว แต่รัฐบาลเดนมาร์กได้กำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือ
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เพ่ือการพัฒนา (Freedom from Poverty, Freedom to Change) ที่ทำให้ประเทศเดนมาร์กเป็น
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความมีธรรมาภิบาลสูงมาโดยตลอด ประการที่สอง ประเทศเดนมาร์กมี
การทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจทางสังคม มีกลไกความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่เข้มงวด 
ประการที่สาม ประเทศไทยมีการกำหนดหลักคุณธรรม/จริยธรรมของข้าราชการ เช่น ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นต้น แต่ประเทศเดนมาร์กเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม
ตั้งแต่วัยเด็ก ประการที่สี่ ประเทศเดนมาร์กให้ความสำคัญกับความมีเสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อม เข้า
มาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก คือ ประการ
แรก ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมเป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม รัฐธรรมนูญไทยจะรับรองถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชาย
และหญิ งโดยระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ส่วนประเทศเดนมาร์กนำความเท่าเทียมทางเพศมาเป็น
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม แต่มีรายละเอียด
และการให้ความสำคัญแต่งต่างกัน ประการที่สอง ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนประเทศเดนมาร์กมอง
ถึงผลกระทบจากการมีส่วนร่วม โดยสร้างความร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนา ประการที่สาม หลักความ
คุ้มค่าของประเทศไทย ประกอบด้วยหลักการตอบสนอง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล้าย
กับประเทศเดนมาร์กที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนป็นการการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน 

ความเหมือนระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก คือ ประการ
แรก การยึดหลักความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ ประการ
ที่สอง หลักความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในการปฏิบัติงานของตนเองและการ
ให้บริการสาธารณะ (Transparency International, 2011) 
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4.1.2  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of 
America) 
 

ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. หลักนิติธรรม 1. หลักนิติธรรม 
2. หลักประชาธิปไตย 
3. หลักความยุติธรรม 
4.หลักความเท่าเทียม 

2. หลักความโปร่งใส 5. หลักความโปร่งใส 
3. หลักการมีส่วนร่วม 6. หลักการกระจายอำนาจ 
4. หลักความคุ้มค่า 7. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 8. หลักคุณธรรมจริยธรรม 
6. หลักความรับผิดชอบ 9. หลักความรับผิดชอบ 
 10. หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา  คือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกานำหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปกป้องธรรมชาติและพืชพรรณมาใช้เป็น
หลักธรรมาภิบาลในการทำงานด้านการบริหาร (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546, น.31-32) 

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
ประการแรก ประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำหลักประชาธิปไตย หลักความเท่าเทียม และหลักความ
ยุติธรรม มาเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ส่วนประเทศไทย หลักความยุติธรรมเป็น
ลักษณะของกฎหมายที่ดีหรือเป็นสาระสำคัญของหลักนิติธรรมในความหมายโดยกว้าง และหลัก
ประชาธิปไตยเป็นหลักการสำคัญที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุข ใน
สังคม ประการที่สอง ประเทศไทยจะใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะระบุเป็นหลักการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่นเป็น
องค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ประการที่สาม ประเทศไทยจะใช้หลักความคุ้มค่าเป็น
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่าประกอบด้วย การประหยัด ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความเสมอภาค ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี. 
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โรสเวลต์ (Franklin D.Roosewelt) ปี ค.ศ. 1936 ยึดหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผลเป็น
หลักธรรมาภิบาล  

ความเหมือนระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ทั้งสอง
ประเทศใช้หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาล 

 
4.1.3  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) 
 

ตารางท่ี 4.3  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ 
1. หลักนิติธรรม - 
2. หลักความโปร่งใส 1. การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 
3. หลักการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วม 
4. หลักความคุ้มค่า - 
5. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 3. การมีสุจริตธรรม 
6. หลักความรับผิดชอบ 4. ความรับผิดชอบ 
 
ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ คือ ประเทศ

เกาหลีใต้ยึดหลักนิติธรรม และมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งเป็นบรรทัดฐานหลังจากเปลี่ยน
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย จึงมิได้นำหลักนิติธรรมมากำหนดเป็น
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักความคุ้มค่าที่มิได้นำมารวมอยู่ในหลักธรรมาภิบาลของ
ประเทศเกาหลีใต้ 

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ คือ ประการ
แรก ประเทศเกาหลีใต้จะให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชน สื่อมวลชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ โดยต้องเปิดเผยกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจนแก่ประชาชน รวมทั้งภาครัฐต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด คือภาครัฐต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน ถึงภารกิจที่รัฐดำเนินการอยู่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  ซึ่งมีหลักการ
คล้ายกับประเทศไทยในหลักความโปร่งใส ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พุทธศักราช 
2540 บัญญัติไว้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถเปิดเผยได้ และข้อมูลอะไรที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  
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ประการที่สอง ประเทศไทยมักนำหลักคุณธรรม/จริยธรรมไปเชื่อมโยงกับหลักศาสนา มีความ
เฉพาะเจาะจงมาก และนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการประเมินต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ส่วนประเทศเกาหลีใต้มีการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนใน
การร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยนำการมีสุจริตธรรม (Integrity) มาเป็นองค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาล ภาครัฐต้องสร้างหรือกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น โดยยกย่องข้าราชการหรือผู้นำชุมชนที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างตัวอย่างที่ดีให้
เกิดขึ้นในสังคมและประชาชนสามารถดำเนินรอยตามได้ ภาครัฐต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใส 
โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผย กระบวนการขั้นตอนที่ชัด เจน และสามารถให้
ประชาชนตรวจสอบได้ 

ความเหมือนระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ คือ ประการ
แรก หลักการมีส่วนร่วมของทั้งสองประเทศ ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในแง่ของผู้ร่วมดำเนินงาน ผู้ให้คำปรึกษา และผู้ตรวจสอบ
การดำเนินงาน โดยต้องมีกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและที่สำคัญคือ ต้องประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ พึงมีในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ดำเนินงานของภาครัฐในทุกระดับ โดยเฉพาะควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ชุมชน เพราะประชาชนนั้นมีความเข้าใจในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ ประการที่สอง ทั้งสองประเทศนำหลัก
ความรับผิดชอบมาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเกาหลีใต้ ถือ
หลักความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญที่ข้าราชการและประชาชนเกาหลีใต้ต้องตระหนักและยึดถือ
ปฏิบัติกันมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก 
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4.1.4  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
 

ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

1. หลักนิติธรรม - 
2. หลักการมีส่วนร่วม 
3. หลักความรับผิดชอบ 

1. การให้โอกาสแก่ทุกคนที่จะพัฒนาประเทศ 

4. หลักความคุ้มค่า - 
5. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
6. หลักความโปร่งใส 

2. รางวัลที่ได้รับเกิดจากการทำงาน  
3. การมีภาวะผู้นำที่ดี 

3.1 การหลีกเลี่ยงการทุจริต 
3.2 การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เป็นความนิยม 
3.3 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
3.4 การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 4. ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

 
ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ คือ ภาครัฐของ

ประเทศสิงคโปร์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนประเทศอ่ืน ๆ กล่าวคือ ระบบราชการของสิงคโปร์มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐที่มุ่งสู่ความเป็นระดับสากลได้ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลของประเทศ
สิงคโปร์ไม่เพียงแต่ข้าราชการเท่านั้นที่จะยึดถือหลักการในการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลของ
ประเทศสิงคโปร์จึงมีความแตกต่างจากหลักการทั่ว ๆ ไปของประเทศอ่ืน ๆ ประการแรก ประเทศ
สิงคโปร์มิได้นำหลักนิติธรรมและหลักความคุ้มค่ามาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ประการที่
สอง ประเทศสิงคโปร์นำความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มี
หลักการ 4 ประการ ได้แก่ 1) เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 2) บริหารจัดการให้ดีกว่าคู่แข่ง 3) รอบคอบ 
ระมัดระวัง และ 4) ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ 

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ คือ ประการ
แรก ประเทศสิงคโปร์นำหลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบมาเป็นองค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาล แต่จะมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้โอกาสแก่ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาประเทศมีหลัก
สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทำสิงคโปร์ให้เป็นเมืองสำหรับคนทั่วโลก และเป็นบ้านสำหรับใครก็ได้ที่
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ต้องการจะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศสิงคโปร์ 2) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) ชาวสิงคโปร์
ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
กำหนดนโยบายของรัฐบาล และ 4) รักษาค่านิยมและอัตลักษณ์ของชาติ  ประการที่สอง ประเทศ
สิงคโปร์ใช้หลักรางวัลที่ได้รับเกิดจากการทำงานถือเป็นหลักจริยธรรม ดังนั้นต้องทำงานจึงจะได้รับสิ่ง
ตอบแทน มีหลักการ 2 ประการ ได้แก่ 1) การพ่ึงตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐ และ 2) การใช้
หลักความสามารถและผลงาน เพ่ือให้ได้คนที่ดีที่สุดมาทำงาน และประการที่สาม ประเทศสิงคโปร์ใช้
หลักการมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นหลักความโปร่งใส โดยผู้นำที่ดีต้องปฏิบัติตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) 
การหลีกเลี่ยงการทุจริต 2) การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เป็นความนิยม 3) ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ และ 4) การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 
4.1.5  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
 

ตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ 
1. หลักนิติธรรม - 
2. หลักความโปร่งใส 1. ความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
3. หลักการมีส่วนร่วม 2. การสร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

4. หลักความคุ้มค่า 4. ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
5. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
6. ความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้
มีต้นทุนต่ำ 

5. หลักคุณธรรม/จริยธรรม - 
6. หลักความรับผิดชอบ 7. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

8. ความสม่ำเสมอของนโยบายภาครัฐ 
- 9. การพัฒนาสังคม 
- 10. การจัดการทางเศรษฐกิจที่ดี 
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แนวทางในการวัดระดับธรรมาภิบาลของประเทศฟิลิปปินส์จะใช้ดัชนีชี้วัดของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) เป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์สู่หลักธรรมาภิ
บาลของประเทศฟิลิปปินส์ โดยโครงการ Philippine Quality Award (PQA) ในปีพุทธศักราช 2540
จะทำการประเมินตามแนวทางของ TQM ทั้ง 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร (Leadership) 2) กล
ยุทธ์  (Strategy) 3 ) ลูกค้า (Customers) 4 ) การวัด  การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้  
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5) บุคลากร (Workforce) 6) การ
ปฏิบัติการ (Operations) และ 7) ผลลัพธ์ (Results) ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลที่
สามารถวัดได้ 10 องค์ประกอบ (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553) 

ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ คือ ประการ
แรก เนื่องจากประเทศฟิลลิปปินส์ใช้ดัชนีชี้วัดของการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นเครื่องมือในการวัด
ระดับธรรมาภิบาลของประเทศ จึงไม่มีหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม/จริยธรรม อยู่ในตัวชี้วัดระดับ
ธรรมาภิบาล ประการที่สอง ประเทศฟิลิปปินส์นำการพัฒนาสังคมและการจัดการทางเศรษฐกิจที่ดีมา
เป็นหลักธรรมาภิบาลตามการประเมินของแนวทาง TQM ทั้ง 7 หมวด 

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทย กับประเทศฟิลิปปินส์ คือ ประการ
แรก ประเทศฟิลิปปินส์จะใช้หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อความต้องการของ
ประชาชนและความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมถึงความสม่ำเสมอของ
นโยบายภาครัฐ ประการที่สอง หลักความคุ้มค่าสำหรับประเทศฟิลิปปินส์จะแบ่งเป็น 3 หลักการ 
ได้แก่ 1) ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนหรือระดับและคุณภาพในการให้บริการ
ประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 2) การมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นการให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงาน
และเงื่อนไขทรัพยากร และ 3) ความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มี
ต้นทุนต่ำเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ประการที่สาม 
หลักความรับผิดชอบ นอกจากประเทศฟิลิปปินส์จะมีหลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดที่
สำคัญในหลักความรับผิดชอบอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือความสม่ำเสมอของนโยบายภาครัฐ 

ความเหมือนระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ คือ ประการ
แรก หลักความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ และความสามารถในการให้บริการข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐ ประการที่สอง หลักการมีส่วนร่วม การสร้างพลังความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ เพ่ือให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
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4.1.6  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
 

ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย 

1. หลักนิติธรรม 1. การพัฒนาการบริหารและการปกครองประชาธิปไตย 
2. หลักคุณธรรม/จริยธรรม - 
3. หลักความโปร่งใส 2. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. หลักความคุ้มค่า 4. ประสิทธิภาพ 
6. หลักความรับผิดชอบ - 

- 5. ความสามารถในการแข่งขัน 

 
การขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศอินโดนีเซียโดยมีกรอบแนวทางที่มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลตามกรอบที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งมีทั้งความแตกต่าง ความคล้าย และความ
เหมือนกับหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยดังนี้ 

ความแตกต่างระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย คือ ประเทศ
อินโดนีเซียมิได้นำหลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักความรับผิดชอบมาเป็นกรอบแนวทางเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล แต่จะเน้นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และนำหลักความสามารถในการแข่งขันมาเป็นกรอบในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
กระตุ้นการดำเนินการทางธุรกิจให้มีการแข่งขัน (Competition) มีความชอบธรรมและมีการทำงาน
ของระบบตลาดมากขึ้นและมีระบบการตรวจสอบ นอกจากนี้สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศยัง
กระตุ้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลดบทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจลง ลดการผูกขาดของนายทุน 

ความคล้ายกันระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย คือ 
ประการแรก การพัฒนาการบริหารและการปกครองประชาธิปไตย (Democratic Governance) 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศอินโดนิเซีย
เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวในระบบการเมืองและการไม่พัฒนาระบบประชาธิปไตย ประชาชน
ในประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาทางการเมือง การมีส่วนร่วมและปัญหาทางหลักนิติธรรมคือปล่อยให้
นักการเมือง ข้าราชการขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนในสังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรง
จะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการปกครองประชาธิปไตย (Democratic Governance) ในประเทศ
อินโดนีเซียได้ ประการที่สอง ประเทศอินโดนีเซียเน้นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารภาครัฐที่มี
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ประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบราชการมีส่วนเอ้ือให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน และทำให้
การบริการโดยทั่วไปแก่ประชาชนด้อยประสิทธิภาพ ส่วนประเทศไทยใช้หลักความคุ้มค่าซึ่งครอบคลุม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า 

ความเหมือนระหว่างหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย คือ ประเทศ
อินโดนีเซียส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ โดยเน้นที่ความโปร่งใส การตรวจสอบ
ได้ โดยพิจารณาว่าระบบราชการของประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับ ไม่เฉพาะ
ในส่วนการเมือง แต่รวมไปถึงระบบราชการในทุกระดับ การตรวจสอบการสร้างความโปร่งใสจะช่วย
พัฒนาภาครัฐของอินโดนีเซียและส่งผลถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นของภาครัฐเช่นเดียวกับประเทศไทย 

 
4.1.7  ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จำนวน 5 ท่าน ว่าหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีหลักการใดที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังตาราง
ที่ 4.7  ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.7  ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 

เหมือนกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 3 และ 5) 

แตกต่างกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 และ 4) 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 มี
หลักการที่ละเอียด ตามหลักวิชาการ แต่ละ
ประเทศจะยึดหลักเกณฑ์สากล จึงไม่ค่อยต่างกัน 
ต่ า งกั น ที่ ร าย ละ เอี ยด ว่ า  ห ลั กนิ ติ ธ ร รมมี
รายละเอียดอย่างไร เพราะนิติธรรมหรือระบบ
กฎ ห ม ายขอ งแต่ ล ะ ป ระ เท ศแต กต่ า งกั น 
รายละเอียดจึงแตกต่างกัน แม้ว่าหลักใหญ่จะ
ตรงกัน 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
-ประเทศไทยและต่างประเทศจะใช้หลักธรรมาภิ
บาลเดียวกันหรือไม่  ขึ้นอยู่กับ เป้ าหมายจะ
นำไปใช้กับประเทศใด เช่น นำไปใช้กับประเทศที่
มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะ
หวังว่าหากมีหลักธรรมาภิบาล จะเกิดการกินดีอยู่
ดี เศรษฐกิจดี มีประชาธิปไตย เป็นต้น 
-ถึงจะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ประเทศใน
เอเชียทั้ งหลายก็ ไม่ได้ ใช้หลักธรรมาภิบาล
เหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

เหมือนกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 3 และ 5) 

แตกต่างกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 และ 4) 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 (ต่อ) 
-เมื่อกล่าวในภาพรวม หลักธรรมาภิบาลของ
ต่างประเทศกับประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน เช่น 
หลักนิ ติ ธรรม เป็ นหลั กที่ น ำมาใช้กั บ รั ฐ ใน
ความหมายโดยรวม หลักการมีส่วนร่วมของแต่
ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้อง
พิจารณาว่า แต่ละหน่วยงานนำหลักการมีส่วน
ร่วมไปใช้อย่างไร หลักคุณธรรม/จริยธรรม ต้องดู
จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานและภารกิจ
ของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
มีหน้าที่แตกต่างกัน 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 (ต่อ) 
-หลักการธรรมาภิบาลของแต่ละองค์การมีความ
แตกต่างกัน เมื่ อนำไปปฏิบัติจึ งต้องปฏิบัติ
แตกต่างกันด้วย 
-หลักธรรมาภิบาลไม่ได้มีมาตรฐานหรือกรอบ
เดียว ขึ้นอยู่กับองค์การหรือหน่วยงานใดจะนำไป
ปฏิบัติ 
-ฉะนั้นหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศจึงแตกต่างกัน 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 
-ห ลั ก ธ รรม าภิ บ าลข อ งป ระ เท ศ ไท ยแล ะ
ต่างประเทศมีความคล้ายกัน เนื่องจากประเทศ
ไทยนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ของธนาคารโลก (World Bank) มาใช้  และ
ประเทศต่ าง ๆ ก็รับหลักธรรมาภิบาลของ
ธนาคารโลกไปใช้ 
-หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐจะใช้ 
Concept จากต่างประเทศ เช่น อเมริกา และ
ยุโรป ซึ่งตามหลักการแล้วหลักธรรมาภิบาลของ
ป ระ เท ศ ไท ยและต่ างป ระ เท ศมี หลั ก ก าร
เหมือนกัน 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 
-สิ่ งที่ เร าต้ อ งท ำคื อ  ต้ อ งเข้ า ใจ วัฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ และประเทศไทย 
แล้วเราเอาสิ่งที่เรามีไปจับว่าเราควรนำตัวไหนมา
ใช้  ไม่ ใช่ มองว่ าหลั กการธรรมาภิ บ าลของ
ต่างประเทศนำมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้เลย ซึ่ง
บางประเด็นสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่เราต้อง
นำมาปรับ และประยุกต์ใช้ เช่น หลักความเสมอ
ภาค (Equity) สมัยก่อนคนไทยไม่ได้คำนึงถึง แต่
ต่างประเทศให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นหลักการสำคัญ UN คำนึงถึงเรื่องนี้มานาน
แล้ว แต่ประเทศไทยไม่ได้นำมาใช้ ในความเป็น
จริงคือประเทศไทยสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชน
มาใช้ได้ 
-หลักการที่แต่ละประเทศนำไปใช้จึงมีความ
แตกต่างกันไป 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

เหมือนกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 3 และ 5) 

แตกต่างกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 และ 4) 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 
-ถ้าเป็นหลักการสากลจะมีความคล้ายกัน 
-ประเทศไทยต้องนำของต่างประเทศหรือของสากล
มาใช้ จุดเริ่มของธรรมาภิบาลไม่ได้เริ่มที่ปี 2540 แต่มี
เรื่องทำความดีในหลักศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งมีการ
สอน แต่ไม่มีการปฏิบัติ ทำให้ไม่เกิดสำนึก หลักความ
สำนึกรับผิดชอบ (Accountability) จึงสำคัญ เพราะ
ไม่ใช่เพียงแค่ทำ แต่ต้องสำนึกด้วย 
- ประเทศไทยนำหลักสากลมาประยุกต์  (Apply) 
ตั้งแต่องค์การสหประชาชาติที่ Force ประเทศไทยมา 
จึงต้องนำมาปฏิบัติ ประเทศไทยจึงเรียบเรียงออกมา
เป็น 6 หลัก แล้วออกระเบียบสำนักนายกออกมา 
ตอนหลังจึงยกเลิกระเบียบสำนักนายก แล้วทำเป็น
พระราชกฤษฎีการออกมา 
-หลักธรรมาภิบาลของไทยกับต่างประเทศจึงมีความ
คล้ายกัน เพียงแต่ประเทศอ่ืนไปไกลแล้ว มีมิติอ่ืน ๆ 
ที่ต้องนำมาพ่วงในเรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ 
-ธรรมาภิบาลไม่ใช่แค่ทำดี ทำตามหน้าที่  ทำให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้เงินน้อย แต่เป็นเรื่องที่ไกลกว่านั้น 
ถึงขั้นที่ทำให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาส จึงจะเรียกว่า
มีธรรมาภิบาล คือเลือกที่จะให้สังคมอยู่ ได้  เป็น
บรรทัดฐานใหม่ คือโลกไปถึงขั้นการมีบรรทัดฐานใหม่ 
(New Normal) แต่ไทยยังไม่มีบรรทัดฐานใหม่ จึง
เป็นที่ มาว่าหลักการธรรมาภิบาลของไทยและ
ต่างประเทศมีความเหมือนกัน แต่ไทยต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลโลก 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 (ต่อ) 
-หลักความคุ้มค่าจึงต้องดูว่ากระจายไปยังกลุ่ม
ไหน อย่างไร หากเกิดการกระจายผิดกลุ่ม เช่น 
บัตรคนจน ให้คนที่ ไม่ได้จน แล้วนี่คือสิ่ งที่
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ซึ่งภาครัฐให้ความหมาย
ของคนจนไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดปัญหา จน
บางครั้งคนท่ีจบการศึกษาปริญญาเอกแล้ว ยังมี
สิทธิได้รับบัตรคนจน 
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ผู้ วิจั ยได้สัมภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก  (Worldwide 
Governance Indicator หรือ WGI) ของธนาคารโลกในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมต่อการเป็น
เครื่องมือชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทั้งในระดับสากลและประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร สรุปความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.8  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็น“ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของธนาคารโลกใน

ปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องมือชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทั้งในระดับสากล
และประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร” 

 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 
-เมื่อกล่าวถึงธรรมาภิบาล ต้องเข้าใจภาพใหญ่ 
(Macro) ของธรรมาภิบาลก่อนว่าคืออะไร 
ตัวชี้วัดของบางหลักมีความซ้ำซ้อนกัน ต้องมี
การแจกแจงออกมาก่ อนว่ าแต่ ละหลั กมี
อะไรบ้าง การทำตัวชี้วัดอาจมีคำถามร่วมของ
หลักการธรรมาภิบาลก็ได้ 
-เห ม าะ กั บ ป ร ะ เท ศ ไท ย บ า งดั ช นี  เช่ น 
ประสิทธิผลของรัฐบาล 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
-ธนาคารโลกมองธรรมาภิบาลแบบทั่วไปได้ แต่
เมื่อต้องการวัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานต้อง
นำมาปรับใช้ให้เข้ากับภารกิจของหน่วยงานนั้น 
ๆ ยังไม่สามารถใช้เกณฑ์ทั่วไปวัดระดับธรร
มาภิบาลได้ จึงต้องปรับหลักธรรมาภิบาล หาก
ต้องการนำไปเป็นเครื่องมือชี้วัด 
-สรุปคือ ถ้าจะทำเครื่องมือ ต้องการการปรับให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร จะเอาความ
เป็นทั่วไปไปใช้กับทุกองค์กร ได้เพียงหลักกว้าง 
ๆ  เท่ านั้ น  WGI จึ ง ไ ม่ เห ม าะต่ อก าร เป็ น
เครื่องมือชี้วัดธรรมาภิบาลไทย 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 
-ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลกใช้วัดเพ่ือ
มองภาพใหญ่ ๆ ของประเทศต่าง ๆ เป็น
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานเบื้องต้น 
-อย่างน้อยก็เป็นแนวปฏิบัติแนวทางหนึ่ง 
ถ้าประเทศจะเดินหน้าไปได้ควรต้องดูตาม
ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก  เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการใหญ่ ในการทำ
ตัวชี้วัด คือ เคารพหลักการประชาธิปไตย 
และหลักการสิทธิมนุษยชน 
 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
-รายละเอียดของดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก หรือ 
WGI มีความแตกต่างจากหลักการธรรมาภิบาลของ
ประเทศไทย เนื่องจาก WGI มีการเก็บหลักฐานใน
ระดับกว้าง แต่ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องข้อมูล 
(Data) ข้อมูลของประเทศไทยที่จะถูกนำไปใช้ต่อ ซึ่ง
เป็นประเภทข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน 
- WGI ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) หรือ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ
ประเทศเป็นคนเก็บ เช่น สศช. และสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ แต่ปัจจุบันไม่มีการสำรวจข้อมูลที่เป็นความ
จำเป็นพื้นฐานของประเทศไทย เรียกว่า “Big Data” 
-ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ของการทำดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก (WGI) 
แตกต่างจากความหมายธรรมาภิบาลของประเทศไทย
ที่รัฐบาลใช้อยู่ 
-แต่ ล ะดั ชนี ชี้ วั ด  ( Indicator) ของธน าคารโลก 
(World Bank) มีความแตกต่ างกับประเทศไทย 
อาจจะไม่เหมาะต่อการเป็นเครื่องมือชี้วัดระดับธรร
มาภิบาลประเทศไทย 

