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บทที่ 5
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
เป็นแนวทางการสาคัญที่รัฐบาลได้นามาใช้ในการจัดระเบียบให้สังคมและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข เพื่อช่วยป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหารและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้าที่ของ
รัฐทั้งส่วนกลาง ส่งวนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาองค์การและตนเอง เพื่ออานวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติราชการเกินความ
จาเป็น เกิดความคุ้มค่า และมีเป้าหมายสาคัญคือ ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่ นคง และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานก็เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เกิด
ความเชื่อถือศรัทธาว่าการดาเนินงานมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารงาน
ของรัฐ รวมทั้งพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานมีปริมาณที่ลดลง เป็นต้น
ในบทนี้ ผู้ เขี ย นได้ก าหนดประเด็ นส าคั ญ ได้ แก่ แนวคิด เกี่ ย วกั บธรรมาภิ บาล หลั กการ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลในต่างประเทศและบทบาทองค์การและนักบริหารในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนับได้ว่าเป็นแนวคิดที่สาคัญของการปกครองมาตั้งแต่อดีต
โดยปรากฏในคาสอนของหลักศาสนา แนวคิดของนักปราชญ์นักปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ ที่ได้
นาเสนอแนวคิดหลักการบริหารที่ดีหรือหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ในการปกครอง และเป็นแนวทางใน
การจัดระเบียบสังคม เพื่อสังคมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและตั้งอยู่ในความถูกต้องชอบธรรม
1. วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล
หลั กธรรมาภิบ าลกรื อหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองและสั งคมที่ดีนั้น ในมุมมอง
ตะวันตกอาจสะท้อนได้จากหลักการปกครองที่เกิดจากแนวคิดของนักปราชญ์คนสาคัญ เช่น เพลโต
อริสโตเติล ที่ได้กาหนดมาตรฐานวัดความดีของรัฐต่าง ๆ โดยกาหนดมาตรฐานในการวัดถึงระบบการ
ปกครองและมาตรฐานด้านคุณธรรมต่าง ๆ ของนักปกครองที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้อานาจเพื่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งสะท้อนถึงผู้ปกครองจะต้อ งมีหลักธรรมที่ใช้ในกากับพฤติกรรมของตนเอง
และพฤติกรรมในการปกครอง สาหรับแนวคิดจากมุมมองของนักปรัชญาตะวันออกนั้น เทพศักดิ์
บุณยรัตพันธุ์ (2559 : 29) ได้อธิบายว่า แนวคิดของขงจื้อ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้วางรากฐานของการ
นาระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ โดยมองว่านักปกครองจะต้องเป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรู้ มีความเสียสละ และในมุมมองของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเป็นการให้
ความสาคัญกับภาระความรับผิดชอบ นอกจากนี้ แชปแมน (Chapman, 2000 : 225) ยังได้อธิบายใน
มุมมองสมัยใหม่ว่า ธรรมาภิบาลเป็นคุณลักษณะสาคัญและคุณภาพของการทางานในหน่วยงานของ
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รั ฐ ภายใต้ ก ารปกครองแบบประชาธิ ป ไตยและภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ ง จะต้ อ งให้
ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบสาธารณะ (Public Accountability)
เสน่ห์ จุ้ยโต (2557 : 2) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของธรรมาภิบาลไว้ว่า นับตั้งแต่สมัย
ของPlatoและAristotle และนักคิดอีกเป็นจานวนมากได้พยายามค้นหารูปแบบของการปกครองที่ดี
แต่ก็ยังไม่มีการสรุปความหมายและขอบเขตที่ชัดเจนของการปกครองที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้
ว่าวิวัฒนาการของรูปแบบการปกครองที่ดีเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เริ่มจากการเปลี่ยนมา
เป็ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกของประเทศที่ได้รับเอกราชอาณานิคม โดย
สามารถที่จะฟื้นฟูประเทศจากความเสียเสียหายภายหลังหลังจากภาวะสงคราม การปกครองดังกล่าว
ได้อาศัยการบริหารซึ่งได้ใช้ร่วมกับแนวคิดระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองที่มี
โครงสร้างเป็นลาดับชั้นมีการเมืองที่เป็นกลางมีเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ และมีการผสมผสานกับกับระบบ
คุณธรรมจริยธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองของ Weberian มีลักษณะที่ซับซ้อนและเป็น
เรื่องยากที่จะนาไปสู่การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ
นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า (2545 : 5-6) ยังได้อธิบายถึงการขยายตัวของระบบ
ราชการท าให้ ร ะบบการบริ ห ารงานเกิ ด ปั ญ หาและขาดความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ตั ว ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นอกจากนี้ โครงสร้างของระบบราชการทาให้การปกครองบ้านเมืองขาดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดช่องทางบิดเบื อนการใช้อานาจและเกิดการคอรัปชั่น
นักวิชาการส่ วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า แนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ ไม่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และมีความจาเป็นต้องมีการปฏิรูป
และมีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลานี้ เองได้มีองค์การระหว่างประเทศที่สาคัญๆ
ได้แก่ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนา
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารที่ดี หรือที่เรียกว่า “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงระหว่ างปี ค.ศ.1980 ถึง ศ.ศ.1990 โดยมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการพัฒนาตามแนวความคิดโลกาภิวัตน์ หรือลัทธิเสรีนิยม
ใหม่ ซึ่ง Cheung and Scott (2001 : 5) ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่า หมายถึง ระบบการเมืองที่ใช้
สาหรับ การบริ หารของรัฐโดยเน้น อยู่ที่การบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งมี
หน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยต้องอาศัยหลักการบริหารภาครัฐที่มีความเข้มแข็ง
ปราศจากการทุจริต และมีการบริหารที่ตรวจสอบได้ เป็นหลักการที่สาคัญอย่างหนึ่ง สาหรับนโยบาย
ขององค์การระหว่างประเทศหลาย ๆ องค์การที่ให้ความช่วยเหลือประเทศที่กาลังพัฒนาในรูปแบบ
ของการให้เงินช่วยเหลือ
ส าหรั บ ธรรมาภิ บ าลสมั ย ใหม่ นั้ น ได้ ถู ก ให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากโดยธนาคารโลก
นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ที่เน้นไปที่ธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ และให้ความสาคัญเรื่อยมา และ
ให้ความสาคัญอย่างมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 1990 โดยธนาคารโลกเห็นว่าธรรมาภิบาลจะเป็น
พาราไดม์ใหม่สาหรับการพัฒนาประเทศ (New Paradigm of Governance) โดยมีขอบเขต
ครอบคลุ ม 4 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงการจัดการภาครัฐ 2) การทาให้ เกิดความมั่นใจในการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชนว่ามีการบริหารงานที่มีภาระรับผิดชอบ 3) การสร้างกรอบที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาประเทศ และ 4) การส่งเสริมให้มีความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดย
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แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้ถูกธนาคารโลกนาไปใช้อย่า งกว้างขวางทั้งประเทศที่พัฒนาและประเทศ
กาลังพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนาหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ร่วมกับมิติทางการเมือง นอกจากนี้ยังนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับมิติทางด้านการบริหารงานภาครัฐใน
ทุกภาคส่วน
สาหรั บประเทศไทย แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้เข้ามา
แพร่หลายภายใต้บริบทโลก ซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาหลายคา อาทิ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการกากับดูแลที่ดีหรือธรร
มาภิบาล บรรษัทภิบาล (Cooperate Government) เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ให้ใช้คาว่า ระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิ
บาล ธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให้แตกต่างไปจากบรรษัทภิบาล และมี
กฎหมาย 2 ฉบับที่เป็นพัฒนาการของธรรมาภิบาลในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กฎหมาย
ฉบับแรกที่ออกมารองรับคือ “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบกิจการบ้านเมือง
และสั ง คมที่ ดี พ.ศ.2542” และฉบั บ ที่ ส อง ได้ แ ก่ “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
การบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546” โดยกฎหมายทั้งสองฉบับมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลลัพธ์ของการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความหมายของธรรมาภิบาล
นั ก วิ ช าการและองค์ ก ารต่ า ง ๆ ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามและความหมายของธรรมาภิ บ าลที่
สาคัญ ๆ ซึ่งสถาพร วิชัยรัมย์ (2560 : 175-177) ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2541 : 11-13) ได้อธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็น
ศัพท์ที่สร้างขึ้นจากคาว่า ธรรมกับอภิบาล ซึ่งคาว่าธรรม แปลว่า ความดีหรือกฎเกณฑ์ ส่วนคาว่า
อภิบาล แปลว่าบารุงรักษา ปกครอง เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นธรรมาภิบาล
วรภัทร โตธนะเกษม (2542 : 15) กล่าวว่า Good Governance หมายถึง “การกากับ
ดูแลที่ดี” หรือหมายถึง “การใช้สิทธิของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง
โดยผ่านกลไกที่เกิดในการบริหาร” โดยหัวใจสาคัญของ Good Governance คือ ความโปร่งใส ความ
ยุติธรรมและความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ
ประเวศ วะสี (2542 : 9) ได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่า การที่สังคมประกอบด้วย
ภาคสาคัญ ๆ 3 ภาค คือภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะ
รวมถึงความโปร่งใส ความถูกต้องของสามภาคดังกล่าว ธรรมาภิบาลในทัศนของนายแพทย์ประเวศ
วะสี จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันที่จานาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ
อานันท์ ปันยารชุน (2542 : 7) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นผลลัพธ์ของ
การจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไปภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระทา
ลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนาไปสู่ การผสมผสาน
ผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ โดยสาระธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือ
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจได้ว่านโยบายที่กาหนดไว้จะได้ผล
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 ที่สาคัญดังนี้
1. ธรรมาภิบาลในฐานะของอานาจรัฐในการตัดสินใจในการดาเนินการบริหารที่ลด
น้อยลงและประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ
2. บรรษัทที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งหมายถึง การดาเนินธุรกิจที่มี
ทิศทาง และควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนักบริหารองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ชัดแจ้ง
ทั้งงานของบริษัทพร้อมกับต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีก ด้วย การบริหารบรรษัทนี้จะถือ
ว่านักบริหารและผู้ถือหุ้นไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ต้องเป็น นักบริหารมืออาชีพที่จะต้องตรวจสอบจาก
องค์กรตรวจสอบภายนอก ทั้งนี้มิใช่เพื่อผลกาไรอย่างเดียวแต่ต้องเปิดเผย โปร่งใสและสามารถกาหนด
ตัวผู้รับผิดชอบที่แท้จริง
3. การบริหารจัดการสาธารณะที่รัฐบาลจะต้องมีความสามารถในการริเริ่มเพื่อแข่งขัน
ตอบสนองประชาชน เสมื อ นเป็ น ลู ก ค้ า มากกว่ า ผู้ ถู ก ปกครอง นั ก บริ ห ารงานของรั ฐ มี บ ทบาท
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ผลักดันการทางานจากระบบราชการไปสู่ชุมชนให้เป็นผู้ดาเนินการบริหาร
จัดการเอง การวัดความสามารถของข้าราชการของรัฐ วัดจากประสิทธิผลในการทางาน ข้าราชการ
ของรัฐจะต้องถือว่าการบริการคือภารกิจของตน นอกจากนั้นจะเป็นตัวเชื่อมประสานทุกส่วนของ
สังคม กล่าวคือ ส่วนสาธารณะ เอกชนและส่วนประชาชนเข้ามาทางานร่วมกันเพื่อประชาคม ซึ่งเรียก
การบริหารเป็นการบริหารงานสาธารณะแบบใหม่
4. ธรรมาภิบาลในฐานะที่เป็นการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งเป็นการใช้กันอย่างกว้างขวาง
แพร่หลาย สาหรับการพัฒนาธรรมาภิบาลในที่นี้ หมายถึงการใช้อานาจทางการเมืองที่จะบริหาร
กิจการของชาติ โดยพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ ระบบตุลาการ และกฎหมายที่เป็น
อิสระมีความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งในการจัดการทางการเงิน มีการตรวจสอบสาธารณะที่เป็นอิสระ
เป็นรั ฐที่มีโครงสร้ างสถาบัน หลากหลาย และต้องยอมรับความเป็นอิสระของสื่ อมวลชน ซึ่งทาให้
อานาจรัฐได้รับการยอมรับและมีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลแบบนี้จะเป็น
การผสมผสานระหว่างการบริหารงานสาธารณะกับประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง
5. ธรรมาภิบาลในแง่ของระบบสังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบที่
ตอบสนองความต้องการของส่วนย่อย การมีปฏิสัมพันธ์จะเกิดจากการยอมรับในความต่างของระบบ
เป็นระบบที่พลวัตรของระบบทาให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของส่วนต่าง ๆ
อย่างยั่งยืน โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถสร้างแบบของปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการ
แก้ ปั ญ หาของชาติ ภารกิ จ ของรั ฐ บาลก็ คื อความสามารถในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน ในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม กล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการบริหารจัดการที่แต่ละ
หน่วยของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน และถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหุ้นส่วน โดยเน้นการดาเนินการแบบ
ร่วม ริเริ่ม รับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ มิใช่จะใช้ในระดับชาติ แต่ยังเป็นธรรมาภิบาลในระดั บ
นานาชาติในระดับภูมิภาคและโลก
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6. ธรรมาภิบาลในแง่ของการจัดระบบขององค์การเครือข่ายจากภาคสาธารณะและ
ภาคเอกชน ในกรณีนี้เกิดจากการเกี่ยวพันระหว่างองค์การต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมทรัพยากรมาเพื่อ
จะได้บริการต่อสาธารณะ ดังนั้นองค์การเครือข่ายจะสามารถนาเอาข่าวสารข้อมู ลและเงินรวมทั้ง
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันในการทางาน ซึ่งอาจจะเห็นได้เช่น ในโครงการร่วมระหว่างองค์การ ที่สาคัญก็
คือเมื่อไรมีระบบพันธมิตรเกิดขึ้น ก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นด้วย ยังทาให้มีอิสระและมีอานาจในการ
ต่อรองเกิดขึ้นด้วย รัฐบาลกลางจะเข้ามาก้าวก่ายสั่งการได้อย่างไม่มีข้อจากัด
จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ที่นักวิชาการและหน่วยงาน
ทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้นั้น สามารถสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลคือกติกากฎเกณฑ์ ในการบริหาร
ปกครองที่ดีมีความเหมาะสม เป็นธรรมที่ใช้ในการธารงรักษา จัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธร
กิจ และภาคประชาสังคม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข องค์การทั้งสามส่ วนดังกล่าวก็จะมี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. เป้าหมายของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 18-19) ได้อธิบายถึงธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คือการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมี
จุดหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกภาคในสังคม โดย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ซึ่งสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ ก็คือ ความพยายามในการสร้ า งระบบการบริห ารตามหลั กธรรมาภิ บาลหรือการบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีสาหรับสังคมไทย โดยเน้นการปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ภาครั ฐ มากขึ้น การประกั น และคุ้ม ครองสิ ท ธิขั้น พื้นฐานของประชาชน ภาครัฐ มีการบริ ห ารการ
ปกครองที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมกัน 3 ประการคือ
1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ อาจปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรายงานผลให้สาธารณชนทราบ มี
ความโปร่งใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทางาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทางาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ในขณะเดียวกันต้องรั บผิดชอบต่อผลงานนั้น ๆ
แทนการยึดมั่นในการทางานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบวิธีการอย่างเดียวเช่นในอดีต
2. การปรับตัวเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ ได้แก่ การเน้นงานหน้าที่หลักของภาครัฐ
ซึ่งได้แก่การกาหนดนโยบายซึ่งมองการณ์ไกล มีการบังคับใช้ก ฎหมายที่ให้ความเสมอภาค เป็นธรรม
โดยกระจายงานบริการให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การบริหารแบบพหุภาคี ได้แก่ การบริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจ หรือร่ว มปฏิบัติร่ว มบริการ เพื่อให้ การบริห ารและการบริการ
สาธารณะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ และเป็นการจัดระบบการบริหารแบบใหม่ที่ไม่
ผูกขาดหรือรวมศูนย์อานาจแบบอดีต
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ทั้งนี้พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่บัญญัติว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
เป้าหมายดังกล่าว เป็นเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อนึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งทาหลั กเกณฑ์ก ารบริ ห าร
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีห ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ (ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา) ต้องจัดให้
มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย
5. ความสาคัญของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บ าลเป็ น หลั ก ส าคั ญ ของการบริห ารเพื่ อให้ เ กิด ผลลั พ ธ์ที่ พึ ง ปรารถนา จาก
ความสาคัญดังกล่าว บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 162) ได้อธิบายถึงความสาคัญว่า ธรรมาภิบาลจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ต นเป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ แ ท้ จ ริ ง ท าให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ มี
เสถียรภาพ นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542 : 14) ได้ อธิบายเพิ่มเติมถึง
ธรรมาภิบาลว่า จะเป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและรวมพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยุทธ วรฉัตรธาร (2544 : 39-43) ได้อธิบายว่า ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการ
ฉ้อราษฎร์ บังหลวงและส่งเสริมให้ คนมีความซื่อสัตย์สุ จริต ส่ว น บุษบงชัยเจริญวัฒ นะและบุญมีลี้
(2544 : 48-50) อธิบายว่าธรรมาภิบาลจะนาไปสู่ การพัฒนาระบบของภาครัฐให้มีความยุติ ธรรมเป็น
ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
เสน่ห์ จุ้ยโต (2557 : 6-7) ได้ระบุความสาคัญของธรรมาภิบาลว่า จะมีความสาคัญ
เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
1. สาคัญต่อบุคลากรในองค์การ เพราะบุคลากรเมื่อได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมแล้วจะทาให้การทางานมีคุณภาพ
2. สาคัญต่อผู้บริหารในองค์การ เพราะผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแล้วก็จะนาความสาเร็จมาสู่องค์การ
3. สาคัญต่อองค์การ เพราะธรรมาภิบาลจะนาไปสู่การมีภาพลักษณ์องค์การที่ดี
ก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจของผู้มารับบริการ
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4. สาคัญต่อลูกค้า เมื่อองค์การมีธรรมาภิบาลในการดาเนินการจะส่งผลให้สินค้า
และบริการมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการบริการบริการที่ดีส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ
5. ส าคัญต่อสั งคม ธรรมาภิบาลจะส่ งผลให้ สั งคมเกิดความสมดุล ทั้งทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งนี้ธรรมาภิบาลจะมีความสาคัญต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก ผู้เขียนสรุปจากความสาคัญดังกล่าวได้ดังนี้
1. เป็นหลักพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกคนทุก
ระดับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ทั้งสถานะอาชีพและรายได้ ซึ่งหมายถึงการสร้างความเป็นธรรมที่
เป็นการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ช่ว ยให้ สั งคมมีค วามเข้ม แข็ ง ทุก ด้ าน ทั้ งทางคุ ณ ค่า และจิต ส านึ ก ทางสั ง คม
การเมืองวัฒนธรรมจริยธรรมและทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะ มีความโปร่งใสสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความสุขและเอื้ออาทรต่อกันช่วยลดแก้ปัญหาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง
4. ช่ว ยให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่า
5. ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. สามารถทาให้ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ

หลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี อ าจประกอบไปด้ ว ยหลั ก การส าคั ญ หลายประการ แล้ ว แต่
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจประกอบด้วย 8 หลักการ ตามองค์การสหประชาชาติ คือ การมีส่วน
ร่ว ม การมุ่งฉันทามติ ส านึ กรั บผิ ดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ความเท่าเทียมกันและการ
คานึงถึงคนทุกกลุ่ม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ลด
จานวนการทุจริตลง แนวคิดของชนกลุ่มน้อยได้รับการคานึงถึง มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่อนแอ
ในสังคม และตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต ดังแสดงในภาพ 5.1
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สำนึกรับผิดชอบ
กำรมุ่งฉันทำมติ
กำรมีส่วนร่วม

ความควำมโปร่งใส

ธรรมาภิบาล

กำรประพฤติตำมหลักนิติธรรม
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

กำรตอบสนอง
ควำมเท่ำเทียมและกำรคำนึงถึง
คนทุกกลุ่ม

ภาพที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การสหประชาชาติ
ที่มา : http://www.unseap.org/huset/gg/governence.htm (อ้างในรัชยา ภักดีจิตต์,2557 : 17)
หลักการดังกล่าวอธิบายได้ว่า
1. สานึกรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับผิดเป็นกุญแจสาคัญของธรรมาภิบาล
ไม่เพียง สถาบันของรัฐ แต่ภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ ต้องมีความสานึกรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใครจะสานึกรับผิดชอบต่อใครนั้นขึ้นกับการตัดสินใจ หรือการ
กระทาว่าเป็น เรื่องภายในหรื อภายนอกองค์กรหรือสถาบัน โดยปกติองค์กรหรือสถาบันจะสานึก
รับผิดชอบต่อผู้อื่นซึ่งจะได้รับ ผลกระทบจากการตัดสินใจหรื อการกระทานั้น ๆ สานึกรับผิดชอบไม่
สามารถบังคับใช้ได้ โดยปราศจากการมีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและนิติธรรม
2. ความโปร่งใส (Transparent) หมายถึง การตัดสินใจที่ดาเนิ นไปแล้วและการนาไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลและสามารถให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจและ บังคับใช้นโยบายหรือแผนเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง นอกจากนี้ยังหมายถึงข้อมูลมี
เพียงพอที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องได้ เข้าถึง และการเข้าถึงต้องง่าย ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
หรือการใช้สื่อต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
3. การตอบสนอง (Responsive) ธรรมาภิ บ าลยั ง ต้ อ งให้ มี ก ารด าเนิ น การและมี
กระบวนการที่ตอบ สนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเวลาที่เหมาะสม
4. ความเท่าเทียมกันและการคานึงถึงคนทุกกลุ่ม (Equitable and Inclusive) ความ
เป็นอยู่ที่ดีของสังคม ขึ้นอยู่กับการประกันว่าสมาชิกทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
มีที่ยืนในสังคม และไม่รู้สึกว่าถูกกีดกันออกไปจากกระแสหลักของสังคม นั่นหมายความว่า กลุ่มทุ ก
กลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอที่สุด มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือคงความเป็นอยู่ที่ดีของงพวกเขา
5. ประสิทธิผลและประสิทธิภ าพ (Effective and Efficient) ของธรรมาภิบาล
หมายถึง กระบวนการและสถาบันที่ก่อให้เกิดผลที่บรรลุความต้องการของสังคม โดยการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม มีเรื่องของการประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ แนวคิดประสิทธิผลและประสิทธิภ าพในบริบท
ของธรรมาภิบาล ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

135

6. การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Follow the Rule of Law) หลักการสาคัญคือการ
ดาเนินการต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะชน
กลุ่มน้อย การมีความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายและการมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระไม่
ถูกก้าวก่ายจากฝ่ายใด ๆ
7. การมีส่วนร่วม (Participatory) การมีส่วนร่วมทั้งชายหญิงเป็นสิ่งสาคัญของธรรมาภิ
บาล การมี ส่ ว นร่ ว มอาจเป็ น ได้ ทั้ ง ทางตรงหรื อ โดยผ่ า นสถาบั น กลางหรื อ ผู้ แ ทน อย่ า งไรก็ ต าม
ประชาธิปไตยแบบตัว แทนก็ไม่ ได้ห มายถึงว่า กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะได้รับการผนวกเข้าไป
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจาเป็นต้องมีการให้ข้อมูลจากทุกกลุ่มและมีการดาเนินการ
ให้เกิดขึ้นจริง นั่นหมายความรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ก่อตั้งสมาคม แสดงออกและจัดตั้งประชา
สังคม
8. การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) ในสังคมหนึ่งผู้คนจานวนมากมีความเห็นที่
แตกต่างกัน หลักการหนึ่ งของธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของการเจรจาไกล่ เกลี่ยโดยใช้คนกลางใน
ระหว่างคนที่มีความสนใจแตกต่างกันในสังคม เพื่อนามาสู่การเกิดฉันทามติในสิ่งที่เป็นประเด็นที่ดี
ที่สุดที่อยู่ในความสนใจของชุมชนทั้งหมด และวิธีที่จะบรรลุฉันทามติ ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดที่กว้ างไกล
และเวลาในเรื่ องที่ว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่ต้องการส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์ และจะบรรลุ ได้
อย่างไร สิ่งนี้จะเกิดได้จากการมีความสนใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบริบททางสังคมของสังคม
หรือชุมคนอื่น ๆ ด้วย
การบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ขององค์กรที่นามาใช้ หลักการที่มีผู้นาไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ
การมีสานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกัน
และการค านึ ง ถึ ง คนทุ ก กลุ่ ม หรื อ พหุ ภ าคี และการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก นิ ติ ธ รรม แต่ ร ะเบี ย บส านั ก
นายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการบริห ารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าว
มาแล้ว และกลายเป็นหลักการสาคัญที่มีการนามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้
แต่ก็มีคาถามว่าหลักการต่าง ๆ นี่หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว
หรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คาตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดทาตัวชี้วัดเพื่อ
ผู้ใช้จะได้เข้าใจและนาไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ มากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนาเรื่องของธรรมา
ภิบ าลไปใช้ แ ละจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่อ งใดมากกว่ า กั น และในบริ บ ทของประเทศ บริ บ ทของ
หน่วยงาน หลั กการใดจึ งจะเหมาะสมที่สุด สาหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้วย ในที่นี้จึงขอ
นาเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของ
สถาบันพระปกเกล้า ดังต่อไปนี้
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นิติธรรม
คุณธรรม

