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กองการเจ้าหน้าที่ 

สาระสำคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

	 	 โลกในยุคโลกาภิวัฒน์กำลังเผชิญกับปัญหา

ภาวะโลกร้อน	บทบาทของการเป็นบรรษัทภิบาล	และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ ่มบรรษัท	 และ

กิจการธุรกิจ	 (Good	 Corporate	 and	 Corporate	

Social	Responsibility)	มีความสำคัญมากขึ้นทั้งใน

แง่ของการเป็นแนวคิด	 กลไก	 และเครื่องมือที่สำคัญ

ของการพัฒนาองค์กรธุรกิจและการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั ่งยืน	 เช่น	 การใช้หลัก

ธรรมาภิบาล	 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการ

สร้าง	 “คุณค่า”	 ให้กับองค์กรธุรกิจนอกจาก	 “มูลค่า”	

ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแล้วแนวคิด

ดังกล่าว	 ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไป

กับการพัฒนาทางสังคมที่เต็มไปด้วย	 “ความเก่ง”	

และ	 “ความดี”	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท

และก ิจการธุรก ิจ	 (Corporate	 Social	

Responsibility	 (CSR))	 มุ ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจ

ดำเนินกิจการทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ

สังคมโดยส่วนรวมเพื่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่	 เช่น	

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชน	เป็นต้น	โดยคำนึง

ถึงความสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที ่องค์กร

ดำเนินการและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

องค์กร	 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก	

ในอันที่จะส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและการอยู่ร่วม

กันในสังคมอย่างปกติสุข		

	 	 ฐานความคิดและที่มาของ	 CSR	 สร้างความ

ตื่นตัวให้แก่บรรดากลุ่มธุรกิจและให้ความสำคัญใน

การขับเคลื่อนภารกิจ	 CSR	 ในองค์กรอย่างจริงจัง		

มีการเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื ่อสังคมและ		

สิ ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสังคม	 ซึ ่งแนวความคิด

เกี่ยวกับ	CSR	ครั้งแรกเกิดจากการประชุมระดับโลก

ที่กรุงเดอจาเนโร	ประเทศบราซิล	ในปี	2535	ได้มีการ

กล่าวถึงทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่เรียกว่า	 “การ

พัฒนาที่ยั่งยืน”	 (Sustainable	 Development)	 มี

การเรียกร้องให้เกิดการพัฒนาที่เอาใจใส่ในด้านสังคม

และสิ ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการมุ ่งเน้นแต่การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว	 ต่อมาองค์กร
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD)		

ได้บรรจุเรื ่อง	 CSR	 ไว้ในแนวทางปฏิบัติสำหรับ

วิสาหกิจข้ามชาติในปี	2000	เสนอให้วิสาหกิจข้ามชาติ

คำนึงถึง	 CSR	 ในองค์กรและติดต่อค้าขายและทำ

ธุรกรรมกับเฉพาะคู่ค้าที่มี	 CSR	 เช่นเดียวกัน	 ธุรกิจ

ใดที่ไม่มี	 CSR	 อาทิ	 การผลิตที่สร้างปัญหาให้กับ		

ส่ิงแวดล้อม	 การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม	 ฯลฯ	

จะไม่สามารถติดต่อค้าขายกับวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานใน

ประเทศสมาชิก	 OECD	 ได้อีกต่อไปและในเดือน

มกราคม	 ป ี	 ค.ศ.1999	 ในการประชุม	 World	

Economic	 Forum	 ท ี ่ เม ืองดาวอส	 ประเทศ

สวิสเซอร ์แลนด์	 อดีตเลขาธ ิการสหประชาชาติ	

(Mr.Kofi	 Annan)	 ได้เรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความ

เป ็นพลเม ืองท ี ่ด ีของโลก	 (Good	 Global	

Citizenship)	 ในทุกที่และในทุกประเทศที่ตนทำมา

หากินอยู ่	 ด้วยการเคารพต่อหลักต่างๆ	 ที ่เป็นข้อ

ตกลงนานาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เรื่องมาตรฐาน

แรงงานและเรื่องสิ่งแวดล้อม	 โดยได้เสนอบัญญัติ			

9	 ประการ	 เรียกกันว่า	 “The	 Global	 Compact”	

