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บทที่ 5 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 
 แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
เป็นแนวทางการส าคัญที่รัฐบาลได้น ามาใช้ในการจัดระเบียบให้สังคมและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข เพ่ือช่วยป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหารและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้าที่ของ
รัฐทั้งส่วนกลาง ส่งวนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาองค์การและตนเอง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติราชการเกินความ
จ าเป็น เกิดความคุ้มค่า และมีเป้าหมายส าคัญคือ ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่นคง และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งนี้การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานก็เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เกิด
ความเชื่อถือศรัทธาว่าการด าเนินงานมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารงาน
ของรัฐ รวมทั้งพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานมีปริมาณท่ีลดลง เป็นต้น 
 ในบทนี้ผู้เขียนได้ก าหนดประเด็นส าคัญได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หลักการ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลในต่างประเทศและบทบาทองค์การและนักบริหารในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนับได้ว่าเป็นแนวคิดที่ส าคัญของการปกครองมาตั้งแต่อดีต 
โดยปรากฏในค าสอนของหลักศาสนา แนวคิดของนักปราชญ์นักปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ ที่ได้
น าเสนอแนวคิดหลักการบริหารที่ดีหรือหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ในการปกครอง และเป็นแนวทางใน
การจัดระเบียบสังคม เพื่อสังคมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและตั้งอยู่ในความถูกต้องชอบธรรม 
 1. วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลกรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้น ในมุมมอง
ตะวันตกอาจสะท้อนได้จากหลักการปกครองที่เกิดจากแนวคิดของนักปราชญ์คนส าคัญ เช่น เพลโต 
อริสโตเติล ที่ได้ก าหนดมาตรฐานวัดความดีของรัฐต่าง ๆ โดยก าหนดมาตรฐานในการวัดถึงระบบการ
ปกครองและมาตรฐานด้านคุณธรรมต่าง ๆ ของนักปกครองที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้อ านาจเพ่ือ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งสะท้อนถึงผู้ปกครองจะต้องมีหลักธรรมที่ใช้ในก ากับพฤติกรรมของตนเอง
และพฤติกรรมในการปกครอง ส าหรับแนวคิดจากมุมมองของนักปรัชญาตะวันออกนั้น เทพศักดิ์ 
บุณยรัตพันธุ์ (2559 : 29) ได้อธิบายว่า แนวคิดของขงจื้อ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้วางรากฐานของการ
น าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ โดยมองว่านักปกครองจะต้องเป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรู้ มีความเสียสละ และในมุมมองของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเป็นการให้
ความส าคัญกับภาระความรับผิดชอบ นอกจากนี้ แชปแมน (Chapman, 2000 : 225) ยังได้อธิบายใน
มุมมองสมัยใหม่ว่า ธรรมาภิบาลเป็นคุณลักษณะส าคัญและคุณภาพของการท างานในหน่วยงานของ
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รัฐภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยและภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง จะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบสาธารณะ (Public Accountability) 
  เสน่ห์ จุ้ยโต (2557 : 2) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของธรรมาภิบาลไว้ว่า นับตั้งแต่สมัย
ของPlatoและAristotle และนักคิดอีกเป็นจ านวนมากได้พยายามค้นหารูปแบบของการปกครองที่ดี 
แต่ก็ยังไม่มีการสรุปความหมายและขอบเขตที่ชัดเจนของการปกครองที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้
ว่าวิวัฒนาการของรูปแบบการปกครองที่ดีเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เริ่มจากการเปลี่ยนมา
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกของประเทศที่ได้รับเอกราชอาณานิคม โดย
สามารถที่จะฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียเสียหายภายหลังหลังจากภาวะสงคราม การปกครองดังกล่าว
ได้อาศัยการบริหารซึ่งได้ใช้ร่วมกับแนวคิดระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองที่มี
โครงสร้างเป็นล าดับชั้นมีการเมืองที่เป็นกลางมีเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ และมีการผสมผสานกับกับระบบ
คุณธรรมจริยธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองของ Weberian มีลักษณะที่ซับซ้อนและเป็น
เรื่องยากที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ  
  นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า (2545 : 5-6) ยังได้อธิบายถึงการขยายตัวของระบบ
ราชการท าให้ระบบการบริหารงานเกิดปัญหาและขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นอกจากนี้ โครงสร้างของระบบราชการท าให้การปกครองบ้านเมืองขาดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดช่องทางบิดเบือนการใช้อ านาจและเกิดการคอรัปชั่น 
นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า แนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ ไม่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
และมีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลานี้ เองได้มีองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญๆ 
ได้แก่ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนา
แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารที่ดี หรือที่เรียกว่า “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1980 ถึง ศ.ศ.1990 โดยมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการพัฒนาตามแนวความคิดโลกาภิวัตน์ หรือลัทธิเสรีนิยม
ใหม่ ซึ่ง Cheung and Scott (2001 : 5) ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่า หมายถึง ระบบการเมืองที่ใช้
ส าหรับการบริหารของรัฐโดยเน้นอยู่ที่การบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งมี
หน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยต้องอาศัยหลักการบริหารภาครัฐที่มีความเข้มแข็ง 
ปราศจากการทุจริต และมีการบริหารที่ตรวจสอบได้ เป็นหลักการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ส าหรับนโยบาย
ขององค์การระหว่างประเทศหลาย ๆ องค์การที่ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนาในรูปแบบ
ของการให้เงินช่วยเหลือ 
  ส าหรับธรรมาภิบาลสมัยใหม่นั้น ได้ถูกให้ความส าคัญอย่างมากโดยธนาคารโลก 
นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ที่เน้นไปที่ธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ และให้ความส าคัญเรื่อยมา และ
ให้ความส าคัญอย่างมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 1990 โดยธนาคารโลกเห็นว่าธรรมาภิบาลจะเป็น
พาราไดม์ใหม่ส าหรับการพัฒนาประเทศ (New Paradigm of Governance) โดยมีขอบเขต
ครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงการจัดการภาครัฐ 2) การท าให้เกิดความมั่นใจในการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชนว่ามีการบริหารงานที่มีภาระรับผิดชอบ 3) การสร้างกรอบที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาประเทศ และ 4) การส่งเสริมให้มีความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดย



