
ธรรมาภบิาลคอือะไร 

 แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจดัการ” หรือ governance ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นส่ิงท่ีมีมา

พร้อมกบัการมีอารยธรรมของมนุษย ์ดงันั้นเราอาจใหค้วามหมายของ “การปกครอง” หรือ “การบริหาร

จดัการ” วา่ เป็นกระบวนการของการตดัสินใจและกระบวนการท่ีมีการน าผลของการตดัสินใจไปปฏิบติั ค า

วา่การปกครองหรือการบริหารจดัการอาจถูกใชไ้ปในหลายสถานะ เช่น ในเร่ืองของการปกครองหรือการ

บริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ิน 

 อยา่งไรก็ดี มีคนจ านวนมากท่ีไม่เขา้ใจเร่ืองของธรรมาภิบาลแมก้ระทัง่ค  าจ  ากกัความของธรรมาภิ

บาล ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อยา่งใด ค าวา่ governance เป็นเร่ืองของ การอภิบาล เป็นวธีิการใชอ้ านาจ ขณะท่ี 

good governance เป็นการรวมค าของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวธีิการท่ีดีในการอ านาจ เพื่อ

บริหารจดัการทรัพยากรขององคก์ร โดยหลกัธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นภาคต่างๆ อาทิ 

ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองคก์รระหวา่งประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใชห้ลกัธรรมาภิ

บาลคือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงวธีิการท่ีจะสร้างให้

เกิดมีธรรมาภิบาลข้ึนมาไดก้็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผดิชอบ ถูกตรวจสอบได ้และการมีส่วนร่วม

เป็นส าคญั แต่อาจประกอบไปดว้ยหลกัการอ่ืนๆอีกไดด้ว้ยแลว้แต่ผูน้ าไปใช ้โดยสภาพแวดลอ้มของธรรมาภิ

บาลอาจประกอบไปดว้ยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและ

วฒันธรรม (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2545) ซ่ึงลว้นเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการท่ีดี 

 ธรรมาภิบาลจึงเป็นเร่ืองของหลกัการบริหารแนวใหม่ ท่ีมุ่งเนน้หลกัการ โดยมิใช่หลกัการท่ีเป็น

รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลกัการการท างาน ซ่ึงหากมีการน ามาใชเ้พื่อการบริหารงานแลว้ จะ

เกิดความเช่ือมัน่วา่จะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล (ถวลิวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

 

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปดว้ยหลกัการส าคญัหลายประการ แลว้แต่วตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี

น ามาใช ้หลกัการท่ีมีผูน้ าไปใชเ้สมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉนัทามติ การมีส านึก

รับผดิชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกนัและการค านึงถึง

คนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบติัตามหลกันิติธรรม แต่ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหาร



กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีนั้นไดร้ะบุไว ้6 หลกัการดงักล่าวมาแลว้และกลายเป็นหลกัการส าคญัท่ีมีการ

น ามาใชใ้นประเทศไทยอยา่งกวา้งขวางอยูใ่นปัจจุบนัน้ี แต่ก็มีค  าถามวา่หลกัการต่างๆน้ีหมายถึงอะไร แลว้

จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่มีธรรมาภิบาลแลว้หรือยงั มีมากหรือนอ้ย ตอ้งปรับปรุงอะไรอีกบา้ง ค  าตอบท่ีอาจ

เป็นไปไดก้็คือการจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อผูใ้ชจ้ะไดเ้ขา้ใจและน าไปใชต้รวจสอบตนเองและผูอ่ื้นหรือหน่วยงาน

อ่ืนได ้

 หลกัการต่างๆท่ีอธิบายการมีธรรมาภิบาลและการน าไปประยกุตใ์ช ้ธรรมาภิบาลอาจประกอบไป

ดว้ยหลกัการต่างๆมากมายแลว้แต่ผูท่ี้จะน าเร่ืองของธรรมาภิบาลไปใช ้และจะใหค้วามส าคญักบัเร่ืองใด

มากกวา่กนั และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลกัการใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับ

ประเทศไทยแลว้ เน่ืองจากไดมี้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 

และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีใหค้วามส าคญั

กบัหลกัการส าคญั 6 หลกัการดงักล่าวแลว้ในท่ีน้ีจึงขอน าเสนอรายละเอียดของการพฒันาดชันีวดัธรรมาภิ

บาลบนพื้นฐานของหลกัการทั้ง 6 หลกัการของสถาบนัพระปกเกลา้ (ถวลิวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ด้านหลกันิติธรรม Rule of Laws 

 หลกัการส าคญัอนัเป็นสาระส าคญัของ “หลกันิติธรรม” ประกอบดว้ย 7 หลกัการคือ หลกัการ

แบ่งแยกอ านาจ หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย

ปกครอง ความชอบดว้ยกฎหมายในทางเน้ือหา หลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา หลกั “ไม่มีความผดิ และ

ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 1.หลกัการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกันิติธรรม เพราะ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ

เป็นหลกัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนัของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุล

อ านาจ 

 2.หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หลกันิติธรรมมีความเก่ียวพนักนักบัสิทธิในเสรีภาพของ

บุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดงักล่าวขา้งตน้ถือวา่เป็นพื้นฐานของ “ศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย”์ อนัเป็นหลกัการส าคญัตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 



 3.หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใชก้ฎหมายของฝ่ายตุลาการ 

หรือฝ่ายปกครองท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายท่ีไดรั้บความเห็นชอบ จากตวัแทน

ของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะตอ้งไม่พิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใหแ้ตกต่างไปจากบทบญัญติั

ของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผกูพนัท่ีจะตอ้งใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั ฝ่ายตุลาการมีความผกูพนัท่ี

จะตอ้งใชดุ้ลพินิจ โดยปราศจากขอ้บกพร่อง 

 4. หลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางเน้ือหา เป็นหลกัท่ีเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่าย

ปกครองทีออกกฎหมายล าดบัรอง ก าหนดหลกัเกณฑใ์นทางกฎหมายใหเ้ป็นตามหลกัความแน่นอนของ

กฎหมาย หลกัหา้มมิใหก้ฎหมายมีผลยอ้นหลงั และหลกัความพอสมควรแก่เหตุ 

 5. หลกัความอิสระของผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษาสามารถท าภาระหนา้ท่ีในทางตุลาการไดโ้ดยปราศจาก

การแทรกแซงใดๆ โดยผูพ้ิพากษามีความผกูพนัเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณาพิพากษาภายใตม้โน

ธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยูบ่นพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ 

ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 

 6. หลกั “ไม่มีความผดิ และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เม่ือไม่มีขอ้บญัญติัทางกฎหมายใหเ้ป็น

ความผดิ แลว้จะเอาผดิกบับุคคลนั้นๆมิได ้

 7. หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา่ รัฐธรรมนูญไดรั้บการยอมรับให้

เป็นกฎหมายท่ีอยูใ่นล าดบัท่ีสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยูใ่นล าดบัท่ีต ่ากวา่ขดั

หรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญกฎหมายดงักล่าวยอ่มไม่มีผลบงัคบั 

 

2. หลกัด้านหลักคุณธรรม Ethics 

 ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 หลกัการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท า

ผดิวนิยั และหน่วยงานปลอดจากการท าผดิมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องคป์ระกอบของ

คุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากคอรัปชัน่ หรือมีคอรัปชัน่นอ้ยลง คอรัปชัน่ การฉ้อราษฎร์

บงัหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าใหเ้สียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรม

ปฏิบติัและกฎหมาย ส าหรับพิษภยัของคอรัปชัน่ไดส้ร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็น



พฤติกรรมท่ีส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจดัการอยา่งร้ายแรง เม่ือพิจารณาเร่ืองของคุณธรรม

จึงควรพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง

โจ่งแจง้หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายนอ้ยลง 

 2. องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัท่ีนอ้ยกวา่หรือไม่ดี

เท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง 

 3. องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัท่ีมากกวา่ท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง 

 4. องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย แต่ใชว้ธีิการท่ีผดิกฎหมายหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง 

 ส าหรับการท่ีหน่วยงานปลอดจากการท าผดิมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การ

กระท าผดิวชิาชีพนิยมไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีสวนทางหรือขดัแยง้กบัองคป์ระกอบของวชิาชีพนิยมโดย เฉพาะ

อยา่งยิง่ในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวชิาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

3. ด้านความโปร่งใส Transparency 

 ประกอบไปดว้ยหลกัการยอ่ย 4 หลกัการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นโครงสร้าง หน่วยงานมี

ความโปร่งใสดา้นการใหคุ้ณ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นการใหโ้ทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นการ

เปิดเผยขอ้มูล 

1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) มีการตรวจสอบภายในท่ีเขม้แขง็ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นตน้ 

2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน 

3) ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 



4) มีเจา้หนา้ท่ีมาดว้ยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใ่หม่มากข้ึน 

5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม่ 

6) มีฝ่ายบญัชีท่ีเขม้แขง็ 

 

2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี ้

1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบติังานเป็นผลส าเร็จ 

2) มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) มีค่าตอบแทนพิเศษใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีซ่ือสัตย ์

4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกบัค่าใชจ่้าย 

 

3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) มีวธีิการพิจารณาลงโทษผูท้  าผดิอยา่งยติุธรรม 

