ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่อ งมือ การตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลริ ม โขง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้
ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ และความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น สามั ญ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรม
ประจา องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง รักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ทุกคน มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง
อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี
ร่ ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชนให้ น่ า อยู่ คู่ คุ ณ ธรรมและดู แ ลสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องไม่ประพฤติตน
อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องมุ่งแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องรักษา
ความลับที่ไ ด้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมู ลที่ เ ป็นความลับโดยข้าราชการ/
พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องรักษา
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ต้องไม่ใช้
สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ ใ นทางทรั พ ย์ สิ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔
ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลริ ม โขง ต้ อ ง
ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อัน
ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง มีหน้าที่ควบคุม
กากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บสวนหาข้อ เท็ จจริ ง หรื อ สอบสวนการฝ่ า ฝื นจริ ย ธรรมนี้
เพื่ อ รายงานผลให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลริ ม โขง หรื อ กรรมการจริ ย ธรรม
พิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลริมโขง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ใน
กรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้
ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลริมโขง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้ มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่ าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อ
ข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง ถู ก กล่ า วหาว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อั น มี
ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าทีฝ่ ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(๖)ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสองแพรก แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดทีไ่ ด้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้ า ราชการที่ ไ ม่ ไ ด้ดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสองแพรก นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓)
ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลริ ม โขง เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้อ ๑๘
คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุ ม ก ากั บ ส่ ง เสริ ม และให้ ค าแนะน าในการใช้ บั ง คั บ
ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ
จรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้อง
ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รั ฐวิส าหกิจ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ส่ ง เอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ใ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ได้ วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว ให้ ส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ให้ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลริ ม โขง เป็ น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐
การด าเนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวน
ทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑
การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็น
การฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจ

หรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ ความส าคั ญ และระดั บ ต าแหน่ ง ตลอดจนหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการด าเนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ป รากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตาม
ข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่
ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓
การด าเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษ
ผู้ ฝ่ า ฝื น ตามข้ อ ๑๙ ข้ อ ๒๐ และข้ อ ๒๒ ให้ น าแนวทางและวิ ธี ก ารสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการ
ตามนั้ น เว้ น แต่ จ ะปรากฏข้ อ เท็ จจริ ง ในภายหลั งที่ อ าจท าให้ ผ ลของการสั่ งการนั้ น
เปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่
เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการ
แก้ไขหรื อดาเนินการที่ถูกต้อง หรื อตักเตือน หรื อนาไปประกอบการพิ จารณาการ
แต่งตั้ง การเข้าสู่ ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อ นขั้นเงินเดือน หรื อการ
พิจารณาความดีค วามชอบ หรือ การสั่ งให้ผู้ ฝ่ าฝื นนั้นปรั บปรุ งตนเองหรือ ได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖
เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่ง
ลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ดาเนินการให้เป็นไปตาม
คาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้ อ ๒๗ ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๒๕ สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙
จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ต่อไป

1. ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
ธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการ
อาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทา
การดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
วินิจฉัย ในกรณีทคี่ ณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าทีต่ ้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผูฝ้ ่าฝืนจริยธรรมต้อง
รายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐ ถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
(4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตาม
(2) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของข้อนีผ้ ่านข้าราชการ
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี

2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กาลังความสามารถที่มอี ยู่ ในกรณีที่ตอ้ งไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย
(2) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่
ของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(3) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยีย่ งที่
ปฏิบัติ ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณี
(4) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
(5) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มหี น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มหี น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอใน
การตรวจสอบ
(6) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีที่สั่ง ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
3. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(1) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กาลัง ความสามารถที่มอี ยู่ ในกรณีที่ตอ้ งไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย

(2) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่
ของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(3) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติ ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสม ของแต่ละกรณี
(4) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจ้งให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
(5) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มหี น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มหี น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอใน
การตรวจสอบ
(6) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีที่สั่ง ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผใู้ ต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
4. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็นญาติพนี่ ้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผูอ้ ื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมือ่ คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ใน

ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มคี วามขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์สว่ นตนหรือส่วนกลุม่ อันจาเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
5. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
โดยอย่างน้อยวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผอู้ ื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่วา่ ก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมี
อคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมตั ิโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้
6. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีมีขอ้ สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีทชี่ อบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานทีม่ ีอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
(2) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีสว่ น
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้