129 
 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้ถูกธนาคารโลกน าไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งประเทศที่พัฒนาและประเทศ
ก าลังพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน โดยน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ร่วมกับมิติทางการเมือง นอกจากนี้ยังน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับมิติทางด้านการบริหารงานภาครัฐใน
ทุกภาคส่วน 
  ส าหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้เข้ามา
แพร่หลายภายใต้บริบทโลก ซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ข้ึนมาหลายค า อาทิ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการก ากับดูแลที่ดีหรือธรร
มาภิบาล บรรษัทภิบาล (Cooperate Government) เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ให้ใช้ค าว่า ระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิ
บาล ธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือให้แตกต่างไปจากบรรษัทภิบาล และมี
กฎหมาย 2 ฉบับที่เป็นพัฒนาการของธรรมาภิบาลในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กฎหมาย
ฉบับแรกที่ออกมารองรับคือ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.2542” และฉบับที่สอง ได้แก่ “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี       
การบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546” โดยกฎหมายทั้งสองฉบับมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ของการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ความหมายของธรรมาภิบาล 
  นักวิชาการและองค์การต่าง ๆ ได้ให้ค านิยามและความหมายของธรรมาภิบาลที่    
ส าคัญ ๆ ซึ่งสถาพร วิชัยรัมย์ (2560 : 175-177) ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2541 : 11-13) ได้อธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็น
ศัพท์ที่สร้างขึ้นจากค าว่า ธรรมกับอภิบาล ซึ่งค าว่าธรรม แปลว่า ความดีหรือกฎเกณฑ์ ส่วนค าว่า
อภิบาล แปลว่าบ ารุงรักษา ปกครอง เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นธรรมาภิบาล 
  วรภัทร โตธนะเกษม (2542 : 15) กล่าวว่า Good Governance หมายถึง “การก ากับ
ดูแลที่ดี” หรือหมายถึง “การใช้สิทธิของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง
โดยผ่านกลไกที่เกิดในการบริหาร” โดยหัวใจส าคัญของ Good Governance คือ ความโปร่งใส ความ
ยุติธรรมและความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ 
  ประเวศ วะสี (2542 : 9) ได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่า การที่สังคมประกอบด้วย
ภาคส าคัญ ๆ 3 ภาค คือภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะ
รวมถึงความโปร่งใส ความถูกต้องของสามภาคดังกล่าว ธรรมาภิบาลในทัศนของนายแพทย์ประเวศ 
วะสี จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันที่จ าน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ 
  อานันท์ ปันยารชุน (2542 : 7) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นผลลัพธ์ของ
การจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไปภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระท า
ลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสาน
ผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ โดยสาระธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือ
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจได้ว่านโยบายที่ก าหนดไว้จะได้ผล 
หมายถึงการมีบรรทัดฐาน 
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  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2544 : 17) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นระบบ 
โครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 
  Rhodes (1996 : 652-667) ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลซึ่งรวบรวมความหมายไว้ว่า 
มีความหมายหลายอย่างและใช้ในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปตามหน่วยที่ศึกษา ที่ส าคัญดังนี ้
  1. ธรรมาภิบาลในฐานะของอ านาจรัฐในการตัดสินใจในการด าเนินการบริหารที่ลด
น้อยลงและประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ 
  2. บรรษัทท่ีบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งหมายถึง การด าเนินธุรกิจที่มี
ทิศทาง และควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนักบริหารองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ชัดแจ้ง
ทั้งงานของบริษัทพร้อมกับต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย การบริหารบรรษัทนี้จะถือ
ว่านักบริหารและผู้ถือหุ้นไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ต้องเป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะต้องตรวจสอบจาก
องค์กรตรวจสอบภายนอก ทั้งนี้มิใช่เพื่อผลก าไรอย่างเดียวแต่ต้องเปิดเผย โปร่งใสและสามารถก าหนด
ตัวผู้รับผิดชอบที่แท้จริง 
  3. การบริหารจัดการสาธารณะที่รัฐบาลจะต้องมีความสามารถในการริเริ่มเพ่ือแข่งขัน
ตอบสนองประชาชน เสมือนเป็นลูกค้ามากกว่าผู้ถูกปกครอง นักบริหารงานของรัฐมีบทบาท
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ผลักดันการท างานจากระบบราชการไปสู่ชุมชนให้เป็นผู้ด าเนินการบริหาร
จัดการเอง การวัดความสามารถของข้าราชการของรัฐ วัดจากประสิทธิผลในการท างาน ข้าราชการ
ของรัฐจะต้องถือว่าการบริการคือภารกิจของตน นอกจากนั้นจะเป็นตัวเชื่อมประสานทุกส่วนของ
สังคม กล่าวคือ ส่วนสาธารณะ เอกชนและส่วนประชาชนเข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือประชาคม ซึ่งเรียก
การบริหารเป็นการบริหารงานสาธารณะแบบใหม่ 
  4. ธรรมาภิบาลในฐานะท่ีเป็นการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งเป็นการใช้กันอย่างกว้างขวาง
แพร่หลาย ส าหรับการพัฒนาธรรมาภิบาลในที่นี้ หมายถึงการใช้อ านาจทางการเมืองที่จะบริหาร
กิจการของชาติ โดยพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ ระบบตุลาการ และกฎหมายที่เป็น
อิสระมีความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งในการจัดการทางการเงิน มีการตรวจสอบสาธารณะที่เป็นอิสระ 
เป็นรัฐที่มีโครงสร้างสถาบันหลากหลาย และต้องยอมรับความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ซึ่งท าให้
อ านาจรัฐได้รับการยอมรับและมีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลแบบนี้จะเป็น
การผสมผสานระหว่างการบริหารงานสาธารณะกับประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง 
  5. ธรรมาภิบาลในแง่ของระบบสังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบที่
ตอบสนองความต้องการของส่วนย่อย การมีปฏิสัมพันธ์จะเกิดจากการยอมรับในความต่างของระบบ 
เป็นระบบที่พลวัตรของระบบท าให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของส่วนต่าง  ๆ 
อย่างยั่งยืน โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถสร้างแบบของปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการ
แก้ปัญหาของชาติ ภารกิจของรัฐบาลก็คือความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม กล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการบริหารจัดการที่แต่ละ
หน่วยของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน และถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหุ้นส่วน โดยเน้นการด าเนินการแบบ
ร่วม ริเริ่ม รับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ มิใช่จะใช้ในระดับชาติ แต่ยังเป็นธรรมาภิบาลในระดับ
นานาชาติในระดับภูมิภาคและโลก 
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  6. ธรรมาภิบาลในแง่ของการจัดระบบขององค์การเครือข่ายจากภาคสาธารณะและ
ภาคเอกชน ในกรณีนี้เกิดจากการเกี่ยวพันระหว่างองค์การต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมทรัพยากรมาเพ่ือ
จะได้บริการต่อสาธารณะ ดังนั้นองค์การเครือข่ายจะสามารถน าเอาข่าวสารข้อมูลและเงินรวมทั้ง
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันในการท างาน ซึ่งอาจจะเห็นได้เช่น ในโครงการร่วมระหว่างองค์การ ที่ส าคัญก็
คือเมื่อไรมีระบบพันธมิตรเกิดขึ้น ก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นด้วย ยังท าให้มีอิสระและมีอ านาจในการ
ต่อรองเกิดข้ึนด้วย รัฐบาลกลางจะเข้ามาก้าวก่ายสั่งการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
  จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ที่นักวิชาการและหน่วยงาน
ทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้นั้น สามารถสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลคือกติกากฎเกณฑ์ ในการบริหาร
ปกครองที่ดีมีความเหมาะสม เป็นธรรมที่ใช้ในการธ ารงรักษา จัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธร
กิจ และภาคประชาสังคม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข องค์การทั้งสามส่วนดังกล่าวก็จะมี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  เป้าหมายของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 18-19) ได้อธิบายถึงธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คือการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมี
จุดหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกภาคในสังคม โดย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ซึ่งสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ก็คือความพยายามในการสร้างระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีส าหรับสังคมไทย โดยเน้นการปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุ้มครองสิทธิขั้น พ้ืนฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการ
ปกครองที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมกัน 3 ประการคือ 
  1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ อาจปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรายงานผลให้สาธารณชนทราบ มี
ความโปร่งใสในการตัดสินใจและในกระบวนการท างาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ในขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบต่อผลงานนั้น ๆ 
แทนการยึดมั่นในการท างานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบวิธีการอย่างเดียวเช่นในอดีต 
  2. การปรับตัวเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ ได้แก่ การเน้นงานหน้าที่หลักของภาครัฐ 
ซึ่งได้แก่การก าหนดนโยบายซึ่งมองการณ์ไกล มีการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาค เป็นธรรม
โดยกระจายงานบริการให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  3. การบริหารแบบพหุภาคี ได้แก่ การบริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติร่วมบริการ เพ่ือให้การบริหารและการบริการ
สาธารณะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ และเป็นการจัดระบบการบริหารแบบใหม่ที่ไม่
ผูกขาดหรือรวมศูนย์อ านาจแบบอดีต 
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  ทั้งนี้พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่บัญญัติว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
   (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ 
   (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
   (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   (6) ประชาชนได้รับการอ านายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
  เป้าหมายดังกล่าว เป็นเป้าหมายเพ่ือให้ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าหลักเกณฑ์การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ส่วนองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ (ที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา) ต้องจัดให้
มีหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย   
 5. ความส าคัญของธรรมาภิบาล  
    ธรรมาภิบาลเป็นหลักส าคัญของการบริหารเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา จาก
ความส าคัญดังกล่าว บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 162) ได้อธิบายถึงความส าคัญว่า ธรรมาภิบาลจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยมีตนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริง ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
เสถียรภาพ นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542 : 14) ได้ อธิบายเพ่ิมเติมถึง
ธรรมาภิบาลว่า จะเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและรวมพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยุทธ วรฉัตรธาร (2544 : 39-43) ได้อธิบายว่า ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการ    
ฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริมให้คนมีความซื่อสัตย์สุจริต  ส่วน บุษบงชัยเจริญวัฒนะและบุญมีลี้ 
(2544 : 48-50) อธิบายว่าธรรมาภิบาลจะน าไปสู่ การพัฒนาระบบของภาครัฐให้มีความยุติธรรมเป็น
ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  
     เสน่ห์ จุ้ยโต (2557 : 6-7) ได้ระบุความส าคัญของธรรมาภิบาลว่า จะมีความส าคัญ
เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1. ส าคัญต่อบุคลากรในองค์การ เพราะบุคลากรเมื่อได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมแล้วจะท าให้การท างานมีคุณภาพ 
   2. ส าคัญต่อผู้บริหารในองค์การ เพราะผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแล้วก็จะน าความส าเร็จมาสู่องค์การ 
   3. ส าคัญต่อองค์การ เพราะธรรมาภิบาลจะน าไปสู่การมีภาพลักษณ์องค์การที่ดี 
ก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจของผู้มารับบริการ 
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   4. ส าคัญต่อลูกค้า เมื่อองค์การมีธรรมาภิบาลในการด าเนินการจะส่งผลให้สินค้า
และบริการมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการบริการบริการที่ดีส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ 
   5. ส าคัญต่อสังคม ธรรมาภิบาลจะส่งผลให้สังคมเกิดความสมดุล ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปน็การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
   ทั้งนี้ธรรมาภิบาลจะมีความส าคัญต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก ผู้เขียนสรุปจากความส าคัญดังกล่าวได้ดังนี้  
   1. เป็นหลักพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ให้แก่ทุกคนทุก
ระดับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ทั้งสถานะอาชีพและรายได้ ซึ่งหมายถึงการสร้างความเป็นธรรมที่
เป็นการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
   2. ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้าน ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม
การเมืองวัฒนธรรมจริยธรรมและทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะ มีความโปร่งใสสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความสุขและเอ้ืออาทรต่อกันช่วยลดแก้ปัญหาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  
   3. เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง  
   4. ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่า  
   5. ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
   6. สามารถท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   
 
หลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

 การบริหารจัดการที่ดีอาจประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจประกอบด้วย 8 หลักการ ตามองค์การสหประชาชาติ คือ การมีส่วน
ร่วม การมุ่งฉันทามติ ส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ความเท่าเทียมกันและการ
ค านึงถึงคนทุกกลุ่ม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ลด
จ านวนการทุจริตลง แนวคิดของชนกลุ่มน้อยได้รับการค านึงถึง มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่อนแอ
ในสังคม และตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต ดังแสดงในภาพ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การสหประชาชาติ 
ที่มา : http://www.unseap.org/huset/gg/governence.htm (อ้างในรัชยา ภักดีจิตต์,2557 : 17) 

 หลักการดังกล่าวอธิบายได้ว่า 
 1. ส านึกรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับผิดเป็นกุญแจส าคัญของธรรมาภิบาล 

ไม่เพียง สถาบันของรัฐ แต่ภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ ต้องมีความส านึกรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใครจะส านึกรับผิดชอบต่อใครนั้นขึ้นกับการตัดสินใจ หรือการ
กระท าว่าเป็นเรื่องภายในหรือภายนอกองค์กรหรือสถาบัน โดยปกติองค์กรหรือสถาบันจะส านึก
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืนซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระท านั้น ๆ ส านึกรับผิดชอบไม่
สามารถบังคับใช้ได้ โดยปราศจากการมีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและนิติธรรม 

 2. ความโปร่งใส (Transparent) หมายถึง การตัดสินใจที่ด าเนินไปแล้วและการน าไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลและสามารถให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจและ บังคับใช้นโยบายหรือแผนเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง นอกจากนี้ยังหมายถึงข้อมูลมี
เพียงพอที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และการเข้าถึงต้องง่าย ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
หรือการใช้สื่อต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 

 3.  การตอบสนอง (Responsive) ธรรมาภิบาลยังต้องให้มีการด าเนินการและมี
กระบวนการที่ตอบ สนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเวลาที่เหมาะสม 

 4. ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่ม (Equitable and Inclusive) ความ
เป็นอยู่ที่ดีของสังคม ขึ้นอยู่กับการประกันว่าสมาชิกทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
มีที่ยืนในสังคม และไม่รู้สึกว่าถูกกีดกันออกไปจากกระแสหลักของสังคม นั่นหมายความว่า กลุ่มทุ ก
กลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอที่สุด มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือคงความเป็นอยู่ที่ดีของงพวกเขา 

 5. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient) ของธรรมาภิบาล 
หมายถึง กระบวนการและสถาบันที่ก่อให้เกิดผลที่บรรลุความต้องการของสังคม โดยการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม มีเรื่องของการประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ แนวคิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในบริบท
ของธรรมาภิบาล ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย 