3) มีการลงโทษจริงจงั หนกัเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 

4) มีระบบการฟ้องร้องผูก้ระท าผดิท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) หวัหนา้งานลงโทษผูทุ้จริตอยา่งจริงจงั 

6) มีการปรามผูส่้อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 

7) มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 

 

 



4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) ประชาชนไดเ้ขา้มารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัหา การใหส้ัมปทานการออกกฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ 

3) ประชาชน ส่ือมวลชน และองคก์รพฒันาเอกชน ไดมี้โอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวธีิการต่างๆ มากข้ึน 

4) มีการใชก้ลุ่มวชิาชีพภายนอก เขา้มาร่วมตรวจสอบ 

 

 4. หลกัการมีส่วนร่วม Participation 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาส

แสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งมีการน าความ

คิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอยา่งเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นการ

เสริมสร้างความสามคัคีในสังคม 

 ระดบัการใหข้อ้มูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้

วางแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อใหข้อ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และ

ยงัเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง

นิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ 

 

หลกัการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลกัการส าคัญ 4 หลกัการคือ 

 1.ระดบัการใหข้อ้มูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้

วางแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อใหข้อ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และ



ยงัเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง

นิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ 

 2.ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่ระดบัแรก กล่าวคือ ผูว้างแผน

โครงการเชิญชวนใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอ้ดี

ขอ้เสียชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการริเร่ิมโครงการต่างๆ และการ

บรรยายใหป้ระชาชนฟังเก่ียวกบัโครงการต่างๆ แลว้ขอความคิดเห็นจากผูฟั้ง รวมไปถึงการร่วม

ปรึกษาหารือ เป็นตน้ 

 3.ระดบัการวางแผนร่วมกนั และการตดัสินใจ เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น

เร่ืองการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการตดัสินใจ และวางแผนเตรียม

โครงการ และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ระดบัน้ีมกัใชใ้นกรณีท่ีเป็นเร่ืองซบัซอ้นและ

มีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การใชก้ลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้

อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกนั เป็นตน้ 

 4.ระดบัการพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเขา้ใจใหก้บัสาธารณชน เป็นระดบัขั้นท่ี

สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและไดมี้การพฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนใหม้ากข้ึนจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5. หลกัส านึกรับผดิชอบ Accountability 

 มีความหมายกวา้งกวา่ความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมไดเ้ท่านั้น ยงั

รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ เป็นเร่ืองของความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบ ความพร้อมท่ีจะถูก

ตรวจสอบได ้โดยในแง่มุมของการปฏิบติัถือวา่ ส านึกรับผดิชอบเป็นคุณสมบติัหรือทกัษะท่ีบุคคลพึง

แสดงออกเพื่อเป็นเคร่ืองช้ีวา่ไดย้อมรับในภาระกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและน าไปปฏิบติัดว้ยความรับผดิชอบ 

ประกอบดว้ยหลกัการยอ่ยดงัน้ี 

 



1. การมีเป้าหมายทีชั่ดเจน 

 การมีเป้าหมายชดัเจนเป็นส่ิงส าคญัส่ิงแรกของระบบส านึกรับผดิชอบกล่าวคือ องคก์ารจะตอ้งท า

การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัการสร้างวฒันธรรมใหม่ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการบรรลุอะไร

และเม่ือไรท่ีตอ้งการเห็นผลลพัธ์นั้น 

2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกนั 

 จากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ตอ้งประกาศใหทุ้กคนไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจ ถึงส่ิงท่ีตอ้งการ

บรรลุ และเง่ือนไขเวลาท่ีตอ้งการใหเ้ห็นผลงาน เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ป็นเจา้ของ โครงการสร้าง

วฒันธรรมน้ีร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการประสานก าลงัคนร่วมใจกนัท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององคก์ 

3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความส าเร็จของการสร้างวฒันธรรมส านึกรับผดิชอบ อยูท่ี่ความสามารถของหน่วยงานในการ

ส่ือสารสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร ผูบ้ริหารให้ความสนบัสนุน แนะน า ท าการตดัสินใจอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกนัท างานระหวา่งหน่วยงานต่างๆในองคก์าร 

4. การจัดการพฤติกรรมทีไ่ม่เอือ้การท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 

 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงนบัวา่เป็นเร่ืองปกติ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงมกัจะมีการ ต่อตา้น

การเปล่ียนแปลงเสมอ หน่วยงานตอ้งมีมาตรการในการจดัการกบัพฤติกรรมการ ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวเพื่อใหทุ้กคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

5. การมีแผนการส ารอง 

 ส่วนประกอบส าคญัขององคก์ารท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมส านึกรับผดิชอบ ตอ้งมีการวางแผนฟ้ืนฟู ท่ี