ควำมคุ้มค่ำ

สำนึกรับผิดชอบ

ธรรมำภิบำล
ควำมโปร่งใส
มีส่วนรวม

ภาพที่ 5.2 หลักการสาคัญของธรรมาภิบาล
ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2551 : 243)
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักการสาคัญอันเป็นสาระสาคัญของ “หลักนิติธรรม
ประกอบ ด้วย 7 หลั กการคือ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลั กการคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ หลั ก
ความชอบด้วยกฎหมาย ของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ “หลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
1.1 หลักการแบ่งแยกอานาจ เป็นพื้นฐานที่สาคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการ
แบ่งแยกอานาจ เป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจ การตรวจสอบ
อานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพัน กันกับสิทธิ์ใน
เสรีภาพของบุคคลและสิทธิ์ในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐาน
ของ “ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์” อันเป็นหลักการสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายตุล าการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง
1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลั กที่เรียกร้องให้ ฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายลาดับรองกาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลัก
ความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ
1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทาภาระหน้าที่ในทางตุลา
การได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและทาการ
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พิจ ารณาพิพ ากษาภายใต้ม โนธรรมของตนเท่ านั้ น โดยวางอยู่ บ นพื้ นฐานของความอิ ส ระจาก 3
ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
1.6 หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทาง
กฎหมายให้เป็นความผิดแล้ว จะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้
1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรั ฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญ
ได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่
อยู่ในลาดับที่ต่ากว่า หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ
2. หลักคุณธรรม (Ethics) ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการคือ หน่วยงานปลอด
การทุจริต หน่วยงานปลอดจากการทาผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทามผิดมาตรฐานวิชาชีพ
นิ ย มและจรรยาบรรณ องค์ป ระกอบของคุณ ธรรมหรื อ พฤติ กรรมที่พึ ง ประสงค์ ที่ป ลอดจากการ
คอร์รัปชั่นหรือมีคอร์รัปชั่นน้อยลง คอร์รัปชั่นหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยรวมหมายถึงการทาให้
เสียหาย การทาลายหรือการเมิดจริยธรรม ธรรรมปฏิบัติและกฎหมาย สาหรับพิษภัยของคอร์รัปชั่นได้
สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหาร
จัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2.2 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายกาหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
2.3 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
มากกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
2.4 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
สาหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้น
เป็นการกระทาผิดวิชาชีพนิยม ได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพ
นิยม และการประพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ
3. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ประกอบไปด้ว ยหลั กการย่อย 4 หลักการคือ
หน่วยงานมี ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
สอบสวน เป็นต้น
2) โปร่งใสเห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทางาน
4) มีเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
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3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
2) มีค่าตอบแทนเพิ่มสาหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
3.3 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้กระทาผิดอย่างยุติธรรม
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทาผิด
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทาผิดที่มีประสิทธิภาพ
5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
6) มีการปรามผู้สื่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
3.4 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทาน การ
ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร
โดยวิธีการต่าง ๆ มากขึ้น
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่ง
สรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ระดับ การให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุ ดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุ ดของการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผู้ ว างแผนโครงการกับ ประชาชน เพื่ อให้ ข้อ มูล แก่ประชาชนเกี่ย วกั บการตัด สิ น ใจของผู้
วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หลักการ
มีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 4 ระดับคือ
4.1 ระดั บ การให้ ค วามรู้ เป็ น ระดั บ ต่ าสุ ด และเป็ น วิ ธี ก ารที่ ง่ า ยที่ สุ ด ของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การ
แถลงข่าว การแสดงนิทรรศการและการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
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4.2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้ วขอความ
คิดเห็นจากผู้ฟัง รวมถึงการปรึกษาหารือ เป็นต้น
4.3 ระดั บ การวางแผนร่ ว มกั น และการตั ด สิ น ใจ เป็ น ระดั บ ขั้ น ที่ สู ง กว่ า การ
ปรึกษาหารือ กล่าวคือเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การตัดสินใจ วางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้
ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่ น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุล าการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น
4.4 ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน
เป็ น ระดั บ ขั้ น ที่ สู ง สุ ด ของงการมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ เป็ น ระดั บ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. หลักสานึกรับผิดชอบ (Accountability) มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการ
ตอบคาถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็น
เรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า
สานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายและนาไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้
5.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นสิ่งสาคัญสิ่งแรกของการมีสานึกรับผิดชอบ กล่าวคือ
องค์การจะต้องทาการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้
ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
5.2 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคน
ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกาลังคน ร่วมใจกัน
ทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
5.3 การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึก
รับผิ ดชอบ อยู่ ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่ อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ
ผู้บริหารให้ความสนับสนุนแนะนา ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานร่วมมื อ
กันทางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ
5.4 การจั ด การพฤติกรรมที่ไม่เ อื้อต่อการทางานอย่า งไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงนับว่าเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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เสมอ หน่ วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่ อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
5.5 การมีแผนการสารอง ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรม
สานึกรับผิดชอบต้องมีการวางแผนฟื้นฟูที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึง
แผนและนโยบายขององค์การและแผนที่สาคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์
อย่างเปิดเผย
5.6 การติดตามและประเมินผลการทางาน องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการทางานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
คุ ณ ภาพงานที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ผลงานที่ พ บว่ า ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการนี้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจาก
การใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
6.1 การประหยัด หมายถึง การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน การมีการตรวจสอบ
ภายในและการจัดทารายงานการเงินและมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประ
สิทธิ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน
6.3 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าหมาย การมี การเน้ น ผลงานด้ านบริการ การมีการประเมินผลการทางาน และผู้ บ ริห าร
ระดับสูงมีภาวะผู้นา
ในปี พ.ศ.2555 รั ฐ บาลได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 4 หลัก และหลักการย่อยอีก 10 หลัก ดังนี้ (ปธาน สุวรรณมงคล,
2558 : 63-65)
หลั กที่ 1 การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ (New Public Management)
ประกอบด้วยหลักย่อย 3 หลัก ได้แก่
หลักย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
หลักย่อยที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่อยู่ในความ
คาดหวังของประชาชน
หลักย่อยที่ 3 การตอบสนอง หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการอย่างมี
คุณภาพ ดาเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
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หลักที่ 2 ค่า นิยมประชาธิปไตย (Democracy Value) ประกอบด้ว ยหลักการย่อย
4 หลัก ได้แก่
หลักย่อยที่ 1 ภาระรับผิดชอบ / สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะ
หลักย่อยที่ 2 เปิดเผย / โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน
หลักย่อยที่ 3 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้อานาจของกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ในการปฏิบั ติงานอย่างเคร่งครัด ด้ว ยความเป็นธรรม ไม่เลื อกปฏิบัติ และ
คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หลักย่อยที่ 4 หลักความเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียม ไม่แบ่งแยกชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม ศาสนาและอื่น ๆ
หลักที่ 3 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักได้แก่
หลักย่อยที่ 1 กระจายอานาจ หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วน
อื่น ๆ ในสังคม และ
หลักย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วม / การมุ่งฉันทามติ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความ
เข้าใจ ร่ว มแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ โดยมีความพยายามในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
หลักที่ 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administration Responsibility)
ประกอบด้วยหลักการย่อย 1 หลัก ได้แก่ คุณธรรม / จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการต้องมีจิตสานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตาม
ความคาดหวังของสังคม
ทั้งนี้ส่วนราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลสาเร็จไปสู่ประชาชนและส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส เมื่อการปกครอง
ประเทศอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ประชาชนอยู่เป็นศูนย์กลางการบริหาร ประชาชนก็จะได้รับ
ประโยชน์ทั้งเบื้องต้นและสุดท้ายของการบริหารกิจการนั้น ๆ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้องย่อม
จะต้องมีการวางวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไว้ ดังนี้ (ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และประกิจ พรหมมายน,
2559 : 30-31)
1. การกาหนดประเด็นปัญหาหรือภารกิจที่ต้องดาเนินการ ส่วนราชการจะต้องวางแนว
ทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกาหนดวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
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2. การกาหนดวิธีก ารปฏิบั ติ เมื่ อได้ กาหนดกิจ กรรมไว้แ ล้ ว หน่ ว ยราชการจะต้อ ง
กาหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยระบุไว้ในเอกสารวิธีการ
ดาเนินการ มีการแสดงลาดับก่อนหลัง และขั้นตอนการเรียงลาดับไว้อย่างชัดเจน
3. การกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการบริหารต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งจาเป็นในการ
ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์กับประชาชนว่าด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการ
เพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้
4. กาหนดหน่วยงานการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หลักการบริหารหารต้อง
ยืนยันในกระบวนการบริหารให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และอานาจหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงาน
5. การก าหนดว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการเงิ น หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย การ
ดาเนินงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสุจริตในการปฏิบัติงานและความโปร่ งใสในการดาเนินการ
ด้วย
จากหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและวิธีปฏิบัติดังกล่าวหากสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงจะทาให้ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐของไทย จะสามารถตอบสนองต่อภารกิจและความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านวิธีการทางานและพฤติกรรมการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 แล้ว ย่อมมีผลผูกพันที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการประชาชน
จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ หากไม่ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วแต่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทาละเมิดต่อประชาชนได้

