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การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
Good Governance Administration 

 

       พระมหาแสงมะณี รูปสอาด 
   

บทคัดย�อ 

 ในป�จจุบันเราจะเห็นได�ว�าการบริหารงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก ต�องทัน
ต�อเหตุการณ*ความเปลี่ยนแปลง  โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต*ใช�ในการบริหารงานของภาครัฐ  
ซ่ึงการใช�หลักธรรมาภิบาลจะทําให�หน�วยงานของรัฐ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกท้ังยังเป2นกลไก
ในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงาน  เพ่ือป4องกันไม�ให�เกิดความเสียหายแก�การบริหาร  
เป2นการสร�างสํานึกท่ีดีในการบริหารงาน และการทํางานในองค*การ และจัดระบบท่ีสนับสนุนให�มีการ
ปฏิบัติตามสํานึกท่ีดี ไม�ว�าจะเป2นในเรื่องของการบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ ไม�สิ้นเปลือง การติดตาม
การทุจริต ความโปร�งใส ตรวจสอบได�  โดยคํานึงถึงผู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีจะได�รับผลกระทบ เน่ืองจากผู�ท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐน้ัน จะเก่ียวข�องกับประชาชนโดยตรง 
คําสําคัญ : การบริหารงาน,หลักธรรมภิบาล 
  

Abstract 

 Nowadays, there are big changes in administration both in the 

government agencies and in private sectors. Therefore, people have to adjust 

themselves for the alternatives and some people have adapted the good 

governance for their administration both in the government agencies and in 

private sectors to increase their efficiencies and capacities. Moreover, the good 

governance will enable related administrations to follow up and assess their 

staff and this will be a preventive approach for their management, as well. 

Meanwhile, to apply the good governance will also create their people’s mind 

and realization in their duties and their system managements. This will help the 

work administration be efficient and help save budget to be used for inspecting 

corruption because all steps of procedures can be investigated and verified 

with the senses in minding the impacts towards related people both inside the 

government agencies and other people in the public. 

Keywords: Administration, Good Governance 
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๑. บทนํา 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน และวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมาอย�างต�อเน่ือง ส�งผลให�ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองสูงข้ึน สะท�อนให�เห็นว�า ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการมีส�วนร�วมบริหารประเทศท่ีสูงกว�าใน
อดีต การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเป2นการ
วางรากฐานการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให�เป2นส�วนหน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิตใน
สังคมไทยและเสริมสร�างการเมืองให�โปร�งใส สุจริตมากข้ึน ซ่ึงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐๒ ได�กําหนดการเสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศเป2นยุทธศาสตร*ท่ีสําคัญ 
ประการหน่ึง เน่ืองจากการพัฒนาประเทศท่ีผ�านมายังคงให�ประชาชนมีส�วนร�วมในระดับท่ีค�อนข�างน�อย  มี
ป�ญหาเก่ียวกับความโปร�งใสไม�เป2นธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบอันมีผลกระทบ ต�อภาพลักษณ*ของ
ประเทศไทยในเวทีนานาชาติซ่ึงจากการจัดอันดับดัชนีการรับรู�เก่ียวกับการคอรัปชัน (Corruption 
Perceptions Index) ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟUก ประจําปV พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว�าไทย ติดการ
คอรัปช่ันอันดับท่ี ๘๔ ของโลก และอันดับท่ี  ๑๔ ของเอเชีย จึงต�องให�มีการบังคับใช�พระราชกฤษฎีกาว�า
ด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป2นเครื่องมือในการนํายุทธศาสตร*ไปสู�
การปฏิบัติให�บังเกิดผลอย�างจริงจังและเป2นไปตามเจตนารมณ*ของมาตรา ๓/๑ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเฉพาะส�งเสริมให�ข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ได�รับการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในเรื่องธรรมาภิบาล ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราช
กฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ธรรมาภิบาล๓ จัดเป2นแนวคิดสํา คัญในการบริหารงานและการปกครองในป�จจุ บัน               
เพราะโลกป�จจุบันได�หันไปให�ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัฒน*และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ี
ดีมากข้ึน แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต�ก�อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี
ความสําคัญกระทบถึงกัน การติดต�อสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในท่ีหน่ึงมีผลกระทบต�ออีกท่ีหน่ึง การ
พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได�มุ�งให�ประชาชนเป2นศูนย*กลางมากข้ึนหากจะให�ประเทศมีการ
เจริญเติบโตอย�างยั่งยืน การมุ�งดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต�าง ๆ  โดยไม�ให�ความสนใจถึงเรื่องของ
สังคม ประชาชน และสิ่งแวดล�อมจึงเป2นไปไม�ได�อีกต�อไป การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเข�ามาเป2นเรื่องท่ี
ทุกภาคส�วนให�ความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากข้ึน  

