
 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

การวิจัยเร่ือง“การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1”

คร้ังน้ี ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลจังหวัด 

5. ขอมูลเบื้องตนของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ความหมายของนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

วรเดช จันทรศร (2551, หนา 105) ไดใหความหมายวา นโยบายสาธารณะเปนเสมือนกลไก

หลักสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหงดวยเหตุที่นโยบาย                       

เปน“กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึ้น” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่

รัฐบาล”หรือ “หนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้น” เพื่อเจตนาในการแกไขปญหา (ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว)  

วิจิตร ศรีสอาน (2549, หนา 8) ไดเปรียบเทียบวา นโยบายเปรียบเสมือนเข็มทิศและหางเสือ

ในการเดินเรือที่จะพาเรือไปในทิศทางที่กําหนดไวไดดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนที่จะตองกําหนด

นโยบายการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันเพื่อ          

จะพาประเทศใหพฒันาไปในทิศทางที่ตองการ 

มยุรี อนุมานราชธน (2547, หนา 208) ไดใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมาย 

ถึง การแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายซึ่งอาจเปนกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่เปนรูปธรรมประกอบดวย การจัดหา

ทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพื่อ           

ตอบสนองวัตถุประสงคที่กําหนด การออกแบบองคการ และการดําเนินงานใหเปนไปตาม             

แนวทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2544, หนา 13) กลาววา นโยบายเปนขอความหรือความเขาใจ

อยางที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของผูบริหารและของหนวยงาน 
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สมพร เฟองจันทร (2540, หนา 157) ไดใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปน

กระบวนการเปนผลตอเน่ืองมาจากขั้นตอน การกําหนดนโยบายมีความตอเน่ืองนอกจากน้ันยังเปน

กิจกรรมที่มีการกาํหนดเปาหมายไวลวงหนาวาตองการผลสุดทายเปนเชนไร 

Edwards (1980) ไดใหคํานิยามการนําเอานโยบายไปปฏิบัติวา เปนขั้นตอนของการกําหนด

นโยบายระหวางการกําหนดนโยบายกับผลตอเน่ือง (Consequences) ของนโยบายที่จะมีผลกับ

ประชาชนถานโยบายน้ันๆไมมีความเหมาะสม แนวทางที่เสนอมาเพื่อแกไขปญหาก็คงไมสัมฤทธิ์

ผลไมอาจแกปญหาได อยางไรก็ดีแมแตนโยบายที่ถูกกําหนดมาเปนอยางดีแตถาการนําเอานโยบาย

น้ันๆ ไปใชไมมีประสิทธิผลพอก็ยอมทําใหจุดมุงหมายที่กําหนดไวไมอาจบรรลุไดเชนกัน 

Van Meter and Van Horn (1975) ความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการ

ขององคการที่ตอเน่ืองเปนพลวัต ซึ่งไดรับการปรุงแตงและหลอหลอมโดยปฏิสัมพันธระหวาง

เปาหมายและกลยุทธของนโยบายกับสภาพขององคการที่รับผิดชอบ ในการดําเนินการใหสําเร็จ

ลุลวงตามเปาหมายนโยบายโดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอม ระหวางเปาหมายและกลยุทธที่

กําหนดไวกับขอจํากัดเงื่อนไขและสภาพแทจริงของหนวยปฏิบัติ 

สรุปไดวา นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชในการดําเนินงานหรือ

ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545, หนา 102-117) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ               

นํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

1.  ลักษณะของนโยบาย 

โดยงานวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา ลักษณะบางประการของนโยบายจะมีสวนในการ

กําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายน้ันๆ ลักษณะดังกลาวไดแก 

1) ประเภทของนโยบาย 

Van Meter and Van Horn (1975) กลาววา การปฏิบัติตามนโยบายจะประสบความสําเร็จ

มากที่สุด เมื่อนโยบายน้ันเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆนอยที่สุดในทางตรงกันขามถา

นโยบายเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงมากและมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคโอกาสที่

นโยบายน้ันจะประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติจะมีนอย นโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

มากๆ แตวาความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคมีสูงจะประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย แตความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคมีนอย 

Sabatier and Mazmanian (1981) ใหขอสรุปที่ คอนขางคลายคลึงกันหลังจากที ่             

ทั้งสองทบทวนผลงานทางวิชาการที่ผานมาก็ใหขอสรุปวา นโยบายมุงหวังใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่มุงหวังให

มีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง 
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2) ผลประโยชนสัมพันธของนโยบายน้ัน 

Van Meter and Van Horn (1975) กลาววา ปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายอีก

ปจจัยหน่ึงคือนํ้าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายน้ัน จะผลักดันใหเกิดขึ้นมา

โดยกลาววา ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายจะขึ้นอยูกับความแพรหลายของการรับรูวา

นโยบายน้ันใหประโยชนมากกวานโยบายอ่ืนๆ ที่มีอยูมากนอยเพียงใด 

3) ความสอดคลองกับคานิยมที่มีอยู ประสบการณที่ผานมาและความตองการของผูที ่

จะไดรับผลกระทบจากนโยบายน้ันนโยบายจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด

น้ันขึ้นอยูกับขีดขั้นของความสอดคลองระหวางนโยบายน้ันกับคานิยมที่มีอยู ประสบการณที่ผานมา

และความตองการของผูที่จะไดรับผลกระทบจากนโยบายน้ันเปนสําคัญ 

4) ความเปนไปไดในการทดลองปฏิบัติ 

ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายบางสวนจะขึ้นอยูกับวานโยบายน้ัน สามารถ

นํามาทดลองปฏิบัติในลักษณะของโครงการทดลองกอนไดหรือไม นโยบายที่สามารถนํามาทดลอง

ปฏิบัติกอนได จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากวานโยบายที่ไมสามารถทําเปนโครงการทดลอง

กอนได 

5) ความเห็นผลของนโยบายน้ัน 

นโยบายที่สามารถสงผลที่สามารถเห็นไดชัดเจนจะมีโอกาสในการประสบความ 

สําเร็จในทางปฏิบัติมากกวานโยบายที่ไมสามารถชี้ใหเห็นถึงผลที่ชัดเจน 

6) คุณภาพของการสงขอมูลยอนกลับ 

Vepa (1974) มีความเห็นวา การควบคุมดูแลและประเมินผลนโยบายอยางสม่ําเสมอ

เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของนโยบายน้ัน และเห็นวาก็มีความเห็นคลายคลึงกันเขา

กลาววา คุณภาพของการสงขอมูลยอนกลับมีความสําคัญมากกวาความสําเร็จของนโยบาย

โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่พยายามเสนอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ และนโยบายที่ทํากันเปนกิจวัตร

และมีมานานแลว 

2. วัตถุประสงคของนโยบาย 

การมีตัวชี้ที่จะแสดงใหเห็นถึง วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายเปนองคประกอบ

หน่ึงที่จะนําไปสูความสําเร็จของนโยบายน้ันลักษณะตางๆ ตอไปน้ีเปนสิ่งที่จะมีผลตอความสําเร็จ 

ของนโยบาย 

1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค 

Sabatier and Mazmanian (1981) ใหความเห็นวา การที่นโยบายจะไดรับการปฏิบัติ

ใหบรรลุวัตถุประสงคมากนอยแคไหนน้ัน ขึ้นอยูกับความชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบาย

น้ันๆ ดวยและเห็นวา โอกาสการตีความผิดอันเปนสาเหตุที่นําไปสูความลมเหลวของนโยบายน้ันจะ

เกิดขึ้นไดงายมาก หากวานโยบายน้ันมีวัตถุประสงคไมชัดเจนและผูกําหนดนโยบายเองก็ไมให 
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ความกระจางเกี่ยวกับวัตถุประสงคนโยบายน้ัน 

2) ความสอดคลองตองกันของนโยบาย 

วัตถุประสงคของนโยบาย นอกจากจะตองชัดเจนแลวยังตองสอดคลองเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันดวย ความสําคัญหรือความสอดคลองดังกลาวตอความสําเร็จของนโยบาย เปนที่ยอมรับ

กันทั่วไปโดยนักวิชาการหลายคนเชน Sabatier and Mazmanian (1980) Van Meter and Van Horn 

(1975) 

3) ความยากงายในการรับรู 

วัตถุประสงคนอกจากจะตองกระจางชัดและสอดคลองกันแลว ยังจะตองงายแกผูที่

นํานโยบายไปปฏิบัติที่จะรับรู Edwards (1980) มีความเห็นเชนเดียวกันโดยกลาววากอนที่ผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายน้ันได เขาเหลาน้ันจะตอง

รูวามีนโยบายออกมาแลว รูวานโยบายเหลาน้ันมีวัตถุประสงคอยางไร 

4) ดัชนีชี้ความสําเร็จของนโยบาย 

ความสําเร็จของนโยบายขึ้นอยูกับวานโยบายน้ันไดแสดงใหเห็นวา อะไรคือดัชนีที่

จะชี้วานโยบายน้ันประสบความสําเร็จ Van Meter and Van Horn (1975) กลาววา การศึกษาการปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายน้ัน เราจะตองรูถึงดัชนีตัวชี้วัดวัตถุประสงคของนโยบายน้ัน Pressman and 