ส ำนึกรับผิดชอบ 

กำรมุ่งฉันทำมต ิ

กำรมีส่วนร่วม 

กำรประพฤตติำมหลักนิติธรรม 

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 

ควำมเท่ำเทียมและกำรค ำนึงถึง 
คนทุกกลุ่ม 

กำรตอบสนอง 

ความควำมโปร่งใส 

ธรรมาภบิาล 

http://www.unseap.org/huset/gg/governence.htm
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 6. การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Follow the Rule of Law) หลักการส าคัญคือการ
ด าเนินการต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะชน
กลุ่มน้อย การมีความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายและการมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระไม่
ถูกก้าวก่ายจากฝ่ายใด ๆ 

 7. การมีส่วนร่วม (Participatory) การมีส่วนร่วมทั้งชายหญิงเป็นสิ่งส าคัญของธรรมาภิ
บาล การมีส่วนร่วมอาจเป็นได้ทั้งทางตรงหรือโดยผ่านสถาบันกลางหรือผู้แทน อย่างไ รก็ตาม 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็ไม่ได้หมายถึงว่า กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะได้รับการผนวกเข้าไป
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลจากทุกกลุ่มและมีการด าเนินการ
ให้เกิดข้ึนจริง นั่นหมายความรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ก่อตั้งสมาคม แสดงออกและจัดตั้งประชา
สังคม 

 8. การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) ในสังคมหนึ่งผู้คนจ านวนมากมีความเห็นที่
แตกต่างกัน หลักการหนึ่งของธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้คนกลางใน
ระหว่างคนที่มีความสนใจแตกต่างกันในสังคม เพ่ือน ามาสู่การเกิดฉันทามติในสิ่งที่เป็นประเด็นที่ดี
ที่สุดที่อยู่ในความสนใจของชุมชนทั้งหมด และวิธีที่จะบรรลุฉันทามติ ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดที่กว้ างไกล
และเวลาในเรื่องที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์ และจะบรรลุได้
อย่างไร สิ่งนี้จะเกิดได้จากการมีความสนใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบริบททางสังคมของสังคม
หรือชุมคนอ่ืน ๆ ด้วย 

 การบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ 
การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกัน
และการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคี และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าว
มาแล้ว และกลายเป็นหลักการส าคัญที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ 
แต่ก็มีค าถามว่าหลักการต่าง ๆ นี่หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว
หรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือ
ผู้ใช้จะได้เข้าใจและน าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ 

 ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ มากมายแล้วแต่ผู้ที่จะน าเรื่องของธรรมา   
ภิบาลไปใช้และจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของ
หน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ส าหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้วย ในที่นี้จึงขอ
น าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของ
สถาบันพระปกเกล้า ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.2 หลักการส าคัญของธรรมาภิบาล 
ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2551 : 243)  

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม 
ประกอบ ด้วย 7 หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย ของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ “หลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  1.1 หลักการแบ่งแยกอ านาจ เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ เป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบ
อ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 
  1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิ์ใน
เสรีภาพของบุคคลและสิทธิ์ในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐาน
ของ “ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
  1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง 

1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลัก
ความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลา
การได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและท าการ

ธรรมำภิบำล 

นิติธรรม 

ควำมคุ้มค่ำ คุณธรรม 

ส ำนึกรับผิดชอบ 

มีส่วนรวม 

ควำมโปร่งใส 
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พิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 
ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 

1.6 หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทาง
กฎหมายให้เป็นความผิดแล้ว จะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได ้

1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญ
ได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่
อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่า หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

 2. หลักคุณธรรม (Ethics) ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือ หน่วยงานปลอด
การทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท ามผิดมาตรฐานวิชาชีพ
นิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการ
คอร์รัปชั่นหรือมีคอร์รัปชั่นน้อยลง คอร์รัปชั่นหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยรวมหมายถึงการท าให้
เสียหาย การท าลายหรือการเมิดจริยธรรม ธรรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอร์รัปชั่นได้
สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหาร
จัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

  2.1 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 

  2.2 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

  2.3 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
มากกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

  2.4 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

  ส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้น
เป็นการกระท าผิดวิชาชีพนิยม ได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพ
นิยม และการประพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ 

 3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ 
หน่วยงานมี ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
   1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
สอบสวน เป็นต้น 
   2) โปร่งใสเห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน  
   3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 
   4) มีเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น 
   5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ 
   6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง  
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  3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
   1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
   2) มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
   3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ 
   4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย  
  3.3 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
   1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
   2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิดอย่างยุติธรรม  
   3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด  
   4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ  
   5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง  
   6) มีการปรามผู้สื่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต  
   7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
  3.4 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
   1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทาน การ
ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
   3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร
โดยวิธีการต่าง ๆ มากข้ึน 
   4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบ 

 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่ง
สรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  

     ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้
วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หลักการ
มีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 ระดับคือ 
  4.1 ระดับการให้ความรู้  เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ ง่ ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด  ๆ เช่น การ
แถลงข่าว การแสดงนิทรรศการและการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
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  4.2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความ
คิดเห็นจากผู้ฟัง รวมถึงการปรึกษาหารือ เป็นต้น 
  4.3 ระดับการวางแผนร่วมกันและการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สู งกว่าการ
ปรึกษาหารือ กล่าวคือเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การตัดสินใจ วางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้
ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น  
  4.4 ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน 
เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของงการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการ
ตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็น
เรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า 
ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 
  5.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของการมีส านึกรับผิดชอบ กล่าวคือ 
องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้
ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 
  5.2 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคน
ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานก าลังคน ร่วมใจกัน
ท างาน เพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 
  5.3 การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึก
รับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ 
ผู้บริหารให้ความสนับสนุนแนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานร่วมมือ
กันท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ 
  5.4 การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือต่อการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงนับว่าเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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เสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  5.5 การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรม
ส านึกรับผิดชอบต้องมีการวางแผนฟ้ืนฟูที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึง
แผนและนโยบายขององค์การและแผนที่ส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์
อย่างเปิดเผย 
  5.6 การติดตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการท างานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการ
ด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 
 6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจาก
การใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย 
  6.1 การประหยัด หมายถึง การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน การมีการตรวจสอบ
ภายในและการจัดท ารายงานการเงินและมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประ
สิทธิ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 
  6.3 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย การมีการเน้นผลงานด้านบริการ การมีการประเมินผลการท างาน และผู้บริหาร
ระดับสูงมีภาวะผู้น า 
 ในปี พ.ศ.2555 รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 4 หลัก และหลักการย่อยอีก 10 หลัก ดังนี้ (ปธาน สุวรรณมงคล, 
2558 : 63-65)  
 หลักที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ประกอบด้วยหลักย่อย 3 หลัก ได้แก่ 
  หลักย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
  หลักย่อยที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่อยู่ในความ
คาดหวังของประชาชน 
  หลักย่อยที่ 3 การตอบสนอง หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการอย่างมี
คุณภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองความคาดหวัง/ 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
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 หลักที่ 2 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democracy Value) ประกอบด้วยหลักการย่อย       
4 หลัก ได้แก่ 
  หลักย่อยที่ 1 ภาระรับผิดชอบ / สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 
  หลักย่อยที่ 2 เปิดเผย / โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน 
  หลักย่อยที่ 3 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลื อกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
  หลักย่อยที่ 4 หลักความเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียม ไม่แบ่งแยกชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม ศาสนาและอ่ืน ๆ  
 หลักท่ี 3 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักได้แก่ 
  หลักย่อยที่ 1 กระจายอ านาจ หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วน   
อ่ืน ๆ ในสังคม และ 
  หลักย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วม / การมุ่งฉันทามติ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ โดยมีความพยายามในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 หลักท่ี 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administration Responsibility)  
  ประกอบด้วยหลักการย่อย 1 หลัก ได้แก่ คุณธรรม / จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตาม
ความคาดหวังของสังคม 
  ทั้งนี้ส่วนราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จไปสู่ประชาชนและส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส เมื่อการปกครอง
ประเทศอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ประชาชนอยู่เป็นศูนย์กลางการบริหาร ประชาชนก็จะได้รับ
ประโยชน์ทั้งเบื้องต้นและสุดท้ายของการบริหารกิจการนั้น ๆ การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความถูกต้องย่อม
จะต้องมีการวางวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไว้ ดังนี้ (ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และประกิจ พรหมมายน, 
2559 : 30-31)  
  1. การก าหนดประเด็นปัญหาหรือภารกิจที่ต้องด าเนินการ ส่วนราชการจะต้องวางแนว
ทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและกฎหมายว่าด้วยการนั้นและก าหนดวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
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  2. การก าหนดวิธีการปฏิบัติ เมื่อได้ก าหนดกิจกรรมไว้แล้ว หน่วยราชการจะต้อง
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยระบุไว้ในเอกสารวิธีการ
ด าเนินการ มีการแสดงล าดับก่อนหลัง และข้ันตอนการเรียงล าดับไว้อย่างชัดเจน 
  3. การก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการบริหารต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์กับประชาชนว่าด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการ 
เพ่ือให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
  4. ก าหนดหน่วยงานการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หลักการบริหารหารต้อง
ยืนยันในกระบวนการบริหารให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงาน 
  5. การก าหนดว่าด้วยเรื่องการเงิน หน่วยงานต้องก าหนดเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย การ
ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความสุจริตในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ด้วย 
 จากหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและวิธีปฏิบัติดังกล่าวหากสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงจะท าให้ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐของไทย จะสามารถตอบสนองต่อภารกิจและความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านวิธีการท างานและพฤติกรรมการให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แล้ว ย่อมมีผลผูกพันที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการประชาชน
จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ หากไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วแต่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อประชาชนได้ 
  