 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 
-ประเทศไทยสามารถนำดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของ
ธนาคารโลกมาใช้ได้ แต่ต้องมีการดัดแปลงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมหรือบริบทของแต่ละสังคม 
-ธนาคารโลกนำดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก มาจาก
เกณฑ์มาตรฐานของตะวันตก หากวัดระดับธรรมาภิ
บาลตามกรอบของธนาคารโลกทั้งหมด อาจจะไม่
เหมาะกับสังคมไทย 
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4.2 แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ในการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง 95 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับ
กระทรวง และส่วนราชการระดับกรม ดังนี้ 

 
4.2.1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

4.2.1.1  หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง 
 

ตารางท่ี 4.9  จำนวน และร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง 

กระทรวง จำนวน (หน่วยงาน) ร้อยละ 

1.สำนักนายกรัฐมนตรี 11 11.6 
2.กระทรวงการคลัง 5 5.3 
3.กระทรวงการต่างประเทศ 4 4.2 
4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 4.2 
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 4 4.2 
6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 8.4 
7.กระทรวงคมนาคม 4 4.2 
8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5.3 
9.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4 4.2 
10.กระทรวงพลังงาน 3 3.2 
11.กระทรวงพาณิชย์ 4 4.2 
12.กระทรวงมหาดไทย 6 6.3 
13.กระทรวงยุติธรรม 5 5.3 
14.กระทรวงแรงงาน 3 3.2 
15.กระทรวงวัฒนธรรม 5 5.3 
16.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 5.3 
17.กระทรวงสาธารณสุข 5 5.3 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

กระทรวง จำนวน (หน่วยงาน) ร้อยละ 

18.กระทรวงอุตสาหกรรม 3 3.2 
19.กระทรวงศึกษาธิการ 3 3.2 
20.กระทรวงกลาโหม 4 4.2 

รวม 95 100.0 

 
จากตารางที่ 4.9  จำนวน และร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

และกระทรวงจะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 95 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วนราชการระดับกรม  ดังนี้ คือ (1) 
หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอบแบบสอบถามมากที่สุด 11 หน่วยงาน หรือร้อยละ 11.6 
(2) กระทรวงการคลัง 5 หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3 (3) กระทรวงการต่างประเทศ 4 หน่วยงาน หรือ
ร้อยละ 4.2 (4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 4.2 (5) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 4.2 (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 
หน่วยงาน หรือร้อยละ 8.4 (7) กระทรวงคมนาคม 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 4.2 (8) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3 (9) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 4.2  (10) กระทรวงพลังงาน 3 หน่วยงาน หรือร้อยละ 3.2 (11) 
กระทรวงพาณิชย์ 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 4.2 (12) กระทรวงมหาดไทย 6 หน่วยงาน หรือร้อยละ 
6.3 (13) กระทรวงยุติธรรม 5 หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3 (14) กระทรวงแรงงาน 3 หน่วยงาน หรือ
ร้อยละ 3.2 (15) กระทรวงวัฒนธรรม 5 หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3  (16) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3 (17) กระทรวงสาธารณสุข 5 
หน่วยงาน หรือร้อยละ 5.3 (18) กระทรวงอุตสาหกรรม 3 หน่วยงาน หรือร้อยละ 3.2 (19) 
กระทรวงศึกษาธิการ 3 หน่วยงาน หรือร้อยละ 3.2 (20) กระทรวงกลาโหม 4 หน่วยงาน หรือร้อยละ 
4.2 

  



 108 

4.2.1.2  ภารกิจของกระทรวง 
 

ตารางท่ี 4.10  ภารกิจของกระทรวง 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 

1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1) การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
2) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน  

      (1) กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และนายกรัฐมนตรี 

      (2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

      (3) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
      (4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจ
ราชการ ประสาน การตรวจราชการและการจัดระบบข้อมูลการตรวจราชการ 
รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน 

      (5) ดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค 

      (6) การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (7) บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักนายกรัฐมนตรี 
3) การบริการประชาชน 

      (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      (2) เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวล
ข้อเท็จจริงติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์
หรือร้องเรียนตลอดจนปัญหาความเดือดร้อน อ่ืนของประชาชนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 

2. กระทรวงการคลัง เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลัง และระบบการเงิน นโยบายภาษี และ
บริหารจัดเก็บภาษี นโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย 
หนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ 
รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์และทรัพย์สินภาครัฐ 

3. ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต่างประเทศ 

1) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง 
รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วน
ร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
2) กำกับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ 
ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
3) คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทย
ในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล 
4) นำองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
5) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวที
ระหว่างประเทศ 
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านการต่างประเทศ 
7) ส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
8) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 
9) บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 
10) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 

4. ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ท่องเที่ยวและกีฬา 

1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
2) กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงอย่างได้ผล 
3) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้าน
บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
และได้มาตรฐาน 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเพ่ือการ
ให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
5) สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง 

5.กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
มนุษย ์

1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบด้านการพัฒนาสังคม 
4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน
มีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 

6.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

การทำเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม 
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 

6. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(ต่อ) 

4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

7. กระทรวงคมนาคม พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับ
ดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม 
1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้
เพียงพอกับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต 
3) กำกับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและ
มาตรฐานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5) ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และ
พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ 
6) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

8.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการ 
ส ร้ า งก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ภ าคี ทุ กภ าค ส่ วน  ใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และ
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 

9. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

การวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
1) เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมาย ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
2) พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการพัฒนากำลังคน ด้านดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
5) บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนา การอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 
6) กำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย แผนระดับชาติ และ
กฎหมาย ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้าน
อุตุนิยมวิทยา และด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

10. กระทรวงพลังงาน การจัด หาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
1) ศึกษา สำรวจ วิ เคราะห์  ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์  
ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน 
2) กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน 
3) จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน 
4) กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงาน
ด้านพลังงาน 
5) วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 
6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน 
7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 
8) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน 
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11. กระทรวงพาณิชย์ การค้า ธุรกิจบริการ และทรัพย์สินทางปัญญา 

1) การดูแลสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร 
2) ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ 
4) คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
5) เจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
ฯลฯ 
6) จัดระเบียบและบริการนำเข้าส่งออก การขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามัน
สำปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่าง ๆ  
7) แก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การ
เก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 
8) ส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก 

12. กระทรวงมหาดไทย การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี การส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน 
กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง 

13. กระทรวงยุติธรรม อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชา
สามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เป็น
หลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้วยการดำเนินงานด้านการอำนวย
ความยุติธรรม ด้านการบริหารความยุติธรรม และด้านการพัฒนาพฤตินิสัย 
1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียม 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม 
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14. กระทรวงแรงงาน การบริหารจัดการแรงงาน  
1) การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือ
การบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

15. กระทรวงวัฒนธรรม 1) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
2) ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม 
3) นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ    และ
สังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
4) บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมไทยและสังคมโลก 

16. ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

1) ส่ งเสริม สนับสนุน  และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหาร
จัดการ  ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  สังคม  
และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสหวิทยาการ 
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16. ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ใน
สังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และ
ดำเนินการไปในทิศทางที่ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

17. ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน มีเป้าหมาย คือ “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4  บ ริ ห าร เป็ น เลิ ศ ด้ วย ธรรม าภิ บ าล  (Governance 
Excellence) 

18. ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ 
1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยพร้อมทั้งชี้นำ 
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก 
2) สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและประกอบกิจการ 
3) สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งรับภัยพิบัติต่าง ๆ และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
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18. ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (ต่อ) 

4) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและ
สังคม 
5) บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิด
ประสิทธิผล 

19. กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอ
ภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม
ทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 
เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด 
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

20. กระทรวงกลาโหม การป้องกันประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และมิตรประเทศ เพ่ือลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้
ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรง
ตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์ 
1) พัฒนาบทบาท นำการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือพิทักษ์
รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) รักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
กองทัพชั้นนำในภูมิภาค 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

กระทรวง ภารกิจ/พันธกิจ 
20. กระทรวงกลาโหม 
(ต่อ) 

3) พัฒนาบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพ่ือการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
4) พัฒนาบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
5) พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ 

 
จากตารางที่ 4.10  ภารกิจของกระทรวง ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มกระทรวงเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความม่ันคง ดังตารางต่อไปนี้ 
   

ตารางท่ี 4.11  การจัดกลุ่มกระทรวง 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความม่ันคง 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1. กระทรวงกลาโหม 
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ 

2. กระทรวงมหาดไทย 

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3. กระทรวงแรงงาน 3. กระทรวงยุติธรรม 
4. กระทรวงพาณิชย์ 4. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

5. กระทรวงสาธารณสุข  

6. กระทรวงการคลัง 6. กระทรวงศึกษาธิการ  
7. กระทรวงคมนาคม   
8. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

  

9. กระทรวงพลังงาน   
10. กระทรวงอุตสาหกรรม   

 
แหล่งที่มา:  ประยุกต์จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551. 
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4.2.1.3  แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของ
กระทรวง 

1)  สำนักนายกรัฐมนตรี 
ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 

และความคุ้มค่า 
2)  กระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 6 คือการเป็นองค์กร
ต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้ 

(1)  การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพ่ิมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง 

(2)  การปรับโครงสร้างการดำเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 

การปฏิบัติภารกิจในด้านการบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุน
หน่วยงานนำความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและกระแสสังคมเร่งรัดให้
ภาคราชการมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 

นอกจากนี้กระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนการหลัก
อย่างมีธรรมาภิบาล โดยการดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสากล ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่ 

(1)  การมีส่วนร่วม (Participation) 
(2)  นิติธรรม (Rule of Law) 
(3)  ความโปร่งใส (Transparency) 
(4)  การตอบสนอง (Responsiveness) 
(5)  การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
(6)  ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) 
(7)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
(8)  ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และ 
(9)  วิสัยทัศน์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) 
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3)  กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานเพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน มีความเชื่อมั่นต่อการ
ดำเนินงาน มีการบริหารงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1)  ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วตามช่องทางที่กำหนด และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และจัดการ
เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(1.1)  ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณชน 

(1.2)  ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันมิให้ราชการเสียผลประโยชน์ 

(1.3)  ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(1.4)  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและพร้อมที่จะนำความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

(1.5)  มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนว
ทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

(2)  ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุก
คนมีความพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งม่ันต่อผลสำเร็จของงานในหน้าที่ราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(2.1)  ผู้ บ ริห าร ข้ าราชการ และเจ้าหน้ าที่ ทุ กคนมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่ง
ผลสำเร็จของานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสำคัญ 
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(2.2)  ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมที่
จะรับผิดชอบผลงานของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อราชการและสาธารณชน
โดยรวม 

(3)  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้
ผู้บริหารและข้าราชการทุกคน ปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของหน่วยงาน 
และการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งลงโทษผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย 
ดังนี้ 

(3.1)  ผู้ บ ริห ารและข้าราชการทุกคนรักษาจรรยาบรรณ
ข้าราชการของหน่วยงานและรักษาวินัยของตนเอง 

(3.2)  หน่วยงานดำเนินการทางวินัย รวมทั้งความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งแก่ผู้กระทำผิดที่ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การทุจริตเชิง
นโยบาย การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ซึ่งส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อราชการอย่าง
เคร่งครัด 

(4)  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีการบริหารงานตามหลักธร
ราภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบและมีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

(4.1)  ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

(4.2)  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กำหนดมาตรการ
กำกับดูแล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดประโยชน์ทับซ้อนในการ
ดำเนินงาน 

(4.3)  เสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และค่านิยมร่วมกันน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(5.1)  ข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งานตามคู่มื อหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบหรือข้ันตอนที่กำหนด 



 121 

(5.2)  มีระบบการกำกับดูแล ตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

(5.3)  ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน การสั่งงานและ
มอบหมายงานต้องมีความเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5.4)  ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณธรรมใน
การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และพิจารณาใช้จ่ายใน
สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

(5.5)  ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวย
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(6)  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  มีการสื่อสารข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่งานสัมพันธ์กัน โดยใช้ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศในการดำเนินงานและส่งข้อมูลสื่อสารถึงผู้ควรได้รับให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบควบคุมป้องกันที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูล 

4)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม 
ความโปร่งใส และพร้อมรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

(1)  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความประหยัด คุ้มค่า 

(2)  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม
คุณธรรมหลัก 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต 

(3)  ให้มีมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

(4)  เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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(5)  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 
และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง 

5)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
(1)  นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประการแรก มีการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านสังคมด้วย

ข้อมูลเชิงลึกและบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(1.1)  มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านสังคม สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

(1.2)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทำงาน 

(1.3)  แบ่งปันข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมระหว่างหน่วยงานเพ่ือ
เชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ  

ประการที่สอง ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการ พม. ได้อย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อ พม. มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1.1)  มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารและบริการที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว 

(1.2)  ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พม. เชิงรุก 
(1.3)  สนับสนุนการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม และกิจกรรมของชุมชน 
ประการที่สาม เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1.1)  ส่งเสริมให้มีการประสาน และบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพ่ือ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
(1.2)  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(2)  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประการแรก  ปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่ งเน้น

ประสิทธิภาพในการให้บริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(2.1)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
(2.2)  ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย 
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(2.3)  ส่งเสริมให้เกิด One Stop Service 
(2.4)  ป รับปรุ งกระบวนการด้ วย เทค โน โลยี ดิ จิทั ล  เพ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพ 
ประการที่สอง เครือข่ายการทำงานเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(2.1)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการทำงาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2.2)  เน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในทุกโครงการ 
(3) นโยบายด้านองค์การ 
ประการแรก ยกระดับคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(3.1)  มีคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ และกฎหมาย 

และสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 
(3.2)  สร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(3.3)  พัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้าน

การปฏิบัติงานผ่านการปฏิบัติงานจริงให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่ 
ประการที่สอง การเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้ 
(3.1)  พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามโดยการมีส่วนร่วมจาก

ภายนอก 
(3.2)  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
(3.3)  มีการทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใส 
(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ประการแรก บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ รักองค์กรและปฏิบัติงาน

อย่างมีธรรมาภิบาล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(4.1)  บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพ 
(4.2)  บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับงาน เข้าใจในงานและทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประการที่ สอง  สร้างบรรยากาศในการทำงานที่มุ่ งส่ งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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(4.1)  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 

(4.2)  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก
และผูกพันต่อองค์กร 

(4.3)  บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพและความเชี่ยวชาญใน
ตำแหน่ง 

6)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตร ฯ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการ
ทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจำนง และสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
โดยแปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ในทุก

ระดับภายในองค์กร เพ่ือให้ข้าราชการได้รับทราบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมแนว
ทางการทำงานให้กับข้าราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต โดยได้
นำเสนอรูปแบบในการทำงาน ดังนี้ 

(1) การทำงานด้วยความโปร่งใส : กระทรวงเกษตร ฯ ต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยแก่ประชาชน และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบการทำงานทั้งจากภายใน 
และภายนอก 

(2) การทำงานด้วยจิตสาธารณะ : กระทรวงเกษตร ฯ ต้องตัดสินใจ
และทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก  

(3) การทำงานที่ยึดมั่นในความถูกต้อง : กระทรวงเกษตร ฯ ต้อง
ทำงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และ 
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(4) การทำงานอย่างมีคุณธรรม : กระทรวงเกษตร ฯ ต้องทำงานบน
หลักเหตุผล ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

ทั้งนี้ ข้าราชการจะต้องมีจิตสำนึกที่ดี ต้องไม่คดโกงทุจริต ไม่นิ่งเฉยต่อ
การกระทำความผิด ต่อต้านการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

7)  กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีจิตสำนึก
ร่วมต่อต้านการทุจริต ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ดำรงรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจตลอดไป 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสภายใต้
โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคมหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประกอบด้วยนโยบายหลักและ

แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

(1)  นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดยการคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(2)  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นให้บริการที่
มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

(3)  นโยบายด้านองค์การ สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม โดย
ผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นพัฒนาตนเอง 
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(4)  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ด ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบาย กระทรวงจึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 

(1)  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

(2)  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำ
ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรือ
อนุญาตให้บุคลากรคนใด กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

(3)  บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่า
จะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ 
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

(4)  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดยคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

(5)  กำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 

9)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์การบริหาราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาล ใช้มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง มีดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (ITA) 
กระทรวงมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

(1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
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(2) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 
10)  กระทรวงพลังงาน 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Government : OG) 

ด้านองค์กรของกระทรวง 
(1)  พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส สุจริตและเป็น

ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
(2)  ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย ในการ

ปฏิบัติราชการ 
(3)  ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบปลอดจากการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4)  สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 
(5)  ส่ งเสริม ปลูกฝั งให้ตระหนักถึงความเสี่ ยงโดยเน้นย้ำถึง

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(6)  เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยมของ

บุคลากรและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งธรรมภิบาล 
(7)  มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพในสายตานานาประเทศ ส่งเสริมให้มี

การยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง 

(8)  มาตรการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กร 

(9)  สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้
มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง 

(10)  ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานให้เป็นนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้  
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11)  กระทรวงพาณิชย์ 
ผู้บริหารจะฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงาน คือเป็นธรรม โปร่งใส 

ชัดเจน และมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 

(1)  มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

(2)  มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมอันพึง
ประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทำงานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้าง
วัฒนธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมกระทรวงพาณิชย์ คือ SMART MOC: เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส 
ใส่ใจประชาชน 

(4)  ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการ
ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานหลักนิติธรรม 

12)  กระทรวงมหาดไทย 
การบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาลกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบดวย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน
องค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1)  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความรวมมือและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรการ/โครงการ ที่เป็นรูปธรรม 
เพ่ือรองรับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งมีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงผลกระทบและมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  ทบทวน/กําหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

(1.2)  การแปลงนโยบายสู่พ้ืนที่และสงเสริมการบริหารราชการ
ในพ้ืนที่ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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(1.3)  ระบบการติดตามประเมินการปฏิบัติราชการและใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการบริหารราชการ 

(1.4)  การปฏิบัติงานดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(2)  นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาและ
บริหารระบบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบ การรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
รวดเร็ว ทันสมัย และโปร่งใสเพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผูรับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(2.1)  สร้างความตระหนักในความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2.2)  สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
พัฒนางานบริการ 

(2.3)  จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

(3)  นโยบายด้านองค์การ พัฒนาระบบงานและกลไกในการกํากับ
ดูแล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการมุ่งสู่เป้าหมายในการทํางานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(3.1)  พัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

(3.2)  วางแผนการบริหารภาวะวิกฤตให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

(4)  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
ประการแรก พัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างให้เกิดระบบความเป็นธรรมต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
และสร้างจิตสํานึก ค่านิยม จรรยาบรรณที่ดีในการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

(4.1)  กําหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(4.2)  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
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ประการที่สอง ส่งเสริมขวัญ กําลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(4.1)  ส่ งเสริมการสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และคุณธรรม 
จริยธรรมในกระทรวงใหบุ้คลากรเกิดความเป็นหนึ่งเดียวขององคก์าร 

13)  กระทรวงยุติธรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
(1)  ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะองค์

ความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สามารถบริหารและปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการพื้นฐาน 

(2)  ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม สังคมเต็มใจร่วมมือและเชื่อมั่น
ต่อกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
(1)  ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตสำนึก จัดกิจกรรมที่มีลักษณะสร้าง

จิตสำนึก การแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

(2)  เสริมสร้างธรรมาภิบาลกำหนดมาตรการป้องกัน กิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็นการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 

(3)  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่มีลักษณะ
ดำเนินการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก การดำเนินการทางวินัย การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

(4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม บูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

14)  กระทรวงแรงงาน 
หลักธรรมาภิบาลกระทรวงแรงงาน 7 ป. 

(1)  เป็นธรรม มีใจสุจริต ซื่อสัตย์ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน 
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 



 131 

(2)  โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความชัดเจนทุกขั้นตอน ไม่เลือก
ปฏิบัติและมีความโปร่งใส 

(3)  ปรับปรุง วางระบบการทำงานโดยใช้อำนาจให้น้อยที่สุด 
(4)  ประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้เสร็จตามกำหนด 
(5)  ประหยัด ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า บริหารจัดการ

และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
(6)  เปิดโอกาส เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การรับรู้ 
(7) เป็นต้นแบบ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวและปฏิบัติตนให้เป็น

แบบอย่างทีด่ีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความสุจริต 
15)  กระทรวงวัฒนธรรม 

(1)  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประการแรก ส่งเสริมจิตสำนึกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี มีสุข มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(1.1)  กำหนดนโยบายในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง

วัฒนธรรม ส่งเสริมจิตสำนึกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมี
สุข 

ประการที่สอง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรการ/โครงการที่เป็นรูปธรรม รองรับ เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชน และประเทศชาติ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย จัดทำ
แผนงานโครงการ รวมทั้งจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

(1.2)  จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

(1.3)  ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ประการที่ สาม  ให้ความสำคัญ ในการอนุ รักษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือของการควบคุมมลพิษ
โดยกำหนดให้หน่วยงานเลือกใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีมาตรฐานฉลากเขียว) 
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(1.2)  กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน  
(1.3)  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานให้เหมาะสม

เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
(2)  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประการแรก มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(2.1)  กำหนดแนวทางและขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค และทั่วถึง 
(2.2)  จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน ให้มีความรู้

ความสามารถในการทำงานแต่ละประเภท 
ประการที่สอง สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(2.1)  มีการจัดตั้งพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
(2.2)  มีการรับฟังความเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต์ e-mail เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

(2.3)  จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ 
(3)  นโยบายด้านองค์การ 
ประการแรก ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องของรายงานควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลและควบคุมภายในที่ดี มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(3.1)  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
จัดทำและติดตามรายงานควบคุมภายใน 

(3.2)  มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านครอบคลุมปัจจัย
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ  

(3.3)  กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและกำหนดผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ประการที่สอง ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงานและ
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานขององค์การ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(3.1)  ปรับสภาพแวดล้อมในท่ีทำงานให้ถูกสุขลักษณะ 
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(3.2)  จัดหาเทคโนโลยีสารที่ทันสมัยในการป้องกันความปลอดภัย
และระบบสารสนเทศขององค์การ 

(4)  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ประการแรก ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า 

ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 

(4.1)  กำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้  ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนดำรงตำแหน่งใหม่หรือแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

(4.2)  จัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 

(4.3)  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยจัดอบรม 
สัมมนาและการเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ประการที่สอง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(4.1)  วางระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการ 
อย่างทั่วถึงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์การ และความสามารถในการทำงานแต่
ละประเภทเพ่ือสร้างคุณค่าต่อข้าราชการ 

(4.2)  จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ โดย
จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง 

16)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน ดังนี้ 

(1)  ด้านความโปร่งใส 
(1.1)  ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส 

โดยประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ และเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณะชนสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

(1.2)  ให้มีการเปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน โดยให้ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ 
และมีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center และมีการเผยแพร่ข้อมูลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ  
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(1.3)  ให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานตามภารกิจหลัก โดยแสดงความคิดเห็น/จัดทำ/ดำเนินการเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 

(1.4)  ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน กำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน มีระบบการตอบสนอง หรือ
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณะชน
ทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  

(2)  ด้านความรับผิดชอบ 
(2.1)  ผู้บริหารต้องแสดงเจตจำนงที่จะนำหน่วยงานให้มีการ

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

(2.2)  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว และมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

(3)  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(3.1)  ผู้บริหารต้องไม่เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์

ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับ
การให้บริการหรืออำนวยความสะดวก และไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(3.2)  เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือ
สัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการให้บริการหรือ
อำนวยความสะดวก และไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(3.3)  การดำเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ต้องไม่มีการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(4.1)  ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่แทรกแซงการตรวจสอบภายใน ต้อง

ให้ดำเนินการอย่างอิสระ เพ่ือยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  เจ้าหน้าที่ต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มี

คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันเสมอ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุก
รูปแบบ และเมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการร้องเรียน แจ้ง
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เบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการทุจริต ไม่นำวัสดุอุปกรณ์ และของ
ใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว และไม่กระทำงานใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4.3)  ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน โดยมีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสามารถยับยั้งการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อนำมาปรับแผน ฯ ของปีงบประมาณถัดไป 

(4.4)  ให้มีการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน/จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน 
หรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4.5)  ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและมีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

(5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
(5.1)  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ตาม

ระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐาน และหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ  
(5.2)  ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลัก โดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และให้ปฏิบัติงาน/บริการตาม
ภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลา
ที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการ
ป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นารปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

(5.3)  การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณา
ความดีความชอบหรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แอบแฝง และให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

(5.4)  มีการมอบหมายรายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัวและให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้
คำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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(5.5)  มีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วย
ความจงรักภักดี 

(5.6)  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(5.7)  ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ 

(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่  และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตามแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

17) กระทรวงสาธารณสุข 
(1) ด้านยุทธศาสตร์ 
(1.1)  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) 
(1.2)  ประกาศใช้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 -2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์  
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

(1.3)  ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 

(2) ด้านนโยบายของผู้บริหาร 
(2.1)  เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่

ทนต่ อการทุ จริต ” (MOPH Zero Tolerance) โดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณ สุ ข 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
เป็นประจำทุกปีงบประมาณ 

(2.2)  ถ่ายทอดค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ ประกอบด้วย 
ซื่อสัตย์สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง 

(2.3)  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 
ประการ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
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(2.4)  ส่ ง เส ริม ให้ บุ คลากรปฏิ บั ติ ต ามแนวท างปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)  

(3)  ด้านมาตรการ 
(3.1)  การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
(3.2)  ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตาม
หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 

(3.3)  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยจัดทำ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 และจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดรับกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

(3.4)  มาตรการงดการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือ
บุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความ
ปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรใน
สื่อสังคมออนไลน์ หรือการทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ โดยจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560-2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(3.5)  มาตรการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 โดยจัดทำคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
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(3.6)  มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 

(3.7)  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ 
มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
และมาตรการการจัดหาพัสดุ 

(3.8)  มาตรการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวง 

(3.9)  รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

(3.10)  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการ
ยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง 

(3.11)  แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 

(3.12)  แนวปฏิบัติในการรับของแถมที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขั ดกับเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และจัดทำแบบแบบรายงานการรับของแถม (บริจาค) 
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(3.13)  กำหนดแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MoPH Code of Conduct) ดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ เชี่ยวชาญ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือร่วมกันเลือกประเด็นจรรยาบรรณ และนำประเด็น
เหล่านั้นมาย้ำความสำคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยสำนวนภาษาเข้าใจง่าย 

(4)  การสร้างความตระหนัก 
(4.1)  สื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

สาธารณสุข เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข สื่อออนไลน์ของกระทรวง
สาธารณสุข 

(4.2)  ปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) ให้เป็นวิถีชีวิตของบุคลากร 
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(4.3)  การจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้กับบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ดำเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจตามศาสตร์
พระราชา ดำเนินการตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2559 -2562 โครงการ I can You can We can ปฏิ เสธ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2562 จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปี พ.ศ. 
2561 และจัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Strongest Coach ในปี  พ.ศ. 2562 และเสริมพลัง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 

18)  กระทรวงอุตสาหกรรม 
(1)  มีแผนปฏิบัติราชการโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และนโยบายที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(2)  เน้นการบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(3)  เน้นการให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ ความต้องการ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(4)  เน้นให้บุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

(5)  มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้ และสามารถตรวจสอบได้ 

(6)  มีการบูรณาการระหว่างข้าราชการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สำคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

(7)  มีการถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึง
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พอใจใน การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิต
ภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

(8)  ใช้อำนาจทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(9)  เน้นการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก 
(10)  มีการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่ต้องหาข้อตกลงทั่วไป

ภายในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ 

19)  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไว้ 4 

ด้าน ดังนี้ 
(1)  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประการแรก เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
(1.1)  กำหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับการบริหารจัดการศึกษา 
(1.2)  มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 
(1.3)  สร้างกลไกการกำกับดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม 
(1.4)  ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน

ร่วม 
(1.5)  สร้างกลไกสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วม 
ประการที่สอง มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการจัดการศึกษาให้ เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(1.1)  จัดทำฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา และฐานข้อมูลแหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา 
(1.2)  พัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลาย ที่มี

คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(1.3)  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ทันสมัย 
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ประการที่สาม ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 

(1.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

(1.3)  พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

(1.4)  ยกย่องชมเชยเครือข่ายดีเด่น 
ประการที่สี่ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(1.1)  รณรงค์และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(1.2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประการที่ห้า เร่งรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(1.1)  จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ์ และความต้องการของพ้ืนที่ 
(1.2)  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ และความต้องการของท้องถิ่น 

(1.3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการศึกษาและการมีส่วน

ร่วม 
(1.4)  สนับสนุนทุนการศึกษา 
(2)  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประการแรก มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง มี

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(2.1)  กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่

ผู้ปฏิบัติงาน 
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(2.2)  รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานด้านการบริการที่ดี 
(2.3)  ศึกษาความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2.4)  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
(2.5)  พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการให้บริการที่ดี 
(2.6)  พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึง

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2.7)  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการที่ดี 
(2.8)  ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
ประการที่สอง พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

เพ่ือให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(2.1)  จัดทำระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
(2.2)  พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้

เพ่ือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
(2.3)  ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 

Relationship Management) มาใช้ในการให้บริการ 
(2.4)  พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีกับงานบริการ 
(3)  นโยบายด้านองค์การ 
ประการแรก ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(3.1)  กำหนดมาตรการแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(3.2)  จัดทำระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
(3.3)  บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
(3.4)  พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็น

ธรรม 
(3.5)  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย 
(3.6)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 
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(3.7)  กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

(3.8)  สร้างระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
(3.9)  สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการที่

โดดเด่น 
ประการที่สอง พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้

เกิดประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(3.1)  ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการการศึกษาไปสู่

การปฏิบัติ 
(3.2)  ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(3.3)  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
(3.4)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้

มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
(3.5)  พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 
ประการที่สาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และ

สาธารณูปโภค เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(3.1)  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(3.2)  จัดหาพัสดุ บำรุงรักษา เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

และทันสมัย 
(3.3)  ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ประการแรก ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(4.1)  จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทุก

ตำแหน่ง 
(4.2)  จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพของบุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
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(4.3)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
(4.4)  จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4.5)  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการ 
(4.6)  พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ ความสามารถ ตาม

แผนที่กำหนดและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประการที่สอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(4.1)  จัดทำแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใน

สังกัด 
(4.2)  จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน หรือ

บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
(4.3)  ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้เป็นการสร้าง

บรรยากาศในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 
(4.4)  จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากร 

20)  กระทรวงกลาโหม 
(1)  ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้อยู่ 
(2)  วางระบบธรรมาภิบาลในส่วนราชการทุกระดับ 

 
4.2.2  กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือสร้างแบบสอบถามและนำไปเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะนำเสนอผลของข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ควรมี
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอันดับแรก และนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วน
ราชการระดับกรม 95 หน่วยงาน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณในลำดับถัดไป ดังนี้ 

4.2.2.1  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกำหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ในภาพรวมของ
ประเทศไทยว่า ควรมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลอะไรบ้างที่จะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประสบความสำเร็จและทำให้คนไทยมีความสุข  
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ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นค่อนข้างตรงกันว่า ธรรมาภิบาลประกอบด้วย 
6 หลักการสำคัญ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความ
คุ้มค่า 5) หลักสำนึกรับผิดชอบ และ 6) หลักคุณธรรม ส่วนหลักจริยธรรม ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน มิได้
กล่าวถึงหลักจริยธรรมแต่ให้เหตุผลว่า หลักจริยธรรมมีกฎหมายจริยธรรมของแต่ละอาชีพควร
ประพฤติและปฏิบัติควบคุมอยู่ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจึงสรุปได้ดังตารางที่ 4.12  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 4.12  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

องค์ประกอบธรรมาภิบาล 

1 2 3 4 5 

หลักนิติธรรม √ √ √ √ √ 
หลักความโปร่งใส √ √ √ √ √ 
หลักการมีส่วนร่วม √ √ √ √ √ 
หลักความคุ้มค่า √ √ √ √ √ 
หลักคุณธรรม √ √ √ √ √ 
หลักจริยธรรม √   √ √ 
หลักสำนึกรับผิดชอบ √ √ √ √ √ 
 

 นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้อธิบายหลักการธรมาภิบาลแต่ละหลักในการนำ
องค์ประกอบเหล่านี้ไปใช้สร้างกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย มีผลการศึกษา
ดังนี้ 

1)  หลักนิติธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 มองในภาพรวมว่ารัฐต้องผูกพันกับกฎหมาย แต่

หน่วยงานภาครัฐบางส่วนจะมีการปฏิบัติงานที่ เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีการออก
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พุทธศักราช 2561 ได้วางมาตรการ กลไกของระบบ
ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ถือเป็นหลักการหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับวินัยการเงิน
การคลังของภาครัฐ โดยมีบางหลักการที่เน้นย้ำให้บางหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตาม ดังที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 กล่าวว่า “สิ่งที่แน่นอนของหน่วยงานภาครัฐคือกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐต้อง
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ปฏิบัติตาม เพราะตัวกฎหมายมีสภาพบังคับในตัวเอง” หมายถึง เมื่อหน่วยงานภาครัฐไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประชาชนสามารถฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐได้ และเจ้าหน้าที่จะมีความรับผิด ฉะนั้นการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

สาระสำคัญของหลักนิติธรรมตามที่ผู้เชี่ยวชาญท่านแรก ได้อธิบายถึงหลัก
นิติธรรมว่าเป็นหลักที่นำมาใช้กับรัฐในความหมายโดยรวม คือ กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน ไม่
ขัดแย้งกันเอง มีเหตุผล ต้องนำไปสู่ความเป็นธรรม ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ต้องทันสมัยและสามารถรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ต้องบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้  ต้องไม่มีผล
ย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคล  ต้องมีบทลงโทษที่
เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด ต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ และเคารพกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่ชักช้า ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ต้องส่งเสริมให้มี
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก รวมถึงนักกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดหลักธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม (พัชรี สิโรรส, บรรเจิด สิงคะเนติ, ถวิลวดี บุรีกุล, 2559) 
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ภาพที่ 4.1  สาระสำคัญของหลักนิติธรรม 
แหล่งที่มา:  พัชรี สิโรรส และคณะ, 2559. 

กฎหมายที่ดี

• ต้องมีความชัดเจน

• ต้องไม่ขัดแย้งกันเอง

• ต้องมีเหตุผล

• ต้องนําไปสู่ความเป็นธรรม

• ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

• ต้องทันสมัยและสามารถรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม

• ต้องบัญญัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้

• ต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิด
ของบุคคล

• ต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด

• ต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
และเคารพกฎหมาย

กระบวนการนิติบัญญัติ

• ต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

กระบวนการยุติธรรมท่ีดี

• ต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

• ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่ชักช้า ด้วยค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม

• ต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

นักกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

• ต้องมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

• ต้องซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม
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2)  หลักความโปร่งใส 
การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงหลักความโปร่งใส และ

อธิบายว่าความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูล (Accessibility to Public Information) โดยการ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารราชการ 
พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถเปิดเผยได้ และข้อมูลอะไรที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จะมีข้อมูลข่าวสารทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่  1) ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องเปิดเผยคือ ข้อมูลสาธารณะของรัฐทั้งหมด 2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องปิด 3) ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล ห้ามเปิดเผย เช่น ประวัติคนไข้ บัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น และ 4) เอกสารประวัติศาสตร์ 
ดังที่ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 ได้กล่าวถึงหลักความโปร่งใสนี้ว่า 

 
การบริหารงานภาครัฐควรต้องโปร่งใส แต่บางกรณีต้องปกปิดข้อมู ลที่ เป็นความลับ 
(Confidential) ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยต้องกำหนด
หลักการให้ชัด ว่าอะไรเปิดเผยได้ อะไรควรปกปิด แต่ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หน่วยงาน
ภาครัฐไม่ควรรอให้มีผู้ร้องขอข้อมูล ควรมีการเปิดเผยตั้งแต่แรก ซึ่งแตกต่างจากองค์การ
ภาคเอกชนที่ต้องปกปิดข้อมูลเนื่องจากมีผลต่อการแข่งขัน 

 
ปัจจุบันนักวิจัยมักนำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาใช้ในการทำ

วิจัยไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง เมื่อนักวิจัยต้องการใช้
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัยจะต้องทำจดหมายหรือหนังสือขออนุญาตใช้ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่ง
แท้จริงแล้วข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่หน่วยงานภาครัฐควรจะเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้
ร้องขอ งานวิจัยส่วนใหญ่จึงออกมาเป็นเชิงคุณภาพ เพราะผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
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3)  หลักการมีส่วนร่วม 
ประเทศไทยมีแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร

ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้หลักการกระจายอำนาจ ทำหน้าที่การ

ให้บริการสาธารณะ (Public Services) ในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคใช้หลักการ
แบ่งอำนาจ ในแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทุกอำเภอจะมีนายอำเภอ
เป็นผู้บัญชาการสูงสุดในระดับพ้ืนที่อำเภอ และกำนันในระดับตำบลจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่บ้านในระดับหมู่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ตน สำหรับการบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง และกรมต่าง ๆ จะส่งหัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดนั้น ๆ (ส่วนภูมิภาค) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบ และขึ้นตรงต่อกรมนั้น ๆ รายงาน

ส่วนกลาง 
ใช้หลักการรวมอำนาจ 

-กระทรวง 
-กรม 
-กอง 
-หน่วยงานต่าง ๆ  

ส่วนภูมภิาค 

ใช้หลักการแบ่งอำนาจ 

-จังหวัด (สำนักงานจังหวัด 

ส่วนต่าง ๆ) 

-อำเภอ 

ส่วนท้องถิ่น 
ใช้หลักการกระจายอำนาจ 
-อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
จังหวัด (อบจ.) 
-องค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) 
-เทศบาล 
-เมืองพัทยา 
-กรุงเทพมหานคร 

นโยบายและการนำไปปฏิบัต ิ นโยบายและการนำไปปฏิบัต ิ

bottom up bottom up 

 
ภาพที่ 4.2  ความเชื่อมโยงของการบริหารราชการแผ่นดิน 
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ต่ออธิบดีกรม เช่น กรมชลประทาน และกรมการพัฒนาชุมชน จะมีสำนักงานในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
เป็นต้น 

การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ ได้จากการ
บริหารราชการส่วนกลาง คือ นโยบายและการนำไปปฏิบัติ ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต้องนำ
นโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติ การได้มาซึ่งนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะของนโยบาย
นั้น ๆ หากเป็นนโยบายที่จะมีผู้ได้รับผลกระทบ จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมาวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 58 ได้บัญญัติไว้ว่า 

 
การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้อง
ดําเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

 
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมาวด 5 หน้าที่

ของรัฐ มาตรา 58 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การดำเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ประชาชน และชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพื่อนำมา
ประกอบการพิจารณาดำเนินการ 

การให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการจะ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาระบบราชการจากแบบบนลงล่าง (Top - down 
Approach) มาสู่แนวทางการพัฒนาระบบราชการจากล่างขึ้บน (Bottom - up Approach) ภายใต้
แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) มากยิ่งขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 วรรคสอง ได้บัญญัติ
ไว้ว่า การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

ประเด็นสำคัญของการมีส่วนร่วมคือ ต้องพิจารณาว่าใครคือผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ในเรื่องนั้น ๆ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาหรือ
โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบเสรี และโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น การอนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการต้องถามความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชนหรือท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐต้อง
พิจารณาว่าโครงการที่เลือกจะกระทำหรือไม่กระทำนั้นเกี่ยวข้องกับใคร ชุมชน ภาคประชาสังคม 
(Civil Society) องค์กรที่ ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (Non Governmental Organizations: NGO) เช่น 
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) เป็นต้น และ
ภาควิชาการต่าง ๆ จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐที่จะมีผลกระทบ  ทั้งผลกระทบ
ทางบวกและผลกระทบทางลบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หากต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีธรรมาภิบาล (Good Governance) สิ่งสำคัญคือ หน่วยงานภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งเสียงของทุกคนต้องมีความหมาย ในทางกลับกันระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมักไปชะงักที่
การวางแผนร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น กลุ่มที่ปรึกษา การเจรจา และการประนีประนอม 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.3  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แหล่งที่มา:  ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร, 2552, น.66. 
 

4)  หลักความคุ้มค่า 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงหลักความคุ้มค่า โดยอธิบาย

ว่าความคุ้มค่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวถึงการแลกเปลี่ยน (Trad Off) ระหว่างต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost and Benefits) ทำให้เกิดความสมดุลของการประหยัด ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เมื่อเกิดการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุน (Cost) ต้องบริหารจัดการให้ได้ผลประโยชน์ 
(Benefits) ที่เหมาะสม หรือเรียกว่า “สิ่งที่ได้จะต้องมากกว่าสิ่งที่เสีย” หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
4E ได้แก่ การประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเสมอภาค แต่ปัจจุบันนโยบายที่ภาครัฐ
กำหนดมิได้ถูกกระจายไปยังกลุ่มที่มีความต้องการแท้จริง ซึ่งภาครัฐต้องพิจารณาองค์ประกอบของ
หลักความคุ้มค่าทั้ง 4E (พัชรี สิโรรส และคณะ, 2559) ได้แก่ 

(1)  การประหยัด (Economy) คือการใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุด 

การให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
(เช่น การแถลงข่าว และการประชาสัมพันธ์รูปแบบตา่ง ๆ) 

การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
(เช่น การสำรวจ และการบรรยายใหป้ระชาชนฟังแล้วรับขอ้คิดเห็น) 

การปรึกษาหารือระหวา่งผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
(เช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร) 

การวางแผนรว่มกัน มีความรับผิดชอบรว่มกัน 
(เช่น กลุ่มที่ปรึกษา การเจรจา และการประนีประนอม) 

การร่วมปฏิบัต ิ

การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

การควบคุมโดยประชาชน 
(เช่น การลงประชามติ และการเลือกตั้ง) 

มาก 

มาก 

น้อย 

จำนวนประชาชน 

ที่เกี่ยวข้อง 

สูง 

ต่ำ 

ระดับของ 
การมีส่วนร่วม 
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(2)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือการพยายามทำให้ ผลกำไร 
(Benefits) มากกว่า Cost (ต้นทุน) 

(3)  ประสิทธิผล (Effectiveness) คือเรามีเป้าหมายอะไร แล้วเรา
บรรลุเป้าหมายไหม 

(4)  ความเสมอภาค (Equity) คือการกระจายผลลัพธ์ของนโยบาย
ภาครัฐไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยุติธรรม 

ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าธรรมาภิบาลต้องมีแค่
หลักคุณธรรม/จริยธรรม แต่ไม่ได้คำนึงถึงหลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 ได้ยกกรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่ามาอธิบายดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า 
แหล่งที่มา:  พัชรี สิโรรส และคณะ, 2559. 
 
   จากภาพที่ 4.4  กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ
เกิดการลงทุนใด ๆ ต้องมีปัจจัยการผลิต (Inputs) ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าในกระบวนการผลิตนั้น ๆ 
จะเสียต้นทุน (Cost) ในการผลิตมากน้อยเพียงใด โดยผู้บริหารจะต้องใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดหรือ
ประหยัด (Economy) ต้นทุนให้ได้มากที่สุด จากนั้นปัจจัยการผลิต (Inputs) จะผ่านกระบวนการ 
(Process) กระทั่งออกมาเป็นผลผลิต (Outputs) ซึ่งต้องยายามทำให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายความว่าทำให้ได้ผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าต้นทุน (Cost) ที่ เสียไป ส่วนประสิทธิผล 

ต้นทุน 
(Cost) 

ปัจจัย 
การผลิต 
(Inputs) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

ความเสมอภาค (Equity) 

สภาพแวดลอ้ม (ภายใน/ภายนอกหน่วยงานภายในประเทศ) 
ต่างประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง 

วัดเชิงคุณภาพ 

วัดเชิงปริมาณ/

วัดเป็นตัวเงิน 

ประหยัด 
(Economy) 

ประสิทธภิาพ 

(Efficiency) 
ประสิทธผิล 

(Effectiveness) 



 154 

(Effectiveness) หมายความว่า ผลผลิตที่ได้จะต้องบรรลุเป้าหมายเป็นผลลัพธ์ (Outcomes)  ซึ่ง
โครงการภาครัฐบางโครงการเกิดผลผลิต แต่ไม่เป็นผลผลิตที่แท้จริงหรือไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ในขณะเดียวกัน การประเมินว่าโครงการนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ควรประเมินจาก
ผลผลิตเท่านั้น แต่ต้องประเมินความสำเร็จจากผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง โดยหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่มักจะมองที่ผลผลิต (Outputs) เท่านั้น เช่น โคงการสร้างทางด่วน ต้องเสียต้นทุนใน
การสร้างทางด่วน ผลผลิตคือ ทางด่วน ประชาชนเริ่มมาใช้บริการ การใช้บริการทางด่วนของ
ประชาชนที่สร้างเสร็จคือ ผลลัพธ์ (Outcomes) แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับคือ การเดินทางที่รวดเร็วขึ้น 
ประหยัดต้นทุนในการเดินทาง มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขยายตัว สิ่งเหล่านี้คือ 
ผลกระทบ (Impact) นอกจากการพิจารณาถึงความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
นโยบายหรือโครงการภาครัฐ สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อต้องพิจารณาความคุ้มค่าของนโยบายหรือโครงการ
ภาครัฐ คือความเสมอภาค (Equity) โดยผู้บริหารต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าผลกระทบ
เหล่านั้นจะกระจายไปที่ประชาชนกลุ่มไหน อย่างไรบ้าง เป็นกลุ่มที่มีความต้องการแท้จริงหรือไม่  
   กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่าในภาพกว้าง ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับ
ใช้ให้เข้ากับภารกิจขององค์การ และนำไปใช้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องได้ กรณีศึกษาของกระทรวง
สาธารณะสุข แพทย์รักษานายเอ (คนไข้) สำเร็จ ไม่ใช่ผลผลิต (Outputs) ที่ต้องการจริง ๆ สมมติว่า
นายเอเป็นเสาหลักของครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัวอีก 5 คน ต้องพ่ึงพิงนายเอ ฉะนั้นจะเกิด
ผลกระทบอีกมาก นั่นคือ ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น ดังนั้นแพทย์ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการ
รักษาคนไข้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นอกจากนี้ เมื่อภาครัฐกำหนดนโยบายใด ๆ หน่วยงานภาครัฐต้อง
คำนึงว่านโยบายนั้นสามรถทำให้เกิดประสิทธิภาพ หรือทำให้คนมีความสามารถในการผลิต 
(Productivity) หรือไม่ และกลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจในการประกอบอาชีพหรือไม่ แล้วประชาชน
กลุ่มนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจนจริงหรือไม่ เช่น นโยบายบัตรคนจน ผลกระทบได้กระจายไปยัง
กลุ่มคนจนจริงหรือไม่ ในปัจจุบันการให้นิยามของคนจน (Definition) ได้ครอบคลุมถึงคนที่ไม่ใช่คน
จนจริง ๆ ไปด้วย นี่คือการแสดงให้เห็นว่า ความเสมอภาคกระจายไปยังกลุ่มไหน อย่างไร มีความ
ยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งหลักความคุ้มค่าต้องดูสิ่งเหล่านี้เป็นสำคัญ เมื่อโครงการนั้น ๆ แล้วเสร็จ ต้องดู
ผลกระทบและการกระจายว่ากระจายไปยังกลุ่มไหนอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ฉะนั้นผลกระทบ 
(Impact) ที่เกิดขึ้น ต้องมองเป็นระบบ เป็นภาพเชื่อมโยงต่อกันในระยะยาว  

 ตัวอย่างการกำหนดนโยบายประชานิยมต้องดูว่าจะใช้กับคนกลุ่ม
ไหน จึงจะได้ผล เช่น การใช้นโยบายประชานิยมในกลุ่มคนจนหรือระดับรากหญ้า จะมีการใช้จ่ายสูง
ที่สุด กล่าวคือ เมื่อคนจนได้รับเงินจากภาครัฐ 100 บาท จะใช้จ่ายทั้งหมด ในทางกลับกันคนระดับ
ปานกลางได้รับเงินจากภาครัฐ 100 บาท อาจจะไม่นำเงินส่วนนี้มาใช้จ่าย เพราะคนที่มีรายได้ปาน
กลางมีแนวโน้มการใช้จ่ายน้อย ฉะนั้นผลกระทบที่มีต่อรายได้ประชาชาติไม่ได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น กรณี
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การนำนโยบายประชานิยมไปปฏิบัติ สามารถนำนโยบายมาใช้ได้จริง แต่มีข้อควรระวังว่า ต้องใช้ให้ถูก
กลุ่ม ซึ่งมีหลักวิชาการในการคิด สามารถนำมาอธิบายได้ ซึ่งการนำนโยบายประชานิยมไปปฏิบัติจะใช้
โดยไม่มีหลักการทางวิชาการมาสนับสนุน (Support) ไม่ได้ หรือจะใช้หลักการตลาดอย่างเดียวมิได้ 
ต้องใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ข้ันตอนการกำหนดนโยบาย 

