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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน ผลการศึกษา
จากผู้ให้ข้อมูลค าส าคัญ การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานในส านักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลักนิติธรรมต้องมีความแม่นย าในกฎหมาย และระเบียบของ
ส านักงานฯ หลักคุณธรรมในการสั่งคดีต่าง ๆ ยึดถือหลักคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม หลักความ
โปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน หลักความมีส่วนร่วมมีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ท างานและประชาชน หลักความรับผิดชอบ ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา หลักความคุ้มค่ามีการใช้ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรภายในส านักงานอย่างคุ้มค่า  ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ด้านหลักคุณธรรม เกี่ยวกับ
ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ด้านหลักความโปร่งใส การ
แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน บางอย่างยังมีช่องโหว่ เป็นผล
ให้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ประชาชนต้องการทราบยังถูกจ ากัดไม่สามารถเปิดเผยได้ หลักความ
รับผิดชอบ คือ ตามหลักความรับผิดชอบ คือ การไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบที่วางไว้ ขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร และขาดความสามัคคีในหมู่คณะ  

 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ส านักงานอัยการจังหวดัเชยีงใหม่ 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ จะให้ความส าคัญกับประชาชน
เป็นปัจจัยหลัก การมุ่งด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่าง ๆ ต้องเข้าใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม ในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน ซึ่งก็จะเน้นการให้ค าปรึกษาหารือ การ
เปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การท างานอย่างโปร่งใส การท างานที่มีหลักการ และยึดหลักนิติธรรม 
มากกว่าการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังเช่นในยุคเก่า ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ถือเป็นการบริหารสาธารณะที่ให้ความส าคัญกับหลักการประชาธิปไตยและมีส่วน
ร่วมและให้ความส าคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการซึ่งจะเป็นสาเหตุที่จะช่วยท าให้
ประสบความส าเร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ ซึ่งส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นส่วนงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชนอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ก าหนดให้
ควรมีการส่งเสริมให้สังคมไทยได้อยู่บนหลักพ้ืนฐานส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม  
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลัก
ความคุ้มค่า ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฎิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงานของส านักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนเพื่ออ านวยความยุติธรรม หลักธรรมาภิบาลจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การน าผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความส าคัญในการปรับปรุงแก้พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
    1.1 การวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล     
    1.2 การศึกษาวิจัยสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  
    2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการ
เลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาจัดจ าแนกเป็น
ประเด็น ๆ เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ สรุปผล บันทึกข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานที่พบในส านักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถจ าแนกเป็นหลักย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
 หลักนิติธรรมพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่ มีความแม่นย าในกฎหมาย และระเบียบของส านักงาน ปฏิบัติตาม และใช้อ านาจตามที่
กฎหมายให้ไว้เนื่องจากต้องใช้กฎหมายและระเบียบของส านักงานในการอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน 
 หลักคุณธรรมพบว่าในการสั่งคดีต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายอัยการใน
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณธรรมเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด ยึดถือหลักคุณธรรม 
ยึดมั่นความดีงาม ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ปฏิบัติงาน
อย่างอุตสาหะ และต้องให้บริการประชาชน 
 หลักความโปร่งใสพบว่า ในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และให้บริการเรื่องข้อมูลข่าวสาร  
ตามสิทธิได้รับมอบหมาย โปร่งใส อย่างตรงไป ตรงมา อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น application AGO-Tracking เป็นต้น 
 หลักความมีส่วนร่วมพบว่า ภายในองค์การพบว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ภายนอกองค์การพบว่าในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่าย
อัยการในส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในระบบการท างานในทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งคดีก็สามารถตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้ามาช่วย
ตรวจสอบการท างานเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีสามาถติด
ต่อได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านคณะกรรมการฯ หรือจะผ่านช่องทางตู้รับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
เพ่ือเสนอแนะ แนวทางในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนมากที่สุด 
 หลักความรับผิดชอบ พบว่าในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา เคารพความเห็นต่างและกล้ายอมรับผลจากการกระท าของตน ทุ่มเท 
และปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง 

