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ที า บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการศึกษาวิจยั การ
ส�ารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายส�าหรับ 
เป้าหมายท่ี 16: การส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ, โดย คุณจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, 
เสนอต่อ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), สิงหาคม 2560

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีอีาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี
อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ในปี ค.ศ. 2015 สหประชาชาติได้ประกาศเป้า
หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก (pillars) มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มอง
การพฒันาเป็นมิต ิ(dimensions) เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่
แวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันเพื่อลดข้อจ�ากัดของการ
ส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วนท่ีได้รับอิทธิพลจาก
กรอบความคิดแบบเสาหลัก

ในช ่วงระยะเวลากว ่ าทศวรรษที่ผ ่ านมา
ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายกรณีมีสาเหตุมาจากหรือมีความ
เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล�า้หรือความไม่เป็นธรรม กรณี
สถานการณ์ไม่เป็นธรรมของกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้ง
ที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อย คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น แรงงาน
ข้ามชาติ คนหลากหลายทางเพศ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ 
ผู้ติดยาเสพติด คนยากคนจน พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ที่
ยังคงมีอยู่ตลอดมา เช่น การถูกรอนหรือละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานในการด�ารงชีวิต การไม่ได้รับหรือถูกบิดเบือน
ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม การต่อสู้เรียก
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ร้องเพื่อสิทธิในการร่วมจัดสรรทรัพยากรของสังคม หรือ
การไม่ได้รับการยอมรับอย่างเสมอภาค เท่าเทียมใน 
อัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นต้น 

การสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาหลาย
ด้าน ทั้งนิยามเชิงปฏิบัติการของเป้าประสงค์และตัวชี้
วัดของเป้าหมายที่จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะ
สมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
การขาดการบูรณาการของข้อมูลความรู ้ที่มีอยู ่อย่าง
กระจดักระจายในปัจจบุนั และการขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการก�าหนดเป้าประสงค์และ
ตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม อนัเป็นเหตใุห้การวางแผนยทุธศาสตร์
และขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 โครงการวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาสถานะ
ของเป้าประสงค์ของตวัชีว้ดัการพฒันาท่ีย่ังยนื ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายที่ 16: การส่งเสริมสังคมท่ีสงบ
สุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ทุกคนเข้า
ถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับ
ผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อน�าผลท่ีได้ไป
จัดล�าดับความพร้อมและความส�าคัญของตัวชี้วัด อัน
จะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดมาตรการที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย 
 ทัง้นี ้แม้ว่าเป้าหมายท่ี 16 จะมีขอบเขตกว้าง แต่
ก็เป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และเป็นหวัใจส�าคัญอนั
น�าไปสู่การสร้างความเป็นปกติสุข ความยุติธรรม และ
สถาบันที่เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) สันตภิาพ 2) ความยุตธิรรมและสงัคมส�าหรับทกุ
คน (inclusive society) และ 3) สถาบันที่มีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบและบูรณาการ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ
จ�าเป็นที่จะต้องมีการก�าหนดนิยามให้ชัดเจนว่ามีความ
หมายและขอบเขตอย่างไร มีปัจจัยอะไรท่ีน�าไปสู่ความ

หมายขององค์ประกอบเหล่านี้ ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบเหล่านี้แตก
ต่างกันออกไปตามบริบทและวัฒนธรรมของประเทศ 
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสามารถสรุปองค์ประกอบการ
วัดผลเป้าหมายที่ 16 ได้ดังนี้

เป้าประสงค์ (target) มี 10 ข้อ ได้แก่
1. ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่

เกี่ยวข้องในทุกแห่งลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
2. ยุติการข่มเหง การใช้หรือหาประโยชน์อย่างไม่

ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการ
ทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

3. ส่งเสริมนิติธรรม/นิติรัฐท้ังในระดับชาติและ
ระหว่างประเทศ และสร้างหลกัประกนัว่าจะมกีาร
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

4. ลดการลักลอบเคล่ือนย้ายอาวุธและเงิน เสริม
ความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและ
การส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูป
แบบ ภายในปี พ.ศ. 2573 
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5. ลดการทจุรติในต�าแหน่งหน้าทีแ่ละการรับสนิบน
ทกุรูปแบบ 

6. พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับ
ชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 

7. สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่
มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมี
ความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

8. ขยายและเสรมิความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วม
ของประเทศก�าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 

9. จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน 
โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573 

10. สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศ 

การน�าไปปฏิบัต ิมี 2 ข้อ ได้แก ่
1) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่

เก่ียวข้อง โดยรวมการกระท�าผ่านทางความร่วม
มือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถใน

ทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อ
จะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม 

2) ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และตัวชี้วัดอีก 23 ตัวชี้วัด1 ซึ่งจะระบุและวิเคราะห์ตัวชี้
วัดแต่ละตัวในผลการศึกษาต่อไป 

าร า

การวิจยันีไ้ด้ศกึษาใน 6 ประเด็น คือ 1) นยิามและ
ความหมายของเป้าประสงค์และตวัชีว้ดัภายใต้เป้าหมาย
ที่ 16 และความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
2) สถานะปัจจุบันของเป้าหมายท่ี 16 ในบริบทของ
ประเทศไทย 3) การด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ใน
ปัจจบัุนเก่ียวกับเป้าหมายที ่16 ในบริบทของประเทศไทย 
4) ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 
16 5) การจัดล�าดับความส�าคัญ และ 6) การส�ารวจเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
กฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 16 โดยมีสาระส�าคัญใน
แต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้

า า า อ า ร ์ ด
า า า ที า อด อ ร ท
อ ร ท ไท

คณะผู ้วิจัยได้ศึกษา สัมภาษณ์ และประชุม
ระดมความคิดเห็น รวมท้ังได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ 
ตลอดจนบริบทสากลในการวดัผลท่ีทางสหประชาชาตไิด้

1 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democrat-
ic%2 0 Governance/Virtual%2 0 Network%2 0 on %20Goal%20
16%20indicators%20-%20Indicators%20we%20want%20Report.
pdf
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ก�าหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า บรบิทสากลในเป้าประสงค์
ที่ 16 ไม่ได้สอดคล้องเหมือนกับบริบทของประเทศไทย
ทุกประการ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์การวัดผลของแต่ละตัว
ชี้วัดสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

ตัวชี้วัดท่ี 16.1.1 จ�านวนเหยื่อของการฆาตกรรมโดย
เจตนาต่อจ�านวนประชากร 100,000 คน จ�าแนกตามเพศ
และอาย ุพบว่าบริบทของไทยมีความสอดคล้องกับบรบิท
ของสากลอยู่แล้วในส่วนนี้ และสามารถน�ามาวัดผลตัวชี้
วัดที่ 16.1.1 ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

ตวัชีว้ดัที ่16.1.2 การเสยีชวีติท่ีเกีย่วข้องกบัความขดัแย้ง
ต่อประชากร 100,000 คน (จ�าแนกตามอายุ เพศ และ
คดี) พบว่าบริบทของไทยมีการเสียชีวิตจากความรุนแรง
ในหลายรูปแบบ แต่ความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้ง
ทางการเมืองและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
นั้นมีข้อมูลและสามารถน�ามาวัดผลในตัวชี้วัดที่ 16.1.2 
ได้เพียงบางส่วน ยังจะต้องอาศัยรายงานตัวชี้วัดตัวแทน 
(proxy) เพือ่จะสามารถวดัผลได้เหมาะสมกับบริบทสากล
มากยิ่งขึ้น
 
ตัวชี้วัดที่ 16.1.3 สัดส่วนของประชากรท่ีได้รับความ
รุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือน
ท่ีผ่านมา พบว่าบริบทของไทยมีการรับรองเร่ืองความ
รุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศเอาไว้แล้ว และ
สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวัดผลได้ เพียงแต่จะต้อง
น�าข้อมูลท้ังหมดทีมี่จากทกุภาคส่วนทีด่�าเนนิการจดัเกบ็
ข้อมูลของตนมาตรวจสอบให้เกิดความแม่นย�ามากท่ีสุด 
แล้วจึงน�ามาวัดผลในตัวชี้วัดที่ 16.1.3 ได้

ตัวชี้วัดที่ 16.1.4 สัดส่วนประชากรท่ีรู้สึกปลอดภัยเมื่อ
เดนิบริเวณพืน้ทีท่ีอ่าศยัเพยีงล�าพัง พบว่าบริบทของไทย
มีการรับรองเรื่องความปลอดภัยเม่ือเดินบริเวณพื้นท่ีที่
อาศัยเพียงล�าพังเอาไว้แล้วบ้างบางส่วน และสามารถ

น�าข้อมูลเหล่านั้นมาวัดผลตัวชี้วัดที่ 16.1.4 ได้ และหาก
ข้อมูลใดที่ยังขาดอยู่ก็สามารถใช้รายงานตัวชี้วัดตัวแทน
ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ได้

ตัวช้ีวัดที่ 16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูก
ท�าร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่มแหงทางจิตใจโดยผู้ดูแล
ในเดือนที่ผ่านมา พบว่าบริบทของไทยมีการรับรองเรื่อง
ถูกท�าร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่มแหงทางจิตใจโดยผู้
ดูแลเอาไว้แล้วบ้างบางส่วน และสามารถน�าข้อมูลเหล่า
นั้นมาวัดผลตัวชี้วัดที่ 16.2.1 ได้เพียงบางส่วน และจะ
ต้องอาศัยรายงานตัวชี้วัดตัวแทนเพื่อสามารถวัดผลได้
เหมาะสมกับบริบทสากลมากยิ่งขึ้น

