
ธรรมาภิบาลในการท างานเปน็การบริหารงานตามแนวคิด การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ 

ซึ่งมีความเป็นมาและสาระส าคัญ ดังนี้  

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ 

        การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการท่ีรัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ 
แต่เป็นการบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลกก าลังด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการนี้ และมีการยอมรับในแนวทางการท างานท่ียึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มีการให้ความส าคัญกับเรื่อง
ต่างๆหลายเรื่อง เช่นความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตาม
นโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศักด์ิศรีของการเป็นพลเมืองมากขึ้น  โดยปกติข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มหรือขยายการให้บริการของตนและมีการติดต่อ
กับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จากการรับฟังประชาชนมากขึ้น และจากการบริการ
มากกว่าการก ากับดูแลเท่านั้นประชาชนและข้าราชการจึงท างานร่วมกัน และระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ร่วมกันด้วย 

       ทัศนคติท่ีกล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีดีท่ีก าลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัญหาในการ
บริหารงานมีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ท้ังยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์การท างานของ
ข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควรจะด าเนินการอย่างไร ค าตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่ายแต่การยอมรับท่ีจะ
ท างานเพื่อบริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยท าให้การท างานประสบความส าเร็จได้ ส่ิงท่ียังขาดอยู่คือ
หลักการท่ีจะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ ท่ีผ่านมาก็มีการเคล่ือนไหวเพื่อปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงการท างานของหน่วยงานราชการอยู่มาก เช่นเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการ
ท างาน การบริหารท่ีมุ่งผลลัพธ์ และการบริหารคุณภาพ เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีในการบริหารรัฐกิจส่ิงท่ีจัดว่ามี
ค่ามากท่ีสุดก็คือการบริการประชาชน 

