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คํานํา 
 
  หลักนิติธรรมคืออะไร มีความหมายและแนวทางปฏิบัติอย่างไรยังเป็นคําถามที่            
แต่ละสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ให้คําตอบหรือคําอธิบายท่ีมีความหลากหลาย                    
ซึ่งบางคร้ังได้ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่บุคคลทั่วไปท่ีไม่ใช่นักกฎหมายและที่ไม่ได้มีความเข้าใจ             
ตัวบทกฎหมายอย่างถ่องแท้ได้  แต่การตีความและความไม่เข้าใจในแนวคิดทางกฎหมายจะต้องต้ังอยู่
บนความชอบธรรมเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  โดยไม่ควรอ้างถึงความชอบธรรม 
ในการใช้อํานาจที่สอดคล้องกับกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  อันจะนําไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  ตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
 
  ด้วยผู้เขียนรับราชการที่สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้เขียนจึงมี           
ความประสงค์ที่จะศึกษาในประเด็นที่ว่า  กระบวนการและวิธีการการจัดทํางบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์น้ัน  มีความสอดคล้องตามหลักการและแนวคิด
เก่ียวกับหลักนิติธรรมหรือไม่  อย่างไร  ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  และ
ที่มีการปรับปรุงเป็นระยะเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงอย่างต่อเน่ือง 
 



หลักนิติธรรม 
 
๑. หลักนิติธรรมคืออะไร 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คําแปลของ “นิติธรรม” ไว้ว่า             
“หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย” 
  พจนานุกรมให้คําแปลไว้เพียงเท่าน้ี มิได้ให้คําอธิบายความหมายแต่อย่างใด จึงยังไม่
กระจ่างชัดว่า หลักนิติธรรมคืออะไร หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายที่ว่ามีอะไรบ้าง แล้วการปฏิบัติอย่างไรจึง
จะถือได้ว่าถูกต้องและเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
  หลักนิติธรรม  หรือที่คนส่วนใหญ่แปลว่า  หลักการปกครองโดยกฎหมายน้ัน     
เป็นแนวคิดที่มีมาช้านานแล้วต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ   เกิดจากการค้นหาหลักการปกครองที่ดีที่สุด 
เพลโต้ (Plato ๔๒๙-๓๔๘ B.C.)  นักปราชญ์ชาวกรีกผู้เคยเสนอว่า  การปกครองที่ดีที่สุด คือ การ
ปกครองโดยราชาปราชญ์ (Philosopher King) ซึ่งเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมประจําใจ 
ปกครองบ้านเมืองด้วยความถูกต้องชอบธรรม  แต่สุดท้ายแล้วเพลโต้ก็ไม่สามารถหาคนที่สมบูรณ์แบบ
พอที่จะเป็นราชาปราชญ์ได้    ในบ้ันปลายชีวิตเพลโต้จึงหันมาให้ความสําคัญกับ “กฎหมาย” โดย
เสนอว่า  กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและการปกครองจะต้องดําเนินตามกฎหมาย  หากสังคมสามารถสร้าง
ระบบกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมขึ้นมาให้คนประพฤติปฏิบัติตามได้  แม้แต่คนช่ัวก็ยังอาจจะมีทางทํา
ความดีขึ้นมาได้เช่นกัน 
  ต่อมาอริสโตเติล  (Aristotle ๓๘๔-๓๒๒ B.C.)  ศิษย์เอกของเพลโต้ก็ได้นําความคิด
น้ีมาขยายต่อโดยเสนอว่า   การปกครองโดยกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากกว่าการปกครองโดย
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม (…the rule of law, …is preferable to that any individual) 
  หลักการปกครองที่ดีที่สุด คือ การปกครองโดยราชาปราชญ์ของกรีกน้ีน่าจะ
เปรียบเทียบ   ได้กับ  “ทศพิธราชธรรม” ธรรมะ  ๑๐  ประการของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง
พสกนิกรในพระองค์โดยธรรม   โดยเฉพาะอย่างย่ิงทศพิธราชธรรมประการสุดท้าย  คือ  “อวิโรธน์”  
(ความไม่คลาดธรรม)  อันมีความหมายว่า   พึงปกครองโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอันเป็น
อมตะธรรมแห่งการปกครองโดยแท้   
 

