
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ กรณีศึกษา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จิรประภา  เพ็ญศรี** 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานภาครัฐของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธี
วิจัยเอกสารและวจิัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจยัพบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีกระบวนการในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้   
ในการบริหารงาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คณุธรรมจรยิธรรม ความโปร่งใส การมสี่วนร่วมของประชาชน ส านึกความ
รับผิดชอบและความคุ้มค่า สอดคล้องกับระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ หลักนติิธรรม หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า 

ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล การบริหารงาน 

บทน า 

 ในสังคมปัจจุบัน ความเจรญิก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สงัคมวัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยี       
ล้วนเป็นปัจจยัท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีการเปลี่ยนปลงไปจากเดิมมาก พัฒนาการและการเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและการคา้ ท าให้ชุมชนชนบทแบบเดิม ๆ ค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพเป็นสังคมเมือง ด้านสังคมวัฒนธรรม    
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบท าให้สังคมและวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมากข้ึน    
ในขณะเดยีวกัน ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมดังกล่าวมผีลท าให้เกดิปัญหาตามมามากมายหลายส่วนกลายเป็นปญัหา
สาธารณะที่ต้องได้รับการดูแลและการปรับปรุงแก้ไข ช้ีให้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ    
ที่ต้องเข้ามามีส่วนรับผดิชอบเพื่อไม่ให้ปัญหาสาธารณะสร้างความเดอืดร้อนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับหลักการบริหารสาธารณะจึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยเฉพาะ     
ที่เน้นการเชื่อมโยงการบริหารสาธารณะที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
 การบริหารสาธารณะแนวใหม่ เปน็เรื่องของการที่รัฐไมค่วรบรหิารงานในลักษณะองค์กรธรุกิจแตเ่ป็นการบริหารงาน
ด้วยการยดึหลักประชาธิปไตย เนือ่งจากปัญหาในการบรหิารงานมีความซับซ้อนและทรัพยากร 
มีจ านวนจ ากัดทั้งยังมสีาธารณชนคอยวิพากษ์การท างานของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควร 
 ด าเนินการอยา่งไรค าตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่าย แต่การยอมรับที่จะท างานเพื่อบริการสาธารณะอาจเปน็ปัจจัยที่ช่วยให้การ
ท างานประสบความส าเร็จได้ สิ่งที่ยังขาดคือหลักการที่จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการสาธารณะซึ่งท่ีผ่านมา
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานราชการอยู่เสมอ การบริการประชาชนจึงเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
สาธารณะ เมื่อประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองและเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ กรณีศึกษา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การท างานอย่างโปร่งใส การท างานท่ีมีการยึดหลักนิติธรรม การมสีว่นร่วม จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลีย่งไมไ่ด้ 
 อน่ึง หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งองค์การภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและพยายามที่จะน ามาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการท างานท่ีดีที่สุด การมีธรรมาภิบาลอาจน าไปสู่การมีประชาธิปไตยทีส่มบูรณไ์ด้ในท่ีสดุและการมีประชาธิปไตยจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนน ามาสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ       
ได้โดยสันติวิธ ี

 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และส านกั
นายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัตริาชการ   
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีให้เปน็ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ     
ของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตร ีด้วยเหตุนีส้ านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรีจึงต้องมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย รับผิดชอบในการบรหิารงานด้วยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได ้และเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารงาน จึงจะสามารถให้บริการแก่
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จึงมีความสนใจที่จะวิจยัวิธีการบรหิารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการบรหิารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล เพื่อน าผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรตีอ่ไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์     
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interviewers formal Interview) 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (purposive หรือ judgmental 

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังน้ี   

    1) เป็นผู้อ านวยการส านัก/กองในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 2 คน 
    2) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 1 คน 
    3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมลูข่าวสารของประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 

3 คน 
    4) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ านวน 2 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม  ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบ

เป็นทางการ (Structured interview or formal interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และ
การเรยีงล าดับค าถามที่แนน่อนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสาร
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่  
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบค าบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น  
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม  พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีมีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียดรวมทั้งสือ่
อิเล็กทรอนิกส์  

 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เปน็ต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์   
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์
ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั 

มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคดิ ทฤษฏี ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคลา้ยคลงึกันและแตกตา่งกันของข้อมูล กอ่นจะน าข้อมลู
นั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยหลักนิติธรรมในการ
บริหารงานของส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตร ีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ความโปร่งใสในการบริหารงาน        
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ส านึกความรับผดิชอบในการบริหารงาน และความคุม้คา่ในการบรหิารงานของ
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี โดยใช้การน าเสนอผลการวิจยัในรปูแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า ประเทศไทยมีการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ 
กล่าวคือ การปรับเปลีย่นการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของเอกชนมาปรับใช้     
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลัก       
ความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ      
การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนโดย
ค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
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 ยุรพร ศุทธรัตน์ (อ้างถึงใน วิโรจน ์ก่อสกุล, 2561, หน้า 100-101) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ มีลักษณะ     
ที่แตกต่างจากองค์การทั่วไปหลายด้าน เช่น สมาชิกในองค์การมีการเรียนรูต้ลอดเวลา ผู้บรหิารให้ความส าคญัต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ ซึ่งลักษณะส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ทีส่ าคัญ คือ 
 1. ค่านิยมทางวัฒนธรรม (cultural values) การมีคุณคา่ทางวัฒนธรรมที่สนบัสนุนให้เกดิการเรียนรูแ้ละน าความรู้    
ที่ได้มาแบ่งปันใหส้มาชิกในองค์การ และประยุกต์ความรู้นั้นๆ ไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ตา่งๆ การแก้ปญัหา
และการตัดสินใจต่างๆ ในองค์การโดยทั่วไปไดร้ับอิทธิพลจากวัฒนธรรมองค์การทั้งนั้น  
 การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น มีค่านิยมทางวัฒนธรรมหลายอย่างทีผู่้น าจะต้องปลูกฝังลงใน
องค์การ ค่านิยมหนึ่งท่ีส าคญัคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ และวัฒนธรรมในการริเริม่สร้างสิ่งใหม่ๆ 
 2. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและการให้อ านาจ (leadership commitment and employment) ผู้น าหรือผู้บริหาร
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ และองค์การกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างมากจากตัวผู้น าองค์การ โดยเฉพาะเรื่อง
ทางความคิด เช่น วิสัยทัศน์ รูปแบบการน าและการจูงใจที่จะท าใหส้ิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในองค์การและผลกัดันให้สมาชิกในองค์การ
ด าเนนิการตามแนวทางที่ต้องการ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย รูปแบบองค์การใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
แนวโน้มทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความน่าเช่ือถือของผู้น า ฯลฯ 
 3. การสื่อสาร (communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะพฒันาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องมัน่ใจว่าช่องทางการสื่อสารต้องเปดิกว้างและใช้การได้ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล และการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะต้องท าการสื่อสารถึงกันอย่างเปิดเผย ทางเลือกในการสื่อสารควรถูกสรา้งให้มีมากขึ้น 
 4. การถ่ายโอนความรู้ขององค์การ (knowledge transfer) การเรยีนรู้ของพนักงานจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้จากส่วน
หนึ่งขององค์การถูกถ่ายโอนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปยังสว่นอ่ืนขององค์การ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างความรู้
ใหม่ท่ีลึกซึ้งขึ้นอีกด้วย 
 5. คุณลักษณะของพนักงานในองค์การเพื่อการเรียนรู้ (employee characterstics) การที่พนักงานจะมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้นั้น องค์การจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรูก้่อน รวมทั้งผู้บริหาร
จะต้องสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การไดเ้รียนรู้ 
 6. การยกระดับผลการปฏิบัติงาน (performance upgrading) องค์การจะต้องสามารถบอกได้หรือวัดได้ว่า 
พนักงานมีการเรียนรู้ มีการแสดงความรู้ และการน าความรูไ้ปใช้ไดม้ากน้อยเพียงใด ผลของการเรยีนรู้ การแบ่งปันความรู้    
และการน าความรู้ไปใช้ จะแสดงออกมาให้เห็นถึงผลการด าเนินงานขององค์การ ระดับผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่งขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่า ดงันั้นในการบริหารงานภาครัฐจึงตอ้งยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 
ประการ คือ  