5)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
   ใน ท า งก า รบ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ  ห รื อ  รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ าส ต ร์  (Public 

Administration) คุณธรรมมาจาก ระบบคุณธรรม (Merit System) มีต้นกำเนิดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลักการของระบบคุณธรรม ได้แก่ สมรรถนะ (Competency) ความเสมอภาคใน
โอกาส (Equality of Opportunity) ความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security of Tenure) และความ
เป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ปัจจุบันยังมีการใช้ระบบคุณธรรม โดยเฉพาะในการ
ประเมินต่าง ๆ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า 

 
รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ 
หรือกระทำการโดยมิชอบที่ เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือ
กระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา อาจารย์มักนำประเด็นคุณธรรม/จริยธรรม ไป
เชื่อมโยงกับหลักพุทธศาสนา ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเกินไป แต่ประเทศไทยมิได้คำนึงถึงหลัก
จริยธรรมที่ประพฤติปฏิบัติได้แบบสากล เช่น การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลการคอรร์ัปชัน 
(Whistle Blowers) เป็นต้น การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลมิได้บรรจุอยู่ในหลักการ
จริยธรรมของประเทศไทย จึงควรระบุไว้ในหลักจริยธรรมว่า บุคคลใดที่พบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ผู้นั้นต้องกล้าที่จะแจ้งเบาะแส แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายปกป้องจึงนำไปปฏิบัติได้
ยาก เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ที่
ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการทุจริต เมื่อเกษียณอายุการทำงาน แต่เคสที่เคยทำเกี่ยวกับการทุจริตยังไม่
ถึงที่สิ้นสุด เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องได้รับการคุ้มครอง เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 ได้ยกตัวอย่างนี้ว่า 
“ประเทศสหรัฐอเมริการมีโครงการ Witness protection เพ่ือปกป้องผู้ที่มาเป็นพยาน แต่ในประเทศ
ไทยไม่ค่อยมีการสอนว่าการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอรร์ัปชันหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่ง 
ขาดความเข้าใจว่าการคุ้มครองพยานคืออะไร” 
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การสอนจริยธรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการทำบุญ ถวายสังฆทาน นั่งสวด
มนต์ นั่งสมาธิ สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมให้คนมีจริยธรรม แต่มิได้เป็นประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติ ในบาง
กรณีอาจมีการสอนจริยธรรมเป็นเรื่องของวินัย การละเมิดวินัย ผิดวินัย มากกว่าการกล่าวถึงการ
ปฏิบัติทางจริยธรรมที่เหมาะสม เช่น การไม่รับเงินสินบน เป็นต้น 

ตัวอย่างประเทศอินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียมองว่าการมีสิ่งของไปฝากกันเป็นเรื่องปกติ 
ซึ่งมูลค่าอาจจะไม่ต้องมาก แต่ต้องมีกติในการมอบสิ่งของให้กัน กระทั่งภายหลังเกิดเป็นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กระทบต่อภาพลักษ์
การมีธรรมาภิบาลของประเทศ 

6)  หลักสำนึกรับผิดชอบ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สามารถสรุปว่าหลักสำนึก

รับผิดชอบ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน เช่น การมอบหมายให้
ทำงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องรับผิดชอบ (Account) ต่อคนที่มอบหมาย เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีภาระรับผิดชอบในการชี้แจงเหตุผลว่าจะกระทำอะไร หรือไม่กระทำอะไร ต่อผู้บังคับบัญชา คน
ภายในองค์การและนอกองค์การ รวมถึงประชาชนทั่วไป 

ในบริบทประเทศไทยมักมองว่าสำนึกรับผิดชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกรับผิดชอบเท่านั้น เพราะสำนึกรับผิดชอบเป็นสิ่งที่
เกิดจากภายในจิตใจ เกิดจากความสำนึก เช่น การทำงานเป็นทีมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ฉะนั้นข้าราชการต้องมีใจ (Spirit) ที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ 
ไม่ควรดูจากกฎระเบียบ หรือกฎหมายอย่างเดียว สำนึกรับผิดชอบของคนไทยจะต้องเกิดจากข้างใน
และข้างนอก โดยข้างนอกอาจต้องมีระบบในการรายงานผล (Report) เช่น ผลการประกอบการเป็น
อย่างไร หรือการดำเนินการ (Performance) เป็นอย่างไร เป็นต้น หากผลการดำเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจะต้องมีการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้ แต่ถ้าไม่มีการลงโทษจะไม่เกิดสำนึก
รับผิดชอบ (Accountability) ในหน่วยงาน  

ปัญหาอุปสรรคของการนำหลักสำนึกรับผิดชอบไปปฏิบัติของประเทศไทย
จะมีลักษณะ ดังนี้ 

(1)  การเห็นแก่พวกพ้อง จึงไม่ได้มีการนำหลักสำนึกรับผิดชอบมาใช้อย่าง
จริงจัง ในทางกลับกันการมีสำนึกรับผิดชอบจะสามารถช่วยให้ระบบคุณธรรมเกิดข้ึนในหน่วยงานได้  

   (2)  หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น เช่น 
การบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่าไม้ เป็นต้น หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเข้ามามี
ส่วนร่วม จึงเกิดปัญหาการสร้างระบบสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) เพราะมีหลายหน่วยงานเข้า
มาเกี่ยวข้องในประเด็น (Too Many Hands) ฉะนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
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แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้ทำงานเป็นเครือข่ายอย่างจริงจัง และยังไม่มีการออกแบบระบบสำนึก
รับผิดชอบเมื่อเกิดการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย 
   องค์ประกอบขององค์การมีวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบ คือ  
   (1)  การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมาย 
   (2)  บุคลากรขององค์การมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ และทุกคนใน
องค์การเป็นเจ้าของร่วมกัน (Interlocking Ownership)  
   (3)  การมีวิธีการทำงานที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
(Effective Execution) โดยมีระบบการทำงานและการแบ่งงานที่ดี จะทำให้เกิดกลไกในองค์การที่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้  
   (4)  เมื่อมีคนอู้งานและไม่ยอมปรับปรุงตนเอง ต้องมีการลงโทษทางสังคม 
มิเช่นนั้นจะสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยงงานกัน  
   (5)  การจัดทำแผนสำรอง  
   (6)  การนำระบบประเมินผลลัพธ์มาปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อธิบายว่าองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทยมิได้นำแนวคิดเหล่านี้
มาปฏิบัติทั้งหมด อาจจะมีบางองค์ประกอบเท่านั้นที่องค์การนำไปปฏิบัติ เช่น การวางเป้าหมายไว้
ชัดเจน เป็นต้น แต่ยังมิสามารถทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ และทุกคนในองค์การ
เป็นเจ้าของร่วมกัน บุคลากรมักเกิดความรู้สึกว่าทำงานแผนกใครแผนกมัน การกำจัดการทำงานแบบ
ไซโล (Silo) ผู้นำของหน่วยงานนั้นต้องเป็นคนที่ลงมาทำงาน ต้องมีวิธีการประเมินที่ทำให้บุคลากรมี
ความรู้สึกยุติธรรม คนที่เกี่ยงงานหรือไม่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายต้องถูกลงโทษ หากสามารถขจัด
การทำงานแบบไซโลที่แยกขอบเขตงานและความรับผิดชอบได้ องค์การนั้นจะมีวัฒนธรรมสำนึก
รับผิดชอบ  

การนำหลักสำนึกรับผิดชอบไปปฏิบัติจึงควรมีการกำหนดความรับผิดชอบ
ในระดับนโยบาย และระดับผู้ปฏิบัติการ ต้องพิจารณาว่าการดำเนินการมีหน่วยงานใดบ้างเข้ามา
เกี่ยวข้องและแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง ต้องมีการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบ ซึ่ง
การทำงานเป็นเครือข่ายจะไม่มีสัดส่วนความรับผิดชอบที่ปรากฏชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบอะไรบ้าง 
เนื่องจากมีการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นปัญหาที่แตกต่างจากการทำงานของ
หน่วยงานเดียวที่จะเห็นความรับผิดชอบชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นรับผิดชอบเรื่องอะไร 

ในมิติสังคม ต้องเริ่มที่ระบบการศึกษา ในครอบครัว ต้องทำให้ครอบครัว
ปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบอย่างไร ไม่ควรสอนว่าทำแล้วผิดพลาดก็ให้ปล่อยมันไป 
ดังตัวอย่างและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่าน 3 กล่าวว่า  
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สังคมที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือสังคมแบบญี่ปุ่น จะมีสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) สูงมาก 
หากทำอะไรผิดพลาดจะรู้สึกละอายใจ ความละอายใจเป็นสิ่งจำเป็น นอกเหนือจากระบบ
การลงโทษ ซึ่งการลงโทษมากเกินไปอาจจะไม่ได้ผล แต่สำนึกรับผิดชอบต้องเกิดขึ้นในจิตใจ 
เหมือนกับระบบคุณธรรม สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ  
 

 ดังนั้นสำนึกรับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากระบบการสั่งสอน
ภายในครอบครัว และโรงเรียน ในแง่ทางสังคมต้องสร้างกลไกการสั่งสอนให้เกิดสำนึกรับผิดชอบตั้งแต่
ระดับครอบครัวและโรงเรียน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโครงการ (Project) ของภาครัฐไป
ปฏิบัติมีความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบในสิ่งที่รับมาและทำให้สำเร็จ แต่หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายเขา
จะต้องรับผิดชอบอย่างไร  

4.2.2.2 เทคโนโลยีกับระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทยมีระดับดีขึ้น ได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) และ ภาครัฐดิจิทัล (Digital Government)  

ประเด็นแรก เมื่อภาครัฐนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น ซ่ึงประชาชนเป็นผู้รอรับการบริการ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การออกบัตรประชาชน และการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 
เป็นต้น การตอบสนองประชาชนได้รวดเร็วขึ้นเป็นการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงาน 
แต่มิได้รับประกัน (Guarantee) ในเรื่องการกำกับดูแลหรือการจัดการปกครอง (Governance) การ
ทุจริต (Corruption) และความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติงาน  

 
 
ภาพที่ 4.5  ประสิทธิภาพที่เกิดจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 

การบริการ
สาธารณะ (Public 

Service) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

ความถูกต้อง 

ความรวดเร็ว 

ความพึงพอใจ 
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ประสิทธิภาพที่เกิดจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 1) ความ
ถูกต้อง 2) ความรวดเร็ว และ 3) ความพึงพอใจ โดยประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลัก
ความคุ้มค่า (Value for Money) ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้รับบริการ (Subject) ประชาชนอาจเกิด
ความพึงพอใจ และรู้สึกรวดเร็วในการรับบริการ แต่อาจเกิดกรณีการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐใน
การจัดซื้อเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะดังกล่าวจึงตอบ
โจทย์แค่องค์ประกอบของหลักความคุ้มค่าอย่างเดียว คือประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว เป็นต้น  

ประเด็นที่สอง การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น (More 
Accessibility) เช่น การเข้าถึงข้อมูล หรือการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐได้
รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นำไปสู่ความโปร่งใส (Transparency) และการมีส่วนร่วม (Particiption) เพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การหาข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐจากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น  

สิ่งสำคัญของการเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) ได้แก่ 1) ต้องทันท่วงที
หรืออยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Timely) 2) ต้องเที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ (Accurately) และ 3) 
ต้องเข้าใจได้ (Understandably) เช่น การใช้โปรแกรมแปลภาษา เป็นต้น 

 
 
ภาพที่ 4.6  หัวใจของการเข้าถึงข้อมูล 

 

การเข้าถึงข้อมูล

ทันท่วงท/ีในช่วง
เวลาที่เหมาะสม 

เที่ยงตรง/
ถูกต้อง/แม่นยํา

เข้าใจได้
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ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Vulnerable Group) หรือคน
กลุ่มเล็ก ๆ และชนกลุ่มน้อย (Minority Group) เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล (Access to 
Information) ได้ เช่น ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ผู้
พิการทางสายตาได้ยินเสียงแทน เป็นต้น  

นอกจากนี้ภาครัฐต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ (Equipment) และมาตรการที่ทำให้
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรืออยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดารสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นของคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน เช่น ชนกลุ่มน้อยที่อยู่บนเขา เป็นต้น เมื่อภาครัฐจะดำเนินโครงการ
ที่กระทบต่อชนกลุ่มน้อย หรือคนกลุ่มเล็ก ๆ ต้องมีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ีที่จะดำเนินโครงการด้วย เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น 

ฉะนั้นการเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีจะตอบโจทย์เรื่องการมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูล
ตั้งแต่การให้ความรู้ (Inform) การแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา (Consult) ความร่วมมือ (Collaborate) 
และ ความเก่ียวข้อง  (Involve) สิ่งเหล่านี้คือการมีส่วนร่วมจากการใช้เทคโนโลยี และสามารถโต้ตอบ
ได้ทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ก็ยังมี
จุดอ่อนดังที่ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ได้กล่าวว่า “ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้นำมาใช้
เพ่ือความโปร่งใสเท่านั้น แต่สามารถนำมาใช้เพ่ือกีดกันหรือปิดบังไม่ให้เข้าถึงได้เช่นกัน” ภาครัฐ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการระงับ (Blocked) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ เช่น การเปิดให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ เนื่องจากมี
มาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้การออกกฎหมายจะต้องเปิดให้สาธารณะแสดงความคิดเห็น 
หากเก่ียวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ชีวิตผู้คน ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ (Public Hearings) 
แต่ปัญหาคือ เมื่อเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ทราบได้ว่าใคร
แสดงความคิดเห็นอย่างไร 

จุดอ่อนของการนำเทคโนโลยีมาใช้คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้จะใช้ไม่ได้ทุกกรณี 
เพราะบางกรณีต้องเกิดจากการสื่อสาร โต้ตอบระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง จึงต้อง
มีการใช้คน (Manual) สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ส่วนบางกรณีอาจใช้
เทคโนโลยีในการตัดสินใจได้ เช่น เกาหลีมีกระบวนการตัดสินใจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
โครงการของท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นภาครัฐจะใช้เทคโนโลยี 100 เปอร์เซ็นต์มิได้ เพราะต้องคำนึงถึง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิ่งสำคัญคือ เทคโนโลยีต้องมีความเป็นมิตร
กับผู้ใช้งาน (User Friendly) เช่น ในกรณีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายในเว็บไซต์ภาครัฐ 
แต่ไม่มีใครเข้าไปแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นยังขึ้นอยู่กับบริบทของ
ประเทศด้วย 
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นอกจาก 2 ประเด็นที่กล่าวมา ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2  ได้กล่าวว่า  
 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย ไม่งั้นก็ไม่
สามารถทำให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้นได้ เช่น ในโลกออนไลน์จะไม่เห็นตัวตน
ของผู้ใช้เทคโนโลยี ก็จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้ตระหนักว่าการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ หรือไม ่
 

4.2.2.3  กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน  มีหน่วยงานในสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงตอบแบบสอบถามจำนวน 95 หน่วยงาน ผลการแสดงความคิดเห็น
ปรากฏดังตารางที่ 4.13  ร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
 
ตารางท่ี 4.13  ร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

นิติธรรม 

1. หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่และ
อำนาจในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

74.7 25.3 - - 100.0 

2. การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ให้หน้าที่
และอำนาจไว้ 

72.6 27.4 - - 100.0 

3. หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ที่มาติดต่อราชการ 

83.2 16.8 - - 100.0 

4. ห น่ วย งาน มี ก ารต รวจสอบ ห รื อ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

56.8 38.9 4.2 - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็น
ด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

นิติธรรม (ต่อ) 

5. หน่วยงานมีการกระจายหน้าที่และ
อำนาจการตัดสินใจสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

61.1 35.8 3.2 - 100.0 

6. หน่วยงานมีการกำหนดชนิดของ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่
เปิดเผย 

55.8 29.5 9.5 5.3 100.0 

7. หน่ วย งาน เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการให้บริการสามารถ
โต้แย้งคัดค้านได ้

67.4 31.6 1.1 - 100.0 

8. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายก่อนการให้บริการหรือ
ออกคำสั่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

61.1 34.7 4.2 - 100.0 

9. ห น่ ว ย ง า น น ำ ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมา
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 

65.3 33.7 1.1 - 100.0 

10. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้ว
เส ร็ จ ใน ก าร ให้ บ ริ ก ารห รื อ ก า ร
พิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ ทันตาม
กำหนดเวลา 

51.6 45.3 3.2 - 100.0 

11. กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน 

56.8 37.9 5.3 - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

นิติธรรม (ต่อ) 
12. กํ า ห น ด ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช าต้ อ ง

ต รว จ ส อ บ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด 

54.7 38.9 6.3 - 100.0 

13. กํ า ห น ด บ ท ล ง โท ษ เจ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  5  ส ถ า น  ได้ แ ก่  
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 
ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ 

69.5 22.1 5.3 3.2 100.0 

14. การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการ
กล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

93.7 6.3 - - 100.0 

15. ผู้บังคับบัญชามีการให้เหตุผลหรือ
ข้อสนับสนุนในกรณีการออกคําสั่ง
ต่าง ๆ 

75.8 21.1 3.2 - 100.0 

16. กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

88.4 11.6 - - 100.0 

17. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาคำ
ร้อง ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

45.3 54.7 - - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

นิติธรรม (ต่อ) 
18. หน่วยงานมีการตรวจสอบกฎระเบียบ

ข้อบังคับหรือประกาศที่เป็นอุปสรรค
หรือก่อ ให้ เกิดความยุ่ งยากในการ
ปฏิบัติงาน 

41.1 46.3 7.4 5.3 100.0 

19. มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้
อำนาจไว้ 

14.7 24.2 24.2 36.8 100.0 

20. มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง 

12.6 26.3 22.1 38.9 100.0 

ความโปร่งใส 
21. หน่วยงานมีการกําหนดรายละเอียด

เรื่องท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
64.2 35.8 - - 100.0 

22. บุคลากรสามารถรู้ระบบงานทั้งหมด
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

48.4 42.1 8.4 1.1 100.0 

23. หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่
อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

90.5 9.5 - - 100.0 

24. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่
เข้มแข็งและบุคลากรทุกคนรับรู้ 

66.3 28.4 5.3 - 100.0 

25. หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ที่ เกี่ ยวกับหน่ วยงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

53.7 44.2 2.1 - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

ความโปร่งใส (ต่อ) 
26. หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่

โปร่งใส 
77.9 20.0 2.1 - 100.0 

27. ประชาชนสามารถ เข้ าถึ งข้อมู ล
ข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 

68.4 29.5 2.1 - 100.0 

28. หน่วยงานมีการจัดทำช่องทางการ
สื่ อ ส ารข้ อมู ล ที่ ห ล ากห ลายแก่
ประชาชน 

71.6 28.4 - - 100.0 

29. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ถูก
เผยแพร่ได้รับการจัดทำในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ง่าย 

62.1 29.5 8.4 - 100.0 

30. หน่ วยงานมีแนวทางชี้ แจงอย่ าง
ชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภท
ใดบ้างที่เปิดเผยได้หรือไม่ได้ พร้อม
เหตุผลประกอบ 

53.7 46.3 - - 100.0 

31. หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการอย่างชัดเจน
และมีระบบเวลาแน่นอน 

51.6 41.1 7.4 - 100.0 

32. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

74.7 25.3 - - 100.0 

33. หน่วยงานมีระบบการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

62.1 31.6 6.3 - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

ความโปร่งใส (ต่อ) 
34. หน่วยงานมีแนวทางการแจ้งผลการ

ร้องเรียน หรือผลการดำเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

65.3 33.7 1.1 - 100.0 

35. หน่วยงานมีการปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 

74.7 25.3 - - 100.0 

36. หน่วยงานมีกระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็ว 

51.6 38.9 9.5 - 100.0 

การมีส่วนร่วม 
37. ในหน่วยงานมีฝ่ายที่ดูแลด้านการ

สํารวจความต้องการของประชาชน 
44.2 42.1 11.6 2.1 100.0 

38. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และการปฏิบัติงาน 

47.4 41.1 10.5 1.1 100.0 

39. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในระดับกิจกรรม 

43.2 42.1 11.6 3.2 100.0 

40. ข้ อ คิ ด เห็ น ข อ งป ระช าช น แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ที่รับฟังได้รับ
การตอบ สนองห รือแจ้ งว่ ารับ รู้  
รับทราบแล้ว 

41.1 48.4 8.4 2.1 100.0 

41. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ย  (Stakeholder Analysis) 
ในการกำหนดนโยบาย 

66.3 33.7 - - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

การมีส่วนร่วม (ต่อ) 
42. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิสระในการเข้า

ร่วม โดยไม่ถูกบังคับ 
60.0 26.3 9.5 4.2 100.0 

43. สื่ อ ม วลชน และป ระช าสั งค มที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

45.3 46.3 8.4 - 100.0 

44. ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความเสมอภาค
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

48.4 43.2 6.3 2.1 100.0 

45. หน่วยงานใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ 

56.8 36.8 5.3 1.1 100.0 

46. หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มาก
ขึ้น 

72.6 21.1 5.3 1.1 100.0 

47. หน่ วยงานสนั บสนุ นการพัฒ นา
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

51.6 40.0 7.4 1.1 100.0 

48. หน่วยงานมีการประสานงานและ
ร่วมมือกันทํางานเป็นทีมเสมอ 

52.6 45.3 2.1 - 100.0 

49. หน่ วยงานมี การบู รณ าการและ
ร่วมมือกันทํางานเป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเสมอ 

70.5 23.2 5.3 1.1 100.0 

50. ห น่ ว ย ง าน จั ด ท ำ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการจัดการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

51.6 37.9 9.5 1.1 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

ความคุ้มค่า 
51. จํ านวนผลผลิ ตและบริการของ

หน่ วยงานมี ความ เหมาะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานประเภท
เดียวกันที่ใช้เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 
และขอบเขตภาระหน้าที่ที่เท่ากัน 

44.2 54.7 1.1 - 100.0 

52. หน่วยงานนำระบบตรวจสอบภายใน
มาใช้อย่างสม่ำเสมอ 

63.2 34.7 2.1 - 100.0 

53. ห น่ วย งาน มี ก ารจั ดท ำราย งาน
ทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี 

83.2 16.8 - - 100.0 

54. หน่วยงานเผยแพร่รายงานทางการ
เงินแก่สาธารณชนทั่วไป 

54.7 33.7 10.5 1.1 100.0 

55. รายงานทางการเงินจะรายงานตรง
ต่อหน่วยตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

66.3 28.4 4.2 1.1 100.0 

56. หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่
รัดกุม (มีแนวทางการปฏิบัติตาม
ก ฎ ระ เบี ย บ ที่ ชั ด เจ น  แ ล ะมี ผู้
ตรวจสอบจากภายในที่เข้มแข็ง) 

75.8 23.2 - 1.1 100.0 

57. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น 

1.1 31.6 43.2 24.2 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 
58. เมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน 

ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่าย
การคลังในหน่วยงานเท่านั้น 

5.3 15.8 49.5 29.5 100.0 

59. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมกับฝ่าย
การเงินหรือการคลัง 

53.7 31.6 8.4 6.3 100.0 

60. หน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 

72.6 21.1 5.3 1.1 100.0 

61. หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการที่ประชาชนรอรับการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เร็วขึ้น 

75.8 18.9 4.2 1.1 100.0 

62. หน่วยงานจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการทำงานไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

49.5 43.2 6.3 1.1 100.0 

63. หน่ วยงานคาดการณ์ ผลกระทบ 
( Impact) ที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ให้บริการสาธารณะ 

54.7 43.2 2.1 - 100.0 

64. หน่วยงานไดรับรางวัลในด้านผลผลิต 
บริการหรือการบริห ารงานจาก
หน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

57.9 34.7 5.3 2.1 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 
65. หน่วยงานมีการกระจายผลกระทบที่

จ ะ เกิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณ ะไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่
เหมาะสม 

43.2 50.5 4.2 2.1 100.0 

66. มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 

65.3 32.6 - 2.1 100.0 

67. หน่ วยงานมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินสู่สาธารณะทุกปี 

57.9 33.7 6.3 2.1 100.0 

68. หน่ วยงานมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินเฉพาะภายในหน่วยงาน 

28.4 28.4 18.9 24.2 100.0 

69. หน่ วยงานนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบั ติ งาน ใน
หน่วยงาน 

62.1 34.7 3.2 - 100.0 

คุณธรรม/จริยธรรม 
70. บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ

ฝึกอบรมหรือปลูกฝังให้มีคุณธรรม/
จริยธรรมที่สอดคล้องกับการบริการ
สาธารณะ 

66.3 33.7 - - 100.0 

71. ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึง
กระบ วน การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขอ ง
หน่วยงาน 

66.3 25.3 7.4 1.1 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

รวม 

คุณธรรม/จริยธรรม (ต่อ) 

72. หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ 

76.8 23.2 - - 100.0 

73. หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือ
และประสานงานภายใน 

9.5 14.7 34.7 41.1 100.0 

74. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยยึดหลักตาม
ความสามารถ/ผลงาน 

51.6 36.8 6.3 5.3 100.0 

75. หน่ วยงานวางตั ว เป็นกลางในทาง
การเมือง 

68.4 31.6 - - 100.0 

76. การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้
ที่มาติดต่อราชการ 

22.1 44.2 17.9 15.8 100.0 

77. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

72.6 27.4 - - 100.0 

78. หน่วยงานจัดกิจกรรมหรือสร้างสำนึก
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

73.7 26.3 - - 100.0 

79. หน่วยงานสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่กล้าที่จะแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

75.8 15.8 7.4 1.1 100.0 

80. ห น่ ว ย ง าน มี ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลการ
ทุจริต 

67.4 24.2 7.4 1.1 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

สำนึกรับผิดชอบ 
81. หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบใน

ระดับนโยบาย 
75.8 20.0 3.2 1.1 100.0 

82. มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

53.7 41.1 3.2 2.1 100.0 

83. หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทในการมีสำนึกรับผิดชอบคู่
กับการมีสำนึกรับผิดชอบภายใน
หน่วยงาน 

46.3 35.8 13.7 4.2 100.0 

84. หน่ วยงาน ให้ ข้ อมู ลที่ มี คุณ ภ าพ 
(ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้) 

63.2 33.7 3.2 - 100.0 

85. หน่ วยงานฝึ กอบรม เทคนิ คการ
ต รวจ ส อ บ  ส ร้ า งทั ก ษ ะ ใน ก าร
ตรวจสอบให้แก่ภาคประชาชน 

35.8 37.9 18.9 7.4 100.0 

86. ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง
อิสระ 

44.2 50.5 5.3 - 100.0 

87. หน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ 
ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

68.4 29.5 2.1 - 100.0 

88. ผู้บริหารหน่วยงานมีการสื่อสารและ
ทำความ เข้ า ใจ ใน เรื่ อ งแผนการ
ปฏิบัติงานย่อย (Operational Plan)
แก่ทุกคนที่รับผิดชอบ 

62.1 27.4 10.5 - 100.0 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
เลย 

รวม 

สำนึกรับผิดชอบ (ต่อ) 
89. หน่วยงานมีการทำเป้าหมายย่อย ๆ 

(Milestone) ที่ต้องการบรรลุในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

61.1 30.5 6.3 2.1 100.0 

90. หน่วยงานมีการกำหนดวิธีการและ
ขั้ น ต อ น ใน ก าร จั ด ก ารแ บ่ งปั น
ทรัพยากรอย่างชัดเจน 

56.8 41.1 2.1 - 100.0 

91. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการ
กับผู้ที่ ไม่ยอมพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง 

37.9 44.2 15.8 2.1 100.0 

92. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Standard of 
Performance) ไว้อย่างชัดเจน 

68.4 24.2 7.4 - 100.0 

93. หน่วยงานมีการจัดการกับผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพ 

40.0 46.3 13.7 - 100.0 

94. หน่ วย งานของท่ านมี ก ารจั ดท ำ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

73.7 24.2 2.1 - 100.0 

95. หน่วยงานนำผลจากการตรวจสอบ
และการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไขการทำงานในอดีต 

62.1 33.7 4.2 - 100.0 

 
จากตารางที่ 4.13  ร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

พบว่า ระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในระดับเห็นด้วย
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อย่างมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 93.70 2) หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป (หลักความโปร่งใส) ร้อยละ 90.50 3) กฎ 
ระเบียบของหน่วยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 88.40 4) 
หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาติดต่อราชการ (หลักนิติธรรม)  และหน่วยงานมี
การจัดทำรายงานทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี (หลักความคุ้มค่า) ร้อยละ 83.20 และ 5) หน่วยงานมี
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส (หลักความโปร่งใส) ร้อยละ 77.90 

สำหรับระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในระดับไม่
เห็นด้วยเลย 5 ลำดับสุดท้าย ได้แก่ 1) หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือและประสานงานภายใน 
(หลักคุณธรรม/จริยธรรม) ร้อยละ 41.10 2) มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคล
โดยให้มีผลย้อนหลัง (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 38.90 3) มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 36.80 4) เมื่อเกิดปัญหาการเงินของ
หน่วยงาน ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น (หลักความคุ้มค่า) ร้อยละ 
29.50 5) เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น และหน่วยงานมีการ
เผยแพร่ผลการประเมินเฉพาะภายในหน่วยงาน (หลักความคุ้มค่า) ร้อยละ 24.20 

 
ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับของ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
 

 
จากตารางที่ 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และ

การจัดลำดับของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก โดยหลักธรรมาภิบาลที่

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
หลักนิติธรรม 3.46 0.29 เห็นด้วยอย่างมาก 3 
หลักความโปร่งใส 3.61 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก 1 
หลักการมีส่วนร่วม 3.44 0.47 เห็นด้วยอย่างมาก 4 
หลักความคุ้มค่า 3.34 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก 6 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม 3.40 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก 5 
หลักสำนึกรับผิดชอบ 3.47 0.46 เห็นด้วยอย่างมาก 2 
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หน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 คือ หลักความโปร่งใส (�̅� = 3.61, S.D. = 0.33) 

รองลงมาคือ หลักสำนึกรับผิดชอบ (�̅� = 3.47, S.D. = 0.46) หลักนิติธรรม (�̅� = 3.46, S.D. = 

0.29) หลักการมีส่วนร่วม (�̅� = 3.44, S.D. = 0.47) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (�̅� = 3.40, S.D. = 

0.33) หลักความคุ้มค่า (�̅� = 3.34, S.D. = 0.33) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักนิติธรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
1. หน่ วยงานมีการแบ่ งแยกหน้าที่ และ

อำนาจในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 
3.75 0.44 เห็นด้วยอย่างมาก 4 

2. การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ให้หน้าที่และ
อำนาจไว้ 

3.73 0.45 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

3. หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน
ของผู้ที่มาติดต่อราชการ 

3.83 0.38 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

4. หน่วยงานมีการตรวจสอบหรือทบทวน
กฎ ห ม าย  ก ฎ  ระ เบี ยบ ต่ า ง  ๆ  ให้
เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

3.53 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 12 

5. หน่ วยงานมีการกระจายหน้ าที่ และ
อำนาจการตัดสินใจสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.58 0.56 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

6. หน่วยงานมีการกำหนดชนิดของข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผย 

3.36 0.86 เห็นด้วยอย่างมาก 17 

7. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการให้บริการสามารถโต้แย้งคัดค้าน
ได ้

3.66 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

8. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายก่อนการให้บริการหรือออกคำสั่ง
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

3.57 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 11 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ)  

ข้อ หลักนิติธรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

9. หน่วยงานนำหลักนิติธรรมที่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานมาเป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ 

3.64 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 8 

10. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้ว
เสร็จในการให้บริการหรือการพิจารณา
ออกคําสั่งต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา 

3.48 0.56 เห็นด้วยอย่างมาก 14 

11. กํ าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็จ ในการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 

3.52 0.60 เห็นด้วยอย่างมาก 13 

12. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
แล้วเสร็จตามกำหนด 

3.48 0.62 เห็นด้วยอย่างมาก 14 

13. กําหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
5 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
ลดเงิน เดื อน  ปลดออก และไล่ ออก 
ตามลำดับ 

3.58 0.74 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

14. การพิจารณาออกคําสั่ งต่าง ๆ มีการ
กล่ าว อ้ า งข้ อ กฎ ห ม าย  ระ เบี ยบ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.94 0.24 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

15. ผู้ บั งคั บบั ญ ชามี ก ารให้ เห ตุ ผลห รือ
ข้อสนับสนุนในกรณีการออกคําสั่งต่าง ๆ 

3.73 0.51 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

16. กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย 

3.88 0.32 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

17. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาคำร้อง 
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

3.45 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 16 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ)  
 

ข้อ หลักนิติธรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

18. หน่วยงานมีการตรวจสอบกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศท่ีเป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

3.23 0.80 ค่อนข้างเห็นด้วย 18 

19. มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้
อำนาจไว้ 

2.17 1.09 ค่อนข้างเห็นด้วย 19 

20. มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง 

2.13 1.07 ค่อนข้างเห็นด้วย 20 

รวม 3.46 0.29 เห็นด้วยอย่างมาก  
 

จากตารางที่ 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และ
การจัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม) จำแนกรายข้อระดับความคิดเห็นของ

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม) 20 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก (�̅� = 
3.46, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 17 ข้อ เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (�̅� = 3.94, S.D. = 0.24) รองลงมาคือ กฎ ระเบียบของ

หน่วยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย (�̅� = 3.88, S.D. = 0.32) และหน่วยงานคำนึงถึงสิทธิ

ความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาติดต่อราชการ  (�̅� = 3.83, S.D. = 0.38) ตามลำดับ และอยู่ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย 3 ข้อ คือหน่วยงานมีการตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศที่เป็นอุปสรรค

หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน (�̅� = 3.23, S.D. = 0.80) มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่

ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ (�̅� = 2.17, S.D. = 1.09) รองลงมาคือ มีการ

วินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง (�̅� = 2.13, S.D. = 1.07) 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความโปร่งใส) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักความโปร่งใส �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
21. หน่วยงานมีการกําหนดรายละเอียด

เรื่องท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
3.64 0.48 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

22. บุคลากรสามารถรู้ระบบงานทั้งหมด
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

3.38 0.69 เห็นด้วยอย่างมาก 16 

23. หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่
อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

3.91 0.29 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

24. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่
เข้มแข็งและบุคลากรทุกคนรับรู้ 

3.61 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

25. หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ที่ เกี่ยวกับหน่วยงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

3.52 0.54 เห็นด้วยอย่างมาก 13 

26. หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส 

3.76 0.48 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

27. ป ระช าชน ส าม ารถ เข้ าถึ งข้ อ มู ล
ข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 

3.66 0.52 เห็นด้วยอย่างมาก 6 

28. หน่วยงานมีการจัดทำช่องทางการ
สื่ อ ส า รข้ อ มู ล ที่ ห ล าก ห ล าย แ ก่
ประชาชน 

3.72 0.45 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

29. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ ถูก
เผยแพร่ได้รับการจัดทำในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ง่าย 

3.54 0.65 เห็นด้วยอย่างมาก 11 

30. หน่วยงานมีแนวทางชี้แจงอย่างชัดเจน
ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่
เปิดเผยได้หรือไม่ ได้  พร้อมเหตุผล
ประกอบ 

3.54 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 11 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ)  

ข้อ หลักความโปร่งใส �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

31. หน่ วยงานมีแนวทางการแก้ ไขข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการอย่างชัดเจน
และมีระบบเวลาแน่นอน 

3.44 0.63 เห็นด้วยอย่างมาก 14 

32. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

3.75 0.44 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

33. หน่วยงานมีระบบการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.56 0.61 เห็นด้วยอย่างมาก 10 

34. หน่วยงานมีแนวทางการแจ้งผลการ
ร้องเรียน หรือผลการดำเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

3.64 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

35. หน่วยงานมีการปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 

3.75 0.44 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

36. หน่วยงานมีกระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็ว 

3.42 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 15 

 รวม 3.61 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก  

 
จาก  
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ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการ
จัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความโปร่งใส) จำแนกรายข้อ ระดับความคิดเห็นของ

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความโปร่งใส) 16 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก (�̅� = 
3.61, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ ในระดับ เห็นด้วยอย่างมากทั้ง 16 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการและกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 3.91, S.D. = 

0.29) รองลงมาคือ หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส (�̅� = 3.76, S.D. = 0.48) และ

หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย (�̅� = 3.75, S.D. = 0.44) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักการมีส่วนร่วม) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักการมีส่วนร่วม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
37. ในหน่วยงานมีฝ่ายที่ดูแลด้านการสํารวจ

ความต้องการของประชาชน 
3.28 0.75 เห็นด้วยอย่างมาก 12 

38. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ
การปฏิบัติงาน 

3.35 0.71 เห็นด้วยอย่างมาก 11 

39. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ระดับกิจกรรม 

3.25 0.78 ค่อนข้างเห็นด้วย 14 

40. ข้อคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ร ะ ดั บ ต่ า ง  ๆ  ที่ รั บ ฟั ง ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองหรือแจ้งว่ารับรู้ รับทราบแล้ว 

3.28 0.71 เห็นด้วยอย่างมาก 12 

41. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ในการ
กำหนดนโยบาย 

3.66 0.47 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

42. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิสระในการเข้าร่วม 
โดยไม่ถูกบังคับ 

3.42 0.83 เห็นด้วยอย่างมาก 6 

43. สื่อมวลชนและประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม 

3.37 0.64 เห็นด้วยอย่างมาก 10 

44. ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3.38 0.70 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

45. หน่วยงานใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ 

3.49 0.65 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

46. หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 

3.65 0.63 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

47. ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.42 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 6 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ)  

ข้อ หลักการมีส่วนร่วม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

48. หน่วยงานมีการประสานงานและร่วมมือ
กันทํางานเป็นทีมเสมอ 

3.51 0.54 เห็นด้วยอย่างมาก 4 

49. หน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือ
กันทํางานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องเสมอ 

3.63 0.64 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

50. หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผล
การจัดการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมเพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

3.40 0.70 เห็นด้วยอย่างมาก 8 

 รวม 3.44 0.47 เห็นด้วยอย่างมาก  
 

จากตารางที่ 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และ
การจัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม) จำแนกรายข้อระดับความคิดเห็นของ

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักการมีส่วนร่วม) 14 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก (�̅� 
= 3.44, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก 13 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Analysis) ในการกำหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (�̅� = 3.66, S.D. = 0.47) 

รองลงมาคือ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น  (�̅� = 3.65, 
S.D. = 0.63) และหน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือกันทํางานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องเสมอ (�̅� = 3.63, S.D. = 0.64) ตามลำดับ และอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 1 

ข้อคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรม (�̅� = 3.25, S.D. = 0.78)  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความคุ้มค่า) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักความคุ้มค่า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
51. จํ า น ว น ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง

ห น่ ว ย งาน มี ค ว าม เห ม าะส ม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานประเภท
เดียวกันที่ ใช้ เจ้าหน้าที่  งบประมาณ 
และขอบเขตภาระหน้าที่ที่เท่ากัน 

3.43 0.52 เห็นด้วยอย่างมาก 12 

52. หน่วยงานนำระบบตรวจสอบภายในมา
ใช้อย่างสม่ำเสมอ 

3.61 0.53 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

53. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการ
เงินสม่ำเสมอทุกปี 

3.83 0.38 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

54. หน่วยงานเผยแพร่รายงานทางการเงิน
แก่สาธารณชนทั่วไป 

3.42 0.72 เห็นด้วยอย่างมาก 13 

55. รายงานทางการเงินจะรายงานตรงต่อ
หน่วยตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
และห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งภ าย ใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

3.60 0.63 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

56. หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม 
(มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบจากภายในที่
เข้มแข็ง) 

3.74 0.51 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

57. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น 

2.09 0.77 ไม่ค่อยเห็นด้วย 18 

58. เมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน ผู้
แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการ
คลังในหน่วยงานเท่านั้น 

1.97 0.82 ไม่ค่อยเห็นด้วย 19 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ)  

ข้อ หลักความคุ้มค่า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

59. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ
ผู้บั งคับบัญชาระดับสูงร่วมกับฝ่ าย
การเงินหรือการคลัง 

3.33 0.88 เห็นด้วยอย่างมาก 16 

60. หน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 

3.65 0.63 เห็นด้วยอย่างมาก 4 

61. หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการที่ประชาชนรอรับการบริการ 
เพ่ื อตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนให้เร็วขึ้น 

3.69 0.60 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

62. หน่วยงานจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะ เวลาก ารท ำงาน ไว้ ใน ระบ บ
เครือข่ายสารสนเทศ 

3.41 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 14 

63. ห น่ ว ย งาน ค าด ก ารณ์ ผ ล ก ร ะท บ 
(Impact) ที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการ
สาธารณะ 

3.53 0.54 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

64. หน่วยงานไดรับรางวัลในด้านผลผลิต 
บ ริ ก า รห รื อ ก า รบ ริ ห า ร ง าน จ าก
หน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

3.48 0.70 เห็นด้วยอย่างมาก 10 

65. หน่วยงานมีการกระจายผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 

3.35 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 15 

66. มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 

3.61 0.61 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

67. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมิน
สู่สาธารณะทุกปี 

3.47 0.71 เห็นด้วยอย่างมาก 11 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ)  

ข้อ หลักความคุ้มค่า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

68. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมิน
เฉพาะภายในหน่วยงาน 

2.61 1.14 ค่อนข้างเห็นด้วย 17 

69. หน่วยงานนำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

3.59 0.55 เห็นด้วยอย่างมาก 8 

 รวม 3.34 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก  
 

จากตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และ
การจัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความคุ้มค่า) จำแนกรายข้อระดับความคิดเห็นของ

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความคุ้มค่า) 19 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก (�̅� = 
3.34, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 15 ข้อ เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 3.83, S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มี

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบจากภายในที่เข้มแข็ง) (�̅� = 3.74, S.D. 
= 0.51) และหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการที่ประชาชนรอรับการบริการ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น (�̅� = 3.69, S.D. = 0.60) ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็น

ด้วย 2 ข้อ คือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมินเฉพาะภายในหน่วยงาน (�̅� = 2.61, S.D. = 

1.14) รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น (�̅� = 2.09, 
S.D. = 0.77) และอยู่ในระดับไม่ค่อยเห็นด้วย 2 ข้อ คือ เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น (�̅� = 2.09, S.D. = 0.77) และเมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน ผู้

แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น (�̅� = 1.97, S.D. = 0.82) 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม/จริยธรรม) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักคุณธรรม/จริยธรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
70. บุ คล ากรของหน่ วย งาน ได้ รั บ การ

ฝึกอบรมหรือปลูกฝังให้มีคุณธรรม/
จริยธรรมที่สอดคล้องกับการบริการ
สาธารณะ 

3.66 0.47 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

71. ประชาชนสามารถรับ รู้และเข้ าถึ ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

3.57 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 8 

72. หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ 

3.77 0.42 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

73. หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือ
และประสานงานภายใน 

1.93 0.97 ไม่ค่อยเห็นด้วย 11 

74. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยยึดหลักตาม
ความสามารถ/ผลงาน 

3.35 0.82 เห็นด้วยอย่างมาก 9 

75. หน่ วยงานวางตั ว เป็ นกลางในทาง
การเมือง 

3.68 0.47 เห็นด้วยอย่างมาก 4 

76. การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

2.73 0.98 ค่อนข้างเห็นด้วย 10 

77. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

3.73 0.45 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

78. หน่วยงานจัดกิจกรรมหรือสร้างสำนึก
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

3.74 0.44 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

 
  



 187 

ตารางท่ี 4.19  (ต่อ)  

ข้อ หลักคุณธรรม/จริยธรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

79. หน่วยงานสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ กล้าที่ จะแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

3.66 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

80. หน่วยงานมีมาตรการคุ้มครองประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีให้ข้อมูลการทุจริต 

3.58 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

 รวม 3.40 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก  

 
จาก  
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ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการ
จัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม/จริยธรรม) จำแนกรายข้อ ระดับความคิดเห็น
ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม/จริยธรรม) 11 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างมาก (�̅� = 3.40, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 9 
ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความ

เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 3.77, S.D. = 0.42)  รองลงมาคือ 

หน่วยงานจัดกิจกรรมหรือสร้างสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน (�̅� = 
3.74, S.D. = 0.44) และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน

หน่วยงาน (�̅� = 3.73, S.D. = 0.45) ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 1 ข้อ คือการร้องเรียน

การปฏิบัติหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ (�̅� = 2.73, S.D. = 0.98)  และอยู่ในระดับไม่ค่อยเห็นด้วย 

1 ข้อ คือ หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือและประสานงานภายใน (�̅� = 1.93, S.D. = 0.97)   



 189 

ตารางท่ี 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการจัดลำดับ ของ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักสำนึกรับผิดชอบ) จำแนกรายข้อ 

 

ข้อ หลักสำนึกรับผิดชอบ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
81. หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบใน

ระดับนโยบาย 
3.71 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 2 

82. มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

3.46 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 10 

83. หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการมีสำนึกรับผิดชอบคู่กับ
การมีสำนึกรับผิดชอบภายในหน่วยงาน 

3.24 0.85 ค่อนข้างเห็นด้วย 13 

84. หน่วยงานให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้) 

3.60 0.55 เห็นด้วยอย่างมาก 5 

85. ห น่ ว ย ง าน ฝึ ก อ บ ร ม เท ค นิ ค ก า ร
ตรวจสอบ สร้างทักษะในการตรวจสอบ
ให้แก่ภาคประชาชน 

3.02 0.92 ค่อนข้างเห็นด้วย 15 

86. ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างอิสระ 

3.39 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 11 

87. หน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

3.66 0.52 เห็นด้วยอย่างมาก 3 

88. ผู้บริหารหน่วยงานมีการสื่อสารและทำ
ความเข้าใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงาน
ย่อย (Operational Plan)แก่ทุกคนที่
รับผิดชอบ 

3.52 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 8 

89. หน่วยงานมีการทำเป้าหมายย่อย ๆ 
(Milestone) ที่ต้องการบรรลุ ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3.51 0.71 เห็นด้วยอย่างมาก 9 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ)  

ข้อ หลักสำนึกรับผิดชอบ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

90. หน่วยงานมีการกำหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการจัดการแบ่งปันทรัพยากร
อย่างชัดเจน 

3.55 0.54 เห็นด้วยอย่างมาก 7 

91. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการกับผู้
ที่ ไม่ ยอม พัฒ นาหรือปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลง 

3.18 0.77 ค่อนข้างเห็นด้วย 14 

92. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Standard of 
Performance) ไว้อย่างชัดเจน 

3.61 0.62 เห็นด้วยอย่างมาก 4 

93. หน่ วยงานมี การจัดการกับ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพ 

3.26 0.69 เห็นด้วยอย่างมาก 12 

94. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

3.72 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 1 

95. หน่วยงานนำผลจากการตรวจสอบและ
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การทำงานในอดีต 

3.58 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 6 

 รวม 3.47 0.46 เห็นด้วยอย่างมาก  

 
จาก  
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ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และการ
จัดลำดับ ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักสำนึกรับผิดชอบ) จำแนกรายข้อ ระดับความคิดเห็น
ของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักสำนึกรับผิดชอบ) 15 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง

มาก (�̅� = 3.47, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 12 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 3.72, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ หน่วยงานกำหนดความ

รับผิดชอบในระดับนโยบาย (�̅� = 3.71, S.D. = 0.58) และหน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ (�̅� = 3.66, S.D. = 0.52) ตามลำดับ และอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 3 
ข้อ ได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีสำนึกรับผิดชอบคู่กับการมีสำนึก

รับผิดชอบภายในหน่วยงาน (�̅� = 3.24, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ หน่วยงานมีมาตรการในการ

จัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง (�̅� = 3.18, S.D. = 0.77) และหน่วยงาน

ฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ สร้างทักษะในการตรวจสอบให้แก่ภาคประชาชน (�̅� = 3.02, S.D. = 
0.92) 

4.2.2.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งกลุ่มกระทรวงเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความม่ันคง 

 
ตารางท่ี 4.21  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
4. กระทรวงพาณิชย์ 
5 . กระท รวงการ อุดมศึ กษ า 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
6. กระทรวงการคลัง 

- เมื่อมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควรมีหลักนิติ
ธรรมเข้ามากำกับ เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับต้อง
ผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน ก่อนที่จะ
ประกาศใช้  จึงขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมายไดม้ากน้อยเพียงใด 
- หาประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาล
นำมาใช้สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ผ่านการ
ปฏิบัติได ้
- รัฐบาลต้องกำหนดกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเป็น
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กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