Wildavsky (1973) กลาววา เราไมมีทางที่จะรูวานโยบายน้ันๆ สําเร็จหรือลมเหลวถาเราไมมีดัชนีที่

จะใชชี้วัด 

5) ความเที่ยงตรงของขาวสารที่มีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

Edwards (1980) กลาววา ถาคําสั่งขาวสารหรือขอมูลตางๆ ที่ผูกําหนดนโยบายมีไป

ยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนเทาไร โอกาสที่นโยบายน้ันจะไดรับการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยดีก็มีมากขึ้นเทาน้ัน 

3.  ความเปนไปไดทางการเมือง 

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมทางการเมืองที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบายอาจจะกอใหเกิดปญหาในบางประการ ซึ่งไมควรจะมองขามไปตัวแปรตอไปน้ีมีสวนใน

การสงผลกระทบถึงความเปนไปไดทางการเมืองของนโยบายน้ัน ไดแก 

1) การเจรจาระหวางรัฐบาลกับเอกชน 

ความสําเร็จของนโยบายจะขึ้นอยูกับระดับของการสนับสนุนหรือคัดคานที่กลุม

ธุรกิจเอกชนมีตอนโยบายน้ันๆ และก็ตระหนักถึงความสําคัญขอน้ี เขากลาววานโยบายที่จําเปน

จะตองมีการเจรจาตกลงกันระหวางรัฐบาลกับเอกชนอยูเสมอ มักมีโอกาสจะประสบปญหาเมื่อ

นํามาปฏิบัติ 

2) การสนับสนุนจากทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ 

นโยบายที่ขาดการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกลุมผลประโยชนและบุคคลที่สําคัญๆ 
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ในวงการรัฐบาลและรัฐสภาจะมีโอกาสอยางมากที่จะถูกโจมตีจากหลายๆฝายเมื่อเสนอเขามาใน

กระบวนการทางนิติบัญญัติ และนโยบายน้ันมักจะถูกเปลี่ยนแปลงแกไขใหผิดไปจากจุดมุงหมาย

ด้ังเดิม จนบางคร้ังทําใหไมสามารถปฏิบติัตามเปาหมายที่วางไวเมื่อรางนโยบายได 

3) ผลกระทบของนโยบายที่มีตอกลุมอาชีพทีม่ีอิทธิพล 

นโยบายที่กลุมอาชีพที่มีอิทธิพลเห็นวาจะสงผลกระทบในทางลบตอกลุมของตนจะ

ประสบปญหาในการนําไปปฏิบัติเปนอยางมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุมดังกลาวจะใชอิทธิพลทั้งทาง

การเมืองและทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะยับยั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว 

4) การสนับสนุนจากชนชัน้นํา 

Vepa (1974) ย้ําถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากชนชั้นนําในประเทศที่มีตอ

นโยบายน้ันโดยกลาวในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายหากนโยบายไมไดรับการสนับสนุนอยาง

จริงจังจากชนชั้นนําแลว โอกาสที่การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จจะมีนอย 

5) การสนับสนุนจากสื่อมวลชน 

Van Mete and Van Horn (1975) กลาววา การสนับสนุนจากสื่อมวลชนตลอดจน

ประชาชนโดยทั่วไปมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการผลักดันนโยบายน้ันประสบความสําเร็จ นโยบายที่

ขาดการสนับสนุนจากสื่อมวลชนหรือประชาชนโดยทั่วไปจะประสบปญหาในทางปฏิบติัอยางมาก 

6) การสนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

Vela (1974) กลาววา โครงการพัฒนาตางๆ ในประเทศกําลังพัฒนาถาตองการที่จะให

ประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติโครงการน้ัน จะตองเสนอความตองการที่แทจริงของชุมชนที่เปน

เปาหมายถึงกบัเสนอวา โครงการพัฒนาตางๆจะตองพยายามใหคนในชุมชนมีสวนรวมใหมากที่สุด 

4.  ความเปนไปไดทางเทคนิคหรือทฤษฎี 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมักจะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และการเปลี่ยนแปลงแตละ

คร้ังมักจะสงผลอยางสําคัญตอการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตางๆ เพราะฉะน้ันความเปนไปได

ทางเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งสาํคัญมาก ลักษณะตางๆตอไปน้ี จึงเปนลักษณะที่ควรใหความสนใจ 

1) การรางนโยบาย 

นโยบายที่มีลักษณะไมยุงยากสลับซับซอนและมีผูเกี่ยวของในการดําเนินการไมมาก

นัก จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติมากกวา นโยบายทีม่ีโครงสรางสลับซับซอน มี

ผูคนหรือหนวยงานมาเกี่ยวของมากมาย 

2) ขอเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

นโยบายที่ตองการใหผูปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยทําอยูจนเคยชินจะมี

โอกาสที่จะประสบปญหาในการนําไปปฏิบัติ การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย จะประสบปญหาถา

หนวยงานที่รับผิดชอบตองเผชิญกบัปญหาที่แตกตางจากแนวทางที่เคยปฏิบัติกันเปนประจํา 

3) ทฤษฎีที่เชื่อถือได 
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Pressman and Wildavsky (1973) กลาววา ทฤษฎีที่เชื่อถือไดก็เปรียบเหมือนแผนที่ที่

ดีน่ันเอง การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงจะมีปญหามากถาปราศจากแผนที่ที่ดี นโยบายก็

เปรียบเสมือนสมมติฐานวาถามี ก และ ข จะเกิด ค สมมติฐานดังกลาว ควรจะต้ังอยูบนรากฐานของ

ทฤษฎีที่นาเชื่อถือได 

4) ลักษณะของเทคโนโลย ี

Vepa (1974) ยืนยันวา นโยบายที่จะนําไปใชในการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไวน้ัน

ตองเปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกับสถานการณหรือภาวะแวดลอมที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังน้ัน

ขอเสนอตางๆ ของนักวิชาการหรือที่ปรึกษาของชาวตางชาติ ประเทศอาจจะไมสอดคลองกับสภาพ 

การณในประเทศที่กําลังพัฒนาก็เปนไปได 

5. ความพอเพียงของทรัพยากร 

Edwards (1980) ยืนยันวา นโยบายจะประสบความสําเร็จน้ันตองไดรับการสนับสนุน

ทางทรัพยากรทั้งดานการเงินและกําลังคนอยางเต็มที่ มิฉะน้ันนโยบายน้ันจะปรากฏอยูบนหนา 

กระดาษเทาน้ันเอง ปจจัยทางดานทรัพยากรตอไปน้ีเปนปจจัยที่ตองคํานึงถึงอยางมาก 

1) การสนับสนุนทางดานการเงิน 

Sabatier and Mazmanian (1980) กลาววา นโยบายจะประสบความสําเร็จในทาง

ปฏิบัติตองไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินอยางพอเพียง Vela (1974) ก็ย้ําความเห็นน้ีเชนกัน

โดยกลาววา การขาดแคลนดานการเงินมักจะเปนขออางที่นํามาใชเสมอๆ เมื่อการปฏิบัติตาม

นโยบายมปีญหา 

2) กําลังและคณุภาพของบุคลากร 

Edwards (1980) กลาววา จํานวนบุคลากรที่จะนําเอานโยบายไปปฏิบัติน้ันตามปกติ

มักจะมีนอยกวาจํานวนที่ตองการ สําหรับการปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จผลของการขาดแคลนกําลังคน

ดังกลาวจะมีสวนโดยตรงตอความไมมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย 

3) ปจจัยทางดานบริการ 

Edwards (1980) กลาววา การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ  สถานที่ทําการ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ที่ดิน และอุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จะมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย

เชนเดียวกับการขาดแคลนกําลังคนและงบประมาณ 

6. ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

Edwards (1980) โครงสรางของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติจะสงผลอยางมากตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายน้ัน ลักษณะตอไปน้ีจะเปนลักษณะที่ควรจะใหความสนใจ 

1) ประเภทของหนวยงาน 

Sabatier and Mazmanian (1981) กลาววา นโยบายที่ประสบความสําเร็จน้ันมักจะเปน 
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นโยบายที่มอบหมายใหแกหนวยงานที่มีอยูแลวและสนับสนุนนโยบายน้ัน และก็เปนหนวยงานที่มี

กําลังคนและทรัพยากรอ่ืยๆ พรอมอยูแลวหรือไมก็ตองเปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นใหมโดยแรงผลักดัน

ของกลุมการเมืองที่มีอํานาจขณะน้ัน 

2) โครงสรางและลําดับชั้นการบังคับบัญชา 

ระดับชั้นการบังคับบัญชารวมทั้งจํานวนผูอยูใตบังคับบัญชา จะมีผลอยางมากตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติและเสนอวา ถาการติดตอสื่อสารและการ

