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เรื่อง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะ
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ภาพรวมของการนําเสนอ

 ที่มาและความสําคัญของโครงการ

 กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล

 ระเบียบวิธีวิจัย

 ยุทธศาสตรในประเด็นของธรรมาภบิาล

 แนวทางการพัฒนาธรรมาภบิาล

 กลไกการขับเคล่ือนธรรมาภบิาล 2



ที่มาและความสําคัญของโครงการ

3



ที่มาและความสําคัญ

ประเทศไทยไมส่ามารถหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง

การใช้
กฎหมายขาด
ประสทิธภิาพ

การใชอ้าํนาจ
รฐัเพือ่

ประโยชน์ของ
คนบางกลุม่

การบรหิาร
ภาครฐัที่
ออ่นแอ

ความอ่อนแอทางดา้นธรรมาภบิาล

etc
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Presentation Notes
เป็นหนึ่งในปัจจัยจะเห็นว่าเราเติบโตช้าลง เรามีโอกาสติดกับดัก จะพ้นต้องใช้ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ



ที่มาและความสําคัญ

ทีม่า: จากการลงสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย

ความออ่นแอทางดา้นธรรมาภบิาลเป็นอปุสรรคหลกัต่อการพฒันาประเทศ
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เน้นคำว่าหลัก เพิ่มเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักเพื่อที่จะสะท้อนถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลมากขึ้น จากการทำแบบสอบถามจำนวน 460 ชุดโดยมีอัตราส่วนการกระจายประมาณ 10 10 80



สถานะธรรมาภิบาลของไทยในปจจุบันผาน 30 ดัชนี

 มิติเศรษฐกิจ

• ประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐกฎระเบียบของภาครัฐไม

สรางแรงจูงใจในการดําเนินการของภาคเอกชน

• คุณภาพของลงทุนในโครงการขนาดใหญ

• ระบบการบริหารจัดการดานการคลัง และการสรางความเปน

ธรรมทางเศรษฐกิจ 

 มิติดานสังคม

• ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงนโยบาย บริการ และสวัสดิการ

สาธารณะ

• การจัดการปญหาสังคมไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมของ

ภาครัฐ

 มิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไมเหมาะสม

และไมเปนธรรมของภาครัฐ

 มิติดานการเมืองและการปกครอง 

• ปญหาการถูกแทรกแซงทางการเมือง

 การแทรกแซงดังกลาวยังเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต 

• การเชื่อมโยงระหวางภาครัฐกับประชาสังคมเพ่ือถวงดุลการ

ทํางานของรัฐ

• ปญหาการขาดความเชื่อมโยงระหวางเปาประสงค (KPI) ของ

ภาครัฐไปสูการปฏิบัติ
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ตัวอย่างดัชนี WEF, CPI, Infrascope, UNESCO, World bank, WJP, Freedom House, Legatumโดยจากดัชนีสะท้อนทั้งด้านมีทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหา ดังนั้นในการนำเสนอครั้งนี้จะขอนำเสนอเฉพาะตัวที่มีปัญหา ถ้าสงสัยรบกวนดูรายงานฉบับเต็ม



กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล
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กรอบการวิเคราะหสถานะของธรรมาภิบาลไทย

กรอบการ

วิเคราะห์

แนวคิดของ

องคก์ร

ระหว่าง

ประเทศ 

แนวคิดของ

องคก์ร

ระหว่าง

ประเทศ 

วรรณกรรม

เชิงวิชาการ
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UN, World Bank, OECD, IMF, Transparency International และ Global Integrity  กว้าง สากล ไม่เข้าบริบทหน่วยงานไทย  กว้าง เข้าบริบท ไม่สากลสถาบันพระปกเกล้า  ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสำนักนายกรัฐมนตรี  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (จำทำโดยสำนักงาน ก.พ.)กระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2558, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงาน ก.พ.ร.  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวรรณกรรมเชิงวิชาการ  ลึก



กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลที่ใชในการวิจัย
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กรอบแนวคิดของ กพร. และกรอบของงานวิจัย