7. กระทรวงคมนาคม 
8. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 
9. กระทรวงพลังงาน 
10. กระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายที่ชัดเจน 
- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องให้ความสำคัญในการนำ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
กำหนดกรอบตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ 
และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักดิ์ศรีในการปฏิบัติ
ราชการ 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้กว้างขวาง 
- การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบ ทำ
ให้หน่วยงานประสบความสำเร็จได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 
และได้รับความเชื่อถือจากประชาชน 
- ควรมีกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ที่เป็นภารกิจตาม
กฎกระทรวงหรือนโยบายรัฐบาล เช่น ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย และจำนวนปัญหา
ลดน้อยลง 
- กรอบตัวชี้วัดควรเพ่ิมเรื่องความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้า 
ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขององค์กร 
- องค์การได้รับความเชื่อถือด้านต่าง ๆ จากประชาชน เป็นสิ่ง
สำคัญกว่าการได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงไม่ควรถือ
เรื่องรางวัลเป็นหลัก 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) - กรอบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส ควรเพ่ิมประเด็นด้านการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ภ า ค รั ฐ ที่ เ ฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง ยิ่ ง ขึ้ น  
เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์  การ
กำหนดมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐต้องมีัการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
- หน่วยงานภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนิน
นโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความพึง
พอใจจากผลกระทบของโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ ซึ่งอาจต้อง
รับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง เพ่ือให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
- ความโปร่งใสและจริยธรรมเป็นปัจจัยหลักในกาปฏิบัติงาน
ให้ได้ผลสำเร็จ 
- กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจาก
ทั้งภายในและถายนอก อาจนำองค์ประกอบธรรมาภิบาล
ของสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักนายกรัฐมนตรีมาใช้ ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดย
เ พ่ิ ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง  United Nations 
Development Program (UNDP) ใน เรื่ อ งข อ งก ารมี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และกำหนดรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นให้สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) - หน่วยงานต้องมีการวางกฎเกณฑ์ในการกำหนดนโยบาย
และหลักการเบื้องต้นแสดงต่อสาธารณะ โดยกำหนด
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ที่ชัดเจนในแต่ละนโยบาย  
และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) ของนโยบาย / 
ความคุ้มค่า (Cost of Value) ของนโยบาย รวมถึงการนำ
ระบบคุณธรรมมาใช้อย่างจริงจัง และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ กำกับและเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ 
- หน่วยงานภาครัฐควรใช้ เกณฑ์การประเมินที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
- ควรกำหนดกรอบตัวชี้ วัดธรรมาภิบาลให้ เห็น เป็น
รูปธรรมสามารถวัดได้ชัดเจน 
- ควรมีการประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินการเป็นระยะ ๆ และรวบรวมข้อปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินการมาปรับปรุงให้ดีขึ้น และนำมา
พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
- ควรเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมอย่าชัดเจน 

ด้านสังคม 
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงมนุษย์ 
3. กระทรวงแรงงาน 
4. กระทรวงวัฒนธรรม 
5. กระทรวงสาธารณสุข 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 

 
- ควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนที่สามารถปฏิบัติ และมีผล
นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได ้
- การกำหนดกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้ตัวชี้วัดที่ได้สามารถทำให้
เกิดการดำเนินการในด้านธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
- ควรกำหนกกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านสังคม (ต่อ) 
 

- กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร ซึ่งควรให้ความสำคัญและปรับเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานในการให้บริการที่มีความโปร่งใส่มาก
ยิ่งขึ้น เช่น  การปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายเงินในระบบ
ราชการและการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
ร า ย ได้ น้ อ ย แ ล ะ ผู้ ไ ร้ ที่ พ่ึ ง ผ่ า น ร ะ บ บ  Krungthai 
Corporate Online เป้นต้น 
- ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กรอบตัวชี้วัดธรร
มาภิบาลต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละ
หน่วยงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีความโปร่งใสใน
ตัวชี้วัดเอง มีคุณภาพและความแม่นยำของตัวชี้วัดและ
กรอบตัวชี้วัด มีข้อมูลที่สนับสนุนการได้มาซึ่งตัวชี้วัด และ
สามารถระบุผลที่จะได้รับจากตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน 
- การที่ประชาชนมีความเชื่อถือในบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  ก่อให้ เกิดผลในทางบวกต่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และท้องถิ่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 
ด้านความม่ันคง 

1. กระทรวงกลาโหม 
2. กระทรวงมหาดไทย 
3. กระทรวงยุติธรรม 
4. กระทรวงการต่างประเทศ 

 
- การดำเนินงานควรคำนึงถึงผลสำเร็จที่จะสร้างประโยชน์
ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตัวชี้วัดที่สำคัญต่อ
ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานนั้นจึงมุ่งที่การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ทั้งการดำเนินงานภายในของ
หน่วยงานและกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบาย รวมถึงมี
การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์
แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และ
ทวิตเตอร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
- กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง จะเห็นได้จากการที่กระทรวง ได้
ให้ ความสำคัญ กับ การดำเนิ น งาน โดยยึ ดตามหลั ก
หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารราชการของกระทรวง อันประกอบด้วย  ห ลั ก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

 
4.2.2.5  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภาครัฐ แบ่งกลุ่มกระทรวงเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความม่ันคง 
ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ  
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาธรรมาภิบาล  

ซึ่งในทางเอกสารอาจมีการกำหนดไว้ในตัวชี้วัดของหน่วยงาน แต่
มิได้ระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน 
- จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วย นโยบาย
หลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดี
ด้านต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมท้ัง
เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง 
- ให้ ทุกหน่วยงานกำหนดแผนธรรมาภิบาล  กระตุ้นให้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
- กำหนดให้มีการประเมินและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานท่ี
ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จหรือดีเด่น 
- ควรกำหนดเกณฑ์กลางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล เพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น หน่วยงานต้อง
มีกิจกรรมอย่างน้อยกี่กิจกรรมท่ีใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงาน โดยการกำหนดเกณฑ์กลางต้องคำนึงถึงความเสี่ยง เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐควรจะเริ่ม
ดำเนินการเป็นลำดับต้น ๆ  

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของธรรมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น 
- จัดประชุม สัมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมให้ข้าราชการและพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่องการ
กระทำทุจริต  สร้างกลไกนำไปสู่การปฏิบั ติ ให้ เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนการส่งเสริมคนดี และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่าง
จริงจัง 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

 
- สร้างความตระหนักในระดับผู้บริหารประเทศและหน่วยงาน
หรือองค์กร 
- กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได ้
- กำหนดระบบติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
- กำหนดช่องทางในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชา
ชนและเจ้าหน้าที่ 
- มีวิธีวัดความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
- ควรมีการติดตามและประเมินผลธรรมาภิบาลทุกด้าน รวมทั้ง
ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ  

4. กระทรวงพาณิชย์ - กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้ทุกนโยบายต้องแสดงการกำหนด
ขั้นตอน ผลกระทบทางบวก ทางลบ ความเสี่ยง และเปิดเผยทุก
ขั้นตอน โดยมีรายงานผลประกอบ จากนั้นกำหนดให้มีการ
เปิดเผยให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบในทุกขั้นตอน ให้ทุกภาค
ส่วนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ โดยใช้ Social Media  
เปลี่ยนรูปแบบการแถลงนโยบาย โดยกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้ทุก
นโยบายต้องแสดงการกำหนดขั้นตอน ผลกระทบทางบวก ทาง
ลบ ความเสี่ยง และเปิดเผยทุกขั้นตอน 
- กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบ/ถ่วงดุล (Check & Balance) 
ในแต่ละนโยบาย ให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบและ
แจ้งเบาะแส 
- การใช้พลังสังคมทาง Social Power ช่วยเผยแพร่และกดดัน 

5. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

- 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 
6. กระทรวงการคลัง 

 
- การศึกษาจากนโยบายของหน่วยงาน การนำนโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมินผล ทุกกระบวนการต้องกระทำโดยความ
โปร่งใส ไม่มีสิ่งแอบแฝง ตรวจสอบได้ในทุกภาคส่วน 
- ปัจจุบันหลายหน่วยงานที่ผลักดันการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล
ของส่วนราชการระดับกรมจะเป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่ง
กลุ่มงานนี้ยังไม่มีโครงการที่ชัดเจน คือ หลายหน่วยงานจะเป็น
เพียงงานฝาก หรืองานส่วนหนึ่งในกอง/สำนัก ไม่มีข้าราชการ
รับผิดชอบหลัก ในชณะเดียวกันข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบด้านนี้มีภารกิจหลักด้านอ่ืนเป็นงานประจำ ทำให้การ
ปฏิบัติงานหรือผลักดันงานด้านธรรมาภิบาลไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ทั้งที่ในความเป็นจริง งานด้านนี้ต้องมีการพัฒนาธรร
มาภิบาลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ. ได้มีความพยายามที่จะ
กำหนดให้ กลุ่ ม งานคุ้ มครองจริย ธรรมอยู่ ใน โครงสร้ า ง
กฎกระทรวง ซึ่งหากการผลักดันดังกล่าวประสบความสำเร็จ
นับว่าจะเป็นแนวทางที่ดี ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

7. กระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจำทุกปี  พร้อม ทั้ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผลการตรวจสอบว่ามีข้อที่
ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร 

8 . ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

การกำหนดนโยบายควรมีระบบตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ รวมทั้งต้องมีข้อแนะนำหรือการแสดงความเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  



 201 

ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 
9. กระทรวงพลังงาน 

 
- ควรนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นตัวชี้วัดกำหนดไว้ในกรอบการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จึงจะเกิดผลลัพธ์ 
- กำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐไว้ในแผนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงาน 
- กำหนดไว้ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใสที่ส่วนราชการจัดทำเป็นประจำทุกปี เพ่ือมิให้
เป็นการเพ่ิมภาระให้กับหน่วยงาน 

10. กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ  โดยใช้
หลักความคุ้มค่าในการวัดผลมากขึ้น 
 

ด้านสังคม 
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 
 

 
- หน่วยงานภาครัฐควรนำหลักธรรมาภิบาลมากำหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาธรรมาภิบาลภายในหน่วยงานภาครัฐ ควรเริ่มจากการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
เป็นสำคัญ จึงจะสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ เพราะการพัฒนา
ระบบควบคุมให้มีการดำเนินการตามหลักธรรมภิบาลเพียงอย่าง
เดียวจะทำให้การพัฒนาไม่เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืน 
- ควรมีการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล โดยแสดงให้ประชาชนเห็น
ถึงผลกระทบที่ มี ต่อตน เองหากละเลยและเพิกเฉยต่อการ
ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านสังคม (ต่อ) 
2 . กระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

 
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร สังคม และประเทศ โดยการ
เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม 
- วางรากฐานของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมใน
การทำงานและการดำเนินชีวิต 
- สร้างคุณความดี มีคุณธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กรและสังคม 
- ขับเคลื่อน ผลักดัน ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม
คุณธรรม บนรากฐานความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
- ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของภาครัฐเพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งในระดับนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และ
เพ่ือให้การพัฒนาธรรามาภิบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างตัวชี้วัด ออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของธรรมาภิบาล เพ่ือให้สามารถกำหนด
นโยบาย กำกับ ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนกำหนดนโยบายด้วย 
- ควรสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรว่า “ธรรมาภิบาล” เป็นการ
พัฒ นาคุณ ภาพและศั กยภาพของบุ คลากรให้ ทำงานอย่ าง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีการสร้างค่านิยมใหม่ที่จะช่วยให้ การ
บริหารการจัดการองค์หน่วยงานภาครัฐดีขึ้น สามารถประเมินผลได้
อย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านสังคม (ต่อ) 
3. กระทรวงแรงงาน 

 
- 

4. กระทรวงวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ส า ม า ร ถ ด ำ เ นิ น ก า ร ไ ด้ ห ล า ย มิ ติ  
เช่น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึก เป็นต้น โดย
นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของหน่วยงาน การผลิตสื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ การใช้กิจกรรมใน
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ซึ่งหากต้องการประเมินผล
ตามตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานควรบูรณาการให้เป็นชุดคำถามเดียวกัน
และตอบเพียง 1 ครั้งในรอบการประเมิน (มีเจ้าภาพเพียงหน่วยงาน
เดียว) ในการประเมินผล 

5. กระทรวงสาธารณสุข 
 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการบริหารราชการที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้แก่ การบริหารเพ่ือให้ได้รับ
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการมีการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานในทุกระดับ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ได้แก่ 
การบริหารที่จะต้องพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า
กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่า
ของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้ง
จัดระบบการวางเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล
ที่เชื่อมโยงกับระดับองค์การ 
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ได้แก่ การกำหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดให้
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกล้ตัวกับประชาชน และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านสังคม (ต่อ) 
5. กระทรวงสาธารณสุข 
(ต่อ) 
 

 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ได้แก่ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
ใหม่อยู่เสมอ มีการทบทวนลำดับความสำคัญ และความจำเป็นของ
แผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จำเป็น
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์อยู่เสมอ 
6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้แก่ การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการ
สำรวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การ
ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุม
ตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
(1) ส่วนราชการสามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมาย

การดำเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไกที่จะพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นไป 

(2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได ้

(3) ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
การดำเนินงานได้ และมีส่วนร่วม 
ในการบริหารส่วนราชการ 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านสังคม (ต่อ) 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 

 
- การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
เป็นรูปธรรม ต้องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการน้อยที่สุด 
รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เป็นข้อจำกัดในการ
ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน ความซับซ้อน สามารถตรวจสอบได้ ไม่สร้าง
ภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
- ควรเพ่ิมช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ
ได้มากขึ้น 
- ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
เกี่ยวกับเรื่องการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงควรมีการให้
ความรู้และเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดหีลากหลายช่องทาง 

ด้านความม่ันคง  
1. กระทรวงกลาโหม 
 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในสังกัดทุกระดับ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ ดังนี้ 

1.ความตระหนักในตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เช่น 1)การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องกระทำ 2)การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบ
ได้ 3)การสำนึกรับผิดชอบโดยต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ภาระหน้าที่
และต่อสังคม และ 4)การมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานคือ
การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง เป็นต้น 
2.การเสริมสร้างโดยระบบงาน เช่น 1) การสร้างการมีส่วนร่วมหรือ
สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานหรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
2) ความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการประหยัดพลังงาน หรือการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป็นต้น 



 206 

ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 

กลุ่มกระทรวง ข้อเสนอแนะ 

ด้านความม่ันคง (ต่อ)  
2. กระทรวงมหาดไทย เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การส่งเอกสาร การจัดทำคำขอ เป็นต้น 
3. กระทรวงยุติธรรม - 
4. กระทรวงการต่างประเทศ - การพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ซึ่งกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารของหน่วยงาน ถือเป็นหัวใจ
สำคัญที่ทำให้การส่งเสริมและการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้บริหาร
สามารถกำหนดทิ ศทางและแนวทางการพัฒ นาเพ่ื อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลควรมีการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีการสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และสามารถสรุปประมวลผลของการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยคำนึงว่าการส่งเสริมให้บุคลากร
ภาครัฐ มีจิตสำนึกที่ ดี  ตั้ งใจปฏิบัติหน้ าที่ โดยตระหนักถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง  
ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง 
- ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสื่อสาร
ภายในหน่วยงานมากขึ้น เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ
วีดีโอ เพ่ือหารือทิศทางการกำหนดนโยบายด้านการต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากสำนักงานในต่างประเทศที่รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน สามารถดำเนินนโยบายที่จะยังประโยชน์แก่ประชาชนที่
อยู่ภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ และ
เสนอแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ 2 วิธี  ได้แก่  1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือเปรียบเทียบ
หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 2) การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informant Interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในระดับสากล กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐไทย และ
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) ผู้วิจัยจึงนำ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐจากระดับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับ
กระทรวง และส่วนราชการระดับกรม 95 หน่วยงาน จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สรุปการวิจัยดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ  
จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย มีทั้งความแตกต่าง ความคล้าย และความเหมือน โดย
องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่แต่ละประเทศนำมาใช้เป็นกรอบตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาล ผู้วิจัยได้จัด
กลุ่มและจำแนกกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักสำนึก
รับผิดชอบ ประเทศไทยกำหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ค่อนข้างชัดเจน ในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะ
กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายแต่ละฉบับจะมี
องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่นำมาใช้เป็นกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักการส่วนใหญ่มีความเหมือนกัน 
ซึ่งประเทศต่าง ๆ นำหลักการเหล่านี้มาเป็นกรอบตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลของประเทศนั้น ๆ  แต่
รายละเอียดและการนำหลักการไปปฏิบัติมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับบริบทของ
ประเทศ ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน คือ  

1)  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่นำหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมา
เป็นกรอบตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดระดับธรรมาภิบาล 

2)  ประเทศเดนมาร์กไม่มีบัญญัติหลักธรรมาภิบาลไว้ตายตัว แต่ภาครัฐจะเน้นการสร้าง
ความไว้วางใจทางสังคม การปลูกฝังเรื่องคุณธรรม/จริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก การมีกลไกความโปร่งใส
และความรับผิดชอบที่เข้มงวด และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประเทศมีธรรมาภิบาล 

3)  ประเทศเกาหลีใต้ยึดถือหลักความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญที่ข้าราชการและ
ประชาชนเกาหลีใต้ต้องตระหนักและยึดถือปฏิบัติกัน 

4)  ประเทศสิงคโปร์มีภาครัฐเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนประเทศอ่ืน ๆ หลักธรรมาภิบาล
ของประเทศสิงคโปร์ไม่เพียงแต่ข้าราชการเท่านั้นที่จะยึดถือหลักการในการปฏิบัติงาน ประชาชนของ
สิงคโปร์จะนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน 

5)  ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ดัชนีชี้วัดของการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) เป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์สู่หลักธรรมาภิบาลของประเทศฟิลิปปินส์ จึงไม่มี
หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม/จริยธรรม อยู่ในตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาล 
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6)  ประเทศอินโดนีเซียเน้นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำหลักความสามารถในการแข่งขันมาเป็นกรอบในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน จะเห็นได้
ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่ให้ความคิดเห็นว่า
หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีความเหมือนกัน โดยให้เหตุผลว่าแต่ละประเทศ
จะยึดหลักธรรมาภิบาลสากล ประเทศไทยได้นำหลักธรรมาภิบาลจากธนาคารโลกมาใช้จึงมีหลักการที่
ไม่แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ  แต่ผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่านให้ความคิดเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลของ
ประเทศไทยและต่างประเทศมีความแตกต่างกัน โดยให้เหตุผลว่า หลักธรรมาภิบาลมิได้มีมาตรฐาน
หรือกรอบเดียวกันทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ 

 
5.1.2  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

5.1.2.1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 หน่วยงาน โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 

ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการระดับกระทรวงทั้ง 19 กระทรวง 
ได้แก่ 1) กระทรวงการคลัง 2) กระทรวงการต่างประเทศ 3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา  
4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6) กระทรวง
คมนาคม 7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 9) กระทรวงพลังงาน 10) กระทรวงพาณิชย์ 11) กระทรวงมหาดไทย 12) กระทรวงยุติธรรม  
13) กระทรวงแรงงาน 14) กระทรวงวัฒนธรรม 15) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 16) กระทรวงสาธารณสุข 17) กระทรวงอุตสาหกรรม 18) กระทรวงศึกษาธิการ และ  
19) กระทรวงกลาโหม รวมถึงส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง   

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอบแบบสอบถามมากที่สุด 11 หน่วยงาน ร้อย
ละ 11.6 ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มกระทรวงตามภารกิจเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิ ชย์  กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงอุตสาหกรรม  2) ด้านสังคม ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ 
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แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงใน
ปัจจุบัน หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และกฎหมายลำดับรอง กระทรวงส่วนใหญ่ที่
ตอบแบบสอบถามจะใช้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านรัฐ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้านองค์การ 4) 
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงที่ใช้หลักธรรมาภิบาลตามรัฐร
รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ สำนัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม ส่วนกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเดียวที่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของกระทรวง เรียกว่า “หลักธรรมาภิบาล
กระทรวงแรงงาน 7 ป.” 

5.1.2.2 กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยธรรมาภิบาล 6 หลักการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส  
3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความคุ้มค่า 5) หลักคุณธรรม/จริยธรรม และ 6) หลักสำนึกรับผิดชอบ 

เทคโนโลยีกับระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทย ประเด็นแรก ภาครัฐนำเทคโนโลยี
มาใช้ในงานด้านการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น การตอบสนอง
ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นเป็นการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงาน ประเด็นที่สอง การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น จะนำไปสู่ความโปร่งใส (Transparency) และการ
มีส่วนร่วม (Participation) เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

จากการนำแบบสอบถามไปสอบถามระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 95 หน่วยงาน สำหรับข้อมูลกลางของหน่วยงาน เพ่ือสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การของท่านได้รับการ
ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) 
หลักความคุ้มค่า 5) คุณธรรม/จริยธรรม และ 6) หลักสำนึกรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกบักรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) 
การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 
93.70 2) หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่อำนาจโดย
เปิดเผยเป็นการทั่วไป (หลักความโปร่งใส) ร้อยละ 90.50 3) กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดยอาศัย
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อํานาจตามกฎหมาย (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 88.40 4) หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้
ที่มาติดต่อราชการ (หลักนิติธรรม)  และหน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี  
(หลักความคุ้มค่า) ร้อยละ 83.20 และ 5) หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส (หลักความ
โปร่งใส) ร้อยละ 77.90 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสะท้อนให้เห็นว่าธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐไทยเน้นกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่สามารถ
นำหลักนิติธรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์  

สำหรับระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใน
ระดับไม่เห็นด้วยเลย 5 ลำดับสุดท้าย ได้แก่ 1) หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือและประสานงาน
ภายใน (หลักคุณธรรม/จริยธรรม) ร้อยละ 41.10 2) มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
บุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 38.90 3) มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ (หลักนิติธรรม) ร้อยละ 36.80 4) เมื่อเกิดปัญหาการเงิน
ของหน่วยงาน ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น  (หลักความคุ้มค่า) 
ร้อยละ 29.50 5) เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น และหน่วยงาน
มีการเผยแพร่ผลการประเมินเฉพาะภายในหน่วยงาน (หลักความคุ้มค่า) ร้อยละ 24.20 

เมื่อเรียงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลแต่ละด้านจากมากไป
น้อย ทั้ง 6 หลัก อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก โดยหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยมาก
เป็นอันดับ 1 คือ หลักความโปร่งใส รองลงมาคือ หลักสำนึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วน
ร่วม หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักความคุ้มค่า ตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม) 20 ข้อ ในภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 17 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้าง
ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย และหน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาติดต่อ ตามลำดับ 
และอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 3 ข้อ คือหน่วยงานมีการตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
ประกาศที่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ และมีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง ตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความโปร่งใส) 16 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก
ทั้ง 16 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา
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คือ หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และหน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่
หลากหลาย ตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักการมีส่วนร่วม) 14 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก 
13 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ในการกำหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และหน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือ
กันทํางานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเสมอ ตามลำดับ และอยู่ในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย 1 ข้อคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรม  

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักความคุ้มค่า) 19 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 
15 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการ
เงินสม่ำเสมอทุกปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบจากภายในที่เข้มแข็ง)  และหน่วยงานนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการที่ประชาชนรอรับการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้เร็วขึ้น ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 2 ข้อ คือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมิน
เฉพาะภายในหน่วยงาน รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เท่ านั้น  และอยู่ ในระดับ ไม่ค่อยเห็นด้วย 2 ข้อ คือ เมื่ อเกิดปัญหาการเงิน  ผู้ แก้ปัญหาคือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น 

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม/จริยธรรม) 11 ข้อ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่าง
มาก 9 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานจัดกิจกรรม
หรือสร้างสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน  และการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็น
ด้วย 1 ข้อ คือการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ และอยู่ในระดับไม่ค่อยเห็นด้วย 
1 ข้อ คือ หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือและประสานงานภายใน 

ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (หลักสำนึกรับผิดชอบ) 15 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก 
12 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดผลการ
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ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบในระดับ
นโยบาย และหน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ ตามลำดับ และอยู่
ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 3 ข้อ ได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีสำนึก
รับผิดชอบคู่กับการมีสำนึกรับผิดชอบภายในหน่วยงาน รองลงมาคือ หน่วยงานมีมาตรการในการ
จัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง และหน่วยงานฝึกอบรมเทคนิคการ
ตรวจสอบ สร้างทักษะในการตรวจสอบให้แก่ภาคประชาชน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจด้านเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักสำนึก
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส เพ่ือให้ภารกิจของรัฐเกิดความคุ้มค่า รวมถึงการให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดกรอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านสังคมมิได้เน้นเรื่องหลักความคุ้มค่า แต่ต้องเน้นหลักสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Inequality) ความเสมอภาค (Equity) การมีส่วน
ร่วม (Participation)  ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านความมั่นคงจะให้ความสำคัญกับหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า ตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การนำ
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล ต้องนำหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในทุก ๆ 
กระบวนการ หน่วยงานภาครัฐต้องเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนและให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการติดตามและดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เน้นการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักธรรมาภิบาลทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ผู้บริหารของ
หน่วยงานต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถสรุปสาระสำคัญของการวิจัยและนำเสนอความเชื่อมโยงของผลการวิจัยประกอบกับมีประเด็น
สำคัญทางแนวคิดที่ผู้วิจัยนำมาอภิปรายเพ่ือทำให้วิทยานิพนธ์มีความชัดเจนและสมบูรณ์ทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้น โดยประเด็นการอภิปรายผลมี 2 ประเด็น คือ 1) ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรร
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มาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ 2) แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดการอภิปรายผลในแต่ละประเด็นมีดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ความเหมือนและความแตกต่างของหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีองค์ประกอบที่เหมือนและแตกต่างกัน 
ทั้งนี้แต่ละประเทศจะยึดหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสากลของธนาคารโลก (World Bank)  ทำให้หลัก
ธรรมาภิบาลของประเทศไทยเหมือนกับต่างประเทศในบางหลักการ ซึ่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้อง
นำหลักธรรมาภิบาลของธนาคารโลกมาใช้ ปัจจุบันประเทศไทยมีหลักรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุด และมีกฎหมายลำดับรอง ได้แก่  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 
พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พุทธศักราช 2546 มากำหนดเป็นกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย และผลการวิจัยของของณัฐฐา วินิจนัย
ภาค (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553) ผลจากการวิจัยได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พุทธศักราช 2546 