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้ทันสมยัและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และ
สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย         
มิใช่  ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏบิัติหน้าที่      
ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสตัย์ จริงใจ ขยัน อดทน   
มีระเบยีบวินัย ประกอบอาชีพสุจรติจนเป็นนิสยัประจ าชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ประชาชนเข้าถึงขอมูลข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
 4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสนิใจปัญหา
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไตส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ  
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 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านกึในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ในปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในการคดิเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าที่จะ
ยอมรับผลกจากการกระท าของตน 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกส่ว่นร่วม โดย
รณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยดัใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินคา้และบริการที่มีคณุภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบรูณ์ยั่งยืน 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับมากขึ้นประมาณทศวรรษ 1980 เมื่อธนาคารโลกได้เริ่มน าหลักธรรมาภิบาล  
มาใช้ในการก าหนดนโยบายกู้เงินกับประเทศก าลังพัฒนา แนวคิดดงักล่าวไดร้ับการขานรับจากองค์การระหว่างประเทศหลาย
แห่ง ในปี 1966 IMF ได้ส่งเสรมิให้ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม  การปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อการตรวจสอบ
ภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาคอร์รปัช่ัน ซึ่งได้รวบรวมไว้ดังน้ี 

การใช้อ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ การใช้อ านาจทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารในการด าเนินการของประเทศในทุกระดับ โดยมีกลไก กระบวนการ และสถาบันซึ่ง
ประชาชนและกลุ่มตา่งๆ สามารถแสดงความต้องการ โดยใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลผุลตามหน้าที่และ
ประสานความแตกต่างโดยผ่านกลไก กระบวนการและสถาบันเหล่านั้น (UNDP)  

แนวทางที่เน้นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ ความโปร่งใสของบัญชีการใช้จ่าย
ของรัฐบาล ประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรสาธารณะ ตลอดจนเสถียรภาพและความโปร่งใสของสิง่แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของภาคเอกชน 

บทบาทของผู้มีอ านาจของรัฐในการสรา้งสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเอื้อต่อกลุม่ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจใหส้ามารถท างานได้ 
และในการก าหนดการกระจายผลประโยชน์ เช่นเดียวกับ ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 

ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมรีะเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่า 
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสรมิให้สงัคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 

6 ประการ ดังนี ้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับตา่งๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และ

สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ
หรืออ านาจของบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัย ประกอบอาชีพสุจรติจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

4. หลักความมสี่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหา
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไตส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ  

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านกึในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ในปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในการคดิเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าที่จะ
ยอมรับผลกจากการกระท าของตน 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกส่ว่นร่วม       
โดยรณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรคส์ินค้าและบริการที่มีคณุภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก     
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบรูณย์ั่งยืน 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี (2546) ก าหนดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   
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มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลเุป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ ์
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดม้ีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภบิาล  

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย      
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก ่
 1) การบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อันประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) อันประกอบด้วย หลักภาระรบัผิดชอบ/ สามารถ

ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปดิเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความ
เสมอภาค (Equity) 

 3) ประชารัฐ (Participatory State) อันประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และ 
หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันประกอบด้วย หลักคณุธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics) 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี หลักการย่อย 10 ประการ ได้แก ่
 1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิต

ภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสดุต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบตัิงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกจิที่ล้าสมยัและไมม่ีความจ าเป็น 

 2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสีย่งและมุ่งเน้นผลการปฏิบตัิงานเป็นเลศิ รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

 3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบตัิราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม 

 4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ 
ต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสยั รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า และ

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คณุให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกดิขึ้น 

 5) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
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 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียฝา่ยต่าง ๆ 

 7) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยงัต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผูด้้อยโอกาสในสังคมด้วย 

 8) การมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) หมายถึง ใน
การปฏิบัตริาชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องร่วมคดิแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการ
ด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไมไ่ด้ในประเด็นที่
ส าคัญ 

 9) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม 

 10) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึง ในการปฏิบตัิราชการต้องมีจิตส านึกความรับผดิชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คณุธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย8 ประการ (I AM READY)  ได้แก ่