หลกัการตอบสนอง

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

คณุธรรม จริยธรรม

กระจายอาํนาจ

การมีส่วนร่วม / 

ฉันทามติ

เสมอภาค

นิติธรรม

ความโปร่งใส

ความรบัผิดชอบ

นิติธรรม

คณุธรรม

ความโปร่งใส

ความรบัผิดชอบ

การมีส่วนร่วม

ความคุ้มค่า

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่มสีว่นรว่ม
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ของหน่วยงานราชการมีมากกว่าของเรากระทัดรัดกว่าเพราะตัดส่วนที่ซ้ำซ้อนและส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลกันออกไปกล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิดของเราสอดคล้องกับแนวคิดอื่น แต่เราพยายามจะทำให้ของเรากระทัดรัดมากขึ้น



กรอบการวิเคราะหสถานะของธรรมาภิบาลของเอกชน

ธรรมาภิ
บาล

ภาคเอกชน

การบงัคบัใช้
และโครงสรา้ง
เชงิสถาบนั

สทิธขิองผูถ้อื
หุน้และสภาพ

ความเป็น
เจา้ของ

การปฎบิตัติ่อ
ผูถ้อืหุน้อยา่ง

ยตุธิรรม

การปฏบิตัติอ่
ผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีอยา่ง
ยตุธิรรม

การเปิดเผย
ขอ้มลูและ

ความโปรง่ใส

ความ
รบัผดิชอบ
ของคณะ
ผูบ้รหิาร
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ระเบียบวิธีวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
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4 บทเรียนกรณีศึกษาจากตางประเทศ

ประเทศ เหตผุลท่ีได้รบัเลือก จดุเด่น

ฮอ่งกง ตวัแทนในประเทศเอเชยี • ระบบดแูลธรรมาภบิาลโดยการตัง้องคก์รอสิระ

• การสนบัสนุนธรรมาภบิาลโดยใชป้ระมวลจรยิธรรม

อนิโดนีเซยี ตวัแทนประเทศทีม่ธีรรมาภิ

บาลใกลเ้คยีงกบัไทย

• การแต่งตัง้องคก์รอสิระ

• มาตรการ KPK

• การกระจายอาํนาจ

• การเปิดเผยขอ้มลู

ชลิี ตวัแทนจากอเมรกิาใต้ • ระบบนิตริฐั

• การเปิดเผยขอ้มลู

• Fiscal rule

• ระบบการจดัซือ้จดัจา้งแบบรวมศนูย์

สวเีดน ตวัแทนจากยุโรป • มาตรการตรวจสอบการบรหิารจดัการรฐัโดยใชผู้ต้รวจการแผน่ดนิ
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4 กรณีศึกษาความสําเร็จของประเทศไทย

องคก์ร ตวัแทน จดุเด่น

ธนาคารเพือ่

การเกษตรและ

สหกรณ์

รฐัวสิาหกจิ • กระบวนการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภาคสว่น

• การพฒันาเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่ง

• การกาํกบัและตดิตามการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดแูล

บางจาก

ปิโตรเลยีม

บรษิทัเอกชน • ปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน

• ใหค้วามสาํคญักบัการมสีว่นรว่มของพนกังาน

• การสรา้งหลกัคุณธรรมในองคก์ร

กรมปศุสตัว์ หน่วยงานราชการ • นําเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน

องคก์รบรหิาร

สว่นจงัหวดัตรงั

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

• ยดึหลกั ความโปรง่ใส และ การมสีว่นรว่มของประชาชน

• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทีเ่กดิจากความไวว้างใจซึง่กนัและกนั
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การวิเคราะหธรรมาภิบาลของไทย

หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล

มิติเศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดลอม / การปกครอง

ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษา

เคร่ืองมือในการพัฒนาธรรมาภิบาล

คนหาปญหาที่เคร่ืองมือที่มีอยู
ไมสามารถตอบโจทยได

พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือ
ตอบโจทย

ระดมความคิดเห็น สัมภาษณ ประชุม และ
แบบสอบถาม 

ขอเสนอแนะและกลไกขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล 16



การรับฟงความคิดเห็น

 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในพ้ืนที่ 4 ภาค 4จังหวัด
• นครราชสีมา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชลบุรี(ภาคกลาง) เชียงใหม

(ภาคเหนือ) ชุมพร(ภาคใต)

 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
• ตัวแทนจากราชการ นักวิชาการ องคกรอิสระ ภาคเอกชน อปท. สื่อ NGOs

 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
• แบบสอบถาม 459 ชุด
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ยุทธศาสตรในประเด็นของธรรมาภิบาล
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สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