สามารถส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์ารไดท้ราบและเขา้ใจถึงแผน และนโยบายของ องคก์าร และท่ีส าคญัคือ 

ตอ้งมีการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ อยา่งเปิดเผย 

6. การติดตามและประเมินผลการท างาน 

 องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ

ตรวจสอบดูวา่ผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ผลงานท่ีพบวา่ยงัไม่เป็นไป



ตามมาตรฐานท่ีก าหนดตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขในทนัที ขณะท่ีผลงานท่ีไดม้าตรฐานตอ้งไดรั้บการ

ยอมรับยกยอ่งในองคก์าร 

 

6. หลกัความคุ้มค่า Value for Money 

 หลกัการน้ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจ ากดั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลในการปฏิบติัอนัเกิดจากการใชห้ลกัธรรมาภิบาลนัน่เอง ประกอบดว้ย 

1. การประหยดั หมายถึง 

 1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 1.2 การไม่มีความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ 

 1.3 การมีผลผลิตหรือบริการไดม้าตรฐาน 

 1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจดัท ารายงานการเงิน 

 1.5 การมีการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง 

 2.1 มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2 มีการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 2.3 มีการใชผ้ลตอบแทนตามผลงาน 

3. ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง 

 3.1 การมีนโยบาย แผน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 

 3.2 การมีการเนน้ผลงานดา้นบริการ 

 3.3 การมีการประเมินผลการท างาน 



3.4 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีสภาวะผูน้ า 

 

 เม่ือมีหลกัการท่ีเป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแลว้ หน่วยงานท่ีตอ้งการใชห้ลกัการบริหาร

แนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละวดัระดบัการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได ้

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ใน

หน่วยงาน ภาพขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่งของการน าหลกัการขา้งตน้ไปสร้างตวัช้ีวดัและน าไปทดสอบจริงใน

หน่วยงาน และสามารถแสดงผลใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ท าใหผู้บ้ริหารสามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขการท างานของ

หน่วยงานใหมี้    ธรรมาภิบาลมากข้ึนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอน : ธรรมาภบิาลในการท างาน 

 ธรรมาภิบาลในการท างานเป็นการบริหารงานตามแนวคิด การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ซ่ึงมีความ

เป็นมาและสาระส าคญั ดงัน้ี 

การบริหารรัฐกจิแนวใหม่ 

 การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเร่ืองของการท่ีรัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลกัษณะองคก์รธุรกิจ แต่

เป็นการบริหารงานดว้ยการยดึหลกัประชาธิปไตย หลายประเทศในโลกก าลงัด าเนินการอยูบ่นพื้นฐานของ

หลกัการน้ี และมีการยอมรับในแนวทางการท างานท่ียดึหลกัประชาธิปไตยมากข้ึน มีการใหค้วามส าคญักบั

เร่ืองต่างๆหลายเร่ือง เช่นความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็น

พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ขา้ราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทกัษะใหม่ในการพฒันานโยบายและ

ปฏิบติัตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศกัด์ิศรีของการเป็นพลเมืองมากข้ึน 

 โดยปกติขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามากข้ึน เม่ือมีการเพิ่มหรือขยาย

การใหบ้ริการของตนและมีการติดต่อกบัประชาชนมากข้ึน ผูบ้ริหารจะรู้สึกวา่ตนไดป้ระโยชน์จากการรับฟัง

ประชาชนมากข้ึน และจากการบริการมากกวา่การก ากบัดูแลเท่านั้น ประชาชนและขา้ราชการจึงท างาน

ร่วมกนั และระบุปัญหาและแนวทางแกไ้ขร่วมกนัดว้ย 

 ทศันคติท่ีกล่าวมาแลว้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีก าลงัเกิดข้ึน อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากปัญหาในการบริหารงาน

มีความซบัซอ้น และทรัพยากรมีจ านวนจ ากดั ทั้งยงัมีสาธารณชนคอยวพิากษก์ารท างานของขา้ราชการอยู่

เสมอ หน่วยงานราชการควรจะด าเนินการอยา่งไร ค าตอบในเร่ืองน้ีอาจไม่ง่ายแต่การยอมรับท่ีจะท างานเพื่อ

บริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จได ้ส่ิงท่ียงัขาดอยูคื่อหลกัการท่ี

จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการใหบ้ริการสาธารณะ ท่ีผา่นมาก็มีการเคล่ือนไหวเพื่อปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงการท างานของหน่วยงานราชการอยูม่าก เช่นเร่ืองของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวน

การท างาน การบริหารท่ีมุ่งผลลพัธ์ และการบริหารคุณภาพ เป็นส าคญั อยา่งไรก็ดีในการบริหารรัฐกิจส่ิงท่ี

