
ธรรมาภิบาลกับการยกระดับการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทและความส าคัญในการเป็นองคาพยพหนึ่งของ

การขับเคลื่อนและ ยกระดับแนวคดิและการด าเนนิงานทัง้ภายในหนว่ยงานภาครัฐเอง และ

ในส่วนที่ยึดโยงเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นๆ เชน่ ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อันสง่ผลต่อการด าเนนิงานองค์รวมของประเทศ ดังนัน้ จ าเป็น

ที่จะต้องมีหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เพือ่เป็นแนวทางด าเนนิงานให้แก่ผู้บริหารและ

เจา้หน้าที่ภายใน หน่วยงาน โดยอยู่บนรากฐานของแนวคดิหลักประชาธิปไตย การบริหารรัฐ

กิจ ศีลธรรม ดว้ยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาล จึงมคีวามส าคัญอย่างยิ่งในบทบาทของการเป็น

หลักในการบรหิารจัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐ ตามบทบาท ภารกิจ 

หน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุผลอย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ธรรมาภิบาล หรือ Good 

Governance หมายถึง หลักการปกครอง หรือหลักการบริหารกิจการให้เป็นไปตาม ครรลอง

หรือท านองคลองธรรม ซึ่งสามารถ น ามาปรับใช้ไดใ้นท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ธรรมาภิ

บาลเป็นหลักที่นยิม น ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทัง้นีก้็เพราะนอกจากจะชว่ย

เสริมสรา้งและขับเคลื่อนให้การด าเนินกจิการภายใน หน่วยงานไปอย่างมีประสทิธภิาพจาก

แรงขับเคลื่อนของบุคลากรภายในหน่วยงานแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความเชื่อถอื เชื่อมั่นตอ่

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอีกดว้ย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การพัฒนา

และยกระดับในด้าน ต่างๆของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ หลักธรรมาภิบาล

ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบตามระบุในระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้าง

ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 กล่าวคอื 1. หลักนติธิรรม ได้แก่ 

การก าหนดตัวบทกฎหมาย กฎ ขอ้บังคับ ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและทันสมัย เป็นท่ี 

ยอมรับในสังคม ไม่เลอืกปฏิบัติ ซึ่งอาจกลา่วได้ว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย ไม่ใช่กฎ

ของใครคนใดคนหนึ่ง หรอื บุคคลเพยีงกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง 2. หลักความโปรง่ใส ได้แก่ การให้

และการรับข้อมูลที่เป็นจริง ทันเหตุการณ์ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และมี

กระบวนการที่ตรวจสอบความถูกตอ้งได้ท้ังนี้ เพื่อจะสร้างความเชื่อถอืไว้วางใจในการ



ด าเนินการใดๆร่วมกัน 3. หลักการมีสว่นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนใน

การรับรู้ การรว่มกันคิด ร่วมกันเสนอ ความคิดเหน็ในปัญหาส าคัญๆต่างๆ การท าประชา

พิจารณ์ การรว่มลงประชามตริวมไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบ และ การรับผิดชอบต่อ

ผลจากการกระท านัน้ๆ 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบไดไ้ดแ้ก่ การสร้างกลไกให้มี

ผู้รับผิดชอบในหนา้ท่ี และมีส านึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม 5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่

การสามารถบรหิารจัดการให้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างคุ้มค่า 6. หลัก

คุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านกึในหนา้ท่ีของตนเอง มีความซื่อสัตย์

สุจรติ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น ส านักงาน ก.พ.ร. ไดม้ี

การก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ว่า

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลกัประสทิธผิล หลักประสทิธภิาพ หลักการ

ตอบสนอง หลักภาระ รับผิดชอบ หลักความโปรง่ใส หลักการมีสว่นร่วม หลักการกระจาย

อ านาจ หลักนติิธรรม หลักความเสมอภาค และ หลักการมุ่งฉันทามติโดยส านักงาน ก.พ.ร. 