๒. ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร  บางครั้ ง เ รี ยกว� า  การบริหาร จัดการ  หมาย ถึง  การดํ า เ นินงาน หรื อ                     
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ถ�าเป2นหน�วยงานภาคเอกชน 

                                                           

 ๑สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,แผนยุทธศาสตร*การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
พ.ศ.๒๕๕๕,[ออนไลน*].แหล�งท่ีมา: http://www.opdc.go.th/uploads/files/strategies_new.pdf [๑๗ ก.พ. ๕๗]. 

 ๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉ บั บ ที่  ๑ ๐  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๐ –พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๔ ,[ อ อ น ไ ล น* ] . แ ห ล� ง ท่ี ม า : http: / / www. ldd. go. th/ Thai-
html/05022007/PDF/PDF01/index.htm[๑๗ ก.พ. ๕๗]. 

 ๓ถวิลวดี บุรีกุล, “ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม�”, วารสารสถาบันพระปกเกล�า,ปV 
๒๕๔๖ เล�มท่ี ๒. 
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หมายถึงของหน�วยงาน และ/หรือ บุคคล)ท่ีเก่ียวข�องกับคน สิ่งของและหน�วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต�างๆ เช�น  
 ๑. การบริหารนโยบาย (Policy)  
 ๒. การบริหารอํานาจหน�าท่ี (Authority)  
 ๓. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๔. การบริหารท่ีเก่ียวข�องกับสังคม (Society)  
 ๕. การวางแผน (Planning)  
 ๖. การจัดองค*การ (Organizing)  
 ๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย* (Staffing) 
 ๘. การอํานวยการ (Directing)  
 ๙. การประสานงาน (Coordinating)  
 ๑๐. การรายงาน (Reporting)  
 ๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 
 เช�นน้ี เป2นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ป�จจัยท่ีมีส�วนสําคัญต�อการบริหาร”                  
ท่ีเรียกว�า แพ็มส*-โพสคอร*บ (PAMS-POSDCORB) แต�ละตัวมาเป2นแนวทางในการให�ความหมาย  
 พร�อมกันน้ี อาจให�ความหมายได�อีกว�า การบริหาร หมายถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด 
ๆ ของหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับ คน สิ่งของ และหน�วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องต�าง ๆ เช�น  
 ๑. การบริหารคน (Man)  
 ๒. การบริหารเงิน (Money)  
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ* (Material)  
 ๔. การบริหารงานท่ัวไป (Management)  
 ๕. การบริหารการให�บริการประชาชน (Market)  
 ๖. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๗. การบริหารข�อมลูข�าวสาร (Message)  
 ๘. การบริหารเวลา (Minute)  
 ๙. และการบรหิารการวัดผล (Measurement)  
 เช�นน้ี เป2นการนํา “ป�จจัยท่ีมสี�วนสําคัญต�อการบริหาร” ท่ีเรยีกว�า ๙M แต�ละตัวมาเป2นแนวทาง
ในการให�ความหมาย 
 การให�ความหมายท้ัง ๒ ตัวอย�างท่ีผ�านมาน้ี เป2นการนําหลักวิชาการด�านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ป�จจัยท่ีมีส�วนสําคัญต�อการบริหาร” มาใช�เป2นแนวทางหรือกรอบแนวคิดใน
การให�ความหมายซ่ึงน�าจะมีส�วนทําให�การให�ความหมายคําว�าการบริหารเช�นน้ีครอบคลุมเน้ือหา