ตัวช้ีวัดที่ 16.2.2 จ�านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 
100,000 คน จ�าแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการ
แสวงหาประโยชน์ พบว่าบริบทของไทยมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสากลอยู่แล้วในส่วนนี้ และสามารถน�า
มาวัดผลตัวชี้วัดท่ี 16.2.2 ได้ เพียงแต่จะต้องน�าข้อมูล
ทัง้หมดท่ีมีจากทุกภาคส่วนทีด่�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูของ
ตนมาตรวจสอบให้เกิดความแม่นย�ามากที่สุด แล้วจึงน�า
มาวัดผลในตัวชี้วัดที่ 16.2.2 ได้

ตัวช้ีวัดที่ 16.2.3 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 
18-24 ปีที่เคยถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศต้ังแต่อายุ 
18 ปี พบว่าประเทศไทยให้นิยามและมีข้อมูลการรับรอง
เร่ืองความรุนแรงทางเพศของวยัรุ่นและวัยเยาว์เอาไว้แล้ว 
และสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวัดผลตัวชี้วัดท่ี 16.2.3 
ได้ แต่อาจจะต้องด�าเนนิการส�ารวจครวัเรอืนเพิม่เตมิเพือ่
ตอบโจทย์ในระดับ Global ต่อไป

ตัวชี้วัดท่ี 16.3.1 สัดส่วนของเหย่ือความรุนแรงใน 12 
เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งได้ถูกรายงานการกระท�าอันรุนแรง
นั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้
รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาเหล่า



9ที า

น้ี (สามารถเรียกว่าอัตราการรายงานอาชญากรรมได้
อีกด้วย) พบว่าบริบทของไทยไม่ได้มีการก�าหนดความ
หมายของเหย่ือ แต่ได้นยิามค�าว่าผูเ้สยีหายซึง่คล้ายคลึง
กับเหยื่อในบริบทสากล และสามารถน�ามาวัดผลตัวชี้
วัดท่ี 16.3.1 ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอที่จะวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ข้อ 
3 ได้ และจ�าเป็นต้องอาศัยตัวชี้วัดตัวแทนอย่างดัชนีชี้วัด
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index) เข้ามาเสริม
ด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดที่ 16.3.2 สัดส่วนของจ�านวนผู้ต้องขังที่ศาลยัง
ไม่พิพากษาต่อจ�านวนนักโทษท้ังหมด พบว่าตัวชี้วัดที่ 
16.3.2 ภายใต้บริบทของไทยมีความสอดคล้องกันกับ
บริบทสากล และสามารถน�ามาวัดผลตัวชี้วัดท่ี 16.3.2 
ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเพียง
พอที่จะวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ข้อ 3 ได้ และจ�าเป็น
ต้องอาศัยตัวชี้วัดตัวแทนอย่างดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/ 
นิติรัฐ เข้ามาเสริมด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดที่ 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออก
ของเงินท่ีผิดกฎหมาย (หน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐ) พบว่า
บริบทของไทยมีความสอดคล้องกับบริบทของสากลอยู่
แล้วในส่วนนี้ และสามารถน�ามาวัดผลตัวชี้วัดที่ 16.4.1 
ได้ เพียงแต่จะต้องน�าข้อมูลท้ังหมดที่มีจากทุกภาคส่วน
ที่ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลของตนมาตรวจสอบให้เกิด
ความแม่นย�ามากที่สุด แล้วจึงน�ามาวัดผลในตัวชี้วัดที่ 
16.4.1 ได้

ตัวชี้วัดที่ 16.4.2 สัดส่วนของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธ
เบาที่ถูกยึดได้ ซึ่งมีการบันทึกและติดตาม ตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ พบว่าบริบท
ของไทยสามารถใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่มาวัดผลตามตัวชี้วัดที่ 
16.4.2 ได้ เพียงแต่จะต้องน�าข้อมูลทั้งหมดท่ีมีจากทุก
ภาคส่วนที่ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลของตนมาตรวจสอบ

ให้เกิดความแม่นย�ามากที่สุด แล้วจึงน�ามาวัดผลในตัวชี้
วัดที่ 16.4.2 ได้

ตัวช้ีวัดที่ 16.5.1 สัดส่วนของบุคคลท่ีเคยติดต่อกับเจ้า
หน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้งที่มีการให้สินบนหรือ
ถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 
12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าบริบทของไทยสามารถใช้
ข้อมูลที่มีอยู่มาวัดผลตามตัวชี้วัดที่ 16.5.1 ได้ และจะ
ต้องอาศัยรายงานตัวชี้วัดตัวแทนเพื่อสามารถวัดผล
ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป อาทิ ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ที่
ประเมินภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของ 175 ประเทศ
ทั่วโลก โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จาก
เอกสารรายงาน งานวิจัย และสถิติต่างๆ ที่รวบรวม
โดยหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับสากลจ�านวน 12 แห่ง หรือดัชนีสถานการณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Situation Index: CSI) จัดท�า
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามาประกอบร่วมด้วย 
ตลอดจนการด�าเนนิการส�ารวจครวัเรือนเพิม่เตมิเพือ่ตอบ
โจทย์ในระดับ Global ต่อไป

ตัวช้ีวัดที่ 16.5.2 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 คร้ังเพ่ือให้สินบน หรือ
ถูกเรียกสินบน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 
เดือนที่ผ่านมา พบว่าบริบทของไทยสามารถใช้ข้อมูลที่
มีอยู่มาวัดผลตามตัวชี้วัดที่ 16.5.2 ได้ และจะต้องอาศัย
รายงานตัวชี้วัดตัวแทนเพื่อสามารถวัดผลได้เหมาะสม
มากย่ิงขึ้นต่อไป อาทิ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ
ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชัน นอกจากนี้ เห็นควรให้
เพิ่มสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors: IOD) ในฐานะภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและจัดท�าตัวชี้วัดดัง
กล่าว ตลอดจนการด�าเนินการส�ารวจครัวเรือนเพิ่มเติม
เพื่อตอบโจทย์ในระดับ Global ต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 16.6.1 การใช้จ่ายภาครัฐขั้นพ้ืนฐานคิดเป็น
สดัส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมตัแิล้ว จ�าแนกเป็น
ภาค (หรือจ�าแนกตามรหัสงบประมาณ หรือท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน) พบว่าบริบทของไทยให้นิยามของการ
เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และ
โปร่งใสภายใต้หลกัธรรมาภบิาลซึง่มีขอบเขตทีก่ว้างกว่า
บริบทสากล และสามารถน�ามาวดัผลตวัชีว้ดัที ่16.6.1 ได้ 
อย่างไรก็ตาม ตวัชีว้ดัดังกล่าวยงัไม่ครอบคลุมเพยีงพอที่
จะวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ข้อ 6 ได้ และจ�าเป็นต้อง
อาศัยตัวชี้วัดตัวแทนอย่างดัชนีรายงานความสามารถใน
การแข่งขันของโลก หรือดัชนีความรุ่งเรืองเข้ามาเสริม
ด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดที่ 16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับการ
บรกิารสาธารณะคร้ังล่าสุดทีต่นได้ใช้บริการ พบว่าบรบิท
ของไทยให้นิยามของการเป็นสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มี
ความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่าบริบทสากล และสามารถน�ามา
วดัผลตวัชีว้ดัที ่16.6.2 ได้ อย่างไรก็ตาม ตวัชีว้ดัดังกล่าว
ยงัไม่ครอบคลุมเพยีงพอทีจ่ะวดัผลการบรรลุเป้าประสงค์
ข้อ 6 ได้ และจ�าเป็นต้องอาศยัตวัชีว้ดัตวัแทนเข้ามาเสริม
ด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดท่ี 16.7.1 สัดส่วนต�าแหน่ง (จ�าแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และ
กลุ่มประชากร) ในสถาบันของรัฐ (สภานิติบัญญัติระดับ
ประเทศและท้องถ่ิน บรกิารสาธารณะ และคณะตลุาการ) 
พบว่าบริบทของไทยให้นิยามของกระบวนการตัดสินใจ
ที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความ
เป็นตวัแทนท่ีดีซึง่มีขอบเขตทีก่ว้างกว่าบริบทสากล และ
สามารถน�ามาวัดผลตัวชี้วัดที่ 16.7.1 ได้ อย่างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะวัดผลการ
บรรลุเป้าประสงค์ข้อ 7 ได้ และจ�าเป็นต้องอาศัยตัวชี้วัด
ตัวแทนเข้ามาเสริมด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดท่ี 16.7.2 สัดส่วนของประชากรท่ีมีการตัดสินใจ
โดยค�านึงถึงเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร 
พบว่าบริบทของไทยแม้จะให้นิยามของการมีสิทธิตัดสิน
ใจของประชาชนเอาไว้ แต่ยงัไม่ได้มีการวดัผลแต่อย่างใด 
ซึ่งในส่วนนี้จ�าเป็นต้องอาศัยตัวชี้วัดตัวแทนอย่างดัชนีชี้
วดัหลักนติธิรรม/นติริฐัเข้ามาเพือ่ทีจ่ะสามารถน�ามาวดัผล
ตัวชี้วัดที่ 16.7.2 ได้ 