ที่มาด้ังเดิมของหลักนิติธรรม  (THE RULE OF LAW) 
   แนวความคิดเรื่อง THE RULE OF LAW เริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นที่
ประเทศอังกฤษ  ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ โดยปรากฏหลักเกณฑ์อยู่ในกฎบัตรแมกนาคาร์ตา (MAGNA 
CARTA) ค.ศ.  ๑๒๑๕  อันเป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของอังกฤษ   และได้รับการ
พัฒนาต่อมาจนเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับไปท่ัวโลก   โดยศาสตราจารย์ เอ. วี. ไดซีย์  
(Albert Venn Dicey)  แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดที่มีช่ือเสียงคนหน่ึงของอังกฤษ     ในช่วงปลาย
รัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียมหาราชินีนาถ   ไดซีย์ได้ให้ความหมายของ  THE RULE OF 
LAW  ไว้อย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า “THE RULE OF LAW” มีความสําคัญ ๓ ประการ  คือ 
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   ประการแรก  ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราชย์  กล่าวคือ บุคคลทุกคนพึง
ได้รับการพิจารณาพิพากษาโทษโดยศาลยุติธรรม  ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษ  เว้นแต่บุคคลนั้นได้
กระทําการอันขัดต่อกฎหมายเท่าน้ัน  การนําตัวบุคคลใดไปลงโทษโดยประการอ่ืนย่อมเป็นการมิชอบ 
   ประการที่สอง  บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย  กล่าวคือ  
ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธ์ิใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร 
ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายของแผ่นดินและอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมตามปกติ 
   ประการสุดท้าย  รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) น้ันมิใช่เป็นที่มาของกฎหมาย  
หากแต่เป็นผลแห่งความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย  กล่าวคือ  การที่บุคคลมีสิทธิมีเสรีภาพประการต่างๆ 
น้ัน  หาใช่เพราะรัฐธรรมนูญยอมรับไม่  หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให้ 
   ความหมายทั้ง ๓ ประการของ  “THE RULE OF LAW” ตามที่ไดซีย์ให้
คําอธิบายน้ีได้รับทั้งการสนับสนุนและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
  ภายหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ ๒ เป็นต้นมา  แนวคิดเร่ือง “THE RULE OF LAW”  
ตามหลักกฎหมายอังกฤษน้ีได้รับการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและในเชิงลึกมากขึ้นทั่วโลก  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกเสรี  นักกฎหมายส่วนมากก็ถือเอา  “THE RULE OF LAW”  เป็น
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือต่อต้านลัทธิทรราชย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการขยาย
หลัก  THE RULE OF LAW  ออกไปให้ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างเกียรติศักด์ิของมนุษย์และการ
คุ้มครองรักษาสิทธิมนุษยชนทุกแง่มุม      แม้แต่ในคําปรารภของปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ที่รับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่   ๒๑๗  เอ  (III)    เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
พ.ศ.  ๒๔๙๑  ก็ยังกล่าวถึง   “THE RULE OF LAW”  ไว้ด้วยว่า  “…เป็นการจําเป็นที่สิทธิมนุษยชน
ควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม     ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทางออก
อันเป็นที่พ่ึงสุดท้าย  ด้วยการก่อความไม่สงบเพ่ือต่อต้านทรราชย์และการกดขี่...”  ดังน้ัน  ปัญหา
ต่างๆ ที่อยู่ในข่ายของ “THE RULE OF LAW”  จึงมิใช่มีเฉพาะแต่เรื่องระบบทรราชย์ดังที่ปรากฏมา
แต่เดิม  แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องต่างๆ ที่กระทบกระเทือนสิทธิมนุษยชนประการอ่ืนด้วย  ได้แก่  
การแบ่งแยกชนช้ันหรือเช้ือชาติในสังคม  การจํากัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา  เป็นต้น 
 
       
 
 
๒.   หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

หลักนิติรัฐ  (LEGAL STATE, RECHTSSTAAT, L’ETAT DE DROIT) 
   “หลักนิติรัฐ” หรือ “RECHITSSTAAT” ในภาษาเยอรมัน หรือในภาษา
ฝรั่งเศสว่า   “L’ETAT DE DROIT” น้ัน  เป็นหลักกฎหมายที่สําคัญของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป  
โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและฝร่ังเศสอันเป็นต้นกําเนิดของหลักนิติรัฐ โดยรัฐที่จะถือว่าเป็นนิติรัฐ
ได้น้ัน  ต้องมีองค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย  ๓  ประการ  กล่าวคือ 
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   ๑.  ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   โดยมี
หลักว่าด้วยลําดับช้ันหรือศักด์ิของกฎหมาย  (Hierarchy of  Law)  และกระบวนการควบคุมมิให้
กฎหมายที่มีศักด์ิตํ่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
   ๒ .   ต้องมีการบัญญั ติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  เพ่ือเป็นหลักประกันว่ารัฐจะล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนมิได้   เว้นแต่มีกฎหมายให้อํานาจไว้  การกระทําใดๆ ของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมาย
และอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้เท่าน้ัน 