 สถานะของธรรมาภิบาลของประเทศไทยยังมีชองวางในการพฒันา

• สังคมไทยยังขาดความรูความเขาใจทางดานธรรมาภิบาล

 ปจจุบันเศรษฐกิจไทยตองอาศัยการพฒันาในเชิงคุณภาพมากขึน้

 ความแตกแยกจากการใชอํานาจของฝายบริหาร

 ธรรมาภิบาลขององคกรอิสระมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

 ความซับซอนทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหเกิดความตองการในการจัดการปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสม

• การบริหารจัดการภาครัฐแบบรวมศูนยไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได ตองอาศัยภาค

ประชาสังคมและการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสงัคมสูงอายุ

 SMEs ที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยยังมีผลการดําเนินงานดานบรรษัทภิบาลทีย่ังหางจากธรุกจิในตลาดหลกัทรัพย

 ในการลงทุนโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญ (mega-project) มีมูลคาการลงทุนที่เปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

และเอกชนเพิ่มสูงขึน้ 19



การประเมินความเสี่ยง

 ประเทศขาดพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหประเทศอาจมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ชาลง 

 ปญหาคุณภาพของบริการ ปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและการจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั้งปญหาในเรื่องของการสรางความเหมาะสมและความเปนธรรมทางสังคม 

 การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมที่จะไมสามารถที่จะแกไขปญหาขอขัดแยงทาง
สังคม

 ระบบธรรมาภิบาลในปจจุบันยังไมมีความครอบคลุมถึงมิติความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ปญหาการถูกแทรกแซงทางการเมืองของกลุมผลประโยชนทําใหการบริหารจัดการภาครัฐ

ขาดประสิทธิภาพและยังกอใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง
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การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางสังคม = ระบบกลไกการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ผลการประเมินที่เป็นที่ยอมรับ



สรุปประเด็นปญหาดานธรรมาภิบาลในมิติเศรษฐกิจ

 กฎระเบียบของภาครัฐและนโยบายการสนับสนุนภาคเอกชนเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ

● ตนทุนภาคเอกชนอาจจะสูงขึ้นจากกฎระเบียบ/ขอบังคับ
● โครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน

 ฐานะทางการคลังขาดความยั่งยืน

● การใชเงินนอกงบประมาณ
● นโยบายประชานิยมแบบไรความรับผิดชอบ

 ภาครัฐไมสามารถสรางความเหมาะสมและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ

● กฎหมายแขงขันทางการคา
● กฎหมายคุมครองผูบริโภค
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สรุปประเด็นปญหาดานธรรมาภิบาลในมิติสังคม

 ความเหลื่อมล้าํในการเขาถึงนโยบายสาธารณะ การบริการและสวัสดิการของภาครฐั

● ประกันสังคม บัตรทอง สวัสดิการขาราชการ
● การศึกษา (ความเหลื่อมล้ําระหวางโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ, ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพครู, ความ

เหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณแกสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)
 ปญหาคุณภาพของนโยบายสาธารณะ การบริการและสวัสดิการของภาครัฐ

● คุณภาพการศึกษา
● คุณภาพสาธารณสุข

 ภาครัฐไมสามารถสรางความเหมาะสมและความเปนธรรมทางสังคม

● อาชญากรรม
● ยาเสพติด
● การคามนุษย
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 การขาดการมสีวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

● กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
● กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 การขาดความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

● ทรัพยากรทางทะเล
● ทรัพยากรเพ่ือรองรับการทองเที่ยว
● การดูแลจัดการปญหาการสรางความเสียหายทางธรรมชาติจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 ภาครัฐไมสามารถสรางความเหมาะสมและความเปนธรรมทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

● ปญหาการบริหารจัดการน้ํา (น้ําทวม/น้ําแลง)
● ปญหาขอพิพาทในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ
● ปญหาการจัดการทรัพยากรปาไม

สรุปประเด็นปญหาดานธรรมาภิบาลในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สรุปประเด็นปญหาดานธรรมาภิบาลในมิติการเมือง/การปกครอง

 การขาดความรูความเขาใจหรือมีความเขาใจที่แตกตางกันดานธรรมาภิบาลของประชาชนบางสวน

● สังคมขาดภูมิคุมกันทางดานธรรมาภิบาล

● กลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมขาดแนวรวม
 การถูกแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมืองทําใหมีการใชอํานาจรัฐเพ่ือผลประโยชนของคนบางกลุม

