การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีหรือหลักธรรมาภิบาล (G๐๐d G๐vernance)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม ตามหลัก
พื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระสําคัญประกอบดวยหลักพื้นฐาน ๖ ประการ ไดแก
๑. หลักนิติธรรม
๒. หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปรงใส
๔. หลักความมีสวนรวม
๕. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุมคา
แตละหลัก สามารถจําแนกใชในการบริหารเปน ๓ ระดับคือ ระดับประเทศ ระดับภาครัฐและระดับ
องคกร ซึ่งแตละระดับมีความเชื่อมโยงกัน กลาวคือ องคกรที่มีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีจะชวย
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐและระดับประเทศตอไป ในทางกลับกัน การกําหนดบทบาท
ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในระดับประเทศจะมีผลตอบทบาทภารกิจและการบริหาร
จัดการของระดับภาครัฐและระดับองคกรดวย ในที่นี้จะเสนอแนวปฏิบัติงานหลักการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี ทั้ง ๖ ประการ ในระดับองคกรดังตอไปนี้
๑. หลักนิติธรรม (The Rule ๐f Law)
หลั กนิติธ รรม หมายถึง การปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล จะตองคํานึงถึงความเปนธรรม และความ
ยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดวย
แนวทางในการประยุกตใชหลักนิติธรรมในองคกร
๑.๑ ให ความรู แ ก ส มาชิ กในองค กรเรื่อ ง กฎ ระเบีย บ ขอบังคั บ สิทธิเ สรีภ าพบทบาทและความ
รับผิดชอบตอสังคมในองคกร รวมทั้งขอบเขตในการมีสวนรวมในการบริหารแบบประชาธิปไตย
๑.๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี จิ ต สํ า นึ ก ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และศี ล ธรรมเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก
ประชาชน และพัฒนาการผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัด กฎ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ มีความ
เปนธรรม สามารถปกปองคนดี และลงโทษคนไมดี และมีการปรับปรุงกฎ ขอบังคับ และระเบียบใหสอดคลอง
กับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง ก็จะเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่ง

๑.๓ องคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และ
ไดรับการยอมรับจากประชาชน สวนดานการปฏิบัติหนาที่มีความเปนธรรม มีความประพฤติสุจริต ปราศจาก
การคอรัปชั่น นอกจากนี้ขนาดองคกร อัตรากําลังคน และงบประมาณลดลง
๑.๔ สภาพสังคมในองคกร
- มีขอรองเรียนคดีความและการฟองรอง รวมทั้งสถิติการทําผิดกฎตางๆ ลดลง
- คนในองคกรตระหนักในสิทธิ หนาที่ เสรีภาพของตนเอง รูและเขาใจกฎ ระเบียบขอบังคับ
และมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นในกรณีตางๆ
๒ . หลักคุณธรรม (M๐rality)
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม ใหบุคลากรพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัย
ประจําชาติ
แนวทางการดําเนินการตามหลักคุณธรรม
- สถาบันการศึกษาสงเสริมการเรียนรู และปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เริ่มจากเยาวชนในและ
นอกระบบการศึกษาของชาติอยางจริงจัง
- รณรงคใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวาง จริงจัง โดยเริ่มจากผูบังคับบัญชา
- รณรงคใหสังคมรวมสนับสนุนผูปฏิบัติที่มีคุณธรรมที่ ถูกรังแกโดยผูมีอํานาจเหนือกวา รวมถึงการ
ยอมรับ เชิดชูใหเกียรติ และการใหแรงเสริม ในรูปแบบตางๆ
- องคกรระดับตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกดวยสื่อประเภทตางๆ
- ทุกหนวยงานภาครัฐควรมีหลักจริยธรรมของตนเองหรือจริยธรรมแตละสาขาวิชาชีพอยางเปดเผย
ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม
- การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ทั้งในและนอกองคกรลดลง
- คุณภาพชีวิตของคนในองคกรมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด
- องคกรมีเสถียรภาพอยูกันอยางสงบสุข ดวยความมีระเบียบ

๓ . หลักความโปรงใส (Acc๐untability)
หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใส พอเทียบไดวามีความหมาย ตรงขาม หรือเกือบตรงขาม
กับการทุจริต คอรรัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ใหมี ความหมายในเชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝง
อยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจน ในการนี้
เพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลแก บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านให มี ค วามโปร ง ใส ขออั ญ เชิ ญ พระราชกระแสรั บ สั่ ง ในองค
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ไดทรงมีพระราช กระแสรับสั่ง ไดแก ผูที่มีความ
สุจริต และบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมี
ความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ
แนวทางในการสรางความโปรงใสในองคกร
- สํารวจความเห็นชอบของบุคลากรในหนวยงานในเรื่องความโปรงใสที่ตองการจากบุคลากร
- บุคลากรตระหนักในความสําคัญและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- ปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศใหเปนระเบียบ สะดวกตอการใชงานและการสืบคน
ตรวจสอบของประชาชน
- จัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับการใหบริการของสวนราชการที่เขาใจงาย สะดวกตอการติดตองานของ
หนวยงานประชาชน
- มีระบบการประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
- สรางทัศนคติที่ดีในการใหบริการขอมูลขาวสารและตอบขอสงสัยของประชาชน
ตัวชี้วัดความโปรงใส
- สํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
- จํานวนเรื่องกลาวหารองเรียน การถูกสอบสวนลดลง
- เกณฑในการใชดุลยพินิจของหนวยงานมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ
- องคกรมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ

๔ . หลักการมีสวนรวม (Participati๐n)
หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมี สวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมทางการ
บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต างๆ เช น เป น คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และหรื อ
คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ
แนวทางการสรางความมีสวนรวม
- องคกรตองกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน พรอมทั้งออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหบุคลากรในองคกร
ถือปฏิ บัติ รวมทั้ งพั ฒนากลไก ระบบการทํ างานและการบริห ารจัดการให มีป ระสิทธิภ าพเพื่อเอื้อตอการ
สนับสนุนใหบุคลากรในองคกร และประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
- กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูบุคลากรตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบุคลากรสามารถ
บริหารภารกิจตามบทบาทหนาที่ไดอยางตรงตามความตองการ
- รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของการมีสวนรวม
- จัดทําคูมือชี้แนะแนวทางการมีสวนรวมในงาน/โครงการตางๆ รวมทั้งใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
อยางพอเพียง เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูเกี่ยวของและประชาชนซึ่งจะทําใหการมีสวนรวม
นั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- แสดงผลลัพธจากการเขามามีสวนรวมที่เปนรูปธรรมใหผูเกี่ยวของและประชาชนไดทราบ พรอมทั้งมี
รางวัลตอบแทนแกเจาของความคิดเห็นที่นําไปสูการปฏิบัตินั้นๆ
- สรางหลักประกันในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูเขารวมแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษวิจารณการดําเนินงานขององคกร
ตัวชี้วัดหลักความมีสวนรวม
- ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตางๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ
- ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบ
- จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็น หรือจํานวนขอเสนอแนะหรือเสนอขอคิดเห็นจากบุคลากร
ผูเกี่ยวของ/ประชาชนในการดําเนินการเรื่องตางๆ รวมถึงคุณภาพของการมีสวนรวม

๕ . หลักความรับผิดชอบ (Resp๐nsibility)
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรน ในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง
แนวทางในการดําเนินการตามหลักความรับผิดชอบ
- ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งการสรางแบบอยางที่ดี ดวยการยกยองและสงเสริมความ
ประพฤติของบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี
- สรางความรับผิดชอบของตนเอง โดยใชการมีสวนรวม มีระบบตรวจสอบและการประเมินผลที่
นาเชื่อถือได
-

ส งเสริ ม ผู มี ความสามารถ โดยการให ร างวัล และลงโทษที่เ หมาะสม รวมทั้ง การจูงใจดว ย

คาตอบแทนและอื่นๆ
ตัวชี้วัดเรื่องความรับผิดชอบ
- ไดรับการยอมรับและความพึงพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ
- ผลปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
- คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและจํานวนการเรียกรองหรือการกลาวหาที่ไดรับ
๖. หลักความคุมคา (C๐st – effectiveness ๐r Ec๐n๐my)
หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน
แนวทางการดําเนินการตามหลักความคุมคา
- ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตองใหความสําคัญ
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อใหสะดวกและรวดเร็ว
- ปฏิบัติงานอยางประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบรรลุ ในวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม

- กําหนดมาตรฐานการทํางานในหนาที่และเปาหมายใหชัดเจน
- สรางระบบความคุมคาและรายงานผลการใชทรัพยากรอยางคุมคาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อ
การตรวจสอบ
- นําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการทํางาน
- เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการตางๆ ที่นําไปสูความคุมคา
- รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานในองคกร
- ใหความสําคัญกับระบบติดตามประเมินผลและควรประกาศใหผูเกี่ยวของและประชาชนทราบเปน
ระยะๆ
- ใชระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (Result-based Management : RBM) และใชการจัดสรร
งบประมาณเปนเครื่องมือในการพิจารณางบประมาณในโครงการ
- จัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองในหลักความคุมคา
- ใหรางวัลหนวยงาน/กลุม/บุคลากรที่ดําเนินการในวิธีดังกลาวไดอยางถูกตองคุมคาที่สุด
ตัวชี้วัดในหลักความคุมคา
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีสูการปฏิบัติ
๑. การสรรหาบุคลากรเขาทํางาน
๒. การปฐมนิเทศ
๓. การบรรจุหลักสูตรการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีในหลักสูตร การพัฒนา
เจาหนาที่ของรัฐ
๔. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
๕. เชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ผูบริหารใชเครื่องมือในการพัฒนาองคกร
๗. เนนหลักปฏิบัติของผูบริหารในฐานะตนแบบ

ประโยชนการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีลงสูหนวยงาน ทําใหบุคลากรและองคกรมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. พฤติกรรมในการทํางานเพื่อประชาชนและองคกร
๒. กลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
๓. ไมถูกชี้นําในการตัดสินใจและการทํางาน
๔. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
๕. รักษาเกียรติ/อาชีพตนเอง
๖. โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติ
๗. ระบบงานของรัฐไดรับความศรัทธาเชื่อถือ
ดังนั้น จึงตองพัฒนาขาราชการไทยไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่เหมาะกับระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีคือ ขาราชการตองเปนผูที่ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทํางาน มีศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได
ทันโลก รับผิดชอบตอผลงาน มีใจและการกระทําที่ เปนประชาธิปไตยและทํางาน มุงเนนผลงาน เพื่อใหระบบ
ราชการไทยมีความเปนเลิศ สามารถรับการพัฒนาประเทศไดในยุคโลกาภิวัตน นอกจากนี้ยังมีการตราพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีความประสงคจะใหใช
บังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เปนราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้ง
หน ว ยงานอื่ น ที่ อยู ในกํ า กั บ ของราชการฝ า ยบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติร าชการเชน เดีย วกับ
กระทรวง ทบวง กรม
อยางไรก็ตาม โดยที่หลายเรื่องเปนเรื่องใหมในการปฏิบัติราชการ อาจตองใชเวลาในการปรับปรุง
องคกรและเตรียมการใหพรอมกับการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้ง
เพื่อมิใหเกิดการสับสนในการปฏิบัติราชการ ดวยเหตุนี้ การกําหนดที่จะใหเรื่องใดจะใชบังคับกับสวนราชการ
ใด

ในเวลาใด

โดยจะมีเงื่อนไขกําหนดใหตองปฏิบัติอยางไรตามพระราชบัญญัตินี้ จึงใหเปนไปตามที่

คณะรัฐมนตรีจะมีมติในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ก.พ.ร. จะทําหนาที่สํารวจความพรอม การเตรียมการ
ลวงหนาและรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยในทางปฏิบัติ ก.พ.ร. จะจัดทําเปนปฏิทินกําหนดเรื่องและ
หนวยงานที่จะตองปฏิบัติในเวลาใดใหชัดเจน ทั้งนี้หลังจากที่ ก.พ.ร. ไดสรางความเขาใจและออกแบบแนวทาง
ปฏิบัติในแตละเรื่องเสร็จเรียบรอย เวนแตเรื่องใดที่ ก.พ.ร. เห็นวา สวนราชการสามารถดําเนินการไดทันที ก็
จะกําหนดใหนําเรื่องนั้นไปปฏิบัติ ตัวอยางเรื่องที่สมควรดําเนินการไดทันที คือ
หมวด ๑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปกติตามกฎหมายจัดตั้ง
องคกรเหลานี้จะใหอํานาจอิสระในการบริหารงานขององคกร จึงไมอาจนําพระราชกฤษฎีกานี้ไปใชบังคับกับ
องคกรเหลานั้นได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิบัติงานขององคกรเหลานั้นมีสวนใกลชิดตอการใหบริการ
ประชาชนโดยตรง ในการปฏิบัติภารกิจจึงควรนําหลักการตามพระราชกฤษฎีกาไปใชดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และการบริหารงานแบบผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกประชาชน และเพื่อใหการบริหารงานภาครัฐเปนไปในแนวทางเดียวกัน ในพระราชกฤษฎีกานี้จึง
กํ า หนดให องค กรเหล า นั้ น ต องไปกํ า หนดหลั กเกณฑข องแตล ะองค กรขึ้ น โดยให มีแนวทางสอดคล องกั บ
หลักเกณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลองคกรเหลานั้นตามกฎหมายมีหนาที่
ดูแลใหมีการกําหนดแนวทางการบริหารงานใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวย
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เปนการกําหนด มาตรฐานทั่วไป หาก
นําหลักการตามพระราชกฤษฎีกาไปใชบังคับระยะหนึ่งแลว ก.พ.ร. เห็นสมควรที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
เรื่ อ งใดเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ม ค า ในเชิ ง ภารกิ จ ของ
รัฐ ก.พ.ร. อาจเสนอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมใหสวนราชการตองปฏิบัติอีกก็ได
โดยที่พระราชกฤษฎีกานี้มีการกําหนดใหจัดทําแผนขึ้นหลายเรื่องแตมิไดประสงคจะใหเกิดภาระแก
สวนราชการเกินความจําเปน จึงกําหนดใหแผนใดตองทําซ้ํากับแผนตามกฎหมายอื่น เมื่อสวนราชการไดจัดทํา
แผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลว และมีลักษณะอยางเดียวกัน ใหถือวาเปนแผนเดียวกัน