 หลักความคุ้มค่า พบว่าในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่ มีการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความคุ้มค่ามาก เพราะเป็นจังหวัดที่มีจ านวนคดีความ
ค่อนข้างสูงแต่มีจ านวนบุคลากรน้อย ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพจึงส าคัญมากการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคลจึงมีความส าคัญใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า เพ่ือลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส่วนในเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์ ภายในส านักงานฯ ก็ใช้อย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการใน
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักคุณธรรม ก็จะมีเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจท าให้เสีย
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ก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง อีกท้ังท า
ให้เกิดความไม่สามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย  
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการใน
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักความโปร่งใส ในการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ให้
ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน บางอย่างยังมีช่องโหว่ เป็นผลให้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ประชาชน
ต้องการทราบยังถูกจ ากัดไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นต้น 
 3) ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการใน
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักความรับผิดชอบ คือ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ 
ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร และขาดความสามัคคีในหมู่คณะ แบ่งพรรคแบ่ง
พวก ท างานแค่ในส่วนของตัวเอง ไม่ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  
 ส่วนในด้านหลักนิติธรรม, การมีส่วนร่วม, และหลักความคุ้มค่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฎิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ มีดังนี้ 

1) ควรส่งเสริมบุคลากรในองค์การให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และควรอบรมอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงครั้งเดียว เพ่ือพัฒนา
และสร้างทัศนคติท่ีดี มีจิตรสาธารณะ เสียสละ คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนอย่างอ่ืนเสมอ 

2) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการน าหลักธรรมาภิบาลน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เมื่อ
ผู้บริหารน าหลักธรรมภิบาลมาก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานระบบอุปถัมภ์ก็จะกลายเป็นระบบ
คุณธรรมในที่สุด  

3) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณคดี (ปริมาณงาน) อีกทั้งต้องมอบหมายงานให้ตรง
ความสามารถของแต่ละบุคคล จัดสถานที่และงบประมาณให้เพียงพอต่อการท างาน ถือเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเมื่อพร้อมทั้งสถานที่ งบประมาณและบุคลากรที่มีความสามารถแล้ว ก็จะท าให้
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติงานได้ในที่สุด 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การน าหลักธรรมภิบาลมาปฏิบัติงานในส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายดังนี้ 
 ตามหลักนิติธรรม ในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่ ต้องมีความแม่นย าในกฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบของส านักงาน และใช้อ านาจตามที่
กฎหมายให้ไว้ ด้านหลักคุณธรรม ในการสั่งคดีต่าง ๆ ต้องมีคุณธรรมเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมาก
ที่สุด ยึดถือหลักคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน ปฏิบัติงานอย่างอุตสาหะ และต้องให้บริการประชาชน ตามหลักความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และให้บริการเรื่องข้อมูลข่าวสาร ตามสิทธิได้รับมอบหมาย โปร่งใส อย่างตรง
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ไป ตรงมา อีกท้ังยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
application AGO-Tracking เป็นต้น ตามหลักความมีส่วนร่วม แบ่งเป็นการมีส่วนร่วมภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ ซึ่งภายในองค์การนั้นมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน ส่วนภายนอกองค์การ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงาน
อัยการจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในระบบการท างานในทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
สั่งคดีก็สามารถตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้ามาช่วยตรวจสอบการท างานเป็น
เหมือนตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีสามาถติดต่อได้ด้วยตนเองโดยไม่
ผ่านคณะกรรมการฯ หรือจะผ่านช่องทางตู้รับฟังความคิดเห็นของส านักงาน เพื่อเสนอแนะ แนวทาง
ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนมากที่สุด ตามหลักความรับผิดชอบ ต้องมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 
เคารพความเห็นต่างและกล้ายอมรับผลจากการกระท าของตน ทุ่มเท และปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 
และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง ตามหลักความคุ้มค่า ต้องมีการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความคุ้มค่า
มาก เพราะเป็นจังหวัดที่มีจ านวนคดีต่อไปค่อนข้างสูงแต่มีจ านวนบุคลากรน้อย ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพจึงส าคัญมากการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบุคคลจึงมีความส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า เพื่อลดเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส่วนในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ ภายในส านักงานฯ ก็ใช้อย่างคุ้มค่า ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ได้ก าหนดไว้ว่า ควรมีการส่งเสริมให้สังคมไทยได้อยู่บนหลักพ้ืนฐาน
ส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัยเข้ากับสภาวปัจจุบัน และต้องมีความเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม คนในสังคมต้อง
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น ซ่ึงถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 
ไม่ได้ปกครองแบบตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล (2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความ
ถูกต้องและดีงาม เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตัวอย่างให้แก่สังคม 
สนับสนุนให้คนไทยได้พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน โดยส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยันและจริงใจในการท าอาชีพทีสุ่จริต (3) หลักความโปร่งใส มีความไว้วางใจกันของคนภายในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกของการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ใช้
ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะจะสามารถเข้าใจง่าย และต้องเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ต้องมกีระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ (4) หลัก
ความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับรู้และมีส่วนร่วม ในการเสนอความเห็น
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศได้ (5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักหน้าที่ของตนเอง
และมีความส านึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม มีความใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และความกล้าในการยอมรับผลจากการกระท าของตน 
ตลอดจนเคารพในความเห็นที่แตกต่าง  (6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่
มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน และ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สอดคล้องกับค าอธิบายของ 
เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 34-40) ได้กล่าวอธิบายไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
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Public Management) เป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาการจัดการ
และหลากหลาย จนน าไปสู่ความสับสนในความหมายและขอบข่ายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ก็มีลักษณะร่วมกันที่ส าคัญ คือ การสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น 
“การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบการ
บริหารงานดั้งเดิมมิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังในอดีต สอดคล้องกับ
ค าอธิบายของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 88-90) สามารถสรุปได้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นการให้บริการโดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน และเป็นการจัดการกับความกังวลของประชาชนในทุก
ขั้นตอนของการส่งมอบงานบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการจะต้อง
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักนั่นเอง ท างานด้วยความรวดเร็ว (Economy of 
speed) ในการท างานที่มีความเร็ว องค์การสามารถลดต้นทุนลดต่ าลง และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือในการท างาน หรือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Denhard and Denhardt (อ้างใน วิโรจน์ ก่อสกุล. 2563, หน้า 90-91) ที่อธิบายว่า 
ต้องมีการค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นหลัก หรือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
ในการตัดสินใจเพ่ือกระท าใด ๆ ต่อไป ภาครัฐท าหน้าที่ขับเคลื่อน สนับสนุน อ านวยความสะดวก แต่
ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอีกต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Hood (อ้างใน เดช อุณหะจิรังรักษ์. 2563, หน้า 36-39) 
ที่สรุปได้ว่า ความจ าเป็นที่หน่วยงานและบุคลากรจะต้องด าเนินงานโดยมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่ก าหนดมา
กว่าที่จะมุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรหรือการควบคุมกระบวนการท างานที่วางไว้ในรูปของ   
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลจึงต้องสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานที่ชี้วัดและประเมินได้โดยความชัดเจนในตัวชี้วัดผลการด าเนินงานย่อมน าไปสู่ความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้ (transparency and accountability) ถือเป็นหลักการส าคัญในการปฏิรูป
ระบบบริหารงานภาครัฐทั่วโลก เพื่อท าให้กระบวนการทางนโยบายสาธารณะและการวางแผนของ
หน่วยงานมีระบบการประเมินผลและชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนโดยอิงอยู่กับผลการด าเนินงานที่ชี้วัด
และประเมินได้ ซึ่งหลักการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (output- oriented) นั้น จ าเป็นต้อง
ด าเนินไปในภายใต้การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่จัดการโดยยึด
วัตถุประสงค์ (Management by Objective) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสุมารัศมิ์ อ่ิมเพ็ง (2562) 
ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน ผลการวิจัยพบว่า การท าให้
บุคลากรมีความสุข มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ
น่าเชื่อถือ  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้บุคลากรมีความ
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ลดความรุนแรง บุคลากรมีระเบียบ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูพิชชา หอมชื่นใจ (2562) ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการบริหารงานส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า มุ่งเน้นด้านหลักนิติธรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ และด้านหลักคุณธรรมใน
การน ามาปฏิบัติต่อประชาชนในความเที่ยงธรรมเป็นพ้ืนฐานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้านความโปร่งใสก็
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามหรือตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมก็ให้ประชาชนเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการซักถามข้อสงสัย หลักความรับผิดชอบ 
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เอาใจใส่บริการประชาชนในการเข้ามาติดต่อราชการ หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภร เกษอางค์ (2562) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัย
พบว่า เป็นการบริหารการจัดการและควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นไปในครรลองธรรม 
ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาบริหารงานภายในองค์การเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้
ในยการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร  
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักคุณธรรม เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ กินรี (2560) ได้ศึกษา การน า
หลักธรรมภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการบริหารงานภาครัฐ
ยังคงเป็นระบบอุปถัมภ์และระบบเจ้าขุนมูลนาย ท าให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
และการประเมินผลปฏิบัติราชการได้ไม่เต็มที่ 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในด้านหลักความโปร่งใส คือ ในการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ 
ให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน บางอย่างยังมีช่องโหว่ เป็นผลให้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่
ประชาชนต้องการทราบยังถูกจ ากัดไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นต้น 
 3) ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักความรับผิดชอบ คือ ตามหลักความรับผิดชอบ คือ การไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร และขาดความ
สามัคคีในหมู่คณะ แบ่งพรรคแบ่งพวก ท างานแค่ในส่วนของตัวเอง ไม่ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
 ส่วนในด้านหลักนิติธรรม, การมีส่วนร่วม, และหลักความคุ้มค่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฎิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการน าหลักธรรมาภบิาลในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ควรส่งเสริมบุคลากรในองค์การให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และควรอบรมอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงครั้งเดียว เพ่ือพัฒนา
และสร้างทัศนคติท่ีดี มีจิตรสาธารณะ เสียสละ คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนอย่างอ่ืนเสมอ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 106) สรุปว่า การที่จะท าให้บุคลากรของ
รัฐมีจิตส านึกของความเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยึดประโยชน์สุขของประชาชนและผลประโยชน์ 
ประเทศชาติเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรากร เกษอางค์ (2562) ได้ศึกษา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด ผลวิจัยสรุปว่า องค์กรตเองมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจัดอบรมและการให้ความรู้แก่บุคลากร
อยู่เสมอ เกี่ยวกับการน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการท างาน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง  ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง  
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2) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการน าหลักธรรมาภิบาลน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เมื่อ
ผู้บริหารน าหลักธรรมภิบาลมาก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานระบบอุปถัมภ์ก็จะกลายเป็นระบบ
คุณธรรมในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 88) สรุปว่า บุคลากร
ภาครัฐ ต้องได้รับความส าคัญส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยการ สร้าง
แรงจูงใจ แรงกระตุ้นโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการมีกลไก การก ากับท้ังภายในและภายนอก
ระบบบริหารภาครัฐที่ท าให้ระบบคุณธรรม เป็นระบบหลักที่แท้จริงของระบบบริหารภาครัฐมากกว่า
ระบบอุปถัมภ์ 

3) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณคดี (ปริมาณงาน) อีกทั้งต้องมอบหมายงานให้ตรง
ความสามารถของแต่ละบุคคล จัดสถานที่และงบประมาณให้เพียงพอต่อการท างาน ถือเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเมื่อพร้อมทั้งสถานที่ งบประมาณและบุคลากรที่มีความสามารถแล้ว ก็จะท าให้
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติงานได้ในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสุมารัศม์ิ อิ่มเพ็ง 
(2562) ได้ศึกษา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน ผลวิจัยสรุปว่า การ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อหนึ่ง รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลนั้นถูกต้องตรงตามความรู้ความสามารถที่มี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมภิบาลอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับข้าราชการฝ่าย
อัยการทุกคน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล โดยการไปอบรม ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือเป็นแบบอย่างในการน ามาปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของตนเอง โดยผู้บริหารควรเข้ามาดูแล รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา  ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึง
วิวัฒน์นิกุล(2563, หน้า 35) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของธรรมาภิบาลที่มีต่อองค์การไว้ว่า การบริหาร
จัดการที่ดีมีระบบ โปร่งใส มีมาตรฐาน น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อองค์การด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร  

2.  ควรจัดสรรทรัพยากร ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่  
3. ควรมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาร่วมเป็นเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการด้วย เพ่ือ

สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ได้รับการประเมิน 
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