● การดําเนินนโยบายของรัฐขาดประสิทธิภาพ เสียตนทุนคาเสียโอกาส
 การขาดความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐกับประชาสังคมในการถวงดุลการดําเนินงานของรัฐ

 โครงสรางของภาครัฐที่มีอยูมีความซํ้าซอน ไมบูรณาการ ขาดการถวงดุลและขาดการรวมความรับผิดชอบ

ภายในภาครัฐ รวมทั้งการขาดความเชื่อมโยงระหวางเปาประสงคของภาครัฐไปสูการปฏิบัติ

● การดําเนินงานของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ

● การใชดุลยพินิจปราศจากการตรวจสอบและการรวมรับผิดชอบ

● ปญหาความเชื่อมโยงระหวาง ปจจัยนําเขา ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ทําใหการดําเนินงานไมสามารถ

ตอบโจทยยุทธศาสตรประเทศ
24



ดัชนีช้ีวัด

 มิติดานเศรษฐกิจ

• WEF, CPI, Infrascope, UNESCO

 มิติดานสังคม

• WEF, World bank, WJP, Freedom House

 มิติดานสิ่งแวดลอม

• Ocean health index, WEF, World resource institute

 มิติดานการปกครอง

• Legatum, WEF, WJP
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30 ดัชนีดานมิติเศรษฐกิจ

ดชันี
แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล
มิติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

Wastefulness of government 

spending
WEF เศรษฐกจิ 4.36 4.38 4.02 3.7 3.57 3.55 3.25 2.66 2.48 2.48

CPI CPI เศรษฐกจิ 33 35 34 35 34 37 35 38 38

Evaluating the environment 

for public-private 

partnerships in Asia-Pacific

Infrascope เศรษฐกจิ 50.4

Gross domestic expenditure 

on R&D per GDP (%)
UNESCO เศรษฐกจิ 23 25 21 22 25 37

ease of compliance with 

government regulation
WEF เศรษฐกจิ 3.34

Effectiveness of anti-

monopoly policy
WEF เศรษฐกจิ 4.2 4.05 3.88 4.14 4.25 3.9 3.86 4.12 4.06 3.76

Extent of market dominance WEF เศรษฐกจิ 4.24 4.08 3.88 3.88 3.68 3.48 3.6 3.7 3.77 3.54

Quality of overall 

infrastructure
WEF เศรษฐกจิ 4.94 5.09 4.81 4.77 4.89 4.74 4.86 4.53 4.07 4.01 26



30 ดัชนีดานมิติดานสังคม

ดชันี
แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล
มิติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

Business costs of crime and 

violence
WEF สงัคม 5.06 5.07 5.19 4.94 4.59 4.59 4.76 4.63 4.21 3.95

Quantity of education WEF สงัคม 4.55 4.39 4.56 4.62 4.43 4.56 4.79 4.46 5.45 5.45

Reliability of police services WEF สงัคม 4.6 4.6 4.24 3.76 3.79 3.72 3.63 3.54 3.2 3.2

Infant mortality rate (per 

1,000 live births)
World bank สงัคม 11.2 10.6 11.4 11.3 11 11

Life expectancy World bank สงัคม 73.93 74.09 74.19 74.37 74

Civic participation WJP ประชาสงัคม 0.5 0.5 0.47 0.49

Press freedom Index
Freedom 

House
ประชาสงัคม 33.5 53.5 34.5 44 56.83 61.5 61.5 38.6 37.94 40.07

Civil Liberties 
Freedom 

House
ประชาสงัคม 5 5

Freedom on the Net
Freedom 

House
ประชาสงัคม 61 61 60 62 63 27



30 ดัชนีดานมิติสิ่งแวดลอม

ดชันี
แหล่งท่ีมา

ของข้อมลู
มิติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ocean health index
ocean 

health index
สิง่แวดลอ้ม 70.75 71.65 72.54 73.6

Enforcement of 

environmental regulations
WEF สิง่แวดลอ้ม 3.47

Quality of natural 

environment
WEF สิง่แวดลอ้ม 3.97

Stringency of environmental 

regulations
WEF สิง่แวดลอ้ม 3.56

Tourist service 

infrastructure
WEF สิง่แวดลอ้ม 5.7

Travel & Tourism 

Competitiveness Index
WEF สิง่แวดลอ้ม 4.26

the Environmental 

Democracy Index

world 

resource 

institute

สิง่แวดลอ้ม 1.38
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30 ดัชนีดานมิติการปกครอง