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข�าใจได�ง�าย เป2นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด�วย นอกจาก ๒ 
ตัวอย�างน้ีแล�ว ยังอาจนําป�จจัยอ่ืนมาใช�เป2นแนวทางในการให�ความหมายได�อีก เป2นต�นว�า ๓M ซ่ึง
ประกอบด�วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานท่ัวไป (Management) 
และ ๕ ป ซ่ึงประกอบด�วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ* 
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 นอกจากความหมายท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น นักวิชาการยังให�ความหมายว�า การบริหารการ
จัดการ หมายถึง การใช�ศาสตร*และศิลป�นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช�น คน 
เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) 
เช�น POSDCoRB Model ให�บรรลุวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ๔ซ่ึงก็มีความสอดคล�องกับ
ความหมายท่ีว�า การบริหารนิยมใช�กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบายซ่ึงมีศัพท*
บัญญัติ ว�า รัฐประศาสนศาสตร* (public administration) และคําว�าการจัดการ (management) นิยมใช�
กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� สมพงศ* เกษมสิน ยังให�
ความหมายการบริหารไว�ว�าการบริหารมีลักษณะเด�นเป2นสากลอยู�หลายประการ ดังน้ี  
 ๑. การบริหารย�อมมีวัตถุประสงค* 
 ๒. การบริหารอาศัยป�จจัยบุคคลเป2นองค*ประกอบ  
 ๓. การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเป2นองค*ประกอบพ้ืนฐาน  
 ๔. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป2นกระบวนการ  
 ๕. การบริหารเป2นการดําเนินการร�วมกันของกลุ�มบุคคล 
 ๖. การบริหารอาศัยความร�วมมือร�วมใจของบุคคล กล�าวคือ ความร�วมใจ (collective mind) 
จะก�อให�เกิดความร�วมมือของกลุ�ม (group cooperation) อันจะนําไปสู�พลังของกลุ�ม (group effort) ท่ี
จะทําให�บรรลุวัตถุประสงค* 
 ๗. การบริหารมีลักษณะการร�วมมอืกันดําเนินการอย�างมเีหตผุล 
 ๘. การบริหารมีลักษณะเป2นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค* 
 ๙. การบริหารไม�มตีัวตน (intangible) แต�มีอิทธิพลต�อความเป2นอยู�ของมนุษย*  
 นอกจากน้ันแล�ว การบริหารถือ เป2นการประสานความพยายามของมนุษย* และทรัพยากรต�าง ๆ 
เพ่ือทําให�เกิดผลตามต�องการ๕ ซ่ึงถือเป2นระบบท่ีประกอบไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการ
บริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๖ และมองการบริหารในลักษณะท่ีเป2นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการ
ตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ๗ ซ่ึงมีความสอดคล�องในเรื่องการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของบุคคล องค*การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค*การ๘ โดยมี 
แบ�งการบริหาร ตามวัตถุประสงค*หลักของการจัดตั้งหน�วยงานไว� ดังน้ี  
 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ห น� ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ซ่ึ ง เ รี ย ก ว� า  ก า ร บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ                            
(Public Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค*หลักในการจัดตั้ง คือ การให�บริการ

                                                           