(3) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาเรื่องเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการให้
ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(4) ไม่เลีย่ งกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าว
โดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่น
ใดแทน บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทน
ตนเพื่อปกปิดทรัพย์สิน
(6) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน
หัวหน้าส่วนราชการต้องดาเนินการที่จาเป็น เพือ่ ให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(7) เมื่อได้รับคาร้อง หรือคาแนะนาจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่า
กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระ
เกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดาเนินการทบทวน
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
7. ข้าราชการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง
(1) ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย
(2) ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือ
หน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มอี านาจตามกฎหมาย
(3) ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรือ่ งถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการทีร่ ัฐกาหนดขึ้น เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นทีย่ อมรับกันทั่วไป

(4) ละเว้นการให้สมั ภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดง
ความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(5) ไม่เอือ้ ประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(6) ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
8. ข้าราชการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ
ดาเนินงานเพือ่ การในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(1) ไม่ใช้ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(2) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้อง
ดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
9. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจน
เต็มกาลังความสามารถ
(2) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย
(3) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด

10. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(2) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
11. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีทมี่ ีข้อ
ขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(2) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
ปกครองผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(3) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้
ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(4) ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม
ผลทีไ่ ด้จากการอบรม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย
10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัตริ าชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รบั งบประมาณมา
ดาเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานทีม่ ีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะ ต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการ
ตามแนวทางการ กากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)หมายถึง การให้บริการ
ที่สามารถ ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดและสร้างความเชือ่ มั่นความไว้วางใจ
รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มคี วามหลาก หลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา สาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนิน
กิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)หมายถึง การกระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้

เรียนรูท้ าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่สาคัญที่เกีย่ วข้อง
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่าย
โอนอานาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วย
การปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพ เพื่อผล
การดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
และคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติ
และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย /หญิงถิ่นกาเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)หมายถึง การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพือ่ หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ ด้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุตไิ ม่ได้ในประเด็นที่
สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมี
หลักการที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วม
คิดไปจนถึงการร่วมดาเนินการ ร่วมตรวจสอบ อย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับท้องถิ่นชุมชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางกรอบเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไว้ดังนี้
หมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (4) และ (5) กาหนดให้รัฐต้องดาเนิน
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอืน่ เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้
วางหลักการว่า
การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและ
สนองตอบความต้องการของประชาชน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ได้กาหนดขอบเขตของคาว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และวางแนวทางใน
การปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ คือ 1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น 5) มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ
การดาเนินการของสานักงาน ก.พ.ร.
ปี พ.ศ. 2552 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทาเกณฑ์สาหรับใช้ในการสารวจและ
ประเมินระดับธรรมาภิบาลของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบรวม 10
ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การตอบสนอง
(Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency)
การมีส่วนร่วม (Participation) การกระจายอานาจ (Decentralization) นิติธรรม
(Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus
Oriented)

ปี พ.ศ. 2553 สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการสารวจสถานะการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานของรัฐ โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมจานวน 46
หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัดกระจายทัว่ ทุกภูมิภาค จานวน 19 จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา 14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน พบว่า สถานะการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานของรัฐ
10 หลัก ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการกระจายอานาจ และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ
คือ

1) การปฏิบัติราชการทีอ่ ยู่ในระดับค่อนข้างดี
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และหลักความเสมอภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส่วน
ราชการได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการทาหน้าทีโ่ ดยคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม มีการดาเนินการในการเรียนรู้
และรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและ
การอานวยความสะดวกต่อประชาชนที่รับบริการ รวมถึงจัดช่องการบริการที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างสม่าเสมอ มี
ระบบงานที่เอือ้ ต่อการทางานตามแผนยุทธศาสตร์ และนาไปสู่การปฏิบัติและนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

โดยมีการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ทมี่ ีประสิทธิภาพ และการ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียม
2) การปฏิบัติราชการทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง
ประกอบด้วยหลักการมีส่วนร่วม และหลักการกระจายอานาจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วน
ราชการยังไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควรในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทาง ร่วมแก้ปัญหาในกระบวนการตัดสินใจต่อการจัดบริการของรัฐ การ
ตรวจสอบการทางานของรัฐควรต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารราชการร่วมกับส่วนราชการอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือว่าหลักการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นสาคัญในสังคมไทย โดยส่วนราชการต้องให้
ความสาคัญและดาเนินการอย่างจริงจัง อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน รวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการให้ภาค
ส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการแทนด้วย
3) การปฏิบัติราชการทีอ่ ยู่ในระดับค่อนข้างต่า
คือ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรือ่ งเร่งด่วนที่ส่วนราชการต้องให้ความสาคัญ
มากที่สุด เนือ่ งจากจะเป็นแนวทางสาคัญในการสร้างความสมานฉันท์ของสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ทบทวนและวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ เพื่อให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมีความง่ายต่อความเข้าใจ สะดวกต่อการจดจา และการนาไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้นาเอาประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสาคัญในเรื่อง
ของทัศนคติและพฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผู้นาและผู้ปฏิบัติงาน โดยเห็นควรให้
มีการเพิม่ เติมประเด็นในเรื่องการสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งได้
กาหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท อันประกอบไปด้วยค่านิยมหลัก 9 ประการ ได้แก่
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อันประกอบด้วย
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness)
2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) อันประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)
3) ประชารัฐ (Participatory State) อันประกอบด้วย หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization) และ หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ
(Participation/Consensus Oriented)
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันประกอบด้วย
หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักการย่อย 10 ประการ ได้แก่
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้
ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเพื่ออานวยความสะดวกและลด
ภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจทีล่ ้าสมัยและไม่มีความจาเป็น
2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้าง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสีย่ งและ
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ ีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสม
4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมือ่ มีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวาง
ระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คณ
ุ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการ
แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
5) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความซือ่ สัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและ
เชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
7) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่มี การแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา
การศึกษาอบรม และอืน่ ๆ อีกทั้งยังต้องคานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคมด้วย
8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง

เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
การดาเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ ด้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ
9) การกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอืน่ ๆ ในสังคม
10) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี
จิตสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรง
ตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย8
ประการ (I AM READY) ได้แก่
I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
A - Activeness ทางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ
M - Morality มีศลี ธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
R - Responsiveness คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได้
D - Democracy ยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการทีร่ ัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลักษณะ
องค์กรธุรกิจ แต่เป็นการบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลก
กาลังดาเนินการอยุ่บนพื้นฐานของหลักการนี้ และมีการยอมรับในแนวทางการทางานที่
ยึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มีการให้ความสาคัญกับเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เช่นความ
สนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ในการพัฒนา
นโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเป็น
พลเมืองมากขึ้น
โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมี
การเพิ่มหรือขยายการให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะ
รู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จากการรับฟังประชาชนมากขึ้น และจากการบริการมากกว่าการ
กากับดูแลเท่านั้น ประชาชนและข้าราชการจึงทางานร่วมกัน และระบุปัญหาและแนว
ทางแก้ไขร่วมกันด้วย
ทัศนคติที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่กาลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเนือ่ งจากปัญหา
ในการบริหารงานมีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจานวนจากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอย
วิพากษ์การทางานของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควรจะดาเนินการอย่างไร
คาตอบในเรื่องนีอ้ าจไม่ง่ายแต่การยอมรับที่จะทางานเพื่อบริการสาธารณะอาจจะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยทาให้การทางานประสบความสาเร็จได้ สิ่งที่ยังขาดอยูค่ ือหลักการที่จะแสดง
ถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทางานของหน่วยงานราชการอยู่มาก เช่นเรือ่ งของการบริหาร
รัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการทางาน การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ และการบริหารคุณภาพ
เป็นสาคัญ อย่างไรก็ดีในการบริหารรัฐกิจสิ่งทีจ่ ัดว่ามีค่ามากที่สุดก็คอื การบริการ
ประชาชน
การบริหารรัฐกิจแบบเดิมๆเป็นเรือ่ งที่รัฐบาลให้ความสนใจอยูท่ ี่การให้บริการโดย
ผ่านหน่วยงานของรัฐ มีการกาหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ที่อาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และนักบริหารรัฐกิจจะ
เป็นเพียงผูม้ ีบทบาทในการปฏิบัติตามนโยบายเสียมากกว่า ผู้บริหารจะรับผิดชอบต่อ
นักการเมืองที่ถูกเลือกเข้ามาตามวิถีประชาธิปไตยมากกว่ารับผิดชอบต่อประชาชน มี
เรื่องของการรายงานตามลาดับขั้นในการทางานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ มีการ