I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจติบริการ  
M - Morality มีศีลธรรม คณุธรรมและจริยธรรม 
R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชนส์ุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A - Accountability ตรวจสอบได้ 
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 Good Governance ปรากฏครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลก เรือ่ง Sub Sahara Africa : From Crisis to 
Sustainable Growth ซึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญของการมี Good Governance เป็นข้อสรุปว่า กุญแจส าคัญประการหนึ่ง    
ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการฟ้นนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การที่ประเทศนั้น ๆ          
มี Good Governance และมีการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้อย่างเคร่งครดั ปัจจยัทั้งสองนี้ จะท าให้
ประเทศเหล่านั้นสามารถพัฒนากลับสู่เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้น Good 
Governance     ยังเป็นส่วนท่ีเชื่อมโยงองค์ประกอบของสังคมทั้ง 3 ส่วน เข้าด้วยกัน คือ ประชาสังคม (Civil Society)     
ภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) และภาครัฐ (State หรือ Public Sector) สังคมที่มี Good Governance จะมีความสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสังคมให้ด ารงคงอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุขและเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพ 
 ในระยะแรกพบว่า หน่วยงานด้านต่าง ๆ ยังใช้ค าที่ต่างกันไป เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนิยมใช้ค าเดยีวกับธนาคารโลก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานการพัฒนาอื่น ๆ เช่น ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหวา่งชาติญี่ปุ่น และสถาบนัทางวิชากรอื่น ๆ ก็หันมาใช้ค านี้ในความหมายเดียวกับ  
ค านิยามของธนาคารโลกและต่อมามีการน าแนวคดิ Governance นี้ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
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 การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการ
ปฏิรูประบบราชการทั่วโลก แตห่ลกัธรรมาภิบาลเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
 มูลเหตุจูงใจให้บุคคลเหลา่นี้หันมาสนใจการบริหารจดัการทีด่ี คือ ความล้มเหลวของประเทศท่ีได้รับความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา โดย
มองว่าสาเหตุของความล้มเหลวมาจากการที่รัฐไร้ความสามารถท่ีจะด าเนินการตามที่ไดร้ับการแนะน า ท้ังนี้ มุมมองดังกล่าวถือ
ว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางของการตดัสินใจที่ส าคัญในสังคมทุกระดับ จึงมีการเรยีกร้องให้มีการปรับปรุงการบริหารซึ่งรวมถึงการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระเบยีบกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อเอื้อต่อการน านโยบายในการพัฒนาประเทศไปปฏิบตัิ 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกบัการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบราชการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นช่วงที่
ประเทศได้รบัแรงผลักดันอย่างมากจากกระแสโลกาภิวัตน์ ปญัหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาวการณ์แข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศในภูมภิาค ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนา ปฏิรูปโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น จึงมีการศึกษาและน าแนวคดิเรื่องธรรมาภิบาลมาผสมผสานกบัรูปแบบการปกครองที่ใช้อยู ่
 จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทยต้องประสบปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้รัฐบาลหันมาสนใจประเด็นนี้
อย่างจริงจัง ได้พิจารณาเห็นถึงความจ าเป็นท่ีประเทศชาตติ้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเปน็องค์ประกอบส าคญัใน
การบูรณะสังคมและประเทศเพื่อพลิกฟ้นนภาวะวิกฤต สร้างความเขม้แข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างทันสถานการณ ์
 ความต่อเนื่องของการบริหารจัดการที่ดี ชัดเจนมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 
2545 – 2549 โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วม ดังนั้น การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จ าเปน็ต้องให้ความส าคญักับการปฏิรูปภาครัฐให้เป็นองค์การ
ขนาดเล็กท่ีมคีุณภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการจดัท างบประมาณให้คล่องตัวสอดคล้องกับนโยบายและแผนชาติ และการปรับ
ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจ ควบคู่กับการปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท่ีผ่านมาไม่สามารถส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการประเทศปรับเปลีย่นสู่การมีระบบ    
ธรรมาภิบาลอยา่งแท้จริงได้ เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรูปแบบที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบตัไิด้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึงทุกระดับ ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้
ความส าคญัอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารจดัการประเทศ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์       
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคณุภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมยั 
คล่องตัว 2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 3) เพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบเพือ่ให้สังคมไทยโปร่งใส มีวินัย และยุติธรรม 6) ปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีนั้น ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้ยึดหลักธรรมาภบิาลเป็นกรอบในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดหลักนติิธรรมในการบริหารงาน 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ความโปร่งใสในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ส านึก
ความรับผิดชอบในการบริหารงาน  
และความคุ้มค่าในการบริหารงาน โดยการบริหารงานอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม     
ของพื้นที่ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส านักงานปลัด    
ส านักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ก่อก าเนิดขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส านัก-
นายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นการโอนงานของกรมตรวจราชการแผ่นดินมาเป็น
งานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นส านักงานปลัดกระทรวงของส านักนายกรัฐมนตรี ในระยะเริม่แรก 
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ผู้บริหารของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีคือ ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง และได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ โดย
พระราชบัญญัติจดัระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘        
            ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีประกาศคณะปฏิวตัิฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๑๕ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๔ ไดม้ีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งไดม้ีการใช้
บังคับมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ก าหนดให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
ส านักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรดัการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏบิัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่กฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากน้ี ยังได้ก าหนดให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการใน
ส านัก-นายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการ
ของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และส านกั-
นายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนด 
ให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรดัการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏบิัติราชการของส านัก
นายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยใหม้ีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ก าหนดแนวทางและแผนปฏบิัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดส านักนายกรัฐมนตร ี
    (๒) อ านวยการ ประสานงาน ก ากบั ติดตามผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 
    (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรทีี่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี หรือปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผูร้ักษาการ หรืออยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี หรือส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
    (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและการจดัระบบข้อมูลส่วนราชการ รวมทั้งเร่งรดัและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรณีเงินขาดบญัชีหรือเจา้หน้าท่ีทุจริตในทางการเงิน 
    (๕) ด าเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการก ากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค 
    (๖) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    (๗) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    (๘) เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง ติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอ่ืนของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร ี
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    (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต ิ
    (๑๐) บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของส านักนายกรัฐมนตร ี
    (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องส านักงานปลัดส านัก-นายกรัฐมนตรี หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้
1. กระบวนการในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
   1.1 หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรม   หลักความโปร่งใส 

หลัการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักส านึกความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
    1.2 มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานผา่นการปฏบิัติงานของส านัก กอง ศูนย์ ต่าง ๆ เช่น ยึดหลัก
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน มีระบบการตรวจสอบภายใน การให้การบริการ
ประชาชนท่ีเสมอภาคและเท่าเทียม 
    1.3 การแสดงเจตจ านงของผู้บรหิารที่จะใหส้ านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน การประกาศนโยบายและมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใส เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
ให้บุคลากรในส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรีถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
    1.4 มีกระบวนการสรา้งการรับรู้และความเข้าใจในหลักธรรมาภบิาลให้กับบุคลากรในองค์การ 

   1.5 หลักนิติธรรม เช่น การปรับปรุงข้อกฎหมายให้มคีวามทันสมัยและเป็นธรรม 
 

 2. ข้อดี ข้อเสีย การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

    จากการวิจัยพบว่า ข้อดี ข้อเสยี การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีประกอบด้วย 

    2.1 ท าให้ประชาชนเช่ือมั่นในการบริหารงานของภาครัฐมากข้ึน 

    2.2 ปฏิบัติงานไดส้อดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 

    2.3 ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตเิป็นหลัก 

    2.4 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากข้ึน 

    2.5 ยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานเป็นหลักมากกว่าการใช้ดลุยพินิจ 

    2.6 ท าให้บุคลากรมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

    2.7 เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน หนว่ยงานมีเสถียรภาพมากข้ึน 

    2.8 เป็นหลักพ้ืนฐานในการสรา้งคุณธรรมในสังคม 

    2.9 ยังคงมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่บ้างในกลุ่มคนบางกลุ่ม 

    2.10 มีบางภารกิจที่ล่าช้าไม่ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

    2.11 ท าให้ข้าราชการส่วนน้อยท่ีเสียผลประโยชน์ไม่พอใจกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 

    2.12 ในเรื่องหลักความคุ้มค่า หากค านึงถึงเรื่องความประหยัดมากเกินไปอาจท าใหสู้ญเสียความมปีระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 3. ปัญหาและอุปสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตร ี
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    3.1 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียังไมเ่ห็นชัดเป็น
รูปธรรมเท่าท่ีควร ยังขาดการกระตุ้น การปลูกฝัง การสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

    3.2 บุคคลบางกลุ่มยังยึดตดิกับวัฒนธรรมองค์การแบบเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

    3.3 ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

    4.1 การแก้ไขปัญหาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีควร
เริ่มที่ตัวบุคคล กลา่วคือ ตรวจสอบตนเองก่อนว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเต็มก าลังความสามารถและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่  

   4.2 บุคลากรในหน่วยงานควรเปดิกว้างทางด้านความคิดและยอมรบัถึงการเปลี่ยนแปลงอันจะน าไปสูก่ารพัฒนา
องค์การในอนาคต เพราะการท างานสิ่งส าคญัที่จะช่วยให้งานส าเร็จประการหนึ่ง คือ “คน” หากคนมคีวามรู้ความสามารถ มี
การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการท างานแล้วย่อมส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์การ  