ตัวชี้วัดท่ี 16.8.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิการออก
เสียงของประเทศก�าลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 
พบว่าประเทศไทยไม่ได้มีการก�าหนดนิยามเอาไว้ใน
เป้าประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) รายงานว่า ในส่วนของเป้าประสงค์นี้ ทาง กต. 
ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้มีการขยายการมีสิทธิออกเสียง
ของประเทศก�าลังพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ ส่วนตัว
ชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดระดับสากล หากเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทุกประเทศมี 1 
เสียงเท่ากัน แต่หากเป็นระบบการจัดการการเงินเบรต
ตันวูดส์ อาทิ ธนาคารโลก และ IMF สัดส่วนการออก
เสียงขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินสนับสนุนของประเทศ และขึ้น
อยู่กับสัดส่วนของประเทศอื่นๆ ในสถาบันนั้น ทั้งนี้ กต. 
และธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ต่อไป 

ตัวช้ีวัดที่ 16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีที่มี
การแจ้งเกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ จ�าแนกตามอายุ พบ
ว่าบริบทของไทยแม้จะให้นิยามของการรับรองการเกิด 
และมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบ
ถ้วน เพราะขาดเด็กบางกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงการจด
ทะเบียนได้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยสามารถอาศัยข้อมูล
การจดทะเบียนการเกิดทัง้จากกรมการปกครอง และการ
ส�ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (Multiple Indicator 
Cluster Survey: MICS) เพื่อกล่ันกรองและคัดเลือก
ข้อมูลให้มีความถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในการวัดผล 
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ตัวชี้วัดที่ 16.9.1 นี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 16.10.1 จ�านวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การ
ถูกพราก การกักขังหน่วงเหน่ียว การทรมานผู้สื่อข่าว 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้ให้
ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็นความจริงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยยังขาดนิยามบางส่วน และมีข้อมูลบาง
ประการเท่านั้นท่ีจะน�ามาวัดผลตัวชี้วัดที่ 16.10.1 ได้ 
และหากข้อมูลใดทีย่งัขาดอยู่ก็สามารถใช้รายงานตวัชีว้ดั
ตวัแทนได้ เชน่ ข้อมลูจากองค์กร Human Rights Watch 
เข้ามาเสริมหนุนในการวัดผล

ตัวชี้วัดที่ 16.10.2 จ�านวนประเทศท่ีมีกฎหมายรองรับ
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ พบว่าประเทศไทยมีข้อมูลใน
ส่วนนีแ้ล้ว แต่ยงัไม่ครอบคลุมในการวัดผล ซึง่อาจจะต้อง
อาศัยข้อมูลอื่นบางประการเพื่อมาเสริมหนุนการวัดผล
ตัวชี้วัดที่ 16.10.2 ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น คุณภาพ
และระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูล และการ
พิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลท่ีอาศัยวิจารณญาณอัน
เป็นอัตวิสัยของคณะกรรมการ เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ 16.a.1 จ�านวนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่มี
ความเป็นอิสระและสอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris 
Principles) พบว่าประเทศไทยมีข้อมูลท่ีจะสามารถน�า
มาวัดผลตวัชีว้ดัท่ี 16.a.1 ได้เลย และสอดคล้องกับบริบท
สากลอยู่แล้ว

ตัวชี้วัดท่ี 16.b.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึก
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิดใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
ตามข้อบัญญัติพ้ืนฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติภายใต้
กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ พบว่าบริบทของ
ไทยสามารถใช้ข้อมูลทีมี่อยู่มาวดัผลตามตวัชีว้ดัท่ี 16.b.1 
ได้เพยีงบางส่วน และจะต้องอาศยัรายงานตวัชีว้ดัตวัแทน

เพื่อจะวัดผลได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลท่ีได้จาก
การวดัผลตวัชีว้ดัที ่10.3.1 เข้ามาประกอบร่วมด้วย ตลอด
จนการด�าเนนิการส�ารวจครัวเรือนเพิม่เตมิเพือ่ตอบโจทย์
ในระดับ Global ต่อไป 

 ดังท่ีได้น�าเสนอมาก่อนหน้านี ้ตวัชีว้ดัภายใต้เป้า
หมายที่ 16 และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
นั้นมีแค่บางตัวชี้วัดที่ประเทศไทยสามารถจัดเก็บข้อมูล
และวัดผลได้ทันที และในกรณีที่ประเทศไทยจัดเก็บหรือ
มีข้อมูลท่ีสามารถวัดผลได้เพียงบางส่วน ก็จะต้องอาศัย
รายงานตัวชี้วัดตัวแทน เพื่อที่จะวัดผลได้เหมาะสมกับ
บรบิทสากลมากยิง่ข้ึน อย่างไรก็ตาม ตวัชีว้ดัในบรบิทของ
สากลทีก่�าหนดขึน้มานัน้ บางตวัไม่สามารถวดัผลเป้าประ
สงค์นั้นๆ ได้ทั้งหมด อาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นมาสนับสนุน
ในการวดัผล ซึง่ข้อมูลเหล่านัน้อาจจะเป็นข้อมูลท่ีอยูใ่นรปู
ของตวัชีว้ดัหนนุเสริม (supplementary indicator) ขึน้มา
เพื่อเสริมตัวชี้วัดพื้นฐาน (complementary indicator) ใน
กรณทีีเ่ป้าประสงค์นัน้มีความซบัซ้อนในการวดัผล ซึง่ใน
ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆ ในการก�าหนดขึ้นมาให้
เข้ากับบริบทของประเทศนั้นๆ

า อ า า ที ร ท อ
ร ท ไท

 ผลการศึกษาพบว่า ขณะนี้มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง
กับเป้าหมายดังกล่าวจ�านวน 10 ตัวชี้วัด และจ�าเป็นที่จะ
ต้องตรวจสอบตัวชี้วัดที่เหลืออีก 13 ตัวชี้วัดว่าเหมาะสม
หรือไม่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�าตัวชี้วัด ในการนี้ มี
หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องกับการจดั
เก็บข้อมูลและตัวชี้วัด โดยมีกระทรวงยุติธรรม กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้ด�าเนินการหลักในการบรรลุเป้า
หมาย และมีหน่วยงานอืน่ๆ เข้ามาเสริมเพือ่ให้การวดัผล
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ส�านกังานป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงนิ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานอัยการ
สูงสุด ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
เป็นต้น 
 ในปัจจุบัน มีการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลที่
มีอยูเ่พือ่พจิารณาว่าข้อมูลทีจ่ดัเก็บดังกล่าวสอดคล้องกบั
สากลหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ในระดับ
ประเทศเท่านัน้ ทัง้นี ้คณะผูว้จิยัได้สรปุสถานะของข้อมูล
ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 16 กระจายตามปัญหาจากการ
จัดเก็บข้อมูลข้างต้น โดยแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทตาม
ความพร้อมของข้อมูล ดังตารางที่ 1

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ารา ที า อ อ ด อ า า ที ร า า า า าร ด าด า า รอ อ อ

ารดา า อ า า ี
า า ที ร ท อ ร ท ไท  

การด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับเป้า
หมายที่ 16 ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามี
หน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐด�าเนินการใน
ส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัเป้าหมายที ่16 ในส่วนของภาครฐั เป้า
หมายที่ 16 จะแทรกอยู่ในแผนพัฒนาประเทศ ปรัชญา
เศรษฐกิจ หรือดัชนีต่างๆ ในประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง มาตรฐานและดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ดัชนีชี้วัดด้านสังคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) เป็นต้น ส�าหรับ
ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ได้มีการก่อตั้งเครือ
ข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand) เพื่อยกมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและค�านึงถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งคล้ายคลึงกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) แต่มุ่งเน้นไปที่การท�างานมิติ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า และการปราบปรามคอร์รัปชันของ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาควิชาการ ได้
มีการจัดท�าดัชนีต่างๆ เพื่อน�ามาวัดผลในระดับประเทศ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 16 เช่น ดัชนีชี้วัด
คอร์รัปชนัโดยมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ดัชนคีวามเป็น
ธรรมทางสังคมโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดัชนี
ประสทิธผิลประเทศไทย (Thailand Effectiveness Index: 
TE Index) และภาคความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะผู้
วจิยัพบว่ามีดัชนบีางตวัทีจ่ดัท�าโดยภาควชิาการและภาค
ประชาสงัคมทีน่่าจะเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับเป้าหมายที่ 
16 บางประการ ได้แก่ แนวทางการจัดท�าและการใช้ตัวชี้
วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังนี้ การวัดผล
ดังกล่าวสามารถน�ามาใช้วัดผลเป้าหมายที่ 16 ในส่วนที่
เป็น proxy หรือมีตัวชี้วัดหนุนเสริมขึ้นมาเพื่อเสริมตัวชี้
วัดพื้นฐาน ในกรณีที่เป้าประสงค์นั้นมีความซับซ้อนใน
การวัดผลก็ได้