ธรรมมาภิบาลในต่างประเทศ 
 ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหลักในการเกื้อหนุนระบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยทางตรง มีความสอดคล้องภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะได้
กล่าวถึงธรรมาภิบาลที่ประเทศต่าง ๆ ได้น ามาใช้โดยมีตัวอย่างประเทศส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. ธรรมาภิบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นแบบของแนวคิดการบริหารภาครัฐ และมีการพัฒนาการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
ครั้งแรกสมัยประธานาธิบดี Frankin D. Roosevelt ในช่วงปี 2479-2480 โดยรัฐบาลได้ออก
กฎหมายว่าด้วยองค์กรภาครัฐ พ.ศ.2479 ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของหน่วยงานประธานาธิบดี อันเป็น
การที่เป็นแต่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ครอบคลุมหลักการที่เน้นแต่ความโปร่งใส
แต่อย่างใด 
 นอกเหนือจากรัฐบาลของประธานาธิบดี Frankin D. Roosevelt ที่ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพแล้ว รัฐบาลในยุคต่อ ๆ มา เช่น Herry s. 
Truman ก็ได้มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพในด้านงบประมาณ รัฐบาลในสมัยประธานาธิบดี Eishower
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ซึ่งในขณะนั้นได้มีนโยบายหลักในการเผชิญหน้ากับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ก าลั งลุกลามในหลาย ๆ 
ประเทศ ได้มีแผนบริหารงานโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคเอกชน โดยสนับสนุนการส่งออก 
แข่งขันการลงทุนในต่างประเทศ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 126) และริเริ่มโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
วิสาหกิจของรัฐโดยโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคเอกชนยัง
มีความชัดเจนในนโยบายของประธานาธิบดี Ronald Reagan ที่ไม่เพียงมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจของอเมริกา หากแต่ยังมีนโยบายให้ทุกประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐ
เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เน้นการเจริญเติบโตของภาคเอกชน และสร้างความร่วมมือของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย 
 ทั้งนี้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้  (2550 : 24-26) ได้อธิบายว่า การเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาครัฐด้วยการลดขนาดของรัฐและเพ่ิมความแข็งแรงให้แก่ภาคเอกชนมีความเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ประธานาธิบดี Ronald Ragan และตอ่เนื่องมาถึงยุคท่ีสหรัฐอเมริกาด าเนินนโยบายการ
ต่างประเทศที่ส่งเสริมเสรีนิยมใหม่ ประธานาธิบดี Clinton ได้ก่อตั้ง National Performance 
Review (NPR) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินการของรัฐ และผ่านเป็นกฎหมาย 
Government Performance and Result Act ในปี 2536 โดยที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่ง
แผนปฏิบัติงาน 5 ปี ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
หลักการประเมินผล ผลของการในสมัยนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยท าการชี้วัดจาก
ต้นทุน ผลประโยชน์ ระเบียบ มาตรการให้ค าปรึกษา ลักษณะการบริการ ขนาดและโครงสร้างของรัฐ 
การให้ข้อมูลข่าวสารและความไว้วางใจ 
 ในด้านนโยบายการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้น าส าคัญในการใช้โครงการช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศผลักดันลัทธิค่านิยมของสหรัฐฯ แก่ประเทศที่สหรัฐฯ ใช้โครงการ USAID ให้การ
ช่วยเหลือ โดยสหรัฐฯ มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่า เป็นกลไก หลักการที่จะขจัดความยากจน 
และเก่ียวพันกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) ประชาธิปไตย (Democracy) ความยุติธรรม (Justice) 
ความเท่าเทียม (Equality) และจริยธรรม 
 โดยปกติสหรัฐอเมริกาจะผลักดันประเด็นด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การค้าเสรี การพัฒนา
ประชาธิปไตย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปกป้องธรรมชาติและพืชพันธุ์ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ส าคัญการผลักดันการปฏิบัติใช้
ธรรมาภิบาลจะพุ่งเป้าไปที่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยการปกครองที่ให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการปกครองในส่วนกลางที่มี
ความใหญ่โตของระบบราชการ การควบคุมและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นไปได้ง่าย การรับ
ผิดและรับชอบก็เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการปกครองในส่วนกลาง 
 2. ธรรมาภิบาลในประเทศฟิลิปปินส ์
     การพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการพัฒนาตามเงื่อนไขของการกู้ยืม
เงินและการช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย USAID และ 
AUSTRALIA Agency for International Development (AusAid) อาทิ ในปี 2003 ธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาแห่งเอเชียได้ให้เงินกู้แก่ฟิลิปปินส์ จ านวน 800,000เหรียญสหรัฐ ในการพัฒนาภาค
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การพลังงาน โดยมีเงื่อนไขให้ยอมรับเงื่อนไขแนวคิดธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคพลังงาน (ADB, 11 
สิงหาคม 2003, อ้างใน ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 132) 
     รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้จัดตั้งโครงการ Philippines Quality Award เพ่ือสร้างคุณภาพ
การจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ซึ่งประกอบด้วย (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 132) 
   1. Public Accountability คือความรับผิดและชอบต่อความต้องการและการ
เรียกร้องของประชาชน 
   2. Transparency คือความโปร่งใส 
   3. Efficiency คือการสร้างระดับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
   4. Result Focus คือการให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงาน และเงื่อนไข
ทรัพยากรที่ใช้ 
   5. Empowerment คือการประสานงานและเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงาน
เพ่ือให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
   6. Predictability of Policies คือความคงเส้นคงวาและความสามารถคาดการณ์
ผลของนโยบายได้ 
   7. Social Development of Orientation คือแนวโน้มการพัฒนาทางสังคม 
   8. Competitiveness คือการแข่งขันในการพัฒนา 
   9. Participation คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและโครงการของรัฐ 
   10. Sound Economic Management คือ ความเป็นไปได้ของการบริหารงาน
ขององค์กร 
 ในปี 2009 ทางธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียและ Ateneo School of 
the Asian Institute of management ได้ท าการประเมินและเสนอกรณีที่ดีของการน าหลักธรรมา 
ภิบาลไปปฏิบัติในฟิลิปปินส์ พบว่ามีความก้าวหน้าในการผลักดันของประเทศฟิลิปปินส์ในการน าไปใช้
ทั้งในส่วนรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของรั ฐที่จะแก้ไข
ปัญหาความยากจน การหาหนทางและการปฏิบัติต่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 
 3. ธรรมาภิบาลในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 
     ประเทศในแถบลาตินอเมริกามีความผู้พันกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
และผูกพันกับการช่วยเหลือระหว่างประเทศในโครงการ USAID 
     ประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมากจะถูกผลักดันให้แก้ปัญหาความยากจน ด้วยการ
พัฒนาประชาธิปไตยและการเปิดเสรีทางการค้า หลักธรรมาภิบาลก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ได้รับการ
ผลักดันจากสหรัฐอเมริกา ด้วยหลักสมมติฐานทางการบริหารที่ว่า การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถขจัดความยากจนของประชาชนได้ การปฏิบัติตามหลัก  
ธรรมาภิบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศที่จะมาท าการค้าและการลงทุน อันจะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อความมั่นคงทาง   
การเมือง 
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     การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลถูกผลักดันอย่างมากกับการปกครองท้องถิ่น และผู้น า
ท้องถิ่น ซึ่งการปกครองในระดับนี้จะสามารถเห็นภาพของประสิทธิภาพการปกครองได้ดี การรับผิด
และรับชอบก็จะส่งผลสะท้อนออกมาได้ชัด หลักธรรมาภิบาลที่จะน าไปปฏิบัติในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นระยะที่สอง หลังจากที่ประเทศดังกล่าวผ่านกระบวนการกระจายอ านาจในภูมิภาค
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยที่หลักของการกระจายอ านาจจะเป็นการลดบทบาทของการเมืองใน
ระดับชาติ ที่ผู้น าและระบบราชการเป็นสาเหตุส าคัญของการขัดขวางกระบวนการพัฒนา 
      ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาหลายประเทศ จึงได้จัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ดี 
(Local Good Governance) มีลักษณะ ดังนี้ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 136) 
  1. พัฒนาสถาบันท้องถิ่น ให้มีเป้าหมายเหนือผลประโยชน์ทางการเมือง 
  2. การจัดเก็บการคลังท้องถิ่น 
  3. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
  4. เพ่ิมศักยภาพและทักษะการปกครองเทศบาลในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งทักษะในการ
จัดการทางการเงิน 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. พัฒนาทักษะในการริเริ่มการจัดการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับหน่วย
การปกครองท้องถิ่น 
 ในประเทศหลายประเทศ อาทิ ประเทศบราซิล มีความเห็นว่า การจัดการที่ดี (Good 
Management) ก็คือ การปกครอง (Governance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุม (Control) การ
ก าหนดทิศทาง (Direction) และการบริหาร (Management) ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเกี่ยวพันกับ 
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 นอกจากนี้ การน าหลักธรรมาภิบาลถูกผลักดันใช้อย่างมากในภาคธุรกิจของบราซิลที่
เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขของประกาศ Rio 92 ซึ่งรัฐบาลผูกพันกับการประชุม
กับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งภาคธุรกิจปัจจุบันมีการท างานมากขึ้นกับภาคประชาสังคม องค์กรนอก
รัฐ (NGOs) และรัฐ จนน าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการท างานร่วมกัน อันได้แก่ World Business 
Council for Sustainable Development และ Business Council for Sustainable 
Development 
 4. ธรรมาภิบาลในอินโดนีเชีย 
     ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศแรกที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สร้างเงื่อนไข
เคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาลในการน าไปประกอบใช้เพ่ือเป็นเงื่อนไขเงินกู้ เช่นเดียวกับประเทศไทย 
โดยที่ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ต่างก็ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 อันมี
สาเหตุมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการภาคการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชน มีการคอรัปชั่น 
และมีการปล่อยเงินกู้ให้แก่บุคคลผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลและสถาบันการเงิน โดยขาดหลักประกันที่
น่าเชื่อถือในการช าระเงินกู้ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการล้มของสถาบันทางการเงินในประเทศ 
     ผลกระทบดังกล่าว ท าให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศร่วมกันด าเนินนโยบาย
แทรกแซงการบริหารจัดการของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมีแนวทางที่เคร่งครัดที่จะขจัดการคอรัปชั่นใน
ประเทศนี้ โดยมีกรอบแนวทางอันได้แก่ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 139-140) 
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   1. กระตุ้นการด าเนินการทางธรกิจให้มีการแข่งขัน (Competition) มีความชอบ
ธรรม และมีการท างานของระบบตลาดมากขึ้น มีระบบการตรวจสอบ นอกจากนี้สถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศยังกระตุ้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ลดบทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ลดการผูกขาด
ของนายทุน 
   2. ส่งเสริมการท างานตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ โดยเน้นที่ความโปร่งใส 
การตรวจสอบได้ โดยพิจารณาว่า ระบบราชการของอินโดนิเซียมีปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับ ไม่
เฉพาะในส่วนการเมือง แต่รวมถึงระบบราชการในทุกระดับ การตรวจสอบ การสร้างความโปร่งใส จะ
ช่วยพัฒนาภาครัฐ และส่งผลถึงประสิทธิภาพที่มากข้ึน 
   3.  ก า ร พัฒนากา รบ ริ ห า ร และปกครอ ง ประช า ธิ ป ไ ตย  ( Democratic 
Government) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ปัญหาการคอรัปชั่นของอินโดนิ
เซีย เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวในระบบการเมือง และการไม่พัฒนาในระบบประชาธิปไตย 
ประชาชนอินโดนีเซียมีปัญหาทางการเมือง การมีส่วนร่วม และปัญหาทางนิติธรรม คือปล่อยให้
นักการเมือง ข้าราชการขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนในสังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรง
จะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการปกครองประชาธิปไตยในอินโดนีเซียที่ยั่งยืนในอนาคต  
 