 ๔ สมพงศ* เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ*คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ*เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔), หน�า 
๑๓-๑๔. 
 ๕ อนันต* เกตุวงศ*, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*, ๒๕๒๓), 
หน�า ๒๗. 
 ๖ ไพบูลย* ช�างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน*, ๒๕๓๒), หน�า ๑๗. 
 ๗ตินปรัชญพฤทธิ์, ศัพท3รัฐประศาสนศาสตร3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ*จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หน�า ๘. 
 ๘ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค3การ    ,พิมพ*คร้ังท่ี  ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*มหาจุฬาลงกรณ                 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน�า ๑. 
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สาธารณะ (Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร�อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป2นต�น การบริหารส�วนน้ีเป2นการบริหารของหน�วยงาน
ของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม�ว�าจะเป2นหน�วยงานท้ังในส�วนกลาง ส�วน
ภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน เช�น การบริหารงานของหน�วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือ
เทียบเท�า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน�วยการบริหารท�องถ่ิน หน�วยงาน
บริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน�วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป2นต�น 
ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 การ ให� ความหมายของ ธรรมาภิบาล  ซ่ึ ง ก็มี นัก วิ ชาการ ท่ี ได� ให� ความหมายไว� ว� า                                  
ธรรมาภิบาล เป2นคําท่ีประกอบด�วยศัพท* ๒ ศัพท*ด�วยกันคือ ธรรม กับ อภิบาล ความหมาย                          
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�ให�ความหมายว�า 
 ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม, ความถูกต�อง, กฎ, กฎเกณฑ*, กฎหมาย, สิ่งดีงาม 
 อภิบาล หมายถึง การดูแลการปกครองการบริหารการปกป4องการสร�างภูมิคุ�มกันบํารุงรักษา
ปกครองปกป4องหรือคุ�มครอง 
 ป�จจุบัน ท้ังในด�านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร*ถือได�ว�า “Governance” หรือ
การจัดการปกครองเป2นกรอบแนวคิดท่ีสําคัญของการบริหารภาครัฐซ่ึงมีองค*ประกอบหลักท่ีสําคัญคือการ
เน�นบทบาทของการบริหารภาครัฐกรอบแนวคิด Governance เป2นประเด็นสําคัญในการศึกษาถึง
ความสัมพันธ*และความรับผิดชอบระหว�างรัฐกับประชาชน  ความสัมพันธ*และความรับผิดชอบระหว�างรัฐ
กับภาคเอกชนหรือกลุ�มทางสังคมท่ีเกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจและความสัมพันธ*และความรับผิดชอบ
ระหว�างรัฐกับประชาชนสังคมสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  กล�าวถึงความหมายธรรมรัฐ
หรือธรรมาภิบาลไว�หลายประการ  ดังน้ี 
 ๑. ประชารัฐ  หมายถึง  กระบวนความสัมพันธ*ระหว�างภาครัฐ  ภาคสังคม ภาคเอกชนและ
ประชาชนโดยท่ัวไปในการท่ีจะทําให�การบริหารราชการแผ�นดินดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ                   
มีคุณภาพโปร�งใสและตรวจสอบได� 
 ๒. ประชารัฐ หมายถึง การท่ีกลไกของรัฐท้ังทางการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกร�ง มี
ประสิทธิภาพ สะอาดโปร�งใส รับผิดชอบหรือ 
 ๓. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองท่ีดี หรือการปกครอง หรือบริหาร                     
ท่ีเป2นธรรมโดยจะมีองค*ประกอบ ๓  ประการ ความโปร�งใส (Transparency) การตรวจสอบได� 
(Accountability) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๙ 
 นอกจากความหมายจากข� างต�นแล�ว  ยั งมี นักวิชาการ ท่ีได� ให�ความหมายของคําว� า                 
ธรรมาภิบาลไว�อย�างน�าสนใจ เช�น ธรรมาภิบาลเป2นกระบวนความสัมพันธ*ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม 
ภาคเอกชนและประชาชนโดยท่ัวไป ในการท่ีจะทําให�การบริหารราชการแผ�นดิน ดําเนินไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร�งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได�๑๐  เป2นผลลัพธ*ของการจัดการกิจกรรมซ่ึง
บุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน*ร�วมกันได�กระทําลงไปในหลายทาง              

                                                           

 ๙ สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: 
กองกลาง สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน�า ๑๙-๒๐. 

