ราชทัณฑ ธรรมาภิบาล ?
* มานะ วินทะไชย กลุ่มงานนโยบายและแผน กองแผนงาน

ในการบริหารประเทศ เครื่องมือที่เป็นกลไกสําคัญยิ่งในการ
บริหารงานของรัฐ คือ ภาคราชการในการดําเนินกิจการและการ
บริ ห ารงานประเทศของรั ฐ บาลมาทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาติสามารถดํารงอยู่ได้
อย่ างมี เสถี ยรภาพ การปฏิรู ประบบราชการ จึงเป็นทางออกเพื่อ ให้
ภาครัฐสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง หรือเพื่อรองรับยุค โลกาภิวัตน์
ในการบริหารประเทศ เครื่องมือที่เป็นกลไกสําคัญยิ่งในการบริหารงานของรัฐ คือ
ภาคราชการในการดําเนินกิจการและการบริหารงานประเทศของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาติสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ
การปฏิรูประบบราชการ จึงเป็นทางออกเพื่อให้ภาครัฐสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง หรือเพื่อรองรับยุค โลกาภิวัตน์
รัฐบาลจึงได้กําหนดมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มากขึ้น ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกของประเทศ ได้แก่
ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประสานความร่วมมือในการบริหารประเทศอย่าง
จริงจัง โดยรัฐบาลได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งทั้งสองมาตรการ ประกอบด้วยสาระที่
สามารถกํ า หนดเป็ น หลั ก สํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการบริ ห ารและพั ฒ นาประเทศได้
6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า นับเป็นหลักการพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กรมราชทัณฑ์ มิได้แตกต่างไปจากส่วนราชการอื่นๆ ที่ต้องยึดหลักการสําคัญในการ
บริหารทั้ง 6 หลัก ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างประชารัฐ
ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นระบบราชการที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ อีกทั้งยังเป็น
องค์กรที่ทรงไว้ซึ่งความมีคุณธรรม เสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
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การวิจัย ครั้ งนี้ เป็นการศึ กษาความคิ ดเห็นของข้า ราชการกรมราชทั ณฑ์ ที่ มีต่อการนํ า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ โดยวิจัยประชากร
เฉพาะข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสํานักและกอง ซึ่งมี จํานวน 544 คน
ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553
ผลการศึกษา
ข้าราชการส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ มีความคิดเห็นต่อการนําหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน และเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า
1

สรุปความจาก มานะ วินทะไชย.2555 .ความคิดเห็นของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต่อการนําหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1. หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
2. หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
3. หลักคุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
4. หลักนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
5. หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
6. หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
จากผลการศึกษาที่สามารถนํามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเพื่อการปรับปรุง
ภารกิจต่อไปในอนาคตและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไปได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต่อการนําหลักการ
บริ ห ารกิจ การบ้า นเมืองที่ ดีม าใช้ใ นการบริ ห ารงานของกรมราชทัณ ฑ์ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ( =3.63) เนื่องจากภารกิจต่างๆ ไม่มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่สามารถถือเป็น
หลักในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง กรมราชทัณฑ์ควรมี
การทบทวนภารกิจการอํานวยการและสนับสนุนทั้งหมดของสํานักและกองในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รวมทั้งของเรือนจําและทัณฑสถานในส่วนภูมิภาคที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานว่า
ภารกิจใดควรมีอยู่และภารกิจใดควรปรับปรุง โดยการศึกษารูปแบบและวิธีการของระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้เป็นกรอบของการปรับและเพิ่มเติมภารกิจที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่
ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง ด้วยกรอบ
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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2.