หรือ	 “The	 UN	 Global	 Compact”	 และต่อมาได้

เพิ่มเป็นบัญญัติ	 10	 ประการ	 สำหรับธุรกิจ	 ซึ่งต่อมา

ในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.2000	 ได้มีประกาศเรื่องนี้

อย่างเป็นทางการที ่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ			

ที ่นครนิวยอร์ก	 The	 UN	 Global	 compact	 นี ้			

มีลักษณะเป็นกรอบที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ความเป็นพลเมืองดีของธุรกิจที่มีผู้นำที่สร้างสรรค์	

และยอมรับพันธะสัญญาของ	 Global	 Compact	

ด้วยความสมัครใจ	 ซึ่งธนาคารโลกและธนาคารเพื่อ

พัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank	 =	

ADB)	 ก็ได้นำหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยกู้แทนประเด็น

ตามหลักประชาธิปไตย	 ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว	

ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ	คือ	 การบริหารจัดการ

ภาคร ัฐท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ	 การตรวจสอบได ้	

(accountability)	 ความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบ	

และการมีกรอบกฎหมายสำหรับการพัฒนา	 ซึ ่ง

ธนาคารโลกได้แยกหลักธรรมาภิบาลออกจากแนวคิด

ประชาธิปไตย	 โดยเน้นในเรื่องประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย	 แต่ถือว่าหลักธรรมาภิบาล

กับหลักประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน	 เนื่องจาก

ลักษณะหลายอย่างของธรรมาภิบาล	 เช่น	 ความรับ

ผิดชอบ	 และความโปร่งใส	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข ้อมูลแก ่สาธารณะ	 และการถูกตรวจสอบโดย

สาธารณะเป็นเงื่อนไขสำคัญของประชาธิปไตย	 และ

เป็นส่วนสำคัญของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้

เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา	 และ

การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ของกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ควรจะมีจิตสำนึกต่อชุมชน

และสิ ่งแวดล้อมและถูกนำมาเป็นเง ื ่อนไขในการ

ปล่อยเงินกู ้ให้แก่ประเทศที ่ได้รับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	 จากธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary	 Fund	

=	 IMF)	 โดยกำหนดเงื ่อนไขให้ประเทศที ่ได้ร ับ		



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 29

ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องสร้างธรรมาภิบาล

ให ้ เก ิดข ึ ้น	 และม ีการดำเน ินการตามนโยบาย

สาธารณะที ่ได้ตกลงไว้ในสัญญารับการสนับสนุน

ทางการเงินอย่างเคร่งครัด	 จะช่วยให้ประเทศที ่

ประสบปัญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับสู ่

เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ว	และในระยะยาวสังคมที่มี

ธรรมาภิบาลจะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 มี

ความสมดุลในการบริหารบ้านเมืองและมีภูมิคุ้มกัน

วิกฤตที่จะเกิดขึ้นภายหลัง	 (ซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง

ที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	 IMF	 และ	

ADB)	 และกลายเป็นมาตรฐานสากลที ่องค์การ

สหประชาชาติต้องการให้เกิดขึ ้นในระบบบริหาร

จัดการรัฐด้วย		ซึ่ง	UN	ESCAP	(United	Nations	

Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and		

the	 Pacific)	 ได้กำหนดหลักการของธรรมาภิบาล		

8	 หลักการ	 คือ	 การมีส่วนร่วม	 (participatory)			

การปฏิบัติตามกฎหมาย	 (rule	 of	 law)	 ความโปร่งใส	

(transparency)	 ความรับผิดชอบ	 (responsiveness)	

ความสอดคล้อง	 (consensus	oriented)	ความเสมอภาค		

(equity	 and	 inclusiveness)	 การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	(efectivenees	and	efficiency)	และการมี

เหตผุล	(accountability)	