า รอ อ ร ท ไท าร รร า า
ที

ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความพร้อมใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16 ควรจะค�านึง
ถงึปัจจยัหลายๆ ปัจจยั ในทีน่ีค้ณะผูว้จิยัได้อาศยัแนวทาง 
3 แนวทางในการประเมิน ได้แก่ 1) ความพร้อมจาก
แนวทางสภาพปัญหาของการวัดผล 2) ความพร้อมจาก
หน่วยงานหลักและหน่วยงานรองท่ีรับผิดชอบในการจัด

เก็บข้อมูล และ 3) ความพร้อมของข้อมูลท่ีมีอยู ่ทัง้นี ้จาก
การวิเคราะห์พบว่าประเทศไทยยังคงขาดความพร้อมใน
การวัดผลและบรรลุเป้าหมายที่ 16 เพราะทั้ง 3 แนวทาง
ยังคงขาดความสมบูรณ์ มีเฉพาะแนวทางที่ 2 ท่ีพร้อม
มากกว่าแนวทางอื่น แต่การบูรณาการร่วมกับภาคส่วน
อื่นๆ ยังคงมีข้อจ�ากัด และยังคงต้องประสานความร่วม
มือต่อไปเพื่อท�าให้การวัดผลมีประสิทธิภาพและสะท้อน
ภาพรวมของประเทศในเป้าหมายที่ 16 อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

าร ด าด า า อ า ร ์ที
 คณะผูว้จิยัได้ประมวลผลการศกึษาและวเิคราะห์
ข้อมูลท่ีมีข้างต้นท้ังหมด ผนวกกับการส�ารวจความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดล�าดับความ
ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายท่ี 16 และการประเมินใน
เชิงคุณภาพของคณะผู้วิจัย ซึ่งได้จัดล�าดับความส�าคัญ
เป็น 4 ลักษณะคือ 1) ตามการส�ารวจความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 2) ตามมิติ
ด้านการให้ผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วโดยสามารถด�าเนินการได้
ทันที 3) ตามมิติด้านความส�าคัญและการเป็นพื้นฐาน
ส�าหรับต่อยอดในการพัฒนา และ/หรือบรรลุเป้าประ
สงค์อื่นๆ และ 4) ตามมิติที่มีความพร้อมอยู่แล้ว และน่า
กังวลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆ จึงไม่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วนในการด�าเนินการ และสามารถสรุปการจัดล�าดับ
ความส�าคัญของเป้าประสงค์ที่ 16 ได้เป็น 3 ล�าดับ ดังนี้ 
ล�าดับที่ 1 คือ เป้าประสงค์ที่อยู่ในมิติด้านการให้ผลลัพธ์
ท่ีรวดเร็วโดยสามารถด�าเนินการได้ทันที กับ มิติด้าน
ความส�าคัญและการเป็นพื้นฐานส�าหรับต่อยอดในการ
พัฒนา และ/หรือบรรลุเป้าประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ เฉพาะ
เป้าประสงค์ที่มีความเป็นพื้นฐานในระดับต้นเท่านั้น 
ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 
10 เป้าประสงค์เพื่อการน�าไปปฏิบัติที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่7 และเป้าประสงค์เพือ่การน�าไปปฏิบัตทิี ่2 
ล�าดับที่ 2 คือ เป้าประสงค์ท่ีอยู่ในมิติด้านความส�าคัญ
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และการเป็นพื้นฐานส�าหรับต่อยอดในการพัฒนา และ/
หรือบรรลุเป้าประสงค์อื่นๆ ท้ังนี้เฉพาะเป้าประสงค์ที่มี
ความเป็นพืน้ฐานในระดับรอง ได้แก่ เป้าประสงค์ที ่1 และ
เป้าประสงค์ที่ 6 และ
 ล�าดับท่ี 3 คือ เป้าประสงค์ที่อยู่ในมิติที่มีความ
พร้อมอยู่แล้ว และน่ากังวลน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับมิติ
อืน่ๆ จงึไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนนิการ ได้แก่ 
เป้าประสงค์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 8 และเป้าประสงค์ที่ 9

าร าร อ ี า ร ารทา อ
ดา ร า อ รร า
า ที

การส�ารวจเบื้องต้นพบว่า การพัฒนาประเทศใน
ช่วงที่ผ่านมา (ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559) ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ทั้ง
ปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ วิกฤตทาง
ด้านสังคม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการบริหารการจัดการภาครัฐ 
โดยสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาข้างต้นมาจากความ
อ่อนด้อยประสิทธิภาพในการสร้างสังคมที่สงบสุข เข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมและการมีสถาบันท่ีมีความรับ
ผิดชอบในประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องสร้าง
สังคมที่สงบสุข การเข้าถึงความยุติธรรม และสถาบันที่
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและบูรณาการที่ดียิ่ง
ขึน้ โดยจะต้องพฒันาทัง้ด้านนติธิรรม ด้านคณุธรรม ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความรับผดิชอบและตรวจสอบได้ ด้าน
ความมีส่วนร่วมและด้านความคุ้มค่า เพื่อเป็นพื้นฐานที่
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ มีความเป็น
ธรรม มีความยัง่ยืน และมีความเข้มแขง็ ดังนัน้ เป้าหมาย
ที่ 16 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย แต่ยังคง
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป้าหมายที่ 16 ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะประเทศไทย
มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่บรรลุการ
พฒันาทีย่ัง่ยืนเป้าหมายท่ี 16 ในระดับปานกลางอยู ่อกีทัง้

ภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ (ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม ภาควชิาการ ฯลฯ) ยังให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาท่ียัง่ยนืเป้าหมายที ่16 ในระดับทีม่ากน้อยแตกต่าง
กันออกไป ท�าให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายที่ 16 
เป็นไปในระดับปานกลางไปจนถึงล่าช้า 

อ อ า ร ารที า า ด รอ ี
ารทีดีที ทา รร า า ที

 คณะผู้วิจัยได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการที่น่า
จะเป็นคานงัด (Tipping point) หรือวิธีการท่ีดี (Best 
practices) ทีจ่ะท�าให้บรรลแุต่ละเป้าประสงค์ในเป้าหมาย
ที่ 16 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้น�าเสนอสาระส�าคัญ
ตามการจดัล�าดับความส�าคญัรายเป้าประสงค์ข้างต้นไว้ 3 
ล�าดับดังนี้
ล�ำดับที่ 1 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ที่อยู่ใน 2 มิติ 
คือ มิติด้านการให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วโดยสามารถ
ด�าเนินการได้ทันท ีได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์
ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 10 เป้าประสงค์เพื่อการน�าไปปฏิบัติ
ที่ 1 และมิติด้านความส�าคัญและการเป็นพื้นฐาน
ส�าหรบัต่อยอดในการพฒันา และ/หรอืบรรลเุป้าประ
สงค์อื่นๆ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 7 และ
เป้าประสงค์เพื่อการน�าไปปฏิบัติที่ 2 ดังนี้

ดา าร ์ทีร ด ร ด า าร ดา
ารไดท ที
·	เป้ำประสงค์ที่ 2 จุดที่น่าจะเป็นคานงัด หรือวิธี

การที่ดี ที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี ้คือ 
1) ความมุ่งม่ันของรัฐบาลในการยุติการข่มเหง 

การใช้หรือหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การ
ค้ามนษุย์ และความรุนแรงและการทรมานทกุ
รูปแบบที่มีต่อเด็ก ซึ่งท่ีผ่านมาประเทศไทย
เผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีมีรูปแบบที่
ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ได้แก่ กรณีการค้า
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บริการทางเพศ กรณีแรงงานบังคับให้ขาย
ดอกไม้ ขอทาน หรือท�างานรับใช้ตามบ้านใน
เขตตวัเมือง หรือกรณท่ีีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ในภาคใต้ของประเทศไทยยงัเกณฑ์และใช้เด็ก
มาร่วมปฏิบตักิารลอบวางเพลงิหรือท�าหน้าที่
สอดแนม หรือกรณีภาคอุตสาหกรรมการ
ประมง ในการนี ้รัฐบาลได้อาศยัอ�านาจมาตรา 
44 ในการปราบปรามผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ 

2) ที่ผ่านมา ประเด็นดังกล่าวมีการให้ความ
ส�าคัญในระดับโลก โดยประเทศสหรฐัอเมริกา
ได ้ด� า เนินการจัดท�ารายงานค ้ามนุษย ์ 
Trafficking in Persons (TIP) Report ซึ่ง
เป็นรายงานประจ�าปีท่ีกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐฯ จะต้องจัดท�าตามกฎหมาย
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking 
Victims Protection Act: TVPA) ค.ศ. 2000 
โดยประเมินสถานการณ์และการด�าเนินการ
ต่อต้านการค้ามนษุย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกรวม 188 ประเทศ กฎหมาย TVPA ได้
รับการอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐฯ เม่ือปี ค.ศ. 
2000 เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ โดยมีการจัดตั้ง
ส�านักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการ
ค้ามนุษย์ Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons (J/TIP) ข้ึนภายใต้
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีหน้าทีห่ลัก
ในการตรวจสอบและป้องกันปัญหาการค้า
มนษุย์ทัง้ภายในสหรัฐฯ และในประเทศต่างๆ 
โดยหนึง่ในหน้าท่ีหลักของส�านกังาน TIP กคื็อ 
การจัดท�ารายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ 
ในเดือนมิถนุายนของทุกปี และในรายงานการ
ค้ามนษุย์ปี 2559 ประเทศไทยถกูเลือ่นอนัดับ
จากบัญชีที่ 3 สู่ “บัญชีที่ 2 ต้องจับตา” หลัง