ควบคุมบังคับบัญชาเปนเร่ืองที่สําคัญ สําหรับนโยบายหนวยงานขนาดเล็กที่มีระดับชั้นการบังคับ

บัญชานอยมีจํานวนผูใตบังคับบัญชามาก จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติมากกวา หนวยงานขนาดใหญที่มีระดับชั้นและสายการบังคับบัญชามากมาย แตมีผูอยูใต

บังคับบัญชานอย 

3) ความสามารถของผูนํา 

การวิเคราะหโครงการที่ประสบความสําเร็จ 10โครงการ พบวาภาวะผูนําที่เขมแข็ง

ซึ่งมีความสามารถในการระดมการสนับสนุนจากแหลงตางๆ กับความสามารถในการสังเคราะห 

เพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นมาเปนองคประกอบรวมที่สําคัญของทั้ง 10 โครงการสวน Vepa (1974) ซึ่ง

ศึกษาโครงการและนโยบายตางๆในเอเชีย พบวาภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของ

โครงการหรือนโยบายเชนกัน 

4) ความสัมพันธกับหนวยงานที่กําหนดนโยบาย 

Van Meter and Van Horn (1975) เนนถึงสายใยความสัมพันธอยางไมเปนทางการ

ระหวางหนวยปฏิบัติตามนโยบายกับหนวยงานที่กําหนดนโยบาย ยิ่งความสัมพันธดังกลาวมีมาก

โอกาสที่นโยบายจะประสบความสําเร็จจะมีมาก 

5) ลําดับขั้นของการสื่อสารแบบเปด 

Van Meter and Van Horn (1975) เสนอวา การสื่อสารแบบเปดซึ่งรวมถึงการเปด

โอกาสใหมีการพูดคุยกับบุคคลภายนอก การเปดโอกาสใหมีการสรางสายใยแหงความสัมพันธทั้ง

ในแนวต้ังและแนวนอนอ่ืนๆ จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย 

7. ทัศนคติของผูท่ีนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

นโยบายหลายเร่ืองจัดอยูในจําพวกที่ผูปฏิบัติไมมีผลประโยชนเกี่ยวของ นโยบายเหลา  

น้ีอาจนําไปปฏิบัติอยางจริงใจ ซึ่งจะตรงขามกับนโยบายที่ขัดกับความรูสึกพื้นฐาน ผลประโยชน 

ของผูปฏิบัตินโยบายประเภทหลังน้ี จะนําไปปฏิบัติอยางไมสูเต็มใจและอาจบิดเบือนใหเปนไปใน

แนวทางที่พวกเขาตองการ ลักษณะทางทัศนคติตอไปน้ีอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของนโยบายได 

1) ทัศนคติที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย 

Van Meter and Van Horn (1975) กลาววา ความเขาใจของผูปฎิบัติที่มีตอวัตถุประสงค 
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ของนโยบายทิศทางของทัศนคติทีม่ีตอนโยบายน้ัน รวมตลอดถึงความผูกพันที่มีตอนโยบายมีผลตอ

ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในนโยบายที่ผูปฏิบัติ จะนําไปปฏิบัติดวยดีตองเปนนโยบาย

ที่ผูปฏิบัติเขาใจเห็นดวยและมีความรูสึกผูกพัน 

2) ผลกระทบที่จะมีตอพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏบิัติ 

ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนําเอานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญมาก

นโยบายที่มีผลใหผูปฏิบัติตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวทางเดิมที่ปฏิบัติเปนเวลาชานาน

แลวมักจะประสบความลมเหลว สวนนโยบายที่ไมกระทบกระเทือนตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติจะมี

โอกาสสําเร็จสูง 

3) ความขัดแยงที่มีตอคานิยมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ความขัดแยงเน่ืองจากคานิยมของผู นํ านโยบ ายไปป ฏิบั ติไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของนโยบายจะสงผลไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย ถาผูนํานโยบาย

ไปปฏิบัติเพียงแตไมเห็นดวยกับนโยบายเทาน้ัน ก็จะนําไปสูการเพิกเฉยละเลยไมปฏิบัติตาม

นโยบายหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะสวนที่ไมขัดกับคุณคาที่ตนเองยึดถือ ซึ่งในที่สุดจะทําใหนโยบาย

ลมเหลว 

4) ผลกระทบที่มีตองาน อํานาจ ศักด์ิศรี ผลประโยชนของผูนําเอานโยบายไปปฏิบัติ 

ผลกระทบที่นโยบายจะมีตองาน อํานาจ ศักด์ิศรี หรือผลประโยชนของผูนํานโยบาย

ไปปฏิบัติมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของนโยบายน้ันๆ การมอบหมายนโยบายใหกับผูที่มี

ความเห็นหรือผลประโยชนไมสอดคลองกับนโยบายน้ันๆ ก็เทากับเปนการเรียกรองหาความยุงยาก

น่ันเอง เน่ืองจากผูกําหนดนโยบายจะตองแสวงหาวิธีการนานัปการมาควบคุมพฤติกรรมของผูไม

เห็นดวยเหลาน้ัน 

8. ความสัมพันธระหวางกลไกตางๆ ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ลักษณะสําคัญตอไปน้ีจะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย 

1) จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายมีมากขึ้นเทาใด ปญหาเร่ือง

การประสานงานระหวางหนวยงานเหลาน้ันก็จะมีมากขึ้นเทาน้ันและยิ่งปญหาเร่ืองการประสานงาน

มีมากเทาใด โอกาสที่นโยบายจะลมเหลวก็มมีากขึ้นเทาน้ัน 

2) จํานวนจุดตัดสินใจ 

Sabatier and Mazmanian (1981) กลาววา จํานวนจุดตัดสินใจ (Clearance Points) ของ

นโยบายตางๆ จะมีมากนอยตางกันยิ่งจํานวนจุดตัดสินใจมีมากเทาใด ความลาชาในการปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายก็มีมากขึ้นเทาน้ัน จุดตัดสินใจจํานวนมากน้ีเองที่ทําใหนโยบายของรัฐบาลกลาง

มักจะมโีอกาสในการประสบปญหามากกวานโยบายของรัฐบาลทองถิ่น 
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3) ความสัมพันธด้ังเดิม 

ลักษณะของความสัมพันธด้ังเดิม ระหวางหนวยงานที่รวมกันปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบายจะมีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายน้ันๆ ในขณะที่ความรวมมือ

กันอยางดีในอดีตจะสงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยดี ความขัดแยงด้ังเดิมก็จะพาไปสู

ความลมเหลว 

4) การแทรกแซงของหนวยงานระดับบน 

การแทรกแซงของหนวยงานระดับบน มีผลอยางมากตอการปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบาย Sabatier and Mazmanian (1981) ถึงแมจะมีจุดตัดสินใจไมมากมีลําดับขั้นของการบังคับ

บัญชานอย นโยบายน้ีอาจจะประสบปญหาไดถาถูกแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนมากเกิน

สมควรและเสนอความเห็นวา นโยบายที่มุงเสริมสรางขวัญมากกวาการลงโทษ มักจะมีปญหาหาก

ขาดการสนับสนุนทางการเมืองที่ดีพอ นโยบายที่พยายามใชแรงจูงใจตางๆมักจะประสบปญหา

เน่ืองจากหนวยงานที่วางนโยบายขาดความรูความเขาใจที่ดี ในการจูงใจคนใหเปลี่ยนพฤติกรรม 

มยุรี อนุมานราชธน (2547, หนา 211) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติวามีองคประกอบดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานที่เอ้ืออํานวยตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอุปสรรคใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูบริหารเพราะอุปสรรคน้ัน มักอยูใน

สภาพแวดลอมภายนอกตัวนโยบายและอยูภายนอก หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติหรืออาจเปน

อุปสรรคทางการเมืองกลาวคือ แนวทาง/มาตรการที่จําเปนตองใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติไมเปนที่

ยอมรับและถูกคัดคาน โดยกลุมที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือกลุมที่มีอํานาจขณะน้ันไดแก (พรรค

การเมืองสหภาพแรงงานทหาร) และผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมอาจดําเนินการอะไรไดนอกจากให

ขอมูลแกผูกําหนดนโยบายไดรับทราบปญหา เพื่อนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ัน 

2. เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการดาน

เวลาและทรัพยากรมักจัดเปนขอจํากัดภายนอกตัวนโยบาย นโยบายที่มีความเปนไปไดทางดาน

กายภาพและทางดานการเมืองอาจจะไมสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดเน่ืองจากทัศนคติของ

ผูเกี่ยวของคาดหวังจากนโยบายมากเกินไปในระยะเวลาอันสั้น เหตุผลอีกประการหน่ึงกค็ือขอจํากัด

ดานงบประมาณอาจทําใหแนวทาง/แผนงาน/โครงการตองเผชิญปญหาดานทรัพยากรไมเพียงพอสิ่ง

ที่ควรคํานึงถึงก็คือ งบประมาณไมใชสิ่งเดียวกันกับทรัพยากรและกระบวนการแปลงงบประมาณให