ดชันี
แหล่งท่ีมาของ

ข้อมลู
มิติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

Do you have confidence in the 

judicial system. ?
Legatum การปกครอง 84.4

Do you have confidence in the 

national government ?
Legatum การปกครอง 75

Government effectiveness Legatum การปกครอง 0.1 0.21 0.21

govt. effort to preserve the 

environment
Legatum การปกครอง 80.8

Separation of Powers Legatum การปกครอง 9 11.93 11.93 11.93

Favoritism in decisions of 

government officials
WEF การปกครอง 3.45 3.55 3.38 3.06 2.87 2.98 2.85 2.83 2.8 2.97

Public trust in politicians WEF การปกครอง 2.83 2.7 2.73 2.66 2.48 2.36 2.21 2.02 1.93 2.04

Transparency of government 

policymaking
WEF การปกครอง 4.74 4.58 4.17 4.25 4.32 4.18 4.05 3.89 3.66 3.76

Limited Government Powers score WJP การปกครอง 0.53 0.53 0.5 0.46

Open Government score WJP การปกครอง 0.5 0.5 0.47 0.49 29



แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล
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แนวทางการพัฒนาดานหลักนิติธรรม

Regulatory 
Guillotine

Regulatory 
Impact 

Assessment

Sunset Legislation

โครงสรา้งระบบ

ราชการและ

หน่วยงานต่างๆจะ

มคีวามเหมาะสม

ต่อการพฒันาธรร-

มาภบิาลมากขึน้ 
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ปัญหากฎหมายล้าสมัย ซ้ำซ้อน ต้นทุนสูง ให้ผลเสียมากกว่าผลดี1. สังคยนา	เกาหลีชำระกฎหมาย 5,000 ฉบับ2. ป้องกันไม่ให้กฎหมายที่ออกมาใหม่มีปัญหาซ้ำรอยเดิม  RIA	มีการทำอยู่แล้ว แต่ไว้ดูกันเอง�	ให้ประชาชนมีส่วนร่วม + เปิดเผยผล3. รับประกันว่ากฎหมาย/หน่วยงานใหม่จะไม่ล้าสมัยในอนาคต  sunset legislation	กำหนดเวลา review ให้ชัดเจน review เรื่อยๆ



แนวทางการพัฒนาดานหลักคุณธรรม

ระบบ วินัย และ

จริยธรรม
Whistle blowers

• Positive list

• มชีอ่งทางใหป้รบัแกป้ระมวล

จรยิธรรม

• สว่นรว่มของเจา้หน้าทีร่ะดบัล่าง 

เอกชน และภาคประชาสงัคม
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ระบบวินัย จริยธรรม ไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิด whistle blowersปัญหา  ระบบวินัย และประมวลจริยธรรม ไม่สามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบรัฐได้



แนวทางการพัฒนาดานหลักความโปรงใส

เกดิกลไกการตรวจสอบผา่นการตัง้คาํถามและฐานขอ้มลูเพือ่เพิม่ธรรมาภบิาลดา้นความโปรง่ใส
ซึง่เป็นพืน้ฐานของธรรมาภบิาลดา้นอื่นๆ

การผลกัดนัให้

เกิดการเปิดเผย

ข้อมลูอย่าง

แท้จริง 
Big Data

• การปรบัปรุงพ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการปี พ.ศ. 2540

• การปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานของ สขร.

การส่งเสริม

บทบาทและของ

คณุภาพส่ือ
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ปัญหา	ข้อมูลไม่มี, รัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวาร (เพราะ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร), สื่อถูกแทรกแซงข้อเสนอแนะ	1. พัฒนาระบบข้อมูล Big Data	2. เปิดเผยข้อมูล		พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  สาธารณะ ไม่ใช่แค่ราชการ, เกณฑ์ประเมินผลได้ผลเสีย (prejudice test)�		สขร.  เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	3. สนับสนุนการพัฒนาความโปร่งใสโดยการสร้างเสริมกลไกการตรวจสอบผ่านการตั้งคำถาม		Anti-SLAPP		พรบ. PR ภาครัฐ		สมาคมวิชาชีพสื่อ (กรรมการจากส่วนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการสื่อ)



แนวทางการพัฒนาดานหลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได

Short route 
accountability 

Long route 
accountability 

สรา้งความเขม้แขง็
ของสือ่ และองคก์ร

อสิระ

พฒันาการทาํงาน
ของหน่วยงานทีม่ ี
หน้าทีต่รวจสอบ
หน่วยงานอื่นๆ

มคีวามเชือ่มโยงกบั
ประชาชน

ผูใ้ชบ้รกิารภาครฐั
เป็นผูก้าํหนด

เป้าหมายการพฒันา
ขององคก์รมากขึน้

V.S.

เกดิกระบวนการ

ตรวจสอบทีด่แีละ

สง่เสรมิในการพฒันา

ธรรมาภบิาลในดา้น

อื่นๆ
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ปัญหา  ความรับผิดชอบสายยาว จะลงโทษใครต้องแจ้งส่วนกลางแล้วรอผล, KPI ที่ส่วนกลางกำหนดเองทำให้หน่วยงานตอบสนองต่อส่วนกลางสร้างสายความรับผิดชอบที่สั้นลง�	ผู้ใช้บริการสามารถให้คุณให้โทษภาครัฐได้เลย เช่น ให้ KPI สะท้อนความพอใจของประชาชนเพิ่มความเข้มแข็งแก่ความรับผิดชอบสายยาว�	นักวิชาการ สื่อ องค์กรอิสระ (พูดถึงแค่ว่า งบที่ได้ไม่เป็นอิสระ ไม่ต้องพูดถึงงบไม่พอ + สร้างความเชื่อมโยงกับประชาชน (เปิดเผยผลการทำงาน))



แนวทางการพัฒนาดานหลักความมีสวนรวม

ความ
เชือ่มโยงและ
การมสีว่นรว่ม
ใน 3 ภาคสว่น

ภาครฐับา
ล

ภาคเอกช
น

ภาค
ประชา
สงัคม

• เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของ
องคก์รอสิระวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ

• ปรบัปรงุกฎระเบยีบใหก้ารทาํประชา
พจิารณ์มคีุณภาพมากขึน้

เชิงรบั

• การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการทาํ
งบประมาณและการจดัการทรพัยากร
ของชมุชนเชิงรกุ
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ปัญหา  เชิงรับ – ประชาพิจารณ์ไม่มีคุณภาพ, เชิงรุก – การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนทำได้ยาก เช่น PB สิทธิชุมชนข้อเสนอเชิงรับ	ปรับปรุงกฎการทำประชาพิจารณ์ให้ได้มาตรฐานสากล เช่น มีเกณฑ์จัดกลุ่ม stakeholders ต้องมีให้ครบทุกกลุ่ม ต้องเผยแพร่เกณฑ์ออกมา	ให้อำนาจของ กอสส มากขึ้น เช่น สามารถตั้งกระทู้ถามเจ้าของโครงการในที่สาธารณะ ถ้าไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ	การเปิดเผยข้อมูลของเอกชนจะต้องเป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะข้อเสนอเชิงรุก	กระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นมากขึ้น  PB สิทธิชุมชน	บทบาทระหว่าง ท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลางต้องชัดเจน



แนวทางการพัฒนาดานหลักความคุมคา

ผลผลิต 

(output) 

ผลลพัธ ์

(outcome

) 

ผลกระท

บ 

(impact) 