 ๑๐ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห�งชาติยุทธศาสตร*กู�หายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ*               
สายธาร, ๒๕๔๑), หน�า ๑. 
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มีลักษณะเป2นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเ น่ือง ซ่ึงอาจนําไปสู�การผสมผสานผลประโยชน*                             
ท่ีหลากหลายและขัดแย�งกันได�โดยสาระธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือองค*ประกอบท่ีทําให�
เกิดการจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�แน�ใจว�านโยบายท่ีกําหนดไว�จะได�ผล๑๑ การท่ีกลไกของรัฐท้ัง
การเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร�ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร�งใส และรับผิดชอบ                 
เป2นการให�ความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป2นด�านหลัก๑๒ เป2นสิ่งท่ีมุ�งความดีงามความมีศีลธรรมเป2น
จุดหมายสูงสุด ความมั่งค่ังของรัฐมีไว�เพ่ือกระจายทรัพย*ไปสู�คนทุกหมู�เหล�าไม�ให�เดือดร�อนด�วยเรื่องการ
อุปโภคบริโภค  ในนโยบายเรื่องเศรษฐกิจน้ัน ต�องได�ทรัพย*มาด�วยความชอบธรรม และมีส�วนเก้ือกูล
ประชาชนการ ใช� ทรั พย* ก็ ต� อ ง ใช� โ ดยธรรม  มุ� ง สิ่ ง ท่ี เ ป2 นธร รม เป2 นความดี ส นับส นุน ให� คน                           
เป2นคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไม�ใช�ทรัพย* ด�วยเหตุน้ี ธรรมาภิบาล จึงมุ�งเน�นสร�างคนให�มี                  
คุณงามความดี  ให�บูชาคุณงามความดีมากกว�าจะเน�นระบอบการปกครอง๑๓ ซ่ึงก็มีความสอดคล�องกับ
ความหมายท่ีว�า การบริหารจัดการท่ีดี หมายถึงกลไกการทํางานของหน�วยงานใด ๆ ไม�ว�ารัฐบาล ระบบ
ราชการ หรืออะไรก็ตาม ท่ีมีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยพิจารณาถึง สามเรื่องหลักๆ ได�แก� 
หลักการ ท่ีดี วิ ธีการ ท่ีดีและผลลัพธ* ท่ีดีมี คุณภาพด�วยคือจะต�องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล                  
เป2นธรรมโปร�งใสและมีความรับผิดชอบ๑๔ 
 โดยสรุป ได�ว�า ธรรมาภิบาล เป2นกระบวนการท่ีกระทําอย�างต�อเน่ืองเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จ โดย
ต�องอาศัยความร�วมมือจากทุก ๆ ฝ�ายท่ีมีความเก่ียวข�องกับการดําเนินการ มีการดําเนินการท่ีตั้งอยู�บน
พ้ืนฐานของความถูกต�อง และความชอบธรรมของกฎหมายท่ีได�ให�อํานาจและขอบเขตของหน�าท่ีไว� รวมไป
ถึง ในทุกข้ันตอนของการดาเนินงานต�องเป2นไปด�วยความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามท่ีได�ตั้งเป4าหมายไว� 
องค3ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
 มี ท้ังนักวิชาการและองค*การต�างๆ ท่ีได�ออกมาให�ความหมายของคําว�าธรรมาภิบาล                           
หรือการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหมายถึงขบวนการหรือข้ันตอนในการทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ                      
ท่ีจัดข้ึนในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน�าท่ีรับผิดชอบแต�ละคนงานท่ีได�รับคําสั่งให�ทําหรืองานท่ีร�วมกันทํา
จะต�องเป2นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ๑๕ 
 ๑. หลักนิติธรรมเคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายต�างๆ โดยไม�ละเมิด
อย�างตั้งใจหรือจงใจหลีกเลี่ยงหรือไม�ตั้งใจเพราะไม�รู�ฉะน้ันถ�าไม�แน�ใจต�องศึกษาก�อนว�าจะผิดหลักนิติธรรม
หรือไม�ก�อนท่ีจะทําลงไป 

                                                           

 ๑๑ อานันท* ป�นยารชุน,ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน�า ๕. 

 ๑๒ ชัยอนันต* สมุทวิณช. ศ.ดร., การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ*
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), หน�า ๕๔. 

 ๑๓ ปรีชา ช�างขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร*
จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน�า ๑๐๓. 