   ๓.  ต้องมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจรัฐไว้อย่างชัดเจน  โดยมีการ
แบ่งแยกอํานาจรัฐออกเป็น  ๓  ฝ่าย  คือ  นิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ  เพ่ือให้มีการถ่วงดุล
อํานาจซึ่งกันและกัน   โดยตุลาการต้องมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้ 

การศึกษาความเป็นมาของหลักนิติรัฐข้างต้น  จะเห็นได้ว่าหลักนิติรัฐมี
ความแตกต่างกับ  THE  RULE  OF  LAW   กล่าวคือ  หลักนิติรัฐจะเน้นไปที่ความมีอํานาจสูงสุด
ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร   โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพให้กับประชาชน  ซึ่งแตกต่างจาก  THE RULE OF LAW  ที่ให้ความสําคัญกับความมีอํานาจ
สูงสุดของระบบศาล  โดยศาลเป็นที่มาแห่งสิทธิ  ความศักด์ิสิทธ์ิของสิทธิและเสรีภาพนั้นเกิดจากการ
ที่ศาลยอมรับบังคับให้  นอกจากน้ีหลักนิติรัฐยังมีความหมายกว้างกว่า THE RULE OF LAW มาก  
ประกอบด้วย   หลักการพ้ืนฐานย่อยๆ หลายหลักที่  THE RULE OF LAW  ไม่มี  เช่น  หลักว่าด้วย
ลําดับช้ันหรือศักด์ิของกฎหมาย หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น  ความแตกต่าง
เหล่าน้ีล้วนเป็นผลมาจากการพัฒนาขึ้นในบริบทของสังคมท่ีต่างกัน  อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อแตกต่าง
กันบางประการ  แต่สาระสําคัญของท้ังสองหลักมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน  คือ  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนจากการละเมิดของผู้มีอํานาจรัฐ   ปัจจุบันหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมได้รับการพัฒนา
เรื่อยมาจนมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก  ในวงการกฎหมายไทยก็มีการใช้ทั้งคําว่า  “นิติรัฐ”  
และ  “นิติธรรม”  ควบคู่กันไปในลักษณะที่เก่ียวพันและเช่ือมโยงกัน จนบางครั้งมีการใช้สลับกัน
เสมือนหน่ึงว่าทั้งนิติรัฐและนิติธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน 
๓.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๒  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสร้างธรรมาภิบาลไว้  ดังนี้ 
  ๓.๑  หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ  ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ  การไม่ทําตามอําเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน 
  ๓.๒  หลักคุณธรรม (Morality)  คือ  การยึดมั่น  ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม           
ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม  รวมถึงมีความซื่อสัตย์จริงใจ  และยึดมั่นในความสุจริตคุณธรรม
เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตทั้งความประพฤติและจิตใจซึ่งแต่ละสังคมกําหนดและยอมรับ
ปฏิบัติกัน  เช่น  ซื่อสัตย์  อดทน  เมตตากรุณา  เสียสละ  เป็นต้น  ในระดับกิจการ  หลักคุณธรรม  
คือ  การธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งหมายถึง  มาตรฐานทางศีลธรรม  คุณธรรมท่ีใช้กับ
องค์กรทางธุรกิจ  ปัญหาจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นกับกิจการ  เช่น  การปกปิดข้อเท็จจริง  หรือการตกแต่ง
ตัวเลขทางบัญชี  เพ่ือหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง  การฟอกเงิน  การหลบเล่ียงหนีภาษี               
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การละเลยไม่ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน   การเลือกปฏิบัติหรือมีสองมาตรฐานในการ
บริหารงานบุคคล 
  ๓.๓  หลักความโปร่งใส  (Accountability)  คือ  ความถูกต้อง  ชัดเจน  ปฏิบัติ
ตามหลักการที่ควรจะเป็น   รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้อง  รวมทั้งการให้และรับข้อมูลที่เป็นจริง ตรงไปตรงมา ทันเวลาในระดับกิจการ   อาจแปล
ความหมายของ “ACCOUNTABILITY” ว่าเป็น  “ความรับผิดชอบที่อธิบายได้”  ซึ่งเป็นภาระบทบาท
ของผู้บริหารในแง่ข้อผูกพันหรือความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ  รวมทั้งความสามารถในการ
รายงานช้ีแจงให้เหตุผลเพ่ืออธิบายการกระทําของตนเองและสามารถตอบคําถามของทุกฝ่าย           
ที่เก่ียวข้องได้ในทุกที่ทุกโอกาส  เพ่ือแจกแจงอธิบายการกระทําทั้งหมดที่ตนรับผิดชอบ  
  ๓.๔  หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  คือ  การให้โอกาสบุคคลที่เก่ียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ  รวมท้ังการเปิดรับฟังความคิดเห็น  เพ่ือรับ
คําแนะนํามาร่วมวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับสังคม  ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
หลากหลายและมีความคิดเห็นที่แตกต่าง    หลักการมีส่วนร่วมจะช่วยประสานความคิดเห็นหรือ
ความต้องการที่แตกต่าง   เพ่ืออยู่บนพ้ืนฐานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในระดับกิจการ  บริษัทจะ
กําหนดให้มีคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลายช่วยบริหารงานของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์    
 