ธรรมมาภิบาลในต่างประเทศ
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่นามาประยุกต์ใช้ใน
การบริ ห ารทั้งในส่ ว นของภาครั ฐและภาคเอกชน เป็นหลั กในการเกื้อหนุนระบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยทางตรง มีความสอดคล้องภายใต้บริ บทของโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนจะได้
กล่าวถึงธรรมาภิบาลที่ประเทศต่าง ๆ ได้นามาใช้โดยมีตัวอย่างประเทศสาคัญ 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 ที่ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพแล้ว รัฐบาลในยุคต่อ ๆ มา เช่น Herry s.
Truman ก็ได้มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพในด้านงบประมาณ รัฐบาลในสมัยประธานาธิบดี Eishower
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ซึ่ง ในขณะนั้ น ได้ มี น โยบายหลั ก ในการเผชิ ญ หน้ า กั บ ลั ท ธิค อมมิ ว นิ ส ต์ ที่ ก าลั งลุ ก ลามในหลาย ๆ
ประเทศ ได้มีแผนบริหารงานโดยการเพิ่มประสิ ทธิภาพของภาคเอกชน โดยสนับสนุนการส่งออก
แข่งขันการลงทุนในต่างประเทศ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 126) และริเริ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
วิสาหกิจของรัฐโดยโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ในการเพิ่มประสิทธิภ าพของภาคเอกชนยัง
มีความชัดเจนในนโยบายของประธานาธิบดี Ronald Reagan ที่ไม่เพียงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจของอเมริกา หากแต่ยังมีนโยบายให้ทุกประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐ
เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เน้นการเจริญเติบโตของภาคเอกชน และสร้างความร่วมมือของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย
ทั้ ง นี้ บุ ษ บง ชั ย เจริ ญ วั ฒ นะ และบุ ญ มี ลี้ (2550 : 24-26) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพภาครั ฐ ด้ว ยการลดขนาดของรัฐและเพิ่มความแข็งแรงให้ แก่ภาคเอกชนมีความเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ประธานาธิบดี Ronald Ragan และต่อเนื่องมาถึงยุคที่สหรัฐอเมริกาดาเนินนโยบายการ
ต่างประเทศที่ส่งเสริมเสรี นิย มใหม่ ประธานาธิบดี Clinton ได้ก่อตั้ง National Performance
Review (NPR) เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การของรั ฐ และผ่ า นเป็ น กฎหมาย
Government Performance and Result Act ในปี 2536 โดยที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่ง
แผนปฏิบัติงาน 5 ปี ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
หลักการประเมินผล ผลของการในสมัยนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทาการชี้วัดจาก
ต้นทุน ผลประโยชน์ ระเบียบ มาตรการให้คาปรึกษา ลักษณะการบริการ ขนาดและโครงสร้างของรัฐ
การให้ข้อมูลข่าวสารและความไว้วางใจ
ในด้านนโยบายการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นาสาคัญในการใช้โครงการช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศผลักดันลัทธิค่านิยมของสหรัฐฯ แก่ประเทศที่สหรัฐฯ ใช้โครงการ USAID ให้การ
ช่วยเหลือ โดยสหรัฐฯ มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่า เป็นกลไก หลักการที่จะขจัดความยากจน
และเกี่ยวพันกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) ประชาธิปไตย (Democracy) ความยุติธรรม (Justice)
ความเท่าเทียม (Equality) และจริยธรรม
โดยปกติส หรั ฐ อเมริ กาจะผลั กดันประเด็นด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การค้ าเสรี การพัฒ นา
ประชาธิ ป ไตย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การปกป้ อ งธรรมชาติ แ ละพื ช พั นธุ์ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การกระจายอานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สาคัญการผลักดันการปฏิบัติใช้
ธรรมาภิบาลจะพุ่งเป้าไปที่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยการปกครองที่ให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการปกครองในส่วนกลางที่มี
ความใหญ่โตของระบบราชการ การควบคุมและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นไปได้ง่าย การรับ
ผิดและรับชอบก็เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการปกครองในส่วนกลาง
2. ธรรมาภิบาลในประเทศฟิลิปปินส์
การพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการพัฒนาตามเงื่อนไขของการกู้ยืม
เงินและการช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย USAID และ
AUSTRALIA Agency for International Development (AusAid) อาทิ ในปี 2003 ธนาคารเพื่อ
การพัฒ นาแห่ งเอเชี ย ได้ ใ ห้ เ งิ น กู้ แ ก่ฟิ ลิ ปปิ น ส์ จ านวน 800,000เหรีย ญสหรั ฐ ในการพั ฒ นาภาค
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การพลังงาน โดยมีเงื่อนไขให้ยอมรับเงื่อนไขแนวคิดธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคพลังงาน (ADB, 11
สิงหาคม 2003, อ้างใน ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 132)
รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้จัดตั้งโครงการ Philippines Quality Award เพื่อสร้างคุณภาพ
การจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ซึ่งประกอบด้วย (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 132)
1. Public Accountability คือความรับผิดและชอบต่อความต้องการและการ
เรียกร้องของประชาชน
2. Transparency คือความโปร่งใส
3. Efficiency คือการสร้างระดับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
4. Result Focus คือการให้ความสาคัญกับผลการดาเนินงาน และเงื่อนไข
ทรัพยากรที่ใช้
5. Empowerment คือการประสานงานและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงาน
เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
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 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและ Ateneo School of
the Asian Institute of management ได้ทาการประเมินและเสนอกรณีที่ดีของการนาหลักธรรมา
ภิบาลไปปฏิบัติในฟิลิปปินส์ พบว่ามีความก้าวหน้าในการผลักดันของประเทศฟิลิปปินส์ในการนาไปใช้
ทั้งในส่ วนรัฐ บาลกลาง และรัฐ บาลท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของรั ฐ ที่จะแก้ไข
ปัญหาความยากจน การหาหนทางและการปฏิบัติต่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ
3. ธรรมาภิบาลในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ประเทศในแถบลาตินอเมริกามีความผู้ พันกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
และผูกพันกับการช่วยเหลือระหว่างประเทศในโครงการ USAID
ประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมากจะถูกผลักดันให้แก้ปัญหาความยากจน ด้วยการ
พัฒนาประชาธิปไตยและการเปิดเสรีทางการค้า หลักธรรมาภิบาลก็เป็ นอีกหลักการหนึ่งที่ได้รับการ
ผลักดันจากสหรัฐอเมริกา ด้วยหลักสมมติฐานทางการบริหารที่ว่า การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถขจัดความยากจนของประชาชนได้ การปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศที่จะมาทาการค้าและการลงทุน อันจะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจ และอาจส่ งผลต่อความมั่นคงทาง
การเมือง
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การส่ งเสริ มหลั กธรรมาภิบาลถูกผลั กดันอย่างมากกับการปกครองท้องถิ่น และผู้นา
ท้องถิ่น ซึ่งการปกครองในระดับนี้จะสามารถเห็นภาพของประสิทธิภาพการปกครองได้ดี การรับผิด
และรับชอบก็จะส่งผลสะท้อนออกมาได้ชัด หลักธรรมาภิบาลที่จะนาไปปฏิบัติในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นระยะที่สอง หลังจากที่ประเทศดังกล่าวผ่านกระบวนการกระจายอานาจในภูมิภาค
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยที่หลักของการกระจายอานาจจะเป็นการลดบทบาทของการเมืองใน
ระดับชาติ ที่ผู้นาและระบบราชการเป็นสาเหตุสาคัญของการขัดขวางกระบวนการพัฒนา
ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาหลายประเทศ จึงได้จัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ดี
(Local Good Governance) มีลักษณะ ดังนี้ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 136)
1. พัฒนาสถาบันท้องถิ่น ให้มีเป้าหมายเหนือผลประโยชน์ทางการเมือง
2. การจัดเก็บการคลังท้องถิ่น
3. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
4. เพิ่มศักยภาพและทักษะการปกครองเทศบาลในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งทักษะในการ
จัดการทางการเงิน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
6. พัฒนาทักษะในการริเริ่มการจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับหน่วย
การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศหลายประเทศ อาทิ ประเทศบราซิล มีความเห็ นว่า การจัดการที่ดี (Good
Management) ก็ คื อ การปกครอง (Governance) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม (Control) การ
กาหนดทิศทาง (Direction) และการบริห าร (Management) ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเกี่ยวพันกับ
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ การน าหลั กธรรมาภิบาลถูกผลั กดั นใช้อ ย่างมากในภาคธุร กิจของบราซิล ที่
เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อ นไขของประกาศ Rio 92 ซึ่งรัฐบาลผูกพันกับการประชุม
กับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งภาคธุรกิจปัจจุบันมีการทางานมากขึ้นกับภาคประชาสังคม องค์กรนอก
รัฐ (NGOs) และรัฐ จนนาไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการทางานร่วมกัน อันได้แก่ World Business
Council for Sustainable Development และ Business Council for Sustainable
Development
4. ธรรมาภิบาลในอินโดนีเชีย
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศแรกที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สร้างเงื่อนไข
เคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาลในการนาไปประกอบใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขเงินกู้ เช่นเดียวกับประเทศไทย
โดยที่ประเทศไทยและประเทศอิน โดนีเซีย ต่างก็ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 อันมี
สาเหตุมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการภาคการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชน มีการคอรัปชั่น
และมีการปล่ อยเงิน กู้ให้ แก่บุ คคลผู้ ใกล้ ชิดกับรัฐ บาลและสถาบัน การเงิน โดยขาดหลั กประกัน ที่
น่าเชื่อถือในการชาระเงินกู้ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการล้มของสถาบันทางการเงินในประเทศ
ผลกระทบดั ง กล่ า ว ท าให้ ส ถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศร่ ว มกั น ด าเนิ น นโยบาย
แทรกแซงการบริหารจัดการของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมีแนวทางที่เคร่งครัดที่จะขจัดการคอรัปชั่นใน
ประเทศนี้ โดยมีกรอบแนวทางอันได้แก่ (ทิวากร แก้วมณี, 2559 : 139-140)
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1. กระตุ้นการดาเนินการทางธรกิจให้มีการแข่งขัน (Competition) มีความชอบ
ธรรม และมีการทางานของระบบตลาดมากขึ้น มีระบบการตรวจสอบ นอกจากนี้สถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศยังกระตุ้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ลดบทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ลดการผูกขาด
ของนายทุน
2. ส่งเสริมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ โดยเน้นที่ความโปร่งใส
การตรวจสอบได้ โดยพิจารณาว่า ระบบราชการของอินโดนิเซียมีปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับ ไม่
เฉพาะในส่วนการเมือง แต่รวมถึงระบบราชการในทุกระดับ การตรวจสอบ การสร้างความโปร่งใส จะ
ช่วยพัฒนาภาครัฐ และส่งผลถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้น
3. ก า ร พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ป ก ค ร อ ง ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ( Democratic
Government) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ปัญหาการคอรัปชั่นของอินโดนิ
เซีย เป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวในระบบการเมือง และการไม่พัฒนาในระบบประชาธิปไตย
ประชาชนอิน โดนี เซีย มีปัญหาทางการเมือง การมีส่ วนร่วม และปัญหาทางนิติธ รรม คือปล่อยให้
นักการเมือง ข้าราชการขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนในสังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรง
จะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการปกครองประชาธิปไตยในอินโดนีเซียที่ยั่งยืนในอนาคต