	 	 สำหรับในประเทศไทยมีการนำแนวความคิด	

CSR	 และการกำหนดมาตรฐาน	 ISO	 ในด้านต่างๆ	

มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน	 ประกอบกับ

แนวคิดที่มีอยู่ดั่งเดิม	 คือ	 การช่วยเหลือแบ่งปันและ

การทำบุญให้ทาน	 จึงได้มีกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ	

ร่วมกัน	 ผลักดันแนวคิด	 CSR	 ให้เกิดขึ้นในสังคม

ไทยอย่างเป็นรูปธรรม	มีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Social	 Venture	 Network	

Asia	 (Thailand))	 สถาบ ันธุรก ิจเพ ื ่อส ังคม	

(Corporate	 Social	 Responsibility	 Institute	 :	

CSRI)	 ซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 เช่น	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ฯลฯ	 ได้ร่วม

สร้างกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดทำ

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 รวมไป

ถึงโฆษณาในเชิงสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม	เป็นต้น	
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ภาพแสดงลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	CSR	

	 	 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	

เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติ

ศ ัพท์ไทยขึ ้นมาหลายคำ	 อาทิเช ่น	 ธรรมาภิบาล	

ประชารัฐ	 ธรรมรัฐ	 ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี	 การปกครองโดยธรรม	 กรอบการกำกับ

ดูแลที่ดี	 บรรษัทภิบาล	 เป็นต้น	 ซึ่งมีการตกลงโดย

คณะรัฐมนตรี	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2542	 	 ให้ใช้คำ

ว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ

ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)		ธรรมาภิบาลให้

ความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให้แตกต่าง

จากบรรษัทภิบาล	 (Copporate	 Governance)	 ซึ่ง

ความหมายของคำว ่า	 ธรรมาภ ิบาล	 (Good	

Governance)	 หรือการบริหารจัดการที่ดี	 คือ	 ระบบ

โครงสร้าง	กระบวนการต่างๆ	ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือ

วางกฎเกณฑ์ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างเศรษฐก ิจ		

การเมืองและสังคม	 เพื่อให้ส่วนต่างๆ	 ของสังคมมี

การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม	

	 	 เนื ่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี	 ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ	 ภาค

ธุรกิจเอกชน	 หรือภาคประชาชน	 ต่างก็เป็นองค์กร

รวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็น

ผู้รับประโยชน์โดยตรง		

	 	 ธรรมาภิบาล	 (Good	Governance)	 ในภาค

ราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

อย่างรุนแรงของไทยในปี	 พ.ศ.2540	 ซึ่งภาควิชาการ

และผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า	สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก

ความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการ

บ้านเมือง	 การบริหารราชการ	 การกำหนดนโยบาย

สาธารณะ	 และการทุจริตมิชอบในวงราชการ	 อันเป็น

ความรับผิดชอบของภาคราชการ	 ทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายประจำ	 ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอัน

เป็นพลังสำคัญก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความตื่น

ตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ

และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึ้น	 หากความอ่อนแอ

ผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร
พนักงาน

ลูกค้าคู่ค้าครอบครัวของพนักงาน
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ประชาชนทั่วไปคู่แข่งขันทางธุรกิจ

องค์กร

สังคมใกล้

สังคมไกล
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และหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าว	 ไม่ได้รับการจัดการ

แก้ไขอย่างแท้จร ิงและรีบด่วนโอกาสที ่จะนำพา

ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤติย่อมเป็นไปได้ยาก	 	 ทั้งอาจ

จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ	

สังคม	 และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกด้วย	 	 ดังนั้น	

คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจ ัยเพื ่อพัฒนา

ประเทศ	(TDRI)	ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 และต่อ

มาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงาน	ก.พ.	นำผลการ

ศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าว	 มาจัดทำบันทึกเรื่อง

การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็น

ชอบกับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ	 เมื่อวันที่	 22		

พฤษภาคม	 	 2542	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	

2542	 	 ได้ประกาศ	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 	 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน

ของรัฐ	 	ตั้งแต่	 	 11	 	 สิงหาคม	 	 2542	 	 ซึ่งนับได้ว่า

เป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการ

บริหารราชการแนวใหม่	 ซึ ่งมีรายละเอียดโดยสรุป

และพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล	ดังนี้	

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง  

	 ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี		 

 พ.ศ. 2542	 มีหลักพื ้นฐานของการบริหาร		

	 กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	6	ประการ	คือ	

	 	 (1)	 หลักนิติธรรม	 ได้แก่	 การตรากฎหมาย	

กฎข้อบังคับต่างๆ	 ให้ทันสมัยและเป็นธรรม	 เป็นที่

ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับเหล่านี้	โดยถือว่าเป็นการ

ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช ่ตามอำเภอใจหรือ

อำนาจของตัวบุคคล	

	 	 (2)	 หลักคุณธรรม	 ได้แก่	 การยึดมั ่นใน

ความถูกต้องดีงาม	 โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ		

ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม

และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป

พร้อมกัน	เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์	จริงใจ	ขยัน	

อดทน	 มีระเบียบวินัย	 ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัย

ประจำชาติ		

	 	 (3)	 หลักความโปร่งใส	 ได้แก่	 การสร้าง

ความไว้วางใจซึ ่งกันและกันของคนในชาติ	 โดย

ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มี

ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที ่ เป ็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	

ประชาชน	 เข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสารได้สะดวกและมี

กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนได้	

	 	 (4)	 หลักความมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ	 ไม่ว่าด้วย

การแจ้งความเห็น	 การไต่สวนสาธารณะการแสดง

ประชามติ	หรืออื่นๆ		

	 	 (5)	 หล ักความร ับผิดชอบ	 ได ้แก ่	 การ

ตระหนักในสิทธิหน้าที ่	 ความสำนึกในความรับ		

ผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ		

บ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	ตลอดจน

การเคารพในความเห็นที่แตกต่าง	 และความกล้าที่จะ

ยอมรับผลจากการกระทำของตน	

	 	 (6)	 หลักความคุ ้มค่า	 ได้แก่	 การบริหาร

จ ัดการและใช ้ทร ัพยากรท ี ่ม ีจำก ัดเพ ื ่อให ้ เป ็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้คนไทยมี
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ความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า	 สร้างสรรค์สินค้า	

และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก		

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน	

	

2. พระราชบัญญัติร ะ เบียบบริหารราชการ  

	 แผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา		 

	 3 /1	 วรรคแรก	 (ป ัจจุบ ันเป ็นฉบับท ี ่	 7			

	 	 พ.ศ.	 2550)	 ได้กำหนดว่า...	 ในการปฏิบัติ		

	 	 หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร		

	 	 กิจการบ้านเมืองที่ดี...	

	

3.	พระราชกฤษฎีกา	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ	 

	 วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี		 

 พ.ศ. 2546 

	 	 ตามพระราชบัญญัติ	 ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 3/1	 เป็น

เพียงข้อมูลกำหนดที่แสดงถึงเป้าหมายหลักที่ต้อง

ดำเนินการแต่ยังขาดการกำหนดวิธีการปฏิบัติของ

ส่วนราชการ	 และข้าราชการที่จะดำเนินการไปสู่เป้า

หมายหลัก	 โดยต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และ		

วิธีการในการปฏิบัติราชการ	 และการสั่งการให้ส่วน

ราชการและข้าราชการปฏิบัต ิให้ช ัดเจนเป็นแนว

เดียวกัน	 โดยไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการ		

เลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ	 ทั้งนี ้	 สามารถ

วัดผลการปฏิบัติงานได้	 รวมทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชนได้	 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

พ.ศ.	 2546	 ขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตาม	

	 	 3.1	 วัตถุประสงค์	

	 	 	 1)	 เพื ่อให้การบริหารราชการเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	

	 	 	 2)	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	

	 	 	 3)	 มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน

เชิงภารกิจของรัฐ	

	 	 	 4)	 ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่เกิน

ความจำเป็น	

	 	 	 5)	 ประชาชนได้รับการอำนวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ	

	 	 	 6)	 ม ีการประ เม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ

ราชการอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 3.2	 ประโยชน ์ท ี ่จะได ้ร ับจากพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว	คือ	