                                                         
   ๓.๕  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน  
ความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง  รวมถึงการตระหนักและสํานึกในสิทธิและหน้าที่      
  ๓.๖  หลักความคุ้มค่า (Cost – Effectiveness or Economy) คือ การบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับบุคคล   ความคุ้มค่าเทียบเคียงได้กับความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย  
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในระดับกิจการ  คือ  การบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่ามากที่สุด  เช่น  การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืน  สําหรับระดับของกิจการคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้กําหนด
หลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยยึดถือภาวะผู้นําพ้ืนฐาน  
๔  ประการ  ดังน้ี 
   (๑)  ความโปร่งใส  (Transparency หรือ Openness) ความโปร่งใส  
คือ  ฐานที่สร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท  (เช่น  นักลงทุน  
เจ้าหน้ี คู่ค้า เป็นต้น)  ภายในกรอบข้อจํากัดของภาวการณ์แข่งขันของบริษัท  ความโปร่งใสมีส่วนช่วย
เสริมประสิทธิผลของบริษัท  และช่วยให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผล  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องพินิจพิเคราะห์บริษัทได้อย่างถี่ถ้วน    
   (๒)  ความซ่ือสัตย์  (Integrity)  ความซื่อสัตย์  หมายถึง  การทําธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  รายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เผยแพร่             
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โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้อง  และครบถ้วนเก่ียวกับฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงาน          
ของบริษัท  ความน่าเช่ือถือได้ของรายงานข้ึนอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ที่จัดทําและนําเสนอ 
   (๓) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่   มีส่วนสําคัญกับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสําคัญในการเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท 
   (๔)  ความสามารถในการแข่งขัน  (Competitiveness)  ความสามารถ
ในการแข่งขันมีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างความเจริญและเพ่ิมมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น  บรรษัทภิบาลจะช่วย
เสริมสร้างให้เกิดวามสามารถในการแข่งขัน   อันจะนําไปสู่ความได้เปรยีบเชิงการแข่งขันที่ย่ังยืนให้กับ
บริษัท   

โดยสรุป   หลักธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐหรือระดับกิจการล้วนเป็นกลไก
ควบคุมติดตามตรวจสอบ  และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสํานึกที่ ดีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้วย 
 
๔.   ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์   

สํานักงบประมาณได้จัดทํางบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
(Line – item Budgeting System) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๒๔  ซึ่งเป็นแบบที่เก่าแก่ที่สุด  ได้รับ
ความนิยมและปฏิบัติมาในหลายประเทศ   ลักษณะของงบประมาณแบบแสดงรายการจะมุ่งเน้นอยู่ที่
การบริหารงบประมาณของส่วนราชการ   มีการวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต้ังแต่เงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ตลอดจนรายการที่จะจัดซื้อ
หรือลงทุน  โดยต้องมีการจําแนกประเภทและชนิดของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดทุกรายการ  
จุดประสงค์ก็เพ่ือที่จะควบคุมรายจ่าย   เพ่ือมิให้เกิดความทุจริต  หรือการใช้จ่ายที่ผิดพลาด    ซึ่งเมื่อ
ส่วนราชการได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็จะมีหน่วยงานอ่ืน  ได้แก่  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
และสํานักงบประมาณ ตรวจสอบ  ควบคุม  และบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวด จะเห็นได้ว่าระบบ
งบประมาณแบบแสดงรายการมีแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้จ่ายเป็นหลัก มิได้เน้นถึงผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ  หรือผลที่จะได้รับ 

