ธรรมาภิบาลในการทางานเป็นการบริหารงานตามแนวคิด การบริหารรัฐกิจแนวใหม่
ซึ่งมีความเป็นมาและสาระสาคัญ ดังนี้
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ
แต่เป็นการบริหารงานด้ว ยการยึด หลั ก ประชาธิป ไตย หลายประเทศในโลกก าลังดาเนินการอยู่บ น
พืน้ ฐานของหลักการนี้ และมีการยอมรับในแนวทางการทางานที่ยึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มีการให้
ความสาคัญกับเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เช่นความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการ
ปกครอง และการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่
ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเป็น
พลเมืองมากขึ้น
โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมีก ารเพิ่มหรือ
ขยายการให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จาก
การรั บ ฟั ง ประชาชนมากขึ้ น และจากการบริ ก ารมากกว่ า การก ากั บ ดู แ ลเท่ า นั้ น ประชาชนและ
ข้าราชการจึงทางานร่วมกัน และระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วย
ทัศนคติ ที่ก ล่า วมาแล้ ว เหล่ านี้ เ ป็ นสิ่ งที่ดี ที่ก าลั งเกิด ขึ้น อย่ างไรก็ ดี เ นื่ องจากปัญ หาในการ
บริหารงานมีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจานวนจากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์การทางาน
ของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควรจะดาเนินการอย่างไร คาตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่ายแต่การ
ยอมรับที่จะทางานเพื่อบริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยทาให้การทางานประสบความสาเร็จได้
สิ่งที่ยังขาดอยู่คือหลักการที่จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ ที่ผ่านมาก็มี
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทางานของหน่วยงานราชการอยู่มาก เช่นเรื่องของการ
บริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการทางาน การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ และการบริหารคุณภาพ เป็น
สาคัญ อย่างไรก็ดีในการบริหารรัฐกิจสิ่งที่จัดว่ามีคา่ มากที่สุดก็คือการบริการประชาชน
การบริ ห ารรั ฐ กิ จ แบบเดิ ม ๆเป็ น เรื่ อ งที่ รั ฐ บาลให้ ค วามสนใจอยู่ ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารโดยผ่ า น
หน่วยงานของรัฐ มีการกาหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบัติตามนโยบาย ที่
อาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และนักบริหารรัฐกิจจะเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการปฏิบัติตาม
นโยบายเสีย มากกว่า ผู้บ ริหารจะรับ ผิดชอบต่อนักการเมืองที่ถูก เลือกเข้ามาตามวิถีป ระชาธิปไตย
มากกว่ารับผิดชอบต่อประชาชน มีเรื่องของการรายงานตามลาดับขั้นในการทางานตามแผนงาน และ
โครงการต่ า งๆ มี ก ารควบคุ ม โดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ๆต่ อ ไป ค่ า นิ ย มสาธารณะจะเป็ น เรื่ อ งของ
ประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องค์กรจะดาเนินการไปด้วยระบบปิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีจากัด บทบาทของนักบริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จัดองค์กร การ

จัดหาบุคคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการทางบประมาณ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้
ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กรของรัฐต่างดาเนินการกันอยู่เป็นปกติ
บัดนีก้ ารมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม การให้ความสาคัญกับประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการ
บริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดและการปฏิบัติ เป็น
หลักการที่ใช้การดาเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือทาราชการให้เหมือนธุรกิจแต่
ไม่ใช่ให้เป็นองค์กรทางธุรกิจ นักทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชาสังคม
มนุษยวิทยาองค์การและการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นผู้ที่ได้มีสว่ นในการผลักดันให้เกิดการอภิปรายกัน
ถึงหลักการบริหารแนวใหม่ๆขึ้น ซึ่งอาจมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไป (Denhardt and
Denhardt, 2003: 42-43) อาทิ
• การมุง่ ให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกากับ ข้าราชการจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนแต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับประชาชนด้วย
• การสารวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชน เพื่อสร้างความสนใจร่วมและรับผิดชอบ
ร่วมกัน
• การให้คุ ณค่า แก่ ป ระชาชนในฐานะของการเป็ นพลเมื องมากกว่าการเป็น ผู้ป ระกอบการ โดย
ข้าราชการจะยอมรับที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู้จัดการธุรกิจที่คิดและทาเสมือนเงิน
หลวงเป็นเงินของตนเอง
• การคิดอย่างมีกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการต่างๆจะสนองความ
ต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการทางานร่วมกัน
• การตระหนักว่าการมีสานึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย ข้าราชการไม่ควรสนใจแค่เรื่องของการทางาน
ตามนโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยู่รอดของตน แต่ต้องสนใจเรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ
ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจสาธารณะด้วย
• การบริ ก ารมากกว่า ก ากั บ มี ก ารสร้า งค่า นิย มร่ วม การเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนมีส่ วนร่ว มใน
กระบวนการทางนโยบายถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย
• การคานึงว่าประชาชนเป็นผู้มคี ุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานราชการต่างๆจะประสบความสาเร็จใน
ระยะยาวหากดาเนินการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็นผู้นาร่วมกันกับ
ประชาชนบนพืน้ ฐานของการเคารพประชาชน
เมื่อพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่กล่าวแล้วจะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญ
เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็น
หุน้ ส่วนในการดาเนินกิจกรรมเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อเป็นพลเมืองและหุน้ ส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผย
ข้อมูล การมีสว่ นร่วม การทางานอย่างโปร่งใส การทางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเป็นคัมภีร์สาคัญของการ

บริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้งหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์ที่มุ่ ง
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและศั ก ดิ์ ศ รี ข องการเป็ น มนุ ษ ย์ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การ
ตรวจสอบอานาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมการกระจายอานาจเป็น
สาคัญ ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองแล้ วยังมุ่งให้
เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการบริหารแนวใหม่อีกด้วย อนึ่งหลักการการ
บริหารแนวใหม่ที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและพยายามที่จะนามาใช้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการทางานที่ดีที่สุด โดยอยู่บนพืน้ ฐานของการมีหลักการดังกล่าว

ธรรมาภิบาล กับ การบริหารแนวใหม่
ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดสาคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิ บาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มาก
ขึ้ น แทนการสนใจเรื่ อ งการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดั ง แต่ ก่ อ น เพราะกระแสการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มี
ความสาคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การดาเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การ
พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์ กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งดาเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของ
สังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่อง
ที่ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมากขึ้น
ดั ง กล่า วแล้ว ธรรมาภิบ าลหรื อ การบริห ารจั ด การที่ ดี เป็ นประเด็ น ที่อ ยู่ ใ นความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีจิตสานึกในการทางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา พร้อมตอบคาถามหรือตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการทางาน การคานึงถึงการมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ ตัดสินใจ ดาเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริม
สถานภาพหญิงชาย และการให้ความสาคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้าง
ความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาล
เป็ น ทั้ ง หลั ก การ กระบวนการและเป็ น เป้ า หมายไปในตั ว การมี ธ รรมาภิ บ าลอาจน ามาสู่ ก ารมี
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นามาสู่การมีผลทางสังคมคือการมีการ
พัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนนามาสู่การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวธิ ี

ธรรมาภิบาลมาจากไหน
ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่เรียกกัน
ในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแต่พุทธกาล
แล้ว โดยหากเราพิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของ
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการนามาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในศาสนาอื่นๆก็
คิดว่ามิได้แตกต่างกันมากนัก มีคาสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการที่ดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะนาหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและ
สวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) , 2541) ตามหลัก
สัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรูห้ ลักและรูจ้ ักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่
ของตนเอง อันจะทาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความสานึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล
เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ทา ทาให้ทางานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง
ว่าโดยฐานะ เพศ กาลัง ความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไร และทาการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ
รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลา
ไหนควรทาอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั่ น เอง รู้ ชุ ม ชน รู้ จั ก ถิ่ น ที่ ชุ ม นุ ม ชุ ม ชน การอั น ควรประพฤติ ใ นที่ ชุ ม ชน รู้ ร ะเบี ย บวิ นั ย ประเพณี
วัฒนธรรม ทาให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จักและ
เข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็นการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงาน
ได้ในที่สุด นอกจากนีย้ ังมีหลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลสาหรับ
คนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มีได้นามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดย
องค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหาร
จัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบ
บริหารจัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดม
ความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการ
ตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อให้ประเทศกาลังพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติ เพื่อการนาเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิ ทธิภาพและประสิท ธิผล โดยมีหลักการของการมี
ธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมีหลักการพื้นฐานคล้ายกัน หลักการพื้นฐานที่
สาคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส สานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล
คาว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคาว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคา
ภาษาอังกฤษว่า good governance โดยคาว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อานาจเพื่อการ
บริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีใน

การอานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ทา
การให้คาจากัดความสั้นๆนี้ไว้ในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบันพระปกเกล้า) อย่างไรก็ดี คาว่า good
governance นี้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “ วิธีการ
ปกครองที่ดี” แต่นักวิชาการบางท่านใช้คาว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” (Boonmi, 2002) ซึ่งไม่ตรงกับ
ความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทาง
กรรมการข้าราชการพลเรือนว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์บ วรศัก ดิ์ อุวรรณโณ ได้
นาเสนอคาว่า “ธรรมาภิบาล” (จานง ทองประเสริฐ, 2545 ) และทางสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้คาว่า “การบริการกิจการและสังคมที่ดี ” ขณะที่ทาง
คณะกรรมการพั ฒนาระบบงานใช้คาว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ” ดังปรากฏในพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546) อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอ
ใช้คาว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย กระชับและเข้าใจกันอยู่มากแล้ว
ในส่วนของประเทศไทยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการสร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย โดยในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้กาหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ภ าคประชาชน เพื่ อ ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิดการประสาน
ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการ
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยได้ขยายกรอบการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม
ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ
กลไกตรวจสอบทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 และกลไก
ตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทั้ง การปลุ ก จิ ตส านึ ก ของประชาชนในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็นรากฐานสาคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย ผลการ
ดาเนินงานในช่วงที่ผา่ นมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ใน
หลายส่ว น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป ระบบราชการที่ได้มีก ารจัดทาแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
รวมทั้ งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และเป็ น
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นตามแนวทางการกระจายอานาจ แต่ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นสาคัญในเรื่อง
ของการบริหารจัดการที่ดี แต่ได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ที่ได้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก

คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก ความมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 และใช้เป็นหลักการในการ
ดาเนินการให้มีผลในทางการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ธรรมาภิบาลคืออะไร
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่
มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง” หรือ “การ
บริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนาผลของการตัดสินใจไป
ปฏิบัติ ค าว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถู กใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการ
ปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือ
ระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ ดี มีค นจานวนมากที่ไ ม่เ ข้าใจเรื่องของธรรมาภิบ าลแม้ก ระทั่งคาจากั ก ความของ
ธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คาว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้
อานาจ ขณะที่ good governance เป็นการรวมคาของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็น
วิธีการที่ดีในการอานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
โดยมี เ ป้ า หมายของการใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลคื อ เพื่ อ การมี ค วามเป็ น ธรรม ความสุ จ ริ ต ความมี
ประสิทธิ ภาพ และประสิท ธิผล ซึ่งวิธี การที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็ คือ การมีความ
โปร่งใส มีความรับผิด ชอบ ถูก ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ แต่อาจประกอบไปด้วย
หลัก การอื่นๆอีกได้ด้ว ยแล้วแต่ผู้นาไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอือ้ หรือไม่เอือ้ ต่อการบริหารจัดการที่ดี
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทางาน ซึ่งหากมีการนามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว
จะเกิ ด ความเชื่อมั่นว่าจะนามาซึ่งผลลั พธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต , ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)
ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่
นามาใช้ หลั กการที่มีผู้นาไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสานึก
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการ
คานึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็น
หลักการสาคัญที่มกี ารนามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคาถามว่าหลักการ

ต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุง
อะไรอีกบ้าง คาตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดทาตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและนาไปใช้ตรวจสอบ
ตนเองและผูอ้ ื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
หลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนาไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนาเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสาคัญกับ
เรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
สาหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่ให้ความสาคัญกับหลักการสาคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนาเสนอรายละเอียด
ของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า
(ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws
หลักการสาคัญอันเป็นสาระสาคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ
หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลา
การและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก
“ไม่มคี วามผิด และไม่มโี ทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
1.หลักการแบ่งแยกอานาจเป็นพื้นฐานที่สาคัญ ของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยก
อานาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจการตรวจสอบอานาจ และการ
ถ่วงดุลอานาจ
2.หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของ
บุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลา
การ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่าง
ไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่าย
ตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินจิ โดยปราศจากข้อบกพร่อง
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็น หลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
ปกครองทีออกกฎหมายลาดับรอง กาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ

5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทาภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ทาการพิจารณา
พิพ ากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บ นพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ
กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
6. หลัก “ไม่มคี วามผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็น
ความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้
7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับ
ให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในลาดั บที่ต่า
กว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มผี ลบังคับ

2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก
การท าผิ ด วิ นั ย และหน่ ว ยงานปลอดจากการท าผิ ด มาตรฐานวิ ช าชี พ นิ ย มและจรรยาบรรณ
องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง
คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทาให้เสียหาย การทาลาย หรือ
การละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สาหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและ
ความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง
เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่าหรือไม่
ดีเท่าที่กฎหมายกาหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้นอ้ ยลง
3. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่
กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้นอ้ ยลง
4. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย แต่ใช้วธิ ีการที่ผดิ กฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง สาหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการ
ทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การกระทาผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวน
ทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านความโปร่งใส Transparency
ประกอบไปด้ว ยหลั ก การย่ อย 4 หลัก การคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้า ง
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน
เป็นต้น
2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทางาน
4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
5) มีการตัง้ กรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีคา่ ตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
2) มีคา่ ตอบแทนเพิ่มสาหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3) มีคา่ ตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ตอ่ ไปนี้
1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
2) มีวธิ ีการพิจารณาลงโทษผูท้ าผิดอย่างยุติธรรม
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทาผิด
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทาผิดที่มปี ระสิทธิภาพ
5) หัวหน้างานลงโทษผูท้ ุจริตอย่างจริงจัง
6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ตอ่ ไปนี้
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ
3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการ
ต่างๆ มากขึ้น
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ

4. หลักการมีส่วนร่วม Participation
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนา
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ
และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่ าว การแจกข่าว การ
แสดงนิทรรศการ และการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 4 หลักการคือ
1.ระดับการให้ขอ้ มูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ
และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การ
แสดงนิทรรศการ และการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็ นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้
วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการ
ต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ย วกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึง
การร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น
3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ
เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มขี อบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผน
เตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่อง
ซับซ้อนและมีขอ้ โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้น
ที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์
สูงสุด

5. หลักสานึกรับผิดชอบ Accountability
มีค วามหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคาถามหรืออธิบ ายเกี่ย วกับ พฤติกรรมได้
เท่านั้น ยังรวมถึงความรั บผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความ
พร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะ
ที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและนาไปปฏิบัติด้วย
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้
1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสาคัญสิ่งแรกของระบบสานึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องทาการ
กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร
และเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นนั้
2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
จากเป้าหมายที่ได้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ
และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกาลังคนร่วมใจกันทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อ สาร
สร้างความเข้าใจให้เ กิ ดขึ้นในองค์ก าร ผู้บ ริหารให้ความสนับ สนุน แนะนา ท าการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ
4. การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอือ้ การทางานอย่างไม่หยุดยั้ง
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่อ งปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. การมีแผนการสารอง
ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลัก ษณะวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่
สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และที่สาคัญ
คือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย
6. การติดตามและประเมินผลการทางาน

องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดู
ว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายั งไม่เ ป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดต้องมีการดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับ
ยกย่องในองค์การ

6. หลักความคุ้มค่า Value for Money
หลักการนี้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัด สิ่งเหล่านีเ้ ป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
1. การประหยัด หมายถึง
1.1 การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
1.2 การไม่มคี วามขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน
1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทารายงานการเงิน
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 การมีการประเมินผลการทางาน
3.4 ผูบ้ ริหารระดับสูงมีสภาวะผูน้ า
เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนว
ใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน
หน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการนาหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและนาไปทดสอบจริง
ในหน่ว ยงาน และสามารถแสดงผลให้เ ข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้บริหารสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานของหน่วยงานให้มธี รรมาภิบาลมากขึ้นได้

ทาอย่างไรจึงธรรมาภิบาลจึงจะยั่งยืน
เพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุกๆส่วนนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืน
จาเป็นต้องมีปัจจัยสาคัญหลายๆปัจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและ
ผูบ้ ริหารแล้ว คือ ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิ ปไตยและความมั่นคงของประเทศ
(sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึง
ความหมายที่แท้จริงอยู่อย่างกว้างขวาง แต่มิติที่สาคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การมีส่วน
ร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่
จะช่ว งท าให้การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบ าลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดที่ไ ม่เ ป็นเผด็จการ
ประชาชนย่อมมีโ อกาสแสดงความคิด เห็น มีส่วนร่ วมในการก าหนดนโยบาย มีก ารตรวจสอบการ
ดาเนินการของรัฐ ทาให้เกิดความโปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงาน
ต่างๆมีสานึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตยนามาสู่การ
ส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ (Boutros-Ghali,2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการ
แสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องความสนใจ
ส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่นามาสู่การแสวงหาเสรีภาพ
และความเจริญ (Robert Dahl, 2000: 38-44.) และที่สาคัญกระบวนการประชาธิปไตยนามาสู่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา
ขณะเดียวกันก็นามาซึ่งแนวทางที่สาคัญที่สุดสาหรับประชาชนในการปกป้องและนาเสนอความสนใจ
ของพวกเขา (Diamond, 1998)
การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การบริหาร
และทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า การเมือง
แบบประชาธิปไตยทาให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิด
การเลือกตั้งได้ผจู้ ะทาหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
ประชาธิ ป ไตยเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการมี ธ รรมาภิ บ าล อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว
ธรรมาภิบ าลและประชาธิ ป ไตยเป็นสิ่งที่เ กื้อหนุนกั นอยู่ ประเทศใดที่มิไ ด้เ ป็นประชาธิป ไตย การมี
ธรรมาภิบาลคงเกิดขึน้ ได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยสาคัญของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถที่จะ
เกิดขึ้นหรือทาให้เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น หลักของนิตธิ รรม นิติรัฐ ผู้มอี านาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้คงความมีอานาจของตนและพวกต่อไป
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพื่อกาจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการทางานของภาครัฐได้ ตราบนั้นผู้มีอานาจสามารถทางานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอยตอบ
คาถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตัดสินใจ และที่
สาคัญหากใช้หลักการนี้มากๆ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนามาสู่การหลุดจาก
อานาจได้
อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิด
ได้ ต้ อ งมี ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมในการเป็ น ประชาธิ ป ไตย มี ค วามเชื่ อ มั่ น สถาบั น
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้นาเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน
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