ประสทิธิ
ภาพ

ประสทิธิ
ผล

มคีวาม
ยัง่ยนื

ทางการคลงั

คาํนึงถงึตน้ทุน

และผลกระทบ

ต่างๆอยา่งรอบ

ดา้น
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ประสิทธิภาพคือต้นทุนต่ำแต่ผลประโยชน์สูงสุดประสิทธิผลคือมีความครอบคลุมนโยบายตรงตามเป้าหมาย มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นนโยบายช่วยเหลือคนจน ต้องวัดสองแง่เข้าถึงคนจนทุกคนแล้วคนไม่จนต้องไม่ได้รับประโยชน์ยั่งยืนทางการคลัง คือภาพในระยะยาวต้องมีการคำนึงถึงความเหมาะสมในระยะยาวไม่เป็นภาระทางการคลังพัฒนากลไกการตรวจสอบนโยบายและโครงการรัฐเพื่อให้โครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวปรับปรุงวิธีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เป็นตัวเงิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบในระยะยาว โดยคำนึงถึงมิติของความเสี่ยงแต่ละโครงการด้วยในการวิเคราะห์ควรที่จะมีองค์กรอิสระที่ดูแลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายไม่สามารถที่จะดำเนินการนอกเหนือกรอบของการตรวจสอบจากประชาชนหรือผู้แทนที่ได้รับอำนาจจากประชาชนควรมีการสร้างระบบประเมินผลที่ศึกษาความเชื่อมโยงของผลผลิต (output)-ระดับโครงการ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)-สิ่งที่ภาครัฐเห็นในภาพใหญ่ ของแต่ละโครงการ และนำผลการประเมินนั้นไปใช้ในการให้คุณให้โทษ รวมถึงการแจกแจงงบประมาณของภาครัฐ



แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลภาคเอกชน

การให้

ความรู้

และการ

ปลกูฝัง

การ

พฒันา

กฎระเบีย

บ

การ

ประเมินผ

ลท่ีได้

มาตรฐาน

ประสบกา

รณ์จาก

ต่างประเ

ทศ

บรรษทัภิ

บาลของ

SMEs

ธรรมาภิ

บาลของ

ภาครฐั
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1. สนับสนุนการให้ความรู้และกระบวนการปลูกฝังธรรมาภิบาลภาคเอกชนให้กับภาคธุรกิจ 2. การออกกฎระเบียบและพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาลภาคเอกชน 3. สนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐานการประเมินผลตั้งแต่ ความเหมาะสมของหน่วยงานที่ประเมินผล มาตรฐานการประเมินผล ไปจนถึงกระบวนการประเมินผล4. การสนับสนุนกลไกการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรระหว่างประเทศในการสร้างธรรมาภิบาล ควรที่จะให้การสนับสนุนการปรับใช้ประสบการณ์ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ5. มุ่งเน้นการพัฒนาบรรษัทภิบาลไปที่การสนับสนุนบรรษัทภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น6.-ในขณะเดียวกันภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนภาคเอกชนต้องมีความแน่ใจว่าตัวภาครัฐเองมีธรรมาภิบาลเองด้วยโดยมีการปลุกฝังไปสู้กลุ่มที่ปัญหาอยู่สรุปสุดท้ายต้องใช้ความร่วมมือ3ส่วน ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและ การร่วมมือของภาคเอกชน ที่จะต้องมาร่วมมือกันในการผลักดันข้างต้น



แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลภาคประชาสังคม

ให้ความรู้ ความ

เข้าใจท่ีตรงกนั

ของธรรมาภิบาล

ให้ประชาชนมี

บทบาทในการ

พฒันาธรรมาภิ

บาลของประเทศ

แนวทางการ

พฒันาธรรมาภิ

บาลภาคประชา

สงัคม

• เปิดชอ่งทางในการรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีน 

ผา่นรปูแบบการรบัฟังความคดิเหน็

• สรา้งความเชื่อมัน่ใหป้ระชาชนวา่ความคดิเหน็จะ

ไดร้บัการพจิารณาอยา่งแทจ้รงิ 38
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1. ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมาภิบาลถึงความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆ2. เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ผ่านรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าความคิดเห็นจะได้รับการพิจารณาอย่างแท้จริงมีการเปิดเผยกระบวนการพิจารณาต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ผล บอกว่ากระบวนการคิดในการตอบโจทย์เป็นอย่างไร เช่นกระบวนการงบประมาณ เรื่องจำนำข้าวให้มีการเปิดเผยเลยว่าการพิจารณาเป็นอย่างไร



กลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
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กลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

กลไกการขบัเคลือ่นธรร
มาภบิาล

มาตรการผลกัดนัในระยะ
สัน้

มาตรการผลกัดนัในระยะ
กลาง

มาตรการผลกัดนัในระยะ
ยาว
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ระยะสั้น  Quick win = ต้นทุนต่ำ ผลประโยชน์สูง เป็นฐานต่อการพัฒนาขั้นต่อๆไป



มาตรการที่ควรจะเรงดําเนินการ

Regulatory Guillotine
การบงัคบัใหม้กีารเปิดเผยและ

เผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมลงบน
อนิเตอรเ์น็ต

ประเมนิผลการเปิดเผยขอ้มลูที่
ตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย

นําผลงานขององคก์รอสิระที่
สามารถเปิดเผยไดใ้หท้าํการ

เปิดเผย

ผลกัดนัรา่งพ.ร.บ.การเงนิการ
คลงัของรฐั
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เร่งได้เพราะ ซึ่งการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และเสริมสร้างความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต่อไป โดยการประชาสัมพันธ์นั้นสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้อาจจะทำการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร อาทิจดหมายข่าว กระดานข่าว และอาจจะสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมไว้ในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้นภารกิจด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ควรได้รับความร่วมมือจากสายงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเฉพาะสายงานประชาสัมพันธ์ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ใช้มติค.ร.ม. บังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูล หรือให้ ก.พ.ร.ประเมินหน่วยงานที่ดูในเรื่องของข้อมูล ให้สขร ดูว่าเปิดเผยจริงหรือไม่นำมากำหนดบทลงโทษตัดสินเรื่องงบประมาณคือ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง โดยวิธีการที่เร่งด่วนที่สุดที่สามารถกระทำได้คือ การใช้มติค.ร.ม. บังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ ต้องมีการแบ่งข้อมูลที่ทำการเปิดเผยออกเป็นสองส่วนคือ 1. เปิดเผยอยู่แล้ว 2. บังคับให้เปิดเผยแต่ไม่เปิดเผย เพื่อป้องกันปัญหาการที่ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้นั้นเองการให้นำผลการทำงานขององค์กรอิสระอันที่สามารถทำการเปิดเผยได้ต้องทำการเปิดเผย แต่ต้องไม่สั่งเป็นกฎหมายเป็นได้แค่ข้อแนะนำเท่านั้น เพราะอำนาจเป็นของฝ่ายบริหาร จะทำให้เกิดการแทรกแซงหน้าที่หรือบทบาทหลักขององค์กรอิสระ ซึ่งขัดกับหลักอิสระในการเข้าสู่อำนาจขององค์กรอิสระ กล่าวคือองค์อำนาจมิได้เกิดจากการแต่งตั้งของอำนาจอื่นในรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนได้มาซึ่งองค์อำนาจ มีกระบวนการที่แน่นอน เป็นการถ่วงดุลที่ไม่มีฝ่ายใดหรืออำนาจใดบงการได้ดั่งใจ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาเป็นขั้นแรกได้ โดยพระราชบัญญัติฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้1. การกำหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการทั่วไป ได้แก่ หลักการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐ การจัดทำกรอบการคลังระยะปานกลาง หลักการดำเนินมาตรการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันมากกว่า 1 ปี หรือเกิดการสูญเสียรายได้ หลักการดำเนินมาตรการนอกเหนือภารกิจปกติ และหลักการนำเงินส่งคลัง2. การกำหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะด้าน 6 ด้าน ได้แก่ รายได้แผ่นดินรายจ่าย แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และ   เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน3. การกำหนดวินัยเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ การรายงาน และการตรวจสอบ เพื่อให้ภาครัฐได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใสโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ คือ ช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินนโยบายและการบริหารการคลังให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และมีกลไกการตรวจสอบที่นำไปสู่ความรับผิดชอบทางการคลัง นอกจากนี้เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรที่จะให้มีหน่วยงาน ภายนอกที่เชื่อถือได้มาช่วยประเมินเรื่องของ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น



มาตรการที่ควรจะตองมีการผลักดันอยางตอเน่ือง

การทาํการ

ประเมินผลกระทบ

กฎหมายท่ีจะออกมา

ใหม่

การพฒันาปรบัปรงุ

กฎระเบียบ/วินัยและ

ประมวลจริยธรรมให้

มีความเหมาะสมกบั

การนําไปใช้

การปรบัปรงุสาย

ความรบัผิดชอบให้

สัน้ลง

การพฒันาองคก์รท่ีมี

หน้าท่ีตรวจสอบและ

พฒันาธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานอ่ืน

การสนับสนุนกลไก

ควบคมุความคุ้มค่า

และความยัง่ยืนของ

งบประมาณแผ่นดิน

เช่น ThaiPBO

ผลกัดนักระบวนการ

มีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เกิด

กระบวนการมีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริง
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EIA ด้วย



ขอบคุณครับ
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