	 	 	 1)	 ร ัฐสามารถกำหนดนโยบายและ		

เป้าหมายการดำเนินงานได้ชัดเจน	 และมีกลไกที่จะ

พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป	
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	 	 	 2)	 ส ่วนราชการและข ้ าราชการม ี

แนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน	

มีความโปร่งใส	สามารถวัดผลการดำเนินงานได้	

	 	 	 3)	 ประชาชนได้รับบริการที ่รวดเร็ว	

สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้	 และมีส่วนร่วม

ในการบริหารส่วนราชการ	

	 	 3.3	 สรุปเนื ้อหาของพระราชกฤษฎีกาดัง

กล่าว	ซึ่งมีบทบัญญัติรวม	9	หมวด	ดังนี้	

	 	 หมวด	1	 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

	 	 คือ	 การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

สุดท้าย	(Ultimate	Goals)		ดังนี้	

	 	 (1)	 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	

	 	 (2)	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	

	 	 (3)	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	

	 	 (4)	 การลดขั ้นตอน	 การปฏิบัต ิราชการ	

(และกระจายอำนาจการตัดสินใจ)	

	 	 (5)	 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ	

(รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น)	

	 	 (6)	 การอำนวยความสะดวกและการตอบ

สนองความต้องการของประชาชน	 (รวมถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล)	

	 	 (7)	 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	

	 	 หมวด	2	 การบร ิหารราชการเพ ื ่อให ้ เก ิด

ประโยชน์สุขของประชาชน	 หมายถึง	 การปฏิบัติ

ราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความ

เป็นอยู่ทีดีของประชาชน	ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมส่วนรวม	โดยการถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการได้รับบริการจากรัฐ	ดังนี้	

	 	 (1)	 การกำหนดภารกิจของร ัฐและส่วน

ราชการต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 และ

สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ	

	 	 (2)	 การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง

เป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต	สามารถตรวจสอบได้	

	 	 (3)	 กรณีท ี ่ภารก ิจใดส ่งผลกระทบต่อ

ประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	 และ

ชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น	

	 	 (4)	 ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับ

บริการ	เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ดีขึ้น	

	 	 (5)	 กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มี

การแก้ไขโดยเร็ว	

	 	 หมวด	3	 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล		

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 หมายถึง	 การบริหารงานที	่	

มุง่เน้นผลลัพธ์	 (Results)	 โดยมีตัวช้ีวัด	 (Indicators)		

ที ่เป็นรูปธรรม	 ซึ ่งจะสามารถสะท้อนผลงานว่าม	ี	

ความสอดคล ้องเป ็นแนวเด ียวก ับภารก ิจและ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นไว	้ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น		

มีความคุม้ค่ากับทรัพยากรท่ีใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 	 การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์			

โดยให ้ส ่วนราชการกำหนดแผนการทำงานท ี ่ม ี

วัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของงานได้	ดังนี้	

	 	 (1)	 การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถ		

วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำได้อย่างชัดเจน	

	 	 (2)	 การบริหารราชการแบบบูรณาการ	

	 	 (3)	 การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้	

	 	 (4)	 ความตกลงในการปฏิบ ัต ิงาน	 โดย

กำหนดให้มีการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน	

(Performance	 Agreement)	 ระหว่างผู ้กำหนด

นโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ในแต่ละเรื่อง	

	 	 (5)	 ก า รก ำหนดแผนบร ิ ห า ร ร า ชก า ร	

กำหนดให้จัดทำแผนต่างๆ	 ดังนี้	 แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน,	 แผนนิติบัญญัติ,	 แผนปฏิบัติราชการที ่

แปลงจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยจัดทำเป็น	

2	ระยะ	คือ	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี	 และความต่อเนื ่องในการปฏิบัติ

ราชการ	 เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี	

หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อ

นายกรัฐมนตรีคนใหม่	

	 	 หมวด	4	 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ	 โดยกำหนด

วิธีการทำงานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลัก

ความโปร่งใส,	 หลักความคุ้มค่า,	 หลักความชัดเจน		

ในการปฏิบัติราชการ	(หลักความรับผิดชอบ)	