เปนทรัพยากรอาจเกิดความลาชา ความกลัวที่จะตองคืนงบประมาณที่ไมไดนําไปดําเนินงานในตอน

สิ้นปงบประมาณทําใหหนวยงานภาครัฐใชงบประมาณอยางเรงรีบ บางคร้ังจัดสรรงบประมาณไป

ในแผนงาน/โครงการที่ไมเกิดประโยชน 

3. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ตองการใชในแตละขั้นตอนของกระบวนการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติตองมีการผสมผสานทรัพยากร การไมมีงบประมาณในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกอความ
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เสียหายที่รายแรง นอยกวาการไมมีทรัพยากรที่ตองการใชเพราะงบประมาณอาจจะไมสามารถ

แปรเปลี่ยนไปเปนทรัพยากรที่ตองการ เชน ที่ดิน วัสดุอุปกรณ หรือแรงงานในขณะที่ดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ/ผูบริหารโครงการและผูยกรางโครงการ จึงตองใชเทคนิคโครงขายในการ

วางแผนควบคุมกําลังคนและสินคา คงคลังเทคนิคเหลาน้ีชวยแกไขปญหาการมีทรัพยากรมากจน

ความเกินจําเปน (Bottleneck) และจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมในขณะดําเนินโครงการ 

4. นโยบายที่มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎี/หลักสาเหตุและผลลัพธที่เชื่อถือไดบางนโยบายประสบ

ความลมเหลว เน่ืองมาจากผูกําหนดนโยบายไมเขาใจปญหาที่นโยบายตองการแกไขของปญหา 

5. ความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลลัพธ เปนความสัมพันธทางตรงโดยไมมีความ 

สัมพันธอ่ืนใดมาแทรกซอน Pressman and Wildavsky กลาววา นโยบายอาศัยความสัมพันธเชิงเหตุและ

ผลตามลําดับของเหตุการณที่ตอเน่ืองกัน ยิ่งหลายฝายเขามาเกี่ยวของสัมพันธกันในเชิงเหตุผลมาก

เทาใด ความสัมพันธจะยิ่งสลับซับซอนเปนไปไดที่ฝายตางๆ จะไมเขาใจนโยบายน้ันอยางถี่ถวน            

ทําใหนํานโยบายไปปฏิบัติไมดีเทาที่ควรมีแนวโนมที่จะลมเหลว (มยุรี อนุมานราชธน 2547 หนา 213) 

6. ความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางหนวยงานอยูในระดับตํ่า โดยทั่วไปในการนําไปปฏบิัติ

จนสัมฤทธิ์ผลระดับสูงตองอาศัยหนวยงานเดียวเทาน้ัน ที่รับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติอาจกลาว

วา การนํานโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จตองไมพึ่งพาหนวยงานอ่ืน ถามีหนวย งานอ่ืนเขา

มาเกี่ยวของ ความสัมพันธดังกลาวตองเปนความพึ่งพาในระดับตํ่าและความสัมพันธน้ันตองไมคอย

มีความสําคัญนักการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุงยากสลับซับซอน เพราะตองทําใหผูเกี่ยวของ

จํานวนมากเห็นพองกันยอมรับตัวนโยบาย ปจจัยน้ีทําใหผลลัพธที่คาดหวังเกิดขึ้นไดยาก 

7. ความเขาใจและเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคอยางสมบูรณเปนสิ่งจําเปนตลอด

ระยะเวลาที่มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ วัตถุประสงคของนโยบายควรจะกําหนดในลักษณะเฉพาะ 

เจาะจงและในลักษณะที่วัดไดเปนตัวเลข/เชิงปริมาณ วัตถุประสงคน้ันควรเปนที่เขาใจและเห็นพอง

ตองกันในองคการ รวมทั้งควรสอดคลองกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อนําวัตถุประสงคมา

เปนแนวทางกําหนดทิศทางและควบคุมโครงการในความเปนจริงเปนเร่ืองยาก ที่จะกําหนดวัตถุ 

ประสงคในลักษณะดังกลาว วัตถุประสงคที่เปนทางการอาจจะไมสอดคลองกันเองและอาจขัดแยง

กันเน่ืองจากกลุมที่เกี่ยวของกับนโยบายนําวัตถุประสงค ที่ไมเปนทางการของกลุมเขามารวมไวใน

วัตถุประสงคของนโยบาย/แผนงาน/โครงการจึงทําใหเกิดความสับสนในวัตถุประสงคของนโยบาย

มากขึ้นวัตถุประสงคที่เปนทางการ มักจะไมเปนทีเ่ขาใจกันเพราะกระทรวงกรมสํานักงานใหญหรือ

หนวยงาน แมมักไมคอยใชการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบนและจากภายนอกองคการ แมวาวัตถุ 

ประสงคจะเปนที่เขาใจและเห็นพองตองกัน ต้ังแตขั้นกําหนดนโยบายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ความเขาใจและความเห็นพองตองกัน อาจแปรเปลี่ยนไปในชวงอายุของนโยบายแผนงาน/โครงการ

เพราะวัตถุประสงคของนโยบายอาจจะเปนวัตถุประสงคที่สืบเน่ืองกัน เปนวัตถุประสงคที่เพิ่มขึ้น

จากวัตถุประสงคเดิมเปนวัตถุประสงคที่ขยายจากวัตถุประสงคเดิม และเปนวัตถุประสงคใหมซึ่งเขา
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มาแทนที่ลักษณะของวัตถุประสงคดังกลาว อาจทําใหกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความ

ยุงยากและอาจจะทําใหนโยบายน้ันๆ ไมประสบความสําเร็จไดนอกจากน้ีความลมเหลวของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติอาจจะมาจากขั้นตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการกําหนดนโยบาย 

8. การจัดกิจกรรมตามลําดับอยางเหมาะสม เพื่อใหวัตถุประสงคของนโยบายบรรลุสัมฤทธิ์

ผลจะตองกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติตองดําเนินงานกําหนดรายละเอียดและ

ลําดับของกิจกรรมทั้งหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มักมีปญหาหรืออุปสรรคตางๆแตเทคนิค

โครงขายอาจนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนและควบคุมโครงการ โดยระบุกิจกรรมที่ตอง

ดําเนินการผูกความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ และจัดวางลําดับของกิจกรรมอยางเปนเหตุเปนผล

หลังจากน้ันก็ตองมีการจัดการเพื่อใหเกิดความแนใจวากิจกรรมตางๆไดดําเนินการอยางถูกตองตาม

ตารางเวลาและถาดําเนินการไมถูกตองก็ตองไดรับการแกไขใหเหมาะสม 

9. การติดตอสื่อสารและประสานงานอยางเต็มที่ระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของในการบริหาร

โครงการเปนสิ่งจําเปนการติดตอสื่อสารเปนปจจัยสามัญ ที่ทําใหเกิดการประสานงานในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติโดยทั่วไป มักไมมีการติดตอสื่อสารที่สมบูรณแมระบบสารสนเทศอาจจะชวยให

ไดขอมูลที่ตองการแตไมไดใหหลักประกันวา ขอมูลและคําสั่งของผูสงขอมูลจะมีการนําไปปฏิบัติ

ตามที่กําหนดหรืออยางที่เขาใจกัน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการประสานงานสัมพันธกับการใชอํานาจ

สวนตัวของผูที่เกี่ยวของซึ่งสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประสานงานจึงไมใชเพียงการ

ติดตอสื่อสารกันดวยขอมูลหรือการจัดโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมเทาน้ัน 

10.  ผูที่มี อํานาจหนาที่ นํานโยบายไปปฏิบัติตองไดรับการยอมรับอยางแทจริง (มยุรี  

อนุมานราชธน, 2547, หนา 213) ใหความหมายของความเชื่อฟง/การยอมรับโดยสิ้นเชิงวา หมายถึง

การไมตอตานคําสั่งใดๆ แตถาในการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดการตอตานจากผูที่เกี่ยวของระบบ

ขอมูลที่มีอยูทั้งหมดจะตองชวยใหทราบลวงหนาถึงปฏิกิริยาที่ตอตาน เพื่อสามารถเขามาจัดการ

ควบคุมการตอตานน้ันไดทันที ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดขึ้นไดอยางเต็มรูปแบบก็คือ ผูที่มี

อํานาจหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติตองมีอํานาจบารมีในการทําใหบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก

องคการยอมรับตนเองเพื่อผูมีอํานาจหนาที่น้ันจะไดรับความเห็นชอบ และสามารถประสานงาน

นโยบาย/แผนงาน/โครงการซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จของนโยบาย/แผนงานโครงการน้ัน 

วรเดช จันทรศร (2548, หนา 439-449) ไดแสดงทัศนะวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติน้ัน สามารถจําแนกได 12 ดาน ซึ่งในแตละดานลวนมีองคประกอบยอย

