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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานอัยการจังหวัดน่านให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานอัยการจังหวัดน่าน เป็นการบริหารจดัการองค์กร
ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามา
ปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพ่ือช่วยส่งเสริมองค์กรให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่วนปัญหาและอุปสรรค
คือ 1) องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 2) บุคลากรภายในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ทั้งนี้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือ 1) องค์กร
ต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 2) บุคลากรในองค์กรจะต้องปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และองค์กรจะต้องมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร และจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) องค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ 2) ผู้บริหารควร
น าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 3) ส านักงานอัยการสูงสุดควรน าเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลเข้ามาเพ่ิมในหลักสูตรอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  
 
ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน  
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บทน า 
ประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรือ่งหลักธรรมาภบิาลอย่างมาก ภายหลังประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อปี พ.ศ. 2540 ท าให้ทุกฝ่ายในสังคมหันมาให้ความสนใจเรื่องธรรมาภิบาลมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา
อันเกิดมาจากการขาดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการกระท าผิดและทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ จ าเป็นต้องรื้อปรับระบบราชการใหม่ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล ในการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการก าหนดนโยบายแห่งรัฐให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภบิาล เพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบรหิารจัดการทุกภาคสว่นภายในประเทศและเกิดผลลัพธ์ของการท างานให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  (2555) 
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทย น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ทีด่ีใหม่ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการจดจ าและการน าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเรื่องการสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 74 ก าหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์รวมตลอดจนอ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดัน
ทั้งจากภายในและภายนอกที่สั่งสมจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า การทุจริตคอร์รัปชั่น 
กระแสการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology) ท าให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ความล้าหลังในการปรับตัวให้ทนัต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบรหิารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง สว่นภูมิภาคส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานอัยการสูงสุด (ม.ป.ป.) ในฐานะที่เป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทส าคัญใน
การอ านวยความยุตธิรรมให้แก่ประชาชน ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนส านักงานอัยการสูงสุด
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2563 -2566 เพ่ือให้ส านักงานอัยการสูงสุดมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน พัฒนาองค์กรให้มี
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่คล่องตัว ทันสมัย มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 
เพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
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และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั โดยให้ภาครัฐยึดหลกัธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการท างานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สว่นรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานอัยการสูงสุด
ยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลกัในการปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อมั่นและวางใจของ
ประชาชน ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนว่ยงานภายใต้ส านักงานอัยการสูงสุด จึงต้องสนองตอบต่อ
นโยบายดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการใน
ส านักงานอัยการสูงสุดทุกคน เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  (2555) 
ได้ให้ความหมายหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย  
4 แนวคิด 10 หลักการ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุดและต้องมีประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและประชาชน มีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ทีช่ัดเจน มีมาตราฐานทีเ่ป็นระบบและแบบแผน  
 การตอบสนอง (Responsiveness) การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวลาที่ก าหนด 
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องอธิบาย
ได้เมื่อเกิดข้อสงสัย และต้องมีการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ  
 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมาและโปร่งใส รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและสามารถเชื่อถือได้
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ข้อบังคับ และกฎระเบียบ 
อ านาจของกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ และไม่เลือกปฏิบัติเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง อายุ เพศ เชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ภาษา สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ  
 3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) หมายถึง 
การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับรู้ 
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา  
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 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  
 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ ค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชน ตลอดถึงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า แนวทางการด าเนินการของการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาส านักงานอัยการ 
จังหวัดน่าน น ามาใช้อย่างไร เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาการน าหลักหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานอัยการจังหวัดน่าน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานอัยการจังหวัดน่าน 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผูว้ิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายธุรการ ส านักงานอัยการจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ (Key informants) จ านวน 5 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน จ านวน 1 คน 
 2. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน จ านวน 1 คน 
 3. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน จ านวน 1 คน 
 4. นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน จ านวน 1 คน 
 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน จ านวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือ

แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถามและการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล จดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล

เพ่ือขอนัดหมายวัน - เวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าว ๆ 
ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ทราบก่อนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการจดบันทึก
การสนทนาและในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย   
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานอัยการจังหวัดน่าน เพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด 
กรณีศึกษา ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีเพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการ
ของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝ่ายในประเทศ 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง 
เพ่ือให้เกิดความสันติสุขและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล จงึตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง 
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ความดีงาม ความมั่นคง ที่มุ่งให้ภาคประชาชน รวมถึงระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือปรับวัฒนธรรมขององค์กร
ให้เข้าสู่การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม ่ดังนั้น จึงท าให้ความคิดเกี่ยวกับ Government เปลี่ยนไป จึง
กลับกลายมาเป็น Governance ทีท่ าให้ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหา
และการพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพ่ือให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสทธิผล 
รวมทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น ปธาน สุวรรณมงคล 
(2558, หน้า 28-30) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ 