จากเมื่อปี 2558 อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) 
ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์ค้ามนุษย์
ระดับเลวร้ายท่ีสุดอันเป็นผลสืบเนื่องจาก
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลนั่นเอง 

·	 เป้ำประสงค์ที่ 5 จุดที่น่าจะเป็นคานงัด หรือ
วิธีการท่ีดี ที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์
นี้  คือ สมการคอร์รัปชันอันเป็นผลมาจาก
แนวคิดของ Robert Klitgaard2 นักวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีอธบิายสาเหตขุองการคอร์รัปชนั
ไว้ว่า “คอร์รัปชัน” มาจากผลรวมของการมี
อ�านาจผูกขาด (Monopoly) กับการใช้ดุลยพินิจ 
(Discretionary) หกัออกด้วยความรับผดิชอบต่อ
หน้าท่ีในต�าแหน่ง (Accountability) C = M + D – 
A ดังนัน้ หากสามารถลด M กับ D และเสรมิ A ให้
มีประสิทธิภาพก็จะไม่เกิด C อย่างแน่นอน ทั้งนี้ 
ในการที่จะลด M นั้น คือ การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังได้แก่ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า 
พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ เป็นต้น ในขณะที่การ
ลด D นั้น สามารถจะกระท�าได้โดยการเปิดช่อง
การใช้วิจารณญาณให้น้อยที่สุด เพราะเป็นเรื่อง
ของอัตวิสัย และพิสูจน์ได้ยากว่าเป็นธรรมและ
เท่าเทียมหรือไม่ ทัง้นี ้อาจจะอาศัยหลักการทาง
สถิติซึ่งมีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม ในส่วน
สุดท้าย คือ การเสริม A นั้น จะต้องมีการปรับ
กฎหมายที่ให้คุณและให้โทษในการทุจริตอย่าง
จริงจัง และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใส 
และสามารถเข้าถงึข้อมูล (เป้าประสงค์ท่ี 6) รวม
ทั้งการสร้างกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้

2 R. Klitgaard, Corrupt City: A Practical Guide to Cure and Pre-
vention (Oakland: ICS Press, 2000), pp. 31-34
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ให้ข้อมูล (เป้าประสงค์ที่ 10) ก็จะช่วยลดปัญหา
ทุจริตซึ่งสามารถด�าเนินการได้ทันทีเพราะมี
กฎหมาย และสถาบันในการก�ากับดูแลอยู่แล้ว 
เพียงแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
จดัให้มีมาตรการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูลหรือเบาะแส
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
แจ้งกับเจ้าหน้าที่  

·	 เป้ำประสงค์ที่ 10 จุดที่น่าจะเป็นคานงัด หรือ
วิธีการที่ดี ที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี้ คือ 
1) การเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ควรจะมลีกัษณะเป็น Open government data 
คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้มากที่สุด
ผ่านการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ มีการระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดจ�าเป็นต้องเปิดเผย 
บ้าง และข้อมูลเหล่านัน้จะต้องเปิดเผยให้หมด 
บนเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องรอค�าตัดสินจาก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถือครองข้อมูลหรือจาก
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร (ก.ว.ฉ.) 

2) ปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร “ราชการ” ให้
เป็น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร “สาธารณะ” ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจท่ีส�าคัญซึ่งอาจส่ง
ผลดี/ผลเสียต่อสาธารณะด้วย 

3) ส�าหรับกระบวนการวนิจิฉยัว่าข้อมูลนัน้ควรจะ
เปิดเผยหรอืไม่ ควรจะปรับใช้จากกระบวนการ
ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น การประเมินผล
ได้ผลเสีย (prejudice test) ของส�านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งสหราช
อาณาจักร (Information Commissioner’s 
Office: ICO) ซึ่งหลักการเเละกระบวนการ
วนิจิฉยัของ ICO นัน้มีการประกาศชดัเจนบน
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพือ่สร้างความโปร่งใส
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ในขั้นตอนการพิจารณา เช่น มีการให้ข้อมูล
ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยไม่ได้มีก่ีชนิด และข้อมูล
เหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบใด
บ้างเพื่อพิสูจน์ว่าควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิด
เผย มีการยกตัวอย่างกรณีที่ผลการร้องขอ
ให้เปิดเผยข้อมูลได้รับการอนุมัติพร้อมแสดง
เหตุผลว่าเหตุใดจึงได้รับการอนุมัติ และกรณี
ตัวอย่างที่ผลการร้องขอไม่ผ่านการอนุมัติ
พร้อมเหตุผล 

4) ควรมีการเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปกปิด
ข้อมลูให้มีความรุนแรงกว่าโทษของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
เนื่องจากในปัจจุบันโทษของผู้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นรุนแรงกว่าโทษของผู ้ท่ีปกปิด
ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีแรงจูงใจ
ที่จะปกปิดข้อมูลข่าวสารมากกว่า 

5) ปรับโครงสร้างให้ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารราชการ (สขร.) เป็นหน่วย
งานอิสระมีอ�านาจชี้ขาดว่าข้อมูลใดเปิดเผย
ได้หรือไม่ และมีอ�านาจในการลงโทษผู ้ที่
ไม่ปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยหรือไม่ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เนื่องจากใน
ปัจจุบันนั้น สขร. เป็นหน่วยงานราชการใน
สงักัดส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรแีละ
ไม่มีอ�านาจบังคับค�าวินิจฉัยด้วยตนเอง แต่
ต้องอาศัยอ�านาจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ในการบังคับ การบังคับให้เปิดเผยข้อมูลจึงมี
ความเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงได้ 

6) ควรมีการปรับปรุงระบบและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อมารอง
รับข้อมูลจ�านวนมากท่ีจะต้องเปิดเผยตาม
หลักการ open government data ซึ่งจะช่วย
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส�าคัญขาดหายไปและลด
เวลาในการสืบค้นให้สั้นลง 
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7) เพื่อปกป้องส่ือจากการแทรกแซงของรัฐ
ผ่านการให้เงินสนับสนุน ควรมีกฎหมายว่า
ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อ
ให้การซือ้โฆษณาของรัฐมีการหวงัผลทางการ
เมืองน้อยลง เช่น ให้มีการก�าหนดแผนงาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์และวงเงินล่วงหน้า
ในแต่ละปีงบประมาณก่อนการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐหยุดสนับสนุน
สื่อที่วิจารณ์รัฐบาลหรือน�างบประมาณไป
สนับสนุนส่ือที่เป็นฝ่ายเดียวกับตนได้อย่าง
อิสระ ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายว่าด้วยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐควรก�าหนด
ให้ภาครัฐสามารถใช้จ่ายด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้ก็ต่อเม่ือเนื้อหาของการ
โฆษณาเก่ียวข้องกับบทบาทและพันธกิจ
ของหน่วยงาน และการโฆษณานั้นจะต้อง
ไม่มีรูปหรือชื่อของบุคคลผู้ซื้อส่ือปรากฏอยู่ 
เพื่อป้องกันมิให้รัฐใช้เงินแผ่นดินไปกับการ
โฆษณาส่วนตัว 

8) การส่งเสริมบทบาทของส่ือ ควรก�าหนดให้
บรรณาธิการข่าวขององค์กรส่ือต่างๆ แยก
ออกจากโครงสร้างของฝ่ายธุรกิจและฝ่าย
บริหาร ควรสนับสนุนให้ทุกองค์กรสื่อมีการ
จัดตั้งสหภาพผู้สื่อข่าวเพื่อเพิ่มอ�านาจให้กับ
ผูส่ื้อข่าวในระดับล่างในการต่อรองกับผูบ้รหิาร
ขององค์กรซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงจากภาค
การเมืองและภาคธุรกิจ 

9) ด้านการพัฒนาบทบาทของสมาคมวิชาชีพ
สื่อ ควรให้สมาคมวิชาชีพสื่อและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรม
ผู้สื่อข่าว มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาค
ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในวงการสื่อเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการก�ากับดูแลและการจัดอบรม
สื่อในอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกับอัตราส่วน

ของผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อ เจ้าของสื่อและ
บรรณาธิการ และ 

10) ควรมีการปรับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ร้องเพื่อริดรอนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 
(Anti-Strategic Lawsuit Against Public 
Participation: Anti-SLAPP) โดยรายละเอียด
ของกฎหมายอาจเป็นดังนี้ ในขั้นต้น จ�าเลย
จะต้องเป็นผู้พิสูจน์ก่อนว่าประเด็นท่ีตนถูก
ฟ้องนั้นเป็นประเด็นสาธารณะหรือไม่ หาก
พิสูจน์ได้แล้วโจทก์จะต้องพิสูจน์กลับว่าการ
ฟ้องของตนมีมูลอย่างไร ข้อแก้ตัวของจ�าเลย
ฟังไม่ข้ึนอย่างไร หากพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์
ได้แต่ศาลเห็นว่าการฟ้องของโจทก์ยังคงเป็น
ไปเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่าง
เดียวคดีจะถูกยกฟ้องทันที นอกจากนี้หาก
โจทก์แพ้คดีโจทก์จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ
จ�าเลยทั้งหมด และทนายฝ่ายจ�าเลยจะได้
ค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของผลตอบแทน
การชนะคดีเพื่อจูงใจให้ทนายมีแรงจูงใจช่วย
จ�าเลยมากขึน้ ย่ิงไปกว่านัน้ หากจ�าเลยพสิจูน์
แล้วว่าประเด็นที่ตนวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็น
ประเด็นสาธารณะ ในระหว่างกระบวนการ
ฟ้องร้องนั้นโจทก์จะไม่สามารถด�าเนินการใน
ประเด็นที่จ�าเลยวิจารณ์ได้อีก