บทบาทขององค์การและนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดการด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขส าคัญไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยการก าหนด
กรอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บทบาทขององค์การและผู้บริหารในการเสริมสร้างและ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. การก าหนดกรอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
     ส่วนราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จไปสู่ประชาชนและส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส เมื่อการปกครอง
ประเทศอยู่บนรากฐานประชาธิปไตย ประชาชนอยู่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ทั้งเบื้องต้นและสุดท้ายของการบริหารกิจการนั้น กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
นอกจากระดับองค์การหรือหน่วยงานแล้ว นักบริหารองค์การย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องท าให้     
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด าเนินไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจะปฏิบัติ
ให้เกิดความถูกต้องนั้นนักบริหารย่อมจะต้องมีการวางวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไว้ดังนี้ (ไพฑูรย์ 
บุญวัฒน์และปกิจ พรหมายน, 2559 : 30-31) 
  1.1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือภารกิจที่ต้องด าเนินการ ในแต่ละเรื่องทั้ง 6 เรื่องนั้น 
หน่วยราชการต้องวางแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการนั้น การก าหนด
เรื่องต่าง ๆ ย่อมมีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน รวมทั้งด าเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ   
มีความต่อเนื่องประดุจลูกโซ่จากเริ่มแรกจนการปฏิบัติถึงขั้นสุดท้าย 
  1.2 ก าหนดวิธีการปฏิบัติ เมื่อก าหนดกิจกรรมไว้แล้ว หน่วยราชการต้องก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติไว้ด้วย เพ่ือผู้ปฏิบัติจะได้ด าเนินการได้ถูกต้อง ที่ส าคัญที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีเอกสาร
ด าเนินการวิธีการปฏิบัติ เป็นเรื่องจ าเป็นที่หน่วยงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดไว้เสมือน
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หนึ่งกับว่าการบริการที่ก าหนดว่าบุคคลใดควรได้รับบริการก่อนหลังโดยใช้บัตรแสดงว่าใครได้บัตร
ล าดับที่ก่อนหลัง เป็นต้น วิธีการปฏิบัติเป็นเสมือนหนึ่งข้อก าหนดให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านั้นด้วย อีกทั้งเป็นกระบวนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่
เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
  1.3 ก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลา การบริหารต่าง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
และระยะเวลาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งทั้งเงื่อนไขและระยะเวลาเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์ต่อประชาชนว่าด้วยความเป็นธรรม และความโปร่งใส ในระบบราชการ 
ระเบียบวิธีการความสุจริตจะบังเกิดขึ้นจากการก าหนดไว้ในการปฏิบัติเหล่านี้ 
  1.4 ก าหนดหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ หลักการบริหารต้องยืนยันใน
กระบวนการบริหารให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ทุก
คนต้องมีอ านาจหน้าที่ตามล าดับชั้นของความรับผิดชอบ และตามล าดับการบังคับบัญชา เมื่อมีการ
ก าหนดตัวบุคคล และอ านาจหน้าที่เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในอ านาจ และหน้ าที่ตามกฎหมาย 
นอกจากนั้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างานอย่างมีระบบ รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายอีก
ด้วย การวางระเบียบไว้ให้ชัดเจนย่อมขจัดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน การใช้บุคลากรให้ถูกต้อง และ
หลีกเลี่ยงระบบความชักช้าในการท างาน 
  1.5 ก าหนดข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการเงิน ในการบริหารปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
ค่าใช้จ่าย เพ่ือให้โครงการหรือการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายการบริหารจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องกิจกรรมนั้น ๆ ตามความจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุ 
การใช้จ่ายในด้านบุคลากร อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้ต้องมีการก าหนดไว้ให้แน่นอน 
และเป็นหลักประกันในการท างานให้ส าเร็จ รวมถึงความโปร่งใสด้วย นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่
ประชาชนหรือผู้รับบริการจะต้องใช้จ่ายในการขอรับบริการนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องก าหนด
อย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมตรวจสอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสุจริตต่อการปฏิบัติงาน และ
ความโปร่งใสในระบบราชการด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และสร้าง
ค่านิยมของธรรมาภิบาลในระบบราชการรวมไปถึงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบ
ในงานทีห่น่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
ของการมีกลไกในการปฏิรูปประเทศ และการมียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือจะน าประเทศไปสู่สังคมที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ในการบริหารประเทศจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
มีหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักสุจริต หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล 
 2. บทบาทขององค์การในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
     ในภาคราชการเริ่มสร้างธรรมาภิบาลขึ้นมาโดยได้ก าหนดให้มี ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้ทุก
หน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงองค์การทางสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนสังคมให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
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ระหว่างเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย่างสมดุลส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยอาศัยแม่บทจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็น
รากฐานของการพัฒนาธรรมาภิบาลหลายประเด็นด้วยกัน ประกอบด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบศาลและระบบตรวจสอบ การปฏิรูป
ระบบผู้แทนและการขจัดการทุจริตในบ้านเมือง (ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, 2545 : 
6-11) 
 ส าหรับบทบาทขององค์การในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดความยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีบทบาทส าคัญดังนี้ (กระมล ทองธรรมชาติ, 2543 : 23) 
  1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่โครงสร้าง และกลไกการบริหารให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพในการน าบริการของรัฐที่มีคุณภาพสู่ประชาชนและสามารถท างานร่วมกับ
เอกชนและประชาชนได้อย่างราบรื่น 
  2. ภาคเอกชนธุรกิจ ต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้มีกติกาการท างานที่โปร่งใสเป็น
ธรรมต่อลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
  3. ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับกลุ่มในเรื่องสิทธิ
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เพ่ือเป็นพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ 
 ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ได้มีองค์กรอิสระเพ่ือการ
ตรวจสอบตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารอยู่หลายแห่ง เช่น  ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
บทบาทตามระบอบประชาธิปไตย จากการมีข้อมูลที่ชัดเจนและออกกฎหมายที่ส าคัญ  เช่น 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เป็นต้น 
 นอกจากนี้ในการบริหารราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและการน ายุทธศาสตร์ชาติ
ไปใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 76 ถึงแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า 
 “มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินจัดท า
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน 
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือ
กระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรับ 
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 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว” 
 บทบาทขององค์การที่จะต้องเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมได้ จะต้องขับเคลื่อน
โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนจะต้องร่วมมือประสานงานกันทุกมิติ และมี
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ เพ่ือท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและปกป้องสิทธิของ
ประชาชนที่เกิดจากการด าเนินการของรัฐ ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการที่ดี ยังต้องอาศัยกรอบของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ที่ได้วางแนวทางของการบริหารราชการแผ่นดินในทุกภาคส่วน ต้องท าภารกิจการ
จัดท าบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์สูงสุด มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการประชาชน 
 3. บทบาทของนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
    ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่เป็นหลักในการบริหาร
เพ่ือให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุภารกิจขององค์การซึ่งเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับ
ภาคธุรกิจเอกชนอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บรรษัทภิบาล” ส่วนภาครัฐได้ก าหนดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารราชการโดยการมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 อันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแห่ง
รัฐ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ปัจจัยส าคัญคือนัก
บริหารของหน่วยงานซึ่งมีบทบาทอย่างสูงที่จะพัฒนาธรรมาภิบาลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายซึ่งเชาว
นะ ไตรมาศ (2547 : 1-2) ได้อธิบายถึงบทบาทของนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ 
   1. หลักนิติธรรม นักบริหารจะต้องพัฒนากฎเกณฑท์ี่จ าเป็นส าหรับการรองรับ โดย
ไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ท าลายกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ และต้องเป็นกฎเกณฑ์ให้สามารถมีผลบังคับใช้ ผลการใช้กฎ
มีความถูกต้อง โดยไม่ตอบสนองเป้าหมายของผู้ออกกฎและใช้กฎนั้นเสียเองซึ่งละเลยเป้าหมายที่
แท้จริง 
   2. หลักคุณธรรม นักบริหารต้องให้ความส าคัญด้วยการก าหนดกรอบจรรยาบรรณ
ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยไม่คาดหวังให้เกิดจากจิตส านึกของความมีคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเท่านั้น 
แต่ต้องมีมาตรการก ากับควบคุมให้ยึดถือหลักคุณธรรมได้อย่างชัดเจน ไม่ยึดถือบรรทัดฐานและข้อ
ห้ามตามความเชื่อทางศีลธรรม ต้องมีกฎเกณฑ์โดยออกเป็นมาตรฐานที่สามารถพิสูจน์การกระท า
ความผิดและการลงโทษ โดยไม่อาศัยมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทางความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินและ
ลงโทษเท่านั้น 
   3. หลักความโปร่งใส นักบริหารต้องจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส โดยอาศัยการออกแบบโครงสร้างและการจัดภารกิจหน้าที่ขององค์การแบบ
เปิดทั้งองค์การ มีการจัดระบบงาน และให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งต้องมี
กระบวนการท างานและกระบวนการตัดสินใจอย่างเปิดเผย โดยอาศัยการออกแบบกระบวนการ
ท างานและตัดสินใจอย่างชัดเจนในทุกข้ันตอนของการท างาน 
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   4. หลักการมีส่วนร่วม นักบริหารต้องเปิดโอกาสหรือช่องทางให้สาธารณชนหรือ
บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แผนงาน งบประมาณโดยให้เข้าร่วมในมิติ
ข้อมูลส าคัญกรณีที่สามารถเปิดเผยได้ยกเว้นความลับของทางราชการหรือหน่วยงาน ต้องเข้าถึงการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจให้เกิดระดับของการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมและดูแลปกป้องผลประโยชน์โดย
มีส่วนร่วมในการก ากับควบคุมผลกระทบมาตรฐานและเป้าหมาย 
   5. หลักความรับผิดชอบ นักบริหารต้องก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจน 
โดยวางกรอบความรับผิดชอบให้มีขอบเขตและข้อผูกพันที่แน่นอน มีมาตรการก ากับควบคุมที่แน่นอน 
รักษากรอบกติกาที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่อง มีความ
น่าเชื่อถือโดยรักษามาตรฐานไว้ให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้ 
   6. หลักความคุ้มค่า หรือหลักการของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักบริหารต้อง
พัฒนาขีดความสามารถของการท างานทั้งในส่วนของนักบริหารเองและในส่วนของการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักการเพ่ิมความสามารถที่ต้องมีสัดส่วนที่มากกว่าการเพ่ิม
ต้นทุนทั้งต้นทุนที่เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่า มีการวัดการสร้างความสามารถและศักยภาพของการ
ท างานเพ่ิมผลผลิตตามต้นทุนในการเพ่ิมความสามารถ เพ่ิมผลผลิตการท างาน การควบคุมความเสี่ยง
และลดการสูญเสียในการท างาน 
   เมื่อนักบริหารได้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้วก็
ย่อมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่หน่วยงาน องค์การและชุมชน รวมทั้งในระดับประเทศและสามารถ
สร้างการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ภาคธุรกิจก็จะได้รับความไว้วางใจจากสังคมและเพ่ิม
หุ้นส่วนทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ภาครัฐก็จะได้สร้างพลังในการปกครองและการบริหารงาน ท าให้
พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันในทุกภาคส่วน
และสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
 