มิติของภาครัฐ  
ประการแรก ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายในการยึดประโยชน์สุขของประชาชน

และประเทศชาติเป็นส าคัญและให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจัง 
ประการที่สอง ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้ความส าคัญกับผลส าเร็จหรือผลงานมากกว่าการ

ท าเสร็จ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีตัวชี้วัด (key performance indicator, KPI)  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจของประชาชน 

ประการที่สาม ช่วยให้ระบบการบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นโดยมี  
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบของภาครัฐให้รัดกุมและเปิดเผยต่อสาธารณะให้รับรู้กันทั่วไป   

มิติภาคประชาชน 
ประการแรก ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากข้ึนเนื่องจากระบบราชการ

เปิดกว้างมากข้ึนอันเป็นผลมาจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ประการที่สอง ท าให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองมากขึ้นหลังจากได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและแหล่งอ่ืน ๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
ประการที่สาม ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการปรับรื้อ

กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการลงไปมาก  
มิตภิาคธุรกิจเอกชน 
ประการแรก ท าให้การบริหารกิจการธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นส่งผลให้การ

แข่งขันเชิงธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยดี 
ประการที่สอง ท าให้ต้นทุนทางธุรกิจเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงเนื่องจากภาครัฐมีความโปร่งใส

ในการด าเนินงานมากขึ้น มีการเรียกรับผลประโยชน์น้อยลง 
ประการที่สาม ท าให้ประเทศชาติสามารถแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างไม่เสียเปรียบ

โดยมีการบริหารภาครัฐเป็นตัวสนับสนุนเอื้ออ านวยเคียงคู่กับภาคธุรกิจเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดศักยภาพ
และประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบัน
หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน ามาใช้ในบริหารงานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลท าให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจ
ขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (GG Framework) ประกอบด้วย  
4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล  
และหลักการตอบสนอง 

2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  
หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 

3) ประชารฐั ประกอบด้วย หลกัการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนรว่ม/การมุ่งเน้นฉันทามติ 
          4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย หลักคุณธรรม/จริยธรรม  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ  
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่าน 
เป็นการบรหิารจดัการองค์กรใหเ้ป็นไปตามครรลองธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ว
ยังเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัว
และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง ซึ่งในปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลได้ถูกน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลท าให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร รวมทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเกิด
ความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร ดังนั้น ข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่านมีการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 หลักประสิทธิภาพ ส านักงานอัยการจังหวัดน่านมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงต้องมีการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงานของแต่ละบุคคลเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงส านักงานมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการท าสารบบการจ่าย บันทึกข้อมูลของส านวนคดีเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
อีกทั้ง มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 หลักประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการมกีารก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งส านักงานมีเว็บไซต์และมีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาขององค์กร หน้าที่องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และข้อมูลค าแนะน า
ทางคดีซึ่งประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่มีพันธกิจร่วมกัน ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์  

หลักการตอบสนอง ส านักงานมกีารให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
งานคดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ขอรับบริการได้ทันท่วงที ตลอดทั้งในการปฏิบัติงานได้มี
การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

2. ค่านิยมประชาธิปไตย 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของส านักงานอัยการ

จังหวัดน่านมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้ง
ผู้บังคับบัญชามีการเอาใจใส่ตรวจสอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
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หลักเปิดเผย/โปร่งใส บุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัดน่านปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสามารถยื่นค าร้องขอทราบข้อมูลหรือยื่นค าร้องขอความเป็นธรรมได้ 
 หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดเป็นสิ่งที่ส านักงาน
อัยการจังหวัดน่านให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลกากรในส านักงานจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและจะไมใ่ชอ้ านาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว ้

หลักความเสมอภาค บุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัดน่านให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรฐานแบบเดียวกันในการให้บริการ ไมม่ีการ
แบ่งแยกหญิงชาย ศาสนา อายุและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

3. ประชารัฐ 
หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ในการปฏิบัติงานงานมีการ

ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานอยู่เสมอ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ติดต่อ
งานคดีสามารถเสนอความเห็นในทางคดีและส านักงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

หลักการกระจายอ านาจ ในหนว่ยงานมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจความรับผดิชอบ
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เหมาะสมตรงกับสายงาน 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม บุคลากรในส านักงานปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างมีศีลธรรมและคุณธรรมอันเป็นหัวใจหลักของนักกฎหมาย 
อีกทั้งยังยึดมั่นในมาตรฐานแห่งจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอก
มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร  