·	 เป้ำประสงค์เพื่อกำรน�ำไปปฏิบัติที่ 1 จุดที่น่า
จะเป็นคานงัด หรือวิธีการที่ดี ที่จะท�าให้บรรลุใน
เป้าประสงค์นี้ คือ 
1) องค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานอืน่ต้องได้รบัการสนบัสนนุให้มี
ความเป็นอสิระอย่างแท้จรงิในการด�าเนนิงาน 
ซึ่งท�าได้ด้วยมาตรการ 2 ประการ คือ หนึ่ง 
การสร้างความหลากหลายในคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการองค์กรอิสระ โดย
ควรมีท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และ
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สอง การปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณ 
โดยการจดัสรรงบประมาณให้กบัองค์กรอสิระ
ควรท่ีจะมีความเหมาะสมกับภาระงานที่ได้
รับเพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรในการท�างาน
เพียงพอและควรให้ท่ีมาของงบประมาณมี
ความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร โดยอาจท�าได้
หลายวิธี เช่น การรับประกันงบประมาณขั้น
ต�่าที่องค์กรอิสระจะได้ การก�าหนดให้องค์กร
อิสระเสนอของบประมาณผ่านรัฐสภาแทนที่
จะเสนอขอจากฝ่ายบริหาร หรือการก�าหนด
งบประมาณโดยอตัราส่วนเทียบเคยีงจากภาษี
สรรพสามิต รายได้ประชาชาติ หรือจ�านวน
ประชากร เป็นต้น 

2) ด้านการสร ้างสายความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ควรก�าหนดให้องค์กรอสิระเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนทั้งใน
อดีตและปัจจุบันเท่าที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ แก่สาธารณชนภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดตายตัวแน่นอน เพื่อให้กลไก
ความรับผิดชอบถูกเชื่อมโยงไปสู่ประชาชน
ในที่สุด และ 

3) การเสนอร ่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว ่าด ้วยคณะกรรมการสิทธ ิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งจะก�าหนด
บทบาทหน้าที่การท�างานของกรรมการสิทธิ
มนุษยชน อันจะเป็นการสอดคล้องกับหลัก
การปารีสทีเ่ก่ียวข้อง 2 เร่ืองคือ 1. การสรรหา
ผู้แทน และ 2.หลักการท�างานที่เป็นอิสระ ทั้ง
ด้านบุคลากรและงบประมาณ (เพียงพอ) ซึ่ง
ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะก�าหนดกระบวนการ
สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งจะเน้นให้มี
ความหลากหลาย โดยรัฐได้เข้ามาพยายาม
แก้ไข และน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น

ดา า า าร า ร ด
า ร อ อด าร า รอ รร า
ร ์อ

·	 เป้ำประสงค์ที่ 3 จุดที่น่าจะเป็นคานงัด หรือวิธี
การที่ดี ที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี้ คือ 
1) การสังคายนากฎหมายจะต้องด�าเนินการ

โดยหน่วยงานกลาง มิใช่ให้กระทรวงซึ่งดูแล
กฎหมายเป็นผู้เสนอขึ้นมา หากประเทศไทย
ต้องการการช�าระกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติจะต้องมีหน่วยงานกลางที่เข้า
มาด�าเนินการ และต้องมีกระบวนการในการ
เปิดรับและกล่ันกรองข้อเสนอจากภาคธุรกิจ
และจากสาธารณชนด้วย 

2) การวางระบบสงัคายนากฎหมายสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ระยะ คือ ในระยะแรก (Phase I) จะ
เป็นการวางแผนการปฏิบัตกิาร (Operational 
Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียดของแผนตั้งแต่เรื่อง
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หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการสังคายนา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักการและ
แนวทางในการประเมินกฎหมาย แนวทาง
ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้
เสียและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การด�าเนิน
การมีความโปร่งใส และสุดท้ายคือโรดแม็บ
ในการน�าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยราย
ละเอยีดของกิจกรรม วธิกีารด�าเนนิการและงบ
ประมาณที่ต้องใช้ เนื่องจากในการจัดท�าแผน
ดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีการศึกษาแนวนโยบาย
และหลักการในการประเมินกฎหมาย สภาพ
แวดล้อมในเชิงสถาบันและในเชิงกฎหมาย 
กระบวนการและขั้นตอนที่เป็นทางการตลอด
จนข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ ส�าหรับ
กระบวนการสังคายนาในระยะที่สอง (Phase 
II) นั้น จะเป็นการน�าพิมพ์เขียวมาปฏิบัติ ขั้น
ตอนนีอ้าจใช้เวลาประมาณ 1-3 ปีขึน้อยูก่บัว่า
ต้องการให้กระบวนการครอบคลุมกฎหมาย
หลักและกฎหมายรองจ�านวนมากน้อยเพียง
ใด เช่น บางประเทศให้ความส�าคัญเฉพาะ
กฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ บาง
ประเทศให้ความส�าคัญกับกฎหมายด้านภาษี 
เป็นต้น โดยการด�าเนินการในระยะที่สองจะมี
ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนือ่งในรูปแบบของผล
การประเมินผลกระทบ และความคุ้มค่าของ
กฎหมายแต่ละฉบบัพร้อมข้อเสนอแนะว่าควร
มีการปรบัปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเหล่า
นั้นหรือไม่ อย่างไร 

3) การก�าหนดระยะเวลาและ/หรือการออกแบบ
การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment: RIA) 
ให้มีความเหมาะสม (Right timing/Design) 
โดยต้องก�าหนดให้การท�า RIA เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายที่ต้องท�าการปฏิรูป และต้อง

มีเป้าหมายในการน�า RIA มาใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม รวมท้ังสร้างแรงจงูใจให้แก่หน่วยงาน
ราชการด้วย 

4) การออกแบบขั้นตอนหรือกระบวนการใน
การท�า RIA ให้มีความเหมาะสม (Right 
method) โดยข้ันตอนแรกต ้องก�าหนด
ขอบเขตของกฎหมายที่จะประเมินว่าเป็น
กฎหมายประเภทใด เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ประเมินกฎหมายเฉพาะในระดับพระราช
บัญญัติเท่านั้น ดังนั้น จึงควรขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมถึงกฎหมายประเภทที่เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายที่
เสนอโดยภาคประชาชน และกฎหมายล�าดับ
รอง รวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานที่มี
อ�านาจก�ากับดูแลด้วย เม่ือก�าหนดขอบเขต
ของกฎหมายที่จะประเมินแล้ว ขั้นตอนล�าดับ
ต่อไปควรเป็นการก�าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือท่ีเก่ียวข้องโดยควร
มีการก�าหนดให้มีการด�าเนินการรวม 3 คร้ัง 
คือ 1) การรับฟังความคิดเห็น “ก่อนการยก
ร่างกฎหมาย” เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
จ�าเป็นในการร่างกฎหมาย 2) การรับฟังความ
คิดเห็น “เมื่อมีการยกร่างกฎหมายแล้ว” เพื่อ
ประเมินผลกระทบทางกฎหมายและทางเลอืก
อืน่ และ 3) การรบัฟังความคิดเหน็ “เม่ือมีการ
ปรับปรุงร่างกฎหมายแล้ว” เพื่อพิจารณาราย
ละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ของกฎหมาย และ
ขั้นตอนการท�า RIA ล�าดับสุดท้ายคือ ต้อง
ก�าหนดเนือ้หาสาระของการประเมิน และหลัก
การในการรับฟังความคดิเหน็ของสาธารณชน 
โดยรปูแบบของเนื้อหาสาระที่จะประเมินหรอื
วิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น
ควรก�าหนดกรอบหรือเป้าหมายให้ชัดเจน 
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โดยเฉพาะรูปแบบของเรื่องที่มีความส�าคัญ 
ทั้งนี้ ควรก�าหนดวิธีการในการประเมินให้
ชัดเจน โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญ วิธี
การในการประเมินควรด�าเนินการในรูปแบบ
ฟอร์มมาตรฐาน (Spreadsheet) แทนค�าถาม
ปลายเปิดที่เป็นกากบาท (tick the box) และ
ควรเน้นการประเมินในเชงิคณุภาพโดยอาศยั
ข้อมูลท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นเป็น
หลัก ส่วนหลักการในการรับฟังความคิดเห็น
ของสาธารณชน สามารถน�าหลกัของประเทศ
ในกลุ่ม OECD มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ได้ 