ดังตอไปน้ี 

1. ดานนโยบาย ประกอบดวย 

- นโยบายที่จะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติควรเปนนโยบายเกาหรือเคย

ดําเนินการมากอน 

- เปนนโยบายที่มีการระบุแนวทางในการแกไขปญหาชัดเจน 
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- เปนนโยบายที่ชวยใหกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานไดงาย 

- เปนนโยบายที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน 

- เปนนโยบายที่มีทฤษฎีรองรับ 

- เปนนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

- เปนนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายอ่ืนๆ 

- เปนนโยบายที่สอดคลองกับความเปนจริง 

- เปนนโยบายที่มีตัวชี้วัดและมาตรฐานมีความชัดเจน 

- นโยบายดังกลาวชวยใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

- มีการนํามาทดลองใชในกลุมเปาหมายบางสวน 

2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ประกอบดวย  

- ขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

- มีความสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายหลัก 

- มีแนวทางปฏิบัติงานชัดเจน เขาใจงาย 

- มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานพอดีและมีความยืดหยุน 

- มีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางเปนระบบ 

- มีการจัดสรรอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

3. ดานงบประมาณ ประกอบดวย 

- มีงบประมาณในการทํางานอยางเพียงพอ 

- มีการจัดสรรงบประมาณตาม แผนงาน/โครงการ 

- มีการอนุมัติงบประมาณตามลําดับความความสําคัญของงาน 

- มีการบริหารการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

4. หนวยงาน/องคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

- โครงสรางของหนวยงาน/องคการไมซับซอน 

- หนวยงาน/องคการสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางดี 

- ไมมีความซับซอนของปฏิสัมพันธและเครือขายภายในองคการ 

- มีความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

- กฎระเบียบในการดําเนินงานของหนวยงาน/องคการมพีอสมควร 

- จํานวนบคุลากรมีนอย 

- กระบวนการติดตอสื่อสารเปนระบบและไมเปนทางการ 

- หนวยงาน/องคการมีประสบการณในความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

- หนวยงาน/องคการมีระบบการสื่อสารแบบเปด 

- หนวยงาน/องคการมีลักษณะของการเรียนรู 
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- หนวยงาน/องคการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

5. ผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย ประกอบดวย 

- ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

- ผูบริหารมีทักษะและความสามารถในการบริหารงาน 

- ผูบริหารรูจักการใชอํานาจตามอํานาจหนาที่ 

- มีกระบวนการตัดสินใจไมซับซอน 

- ผูบริหารใหความสนับสนุนในนโยบาย 

- ผูบริหารมีสวนรวมกับนโยบาย 

- ผูกําหนดนโยบายเขาใจสภาพการปฏิบัติงาน 

- มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน 

- สามารถสรางใหเกิดความผูกพันธตอสมาชิกดวยกัน 

- มีความสามารถในการแกปญหาความลาชาไดอยางรวดเร็ว 

6. บุคลากรผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

- มีการคัดสรรเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับงาน 

- ผูปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพที่ดี 

- ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอนโยบาย 

- ผูปฏิบัติงานมีทักษะและความรูความสามารถ 

- ผูปฏิบติังานยอมรับในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย 

- ผูปฏิบติังานมีความเต็มใจและพอใจในงานที่ทํา 

- ผูปฏิบติังานมีการตอบสนองเปนไปในทิศทางเดียวกบันโยบาย 

- มีการทํางานเปนทีม 

- ผูปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีตอองคการ 

- ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงานมีนอย 

- ผูปฏิบัติงานสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายไดดี 

- ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการเจรจาตอรอง 

- ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณไดอยางรวดเร็ว 

- ผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรม 

7. สภาพแวดลอม ประกอบดวย 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนอย 

- ไมมีการตอตานหรือคัดคานนโยบายจากฝายตางๆ 

- ไมสงผลกระทบตอศีลธรรมของสังคม 

- ไดรับการสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย 
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- ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและสวนทองถิ่น 

- บุคคลภายนอกเขาไปมีสวนรวมไดพอสมควร 

- สื่อมวลชนใหความสนใจตอปญหา 

- สภาพแวดลอมของนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติสอดคลองกัน 

8. กลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ ประกอบดวย 

- กลุมเปาหมายมีทัศนคติที่ดีตอนโยบาย 

- ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

- ประชาชนเขาใจในประโยชนและผลเสียที่ตามมา 

9. การประสานงานและความรวมมือ ประกอบดวย 

- การประสานงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

- การสื่อสารระหวางองคการมีความสม่าํเสมอ 

- จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของมีนอย 

- ความรวมมือระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

10.  การประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

- รูปแบบของสื่อมีความครอบคลุมทันสมัยและเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย 

- การประชาสัมพันธสงเสริมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11.  การวางแผนและการควบคุม ประกอบดวย 

- มีประสิทธภิาพในการดําเนินการควบคุม 

- วิธีการควบคุมดูแลและการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน 

- มีมาตรการในการกระตุนสงเสริม 

12.  มาตรการในการตรวจตราและประเมินผล ประกอบดวย 

- มีการประเมินผลสะทอนกลับที่อยูในกระบวนการวางแผนงานและการออกแบบ

แผนงาน/โครงการ 

- มีการประเมินผลระหวางการดําเนินการ 

- การประเมินผลไมสงผลกระทบตอบุคลากรผูปฏบิัติงาน 

Van Meter and Van Horn (1975, pp. 445-488) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ มีปจจัยสําคัญหลายประการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยเหลาน้ีไดแก 

1. มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 

วัตถุประสงคของนโยบายจะตองมีความชัดเจนสามารถวัดได (Measurable) และมีความ

เปนไดในการนําไปปฏิบัติ (Sensible) การวัดไดและปฏิบัติไดถือวาเปนมาตรฐานสําคัญสําหรับวัด

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายได ถาวัตถุประสงคของนโยบายกําหนดไวไมชัดเจนยอม
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เปนปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดเชน นโยบายเผยแพรประชาธิปไตยเปน

นโยบายที่วัดไดยาก เพราะไมรูวาจะใชอะไรเปนเคร่ืองวัดวาประชาชนรูและเขาใจประชาธิปไตยที่

ผานมาเคยมีผูกําหนดเคร่ืองวัดประชาธิปไตย โดยใชเปอรเซ็นตของผูไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังถา

มีคนไปใชสิทธิ์มากแสดงวาคนมีความรูเร่ืองประชาธิปไตยดี ซึ่งการพิจารณาเพียงเปอรเซ็นตของ           

ผูไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังน้ัน อาจทําใหการวิเคราะหหรือการประเมินผลคลาดเคลื่อนได เพราะ

ประชาชนบางแหงไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังเพราะสาเหตุจูงใจอ่ืนที่มิใชการมีจิตสํานึกเร่ือง

ประชาธิปไตยอยางแทจริง แตอาจไปใชสิทธิ์เลือกต้ังดวย อามิสสินจางดังน้ันเราจะตองพิจารณาวา

ควรจะใชเปนเคร่ืองวัดจึงจะบงชี้ถึง ความสําเร็จของนโยบายหรือความลมเหลวของนโยบายได

ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยแรกของความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะผูปฏิบัติไม

ทราบแนชัดวาวัตถุประสงคของนโยบายคืออะไร เพราะกําหนดวัตถุ ประสงคอยางกวางๆบางคร้ัง ผู

ปฏิบัติจึงตองตีความวัตถุประสงคเอง แตถาหากกําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจนหรือมีรายละเอียด

มากเกินไปก็อาจทําใหผูกมัดและไมยืดหยุนในการปฏิบัติเทาที่ควร 

2. งบประมาณและแรงจูงใจอื่น ๆ 

งบประมาณและแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่จะกลาวถึงในที่น้ีคือ 

2.1. ความสําคัญของงบประมาณ งบประมาณมีความสําคัญดังน้ีคือ 

2.1.1 งบประมาณเปนเคร่ืองชี้วัดความสามารถขององคการสําคัญประการหน่ึง 

2.1.2 งบประมาณชวยใหการนํานโยบายไปปฏบิัติบรรลุผล 

2.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 

“แรงจูงใจ” (Motive) หมายถึง สิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุนใหบุคคลผูปฏิบั ติมี

พฤติกรรมตอบสนองตอความตองการขององคการและของตนเอง ใหบรรลุผลสําเร็จซึ่งสิ่งจูงใจ

แบงเปนสิ่งจูงใจภายนอกอันไดแก สิ่งของ รางวัล คาตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษการ

เลื่อนตําแหนง การใหโบนัส การใหศึกษาดูงานกรณีพิเศษ ฯลฯ สวนสิ่งจูงใจภายในไดแก การ

ยอมรับการยกยองชมเชย การใหกําลังใจ การใหเกียรติยศชื่อเสียงฯลฯ สวนการจูงในเชิงลบในแง

ของการปฏิบัติงานลมเหลว เชน การลดขั้นเงินเดือน การระงับการขึ้นเงินเดือน การโยกยายใหไป

ดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญนอยกวาเปนตน นักวิชาการเชื่อวาการใหสิ่งจูงใจอยางเพียงพอทําใหผู

ปฏิบัตินํานโยบายไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการใหสิ่งจูงใจเชิงบวก (Positive Incentives) 

เพราะจะทําใหผูปฏิบัติเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ ดังน้ันจึงพอสรุป

ไดวาสิ่งจูงใจมีความสําคัญ (บุญทัน ดอกไธสง, 2539, หนา 245) ดังน้ีคือ 

2.2.1 ชวยจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

ภายใตเงื่อนไขการใหแรงจูงใจที่สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ 

2.2.2 สอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจของสํานักพฤติกรรมศาสตรที่เนนการจูงใจ

ในการทํางานโดยมีความเชื่อวา “องคการที่มีการใชแรงจูงใจจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวา 
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หนวยงานที่ยึดกฎระเบียบมาก” 

2.2.3 จะนําไปสูการพัฒนาองคการที่ นํานโยบายไปปฏิบัติพรอมทั้งสงผล

สะทอนกลับไปยังผูรับบริการในเชิงบวกดวย 

3 การมีสวนรวมของผูปฏิบัติและผูรับบริการ 

“ผูปฏิบัติ” หมายถึง ผูปฏิบัติตามนโยบายหรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติ “ผูรับบริการ”

หมายถึง ผูที่จะไดรับประโยชนการบริหารงานที่ยึดหลักการมีสวนรวมน้ันอาจเรียกวา เปนการ

บริหารงานแบบประชาธิปไตย (อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 หนา 152) ซึ่งสอดคลองกับหลักจิตวิทยา

องคการคือการสรางความรูสึกวามีความสําคัญ (Sense of Importance) และการมีสวนรวมในการ

เปนเจาของ (Sense of Belonging) ซึ่งการมีสวนรวมน้ันอาจมีหลายระดับการจะใหผูปฏิบัติและ

ผูรับบริการมีสวนรวมในระดับใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของงานและขีดความสามารถของ                

ผูปฏิบัติและผูรับบริการดวยจากผลการวิจัยพบวา องคการที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน

การกําหนดมาตรฐานและมีความรูสึกเต็มใจในการทํางานจะทําใหประสิทธิผลในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ เชน มีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ รวมดําเนินกิจกรรม รวมติดตามและ

การควบคุมตลอดจนการรวมใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายน้ันๆ ยอมทําใหการนํานโยบายไป

ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคไดงาย 

4. การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

“การติดตอสื่อสาร” (Communication) คือการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริงความคิดเห็น

ความรูสึกตางๆ ระหวางบุคคลต้ังแตสองฝายขึ้นไปโดยการใชคําพูด อักษร สัญลักษณตางๆ หรือ

ขาวสารสําหรับความสําคัญของการติดตอสื่อสารน้ันคือ ชวยใหการสั่งงานตางๆและการรับขาวสาร

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และชวยเสริมสรางความเขาใจระหวางกันหรือระหวางองคการได

เปนอยางดีรูปแบบของการติดตอสื่อสาร (อรุณ รักธรรม 2538, หนา 490-501) แบงออกเปน 

1. การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) เปนระบบที่ขาราชการ

สวนใหญรูจักระบบน้ีประกอบดวย การตอบจดหมายแบบทางการ การสงหนังสือ การสั่งจากเบื้อง

บนสูเบื้องลาง 

2. การติ ดต อสื่ อส ารแบ บ ไม เป น ท างก าร (Non-Formal Communication) เป น ก าร

ติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยเนนความชอบพอ และ

ความเชื่อถือในกลุมสมาชิก จึงทําใหขอมูลขาวสารเผยแพรอยางรวดเร็ว ซึ่งบางคร้ังขอมูลก็อาจ

คลาดเคลื่อนไดระบบของการติดตอสื่อสารน้ันแบงออกเปน 

2.1 การติดตอสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เชน การสั่งการจาก

ผูบังคับบัญชาลงมายังหนวยงานระดับลางดวยระบบเอกสาร ระบบสื่อสารมวลชนจากวิทยุ 

โทรทัศน ซึ่งผูฟงไมมีโอกาสซักถาม 
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2.2  การติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือ การติดตอสื่อสารที่

มีการโตตอบและมีผลสะทอนกลับ (Feedback) ระหวางผูสงและผูรับขาวสารกลาวโดยสรุปถาการ

ติดตอสื่อสารชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสใหมีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและมีเคร่ืองมือ

ติดตอสื่อสารที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน อาทิ โทรศัพท แฟกซ อินเทอรเน็ต ยอมจะเอ้ืออํานวยตอ

การนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จไดโดยงาย เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน

ระหวางผูปฏิบัติและผูบริหารและประชาชนหรือผูรับบริการที่เกี่ยวของกับนโยบายน้ันๆในทาง

ตรงกันขามถาระบบการติดตอสื่อสารไมคลองตัว เคร่ืองมือสื่อสารไมทันสมัยหนวยงานที่นํา

นโยบายไปปฏิบัติยอมปฏิบัติงานลาชา ใหบริการประชาชนไมเปนที่พึงพอใจนโยบายน้ันอาจไม

ประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

5. คุณลักษณะของหนวยงานท่ีปฏิบัติ 

คุณลักษณะที่เหมาะสมของหนวยงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จม ี

เคร่ืองชี้วัด ไดดังน้ีคือ 

5.1 มีบุคลากรผูรวมปฏิบัติงานเพียงพอและมีคุณภาพ 

5.2 มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน รูวาใครมีหนาที่อะไร ระดับไหนขึ้นตรงตอใคร 

5.3 มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการที่ดี 

5.4 ความกระตือรือรนของหนวยปฏิบัติงาน 

5.5 ระดับการติดตอสื่อสารแบบเปดของหนวยปฏิบัติ 

5.6 ความสัมพันธของหนวยปฏิบติักับองคการที่กําหนดนโยบาย 

6. สภาวะทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติตองคํานึงถึงปจจัยดานสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และ

การเมืองในขณะน้ันดวย อาทิ ถาสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในขณะน้ันเอ้ืออํานวย

ตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยอมทําใหหนวยงานปฏิบัติมีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงานการ

นํานโยบายไปปฏิบัติก็ยอมจะสําเร็จไดงาย แตถาหากสภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่า เกิดปญหาเงินเฟอ

อยางรุนแรง ราคานํ้ามันแพง สินคามีราคาสูงหรือสินคาบางอยางขาดตลาดงบประมาณแผนดินถูก

ตัดทอน ยอมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือหากสถาน การณทางการเมืองขาด

เสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย การเมืองเปนระบบอุปถัมภมีการแสวงหาผลประโยชน

ทางการเมืองสูง อาจทําใหเกิดปญหาการทุจริตในการดําเนินโครงการตางๆ และสงผลกระทบตอ

ประสิทธิผลของโครงการ ซึ่งถาโครงการไมบรรลุผลสําเร็จก็ยอมสงผลกระทบตอความสําเร็จของ

แผนงานและนโยบายดวย 

7. การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติ 

หนวยปฏิบัติคือระบบราชการ ถือวาเปนหนวยงานที่มีความสําคัญในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยหนวยปฏิบัติระดับสูงอันไดแก กระทรวงทบวงกรมหนวยปฏิบติัระดับกลาง
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อันไดแก หนวยงานระดับภูมิภาคและหนวยปฏิบัติระดับลางอันไดแก หนวยงานที่ปฏิบัติในระดับ

พื้นที่หรือระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของหรือใกลชิดกับประชาชน และผูรับบริการโดยตรงถาทิศทางของ

การสนับสนุนเปนลักษณะการยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตามการนํานโยบายไปปฏิบัติก็ยอมสําเร็จได

งาย แตถาหากการสนับสนุนของหนวยปฏิบัติอยูในระดับปานกลางหรือระดับตํ่า ก็ยอมจะเปน

เคร่ืองชี้ใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันคงจะสําเร็จตามวัตถุประสงคไดยากหรือบางคร้ัง

ยินยอมรับนโยบายไปปฏิบัติแตขาดความรับผิดชอบขาดจิตสํานึก ขาดความรอบคอบละเลยตอ

หนาที่ประพฤติมิชอบหรืออาจตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุมตางๆ ก็ยอมจะสงผลทําใหการนํา

นโยบายไปปฏิบัติไมบรรลผุลสําเร็จหรือนโยบายลมเหลวได 

Brown (1994) กลาวถึง กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติ คือ การทําความเขาใจอยางถองแท

กับ “รูปแบบกระบวนการนํานโยบาย” Dye (1987) ซึ่งไดแก การระบุปญหานโยบายจนถึงเร่ือง

ความตองการสาธารณะสําหรับการดําเนินงานในภาครัฐ การกําหนดนโยบายโดยหนวยงานวางแผน

นโยบาย กลุมผลประโยชน/หนวยราชการความชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมิน

นโยบายโดยภาครัฐหรือหนวยงานภายนอก 

Gornizka (2003) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลกระทบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติ ไดแก ความชัดเจนและความสอดคลองของเปาหมาย ทฤษฎีที่มีเหตุผลอยางเพียงพอที่เปน

รากฐานการปฏิรูป ความเอาใจใสอยางตอเน่ืองตอนโยบาย ทรัพยากรทางการเงินที่ เพียงพอ

ความสามารถในการจัดการนโยบายภาครัฐและภารกิจตอวัตถุประสงค ของการปฏิรูปวิธีการน้ีไม

เพียงแตเปนวิธีการที่ดําเนินจากบนลงลาง (Top-Down) แตยังตองเขาใจถึงกระบวนการนําไปสูการ

ปฏิบัติจากบนลงลางดวยผลลัพธที่ได คือ สัมฤทธิ์ผลของเปาหมาย การตีความทางการเมืองของ

นโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากทัศนะของนักวิชาการหลายทานในดานปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติน้ันยังมีความหลากหลายอยูมาก และมีองคประกอบที่สงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ควรมีการจําแนกประเด็นปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ          

นํานโยบายไปปฏิบัติอยางเดนชัดและสอดคลองกับการศึกษา ซึ่งผูศึกษาไดนําประเด็นปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกลาว ไปเปนกรอบในการศึกษาประกอบดวย ดาน

นโยบาย ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงานดาน

ผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการ

วางแผนและดานการประเมินผล 

ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

วรเดช จันทรศร (2548, หนา 135-153) ไดศึกษาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจาก

ผลงานของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทาน และนํามาพัฒนาเปนแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎ ี

โดยไดเสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบดังน้ี 
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การวางแผนและ

การควบคุม 

การกําหนดภารกิจ

และการมอบหมาย

งาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน 

วัตถปุระสงค

ของนโยบาย 

มาตรการในการ 

ใหคุณใหโทษ 

ผลของการนํา

นโยบายไป

ปฏิบัติ 

1. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) 

ตัวแบบดังกลาวน้ีมีฐานคติที่วา “นโยบายที่ประสบความสําเร็จจะตองมีกระบวนการ

วางแผนและควบคุมผลงาน (Planning & Controlling System) การกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจ

ที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานและกําหนดมาตรฐานการทํางานใหแกหนวยงานยอยตางๆ ของ

องคการมีระบบวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนระบบการใหคุณใหโทษ” ทั้งน้ีเน่ืองจาก กระบวนการ

นํานโยบายไปปฏิบัติเร่ิมตนจากการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติเขาใจวาอะไร คือ

เปาหมายหรือผลลัพธที่ผูกําหนดนโยบายตองการและผูปฏิบัติงานจะไดกําหนดภารกิจหรือกําหนด

ความรับผิดชอบเฉพาะของแตละฝายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบายได ซึ่งจะชวยให

การประสานงานเปนไปดวยความราบร่ืน การกําหนดมาตรฐานการทํางานยอมจะเกิดประโยชนใน

การตรวจสอบควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละฝายไดและระบบการประเมินผล

ที่สมบูรณ และการมีมาตรฐานในการทํางานที่เดนชัดยอมสงผลใหระบบการใหคุณใหโทษเปนไป

อยางเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดดังกลาวน้ีจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการ         

นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังภาพประกอบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ยึดหลักเหตุผล 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 137) 

 

2. ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model) 

ตัวแบบน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่เนนใหความสนใจไปที่สมรรถนะภายในองคการ

(Internal Capacity) ที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวา มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงาน

ใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใดหรือมีจุดแข็งและจุดออนในดานตางๆ หรือไมอยางไรใน
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สมรรถนะ

ขององคการ 

โครงสราง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที ่

อุปกรณและเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช 

ผลของการนํา

นโยบายไป

ปฏิบัติ 

ลักษณะน้ีนโยบายจะประสบความสําเร็จตองอาศัยโครงสรางองคการ บุคลากรงบประมาณสถานที่

วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมหนวยงานที่มีสมรรถนะ

ภายในคอนขางสูง จะมีโอกาสที่นําเอานโยบายไปปฏิบัติอยางประสบความสําเร็จคอนขางมาก

ในทางตรงกันขามหากหนวยงานที่มีสมรรถนะภายในคอนขางตํ่า จะสงผลทําใหการนําเอานโยบาย

ไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ ตัวแบบน้ีจึงเปนความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการแกไขที่ตัวองคการ เชน การขาดงบประมาณ การขาดบุคลากร

ที่มีความรู ความสามารถ ความลาชาในการสรรหาบุคลากร ความลาชาในการจัดต้ังระบบงานตางๆ

และการขาดวัสดุอุปกรณเปนตน ดังภาพประกอบที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เนนดานการจัดการ 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 139) 

 

3. ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) 

ตัวแบบดังกลาวน้ี เนนที่พฤติกรรมและวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะภาวะผูนําการ

สรางแรงจูงใจการทํางานเปนทีม การสรางความผูกพันยอมรับรวมกันและการมีสวนรวม

(Participation) ผูปฏิบัติงานเปนสําคัญภายใตฐานคติที่วา “การมีสวนรวมจะทําใหเกิดการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพการนํานโยบายมาปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ จึงนาจะเปนเร่ืองแรงจูงใจ การใชภาวะ

ผูนําที่เหมาะสมการสรางความผูกพันของสมาชิกในองคการ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการสรางทีมงานมากกวาการมุงใช การควบคุมหรือใชอาณาทางรูปนัยของผูบังคับบัญชา”

ทั้งน้ี เพราะเห็นวาความสําเร็จของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนจึง
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นาจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวากลยุทธอ่ืนๆ กลาวอีกนัยหน่ึง               

การนําเอานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองของกระบวนการ ที่ทําใหผูปฏิบัติเขาไปมีสวนเกี่ยวของใน                 

การกําหนดหรือวางกรอบนโยบาย โดยถือวานโยบายเหลาน้ันมาจากตัวผูปฏิบั ติโดยตรง                                 

ดังภาพประกอบที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เนนดานการพัฒนาองคการ 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 141) 
 

4.  ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) 

ตัวแบบน้ีพัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองคการ ที่พยายามจะสรางกรอบการ

มองหาสภาพความเปนจริงทางสังคมในองคการ ตัวแบบน้ีเชื่อวาอํานาจขององคการไมไดอยูที่

ตําแหนงทางรูปนัยแตมีอยูกระจัดกระจายในองคการ ในทัศนะน้ีหมายความวาสมาชิกในองคการทุก

คนมีอํานาจในแงของการใชวิจารญาณโดยเฉพาะขาราชการที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนโดยที่

ผูบังคับบัญชาไมอาจควบคุมได การยัดเยียดนโยบายใหมๆ ยอมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือ

วิถีชีวิตประจําวันของขาราชการ นอกเสียจากขาราชการหรือผู ปฏิบัติงานยอมรับหรือปรับนโยบาย

เหลาน้ันเขาไปเปนสวนหน่ึงของหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติ กลาวคือหากเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติการเกิดการตอตานไมยอมรับเอานโยบายมาแปลงสูภาคปฏิบัติในฐานะเปนงานประจําของ

ตน เจาหนาที่ดังกลาวอาจจะเพิกเฉยในการปฏิบัติตามหรืออาจจะใชอํานาจดุลยพินิจของการ

ตัดสินใจ ในลักษณะที่ไมเอ้ือตอตัวนโยบาย ดังประกอบที่ 5 

 

 

 

 

 

 

การจูงใจ 

ภาวะผูนํา 

การทาํงานเปนทมี 

การมีสวน

 

ความผูกพันและการ

 

ผลของการนํา

นโยบายไป

ปฏิบัติ 
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ภาพประกอบท่ี 5  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เนนดานกระบวนการของระบบราชการ 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 143) 

 

5.  ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 

ตัวแบบดังกลาวเชื่อวา ความสําเร็จของการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติเกิดจาก

ความสามารถของผูเลน (Players) หรือบุคคลที่เปนตัวแทนขององคการ กลุม หรือสถาบันและปจจัย

ภาย นอกองคการ ตัวแบบน้ีเนนที่ความสามารถในการเจรจาตอรอง และการประนีประนอมของ

บุคคลฝายตางๆที่เขามาเกี่ยวของกับนโยบายน้ัน ทั้งน้ีบุคคลฝายตางๆที่มีสวนไดสวนเสียกับ

นโยบายจะเขามาใชอิทธิพลของตนเอง เพื่อสรางเงื่อนไขตอรองใหมีการปฏิบัติตามนโยบายใน

ลักษณะที่จะทําใหตนเองไดรับผลประโยชนมาขึ้นหรือเสียผลประโยชนนอยที่สุด ไมวาจะเปนใน

รูปของการใชความ สามารถเพื่ออางเหตุผลความชอบธรรม การโฆษณาประชาสัมพันธชวนเชื่อ 

การสรางพลังมวลชนเพื่อกอใหเกิดแรงกดดันเปนตน ดังน้ันความสามารถในการเจรจาตอรอง

ประนีประนอม แสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอกในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติกับบุคคล                  