สรุปท้ายบท 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางในการจัด
ระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาวิกฤติอันตรายที่จะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยุติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าอันเป็น
ลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลักษณะทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 เพราะธรรมาภิบาลจะยังประโยชน์ให้การบริหารราชการแผ่นดิน บรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ
คือเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  ให้ทันต่อ
สถานการณ์ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 การจะท าให้ธรรมาภิบาลเกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ นอกจากจะมีตัวชี้วัดของแต่ละ
องค์ประกอบธรรมาภิบาลแล้ว บทบาทส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมธรรมาภิบาลคือบทบาทของ
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องค์การต่าง ๆ ก าหนดกรอบการด าเนินการให้ชัดเจนและองค์กรจะต้องขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ส่วนองค์กรอิสระจะต้องท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความโปร่งใส สุจริต และคุ้มครองสิทธิของประชาชน  นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยงานจะต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน พัฒนา สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
 การใช้ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานในองค์การ ย่อม
ก่อให้เกิดสมรรถนะที่เข้มแข็งขององค์การในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ ท าให้องค์การสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะ    
ธรรมาภิบาลท าหน้าที่เป็นทั้งกลไก เครื่องมือ และแนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงให้ความหมายที่ส าคัญของค าว่า “ธรรมาภิบาล” 

2. จงอธิบายหลักธรรมาภิบาลจะส่งผลต่อการปรับตัวในภาครัฐอย่างไรบ้าง 

3. จงระบุความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างไร 

4. ตัวชี้วัดที่ส าคัญของหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง 

5. จงระบุระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ 

6. ปัจจุบันหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีก่ีหลัก อะไรบ้าง 

7. จงอธิบายความเหมือนกันของลักษณะธรรมาภิบาลในประเทศต่างๆ โดยยกตัวอย่างมา 3 ประเทศ 

8. บทบาทขององค์การต่างๆ ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ควรมี 
 ลักษณะอย่างไร 
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