ได้มีการก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาลของการบรหิาร กิจการบา้นเมืองที่

ดทีัง้ 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี ้๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายความถึง ผลการ

ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับ

งบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะตอ้งมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัตงิานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการ

ตดิตาม ประเมินผล และ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ๒. หลัก

ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายความถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี 

ที่มีการ ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนคิและเครื่องมือการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกดิ

ประโยชนส์ูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม ๓. หลักการ

ตอบสนอง (Responsiveness) หมายความถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 

ระยะเวลา ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความ



คาดหวัง/ความตอ้งการของ ประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ

หลากหลาย และมีความแตกตา่ง ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายความถึง 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีและ ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ โดย

ความรับผิดชอบน้ัน ควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การ

แสดงถึงความส านกึในการรับผิดชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ ๕. หลักความโปรง่ใส 

(Transparency) หมายความถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้เมื่อมี ขอ้

สงสัย และสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย

ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน ในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถ

ตรวจสอบได้ ๖. หลักการมีสว่นร่วม (Participation) หมายความถงึ กระบวนการที่

ขา้ราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ สว่นเสยีทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู ้

ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคัญ ที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมคดิ

แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน

ฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา ๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายความถงึ 

การถา่ยโอนอ านาจการตัดสนิใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการสว่นกลาง ให้แก่

หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสว่นท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทน 

โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและการ

ด าเนินการ ให้แก่บคุลากร โดยมุ่งเน้นการสรา้งความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผล

การด าเนนิงานที่ดีของส่วนราชการ ๘. หลักนติธิรรม (Rule of Law) หมายความถึง การใช้

อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ ในการบรหิาร ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่

เลือกปฏิบัติ และค านงึถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี ๙. หลักความเสมอภาค 

(Equity) หมายความถึง การได้รับการปฏิบัตแิละได้รับบริการอย่างเทา่เทียมกันโดย ไมม่ี 

การแบง่แยกดา้น ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาต ิ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ (Consensus Oriented) 



หมายความถึง การหาขอ้ตกลงทั่วไป ภายในกลุม่ผู้มีสว่นได้ สว่นเสยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น

ขอ้ตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคดิเห็นจากกลุม่บุคคลที่ได้รับประโยชน์และ 

เสียประโยชน ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตอ้งไม่มีข้อคัดคา้นที่ยุติไม่ไดใ้น

ประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉันท์ 

ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของหลักธรรมาภิบาลน้ัน มุ่งเนน้การท างานของหนว่ยงาน 

โดยเฉพาะหน่วยงาน ภาครัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสทิธภิาพ ประสิทธผิล ก่อให้เกิด

ประโยชนต์อ่ความตอ้งการของประชาชนสูงที่สุด และเป็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการบ้านเมือง ซึ่งการที่จะท าให้หลักธรรมาภิบาลหรอื 

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลส าเร็จได้นัน้ ผู้บรหิารหรอืผู้น าภายในหนว่ยงาน มี

ความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะ น ามายึดปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และเนิน

ด าการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดความเขา้ใจถงึ

หลักธรรมาภิบาลมากขึ้น นอกจากนี้ การน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน 

จะชว่ยท าให้หน่วยงานสามารถเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารงานให้ส าเร็จได้อย่างโปรง่ใส

และเป็นธรรม อกีทั้งยังเป็นกลไก ในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และมีประชาชนหรอื

องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม โดยมีหลักนิติธรรมเป็นองคป์ระกอบ หลักในการบรหิารจัดการ

ดังกล่าว อน่ึง นอกจากธรรมาภิบาลจะเป็นหลักการแลว้ ยังเป็นกระบวนการและเป้าหมาย 

ไปในตัว ดว้ยเหตุนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัตงิานโดยยึดตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นหลัก  

ธรรมาภิบาล จะมีผลในการ ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้ง

มิตอิื่นๆในการด าเนนิงานของหน่วยงานให้สูงขึน้ไดเ้ป็นล าดับ 