5) การคัดเลือกองค์กรในการตรวจสอบการท�า 
RIA ให้มีความเหมาะสม (Right Institution) 
เพื่อให้คุณภาพของการท�า RIA เป็นไปอย่าง
มีประสทิธภิาพ ควรมีหน่วยงานกลางท่ีรบัผดิ
ชอบในการส่งเสรมิ ตดิตาม และตรวจสอบการ
ประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมายด้วย 

6) หลังการปรับปรุงและแก้ตัวบทของกฎหมาย
ผ่านกระบวนการ RIA แล้ว กฎหมายที่จะ
ออกมาใหม่ควรมีการตั้งระยะเวลาหรืออายุ
ของตัวบทกฎหมาย เพื่อลดความซ�้าซ้อนท่ี
จะออกกฎหมายใหม่ออกมา นอกจากนี้ ควร
ก�าหนดระยะเวลาของการทบทวนกฎหมาย 
(การจัดท�ากฎหมายอาทิตย์อัสดง (sunset 
legislation)) ให้จริงจังและมีระยะเวลาในการ
ทบทวนกฎหมายใหม่ที่ชัดเจน 

7) การก�าหนดระยะเวลาของกฎหมาย ควร
ก�าหนดตามประเภทและความส�าคัญของกฎ
หมายนัน้ๆ ด้วย อาท ิกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ
วิถีชีวิตไม่ควรมีการก�าหนดวันหมดอายุของ
ตัวบทกฎหมาย เนื่องจากเป็นกฎหมายท่ีมี
ความส�าคัญไม่ควรเปล่ียนแปลงบ่อยจะท�าให้

เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ และ 
8) นอกจากการก�าหนดอายุของตัวบทกฎหมาย

แล้ว การจัดท�ากฎหมายอาทิตย์อัสดงยัง
สามารถใช้ในการก�าหนดอายุของตัวหน่วย
งานท่ีตั้งขึ้นมาได้อีกด้วย ว่าหน่วยงานนั้นๆ 
มีอายุเท่าไร และตั้งมาตามวัตถุประสงค ์
หรือไม่ โดยการกระท�าเช่นนี้ท�าให้รัฐบาล
สามารถก�าหนดงบประมาณท่ีจะอนุมัติให้
แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น และ
ยังลดความซ�้าซ้อนของการท�างานในตัวของ 
หน่วยงานเองอีกด้วย

·	 เป้ำประสงค์ที่ 7 จุดที่น่าจะเป็นคานงัดหรือวิธี
การที่ดีที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี้ คือ 
1) คณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ (กอสส.) ควรมีอ�านาจในการ
ก�าหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองได้ 

2) กอสส. ต้องมีอ�านาจมากขึ้นในการให้คุณให้
โทษต่อโครงการ อย่างน้อยต้องมีอ�านาจบังคบั
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการออกมาชี้แจง
ต่อสาธารณะในกรณีท่ีผลการตัดสินใจของ
โครงการไม่ตรงกับค�าแนะน�าของ กอสส. และ
หากเจ้าของโครงการหรอืผูเ้ก่ียวข้องปฏิเสธที่
จะร่วมมือจะต้องมีการก�าหนดความผิดทาง
อาญาไว้ด้วย 

3) กอสส. ควรติดตามผลการด�าเนินการของ
โครงการท่ีมีความเส่ียงที่จะก่อให้เกิดผลกระ
ทบร้ายแรงเป็นระยะ และ กอสส. ควรมีอ�านาจ
ให้ค�าแนะน�าใหม่ได้อีกเรื่อยๆ 

4) การตัดสินใจปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลเก่ียว
กับโครงการท่ีมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผล 
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กระทบร้ายแรงนัน้ ให้เป็นไปตามหลกัการของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

5) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าร่วมท�า
ประชาพิจารณ์ให้ประกาศต่อสาธารณะ โดย
ควรมีการจดัประเภทผูเ้ข้าร่วมประชาพจิารณ์
เป็นหมวดหมู่ และในกรณีท่ีมีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมท�าประชาพิจารณ์เป็นจ�านวนมาก ให้
แต่ละหมวดหมู่ส่งตวัแทนเข้าร่วม หรอืต้องให้
ความส�าคัญแก่กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยก่อน 

6) รายชื่ อผู ้ มี โอกาสได ้ รับเ ลือกเป ็นคณะ
กรรมการประชาพิจารณ์ควรประกาศออกสู่
สาธารณะก่อนการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
แล้วจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายแสดงความเหน็ วจิารณ์และเปลีย่นแปลง
รายชื่อกรรมการในระยะเวลาหนึ่ง จนเป็นที่
ยอมรับของท้ังสองฝ่ายแล้วจึงแต่งตั้งคณะ
กรรมการประชาพิจารณ์ชุดดังกล่าว 

7) การท�างานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์
จะต้องอ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผูเ้ข้า
ร่วมท�าประชาพิจารณ์และประชาชนท่ัวไปใน
การเข้าถึงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโครงการและ
นโยบายนั้นๆ 

8) บทบาทและขอบเขตอ�านาจหน ้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. 
ควรปรับให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให ้
ขัดแย้งกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในการจัดท�าบริการสาธารณะ 

9) ผลกระทบในการออกกฎหมาย และการ
สั งคายนากฎหมายเก ่า  (Regu la tory 
Guillotine) ต้องได้รับการประเมินเพื่อแก้ไข
ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายลูกที่รับรอง
หลักการสิทธิชุมชนที่จะออกมาใหม ่ กับ
กฎหมายเก่าที่มีอยู่เเล้ว เพื่อให้อ�านาจหน้าที่
ของ อปท. และความต้องการของชมุชน ไม่ขดั
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แย้งกับหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และ 

10) พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้อง
ปรับปรุง เพื่อลดต้นทุนแก่ประชาชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการท้องถิน่

·	 เปำ้ประสงค์เพื่อกำรน�ำไปปฏิบัติที่ 2 จุดที่น่า
จะเป็นคานงัดหรือวิธีการที่ดีท่ีจะท�าให้บรรลุใน
เป้าประสงค์นี้ คือ 
1) การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
ศาล องค์กรตรวจสอบ ผู้น�าชุมชน ฯลฯ โดย
พิจารณาวิธีการที่จะท�าให้สะดวกขึ้นในการ
เข้าถึงกลไกแก้ไขความเดือดร้อนท่ีเก่ียวกับ
การเลือกปฏิบัติ

2) การสร้างแรงจูงใจส�าหรับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
มีหน้าท่ีขจดัการเลือกปฏิบัตหิรือกลไกรับเร่ือง
ร้องเรยีนและวดัผลการด�าเนนิการขององค์กร

ด้วย KPI ทั้งนี้ หากองค์กรใดประสบความ
ส�าเร็จก็ให้ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในปีถัด
ไปเพื่อท�างานตอบสนองภารกิจของตนเอง
ต่อไป หรือในกรณีที่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ก็จะ
ถกูลดงบประมาณและสะท้อนความน่าเชือ่ถอื
ขององค์กรนัน้ๆ ในการจดัการกบัภารกิจตาม
อ�านาจหน้าที่ของตน 

3) การสร ้างสันติภาพตามแนวทางสันติวิธ ี
เพราะสันติวิธีจะท�าให้เกิดความสงบ ความ
สมานฉันท์และความพอใจร่วมกัน ทั้งนี้ จะ
ต้องสร้างกิจกรรม กระบวนการ/มาตรการ
ต่างๆ นอกเหนือจากการใช้ก�าลังอาวุธที่คู่ขัด
แย้งได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
โดยอาจร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วย เพื่อยุติ
ความรุนแรงสร้างสังคมที่ทุกฝ่ายพออยู่ร่วม
กันได้

4) ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
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ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติในทุกรูป
แบบ (ICERD) โดยรัฐสมาชิกมีหน้าท่ีน�าส่ง
รายงานฉบับแรก (Initial Report) ภายใน 1 
ปีหลังจากที่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติมีผลบังคับส�าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยลงนามและให้
สัตยาบันในปี พ.ศ.2546 (2003) โดยจะต้อง
ส่งรายงานให้คณะกรรมการ ICERD เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปของการน�า ICERD 
มาใช้ทุกๆ 4 ปีหลังจากที่ส่งรายงานฉบับแรก 
นอกจากนัน้คณะกรรมการฯ ยงัอาจจะร้องขอ
ให้รัฐบาลส่งรายงานเฉพาะตามเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่ถูกหยิบยกเป็นข้อกังวล
นั้นๆ โดยคณะกรรมการฯ จะท�าหน้าที่ตรวจ
สอบการน�าอนสุญัญาไปปฏิบัต ิทัง้นีใ้นมาตรา 
14 ของอนุสัญญากล่าวถึงมาตรการพิเศษใน
การร้องเรียน (Individual communication) 

ทัง้นี ้โดยหลักการเรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นการ
สร้างพันธะระหว่างรัฐกับประชาชนในรัฐ และ
ก�าหนดให้รัฐต้องท�าหน้าที่สร้างความเคารพ 
ปกป้องคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ และท�าให้
เป็นจริงตามอนุสัญญา

ล�ำดับที่ 2 คือ มิติด้านความส�าคัญและการเป็นพ้ืน
ฐานส�าหรบัต่อยอดในการพฒันา และ/หรอืบรรลเุป้า
ประสงค์อื่นๆ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 
6 จ�าแนกตามรายเป้าประสงค์ได้ดังนี้