 ๑๔ ปรัชญา เวสารัชช*, “ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ*กับการมีส�วนร�วมของสมาชิกสภาองค*การบริหารส�วนตําบล
ในการพัฒนาหมู�บ� าน :  ศึกษาเฉพาะกรณี อํา เภอเ มือง จั งหวัดขอนแก�น”, วิทยา นิพนธ*มหาบัณฑิต ,                            
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*), ๒๕๔๓. 
 ๑๕ ราชประชาสมาสัย, สถาบัน, ธรรมาภิบาลบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข,๒๕๔๙), 
หน�า ๖. 
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 ๒. หลักคุณธรรมในหลายแง�มุมเช�นเมตาธรรมคือความปรารถนาให�ผู�อ่ืนเป2นสุขจริยธรรมทํา
อะไรให�ถูกต�องครบถ�วนทุกข้ันตอนกตัญ�ูกตเวทิตาการรู�จักบุญคุณและคิดจะตอบแทนหิริโอตัปปะการ
รู�จักละอายและเกรงกลังบาปกรรมไม�ดีโดยการมีคุณธรรมจะช�วยยกคุณค�าความเป2นมนุษย*ให�สูงข้ึนเป2นท่ี
ยกย�องของคนท่ัวไป 
 ๓. ความโปร�งใสตรวจสอบได�ทุกเรื่องราวในการทํางานตามภาระหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู�ตอบข�อ
สงสัยได�ชัดเจนทุกคําถาม 
 ๔. การมีส�วนร�วมพึงระลึกไว�ว� าตนเองเป2นสมาชิกของสถาบันฯ นอกเหนือจากงาน                      
ในหน�าท่ีแล�วกิจกรรมอ่ืนท่ีมีผลต�อสถาบันฯ จะต�องร�วมมืออะไรท่ีมี่ต�องทักท�วง 
 ๕. ร�วมรับผิดชอบต�อผลงานท่ีทําเองทําโดยกลุ�มทําในนามสถาบันฯ ถ�าดีอยู�แล�วให�ดียิ่งข้ึนถ�า
ผิดพลาดบกพร�องต�องช�วยกันแก�ไขไม�วางเฉย 
 ๖. ความคุ�มค�าท้ังในแง�รูปธรรมและนามธรรมท่ีสัมผัสจับต�องมองเห็นได�หรือรู�สึกคุ�มค�าหรือ ไม�
คุ�มค�า ถ�าทําตามหลักข�างต�นท้ัง ๕ มาครบถ�วนแล�วเมื่อพิจารณาถึงหลักความคุ�มค�าแล�วไม�ผ�าน               
ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าต�อผลงานให�มากท่ีสุด 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย๑๖ เป2นแนวคิดท่ีได�มีการกล�าวถึง
อย�างกว�างขวางหลังจากมีเหตุการณ*วิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  และในเอเชียตะวันออกโดย
แนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการปกครองท่ีดีน้ันได�รับการรณรงค*อย�างมากโดยสถาบันทาง
เศรษฐ กิจและการ เ งินระดั บ โลกและดั ง ท่ีทราบแล� วว� าแนว คิด น้ี ได� มี ก ารค�นพบมาตั้ งแต�                       
ปV พ.ศ. ๒๕๓๒๑๗ แต�ถึงกระน้ันก็มิได�มีการนําคําว�า Good governance มาใช�อย�างเป2นรูปธรรม                     
ซ่ึงกล�าวได�ว�าคําว�า Good governance เพ่ิงมีการนํามาใช�อย�างเป2นจริงเป2นจังเมื่อไม�นานน้ีเอง นอกจากน้ี
การพัฒนาการของการใช�คํา Good governance เพ่ิงมีปรากฏและใช�ในวงการของนักวิชาการการบริหาร
และการปกครองของสังคมเมื่อไม�นานมาน้ี  ส�วนคําว�า  Governance น้ันได�ปรากฏอยู�ในพจนานุกรมและ
มีผู�ใช�กันมานานแล�วโดยพจนานุกรมได�ให�ความหมายคําว�า Governance ดังน้ี Governance  means  
๑) The act, process, or power of governing ; government, ๒) The state of being governed 
ซ่ึงแปลกันตรงๆ ก็หมายถึงการกระทํา  กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการปกครอง  ซ่ึงเมื่อใช�กับ
รัฐก็น�าจะมีความหมายใกล�เคียงเก่ียวข�องกับคําว�าภาครัฐ (State)  ซ่ึงอาจจะหมายถึงท้ังรัฐบาล 
(Government) และระบบราชการ (Civil service) แนวคิดเรื่อง Good governance  หรือหลักธรรมาภิ
บาลสากลน้ี๑๘ จึงยังเป2นแนวคิดท่ีใหม�และจากการอ�างอิงข�อมูลจากองค*กรบางองค*กรพบว�าเพ่ิมมีการใช�
ครั้งแรกของธนาคารโลกเมื่อปV ๑๙๘๙  ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa : From Crisis to 
Sustainable Growth ซ่ึงเป2นรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกท่ีได�กล�าวถึงความสําคัญของการมี Good 
governance และการฟ��นฟูเศรษฐกิจ ถึงกระน้ันก็ตามธนาคารโลกเองก็มิได�มีการพัฒนาให�เป2นท่ียอมรับ
                                                           