ต่อมาสํานักงบประมาณได้ปรับปรุงระบบงบประมาณจากระบบแบบแสดงรายการ            
มาเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน หรือ PPBS (Plan Programme Budgeting System) ในปี 
พ.ศ.  ๒๕๒๕   ระบบงบประมาณแบบแผนงานน้ี   เป็นระบบที่เน้นการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการวิเคราะห์งาน การจัดทําแผนงาน/โครงการ มีการศึกษา 
วิเคราะห์รายละเอียดงาน/โครงการ  และศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของงาน/โครงการ            
มีการกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์  ความเช่ือมโยงของแต่ละ
แผนงาน และมีการจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนในการดําเนินงาน  ทั้งน้ี  ในการ
ดําเนินงาน/โครงการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์น้ัน  จะมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด 
นอกจากน้ียังมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างจริงจัง   โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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และสํานักงบประมาณ   แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองระบบจะเป็นระบบที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม   ตลอดจนการเมืองในช่วงเวลาขณะนั้น 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  รัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะ  “เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดทําและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  และส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรมมีบทบาท
ในการตัดสินใจมากขึ้น  พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” 
 
 
 

สํานักงบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”)  โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ   มีการกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งระบุ
โครงสร้างความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน    โดยกําหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง   และหัวหน้า
ส่วนราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมาย/ผลผลิตของหน่วยงาน  ภายใต้หลักการและกรอบแนวคิดที่จะให้
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และ
สอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน 

 

โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้กําหนดโครงสร้างที่

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการดําเนินงานไว้  ๓  ระดับ ได้แก่   
๑.  ระดับชาติหรือระดับรัฐบาล  จะมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ  (Strategic Delivery Target) 
   ๒.  ระดับกระทรวง   หรือเรียกว่า   ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง  โดยมีเป้าหมายแห่งความสําเร็จที่เรียกว่า  เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ       
(Service Delivery Target) 
   ๓.  ระดับกรม  หรือหน่วยปฏิบัติ  เป็นความสําเร็จตามผลผลิต (Outputs) 
จากการดําเนินงาน  โดยใช้ระบบถ่วงดุลความรับผิดชอบที่ว่ารัฐสภา/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเจ้าของประเทศ  รัฐบาล  ผู้บริหารประเทศ  มีรัฐสภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ตรวจสอบ  ส่วนราชการมีรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นผู้ตรวจสอบ 

ทั้งน้ี  เป้าหมายและยุทธศาสตร์จะเป็นตัวนําไปสู่ความสําเร็จที่ต้องการ
กระบวนการทํางานจะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  และนําไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ     โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแต่ละระดับได้จากตัวช้ีวัด
ที่กําหนดไว้   ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างความรับผิดชอบตามแผนภาพดังต่อไปน้ี 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างความรับผิดชอบและการประเมินผลในแต่ละระดับตามข้อตกลง 
การให้บริการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการนําส่งผลผลิต 

PSA 

การตดิตามกระบวนการ

นําส่งผลผลติ 

 
 ตัวชี้วัด 
ปริมาณ

เวลา

คุณภาพ

ตน้ทุน 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด

นโยบาย
ตัวชี้วัด 

การรายงานงบประมาณ 

ศูนย์ต้นทุนหลกั 
ระดับกรม 

งาน / โครงการ 

ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 

บริการเดิม บริการใหม่ 

 
ผลผลิต 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวง 

1 

2 

3 

ระดับ 

รัฐบาล 

กระทรวง 

กรม 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
(4 กลุ่มภารกิจหลัก) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
(ภารกิจท่ีจําเป็น 11 ด้าน) 

แผนการให้บริการ 
(แผนปฏิบัติงาน + แผนการใช้จ่าย งปม.) 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 
(ภารกิจของประเทศ 69 แผนงาน) 