ทั้งนี้หลักธรรมาภิบาลไม่ได้มีหลักการตายตัว ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่จะนำหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใชเพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศใด  โดยประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะมีเป้าหมายให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจดี และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของณัฐกริช เปาอินทร์ (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2560) ประเภทของระบอบการปกครองของประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลกที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับของความมีธรรมาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงโดยระดับการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันออกไป  กล่าวคือ ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับสูงนั้น การเพ่ิมขึ้นของระดับความมีธรรมาภิบาล อันเนื่องมาจากการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะสูงกว่าประเทศที่เหลือในโลกอย่างมีนัยสำคัญ หลักธรรมาภิบาลของประเทศ
ไทยและต่างประเทศจึงมีบางองค์ประกอบที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษบง ชัยเจริญ
วัฒนะ และบุญมี ลี้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546) แม้จะมีความแตกต่างกันในส่วนของ
กรอบความคิด แต่กลุ่มเป้าหมายตรงกันที่จะนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชเพ่ือประโยชนของการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้นการเรงรัดหาขอยุติสําหรับกรอบความหมาย
ของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิด เพื่อสรางหลักการที่ชัดเจนและมีเอกภาพ ซึ่งจะเปนกรอบ
แมบทในการสรางตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ จึงเปนเรื่องจําเปน สวนการเรียนรูการใชธรรมาภิบาลจากตาง
ประเทศ และนําสาระท่ีเปนขอดีมาปรับใช ยอมเปนประโยชนต่อการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล แมใน
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บางกรณีอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะบางประการของวัฒนธรรมไทยที่ไม่เอ้ือตอการสงเสริมหลัก
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานราชการในส่วนกลางที่เป็นส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วนราชการระดับกรม 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 95 หน่วยงาน แบ่งภารกิจเป็น 3 ด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม ต่าง 
ๆ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม  2) ด้านสังคม ประกอบด้วย สำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจทั้ง 3 
ด้านของหน่วยงานภาครัฐ เน้นความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
นโยบาย ซึ่งระบบราชการต้องการกลุ่มเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายสาธารณะ
ที่มาจากการบริหารราชการส่วนกลาง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย
และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ควรเกิดจากความต้องการร่วมกัน (Common Demand) ของกลุ่ม 
จากนั้นกลุ่มจะใช้แรงกดดันและการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ 
สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่ม (Group Theory) โธมัสอาร์.ดาย อธิบายว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิต 
(Product) จากความพยายามตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ (Thomas R. Dye, 2012) ซึ่ง
มีความต้องการจำนวนมาก เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมาก
ขึ้นดังกรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยงานภาครัฐมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น และเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 
สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) อธิบายทฤษฎีพหุนิยม ว่า กลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมต่างมีแหล่งอำนาจของตัวเอง ถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีทิศทางแห่งอำนาจแตกต่าง
กันไป อำนาจนั้นอาจเป็นอำนาจทางข้อมูลข่าวสาร ทำให้แต่ละกลุ่มต้องใช้วิธีการประนีประนอม 
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้รับผลประโยชน์มากหรือน้อยแตกต่างกัน (Dahl, 1961) ดังนั้นเทคโนโลยีสามารถ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพตามหลักความ
คุ้มค่า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 
นำไปสู่ความโปร่งใสและเกิดการมีส่วนร่วม  เทคโนโลยีจึงมีส่วนช่วยให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศ
ไทยมีระดับดีขึ้นได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ ภาครัฐดิจิทัล (Digital 
Government) ถึงแม้ว่าภาครัฐจะพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการพัฒนาจิตสำนึกของ
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ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทยดีขึ้น
ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐกริช เปาอินทร์ (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2560) การดำเนินนโยบาย
ด้านการพัฒนาระบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการ
เพ่ิมระดับความมีธรรมาภิบาลของประเทศได้ 

แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็น
กฎหมายสูงสุด และมีกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 

จากผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความ
คุ้มค่า 5) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 6) หลักสำนึกรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบัน
พระปกเกล้า (2545) หลักการบริหารจัดการที่ดีประกอบด้วย 6 หลัก ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
อธิบายการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
รว่ม หลักสํานึกความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐฐา วินิจ
นัยภาค (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2553) กำหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการ
การศึกษาประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วน
ร่วม 5) หลักสำนึกรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ของ
หน่วยงานภาครัฐ เรียงตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลแต่ละด้านจากมากไป
น้อย ทั้ง 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก ได้แก่ 1) หลักความโปร่งใส 2) หลักสำนึก
รับผิดชอบ 3) หลักนิติธรรม 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 6) หลักความคุ้มค่า 
ตามลำดับ สามารถอภิปรายผล ทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

1)  หลักความโปร่งใส ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 16 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก
ทั้ง 16 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการประกาศโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และหน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่
หลากหลาย ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
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อย่างชัดเจนและเห็นถึงการให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน เพ่ือลดโอกาสในการกระทำ
อันเป็นการทุจริต คอรัปชั่น และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายจะทำ
ให้ประชาชนเพ่ือให้ผู้รับบริการสาธารณะ สามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้กับประชาชนได้สะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสัมพันธ์กับ
หลักการมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของประเทศเดนมาร์กยึดหลักความ
โปร่งใส การเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ การทำให้ประชาชนเกิดความ
ไว้วางใจทางสังคม มีกลไกความโปร่งใสที่เข้มงวด ช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมือง 
ส่วนแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 
2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 (ปัจจุบันเป็น
ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พุทธศักราช 2546 รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้ให้ความสำคัญกับหลักความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล  

2)  หลักสำนึกรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 15 ข้อ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่าง
มาก 12 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบในระดับ
นโยบาย และหน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ ตามลำดับ แสดงให้
เห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและ
การกำหนดความรับผิดชอบในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐมีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่ง มี
ความหมายอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ยุค 4.0 และ
อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 3 ข้อ ได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมี
สำนึกรับผิดชอบคู่กับการมีสำนึกรับผิดชอบภายในหน่วยงาน รองลงมาคือ หน่วยงานมีมาตรการใน
การจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง และหน่วยงานฝึกอบรมเทคนิคการ
ตรวจสอบ สร้างทักษะในการตรวจสอบให้แก่ภาคประชาชน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่
มั่นใจเต็มร้อยที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีสำนึกรับผิดชอบคู่กับการมีสำนึก
รับผิดชอบภายในหน่วยงาน และไม่มั่นใจว่ามาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าราชการหรือหน่วยงานหรือไม่ รวมถึงการสื่อสารกับภาค
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ประชาชนเพ่ือสร้างทักษะในการตรวจสอบให้แก่ภาคประชาชนจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่
หน่วยงานหรือไม่ 

ทั้งนี้หลักสำนึกรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของ
ประเทศเดนมาร์กมีกลไกการสร้างความรับผิดชอบที่เข้มงวด ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
นักการเมืองของตนและทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตน 
ประเทศเกาหลีใต้ยึดถือหลักสำนึกรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญที่ข้าราชการและประชาชนเกาหลีใต้ต้อง
ตระหนักและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก และประเทศฟิลิปปินส์ใช้
หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นดัชนีชี้วัดของการจัดการคุณภาพโดยรวมประยุกต์สู่หลักธรร
มาภิบาลของประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 
พุทธศักราช 2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พุทธศักราช 2546 และมหาวิทยาลัยของรัฐได้ให้ความสำคัญกับหลักสำนึกรับผิดชอบเป็น
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

3)  หลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 20 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก 
17 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการ
กล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และหน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ ตามลำดับ และอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 3 ข้อ คือหน่วยงานมีการตรวจสอบกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศที่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน มีการวินิจฉัยของ
หน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ รองลงมาคือ มีการวินิจฉัยของ
หน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยึดถือ
กฎหมายเป็นสำคัญ โดยกฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน ไม่ขัดแย้งกันเอง มีเหตุผล ต้องนำไปสู่ความ
เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน สิ่งสำคัญคือกฎหมายที่
ดีต้องไม่มีผลย้อนหลัง (พัชรี สิโรรส, บรรเจิด สิงคะเนติ, ถวิลวดี บุรีกุล, 2559) ในกรณี กฎหมายห้าม
มิให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล กล่าวคือ ถ้าจะย้อนหลังให้ถือว่าการกระทำเป็นความผิด หรือจะ
ย้อนหลังเพ่ือเพ่ิมโทษการกระทำให้หนักขึ้นมิได้ ซึ่งหลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลหลังเป็นหลักการหนึ่ง
ของการตีความกฎหมายอาญา การนำกฎหมายอาญามาใช้จะต้องมีการตีความอย่างเคร่งครัด โดยจะ
ใช้วิธีการเทียบเคียงหรือจะนำจารีตประเพณีมาพิจารณาเพ่ือลงโทษบุคคลไม่ได้ (เพลินตา ตันรังสรรค์, 
2553, น.90) หน่วยงานภาครัฐจึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยเท่านั้น 
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ทั้งนี้หลักนิติธรรมสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) เห็นว่าธรรมาภิบาลเป็นกลไก
การขจัดความยากจนและเกี่ยวพันกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) ส่วนแนวคิดธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 
(ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล สิ่ง
สำคัญคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า 
“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม” หลักนิติธรรมมีสถานะเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ 

4)  หลักการมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 14 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 
13 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ในการกำหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และหน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือ
กันทํางานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเสมอ ตามลำดับ และอยู่ในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย 1 ข้อคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ภาครัฐยังลังเลที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรม เนื่องจากสมาชิก
ของสังคมมีจำนวนมากและสังคมมีความซับซ้อนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ระดับกิจกรรมจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถทำได้จริง เพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้ามาใช้
อำนาจของตนเองได้ในทุกกิจกรรม (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 

ทั้งนี้หลักการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของ
ประเทศเดนมาร์กเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เน้นการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่ให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การปกครองในส่วนกลางที่มีความใหญ่โตของระบบราชการ การควบคุมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นไปได้ง่าย ประเทศเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมทั้งในแง่ของผู้ร่วมดำเนินงาน ผู้ให้คำปรึกษา และผู้ตรวจสอบการดำเนินงาน  ประเทศ
สิงคโปร์เปิดโอกาสให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกำหนดนโยบายของรัฐบาล ประเทศฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
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เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
ภาครัฐ และประเทศอินโดนีเซียเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรงจะเป็นแนวทางที่จะ
พัฒนาการปกครองประชาธิปไตย (Democratic Governance) ในประเทศอินโดนีเซียได้ ส่วน
แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 
2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 (ปัจจุบันเป็น
ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล  

5)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 11 
ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างมาก 9 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานจัด
กิจกรรมหรือสร้างสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน และการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็น
ด้วย 1 ข้อ คือการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ และอยู่ในระดับไม่ค่อยเห็นด้วย 
1 ข้อ คือ หน่วยงานมีปัญหาเรื่องความร่วมมือและประสานงานภายใน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ภาครัฐยังเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เช่น ปัญหาสองมาตรฐานในการ
ให้บริการสาธารณะ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของตัวบทกฎหมาย แต่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย โดยผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ รัฐเลือกใช้อำนาจ
หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แตกต่างกันภายใต้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เดียวกัน รวมถึงการที่ผู้มีอำนาจที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ ได้ละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ (เพลินตา ตันรังสรรค์, 2553, น.84) สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณหรือ
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม จะช่วยให้
ปัญหาในการให้บริการต่าง ๆ ถูกต้องทั้งในทางกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการอีก
ด้วย 

ทั้งนี้หลักคุณธรรม/จริยธรรมสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของ
ประเทศเดนมาร์กมีการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมตั้งแต่เด็ก ประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี 
บารัค โอบามา (Barack Obama) เห็นว่าธรรมาภิบาลเป็นกลไกการขจัดความยากจนและเกี่ยวพันกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรม และประเทศเกาหลีใต้มีการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกัน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมและประชาชนสามารถดำเนินรอยตาม
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ได้ ส่วนแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช 2546 ได้ให้
ความสำคัญกับหลักคุณธรรม/จริยธรรมเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

6)  หลักความคุ้มค่า ระดับความคิดเห็นของกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 19 ข้อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างมาก 
15 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการ
เงินสม่ำเสมอทุกปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบจากภายในที่เข้มแข็ง)  และหน่วยงานนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการที่ประชาชนรอรับการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้เร็วขึ้น ตามลำดับ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 2 ข้อ คือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมิน
เฉพาะภายในหน่วยงาน รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เท่ านั้น  และอยู่ ในระดับ ไม่ค่อยเห็นด้วย 2 ข้อ คือ เมื่ อเกิดปัญหาการเงิน  ผู้ แก้ปัญหาคือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมีแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงาน
การเงินภาพรวม จากประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พุทธศักราช 2561 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง (กรมบัญชีกลาง, 2562) และหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการที่ประชาชนรอรับการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นการ
สร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานทั้งยังเป็นผลดีต่อการประเมินผลจากการใช้บริการของ
ประชาชน ในทางกลับกัน หน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยเห็นด้วยในกรณีเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินแล้วผู้
แก้ปัญหาคือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการคลังในหน่วยงานเท่านั้น แต่ควรจะ
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมกับฝ่ายการเงินหรือการคลังช่วยกันแก้ไขปัญหามากกว่าการโยนความ
รับผิดชอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งนี้หลักความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้ งแต่สมัยประธานาธิบดี  Franklin 
D.Roosevelt ประเทศฟิลิปปินส์ยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือระดับและคุณสมบัติของการ
ให้บริการประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ และหลักการมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results Focus) คือการให้
ความสำคัญกับผลการดำเนินงานและเงื่อนไขของทรัพยากร ส่วนแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
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สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2550) และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมถึง
มหาวิทยาลัยของรัฐต้องบริหารด้วยหลักความคุ้มค่า อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้
ความสำคัญกับหลักความคุ้มค่าเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

  

5.3 ข้อจำกัดในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้ งนี้ มี ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณจากแบบสอบถา ม 
(Questionnaires) ที่เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลกลางของหน่วยงาน ซึ่งผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์หรือกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Forms)  จาก
การประมาณอัตราการตอบแบบสอบถาม ขนาดตัวอย่างจะเป็น  

 

n =
จำนวนตัวอย่างที่ต้องการ

อัตราการตอบ
 

 
ผู้วิจัยต้องการได้ตัวอย่าง 130 ตัวอย่าง และคาดว่าอัตราการตอบเป็นร้อยละ 40 (กัลยา วา

นิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2560, น.18) 
 

n =
130

0.4
 = 325 ตัวอย่าง 

 
ดังนั้น ต้องเลือกตัวอย่างมา 325 ตัวอย่าง หรือส่งแบบสอบถามให้ตัวอย่าง 325 หน่วยงาน 

และคาดว่าจะได้รับคำตอบคืนมาจำนวน 130 ชุด  
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวนประชากร 193 

หน่วยงาน ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานทั้งหมด พบว่าอัตราการตอบกลับของ
แบบสอบถามไม่ครบตามขนาดของตัวอย่าง 130 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้กลับมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลมี
จำนวน 95 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของกลุ่มตัวอย่าง  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
5.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จากผล

การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน บาง
หน่วยงานจะใช้หลักธรรมาภิบาลตามรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เท่านั้น 
และมีหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดหลักธรรมาภิบาลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.4.1.1  แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐควรมีกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
ความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความคุ้มค่า 5) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 6) หลักสำนึก
รับผิดชอบ แต่รายละเอียดของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยเริ่มจากการพัฒนาตามรายละเอียดดังนี้ 

1)  หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐควรมีกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรร
มาภิบาล จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล 

2)  รัฐบาลต้องกำหนดกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้ทุก
หน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นแนวทางในการนำกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องให้ความสำคัญในการนำกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

3)  หน่วยงานภาครัฐต้องมีมาตรการ และกลไกในการนำกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิ
บาลทั้ง 6 องค์ประกอบไปปฏิบัติ ในกรณีการจัดทำงบประมาณในพ้ืนที่ต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณจำเป็นต้องมีการกำหนด
มาตรการลงโทษ (Sanction) เมื่อหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดทำงบประมาณโดยไม่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ฉะนั้นถ้าหน่วยงานภาครัฐไม่วางมาตรการ และกลไก กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลมิอาจ
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นำไปใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐได้จริง  ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้อง
คำนึงถึง 2 ประการ คือ ประการแรก ความเหมาะสมว่าโครงการประเภทใดบ้างที่ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำงบประมาณ ประการที่สอง การกำหนดมาตรการลงโทษควรระบุ
ให้ชัดเจน เช่น หากโครงการล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หน่วยงานที่เสนอ
โครงการเพื่อของบประมาณจะถูกตัดสิทธิ์การให้งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น 

4)  หน่วยงานภาครัฐควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาธรรมาภิบาล ซึ่ง
ในทางเอกสารอาจมีการกำหนดไว้ในตัวชี้วัดของหน่วยงาน แต่มิได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน 
หน่วยงานภาครัฐจึงต้องสำรวจว่าหน่วยงานตนเองมีจุดอ่อนในเรื่องธรรมาภิบาลองค์ประกอบใด 
จากนั้นแต่ละหน่วยงานต้องมีการออกแบบว่าธรรมาภิบาลของหน่วยงานควรจะวัดจากอะไรบ้าง 
หน่วยงานต้องการเน้น (Highlight) เรื่องอะไรบ้าง ซึ่งหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ มี
ความสัมพันธ์กัน แต่หน่วยงานภาครัฐจะนำกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลองค์ประกอบใดไปใช้วัดระดับ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับบริบทหรือภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และการกำหนดค่า
น้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 6 
องค์ประกอบที่กล่าวมา นำมาเป็นกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับ
ตัวชี้วัดเฉพาะ สามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดหลักต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องนำกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้ให้เข้ากับภารกิจของหน่วยงาน จะทำให้การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง 

5)  การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของหน่วยงานภาครัฐควรมี
หลักนิติธรรมเข้ามากำกับ เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน
ก่อนที่จะประกาศในราชกิจานุเบกษา รวมถึงการออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ราชการ ต้องมีการพิจารณาหลายขั้นตอนเช่นกัน จึงควรมีกรอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม เช่น การ
พิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กฎ ระเบียบของ
หน่วยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน
ของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับได้มากน้อยเพียงใด 
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5.4.1.2  กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
1)  การสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐควรมีกรอบตัวชี้วัด

เดียวกันที่จะสะท้อนให้เห็นระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานในทุกองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของตัวชี้วัดที่หน่วยงานภาครัฐต้องได้รับการประเมิน รายละอียดของตัวชี้วัดและ
การให้ค่าน้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจด้านความมั่นคงต้องเน้นเรื่องการบังคับบัญชา ทำให้หน่วยงานเหล่านี้ให้น้ำหนักใน
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมน้อยกว่าหน่วยงานที่มีภารกิจด้านอ่ืน ๆ หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านสังคมมี
ลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายจึงต้องให้น้ำหนักในตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และหน่วยงานภาครัฐที่มี
ภารกิจด้านเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับคุณค่าของเงินที่จ่าย (Value for Money) จึงต้องให้น้ำหนักใน
ตัวชี้วัดความคุ้มค่า และหลักนิติธรรมมากกว่าตัวชี้วัดด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น ฉะนั้นกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิ
บาลของแต่ละหน่วยงานต้องอยู่ในกรอบเดียวกัน แต่รายละเอียดของตัวชี้วัดขององค์ประกอบธรรมาภิ
บาลแต่ละหลักการอาจมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงานและให้ค่าน้ำหนักของแต่ละ
หลักการตามความเหมาะสม 

2)  หลักนิติธรรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีการพิจารณาออกคำสั่งต่าง 
ๆ ต้องมีการกล่าวอ้างข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบของหน่วยงานต้องออกโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐต้องคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 

หน่วยงานภาครัฐ 

  หลักนิติธรรม 

หลักการมีส่วนร่วม 

หลักคุณธรรม/

จริยธรรม 

หลักความโปร่งใส 

หลักความคุม้ค่า 

หลักสำนึกรับผดิชอบ 

เศรษฐกิจ 

ความมั่นคง 

สังคม 

เทคโนโลย ี

สิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 5.1  กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ 
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3)  หลักความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประกาศ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป หน่วยงานต้องมี
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และหน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย 

4)  หลักการมีส่วนร่วม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการกำหนดนโยบาย หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และหน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือกันทํางานเป็น
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเสมอ 

5)  หลักความคุ้มค่า สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการจัดทำ
รายงานทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี หน่วยงานต้องมีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบจากภายในที่เข้มแข็ง) และหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
งานบริการที่ประชาชนรอรับการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น 

6)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม เป็นเรื่องภายในบุคคล เกิดขึ้นจากตัวบุคคล
มากกว่าที่จะมีการจำกัดหรือเหนี่ยวรั้งตัวเอง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2551 อ้างถึงใน ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว 
และวีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์, 2551, น.92) ฉะนั้นต้องมีหลักการนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดระดับ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐด้วย โดยศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดจากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่อาจเป็นเรื่องที่เกิดความขัดแย้งในแง่ผลประโยชน์ของสาธารณะกับหน่วยงานภาครัฐ 
และผลประโยชน์ของส่วนตน เพ่ือหาคำตอบว่าสิ่งใดผิดและไม่ควรทำ และสิ่งใดบ้างที่อาจจะไม่ผิด
กฎหมายแต่ผิดหลักคุณธรรม/จริยธรรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมหรือสร้างสำนึก
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

7)  สำนึกรับผิดชอบ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการจัดทำ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน หน่วยงานต้องกำหนดความรับผิดชอบในระดับนโยบาย และ
หน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

8)  ระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามบริบทของประเทศ ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่หน่วยงานภาครัฐไทยต้องคำนึงถึงให้มากขึ้น การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐไทยต้องนำหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล เมื่อมีการกำหนดนโยบายไปจนถึงกิจกรรมของ



 227 

หน่วยงานมีการนำหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้มากน้อยเพียงใดให้เข้ากับภารกิจของหน่วยงาน
นั้น ๆ ไม่เพียงแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ต้องมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอ่ืนก็สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานได้เช่นกัน 

 

1. ผู้บริหาร + ผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 สำรวจจุดอ่อนธรรมาภิบาล 
ของหน่วยงานตนเอง 

2. พิจารณาภารกิจหลักของหน่วยงาน 

3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

4. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาธรรมาภิบาล 

5. ออกแบบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
แต่ละองค์ประกอบและกำหนดค่าน้ำหนัก 

หลักนิติธรรม 

หลักการมีส่วนร่วม 

หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

หลักความโปร่งใส 

หลักความคุ้มค่า 

หลักสำนึกรับผิดชอบ 

เศรษฐกิจ 

ความมั่นคง 

สังคม 

เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 5.2  แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
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5.4.1.3  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผล
ต่อระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต้องพิจารณาดังนี้ 

1)  หน่วยงานภาครัฐควรมีวัฒนธรรมองค์การที่สำนึกรับผิดชอบ ด้วยการ
ปลูกฝังให้ข้าราชการในหน่วยงานมีสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน เกิดการทำงานเป็นทีม หรือ ทีม
เวิร์ค (Teamwork) ที่ดี  มีการมุ่ งเน้นผลการดำเนินงาน (Performance Based) จะทำให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุภารกิจของหน่วยงานได้ สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์การคือ กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือกันระหว่างทีม 

2)  การออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพ่ือให้ข้าราชการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติจะไม่เกิดผลลัพธ์ หากไม่สร้างวิธีคิดให้ข้าราชการ จึงต้องสร้างแนวคิดหรือวิธีคิดให้กว้างและ
ไกล (Helicopter Thinking) เช่น ข้าราชการต้องเข้าใจว่าความคุ้มค่าคืออะไร สามารถมองภาพรวม
ของกระบวนการเกิดความคุ้มค่า รวมถึงการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และโลก ต้อง
คำนึงถึงผลผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น 

3)  หน่วยงานภาครัฐต้องมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ
กำหนดหน้าที่อำนาจโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป หน่วยงานภาครัฐต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายช่องทาง และ
การกำหนดมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจนให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

4)  หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้ากับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบ
กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดระบบการวางเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของแต่ละบุคคลที่
เชื่อมโยงกับระดับองค์การ หรือมีการสร้างวิธีวัดความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบหรือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินได้ 

5)  การมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐควรเริ่มจากการแบ่ง (Share) ข้อมูลกัน
ภายในองค์การ และมีการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการ
ปฏิบัติงานสำรองร่วมกัน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมควรเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว 

6)  การสร้างธรรมาภิบาลให้แก่หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่มจากการอบรม 
ปลูกฝังของครอบครัวและสถานศึกษา ตั้งแต่วัยเด็กจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับระดับประเทศ 
โดยการปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมที่ต้องให้การช่วยเหลือ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

7)  รัฐบาลควรจัดให้หน่วยงานภาครัฐมีการประกวดหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
และให้นำผลการประกวดมาเป็นผลของการปฏิบัติงาน และมีผลต่องบประมาณที่หน่วยงานจะได้รับ 
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หากดำเนินการได้เช่นจะเป็นการสร้างกลไกสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ให้ข้าราชการ โดย
กำหนดให้ประชาชนและสื่อมวลชนเป็นผู้ประเมินหรือผู้ให้คะแนนหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องยอมรับการตรวจสอบจากภายนอก 
 

5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.4.2.1  ทำการศึกษาเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และศึกษาเพ่ือหาดัชนีชี้วัด

ธรรมภิบาลในช่วงเวลานั้น ๆ ของกระทรวง เพ่ือให้กระทรวงที่ทำการศึกษามีดัชนีชี้วัดในเรื่องธรรมาภิ
บาลของตนเอง 

5.4.2.2  ทำการศึกษาเปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลและจัดลำดับหน่วยงานภาครัฐ 
5.4.2.3  ทำการศึกษากรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักสำนึกรับผิดชอบ เพ่ือใช้ใน
การสร้างตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
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ข้อคำถามในการสัมภาษณ์ (Interview) แบ่งคำถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 
ส่วนที่ 1 คำถามเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในระดับสากล มีคำถามหลัก 2 ข้อ คือ 

1)  หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยและต่างประเทศมีหลักการใดที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันอย่างไร 

 2)  ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก” (Worldwide Governance Indicator หรือ WGI) 
ของธนาคารโลกในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องมือชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทั้งในระดับ
สากลและประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

 
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐไทย มีคำถามหลัก 8 

ข้อ คือ 
 1)  ในภาพรวมของประเทศไทยควรมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลอะไรบ้างที่จะทำให้

การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐประสบความสำเร็จและทำให้คนไทยมีความสุข 
 2)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักนิติธรรม เพ่ือให้

สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
3)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักความโปร่งใส เพ่ือให้

สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
 4)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้
สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกจิ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
 5)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
 6)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักคุณธรรม/จริยธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
 7)  ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบของหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้
สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร 
 8)  เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทยมีระดับดีขึ้นไดห้รือไม่ 
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ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีคำถามหลัก 2 ข้อ คือ 
  1)  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า คุณธรรม/จริยธรรม และความรับผิดชอบควร
เป็นอย่างไร 

2)  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ท่านอยากแสดงออกในเรื่องธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
คำชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การของท่านได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอก
องค์การ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับข้อมูล
กลางของหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งใช้แบบสอบถามเพียงชุดเดียว โดยให้สอบถามกับระดับผู้บริหาร
หน่วยงาน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน โปรดกรอกข้อมูล และทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องว่างตาม
ระดับความคิดเห็นให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกข้อ เพื่อผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนว
ทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน (ท่านสามารถแนบเอกสารของข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมได้) 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง……………………………………………………………………………………………. 