เมื่ อพิจารณาเป็น รายด้า น พบว่าความคิดเห็ นของข้ าราชการส่ วนกลาง
กรมราชทั ณ ฑ์ ต่ อ การนํ า หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารงานของ
กรมราชทั ณ ฑ์ ด้ า นหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด ( =3.49)
โดยเฉพาะในประเด็น กรมราชทัณฑ์ไม่จําเป็นต้องทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการเพราะผู้ที่มาติดต่องานราชทัณฑ์นั้น ต่างเป็นผู้มีส่วนได้หรือส่วนเสีย
ผลประโยชน์จึงเกิดอคติต่อการทํางานได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง ยังคงมีการบริหารงานตามระบบราชการที่เข้มแข็ง กล่าวคือให้ความสําคัญกับ
หลักการแบ่งงานกันทํา ยึดถือกฎ ระเบียบ เป็นหลัก เน้นความสัมพันธ์แบบทางการไม่ยึดถือตัว
บุ ค คล โดยไม่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บการมีส่ ว นร่ว มในการทํ า งาน แม้ ก ระทั่ ง ภายในฝ่ า ย/ส่ ว นของ
หน่วยงานเดียวกัน แต่มุ่งเน้นการทํางานตามหน้าที่และสายการบังคับบัญชาเท่านั้น โดยไม่ต้องการ
เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับภาคส่วนอื่น รวมถึงประชาชน กล่าวคือ ไม่ต้องการรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หากไม่มีกฎ หรือ
ระเบียบรองรับ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เน้นหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน หรือการบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen centered) ซึ่งในเบื้องต้นจําเป็นต้องรับฟังเสียง
สะท้ อ นการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานจากประชาชนและภาคส่ ว นต่ า งๆ ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารและพั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ การทํ า งานแบบมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้บริหารควร
เร่งปลูกจิตสํานึกให้กับข้าราชการให้มุ่งเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม และกําหนดแนวทางหรือวิธี
การบูรณาการการทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประชาชนในฐานะ
ผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นศูนย์กลางในการทํางานหรือการให้บริการ
ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน ที่มีประสิทธิภาพ
3. จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของข้าราชการส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ต่อการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน ด้านหลักความรับผิดชอบ ( =3.55)
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดรองลงมา โดยเฉพาะในประเด็นกรมราชทัณฑ์ขาดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานทําให้ผู้ปฏิบัติงานขาดมาตรฐานในการทํางาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือหรือกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ข้าราชการ ผ่านการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบสิ่งที่ตั้งเป้าไว้หรือสิ่งที่มุ่งหมายไว้ด้วยตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการทํางาน เพื่อเป็นเครื่องกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ใช้ในการสื่อสารให้ทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติทั่ว ทั้งองค์กรและประการสํา คัญ ที่สุด เพื่อการแสดงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลการ
ทํางาน ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและข้าราชการ โดยการให้ตัวชี้วัดและมาตรฐานการทํางาน เป็นกรอบ
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แนวทางการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง
4. การแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดําเนินงานตามหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่
- การศึกษารูปแบบ กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
- ศึกษารูปแบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยการรับสมัครบุคลากรทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ปรับกระบวนการคัดเลือกโดยใช้หลักประชาธิปไตยด้วยการให้
ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานและให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและได้ผู้บริหารมืออาชีพ
- ศึกษารูปแบบการทําสํานักงานอัตโนมัติ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
ทํางานของกรมราชทัณฑ์ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
ผู้เขียนยอมรับว่าแม้ผลการศึกษาในภาพรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่จากการศึกษา
เฉพาะข้าราชการส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ หาใช่การศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงข้าราชการในส่วน
เรือนจําและทัณฑสถานแต่อย่างใด ผลการศึกษาดังกล่าวย่อมไม่อาจสะท้อนระดับ “ธรรมาภิบาล”
ในงานราชทัณฑ์ได้อย่างแท้จริง จึงจําเป็นต้องศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบว่า ภารกิจราชทัณฑ์ที่ดําเนินการอยู่นั้น สอดคล้อง
ต้องกันกับหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ ? เพื่อคลายความสงสัยหรือข้อข้องใจของผู้เขียน กล่าวคือ
ใช่หรือไม่ว่า “ระดับปานกลาง” มีค่าเท่ากับ ไม่แน่ใจ หรือไร้ซึ่ง ธรรมาภิบาล
……………………….