      การบริหารรัฐกิจแบบเดิมๆเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความสนใจอยู่ ท่ีการให้บริการโดยผ่าน
หน่วยงานของรัฐ มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบัติตามนโยบาย ท่ีอาจมีเรื่อง
ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และนักบริหารรัฐกิจจะเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการปฏิบัติตามนโยบายเสีย
มากกว่า ผู้บริหารจะรับผิดชอบต่อนักการเมืองท่ีถูกเลือกเข้ามาตามวิถีประชาธิปไตยมากกว่ารับผิดชอบต่อ
ประชาชน มีเรื่องของการรายงานตามล าดับขั้นในการท างานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ มีการควบคุม
โดยผู้บริหารระดับสูงๆต่อไป ค่านิยมสาธารณะจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องค์กรจะ
ด าเนินการไปด้วยระบบปิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีจ ากัด บทบาทของ
นักบริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จัดองค์กร การจัดหาบุคคลากร การส่ังการ การประสานงาน การรายงาน
และการท างบประมาณ ซึ่งส่ิงท่ีกล่าวมานี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารในองค์กรของรัฐต่างด าเนินการกันอยู่เป็นปกติ
บัดนี้การมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การ
ให้ความส าคัญกับประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น 
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดและการปฏิบัติ เป็นหลักการท่ีใช้การด าเนินงานแบบ
เอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือท าราชการให้เหมือนธุรกิจแต่ไม่ใช่ให้เป็นองค์กรทางธุรกิจ นักทฤษฎีท่ี 
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ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชาสังคม มนุษยวิทยาองค์การและการบริหารรัฐกิจแนว
ใหม่เป็นผู้ท่ีได้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการอภิปรายกันถึงหลักการบริหารแนวใหม่ๆขึ้น ซึ่งอาจมีหลักการ
หลากหลายแตกต่างกันออกไป (Denhardt and Denhardt, 2003: 42-43) อาทิ 
     • การมุ่งให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การก ากับ ข้าราชการจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนแต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย 
    • การส ารวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชน เพื่อสร้างความสนใจร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน 
    • การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ โดยข้าราชการจะ
ยอมรับท่ีจะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู้จัดการธุรกิจท่ีคิดและท าเสมือนเงินหลวงเป็นเงินของตนเอง 
    • การคิดอย่างมีกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการต่างๆจะสนองความ
ต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการท างานร่วมกัน 
    • การตระหนักว่าการมีส านึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย ข้าราชการไม่ควรสนใจแค่เรื่องของการท างานตาม
นโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยู่รอดของตน แต่ต้องสนใจเรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของ
ชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจสาธารณะด้วย 
    • การบริการมากกว่าก ากับ มีการสร้างค่านิยมร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางนโยบายถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย 
    • การค านึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานราชการต่างๆจะประสบความส าเร็จใน
ระยะยาวหากด าเนินการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็นผู้น าร่วมกันกับประชาชน
บนพื้นฐานของการเคารพประชาชน  
        เมื่อพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ีกล่าวแล้วจะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญ 
เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนใน
การด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงส าคัญ เมื่อเป็นพลเมืองและหุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วน
ร่วม การท างานอย่างโปร่งใส การท างานท่ีมีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเป็นคัมภีร์ส าคัญของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ี
ครอบคลุมประเด็นต่างๆท้ังหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีของ
การเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบอ านาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและส่งเสริมการกระจายอ านาจเป็นส าคัญ ท้ังนี้จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุ่ง
ก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองแล้วยังมุ่งให้เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการ
บริหารแนวใหม่อีกด้วย อนึ่งหลักการการบริหารแนวใหม่ท่ีก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ การบริหารจัดการ
ท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและพยายามท่ีจะ
น ามาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการท างานท่ีดีท่ีสุด โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีหลักการดังกล่าว 
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ธรรมาภิบาล กับ การบริหารแนวใหม่  
              ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี มากขึ้น แทน
การสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน 
การติดต่อส่ือสาร การด าเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกท่ีหนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการ
ปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนิน
ธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และส่ิงแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้
อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและเริ่มมีการน าไปปฏิบัติ
กันมากขึ้น 
            ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี เป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้ังมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
จิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ 
ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และ
การให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมท้ังคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการ
รับโอกาสต่างๆท่ีประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นท้ังหลักการ กระบวนการและเป็น
เป้าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได้ในท่ีสุดและการมี
ประชาธิปไตยก็น ามาสู่การมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอย่าง
ต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนน ามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี 
 ธรรมาภิบาลมาจากไหน  
            ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างท่ีเรียก
กันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีกันมาต้ังแต่พุทธกาลแล้ว 
โดยหากเราพิจารณาค าสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจ
แนวใหม่และมีการน ามาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระท่ังในศาสนาอื่นๆก็คิดว่ามิได้แตกต่างกันมาก
นัก มีค าสอนมากมายท่ีระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์
แบบ หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่ ชนและ สัง คมไปสู่ สัน ติ สุขและสวั ส ดี  โดยประกอบไปด้ วย
คุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) , 2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี 
การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของส่ิงท้ังหลาย รู้หน้าท่ีของตนเอง อันจะท าให้ปฏิบัติงานตรงตาม
หน้าท่ี มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานท่ีท า ท าให้ท างานแล้ว
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ เป็น
อย่างไร และท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลาท่ีพึงใช้ใน
การประกอบกิจ หน้าท่ีการงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการท างานอย่างมี 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุมชน รู้จักถิ่น ท่ีชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในท่ีชุมชน รู้ระเบียบ
วินัย ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จัก
และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็นการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ใน
ท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลส าหรับคนไทยแล้ว
มิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มีได้น ามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
           ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดย
องค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการท่ี
ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการท่ี
ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบท่ีดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นจากประชาชนใน
ภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการต่ืนตัวในเรื่องดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมี
หลักการพื้นฐานคล้ายกัน หลักการพื้นฐานท่ีส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ 
และประสิทธิภาพประสิทธิผล  ค าว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากค าว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่ง
ธรรม) มาจากค าภาษาอังกฤษว่าgood governance โดยค าว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้
อ านาจเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็น
วิธีการท่ีดีในการอ านาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (โดย ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ได้ท า
การให้ค าจ ากัดความส้ันๆนี้ไว้ในการบรรยายนักศึกษาท่ีสถาบันพระปกเกล้า) อย่างไรก็ดี ค าว่า good 
governance นี้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “ วิธีการปกครองท่ี
ดี” แต่นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” (  Boonmi, 2002) ซึ่งไม่ตรงกับความหมายใน
ภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐท่ีมีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทางกรรมการข้าราชการ
พลเรือนว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ได้น าเสนอค าว่า“ธรรมาภิบาล” 
(จ านง ทองประเสริฐ, 2545 ) และทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้
ค าว่า “การบริการกิจการและสังคมท่ีดี” ขณะท่ีทางคณะกรรมการพัฒนาระบบงานใช้ค าว่า “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546) อย่างไรก็
ตามในท่ีนี้จะขอใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย กระชับและเข้าใจกันอยู่มาก
แล้ว  
           ในส่วนของประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 ได้ก าหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการท่ีดีในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประชารัฐ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่
ภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันในการพัฒนา 
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ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ยังคงให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้าง
ระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยได้ขยายกรอบการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่ การสร้าง
ระบบบริหารจัดการท่ีดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกลไกตรวจสอบท้ังท่ีจัดต้ัง
ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาค
ประชาชน รวมท้ัง การปลุกจิตส านึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็นรากฐาน
ส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในสังคมไทย 
          ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนพัฒนาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการท่ีได้มีการจัดท าแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวทางการกระจายอ านาจ แต่ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นส าคัญในเรื่องของการบริหาร
จัดการท่ีดี แต่ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีได้ระบุ
แนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีไว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 8 และ 9 และใช้เป็นหลักการในการด าเนินการให้มีผลในทางการสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
ธรรมาภิบาลคืออะไร  
          แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น
ส่ิงท่ีมีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง” หรือ “การ
บริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการท่ีมีการน าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
ค าว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการ
บริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น อย่างไรก็
ดี มีคนจ านวนมากท่ีไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระท่ังค าจ ากักความของธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
แปลกแต่อย่างใด ค าว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อ านาจ ขณะท่ี  good 
governance เป็นการรวมค าของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการท่ีดีในการอ านาจ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ 
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล
คือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการท่ีจะสร้างให้เกิดมีธรร
มาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ แต่
อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการท่ีดี 
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           ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ท่ีมุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการท่ี
เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะ
เกิดความเช่ือมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป็นธรรม ,ความสุจริต , ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 
  ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ี
น ามาใช้ หลักการท่ีมีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือ
พหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการส าคัญท่ีมีการน ามาใช้ในประเทศ
ไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีค าถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามี
ธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง ค าตอบท่ีอาจเป็นไปได้ก็คือการจัดท า
ตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและน าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ 
            หลักการต่างๆท่ีอธิบายการมีธรรมาภิบาลและการน าไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจ
ประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ท่ีจะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความส าคัญกับ
เรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับ
ประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.  2546 ท่ีให้ความส าคัญ
กับหลักการส าคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในท่ีนี้จึงขอน าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานของหลักการท้ัง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้ 
            1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws 
            หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ  “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ 
หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและ
ฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก  “ไม่มีความผิด 
และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
                1.หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยกอ านาจ
เป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 
                2.หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของ
บุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิท้ังสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ  “ศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
                3.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลา
การ หรือฝ่ายปกครองท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบ จาก
ตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความ
ผูกพันท่ีจะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 
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                4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
ปกครองทีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามห ลักความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
                5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าท่ีในทางตุลาการได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณาพิพากษา
ภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจาก
คู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 
               6. หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็น
ความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้ 
               7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้
เป็นกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีต่ ากว่าขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 
            2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics 
            ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก
การท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของ
คุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากคอรัปช่ัน หรือมีคอรัปช่ันน้อยลง คอรัปช่ัน การฉ้อราษฎร์บัง
หลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติ
และกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปช่ันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผล
ในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่อง
ต่อไปนี้ 
              1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
โจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 
              2. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีน้อยกว่าหรือไม่ดี
เท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
              3. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีมากกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
              4. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
              ส าหรับการท่ีหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การ
กระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมท่ีสวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  3. ด้านความโปร่งใส Transparency 
          ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใส
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
            1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
                1) มีการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน 
เป็นต้น 
                2) โปร่งใส เห็นระบบงานท้ังหมดได้อย่างชัดเจน 
                3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 
                4) มีเจ้าหน้าท่ีมาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น 
                5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม่ 
                6) มีฝ่ายบัญชีท่ีเข้มแข็ง 
          2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
               1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
               2) มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
               3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีซื่อสัตย์ 
               4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 
         3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
              1) มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
              2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม 
              3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 
              4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
              5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
              6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 
              7) มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 
          4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
             1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
             2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ 
             3) ประชาชน ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ 
มากขึ้น 
             4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 
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         4. หลักการมีส่วนร่วม Participation 
          การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมท้ังมีการน าความ
คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีใน
สังคม 
          ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยัง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
         หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 
             1.ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยัง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
             2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดี
ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการ
บรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ 
เป็นต้น 
            3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม
โครงการ และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ
เพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 
            4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้นท่ี
สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับท่ีสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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         5. หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability 
         มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้
เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ ความพร้อมท่ีจะถูก
ตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะท่ีบุคคลพึงแสดงออก
เพื่อเป็นเครื่องช้ีว่าได้ยอมรับในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
หลักการย่อยดังนี้ 
           1. การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
           การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นส่ิงส าคัญส่ิงแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการ
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและ
เมื่อไรท่ีต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 
           2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 
           จากเป้าหมายท่ีได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงส่ิงท่ีต้องการ
บรรลุ และเงื่อนไขเวลาท่ีต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 
           3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ อยู่ท่ีความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสาร
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ 
           4. การจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 
           ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
           5. การมีแผนการส ารอง 
           ส่วนประกอบส าคัญขององค์การท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ท่ี
สามารถส่ือสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และท่ีส าคัญคือ ต้อง
มีการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 
           6. การติดตามและประเมินผลการท างาน 
           องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบ
ดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานท่ีพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะท่ีผลงานท่ีได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 
         6. หลักความคุ้มค่า Value for Money 
         หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส่ิงเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย 
           1. การประหยัด หมายถึง 
               1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 