  4.3 ควรเริม่จากผู้บริหารท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  4.4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานให้เขา้ใจถึงความหมายที่แท้จริงของหลักธรรมาภิบาลและการ
พยายามน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้ครบทั้ง 6 หลัก อย่างเป็นรูปธรรม 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตรี มีกระบวนการในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส การมสี่วนร่วมของประชาชน ส านึกความรับผดิชอบและความ
คุ้มค่า สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่า
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสรมิให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อารีวรรณ  ฉิมเงิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การน าธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนติิธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากรในองค์การ
โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ข้อกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคับทางราชการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ 
สุจรติ ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาคปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบกิจการภายในองค์การ
และเปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เปดิโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคญัและการมีส่วนร่วมทุกมติิ มีการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรับผดิชอบของ
องค์การให้มีขอบเขตที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุม้ค่าและยังสอดคล้องกับ หลัก      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

 1. หลักนิติธรรมในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีได้แก่  
1) การบริหารงานและปฏิบตัิราชการโดยยึดถือกฎ ระเบียบ และความถูกต้อง ไม่มีการเลือกปฏิบัตติามความพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 2) การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการลูกจ้างด าเนนิการภายใต้กฎหมายและพื้นฐานความถูกต้อง 3) การ
พิจารณาขออนุมตัิ และขออนุญาตต่างๆ ยึดถือกฎ ระเบียบ และความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2555) ได้เสนอองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 
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ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) หลักค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ในส่วนหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของประชาชนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียฝ่ายต่างๆ  

2. หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานของ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีได้แก่ 1) การบริหารงานและ
การปฏิบัตหิน้าท่ี ต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มีคุณธรรมจริยธรรม 2) การท างานต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเอือ้อาทรต่อกัน  3) การยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรมความดีงามในอาชีพ ท าให้คนท างานได้อย่าง
ไม่กังวลต่อปัญหาและอุปสรรค  4) การส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการลูกจ้างท่ีเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เป็นก าลังใจให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบตัิตนดีงาม 5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี (2555) ได้เสนอองค์ประกอบหลัก
ธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี (Good governance) ในส่วนความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative 
Responsibility) ประกอบด้วยคณุธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบตัิราชการต้องมีจิตส านึก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปอย่างมีศลีธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น ใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการ    
พลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคณุลักษณะที่พึงประสงคข์องระบบราชการไทย หรือ I AM READY   
 3. หลักความโปร่งใสในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่ 1) การบริหารงานของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างาน และจัดใหม้ีการเผยแพร่
ข้อมูลทางราชการผ่านช่องทางต่างๆ 2) ความโปร่งใสในการบริหารงาน ต้องดึงประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ การวางนโยบาย 
การท างาน และการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริม     
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี (2555) ได้เสนอองคป์ระกอบหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
governance) หลักค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ในส่วนเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการ
ปฏิบัติราชการต้องปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปดิเผยข้อมูลขา่วสารที่จ าเป็นและเชื่อถือ
ได้ให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบ ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย  
 4. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
คือการดึงภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญ ๆ 2) การเปิด 
13โอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น และน าข้อมลูมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร ปฏิบัตริาชการ และการวางแผนงาน         
3) การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี (2555) ได้เสนอองค์ประกอบหลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good governance) หลักประชารัฐ (Participatory State) การมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ 
Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู ้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุม่ที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มี
ข้อคัดค้านที่หาข้อยุตไิม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  
 5. หลักส านึกความรับผิดชอบในการบริหารงานของ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1) ต้องมีการ
ประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชนและสังคม ก่อนและหลังการด าเนินการโครงการและกิจกรรม 2) การ
ยอมรับความผิดพลาดและทางออกร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2555) ได้เสนอองค์ประกอบหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) หลักคา่นิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)          
ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสยั รวมทั้งต้องมีการจดัวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คณุให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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 6. หลักความคุ้มค่าในการบรหิารงานของ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรทางการ
บริหาร คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และวิธีการปฏิบตัิงาน อย่างประหยดัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2) 
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ 3) การขอจัดสรรงบประมาณค านึงถึงหลักความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (2546) 
ก าหนดการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ข้อ 3 
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2555) ได้เสนอองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก 
และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมยัและไมม่ีความจ าเป็น 
 ข้อดี ข้อเสีย การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตรี มีประเด็นที่
น ามาอภิปราย ดังน้ี  