SDA 



 
- 8 - 

โดยในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณแต่ละปี สํานักงบประมาณ              
ได้กําหนดกระบวนการและวิธีการดําเนินการไว้  ดังน้ี 
  ๑)  กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดสรรงบประมาณประจําปีให้เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  และการจัดลําดับความสําคัญ 

  ๒)  จัดทําเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงให้ชัดเจนย่ิงขึ้น   และให้เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี  โดยสร้าง Key Performance Indicator ของกระทรวง 

  ๓)  ทบทวนผลผลิตของหน่วยงานให้ถูกต้องและมีความชัดเจน   โดยยืนยันผลผลิตที่  
ต้องดําเนินการ/ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการที่ต้องริเริ่มใหม่  โดยยกเลิก
ผลผลิตที่หมดความจําเป็น  และกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมหลายมิติ  เช่น  ปริมาณ  คุณภาพ 
ระยะเวลาในการจัดทํา  และวงเงินที่ต้องใช้ 
 ๔)  ให้มีการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต  และประโยชน์ในการจัดทํา
งบประมาณให้มากขึ้น  โดยเช่ือมโยงค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าและกระบวนการจัดทํา
ผลผลิต  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตผลผลิตที่มีผลลัพธ์ตามความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

  ๕)  จัดทําประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ๓ ปี (Medium Term 
Expenditure Framework (MTEF)) ทั้งระดับ Top down และ Bottom up เพ่ือความม่ันคง
ทางการคลัง  โดยคํานึงถึงข้อผูกพันของค่าใช้จ่ายของรัฐในกรอบยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงาน 

 
องค์ประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

๑.  ผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะให้
ความสําคัญกับความสําเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับ  ต้ังแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึง
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน   โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
ดังน้ี 
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  เป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวัง
จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ  รัฐบาลจะกําหนดกรอบนโยบายเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการประเทศโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นเครื่องมือที่สําคัญ  ซึ่งจะมีการ
กําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด  พร้อมกรอบเวลา  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการและประเมินผล
สําเร็จ  การกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จะเป็นการกําหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล           
และสามารถกําหนดเป้าหมายเป็นรายปีได้  ซึ่งเรียกว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี 
    สํานักงบประมาณจึงมีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลให้เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี  และแปลงเป็นยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมทั้งแปลงเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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    เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง จะต้องเช่ือมโยงและคํานึงถึง
ผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจดําเนินการโดย
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึง  หรือต้องร่วมกันดําเนินการโดยหลายกระทรวงในลักษณะบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จแก่ชุมชนหรือสังคม   

     เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  โดยมีการกําหนดผลผลิตของหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นการบริการ
หรือการจัดหาสิ่งของที่ให้บริการแก่ประชาชน  และมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่แสดงถึงมิติ ทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ  เวลา  และค่าใช้จ่าย 