ควบคุมโดยผู้บริหารระดับสูงๆต่อไป ค่านิยมสาธารณะจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพและ
การมีเหตุผล องค์กรจะดาเนินการไปด้วยระบบปิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเข้า
มามีสว่ นร่วมของประชาชนมีจากัด บทบาทของนักบริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จัด
องค์กร การจัดหาบุคคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการทา
งบประมาณ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานีล้ ้วนเป็นสิ่งทีผ่ ู้บริหารในองค์กรของรัฐต่างดาเนินการกัน
อยู่เป็นปกติ
บัดนี้การมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความสาคัญกับประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็น
การรวมกลุม่ ของแนวคิดและการปฏิบัติ เป็นหลักการที่ใช้การดาเนินงานแบบเอกชนและ
ธุรกิจในภาคราชการ หรือทาราชการให้เหมือนธุรกิจแต่ไม่ใช่ให้เป็นองค์กรทางธุรกิจ นัก
ทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชาสังคม มนุษยวิทยา
องค์การและการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นผู้ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการอภิปราย
กันถึงหลักการบริหารแนวใหม่ๆขึ้น ซึ่งอาจมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไป
(Denhardt and Denhardt, 2003: 42-43) อาทิ
• การมุ่งให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกากับ ข้าราชการจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนแต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย
• การสารวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชน เพื่อสร้างความสนใจร่วมและ
รับผิดชอบร่วมกัน
• การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ
โดยข้าราชการจะยอมรับที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู้จดั การธุรกิจที่คิด
และทาเสมือนเงินหลวงเป็นเงินของตนเอง
• การคิดอย่างมีกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการต่างๆจะ
สนองความต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการทางานร่วมกัน
• การตระหนักว่าการมีสานึกรับผิดชอบไม่ใช่เรือ่ งง่าย ข้าราชการไม่ควรสนใจแค่เรือ่ ง
ของการทางานตามนโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยูร่ อดของตน แต่ต้องสนใจ
เรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง
มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจสาธารณะด้วย
• การบริการมากกว่ากากับ มีการสร้างค่านิยมร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางนโยบายถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย

• การคานึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคณ
ุ ค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานราชการต่างๆจะประสบ
ความสาเร็จในระยะยาวหากดาเนินการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สร้างการเป็นผู้นาร่วมกันกับประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน
เมื่อพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่กล่าวแล้วจะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัย
สาคัญ เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็น
พลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการดาเนินกิจกรรมเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อเป็นพลเมืองและ
หุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผยข้อมูล การมีสว่ นร่วม การทางานอย่างโปร่งใส
การทางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเป็นคัมภีรส์ าคัญของการบริหารรัฐกิจแนว
ใหม่ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้งหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์ทมี่ ุ่งส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบอานาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมการกระจาย
อานาจเป็นสาคัญ ทั้งนีจ้ ึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุ่งก่อให้เกิดการปฏิรูป
ทางการเมืองแล้วยังมุ่งให้เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการ
บริหารแนวใหม่อีกด้วย อนึ่งหลักการการบริหารแนวใหม่ที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้
คือ การบริหารจัดการทีด่ ี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐ
และเอกชนให้ความสนใจและพยายามที่จะนามาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทางานที่ดี
ที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีหลักการดังกล่าว
ธรรมาภิบาล กับ การบริหารแนวใหม่
ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดสาคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน
เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรือ่ งของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือ
การบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น แทนการสนใจเรือ่ งการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน
เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสาคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การ
ดาเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการ
ปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน การมุ่งดาเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของ
สังคม ประชาชน และสิง่ แวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึง
เข้ามาเป็นเรือ่ งทีท่ ุกภาคส่วนให้ความสาคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมากขึ้น

ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยง
ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสานึกในการทางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้
กระทา พร้อมตอบคาถามหรือตอบสนองต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มี
ศีลธรรม จริยธรรมในการทางาน การคานึงถึงการมีสว่ นร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ
ดาเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนัน้ มีการส่งเสริม
สถานภาพหญิงชาย และการให้ความสาคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส
ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆทีป่ ระชาชนพึงจะ
ได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปใน
ตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในทีส่ ดุ และการมี
ประชาธิปไตยก็นามาสูก่ ารมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้าง
ความสงบสุขอย่างต่อเนือ่ งและสถาพร ตลอดจนนามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวธิ ี
ในส่วนของเอกชนก็มีการมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ซึ่งมีการเรียกว่า เป็น
corporate governance หรือ บรรษัทภิบาล เป็นการสร้าง หลักของการเติบโตของ
บริษัท เพื่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน ซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติสาหรับบุคคลากร
เช่น ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และแข่งขันได้ เป็นต้น การมี
บรรษัทภิบาลเป็นการดาเนินการไปด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเสริมศักยภาพในการ
แข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพ การมีการจัดการที่ดี ช่วยให้ระบบถ่วงดุลที่เกิดขึ้นใน
องค์การดีขึ้น ระบบตรวจสอบจะทาได้ดีด้วย เป็นการใช้หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ให้สิ่งที่ไม่ดีถูกขจัด คงไว้แต่สิ่งที่ดี ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ ‘ มัชฌฺมา
ปฏิปทา” (ทักษิณ ชินวัตร, 2545)
ธรรมาภิบาลมาจากไหน
ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้ว แต่มิได้เรียก
อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรือ่ งธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการที่ดีกันมาตั้งแต่พทุ ธกาลแล้ว โดยหากเราพิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้า จะ
เห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการนามาใช้
ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในศาสนาอื่นๆก็คิดว่ามิได้แตกต่างกันมากนัก

มีคาสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิ
การเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะนาหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและ
สวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) ,
2541) ตามหลักสัปปุรสิ ธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จกั เหตุ เป็นการรู้
กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะทาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มี
ความสานึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ทา ทาให้
ทางานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ
กาลัง ความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไร และทาการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จัก
พอดี รู้กาล รู้กาลเวลาทีเ่ หมาะสม ระยะเวลาทีพ่ ึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้
ว่าเวลาไหนควรทาอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุมชน รูจ้ ักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควร
ประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทาให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติ
ธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่ง
บุคคล เป็นการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้วา่ ธรรมาภิบาล
สาหรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มีได้นามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่
สังคมไทย โดยองค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบ
ยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบที่
ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นจากประชาชนในภาค
ส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการตืน่ ตัวในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อให้ประเทศกาลัง
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการนาเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมี
หลักการพื้นฐานคล้ายกัน หลักการพื้นฐานทีส่ าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส สานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล

คาว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคาว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มา
จากคาภาษาอังกฤษว่า good governance โดยคาว่า governance (การอภิบาล) คือ
วิธีการใช้อานาจเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม +
อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีในการอานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์กร (โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ทาการให้คาจากัดความสั้นๆนี้ไว้
ในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบันพระปกเกล้า) อย่างไรก็ดี คาว่า good governance นี้
คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “ วิธีการ
ปกครองที่ด”ี แต่นักวิชาการบางท่านใช้คาว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” (ฺBoonmi, 2002)
ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มี
การให้ความหมายโดยทางกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมา
ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้นาเสนอคาว่า “ธรรมาภิบาล” (จานง ทอง
ประเสริฐ, 2545 ) และทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ใช้คาว่า “การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานใช้คาว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธสิ ถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546) อย่างไรก็
ตามในที่นี้จะขอใช้คาว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย กระชับ
และเข้าใจกันอยู่มากแล้ว
ในส่วนของประเทศไทยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้กาหนด
แนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาค
ประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิดการประสาน
ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงให้ความสาคัญอย่าง
ต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยได้ขยายกรอบการดาเนินงานให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจ
เอกชน การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของกลไกตรวจสอบทั้งทีจ่ ัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะ
ในภาคประชาชน รวมทัง้ การปลุกจิตสานึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความพอดี เพื่อเป็นรากฐานสาคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดใี นสังคมไทย
ผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ได้มีการ
จัดทาแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวทางการ
กระจายอานาจ แต่ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นสาคัญในเรื่องของการ
บริหารจัดการที่ดี แต่ได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ทีไ่ ด้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดไี ว้ 6 ประการ
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 และ 9 และใช้เป็นหลักการในการดาเนินการให้มีผลในทางการสร้างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ธรรมาภิบาลคืออะไร
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมาย
ของ “การปกครอง” หรือ “การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจ
และกระบวนการที่มีการนาผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คาว่าการปกครองหรือการ
บริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการ
บริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือ
ระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี มีคนจานวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งคาจากัก
ความของธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คาว่า governance เป็นเรื่องของ
การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อานาจ ขณะที่ good governance เป็นการรวมคาของ ธรรม
และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการอานาจ เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ
อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย

ของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือเพือ่ การมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คอื
การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ แต่
อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้นาไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรร
มาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อ
การบริหารจัดการที่ดี
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรือ่ งของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่
หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทางาน ซึ่งหากมีการ
นามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีทสี่ ุดคือ
ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ
, 2545)
ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ขององค์กรที่นามาใช้ หลักการที่มผี ู้นาไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
มุ่งฉันทามติ การมีสานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคานึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสาคัญที่มี
การนามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคาถามว่าหลักการ
ต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือ
น้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คาตอบทีอ่ าจเป็นไปได้ก็คือการจัดทาตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะ
ได้เข้าใจและนาไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
หลักการต่างๆทีอ่ ธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนาไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาล
อาจประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนาเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้
และจะให้ความสาคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของ
หน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สาหรับประเทศไทยแล้ว เนือ่ งจากได้มี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้
ความสาคัญกับหลักการสาคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนาเสนอรายละเอียด

ของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบัน
พระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้
รูปที่ 1 หลักการสาคัญของธรรมาภิบาล
1. ด้านหลักนิตธิ รรม Rule of Laws
หลักการสาคัญอันเป็นสาระสาคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7
หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มคี วามผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”
และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
1.หลักการแบ่งแยกอานาจเป็นพื้นฐานที่สาคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการ
แบ่งแยกอานาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจการ
ตรวจสอบอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
2.หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิใน
เสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่า
เป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการสาคัญตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
3.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจาก
กฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่
พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลา
การมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่
จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้ หา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝา่ ยนิติ
บัญญัติหรือฝ่ายปกครองทีออกกฎหมายลาดับรอง กาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้
เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลัก
ความพอสมควรแก่เหตุ
5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผูพ้ ิพากษาสามารถทาภาระหน้าที่ในทางตุลา
การได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพ้ พิ ากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมาย

และ ทาการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของ
ความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคูค่ วาม ความอิสระจากรัฐ และ
ความอิสระจากสังคม
6. หลัก “ไม่มคี วามผิด และไม่มโี ทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีขอ้ บัญญัติทาง
กฎหมายให้เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้
7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ
ยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และหาก
กฎหมายทีอ่ ยู่ในลาดับที่ต่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มผี ล
บังคับ
2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอด
จากการทาผิดวินยั และหน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทปี่ ลอดจาก
คอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption
โดยรวมหมายถึง การทาให้เสียหาย การทาลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติ
และกฎหมาย สาหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และ
เป็นพฤติกรรมทีส่ ่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมือ่
พิจารณาเรือ่ งของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรือ่ งต่อไปนี้
1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าทีก่ ฎหมายกาหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
3. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่
มากกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
4. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
สาหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้น
เป็น การกระทาผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบ

ของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านความโปร่งใส Transparency
ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สอบสวน เป็นต้น
2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3) ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม รับรู้การทางาน
4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
6) มีฝา่ ยบัญชีที่เข้มแข็ง
2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีคา่ ตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
2) มีคา่ ตอบแทนเพิ่มสาหรับการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
3) มีคา่ ตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูท้ าผิดอย่างยุติธรรม
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทาผิด
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทาผิดทีม่ ีประสิทธิภาพ
5) หัวหน้างานลงโทษผูท้ ุจริตอย่างจริงจัง
6) มีการปรามผูส้ ่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว

4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ประชาชนและสือ่ มวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
3) ประชาชน สือ่ มวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดย
วิธีการต่างๆ มากขึ้น
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ
4. หลักการมีสว่ นร่วม Participation
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มผี ลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งมีการนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบ
เปิด กล่าวคือ เป็นการสือ่ สารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธกี ารที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทา
หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ
หลักการมีสว่ นร่วมประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 4 หลักการคือ
1.ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายทีส่ ุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทา
หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ
2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมาก

ขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีขอ้ เสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผูฟ้ ัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น
3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ
กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรือ่ งซับซ้อนและมีขอ้ โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่
ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหา
ข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน
เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการ
พัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ใน
ระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. หลักสานึกรับผิดชอบ Accountability
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคาถามหรืออธิบายเกีย่ วกับพฤติกรรมได้
เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรือ่ งของความ
พร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า
สานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บคุ คลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้
ยอมรับในภาระกิจที่ได้รบั มอบหมายและนาไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
หลักการย่อยดังนี้
1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสาคัญสิ่งแรกของระบบสานึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การ
จะต้องทาการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้
ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมือ่ ไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
จากเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่
ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็น

เจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนีร้ ่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกาลังคนร่วมใจกัน
ทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ อยู่ทคี่ วามสามารถของหน่วยงาน
ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะนา
ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทางานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในองค์การ
4. การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลีย่ นแปลงมักจะมีการ
ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเพือ่ ให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
5. การมีแผนการสารอง
ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ ต้องมีการ
วางแผนฟื้นฟู ทีส่ ามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และ
นโยบายของ องค์การ และทีส่ าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์
อย่างเปิดเผย
6. การติดตามและประเมินผลการทางาน
องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลงาน
ที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดต้องมีการดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่
ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
6. หลักความคุม้ ค่า Value for Money
หลักการนี้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้
ทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรร
มาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
1. การประหยัด หมายถึง
1.1 การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน
1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทารายงานการเงิน
1.5 การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง
2.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน
3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง
3.1 การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
3.2 การมีการเน้นผลงานด้านบริการ
3.3 การมีการประเมินผลการทางาน
3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้นา
เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานทีต่ ้องการใช้
หลักการบริหารแนวใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมี
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มอี ยูแ่ ล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง
ของการนาหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและนาไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และ
สามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ทาให้ผู้บริหารสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นได้
ทาอย่างไรจึงธรรมาภิบาลจึงจะยั่งยืน
เพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุกๆส่วนนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและ
ยั่งยืนจาเป็นต้องมีปัจจัยสาคัญหลายๆปัจจัย ทีน่ อกเหนือจากความตระหนักของ
บุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารแล้ว คือ ความต่อเนือ่ งหรือความยั่งยืนของการเป็น
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and
national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึง
ความหมายที่แท้จริงอยูอ่ ย่างกว้างขวาง แต่มิตทิ ี่สาคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน
การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของ
ประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วงทาให้การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้

เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสว่ น
ร่วมในการกาหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการดาเนินการของรัฐ ทาให้เกิดความ
โปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีสานึก
รับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธสี ่งเสริมการมีสว่ นร่วมของบุคคลกลุม่ ต่างๆ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็น
ประชาธิปไตยนามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ (BoutrosGhali,2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล
มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทาง
นโยบาย ประชาธิปไตยนามาสู่การหลีกเลีย่ งทรราช การมีสทิ ธิเสรีภาพ มีการแสดง
ความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้อง
ความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่นามา
สู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ (Robert Dahl, 2000: 38-44.) และที่สาคัญ
กระบวนการประชาธิปไตยนามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการ
เจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็นามาซึ่ง
แนวทางทีส่ าคัญทีส่ ุดสาหรับประชาชนในการปกป้องและนาเสนอความสนใจของพวก
เขา (Diamond, 1998)
การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพือ่ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย การบริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่อง
ยาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยทาให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริม
เสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการเลือกตั้งได้ผู้จะทาหน้าที่ใน
กระบวนการนิติบัญญัตไิ ด้อย่างเสรีและเป็นธรรม
ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริง
แล้วธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกือ้ หนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็น
ประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยสาคัญของการเป็น
ธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือทาให้เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น หลักของนิติธรรม
นิติรัฐ ผู้มีอานาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพือ่
ประชาชนโดยรวม ทั้งนีเ้ พื่อให้คงความมีอานาจของตนและพวกต่อไป กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพื่อกาจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการทางานของภาครัฐได้ ตราบนั้นผู้มอี านาจสามารถ

ทางานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอยตอบคาถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตัดสินใจ และทีส่ าคัญหากใช้หลักการนี้มากๆ การมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนามาสู่การหลุดจากอานาจได้
อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยทีย่ ั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตย
จะเกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความ
เชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง
มีการมีสว่ นร่วมทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้นาเป็นผูแ้ ทน
ประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