 ข้อดี ข้อเสีย การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
1) ท าให้ประชาชนเช่ือมั่นในการบริหารงานของภาครัฐมากข้ึน 2) ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 3) ยึด
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
4) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไดม้ากขึ้น 5) ยึดหลักกฎหมายในการปฏิบตัิงานเป็นหลักมากกว่าการใช้ดุลยพินิจ 
6) ท าให้บุคลากรมีคณุธรรมและความซื่อสัตย์ ท าให้การปฏิบตัิงานมปีระสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อารีวรรณ  ฉิมเงิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การน าธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนติิธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากรในองค์การ
โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ข้อกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคับทางราชการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีต้องมีความซื่อสัตย์  
สุจรติ ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาคปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบกิจการภายในองค์การ
และเปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เปดิโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคญัและการมีส่วนร่วมทุกมติิ มีการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรับผดิชอบของ
องค์การให้มีขอบเขตที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุม้ค่า 
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
ประกอบด้วย 1) การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียังไม่เห็นชัดเป็น
รูปธรรมเท่าท่ีควร ยังขาดการกระตุ้น การปลูกฝัง การสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 2) บุคคลบางกลุ่มยังยึดตดิกับ
วัฒนธรรมองค์การแบบเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 3) ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของหลัก
ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ อิ่มอุดม (2558) ได้ศึกษา ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ อายุ
และระดับการศึกษา ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควรมีการฝึกอบรมเรื่องธรรมาภิบาล   
แก่บุคลากรทุกคนใหม้ีความรูค้วามเข้าใจอยา่งแทจ้ริง และเกิดการตระหนักว่าควรปฏิบัติงานหรือบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ 
ส่วนด้านหลักนิติธรรม ควรมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบส าคญัที่ล้าสมยัให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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ด้านหลักคณุธรรม บุคลากรทุกคนจะต้องมีความจริงใจในการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม 
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรทุกคน ด้านหลักความโปร่งใส ควรมีการสร้างจติส านึกในการปฏิบัติงาน      
อย่างโปร่งใส และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอยูต่ลอดเวลา ดา้นหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน    
ได้มสี่วนร่วมในการบริหารมากข้ึน 

วิธกีารแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของส านักงานปลัดส านัก-
นายกรัฐมนตรี มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้

 วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตร ีประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีควรเริ่มทีต่ัวบุคคล กล่าวคือ ตรวจสอบตนเองก่อนว่าได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ 2) บุคลากรในหน่วยงานควรเปิดกว้างทางด้านความคิดและยอมรับถึงการเปลีย่นแปลงอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาองค์การในอนาคต เพราะการท างานสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้งานส าเรจ็ประการหนึ่ง คอื “คน” หากคนมีความรู้
ความสามารถ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการท างานแลว้ย่อมส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 3) ควรเริ่มจากผู้บริหารท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของหลักธรรมาภิบาลและการพยายามน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ให้
ครบทั้ง 6 หลัก อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยวัฒน์  ปิยสีโล  (2554) ได้ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บรหิารเทศบาลเมืองแพรไ่ดด้ าเนินการตามแนวทางตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า และจากการศึกษาพบว่า บุคลากรและประชาชนมีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน คณะผู้บริหารและบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของ
ประชาชนในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาข้อผิดพลาดของการบริหารงานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย การขาดวัสดุ
อุปกรณ์ท าให้ไม่เพียงพอต่อการท างาน เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจ รวมถึงนโยบายของผู้บริหารที่ไม่ชัดเจน จึงให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
 1. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลมสี่วนร่วมในการท างาน การด าเนินการตา่ง ๆ มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้
 2. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนหรือประชาชนในเขตเทศบาลมสี่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ 
 3. รณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนของเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง         
สร้างจิตสาธารณะให้บุคลากรและประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย โดยไมเ่ลือกปฏบิัติเป็นรายบุคคล 
 5. ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย มแีผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อักษร และสามารถน านโยบายไปปฏบิัติ
เป็นรูปธรรมได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี            
โดยดึงภาคเอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมก าหนดกรอบการบรหิารงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 2. ควรก าหนดตัวช้ีวัดดา้นการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลแยกเป็นด้านๆ ลงในแผนปฏิบตัิราชการของ
หน่วยงานและแผนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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 3. ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. สนับสนุนผู้บริหารส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ประพฤตตินเป็นแบบอย่างของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิและจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อใหเ้ป็นขวัญและก าลังใจกับ
ผู้บริหารผู้ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างและให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างได้น ามาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานต่อไป 
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