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน 
  2.1 องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 2.2 บุคลากรภายในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่านให้ดียิ่งขึ้น 
 3.1 องค์กรต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 3.2 บุคลากรในองค์กรต้องปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและองค์กร
จะต้องมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่าน 
เป็นการบรหิารจดัการองค์กรใหเ้ป็นไปตามครรลองธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ว
ยังเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบนัหลักธรรมาภิบาลได้ถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหลัก
ธรรมาภิบาลท าให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ตามภารกิจขององค์กร รวมทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management - NPM) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธภิาพในการปฏิบัตริาชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานของภาครัฐ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วสันต์ เหลืองประภัสร์ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 34) ได้อธิบายว่า 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิม  
โดยมีจุดเน้นส าคัญ คือ การเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย (Management 
not Policy) การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ (Performance Appraisal and Efficiency) การมุ่งปรับ
โครงสร้างระบบราชการที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ไปสู่องค์กรที่มีขนาดเล็ก (Disaggregating Public 
Bureaucracies) การปรับระบบการบริหารจัดการให้อยู่ในกลไกทางการตลาดมากข้ึน (Quasi Market) 
เพ่ือกระตุ้นให้มีการแข่งขัน และมีการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Cost-Cutting) และสุดท้ายเป็นการ
ปรับรูปแบบการจัดการที่เน้นให้ความส าคัญกับเป้าหมายและการใช้ระบบสัญญาว่าจ้างระยะสั้น  
และการให้แรงจูงใจทางการเงินและความเป็นอิสระทางการจัดการ 
 ธรรมาภิบาล จึงเป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้บุคลากร
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เกิดความ
คล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเกิดความศรัทธา
และเชื่อมั่นในองค์กร ดังนั้น ข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่าน ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 หลักประสิทธิภาพ ส านักงานอัยการจังหวัดน่านมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงต้องมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้การปฏบิัติงานเกิดประสิทธภิาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน รวมถึงส านักงานมกีารน าระบบอิเล็กทรอนิกสม์าใช้ในการท าสารบบการจา่ย บันทึกข้อมูล
ของส านวนคดีเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกทั้ง มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงานอย่าง
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คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ อาทิเช่น การน ากระดาษที่ใช้งานแล้วน ากลับมาใช้ซ้ า โดยใช้หน้าที่ว่างเป็น
กระดาษร่างหนังสือหรือในส่วนที่ยังพอใช้งานได้ก็น ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต  
 หลักประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการมีการก าหนดวิสัยทัศน์เชงิยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งส านักงานมีเว็บไซต์และมีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาขององค์กร หน้าที่องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และข้อมูลค าแนะน า
ทางคดีซึ่งประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่มีพันธกิจร่วมกัน ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์  

หลักการตอบสนอง ส านักงานมีการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการที่
เกี่ยวข้องกับงานคดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ขอรับบริการได้ทันท่วงที ตลอดทั้งใน
การปฏิบัติงานได้มีการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

2. ค่านิยมประชาธิปไตย 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดน่าน 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้งผู้บังคับบัญชามีการเอาใจ
ใส่ตรวจสอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

หลักเปิดเผย/โปร่งใส บุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัดน่านปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสามารถยื่นค าร้องขอทราบข้อมูลหรือยื่นค าร้องขอความเป็นธรรมได้ 

หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบส านักงานอัยการสูงสดุเป็นสิ่งที่ส านักงาน
อัยการจังหวัดน่านให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลกากรในส านักงานจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและจะไมใ่ช้อ านาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว ้

หลักความเสมอภาค บุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัดน่านให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรฐานแบบเดียวกันในการให้บริการ ไมม่ีการ
แบ่งแยกหญิงชาย ศาสนา อายุและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

3. ประชารัฐ 
หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ในการปฏิบัติงานงานมีการประชุมร่วม

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานอยู่เสมอ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ติดต่องานคดี
สามารถเสนอความเห็นในทางคดีและส านักงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการตลอดจน
สอบถามความพึงพอใจในการรับบริการภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