1.2  ภารกิจ/พันธกิจ (อธิบายพอสังเขป) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3  แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน/

กระทรวง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

นิติธรรม 

1. หน่วยงานมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในแต่
ละส่วนอย่างชัดเจน 

    

2. การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ 

    

3. หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ 

    

4. หน่ วยงานมีการตรวจสอบหรือทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และทันสมัยอยู่เสมอ 

    

5. หน่วยงานมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    

6. หน่ วยงานมีการกำหนดชนิ ดของข้อมู ล
ข่าวสารที่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผย 

    

7. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การให้บริการสาธารณะ โต้แย้งคัดค้านได้ 

    

8. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
ก่อนการให้บริการหรือออกคำสั่งแกผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

    

9. หน่วยงานนำหลักนิติธรรมที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานมาเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

นิติธรรม (ต่อ) 

10. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จใน
การให้บริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งต่าง 
ๆ ทันตามกําหนดเวลา 

    

11. กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า แ ล้ ว เส ร็ จ ใน ก า ร
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 

    

12. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาตองตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนด 

    

13. กําหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 
ส ถ าน  ได้ แ ก่  ภ าค ทั ณ ฑ์  ตั ด เงิน เดื อ น  
ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ 

    

14. การพิจารณาออกคําสั่งต่าง ๆ มีการกล่าวอ้าง
ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    

15. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า มี ก า ร ให้ เห ตุ ผ ล ห รื อ
ข้อสนับสนุนในกรณีการออกคําสั่งตาง ๆ 

    

16. กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย 

    

17. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาคำร้อง 
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

    

18. หน่ วยงานมี การตรวจสอบกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับหรือประกาศที่ เป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

นิติธรรม (ต่อ) 

19. มีการวินิจฉัยของหน่วยงานที่กอให้เกิดผลเสีย
ต่อบุคคลโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ 

    

20. มีการวินิจฉัยของน่วยงานที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลัง 

    

ความโปร่งใส 

21. หน่วยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

    

22. บุคลากรสามารถรู้ระบบงานทั้ งหมดของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 

    

23. หน่ วยงานมีการให้ข้อมูล โครงสร้างของ
หน่วยงานว่าใครทำหน้าทีอ่ะไร 

    

24. หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายในที่
เข้มแข็ง 

    

25. หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับหน่วยงานให้สอดรับกับสถานการณ์
อยู่เสมอ 

    

26. หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม
และเปิดเผย 

    

27. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 

    

28. หน่วยงานมีการจัดทำช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลที่หลากหลายแก่ประชาชน 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

ความโปร่งใส (ต่อ) 

29. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกเผยแพร่
ได้รับการจัดทำในรูปแบบที่สามารถเข้าถึง
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย 

    

30. หน่วยงานชี้แจงอย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดบ้างที่เปิดเผยได้หรือไม่ได้ พร้อม
เหตุผลประกอบ 

    

31. หน่ วยงานมี การแก้ ไขข้อร้อ งเรียนจาก
ผู้รับบริการ 

    

32. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่
หลาหลาย 

    

33. หน่วยงานมีการติดตามเรื่องร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

34. หน่วยงานแจ้งผลการร้องเรียน หรือผลการ
ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

    

35. หน่วยงานมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ร้องเรียน 

    

36. หน่วยงานมีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
 

    

การมีส่วนร่วม 
37. ในหน่วยงานมีฝ่ายที่ดูแลด้านการสํารวจความ

ต้องการของประชาชน 
    

38. หน่วยงานเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

การมีส่วนร่วม (ต่อ) 

39. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับ
กิจกรรม 

    

40. ข้อคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับ
ต่าง ๆ ที่รับฟังได้รับการตอบสนองหรือแจ้ง
ว่ารับรู้ รับทราบแล้ว 

    

41. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Analysis) ใน ก ารก ำห น ด
นโยบาย 

    

42. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิสระในการเข้าร่วม โดย
ไม่ถูกบังคับ 

    

43. สื่อมวลชนและประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม 

    

44. ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความเสมอภาคในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

    

45. หน่ วยงานใช้ เทคโน โลยีที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ 

    

46. หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน 

    

47. หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    

48. หน่วยงานมีการประสานงานและรวมมือกัน
ทํางานเปนทีมเสมอ 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

การมีส่วนร่วม (ต่อ) 

49. หน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือกัน
ทํางานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเสมอ 

    

50. หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการ
จัดการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม เพ่ือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 

    

ความคุ้มค่า  

51. จํานวนผลผลิตและบริการของหน่วยงาน 
มี ค วาม เห มาะสม เมื่ อ เป รี ย บ เที ยบ กั บ
หน่วยงานประเภทเดียวกันที่ ใช้เจ้าหน้าที่  
งบประมาณ และขอบเขตภาระหน้าที่ที่
เท่ากัน 

    

52. หน่วยงานนำระบบตรวจสอบภายในมาใช้
อย่างสม่ำเสมอ 

    

53. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานทางการเงิน
สม่ำเสมอทุกปี 

    

54. หน่วยงานเผยแพร่รายงานทางการเงินแก่
สาธารณชนทั่วไป 

    

55. รายงานทางการเงินจะรายงานตรงต่อหน่วย
ตรวจสอบ ผู้บั งคับบัญชาระดับสู ง และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

    

56. หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่ รัดกุม  
(มีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีผู้ตรวจสอบจาก
ภายในและภายนอก) 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 

57. เมื่ อ เกิ ดปั ญ ห าการ เงิน  ผู้ แก้ ปั ญ ห าคื อ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น 

    

58. เมื่ อ เกิดปัญหาการเงินของหน่ วยงาน ผู้
แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการคลังใน
หน่วยงานเท่านั้น 

    

59. เมื่ อ เกิ ดปั ญ ห าการ เงิน  ผู้ แก้ ปั ญ ห าคื อ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมกับฝ่ายการเงิน
หรือการคลัง 

    

60. หน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
ลดขั้นตอนในการทำงาน 

    

61. หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการที่
ประชาชนรอรับการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เร็วขึ้น 

    

62. ห น่ วย งาน จั ดทํ าแผน ภู มิ ขั้ น ตอน แล ะ
ระยะเวลาการทํางานไว้ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

    

63. หน่วยงานคาดการณ์ผลกระทบ (Impact) ที่
จะเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะ 

    

64. หน่วยงานได้รับรางวัลในด้านผลผลิต บริการ
หรือการบริหารงาน 

    

65. หน่วยงานมีการกระจายผลกระทบที่ จะ
เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 

66. มี ห น่ ว ย งาน ที่ ท ำก ารป ระ เมิ น ผ ลก าร
ปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 

    

67. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมินสู่
สาธารณะ 

    

68. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมิน
เฉพาะภายในหน่วยงาน 

    

69. หน่วยงานนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

    

คุณธรรม/จริยธรรม 

70. บุคลากรของหน่วยงานได้รับการฝึกอบรม
หรือปลูกฝั งให้ มี คุณ ธรรม/จริยธรรมที่
สอดคล้องกับการบริการสาธารณะ 

    

71. ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน 

    

72. หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความ
เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

    

73. หน่วยงานมีปัญหาขาดความสามัคคี เช่น มี
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ 

    

74. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้ าที่ ในหน่ วยงาน โดยยึดหลักตาม
ความสามารถ/ผลงาน 

    

75. หน่วยงานวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง     

76. การร้องเรียนจากผู้ที่มาติดต่อราชการ     
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

คุณธรรม/จริยธรรม (ต่อ) 
77. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้

หลักคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

    

78. หน่วยงานจัดกิจกรรมหรือสร้างสำนึกและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

    

79. หน่ วยงานสนั บสนุ น ให้ ป ระชาชนและ
เจ้าหน้าที่กล้าที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริต 

    

80. หน่วยงานมีมาตรการคุ้มครองประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้ข้อมูลการทุจริต 

    

สำนึกรับผิดชอบ 

81. หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบในระดับ
นโยบาย 

    

82. มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

    

83. หน่ วยงานส่ งเสริม ให้ ป ระชาชน เข้ ามา 
มีบทบาทในการมีสำนึกรับผิดชอบคู่กับการมี
สำนึกรับผิดชอบภายในหน่วยงาน 

    

84. หน่วยงานให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้) 

    

85. หน่วยงานฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ 
สร้างทักษะในการตรวจสอบให้แก่ภาค
ประชาชน 
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ข้อ คำถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยเลย 

สำนึกรับผิดชอบ (ต่อ) 
86. ประชาชนและสื่อเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้

อย่างอิสระ 
    

87. หน่วยงานเต็มใจท่ีจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

    

88. ผู้บริหารหน่วยงานมีการสื่อสารและทำความ
เข้ า ใจ ใน เรื่ อ งแ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ย่ อ ย 
(Operational Plan) แก่ทุกคนท่ีรับผิดชอบ 

    

89. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ท ำ เป้ า ห ม า ย ย่ อ ย  ๆ 
(Milestone) ท่ีต้องการบรรลุในการปฏิบัติงาน
อยูเ่สมอ 

    

90. หน่วยงานมีการกำหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดการแบ่งปันทรัพยากรอย่างชัดเจน 

    

91. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการกับผู้ท่ีไม่
ยอมพัฒนาหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

    

92. ห น่ งย งาน มี ก า รก ำห น ด ม าตรฐาน ก าร
ปฏิบัติงาน (Standard of Performance) ไว้
อย่างชัดเจน 

    

93. หน่วยงานมีการจัดการกับผลการปฏิบัติงานท่ี
ไม่มีคุณภาพ 

    

94. หน่วยงานของท่านมีการจัดทำตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

    

95. หน่วยงานนำผลจากการตรวจสอบและการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการทำงาน
ในอดีต 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานและ
ทำให้องค์การของท่านได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ (เช่น การที่องค์การ
ของท่านได้รับรางวัลธรรมาภิบาล และองค์การได้รับความเชื่อถือด้านต่าง ๆ จากประชาชน เป็น
ต้น) 
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................. 
3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(เช่น การกำหนดนโยบายของหน่วยงาน การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และ
อ่ืน ๆ) 
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity) 
 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
จากนั้นนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-Objective Concurrence: IOC) โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ผู้เชี่ยวชาญจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 

อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตร
นานาชาติ)  
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แบบฟอร์มประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
คำชี้แจงของแบบสอบถาม  

แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและทำให้องค์การของท่านได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอก
องค์การ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับข้อมูล
กลางของหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งใช้แบบสอบถามเพียงชุดเดียว โดยให้สอบถามกับระดับผู้บริหาร
หน่วยงาน 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน โปรดกรอกข้อมูล และทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องว่างตาม
ระดับความคิดเห็นให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกข้อ เพื่อผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนว
ทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
เกณฑ์การวัดความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

ขอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคำถามจากแบบสอบถามแล้วทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตามความเหมาะสม และกรุณากรอกข้อมูลสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะใน
ช่องว่างที่เว้นไว้ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง (+1) 
 
หมายถึง ข้อคำถามสอดคล้องกับประเด็นที่
ต้องการถาม 

ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง (0) 
 
หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อคำถาม
สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการถามหรือไม่ 

ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง (-1) 
 
หมายถึง ข้อคำถามไม่สอดคล้องกับประเด็น
คำถามท่ีต้องการถาม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน (ท่านสามารถแนบเอกสารของข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมได้) 

คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

1.1 ชื่อกระทรวง………………………….….. +1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 
1.2 ภารกิจ/พันธกิจ…………………..…….. +1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 

1.3 แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลของ
กระทรวง……………………….……………….. 

+1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 

 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 

ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

นิติธรรม 

1. หน่วยงานมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่
ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

2. การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจ
ไว้ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

3. หน่วยงานคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ที่มาติดต่อราชการ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

4. หน่วยงานมีการตรวจสอบหรือทบทวน
กฎหมาย กฎ  ระเบี ยบต่ าง ๆ  ให้
เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

5. หน่วยงานมีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

นิติธรรม (ต่อ) 

6. หน่วยงานมีการกำหนดชนิดของข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผย 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

7. ห น่ ว ย งาน เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการให้บริการสามารถ 
โต้แย้งคัดค้านได ้

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

8. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายก่อนการให้บริการหรือออก
คำสั่งแก่ผู้ไดร้ับผลกระทบ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

9. หน่วยงานนำหลักนิติธรรมที่สอดคล้อง
กั บภ ารกิ จ ของห น่ วย งานมาเป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

10. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้ว
เสร็จในการให้บริการหรือการพิจารณา
ออกคําสั่งต่าง ๆ ทันตามกําหนดเวลา 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

11. กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

12. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาตองตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
แล้วเสร็จตามกําหนด 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

13. กำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
5 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
ลดเงิน เดือน ปลดออก และไล่ออก 
ตามลำดับ 

+1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร 
IOC 
(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

นิติธรรม (ต่อ) 

        
14. การพิจารณาออกคำสั่งต่าง ๆ มี

การกล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

15. ผู้บังคับบัญชามีการให้เหตุผลหรือ
ข้อสนับสนุนในกรณีการออกคําสั่ง 
ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

16. กฎ ระเบียบของหน่วยงานออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

17. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณา
คำร้อง ข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

18. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศ
ที่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

19. มีการวินิ จฉั ยของหน่ วยงานที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยไม่มี
กฎหมายให้อำนาจไว้ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

20. มีการวินิ จฉั ยของหน่ วยงานที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลโดยให้มี
ผลย้อนหลัง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

ความโปร่งใส (ต่อ) 

21. หน่วยงานมีการกําหนดรายละเอียด
เรื่องท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

22. บุคลากรสามารถรู้ระบบงานทั้งหมด
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

23. หนวยงานมีการให้ข้อมูลโครงสร้างของ
หน่วยงานว่าใครทำหน้าที่อะไร 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

24. หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เข้มแข็ง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

25. หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ที่ เกี่ ยวกับหน่ วยงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

26. หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

27. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

28. หน่วยงานมีการจัดทำช่องทางการ
สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ที่ ห ล าก ห ล า ย แ ก่
ประชาชน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

29. ข้อมูลข่ าวสารของหน่ วยงานที่ ถู ก
เผยแพร่ได้รับการจัดทำในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ง่าย 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

30. หน่วยงานชี้แจงอย่างชัดเจนว่าข้อมูล
ข่าวสารประเภทใดบ้างที่เปิดเผยได้หรือ
ไม่ได้ พร้อมเหตุผลประกอบ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

ความโปร่งใส (ต่อ) 

31. หน่วยงานมีการแก้ไขข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

32. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

33. หน่วยงานมีการติดตามเรื่องร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

34. หน่วยงานแจ้งผลการร้องเรียน หรือผล
การดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

35. หน่ วยงานมีการปกป้ องความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

36. หน่วยงานมีกระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็ว 

+1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วม 

37. ในหน่ วยงานมีฝ่ ายที่ ดู แลด้ านการ
สำรวจความต้องการของประชาชน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

38. หน่วยงานเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

39. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ระดับกิจกรรม 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

40. ขอคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ร ะ ดั บ ต่ า ง  ๆ  ที่ รั บ ฟั ง ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองหรือแจ้งว่ารับรู้  รับทราบ
แล้ว 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

การมีส่วนร่วม (ต่อ) 

41. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ใน
การกำหนดนโยบาย 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

42. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิสระในการเข้า
ร่วม โดยไม่ถูกบังคับ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

43. สื่ อ ม ว ล ช น แ ล ะป ระช าสั ง ค ม ที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

44. ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความเสมอภาค 
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

45. หน่วยงานใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

46. หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มาก
ขึ้น 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

47. ห น่ วย งาน สนั บ สนุ น ก าร พั ฒ น า
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

48. หน่วยงานมีการประสานงานและ
ร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเสมอ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

49. หน่วยงานมีการบูรณาการและร่วมมือ
กันทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องเสมอ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

50. ห น่ ว ย ง า น จั ด ท ำ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการจัดการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

ความคุ้มค่า  

51. จำนวนผลผลิ ตและบริการของ
หน่ วยงานมี ความเหมาะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานประเภท
เดียวกันที่ใช้เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 
และขอบเขตภาระหน้าที่ที่เท่ากัน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

52. หน่วยงานนำระบบตรวจสอบภายใน
มาใช้อย่างสม่ำเสมอ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

53. ห น่ ว ย งาน มี ก ารจั ด ท ำราย งาน
ทางการเงินสม่ำเสมอทุกปี 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

54. หน่วยงานเผยแพร่รายงานทางการ
เงินแก่สาธารณชนทั่วไป 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

55. รายงานทางการเงินจะรายงานตรง
ต่อหน่วยตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

56. หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินที่
รัดกุม (มีกฎระเบียบที่ ชัด เจน มี
ผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก) 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

57. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหาคือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

58. เมื่อเกิดปัญหาการเงินของหน่วยงาน 
ผู้แก้ปัญหาคือ ฝ่ายการเงินหรือฝ่าย
การคลังในหน่วยงานเท่านั้น 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 

59. เมื่อเกิดปัญหาการเงิน ผู้แก้ปัญหา
คือผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมกับ
ฝ่ายการเงินหรือการคลัง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

60. หน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

61. หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการที่ประชาชนรอรับการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เร็วขึ้น 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

62. หน่วยงานจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการทำงานไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

63. หน่วยงานคาดการณ์ ผลกระทบ 
( Impact) ที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น จ าก ก า ร
ให้บริการสาธารณะ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

64. ห น่ วย งาน ได้ รั บ รางวั ล ในด้ าน
ผลผลิต บริการหรือการบริหารงาน 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

65. หน่วยงานมีการกระจายผลกระทบที่
จ ะ เกิ ด ขึ้ น จ าก ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณ ะไปสู่ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
เหมาะสม 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

66. มีหน่วยงานที่ทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

67. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินสู่สาธารณะ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

ความคุ้มค่า (ต่อ) 

68. หน่ วยงานมี การเผยแพร่ผลการ
ประเมินเฉพาะภายในหน่วยงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

69. หน่ วยงานนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติ งาน ใน
หน่วยงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

คุณธรรม/จริยธรรม 

70. บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
ฝึกอบรมหรือปลูกฝังให้มีคุณธรรม/
จริยธรรมที่สอดคล้องกับการบริการ
สาธารณะ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

71. ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
กระบ วน การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขอ ง
หน่วยงาน 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

72. หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

73. หน่วยงานมีปัญหาขาดความสามัคคี 
เช่น มีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

74. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานโดยยึด
หลักตามความสามารถ/ผลงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

75. หน่วยงานวางตัวเป็นกลางในทาง
การเมือง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

คุณธรรม/จริยธรรม (ต่อ) 

76. การร้ อ งเรี ยนจากผู้ ที่ ม าติ ดต่ อ
ราชการ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

77. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มี
การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
หน่วยงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

78. หน่วยงานจัดกิจกรรมหรือสร้าง
ส ำ นึ ก แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

79. หน่วยงานสนับสนุนให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่กล้าที่จะแจ้งเบาะแส
การทุจริต 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

80. หน่ วยงานมีมาตรการคุ้ มครอง
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูล
การทุจริต 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

สำนึกรับผิดชอบ 

81. หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบ
ในระดับนโยบาย 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

82. มี ก า ร ก ำ ห น ด สั ด ส่ ว น ค ว า ม
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

83. หน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ม า มี บ ท บ า ท ใน ก า ร มี ส ำ นึ ก
รั บ ผิ ด ช อ บ คู่ กั บ ก า ร มี ส ำ นึ ก
รับผิดชอบภายในหน่วยงาน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

สำนึกรับผิดชอบ (ต่อ) 

84. หน่วยงานให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้) 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

85. ห น่ ว ย ง าน ฝึ ก อ บ รม เท ค นิ ค ก า ร
ตรวจสอบ สร้างทักษะในการตรวจสอบ
ให้แก่ภาคประชาชน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

86. ประชาชนและสื่อ เข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้อย่างอิสระ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

87. หน่วยงานเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

88. ผู้บริหารหน่วยงานมีการสื่อสารและทำ
ความเข้าใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงาน
ย่อย (Operational Plan) แก่ทุกคนที่
รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

89. หน่วยงานมีการทำเป้าหมายย่อย ๆ 
(Milestone) ที่ต้องการบรรลุ ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

90. หน่วยงานมีการกำหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการจัดการแบ่งปันทรัพยากร
อย่างชัดเจน 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

91. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการกับผู้
ที่ ไม่ ยอม พัฒ นาหรือปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลง 

0 +1 +1 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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ข้อ คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

สำนึกรับผิดชอบ (ต่อ) 

92. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Standard of 
Performance) ไว้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

93. หน่ วยงานมีการจัดการกับผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพ 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

94. หน่วยงานของท่านมีการจัดทำตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 

95. หน่วยงานนำผลจากการตรวจสอบ
และการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไขการทำงานในอดีต 

+1 +1 +1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.864 

คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ สูตร  
IOC 

(𝐸1 + 𝐸2

+ 𝐸3)/3 

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน ท่าน 

ที่1 
ท่าน 
ที่ 2 

ท่าน 
ที่ 3 

3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดธรร
มาภิ บ าลที่ มี ผลต่ อความสำเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานและทำให้องค์การของท่านได้รับ
การยอมรับจากทั้ งภายในและภายนอก
องค์การ (เช่น การที่องค์การของท่านได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาล และองค์การได้รับความ
เชื่ อถือด้ านต่ าง ๆ  จากประชาชน เป็ น
ต้น)……………………………………………………… 

+1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 

3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (เช่น  การกำหนดนโยบายของ
หน่วยงาน การนำนโยบายไปปฏิบัติ การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล น โ ย บ า ย  แ ล ะ อ่ื น 
ๆ)………………………………………………………… 

+1 +1 0 2/3 0.66 สอดคล้อง 
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