	 	 หมวด	5	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

	 	 (1)	 การกระจายอำนาจการตัดสินใจ	

	 	 (2)	 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม	

	 	 หมวด	6	 การปร ับปรุงภารก ิจของส ่วน

ราชการ	

	 	 (1)	 การทบทวนภารกิจ	

	 	 (2)	 การทบทวนกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ		

ข้อบังคับ	

	 	 หมวด	7	 การอำนวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	

	 	 (1)	 การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	

	 	 (2)	 การจัดระบบสารสนเทศ	

	 	 (3)	 การรับฟังข้อร้องเรียน	

	 	 (4)	 การเปิดเผยข้อมูล	

	 	 หมวด	8	 การประเมินผล	การปฏิบัติราชการ	

	 	 (1)	 การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ

วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ	 ความพึงพอใจของผู้รับ

บริการและความคุ้มค่าในภารกิจ	

	 	 (2)	 การประเมินผลประสิทธิภาพในการ

บังคับบัญชา	

	 	 (3)	 การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของ

ข้าราชการ	 (ส่วนเฉพาะตัวกับส่วนประโยชน์ของ

หน่วยงาน)	

	 	 (4)	 หากผลการประเมินของส่วนราชการดี

ให้มีการจัดสรรเงินเป็นรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ	

	 	 หมวด	9	 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป	 เช่น	

ให้อำนาจ	 ก.พ.ร.	 โดยความเห็นชอบของ	 ค.ร.ม.		

ผลสัมฤทธิ์
(Results)

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

= +



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 35

อาจกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัตินอกเหนือ		

พระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้	

	 	 จะเห็นได้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร		

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545		มาตรา	3/1		

วรรคแรก	 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ได้

วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื ่อพัฒนาระบบ

ราชการไทย	 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลข้ึน	 พร้อมท้ัง		

มีการทำงานอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 	 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารส่วนราชการ	 และท้ายที่สุดประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด	 แต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดธรรมาภิบาล

ของระบบราชการได้อย่างหนึ่ง	 คือ	 คะแนนดรรชนี		

ชี้วัด	 ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย	 ตั้งแต่		

ปี	 พ.ศ.	 2538	 -	 2550	 ประเทศไทยยังได้คะแนนไม่

ถึง	 4	 คะแนน	 (คะแนนเฉลี่ย	 3.28	 คะแนน)	 จาก

คะแนนเต็ม	10	คะแนน	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.	2549		

ประเทศไทยได้	 3.60	 คะแนน	 และในปี	 พ.ศ.	 2550		

ได ้	 3.30	 คะแนน	 ซ ึ ่ งคะแนนที ่ ได ้ลดลงน ั ่น

หมายความว่าปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชั ่นแย่ลง		

ในสายตาของนักธุรกิจต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 บุคลากร

ภาครัฐทุกคน	 ทุกตำแหน่ง	 จึงต้องช่วยกันและเป็น

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลใน

ภาพรวมให้สามารถทำงานร่วมกับประชาชนและภาค

ธุรกิจเอกชนได้	 และมีความสำคัญในแต่ละภารกิจ

ของส่วนราชการของตน	 ซึ่งทุกส่วนราชการสามารถ

พัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลได้	 เพื่อให้งานดีขึ้นกว่า

เดิมให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้น	 แม้จะใช้เวลานาน	 ซึ่ง

หมายความว่า	 ถ้าบุคลากรภาครัฐร่วมมือกันพัฒนา

ระบบราชการให้ดีข ึ ้นเร ็วขึ ้นและมีประสิทธิภาพ		

มากขึ ้นให้เกิดธรรมาภิบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการปรับ

บทบาทภารกิจ	 การพัฒนาการให้บริการประชาชน	

การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ทำงาน	 พร้อมกับเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการ

ประชาธิปไตยให้ประชาชนและองค์กรเอกชนได้มี

ส่วนร่วม	 ระบบราชการก็จะสามารถตอบสนองระบบ

ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้		
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