หลักการกระจายอ านาจ ในหนว่ยงานมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจความรับผดิชอบ
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เหมาะสมตรงกับสายงาน 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม บุคลากรในส านักงานปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างมีศีลธรรมและคุณธรรมอันเป็นหัวใจหลักของนักกฎหมาย 
อีกทั้งยังยึดมั่นในมาตรฐานแห่งจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอก
มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 31-35) 
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อธิบายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Public Governance) ประกอบด้วย 4 แนวคิด ครอบคลุม
ทั้งในส่วนของหลักธรรมาภิบาล (9 ข้อ) และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (1 ข้อ) 4 แนวคิด 10 หลักการ มีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุ รวมถึงยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น ตลอดจนการลดขั้นตอนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานจะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย การปฏิบัติตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้น เป้าหมายการปฏิบัติงานต้องชัดเจน และกระบวนการท างานจะต้องมีมาตราฐาน
เป็นระบบแบบแผน รวมถึงมีการจัดการความเสี่ยงเพ่ือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ จะตอ้งมีการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวลาที่ก าหนดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน 
รวมถึงต้องตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้อง
สามารถอธิบายได้เมื่อมีข้อสงสัย และต้องการรายงานความคืบหน้า และผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว้
ต่อสาธารณะ เพ่ือตรวจสอบและจัดเตรียมหาวิธีการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรท างานอย่างตรงไปตรงมา
และโปร่งใส รวมไปถึงต้องซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อถือได้ 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ต้องมีระบบให้เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารไดโ้ดยง่ายและไม่ซับซ้อน 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  หมายถึง การปฏิบัติราชการ ควรใช้ข้อบังคับ และกฎระเบียบ 
อ านาจของกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ และไม่เลือกปฏิบัติเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ไมแ่บ่งแยกชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางสังคม ศาสนา และอ่ืน ๆ 
 3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) หมายถึง 
การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ ในประเด็นที่ส าคัญ 
 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม 
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 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง การปฏิบัติราชการจะต้องมีจิตส านึก 
โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและศีลธรรม รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติ
ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 
นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร อันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เกิดความสามัคคีร่วมกัน
และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นทีม เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศร ี(2563, หน้า 153-154) อธิบายวา่ ต้องอาศัยความร่วมมือของ
คนในองค์การ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติการระดับล่าง จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์มีการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะมีการน าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้และนอกจากนี้การท างานเป็นทีม
ของบุคลากรในองค์กรยังก่อให้เกิดการพูดคุย ปรึกษาหารือร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในการท างาน ท าให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานเกิดเป็นวัตกรรมใหม่ขึ้นมา สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2563ข, หน้า 49) สรุปไว้ว่า 
นวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบิัติงานของข้าราชการในส านักงาน
อัยการจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
แต่องค์กรขาดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ การที่องค์กรไม่กระตุ้นให้บุคลากร
เห็นถึงความส าคัญและยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรบางส่วนอาจละเลยและไม่ใส่ใจ เพราะเห็นว่าองค์กร
ไม่ได้เน้นย้ าในเรื่องนี้ บุคลากรบางคนที่เข้ามาท างานใหม่อาจยังไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภบิาลที่ถูกต้อง
และเข้าใจตรงกัน องค์กรควรให้ความรู้ในเรื่องของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัด
ให้มีการฝึกอบรมหรือการสอนงานในองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสุมารัศมิ์ อ่ิมเพ็ง (2562) 
ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมท่ีดิน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหา
และอุปสรรค คือ องค์กรยังขาดการให้ความรู้และส่งเสริมบุคลากรเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในบางเรื่อง ยังล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ คือ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลกร
กรมที่ดินต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในการร่วมกันก าหนดนโยบายและสร้างความเข้าใจ
นโยบายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการน านโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ โดยต้องฝึกอบรมให้
บุคลากรได้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบต่าง ๆ  ที่เป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานโดยพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นธรรม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป  
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2. บุคลากรภายในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เกิดจากบุคลากรบางคนยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีพอ จึงเกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องสืบต่อกันมาโดยตลอด อีกทั้งยังละเลยมองข้ามไปจนเห็นว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อย และการขาดจิตส านึกของบุคลากรบางคนในการปฏิบัติงานจึงส่งผลให้องค์กรขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการที่บุคลากรบางคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2557) ได้ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุปวา่ ปัญหาและอุปสรรค คือ 
บุคลากรบางส่วนยังขาดเรื่องความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
เห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารต้องน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลไปในทิศทางเดียวกัน ยึดหลัก
ความถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีชอบธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพ่ือ
น าไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัตงิาน
ของข้าราชการในส านักงานอัยการจังหวัดน่านให้ดียิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. องค์กรต้องจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน กลา่วคือ องคก์รต้องส่งเสริม จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดอบรมและการให้ความรู้ในเรื่องการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท างานแก่บุคลากรอยู่เสมอ และให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ที่ส าคัญเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรน าไปบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ตามหลักธรรมาภิบาล และกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ อ่ิมอุดม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการฝึกอบรมเรื่องธรรมาภิบาล
แก่บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและเกิดการตระหนักว่าควรปฏิบัติงานหรอืบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือของคนภายในองค์กรในการปฏิบัติงาน โดยการน า
หลักธรรมภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร จะส่งผลให้ผลผลิตของงานที่ออกมานั้น
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