จดัวา่มีค่ามากท่ีสุดก็คือการบริการประชาชน 

 การบริหารรัฐกิจแบบเดิมๆเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลใหค้วามสนใจอยูท่ี่การใหบ้ริการโดยผา่นหน่วยงาน

ของรัฐ มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบติัตามนโยบาย ท่ีอาจมีเร่ืองทาง

การเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง และนกับริหารรัฐกิจจะเป็นเพียงผูมี้บทบาทในการปฏิบติัตามนโยบายเสียมากกวา่ 



ผูบ้ริหารจะรับผิดชอบต่อนกัการเมืองท่ีถูกเลือกเขา้มาตามวถีิประชาธิปไตยมากกวา่รับผดิชอบต่อประชาชน 

มีเร่ืองของการรายงานตามล าดบัขั้นในการท างานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ มีการควบคุมโดย

ผูบ้ริหารระดบัสูงๆต่อไป ค่านิยมสาธารณะจะเป็นเร่ืองของประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องคก์รจะ

ด าเนินการไปดว้ยระบบปิดเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนมีจ ากดั บทบาท

ของนกับริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จดัองคก์ร การจดัหาบุคคลากร การสั่งการ การประสานงาน การ

รายงานและการท างบประมาณ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารในองคก์รของรัฐต่างด าเนินการกนั

อยูเ่ป็นปกติ 

 บดัน้ีการมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัหลกัการของประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม การให้ความส าคญักบัประชาชน การมุ่งใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดีตามแนวคิดของการบริหาร

แนวใหม่จึงเกิดข้ึน การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดและการปฏิบติั เป็นหลกัการท่ีใช้

การด าเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือท าราชการใหเ้หมือนธุรกิจแต่ไม่ใช่ใหเ้ป็นองคก์ร

ทางธุรกิจ นกัทฤษฎีท่ีศึกษาเร่ืองของการเป็นพลเมือง เร่ืองของชุมชน ประชาสังคม มนุษยวทิยาองคก์ารและ

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นผูท่ี้ไดมี้ส่วนในการผลกัดนัใหเ้กิดการอภิปรายกนัถึงหลกัการบริหารแนว

ใหม่ๆข้ึน ซ่ึงอาจมีหลกัการหลากหลายแตกต่างกนัออกไป (Denhardt and Denhardt, 2003: 42-43) อาทิ 

 

• การมุ่งใหบ้ริการแก่ประชาชนไม่ใช่การก ากบั ขา้ราชการจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนแต่ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนดว้ย 

 

• การส ารวจความสนใจและความตอ้งการของสาธารณชน เพื่อสร้างความสนใจร่วมและรับผดิชอบร่วมกนั 

 

• การใหคุ้ณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกวา่การเป็นผูป้ระกอบการ โดยขา้ราชการจะ

ยอมรับท่ีจะเป็นผูช่้วยเหลือสังคมมากกวา่การเป็นผูจ้ดัการธุรกิจท่ีคิดและท าเสมือนเงินหลวงเป็นเงินของ

ตนเอง 

 



• การคิดอยา่งมีกลยทุธ์ แต่ปฏิบติัอยา่งเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการต่างๆจะสนองความตอ้งการ

ของสาธารณชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหากมีการท างานร่วมกนั 

 

• การตระหนกัวา่การมีส านึกรับผดิชอบไม่ใช่เร่ืองง่าย ขา้ราชการไม่ควรสนใจแค่เร่ืองของการท างานตาม

นโยบาย หรือเร่ืองการตลาด และการอยูร่อดของตน แต่ตอ้งสนใจเร่ืองของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยม

ของชุมชน สังคม บรรทดัฐานทางการเมือง มาตรฐานวชิาชีพ และความสนใจสาธารณะดว้ย 

 

• การบริการมากกวา่ก ากบั มีการสร้างค่านิยมร่วม การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทางนโยบายถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์และค่านิยมร่วมกนัดว้ย 

 

• การค านึงวา่ประชาชนเป็นผูมี้คุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานราชการต่างๆจะประสบความส าเร็จใน

ระยะยาวหากด าเนินการดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็นผูน้ าร่วมกนักบั

ประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน 

 เม่ือพิจารณาหลกัการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ีกล่าวแลว้จะพบวา่ประชาชนเป็นปัจจยัส าคญั เป็น

หวัใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่น้ี เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุน้ส่วนใน

การด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงส าคญั เม่ือเป็นพลเมืองและหุน้ส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผยขอ้มูล การมี

ส่วนร่วม การท างานอยา่งโปร่งใส การท างานท่ีมีหลกัการ การยดึหลกันิติธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จดัเป็นคมัภีร์ส าคญัของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ี

ครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้งหมด โดยพิจารณาไดจ้ากการมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรี

ของการเป็นมนุษย ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบอ านาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีและส่งเสริมการกระจายอ านาจเป็นส าคญั ทั้งน้ีจึงกล่าวไดว้า่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีนอกจากมุ่ง

ก่อใหเ้กิดการปฏิรูปทางการเมืองแลว้ยงัมุ่งใหเ้กิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผน่ดินโดยยดึหลกัการ

บริหารแนวใหม่อีกดว้ย อน่ึงหลกัการการบริหารแนวใหม่ท่ีก าลงัเป็นกระแสอยูใ่นขณะน้ีคือ การบริหาร

จดัการท่ีดี หรือ      ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงองคก์รภาครัฐและเอกชนใหค้วามสนใจและ



พยายามท่ีจะน ามาใชเ้พื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ของการท างานท่ีดีท่ีสุด โดยอยูบ่นพื้นฐานของการมีหลกัการ

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธรรมาภบิาล กบั การบริหารแนวใหม่ 

 ธรรมาภิบาลจดัเป็นแนวคิดส าคญัในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบนั เพราะโลกปัจจุบนั

ไดห้นัไปใหค้วามสนใจกบัเร่ืองของโลกาภิวตัน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดี มากข้ึน แทน

การสนใจเร่ืองการพฒันาอุตสาหกรรมดงัแต่ก่อน เพราะกระแสการพฒันาเศรษฐกิจมีความส าคญักระทบถึง

กนั การติดต่อส่ือสาร การด าเนินกิจกรรมในท่ีหน่ึงมีผลกระทบต่ออีกท่ีหน่ึง การพฒันาเร่ืองของการเมือง

การปกครองไดมุ้่งใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลางมากข้ึน หากจะใหป้ระเทศมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื การมุ่ง

ด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบติัราชการต่างๆโดยไม่ใหค้วามสนใจถึงเร่ืองของสังคม ประชาชน และส่ิงแวดลอ้มจึง

เป็นไปไม่ไดอี้กต่อไป การมีการบริหารจดัการท่ีดีจึงเขา้มาเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนใหค้วามส าคญัและเร่ิมมี

การน าไปปฏิบติักนัมากข้ึน 

 ดงักล่าวแลว้ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดี เป็นประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน 

โดยเฉพาะขา้ราชการ และพนกังานบริษทัเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตั้งมัน่อยูบ่นหลกัการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจิตส านึกใน

การท างาน มีความรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดก้ระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

พร้อมรับผดิ มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตดัสินใจ ด าเนินการ

และประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตดัสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้

ความส าคญักบักลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนดอ้ยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกนัทางสังคมในการรับ

โอกาสต่างๆท่ีประชาชนพึงจะไดรั้บจากรัฐอีกดว้ย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลกัการ กระบวนการและเป็น

เป้าหมายไปในตวั การมีธรรมาภิบาลอาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ไดใ้นท่ีสุดและการมี

ประชาธิปไตยก็น ามาสู่การมีผลทางสังคมคือการมีการพฒันาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอยา่ง

ต่อเน่ืองและสถาพร ตลอดจนน ามาสู่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

 ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

 ธรรมาภิบาลไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่มีสอนอยูใ่นหลกัศาสนาต่างๆอยูแ่ลว้ แต่มิไดเ้รียกอยา่งท่ีเรียกกนัใน

ปัจจุบนัน้ี ในพุทธศาสนามีการสอนเร่ืองธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดีกนัมาตั้งแต่พุทธกาลแลว้ 

โดยหากเราพิจารณาค าสอนของพระพุทธเจา้ จะเห็นวา่เป็นหลกัธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองของการบริหารรัฐ



กิจแนวใหม่และมีการน ามาใชใ้นการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง แมก้ระทัง่ในศาสนาอ่ืนๆก็คิดวา่มิไดแ้ตกต่าง

กนัมากนกั มีค าสอนมากมายท่ีระบุชดัเจนถึงหลกัการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดี อาทิการเป็น

คนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและสวสัดี โดยประกอบไปดว้ย

คุณสมบติั 7 ประการ (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตุโต) , 2541) ตามหลกัสัปปุริสธรรม ซ่ึงเป็นธรรมของคนดี 

การรู้หลกัและรู้จกัเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑข์องส่ิงทั้งหลาย รู้หนา้ท่ีของตนเอง อนัจะท าใหป้ฏิบติังานตรง

ตามหนา้ท่ี มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จกัผล เขา้ใจวตัถุประสงคข์องงานท่ีท า ท าใหท้  างาน

แลว้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จกัตนเอง วา่โดยฐานะ เพศ ก าลงั ความรู้ ความสามารถ 

เป็นอยา่งไร และท าการต่างๆใหส้อดคลอ้ง รู้ประมาณ รู้จกัพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลาท่ีพึง