บทบาทขององค์การและนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดการดาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขสาคัญไปสู่ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยการกาหนด
กรอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บทบาทขององค์การและผู้บริหารในการเสริมสร้างและ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การกาหนดกรอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ส่ ว นราชการรวมถึงรั ฐ วิ ส าหกิจ ต้องนาหลั กธรรมาภิบ าลไปปฏิบั ติให้ ครบถ้ว นและ
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลสาเร็จไปสู่ประชาชนและส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส เมื่อการปกครอง
ประเทศอยู่บนรากฐานประชาธิปไตย ประชาชนอยู่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ทั้งเบื้องต้นและสุดท้ายของการบริหารกิจการนั้น กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
นอกจากระดับองค์การหรือหน่วยงานแล้ว นักบริหารองค์การย่อมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะต้องทาให้
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดาเนินไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจะปฏิบัติ
ให้เกิดความถูกต้องนั้นนักบริหารย่อมจะต้องมีการวางวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไว้ดังนี้ (ไพฑูรย์
บุญวัฒน์และปกิจ พรหมายน, 2559 : 30-31)
1.1 กาหนดประเด็นปัญหาหรือภารกิจที่ต้องดาเนินการ ในแต่ละเรื่องทั้ง 6 เรื่องนั้น
หน่วยราชการต้องวางแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการนั้น การกาหนด
เรื่องต่าง ๆ ย่อมมีรายละเอียดและวิ ธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน รวมทั้งดาเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ
มีความต่อเนื่องประดุจลูกโซ่จากเริ่มแรกจนการปฏิบัติถึงขั้นสุดท้าย
1.2 กาหนดวิธีการปฏิบัติ เมื่อกาหนดกิจกรรมไว้แล้ว หน่วยราชการต้องกาหนดวิธีการ
ปฏิบัติไว้ด้ว ย เพื่อผู้ป ฏิบัติจะได้ดาเนินการได้ถูกต้อง ที่สาคัญที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีเอกสาร
ดาเนินการวิธีการปฏิบัติ เป็นเรื่องจาเป็นที่หน่วยงานต้องปฏิบั ติให้เป็นไปตามวิธีที่กาหนดไว้เสมือน
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หนึ่งกับว่าการบริการที่กาหนดว่าบุคคลใดควรได้รับบริการก่อนหลังโดยใช้บัตรแสดงว่าใครได้บัตร
ลาดับที่ก่อนหลัง เป็นต้น วิธีการปฏิบัติเป็นเสมือนหนึ่งข้อกาหนดให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านั้นด้วย อีกทั้งเป็นกระบวนในการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่
เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
1.3 กาหนดเงื่อนไขและระยะเวลา การบริหารต่าง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
และระยะเวลาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งทั้งเงื่อนไขและระยะเวลาเป็นสิ่งจาเป็นในการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์ต่อประชาชนว่าด้ วยความเป็นธรรม และความโปร่งใส ในระบบราชการ
ระเบียบวิธีการความสุจริตจะบังเกิดขึ้นจากการกาหนดไว้ในการปฏิบัติเหล่านี้
1.4 ก าหนดหน่ ว ยงาน เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก การบริ ห ารต้ อ งยื น ยั น ใน
กระบวนการบริหารให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและอานาจหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ทุก
คนต้องมีอานาจหน้าที่ตามลาดับชั้นของความรับผิดชอบ และตามลาดับการบังคับบัญชา เมื่อมีการ
กาหนดตัวบุคคล และอานาจหน้าที่เช่นนี้ย่ อมแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบในอ านาจ และหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
นอกจากนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทางานอย่างมีระบบ รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายอีก
ด้วย การวางระเบียบไว้ให้ชัดเจนย่อมขจัดปัญหาการทางานซ้าซ้อน การใช้บุคลากรให้ถูกต้อง และ
หลีกเลี่ยงระบบความชักช้าในการทางาน
1.5 กาหนดข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการเงิน ในการบริหารปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้โครงการหรือการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายการบริหารจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องกิจกรรมนั้น ๆ ตามความจาเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุ
การใช้จ่ายในด้านบุคลากร อุป กรณ์ และระบบสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้ต้องมีการกาหนดไว้ให้แน่นอน
และเป็นหลักประกันในการทางานให้สาเร็จ รวมถึงความโปร่งใสด้วย นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ประชาชนหรือผู้รับบริการจะต้องใช้จ่ายในการขอรับบริการนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกาหนด
อย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสุจริตต่อการปฏิบัติงาน และ
ความโปร่งใสในระบบราชการด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และสร้าง
ค่านิยมของธรรมาภิบาลในระบบราชการรวมไปถึงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบ
ในงานทีห่ น่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของการมีกลไกในการปฏิรูปประเทศ และการมียุทธศาสตร์ชาติเพื่อจะนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ในการบริหารประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือของทุกภาคส่วน
มีหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักสุจริต หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล
2. บทบาทขององค์การในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเริ่ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลขึ้ น มาโดยได้ ก าหนดให้ มี ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้ทุก
หน่วยงานของรัฐดาเนินการบริหารจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ก ารทางสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนสังคมให้ มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์
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ระหว่างเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย่างสมดุลส่งผลให้สังคมดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยอาศัยแม่บทจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็น
รากฐานของการพัฒนาธรรมาภิบาลหลายประเด็นด้วยกัน ประกอบด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบศาลและระบบตรวจสอบ การปฏิรูป
ระบบผู้แทนและการขจัดการทุจริตในบ้านเมือง (ปั ญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล , 2545 :
6-11)
ส าหรั บ บทบาทขององค์ ก ารในการขั บ เคลื่ อ นธรรมาภิ บ าลให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และมี
ประสิทธิภาพ ควรมีบทบาทสาคัญดังนี้ (กระมล ทองธรรมชาติ, 2543 : 23)
1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่โครงสร้าง และกลไกการบริหารให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพในการนาบริการของรัฐที่มีคุณภาพสู่ประชาชนและสามารถทางานร่วมกับ
เอกชนและประชาชนได้อย่างราบรื่น
2. ภาคเอกชนธุรกิจ ต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้มีกติกาการทางานที่โปร่งใสเป็น
ธรรมต่อลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ
3. ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับกลุ่มในเรื่องสิทธิ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เพื่อเป็นพลังของประเทศที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันมีการให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ได้มีองค์กรอิสระเพื่อการ
ตรวจสอบตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารอยู่หลายแห่ง เช่น ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
บทบาทตามระบอบประชาธิ ป ไตย จากการมี ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนและออกกฎหมายที่ ส าคั ญ เช่ น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เป็นต้น
นอกจากนี้ในการบริหารราชการเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและการนายุทธศาสตร์ชาติ
ไปใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 76 ถึงแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า
“มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องร่ วมมือและช่ว ยเหลื อกัน ในการปฏิบัติห น้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่ นดินจัดทา
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือ
กระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรับ
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รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว”
บทบาทขององค์การที่จะต้องเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมได้ จะต้องขับเคลื่อน
โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนจะต้องร่วมมือประสานงานกันทุ กมิติ และมี
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ เพื่อทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานและปกป้องสิทธิของ
ประชาชนที่เกิดจากการดาเนินการของรัฐ ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการที่ดี ยังต้องอาศัยกรอบของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ที่ได้วางแนวทางของการบริหารราชการแผ่นดินในทุกภาคส่วน ต้องทาภารกิจการ
จั ดทาบริ การสาธารณะให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด เกิดประโยชน์สู งสุ ด มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่
กาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการประชาชน
3. บทบาทของนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่สาคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่เป็นหลักในการบริหาร
เพื่อให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุภารกิจขององค์การซึ่งเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน สาหรับ
ภาคธุรกิจเอกชนอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บรรษัทภิบาล” ส่วนภาครัฐได้กาหนดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารราชการโดยการมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 อันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแห่ง
รัฐ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดเป็น รูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติได้ ปัจจัยสาคัญคือ นัก
บริหารของหน่วยงานซึ่งมีบทบาทอย่างสูงที่จะพัฒนาธรรมาภิบาลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายซึ่งเชาว
นะ ไตรมาศ (2547 : 1-2) ได้อธิบายถึงบทบาทของนักบริหารในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลไว้ดังนี้
1. หลักนิติธรรม นักบริหารจะต้องพัฒนากฎเกณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการรองรับ โดย
ไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ทาลายกฎเกณฑ์อื่น ๆ และต้องเป็นกฎเกณฑ์ให้สามารถมีผลบังคับใช้ ผลการใช้กฎ
มีความถูกต้อง โดยไม่ตอบสนองเป้าหมายของผู้ออกกฎและใช้กฎนั้นเสียเองซึ่งละเลยเป้าหมายที่
แท้จริง
2. หลักคุณธรรม นักบริหารต้องให้ความสาคัญด้วยการกาหนดกรอบจรรยาบรรณ
ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยไม่คาดหวังให้เกิดจากจิตสานึกของความมีคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเท่านั้น
แต่ต้องมีมาตรการกากับควบคุมให้ยึดถือหลักคุณธรรมได้อย่างชัดเจน ไม่ยึดถือบรรทัดฐานและข้อ
ห้ามตามความเชื่อทางศีลธรรม ต้องมีกฎเกณฑ์ โดยออกเป็นมาตรฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทา
ความผิดและการลงโทษ โดยไม่อาศัยมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทางความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินและ
ลงโทษเท่านั้น
3. หลักความโปร่งใส นักบริหารต้องจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส โดยอาศัยการออกแบบโครงสร้างและการจัดภารกิจหน้าที่ขององค์การแบบ
เปิ ด ทั้ ง องค์ ก าร มี การจั ด ระบบงาน และให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารที่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ รวมทั้ ง ต้ อ งมี
กระบวนการทางานและกระบวนการตัดสินใจอย่างเปิดเผย โดยอาศัยการออกแบบกระบวนการ
ทางานและตัดสินใจอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนของการทางาน
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4. หลักการมีส่วนร่วม นักบริหารต้องเปิดโอกาสหรือช่องทางให้สาธารณชนหรือ
บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แผนงาน งบประมาณโดยให้เข้าร่วมในมิติ
ข้อมูลสาคัญกรณีที่สามารถเปิดเผยได้ยกเว้นความลับของทางราชการหรือหน่วยงาน ต้องเข้าถึงการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจให้เกิดระดับของการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมและดูแลปกป้องผลประโยชน์โดย
มีส่วนร่วมในการกากับควบคุมผลกระทบมาตรฐานและเป้าหมาย
5. หลักความรับผิดชอบ นักบริหารต้องกาหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจน
โดยวางกรอบความรับผิดชอบให้มีขอบเขตและข้อผูกพันที่แน่นอน มีมาตรการกากับควบคุมที่แน่นอน
รักษากรอบกติกาที่กาหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่อง มีความ
น่าเชื่อถือโดยรักษามาตรฐานไว้ให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้
6. หลักความคุ้มค่า หรือหลักการของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักบริหารต้อง
พัฒนาขีดความสามารถของการทางานทั้งในส่ว นของนักบริหารเองและในส่วนของการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักการเพิ่มความสามารถที่ต้องมีสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่ม
ต้นทุนทั้งต้นทุนที่เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่า มีการวัดการสร้างความสามารถและศักยภาพของการ
ทางานเพิ่มผลผลิตตามต้นทุนในการเพิ่มความสามารถ เพิ่มผลผลิตการทางาน การควบคุมความเสี่ยง
และลดการสูญเสียในการทางาน
เมื่อนักบริหารได้มีส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้วก็
ย่อมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่หน่วยงาน องค์การและชุมชน รวมทั้งในระดับประเทศและสามารถ
สร้างการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ภาคธุรกิจก็จะได้รับความไว้วางใจจากสังคมและเพิ่ม
หุ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ มากยิ่ ง ขึ้ น ภาครั ฐ ก็ จ ะได้ ส ร้ า งพลั งในการปกครองและการบริ ห ารงาน ทาให้
พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันในทุกภาคส่วน
และสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