-11- 
 

               1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 
               1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 
               1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน 
               1.5 การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง 
               2.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
               2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
               2.3 มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 
          3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง 
               3.1 การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
               3.2 การมีการเน้นผลงานด้านบริการ 
               3.3 การมีการประเมินผลการท างาน 
               3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 
           เมื่อมีหลักการท่ีเป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานท่ีต้องการใช้หลักการ
บริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตน
ได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วใน
หน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวช้ีวัดและน าไปทดสอบจริงใน
หน่วยงาน และสามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
หน่วยงานให้มี    ธรรมาภิบาลมากขึ้นได้ 
   
ท าอย่างไรจึงธรรมาภิบาลจึงจะยั่งยืน  
           เพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุกๆส่วนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืน
จ าเป็นต้องมีปัจจัยส าคัญหลายๆปัจจัย ท่ีนอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหาร
แล้ว คือ ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability 
of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลา และตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายท่ีแท้จริงอยู่อย่าง
กว้างขวาง แต่มิติท่ีส าคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การ
เป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วงท าให้การบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิ
บาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดท่ีไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีส านึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตย
น ามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ (Boutros-Ghali,2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยน ามาสู่การหลีกเล่ียงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดง
ความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มี 
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ความเท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่น ามาสู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ 
(Robert Dahl, 2000: 38-44.) และท่ีส าคัญกระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็น ามาซึ่ง
แนวทางท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับประชาชนในการปกป้องและน าเสนอความสนใจของพวกเขา (Diamond, 
1998) การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย การบริหารและ
ทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นท่ีเข้าใจกันว่า การเมืองแบบ
ประชาธิปไตยท าให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการเลือกต้ัง
ได้ผู้จะท าหน้าท่ีในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 
          ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันท่ีจริงแล้วธรรมาภิ
บาลและประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีเกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดท่ีมิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้น
ได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถท่ีจะเกิดขึ้นหรือท าให้เกิดข้ึนได้ อาทิ
เช่น หลักของนิติธรรม นิติรัฐ ผู้มีอ านาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่อ
ประชาชนโดยรวม ท้ังนี้เพื่อให้คงความมีอ านาจของตนและพวกต่อไป กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพื่อ
ก าจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า 
  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดท่ีประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการท างานของภาครัฐได้ ตราบนั้นผู้มีอ านาจสามารถท างานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอยตอบ
ค าถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตัดสินใจ และท่ีส าคัญ
หากใช้หลักการนี้มากๆ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจน ามาสู่การหลุดจากอ านาจได้ 
          อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยท่ียั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะ
เกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเช่ือมั่นสถาบันประชาธิปไตย 
มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้น าเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 