ใชใ้นการประกอบกิจ หนา้ท่ีการงาน รู้วา่เวลาไหนควรท าอะไร อยา่งไร วางแผนการใชเ้วลา เป็นการท างาน

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน่เอง รู้ชุมชน รู้จกัถ่ิน ท่ีชุมนุม ชุมชน การอนัควรประพฤติในท่ี

ชุมชน รู้ระเบียบวนิยั ประเพณี วฒันธรรม ท าใหป้ระพฤติตวัถูกหลกันิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ

ทอ้งถ่ินนั้น รู้บุคคล รู้จกัและเขา้ใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติสุขและ

เกิดสัมฤทธิผลของงานไดใ้นท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีหลกัธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย จึงอาจกล่าวไดว้า่ 

ธรรมาภิบาลส าหรับคนไทยแลว้มิใช่เร่ืองใหม่แต่อยา่งไร เพียงแต่มีไดน้ ามาปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

 ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีไดเ้ผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองคก์ร

พฒันาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนกัวชิาการท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการท่ีดีใน

การสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดห้ยบิยกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจดัการท่ี

ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบท่ีดีข้ึนมาเป็นประเด็นในการสร้างความเขา้ใจและระดมความเห็นจาก

ประชาชนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลใหภ้าคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการต่ืนตวัในเร่ือง

ดงักล่าวอยา่งกวา้งขวาง องคก์รต่างประเทศท่ีใหเ้งินกูแ้ละเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก และกองทุนการเงิน

ระหวา่งประเทศ ไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้เพื่อใหป้ระเทศก าลงัพฒันาเป็นแนวปฏิบติั เพื่อการน าเงินไป

ใชอ้ยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลกัการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลกัการ

แตกต่างกนัออกไป แต่ก็มกัมีหลกัการพื้นฐานคลา้ยกนั หลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัคือ หลกัการมีส่วนร่วม 

หลกัความโปร่งใส ส านึกรับผดิชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 ค าวา่ ธรรมาภิบาล เกิดจากค าวา่ “ธรรม” บวกกบั “อภิบาล” (การรักษายิง่ธรรม) มาจากค า

ภาษาองักฤษวา่ good governance โดยค าวา่ governance (การอภิบาล) คือ วธีิการใชอ้ านาจเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรขององคก์ร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวธีิการท่ีดีในการอ านาจ 



เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์ร (โดย ศาสตราจารยบ์วรศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดท้  าการใหค้  าจ  ากดัความ

สั้นๆน้ีไวใ้นการบรรยายนกัศึกษาท่ีสถาบนัพระปกเกลา้) อยา่งไรก็ดี ค  าวา่ good governance น้ี

คณะกรรมการบญัญติัศพัทรั์ฐศาสตร์ของราชบณัฑิตยสถาน ไดบ้ญัญติัวา่ “ วธีิการปกครองท่ีดี” แต่

นกัวชิาการบางท่านใชค้  าวา่ “ธรรมรัฐแห่งชาติ” (  ฺ Boonmi, 2002) ซ่ึงไม่ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ 

เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลวา่ “รัฐท่ีมีธรรม” แต่มีการใหค้วามหมายโดยทางกรรมการขา้ราชการพลเรือนวา่ “สุ

ประศาสนการ”ซ่ึงต่อมาศาสตราจารยบ์วรศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดน้ าเสนอค าวา่ “ธรรมาภิบาล” (จ านง ทอง

ประเสริฐ, 2545 ) และทางส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดใ้ชค้  าวา่ “การ

บริการกิจการและสังคมท่ีดี” ขณะท่ีทางคณะกรรมการพฒันาระบบงานใชค้  าวา่ “การบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี” ดงัปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและมูลนิธิสถาบนัวจิยักฎหมาย, 2546) อยา่งไรก็ตามใน

ท่ีน้ีจะขอใชค้  าวา่ “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย กระชบัและเขา้ใจกนัอยูม่ากแลว้ 

 ในส่วนของประเทศไทยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทย โดยในช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ไดก้  าหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจดัการท่ีดีในยทุธศาสตร์การ

พฒันาประชารัฐ โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้างความเขม้แขง็แก่

ภาคประชาชน เพื่อใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้าง

ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน เพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกนัในการพฒันาประเทศ 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ยงัคงใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัการสร้าง

ระบบบริหารจดัการท่ีดี โดยไดข้ยายกรอบการด าเนินงานใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ไดแ้ก่ การ

สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของกลไกตรวจสอบ

ทั้งท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะใน

ภาคประชาชน รวมทั้ง การปลุกจิตส านึกของประชาชนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็น

รากฐานส าคญัของการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีในสังคมไทย 

 ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผา่นมาของหน่วยงานราชการจดัวา่มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางของ

แผนพฒันาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิรูประบบราชการท่ีไดมี้การจดัท าแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็น

เคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง และมีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและ



ทอ้งถ่ินตามแนวทางการกระจายอ านาจ แต่ยงัไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนถึงประเด็นส าคญัในเร่ืองของ

การบริหารจดัการท่ีดี แต่ไดมี้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ท่ีไดร้ะบุแนวทางในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีไว ้6 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 และ 9 และใชเ้ป็นหลกัการในการด าเนินการใหมี้ผลในทางการสร้าง

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าอย่างไรจงึธรรมาภบิาลจงึจะยัง่ยนื 

 เพื่อใหอ้งคก์รของรัฐ เอกชน และทุกๆส่วนน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้หก้วา้งขวางและย ัง่ยนื

จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัส าคญัหลายๆปัจจยั ท่ีนอกเหนือจากความตระหนกัของบุคลากรในหน่วยงานและ

ผูบ้ริหารแลว้ คือ ความต่อเน่ืองหรือความย ัง่ยนืของการเป็นประชาธิปไตยและความมัน่คงของประเทศ 

(sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนขา้งเป็นพลวตั เพราะมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และยงัมีการอภิปรายกนัถึงความหมายท่ี

แทจ้ริงอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง แต่มิติท่ีส าคญัของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขนั การมีส่วนร่วม และเสรีภาพ

ในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความย ัง่ยนืของประชาธิปไตยจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วงท าใหก้าร

บริหารจดัการท่ีดี หรือธรรมาภิบาลคงอยูไ่ด ้เน่ืองจากตราบใดท่ีไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนยอ่มมีโอกาส

แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ ท าใหเ้กิดความ

โปร่งใส ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีส านึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึง

มีขอ้ดี คือเป็นวธีิส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้แทนการใช้

ความรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตยน ามาสู่การส่งเสริมสันติวธีิในชาติ และระหวา่งชาติได ้

(Boutros-Ghali,2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิผล มีการ

ลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกนั มีการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตย

น ามาสู่การหลีกเล่ียงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มี

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกนัทางการเมืองและ

ประชาธิปไตยแนวใหม่น ามาสู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ (Robert Dahl, 2000: 38-44.) และท่ี

ส าคญักระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการสร้างการเจริญเติบโตในดา้น

การสร้างความรับผดิชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกนัก็น ามาซ่ึงแนวทางท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับประชาชน

ในการปกป้องและน าเสนอความสนใจของพวกเขา (Diamond, 1998) 

 การใชก้ระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย การบริหารและ

ทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากข้ึนจดัเป็นเร่ืองยาก แต่ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ การเมืองแบบ

ประชาธิปไตยท าใหเ้กิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการ

เลือกตั้งไดผู้จ้ะท าหนา้ท่ีในกระบวนการนิติบญัญติัไดอ้ยา่งเสรีและเป็นธรรม 

 



ประชาธิปไตยเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของการมีธรรมาภิบาล อนัท่ีจริงแลว้ธรรมาภิบาลและ

ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนกนัอยู ่ประเทศใดท่ีมิไดเ้ป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดข้ึนได้

ยากยิง่ เพราะไม่มีปัจจยัส าคญัของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถท่ีจะเกิดข้ึนหรือท าใหเ้กิดข้ึนได ้อาทิ

เช่น หลกัของนิติธรรม นิติรัฐ ผูมี้อ  านาจจะใชก้ฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้งมากกวา่เพื่อ

ประชาชนโดยรวม ทั้งน้ีเพื่อใหค้งความมีอ านาจของตนและพวกต่อไป กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไป

เพื่อก าจดัฝ่ายตรงขา้มเสียมากกวา่ 

 หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดข้ึนยากมากเพราะตราบใดท่ีประชาชนสามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อการท างานของภาครัฐได ้ตราบนั้นผูมี้อ  านาจสามารถท างานไดย้ากยิง่ เพราะตอ้งคอยตอบค าถาม 

ตอ้งใหข้อ้มูล ใหป้ระชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตดัสินใจ และท่ีส าคญัหากใช้

หลกัการน้ีมากๆ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจน ามาสู่การหลุดจากอ านาจได ้

 อน่ึงธรรมาภิบาลจะย ัง่ยนืตอ้งมีประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยนืและความย ัง่ยนืของประชาธิปไตยจะเกิดได้

ตอ้งมีประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเช่ือมัน่สถาบนัประชาธิปไตย มี

ประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีวฒันธรรมทาง

การเมืองแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าเป็นผูแ้ทนประชาชนอยา่งแทจ้ริง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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