    ๒.  หลักการธรรมาภิบาล 
    ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  เป็นระบบที่
เน้นหลักการธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี  ดังน้ี 
   ๒.๑ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับที่ชัดเจน   
เริ่มต้ังแต่จากระดับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  เพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารและผู้กําหนดนโยบายสูงสุดของประเทศสู่ระดับกระทรวงหรือ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลสําเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  และสิ้นสุดที่ระดับ
หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผลสําเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน 
   ๒.๒ มีระบบการติดตามประเมินผล  และการรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้   เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานว่าได้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  โดยมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จในทุกมิติ  ทั้งเชิงปริมาณ 
คุณภาพ  เวลา  และค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อผลสําเร็จของงาน  มีรูปแบบของการรายงาน
ผลจําแนกได้เป็น  ๒  ส่วน คือ   
     ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็น
การตรวจสอบในลักษณะของการประเมินผลจากข้อมูลต่าง ๆ ในอดีตเพ่ือทดสอบและให้แน่ใจว่า
ข้อมูลทางการเงินที่องค์กรจัดทําขึ้นมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ตรงต่อเหตุการณ์หรือรายงานที่เกิดขึ้น 
และมีความน่าเช่ือถือได้เพียงใด  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของทาง
ราชการหรือไม่  ทั้งน้ี  การตรวจสอบยังเป็นการกระทําเพ่ือป้องกันสินทรัพย์  ตลอดจนการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในองค์การท่ีมีอยู่  โดยปกติการตรวจสอบ
ลักษณะน้ีเป็นการกระทําอย่างมีแบบแผนเป็นทางการและเป็นระบบ  ทั้งน้ี  ข้อมูลทางการเงินก็เป็น
ส่วนหน่ึงของข้อมูลเพ่ือการจัดการและการบริหารโดยเฉพาะ  เป็นข้อมูลสําหรับที่ฝ่ายบริหารใช้เป็น
พ้ืนฐานในการวางแผนตัดสินใจ  ควบคุม  และติดตามผลการดําเนินงาน 
     ๒ )   การตรวจสอบการดําเ นินงาน  (Performance 
Auditing) เป็นการสอบทานประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรโดยรวม  และหรือผลการ
ดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม  การตรวจสอบประเมินผลดังกล่าวจะต้องกระทําอย่างอิสระและเป็นระบบ
ด้วยวิธีการตรวจสอบอันควรและเหมาะสมกับกรณีที่ตรวจสอบประเมินผลน้ัน  ทั้งน้ี  ผู้ตรวจสอบจะให้
ความสําคัญต่อผลการดําเนินงานที่กําลังกระทําและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ปรากฏความ
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เบ่ียงเบนในผลการดําเนินงานน้ัน  เพ่ือการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการดําเนินงานให้
บังเกิดประสิทธิภาพ   และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารกําหนด  ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
   ๓.  การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
    ระบบงบประมาณแบบ มุ่ง เ น้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ มี
เป้าประสงค์ที่จะให้กระทรวงและหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการให้บริการท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุผลสําเร็จของเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  และส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น 
นอกจากน้ียังจะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิสู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๔.  การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
    การจัดทํางบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมามีขอบเขตจํากัดอยู่แต่เพียง
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่าน้ัน  ไม่รวมกิจกรรมท่ีใช้เงินนอก
งบประมาณ  เช่น  เงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินรายได้ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ดังน้ัน  การนําเงิน
นอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกันกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี   จะทําให้แผนการเงินโดยรวม
ของภาครัฐมีความสมบูรณ์   ครอบคลุม   และสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและ
การคลังได้ถูกต้อง  เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
 
 

  ๕.  การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
    เป็นการประมาณการรายจ่าย  ๓  ปีล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ภายใต้สมมุติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่สําหรับ
แผนงานต่าง ๆ เหล่าน้ัน ซึ่งจะทําให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตน้ันสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน   การประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางจะดําเนินการทั้งแบบ Top Down และ Bottom UP   โดยการประมาณการแบบ 
Top Down จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย  ซึ่งพิจารณาจากสมมติฐานทางการ
เศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาล  มีการนําปัจจัยที่สามารถควบคุมได้  เช่น  พันธะทางด้าน
การงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  นโยบายรัฐบาล และแผน
บริหารราชการแผ่นดินกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม  เช่น  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่
จะต้องมีการติดตามผลการดําเนินงาน  เพ่ือนํามาสู่การจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป  ส่วนการ
ประมาณการแบบ Bottom Up จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงานภายใต้
สมมติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ในระยะเวลา  ๑+๓  ปี 
 
 



บทสรุป 
 
  หลักนิติธรรม  (THE RULE OF LAW)  เป็นหลักพ้ืนฐานประการหน่ึงที่นักกฎหมาย                 
จากทั่วโลกต่างให้ความสนใจ  และมีความพยายามที่จะนําหลักการน้ีไปปรับใช้ในประเทศของตน           
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของความเป็นธรรม  ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
 
  THE RULE OF LAW ไม่ใช่คําใหม่ในสังคมไทย แต่คนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจความหมาย
ที่แท้จริงของคําน้ี  หรืออาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไป และย่ิงในปัจจุบันมีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีกันมาก             
ในสังคมไทย แต่ถ้าศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลแล้ว จะพบความหมาย
ของหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นหน่ึงในหกองค์ประกอบที่สําคัญของการสร้างธรรมาภิบาล 
 
  สํานักงบประมาณได้นําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้ 
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งองค์ประกอบหน่ึง            
ที่สําคัญของระบบงบประมาณดังกล่าว คือ การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งก็หมายรวมได้ว่า             
มีหลักนิติธรรมอยู่ในกระบวนการจัดทําและวิธีการภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๐๒ แล้วเช่นกัน  
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