2. บุคลากรในองค์กรจะต้องปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและองค์กร
จะต้องมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
กล่าวคือ การที่บุคลากรในองค์กรมีความคิดที่ดี เป็นคนดี และมีทัศนะคติที่ดีในการท างานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สวุรรณมงคล (2558, หน้า 104-107) สรุปว่า บุคลากรใน
ภาครัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ าต้องมีจิตส านึกในการยึดประโยชน์สุขของประชาชน
และการท าให้บุคลากรของรัฐมีจิตส านึกยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ การที่
จะท าให้บุคลากรของรัฐมีจิตส านึกของความเป็นเจ้าหน้าของรัฐที่ต้องยึดประโยชน์สุขของประชาชนและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญนั้น ต้องท าให้ตระหนักว่า ประชาชนเป็นผู้มอบความไว้วางใจให้
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาท าหน้าที่ในการบริการประชาชนโดยได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นภาษีท่ีมาจากประชาชน 
ดังนั้น ประชาชนจึงไม่ใช่เพียงเป็น “ผู้รับบริการ” หรือ “ลูกค้า” แต่ที่ส าคัญคือประชาชนเป็นเสมือน “นายจ้าง” 
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ของพวกเขาด้วย การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีจิตส านึกดังกล่าวข้างต้นได้ต้องมีกระบวนการกล่อมเกลา 
(socialization) เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
โดยมีการทดสอบทัศนคติว่ามีความเหมาะสมกับการท างานราชการหรือไม่ ไม่เพียงวัดความรู้เท่านั้น 
ต้องมีการคัด “คนดี” เป็นล าดับแรกและ “คนเก่ง” ล าดับรองลงมาเนื่องจากคนดีสามารถพัฒนาให้เป็น
คนเก่งได้ในอนาคต แต่การพัฒนาคนเก่งให้เป็นคนดียากกว่า และเมื่อเข้ามารับราชการแล้วก็ต้องมีการ
ปลูกฝังให้ตระหนักว่า หน้าที่ของเขาคือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอัน
เป็นที่มาของค่าตอบแทนของพวกเขา ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นผู้น าที่สามารถท าให้บุคลากรภายในองค์กรท างานด้วยความ
เต็มใจมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือให้คนในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการท างาน และประพฤติตน
ตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหาร
ต้องมีการประพฤติตนให้บุคลากรในองค์การเกิดความศรัทธาตามหลักธรรมาภิบาล และประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีมีความยุติธรรม ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
มณฑิรา มีรส (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้น าควรมีบทบาทในการชี้น าองค์กรในการ
ก าหนดทิศทางองค์กร และเป้าหมายขององค์กร ให้อยู่ในรูปแบบการสร้างเสริมการเรียนรู้ที่ส่งผลการด าเนินงาน 
การมีความรับผดิชอบต่อสังคม และให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลโดยการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
คือ การถ่ายทอดเป้าหมายในการด าเนินงานไปสู่บุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยการรับทราบถึง นโยบาย 
เป้าหมาย ทิศทางของการบริหารองค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความเหมาะสม รับฟังปัญหา
ต่าง ๆ  มีวิธีการก ากับให้เกิดระบบงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กร และผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นในการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปตามแบบโครงสร้างในการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน ท าให้การบรหิารงานของผูบ้ริหาร เจา้หน้าที่ รวมทั้งการมีสว่นรว่มของสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงท าให้เกิดความส าเร็จของงานที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลกการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. องค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมทั้งจากส านักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
องค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง องค์กรและประเทศชาติ 
 2. ผู้บริหารควรน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
บุคลากรในองค์กร ในเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร และเน้นย้ าเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรมี
ศักยภาพเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการได้
เป็นอย่างดี ตลอดถึงต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาของบุคลากรในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
เพ่ือที่จะได้พัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

3. ส านักงานอัยการสูงสุดควรน าเรื่องหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเพ่ิมในหลักสูตรอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้าใจถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลและน าหลัก
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ธรรมาภิบาลมาเปน็แนวทางในการปฏิบัติงาน หากบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในการท างานก็จะส่งผลให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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