สรุปท้ายบท
หลั กธรรมาภิบ าลหรื อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางในการจัด
ระเบี ย บให้ สังคมทั้งภาครั ฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ครอบคลุ มถึงฝ่ายวิช าการ ฝ่ าย
ปฏิบัติการ ฝ่ ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาวิกฤติอันตรายที่จะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยุติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าอันเป็น
ลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลักษณะทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เพราะธรรมาภิบาลจะยังประโยชน์ให้การบริหารราชการแผ่นดิน บรรลุเป้าหมายที่สาคัญ
คือเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
การจะทาให้ธรรมาภิบาลเกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ นอกจากจะมีตัวชี้วัดของแต่ล ะ
องค์ประกอบธรรมาภิบาลแล้ว บทบาทสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมธรรมาภิบาลคือบทบาทของ
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องค์ ก ารต่ า ง ๆ ก าหนดกรอบการด าเนิ น การให้ ชั ด เจนและองค์ ก รจะต้ อ งขั บ เคลื่ อ นทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ ค รอบคลุ มในทุกมิติ ส่ ว นองค์กรอิส ระจะต้องทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความโปร่งใส สุจริต และคุ้มครองสิทธิของประชาชน นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยงานจะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน พัฒนา สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
การใช้ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการบริหารงานในองค์การ ย่อม
ก่อให้เกิดสมรรถนะที่เข้มแข็งขององค์การในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ ทาให้องค์การสามารถดาเนินการไปได้อย่างราบรื่น สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะ
ธรรมาภิบาลทาหน้าที่เป็นทั้งกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความจาเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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คาถามท้ายบท
1. จงให้ความหมายที่สาคัญของคาว่า “ธรรมาภิบาล”
2. จงอธิบายหลักธรรมาภิบาลจะส่งผลต่อการปรับตัวในภาครัฐอย่างไรบ้าง
3. จงระบุความสาคัญของธรรมาภิบาลต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างไร
4. ตัวชี้วัดที่สาคัญของหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง
5. จงระบุระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ
6. ปัจจุบันหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่หลัก อะไรบ้าง
7. จงอธิบายความเหมือนกันของลักษณะธรรมาภิบาลในประเทศต่างๆ โดยยกตัวอย่างมา 3 ประเทศ
8. บทบาทขององค์การต่างๆ ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ควรมี
ลักษณะอย่างไร