 ๑๖พฤทธิสาณ  ชุมพล, คําและความคิดในรัฐศาสตร*ร�วมสมัย (Concept in Contemporary Political  
Science), (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน�า ๑๓๐. 

 ๑๗ อรพิณท*สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี”, รายงานทีดีอาร*ไอ, ฉบับท่ี  ๒๐ 
(มกราคม ๒๕๔๑), หน�า ๒. 

 ๑๘ อรพิณท*สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี”, รายงานทีดีอาร*ไอ, ฉบับท่ี  ๒๐ 
(มกราคม ๒๕๔๑), หน�า ๓. 
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เท�าท่ีควรฝ�ายองค*กรท่ีได�นําแนวคิดน้ีมาใช�อย�างจริงจังอีกท้ังได�เป2นแกนนําในการผลักดันแนวคิดและสร�าง
ความยอมรับร�วมกันในระดับโลกว�ากลไกประชารัฐเป2นรากฐานท่ีทําให�คนในสังคมโดยรวมอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติสุข คือองค*กรพัฒนาแห�งประชาชาติ 

๔. หลักการกํากับดูแลองค3การท่ีดีของประเทศไทย 
 การกํากับดูแลองค*ภาครัฐการ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี(Good 
Governance)  เ ป2 น ห ลั ก ก า ร ส า ก ล ท่ี ไ ด� ถู ก อ� า ง ถึ ง ค รั้ ง แ ร ก ใ น ร า ย ง า น ข อ ง ธ น า ค า ร โ ล ก                                  
(World Bank) เมื่อปV ค.ศ. ๑๙๘๙ เรื่อง “Sub -Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” 
กล�าวถึงความสําคัญของการมี Governance และการฟ��นฟูเศรษฐกิจรวมถึงได�อธิบายเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาล๑๙ ว�าเป2น “ลักษณะและวิถีทางของการใช� อํานาจในการใช�ทรัพยากรทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ท า ง สั ง ค ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า อ ย� า ง ยั่ ง ยื น ซ่ึ ง ค ร อ บ ค ลุ ม                                
การมีส�วนร�วม ของภาคส�วนต�าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบ ตัวบท กฎหมาย 
เก่ียวกับการพัฒนา ความโปร�งใส และข�อมูลข�าวสาร” ต�อมากองทุนการเงินระหว�างประเทศ 
(International Monetary Fund) ทําการศึกษา และวิเคราะห*การให�ประเทศต�าง ๆ กู�เงินเพ่ือฟ��นฟู
เศรษฐกิจ พบว�า ป�จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในการฟ��นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศคือ
การท่ีประเทศน้ันมี Good Governance ต�อจากน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับ Governance ได�รับการ
ถ�ายทอดผ�าน หน�วยงาน ต�าง ๆ เช�น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟUกแห�ง
สหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific : UNESCAP) สํานักงานโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program : UNDP) และ องค*การเพ่ือความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co - operation and Development : OECD) เป2นต�น 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ในปV พ.ศ. ๒๕๔๐ ส�งผลกระทบต�อทุกภาคส�วนของสังคมไทย ซ่ึง
สาเหตุสําคัญส�วนหน่ึงเกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค*กรท้ังในภาครัฐและ เอกชนมี
ความบกพร�องและขาดประสิทธิภาพสูงรวมถึงการกระทําผิด ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร 
ประกอบกับใน ป�จจุบันท่ีสถานการณ* ด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารงาน ของราชการ มี
การเปลี่ยนแปลงอย�างมาก และเป2นไปอย�างรวดเร็ว แต�โครงสร�างการบริหารจัดการ ภาครัฐยังขาดความ
ยืดหยุ�น และข�าราชการยัง ไม�สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน* วัฒนธรรม ค�านิยม และวิธีการปฏิบัติงาน
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลให�เกิดป�ญหาท้ังใน ระดับโครงสร�าง ระดับนโยบายและ
ระดับการปฏิบัติการดังข�อสรุปต�อไปน้ี 
 ๑. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ*ในการบริหารจัด การบ�านเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและคล�องตัว
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภายนอก 
 ๒. บุคลากรขาดความรู�ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และค�านิยมท่ีมุ�งเน�นประโยชน*ของ
ประชาชนรวมถึงการไม�สามารถปรับตัวได�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการในป�จจุบันจึงส�งผลให�

                                                           

 ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.),คู�มือการจัดระดับการกํากับดูแล
องค3การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี (Good Governance Rating),              
หน�า ๓-๕.     
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การดําเนินงานในภาพรวมยังไม�มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ�มค�าสูงสุดตามภารกิจท่ีได�รับ
มอบหมาย 
 ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะท่ีขาดความโปร�งใส บริสุทธ์ิ
แล ะยุ ติ ธ ร ร มอย� า ง แท� จ ริ ง ทํ า ให� ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร โ ดย ร วม ไ ม� ส าม ารถสนองตอบและ                         
เกิดประโยชน*สูงสุดแก�ประชาชนได� ในขณะเดียวกันก็เปUดโอกาสหรือช�องทางให�เกิดการทุจริต                           
และผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได� 
 ๔. ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจและเข�าไม�ถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับสถานการณ*บ�านเมือง 
รวมถึงไม�รู�ระบบการปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ ทําให�ไม�สามารถเข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจแก�ไข
ป�ญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได� 
 ๕. เกิดป�ญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอย�างกว�างขวาง ส�งผลให�ภาครัฐเกิด
ความสูญเสีย ท้ังในแง�ภาพลักษณ* งบประมาณ รายได�นําส�งรัฐ และค�าใช�จ�ายเพ่ือใช�ในการป4องกันและ
ปราบปรามทุจริตภายในหน�วยงานภาครัฐเป2นอย�างมาก 
 จากประเด็นป�ญหาท่ีสําคัญดังกล�าวข�างต�นทําให�ประเทศไทยมีการบังคับใช�และปรับแก�กฎหมาย
ต�างๆ เพ่ือก�อให�เกิดและเสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส�วนภายในประเทศ
อย�างต�อเน่ืองตามลําดับ 
 ดังท่ีได�กล�าวมาท้ังหมดสรุปได�ว�าท่ีใดมีกลุ�มท่ีน่ันย�อมมีการบริหาร จึงถือได�ว�าการบริหารเป2น
เรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเป2นอย�างยิ่งต�อการดําเนินงานขององค*กร เพราะเป2นเครื่องมืออันสําคัญในอันท่ี
จะช้ีให�เห็นถึงความสําเร็จ หรือล�มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร�ประสิทธิภาพของหน�วยงานการ
บริหารเป2นเครื่องบ�งช้ีให�ทราบถึงความเจริญก�าวหน�า การบริหารเป2นลักษณะการทํางานร�วมกันของกลุ�ม
บุคคลในองค*การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต�องคํานึงถึงป�จจัยสิ่งแวดล�อมต�างๆ เพราะการ
วินิจฉัยสั่งการเป2นเครื่องแสดงให�ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร 
ชีวิตประจําวันของมนุษย*ไม�ว�าในครอบครัวองค*การใดย�อมเก่ียวข�องกับการบริหารอยู�เสมอ ดังน้ัน การ
บริหารจึงเป2นเรื่องท่ีน�าสนใจ และจําเป2นต�อการท่ีจะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
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