·	 เป้ำประสงค์ที่ 1 จุดที่น่าจะเป็นคานงัด หรือวิธี
การที่ดีที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี้ คือ 
1) การสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

ที่ดีทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าว
คือ หากประชาชนมีรายได้ที่ดีและได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูก
ทิ้งไว้เบื้องหลัง ก็จะช่วยพฤติกรรมการก่อ
อาชญากรรมได้ 

2) แก้ไขพฒันาพฤตนิสิยัผูต้้องขังให้เข้ากับสังคม
ได้เม่ือพ้นโทษ โดยจัดให้มีการศึกษา การ
ด�าเนนิการพฒันาจติใจผูต้้องขัง เนือ่งจากการ
ส�ารวจพบว่าผูต้้องขงับางรายกระท�าความผดิ 
เพราะขาดความย้ังคิด หรือผู้ต้องขังบางราย
เกิดภาวะความเครียดจากการต้องถูกจ�ากัด
บริเวณ ขาดอิสรภาพ อดทนยอมรับการถูก
กักขังไม่ได้ ประกอบกับความแออัดในเรือน
จ�า/ทัณฑสถาน จึงต้องพัฒนาจิตใจควบคู่กับ
การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ เช่น 
การอบรมผู้ต้องขังโดยใช้ค�าสอนของศาสนา 
การฟื้นฟูจิตใจด้วยวิธีชุมชนบ�าบัด การจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การอบรม
วิปัสสนา การอบรมโดยวิทยากร และตัวแทน
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา 
การจัดกิจกรรมด้านบันเทิง รวมทั้งการแก้ไข
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ปัญหาชีวิตผู ้ต้องขังเป็นรายบุคคลโดยนัก
จิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกับชุมชน การให้ความช่วย
เหลือทางการเงินและการประกอบอาชีพภาย
หลงัเม่ือพ้นโทษ ตลอดจนหามาตรการป้องกัน
มิให้กระท�าความผิดซ�้า 

3) การก�าหนดบทลงโทษโดยมุง่ผลในการป้องกนั
ก่อให้เกิดการข่มขวัญและตัดโอกาสในการก
ระท�าความผิดบนพื้นฐานของความแน่นอน 
รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม 

4) การสร ้างสันติภาพตามแนวทางสันติวิธ ี
เพราะสันติวิธีจะท�าให้เกิดความสงบ ความ
สมานฉันท์และความพอใจร่วมกัน ทั้งนี้ จะ
ต้องสร้างกิจกรรม กระบวนการ/มาตรการ
ต่างๆ นอกเหนือจากการใช้ก�าลังอาวุธที่คู่ขัด
แย้งได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
โดยอาจร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วย เพื่อยุติ
ความรุนแรงและสร้างสังคมท่ีทุกฝ่ายพออยู่
ร่วมกันได้ และ 

5) การบรรลุเป้าประสงค์ข้อ 3 (หลักนิติธรรม) 
จะเป็นพื้นฐานที่มีส ่วนช่วยให้บรรุผลใน
เป้าประสงค์นี้

·	 เป้ำประสงค์ที่ 6 จุดท่ีน่าจะเป็นคานงัดหรือ 
วิธีการที่ดีที่จะท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์นี้ คือ 
1) ก�าหนดกฎระเบียบทางการคลังและวิธีการ

ประเมินความคุ้มค่าของโครงการให้เป็น
กฎหมายท่ีชัดเจน โดยในปัจจุบันมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอยู ่ 2 ส่วนหลักๆ คือ พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และ
ร่าง พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ ส�าหรับ 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
นั้นควรจะระบุถึงมิติของการวิเคราะห์และ
ประเมินความคุ้มค่าอย่างชัดเจน ถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ มีการค�านึงถงึมติิทางด้านความ

เสี่ยงรวมอยู่ด้วย ในส่วนของร่าง พ.ร.บ. การ
เงินการคลังของรัฐนั้น เป็นกรอบกฎหมายที่
จะควบคุมการบริหารจัดการงบประมาณของ
รัฐบาลไม่ให้ก่อภาระผูกพันทางการคลังใน
ระยะยาวท่ีมากจนเกินไป เช่น การก�าหนด
วงเงินขั้นต�่าที่รัฐบาลจะต้องส�ารองไว้ส�าหรับ
จ่ายหนี้สาธารณะ การก�าหนดข้อจ�ากัดและ
เพดานในการตั้งงบประมาณส่วนกลาง และ
การก�าหนดข้อจ�ากัดของรัฐบาลในการบริหาร
จดัการวงเงินนอกงบประมาณจากรัฐวิสาหกจิ
และธนาคารของรัฐ 

2) ควรมีการสร ้ างระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) ที่ชัดเจนส�าหรับโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ โดยในส่วนของการด�าเนิน
การของภาครัฐนั้น ควรเป็นไปอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ให้แก่สาธารณชนและสื่อมวลชนรวมถึงนัก
วิชาการได้ตรวจสอบ และติดตามความคืบ
หน้า 

3) ให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
และความยั่งยืนทางการคลังซึ่งจัดท�าโดย
สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ�ารัฐสภา
ควบคู่กับผลการวิเคราะห์วิจัยจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4) ปรับเปลี่ยนประมวลจริยธรรมทั้งหมดที่น�า
มาใช้ประกอบการพิจารณาการข้ึนเงินเดือน 
การเล่ือนต�าแหน่งหรือการเข้ารับต�าแหน่ง
ให้มีความชัดเจน และควรจะอยู่ในรูปของ
รายการที่บ่งช้ีคุณลักษณะของจริยธรรมที่
ไม่ดี (negative list) เช่น ไม่ควรก�าหนดว่า
ผู้เข้ารับต�าแหน่งเป็นผู้มีจริยธรรมอันดี เเต่
ควรจะก�าหนดว่าผู ้ด�ารงต�าแหน่งจะต้อง
ไม่มีญาติพี่น ้องด�ารงต�าแหน่งอยู ่ในภาค
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ธุรกิจหรือภาคราชการท่ีอาจจะก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน ไม่ควรก�าหนดเพียงแค่
ว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งจะต้องมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง แต่ควรจะ
ก�าหนดว่าผูด้�ารงต�าแหน่งต้องมีประสบการณ์
ท�างานในด้านนั้นๆ มากี่ปี ในกรณีของผู้ทรง
คุณวุฒิควรมีการก�าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ทรง
คุณวุฒิแต่ละท่านควรมาจากตัวแทนวิชาชีพ
ใด เป็นต้น 

5) ควรก�าหนดให้มีช่องทางท่ีประชาชน ภาค
เอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถร ้องขอให ้ มีการปรับปรุงแก ้ไข
ประมวลจริยธรรมใหม่ได้ และเมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขควรจะเปิดให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในระดับล่าง ภาคประชาสังคม และภาค
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างด้วย 
เพื่อสร้างความเข้าใจเเละความตระหนักถึง
ความส�าคัญของประมวลจริยธรรม โดยการ
ออกแบบประมวลจรยิธรรมน้ันควรเน้นการน�า
ไปปฏิบัติที่ง่ายเป็นหลัก แทนที่จะเน้นความ
เป็นอุดมคติ 

6) ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมของตนเองบนเว็บไซต์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ประชาสังคมหรือผู ้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ประมวลจริยธรรม
เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบพฤติกรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ง่ายขึ้น และ 

7) คณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน
ควรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานที่ตนประจ�าอยู่ 
หรือในกรณีโจทก์และจ�าเลยในคดีความที่
ตนรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับตน คณะ
กรรมการควรจะหมดสิทธิ์ในการวินิจฉัยคดี

ล�ำดับท่ี 3 คือ มิติทีมี่ความพร้อมอยู่แล้ว และน่ากงัวล
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆ จึงไม่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วนในการด�าเนินการ ได้แก่ เป้าประสงค์ท่ี 4 
เป้าประสงค์ที ่8 และเป้าประสงค์ที ่9 ซึง่ทัง้ 3 เป้าประสงค์
นีไ้ม่จ�าเป็นต้องมีจดุทีน่่าจะเป็นคานงดัหรือวธิกีารท่ีดีท่ีจะ
ท�าให้บรรลุในเป้าประสงค์เหล่านี้ เนื่องจากมีมาตรการ
และระบบที่ดีอยู่แล้ว ไม่น่ากังวล จึงเสนอให้ด�าเนินการ
ในลักษณะเดิมต่อไป 

ทั้งนี้ หากสังคมไทยประสบความส�าเร็จในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน (เป้าหมายที่ 16) ที่กล่าวถึงข้างต้น ก็
จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ
ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในมิติของเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง โดยการ
พัฒนาระบบกฎหมายและโครงสร้างของรัฐ รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบคุณธรรม ระบบจริยธรรม มาตรฐานด้าน
ความโปร่งใส และการท�าให้ภาครัฐมีความรับผิดรับชอบ
ต่อประชาชน การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา จะช่วยให้เกิดระบบการปกครองที่ดี น�ามาซึ่ง
นโยบายและโครงการต่างๆ ของรัฐที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ เกิดการพฒันาท้ังในมิตขิองเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยมีภาคประชาสงัคมเป็นฐาน
ในการตรวจสอบ ถ่วงดลุ และกดดนัให้ภาครฐัมกีารพัฒนา
ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น