153

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. (2547). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทาตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน. กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :
พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
กระมล ทองธรรมชาติ. (2543). ธรรมาภิบาลและประชาสังคมจะช่วยแก้ปัญหาการบริหาร
และพัฒนาชาติไทย. วารสารข้าราชการ. 45 (3). 23.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2544). ธรรมรัฐภาคการเมือง บทบาทภาคีเมือง. กรุงเทพฯ :
รัฐสภาสาร. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537.
(2537, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม111ตอนที่19ง, 8-11.
เชาวนะ ไตรมาศ. (2547). การประชุมเชิงวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
ครั้งที่ 5 : การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลภาภิวัตน์. กรุงเทพฯ :
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ถนัดชัย ธนะสูตร. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ถวิลวดี บุรีกุล. (2551). การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี. ในประมวลชุดวิชาการบริหารภาครัฐ.
(หน่วยที่ 10, หน้า 247). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทิวากร แก้วมณี. (2559). ธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. (2559). ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต.
ในเอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(หน่วยที่ 7, หน้า 29). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2542). การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ตุลาการพิมพ์.
_______. (2544). เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. (2544). รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_______. (2550). ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล . กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
ปธาน สุวรรณมงคล. (2556). การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า.
ประเวศ วะสี. (2542). ยุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนเพื่อสังคมธนาคารออมสิน.
ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์และรัชนี ภู่ตระกูล. (2545). ธรรมาภิบาล (Good Governance)
กับสังคมไทย. วารสารดารงราชานุภาพ. 3 (7), 6-11.

154

พระธรรมปิฎก. (ป.อ.ปยุตฺโต). (2542). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพฯ :
กรมการศาสนา.
ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และปกิจ พรหมายน. (2559). สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย.
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย. (หน่วยที่ 14, หน้า 30-31). นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ยุทธ วรฉัตรธาร. (2544). ธรรมรัฐในการบริหารองค์การ. วารสารนักบริหาร (21) (กรกฎาคมกันยายน 2544).
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542.
(2542, 10 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 63ง, หน้า 2.
รัชวรรณ กาญจนปัญญาคม. (2546). ธรรมาภิบาล (Good Governance). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 125 ตอนที่ 47ก, หน้า 21-112.
วีระ ไชยธรรม. (2543). หลักธรรมาภิบาลกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. นนทบุรี :
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
วรภัทร โตธนะเกษม. (2542). การสร้าง Good Governance ในองค์กร. วารสาร กสท.
5(4), 11-17.
สถาบันพระปกเกล้า. (2545). การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2541). ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
ในเอกสารการสัมมนาทางวิชาการประจาปี 2541 เรื่อง จากวิกฤติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.
(11-13). กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
สถาพร วิชัยรัมย์. (2560). จริยธรรมสาหรับนักบริหาร. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
สมาน รังสิโยกฤษฏ์. (2543). การบริหารราชการไทย. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์บรรณกิจ.
สุวรรณ ทองคา. (2545). สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี . วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
สานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2542). คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549). กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล.
อนิวัช แก้วจานงค์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : นาศิลป์โฆษณา.
______. (2555). จริยธรรมทางธุรกิจ. สงขลา : นาศิลป์โฆษณา.
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี. (2552). ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาชน. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

155

อัจฉรา โยมสินธุ์. (2544). บรรษัทธรรมาภิบาลกลยุทธธุรกิจแบบยั่งยืน. วารสารนักบริหาร. 21(3),
33-38.
อานันท์ ปันยารชุน. (2542). ธรรมาภิบาลในการบริหารวิทยาลัยในนานาทัศนะว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี. นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ออกัส. (2546). ธรรมาภิบาล. วารสารร่มไทรทอง. 13(4), 16-18.
Chapman, Richard A. (2000). Ethics in the Public Service for the New Millennium.
Aldershot : Ashgate Publishing Company.
Cheung, A.B.L. and Scott, I. (2001). Governance and Public Sector Reform In
Asia. Newyork : Routledge.
Folscher, A ; Krachik , W & Shapiro, I. (2000). Transparency and participation in the
budget process South Africa :A country report. Retrieved June 15, 2016,
From http://www.idasa.org. za/final/publications/bis_transparency_full.htm
Kjare, A.M. (2004). Governance. Malden, MA : Polity.
Rhodes, R.A. W. (1996). The New Government : Governing without Government.
Oxford : University of Newcastle-Tyne.