ฝายตางๆ  เขามาเกี่ยวของจึงเปนปจจัยที่สํ าคัญตอความสํ าเร็จในการปฏิบั ติตามนโยบาย                    

ดังภาพประกอบที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเขาใจสภาพความเปนจริงใน

การใหบริการของผูกําหนดนโยบายหรือ

ผูบริหารโครงการพัฒนา 

ระดับของการยอมรับนโยบายเขาเปนสวน

หน่ึงของหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติ 

ผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 
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ภาพประกอบท่ี 6  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เนนดานการเมือง 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 146) 

 

6.  ตัวแบบท่ัวไป (General Model)  

ตัวแบบดังกลาว มองวาปจจัยที่จะทําใหการนําเอานโยบายไปปฏิบั ติไดประสบ

ความสําเร็จน้ันมีอยู หลายประการ อาทิ สมรรถนะของหนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

นโยบาย ความชัดเจนของตัวนโยบายและกระบวนการในการติดตอสื่อสาร การใหความรวมมือ

สนับสนุนจากผู ปฏิบัติงานเปนตน นอกจากน้ียังใหความสําคัญตอป จจัยสภาพแวดลอมภายนอก            

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติไดไมมากก็นอย ดังภาพประกอบ             

ที่  7 

 

 

 

 

 

 

บุคลิกภาพ 

ความรู

 

สถานะ อํานาจ และ

ทรัพยากรของ

หนวยงาน 

ความสามารถในการตอรอง 

จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

การสนับสนุนจาก 

- สื่อมวลชน 

- นักการเมือง 

- หัวหนาหนวยงานอ่ืนๆ 

- กลุมผลประโยชน 

- บุคคลสําคัญ 

- กลุมอิทธิพล 

ผลของการ

นําเอานโยบาย

ไปปฏิบัติ 
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ภาพประกอบท่ี 7  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เนนการบูรณาการหรือตัวแบบทั่วไป 

ท่ีมา : วรเดช จันทรศร (2551, หนา 150) 

 

ตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกล าวจะเห็นว า บางตัวแบบใช วิเคราะห การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาเฉพาะปจจัยภายในองคการเทาน้ัน เชน ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัว

แบบที่เนนการจัดการ ตัวแบบการพัฒนาองคการ ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ แตบางตัว

แบบสามารถนํามาใชในการอธิบายการนํานโยบายไปปฏิบัติไดครอบคลุม เพราะพิจารณาทั้งปจจัย

ภายในองคการและปจจัยภายนอกองคการ เชน ตัวแบบทางการเมือง ตัวแบบทั่วไปเปนตน 

ตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังที่กลาวมาแลว ยังมีตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ดังที่จะกลาวเฉพาะตัวแบบที่สําคญั 3 ตัวแบบ คอื 

1. ตัวแบบการวิเคราะหการบริหารที่สมบูรณ (The Model of Perfect Administation) ที่

เสนอโดย Hood (1976) ถือเปนตัวแบบอุดมคติ โดยมี จุดเนนที่ อํานาจหนาที่  สายการบังคับ

บัญชาการที่ตองปฏิบัติตามคําสั่ง การควบคุมและการประสานงานที่สมบูรณ โดยถือวาจุดเนนตางๆ

เหลาน้ี เปนกลไกที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ตัวแบบ

การวิเคราะหการบริหารที่สมบูรณสามารถใชภาพประกอบอธิบายไดดังน้ี 

 

บรรทัดฐาน  

ของ 

วัตถุประสงค

ของนโยบาย 

กระบวนการติดตอสื่อสาร 

กิจกรรมเพื่อใหการบังคับใชมีผล 

ลักษณะของ

หนวยปฏิบัติ 

สภาวะของเศรษฐกิจและสังคม 

สภาวะทางการเมือง 

ทรัพยากร 

ผลของการ 

นํานโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

การสนับสนุน 

ของผูปฏิบัติ 
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ภาพประกอบท่ี 8  แสดงตัวแบบการวิเคราะหการบริหารทีส่มบูรณ ตามแนวคิดของ Hood 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Hood (1976,pp. 6-8)   

 

2.  ตัวแบบการวิเคราะหทางดานการจัดการที่เสนอโดย Williams,Walterโดยมีจุดเนนที่

สมรรถนะขององคการ ดานโครงสรางองคการ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช โดยถือวาจุดเนนตางๆเหลาน้ี เปนกลไกที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตัวแบบการวิเคราะหทางดานการจัดการสามารถใชภาพประกอบอธิบายไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

การมีสายการบังคบั 
บัญชาสายเดียว 

การบงัคับใหเปนไปตามเกณฑ 

หรือวัตถุประสงค 

การมีวัตถุประสงคที่มีอํานาจ
บังคับที่สามารถนําไปปฏิบัติได 

การมีการประสานงานและการมี
ขาวสาร ขอมูลภายในและ

ระหวางหนวยงานที่สมบูรณ 

ลักษณะระบบ 

บริหารที่มีความ

เปนหน่ึงเดียวที่

ประกอบดวย 

การนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติที่

สัมฤทธิ์ผล 

การมีวัตถุประสงคโดยรวมที่ไมมี

ความคลุมเครือ และการที่มกีาร

ยอมรับกันทางการเมืองในการ

ติดตามนโยบาย 

การไมมีความกดดันทางดานเวลา

และการมีทรัพยากรที่จะจัดการ

กับปญหาที่ไมจํากัด 
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ภาพประกอบท่ี  9  แสดงตัวแบบการวิเคราะหทางดานการจัดการ 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Williams, Walter (1975) 

 

3. ตัวแบบการวิเคราะหการจัดการนโยบาย (The Model of Policy Management) ตัวแบบน้ี

นําเสนอโดย Sabatier & Mazmanian (1979) โดยเชื่อวา มีปจจัยที่สําคัญอยูหลายปจจัยที่จะทําใหการ

นํานโยบายไปสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได เชน ปจจัยทางดานเทคโน โลยีปจจัย

ทางดานวัตถุประสงคที่ชัดเจน นอกจากน้ียังมีปจจัยทางดานทักษะและการสนับสนุนนโยบายและ

ความเห็นพองตองกันในนโยบายที่มีผลตอการนํายโยบายไปสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลตามตัวแบบ

การวิเคราะหการจัดการนโยบาย สามารถใชแผนภาพอธิบายไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 10  แสดงตัวแบบการจัดการนโยบาย ตามแนวคิดของ Sabatier and Mazmanian 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก  Sabatier.and Mazmanian (1979) 

โครงสรางองคการ 

การนํานโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติที่ 

สัมฤทธิผ์ล 

บุคลากรขององคการ 

สมรรถนะของ 

องคการ งบประมาณ 

สถานที ่

วัสดุอุปกรณ และ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

วัตถุประสงคทีช่ัดเจน 

การนํานโยบาย 

ไปสูการปฏิบัต ิ

ที่สัมฤทธ์ิผล 

เทคโนโลยี 
เงื่อนไขหรือปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จในการ

ปฏิบตั ิ

ทักษะและการ

สนับสนนุนโยบาย 

ความเห็นพองตองกัน

ในนโยบาย 
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นอกจากตัวแบบที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีตัวแบบการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ

อีกมากมาย เชน ตัวแบบการวิเคราะหวิวัฒนาการหรือตัวแบบการวิเคราะหการพัฒนาที่คอยเปนคอย

ไป (The Model of Evolution) ตัวแบบการวิเคราะหการเรียนรู (The Model of Learning) ตัวแบบการ

วิเคราะหโครงสราง (The Model of Struture) ตัวแบบการวิเคราะหผลลัพธ (The Model of Outcome)

ตัวแบบการวิเคราะห การใหความสําคัญกับหนวยงานระดับลาง และขาราชการระดับพื้นฐาน

(Backward or Bottom-Up Perspective)ตัวแบบการวิเคราะหสัญลักษณ (Implementationas Symbolism) 

ตัวแบบการวิเคราะหความคลุมเครือ (Implementation as Ambiguity) ตัวแบบการวิเคราะหพันธมิตร 

(Implementation as Coaliation) ตัวแบบการวิเคราะหทางการเมือง (The Model of Poli TICS) เปน

ตน (จุมพล หนิมพานิช, 2549, หนา 258-274) 

จากแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎีของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของนักวิชาการ

หลายทาน ตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีจะประสบความสําเร็จไดมีหลายแบบ ผูวิจัยเลือกตัว

แบบทางดานการจัดการ (Management Model) ท่ีเนนใหความสนใจไปท่ีสมรรถนะภายในองคการ

ท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวามีขีดความสามารถใหสอดคลองกับความคาดหวังซึ่ง

นโยบายจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัย โครงการสรางองคการ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี 

วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม  

 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดหน่ึงที่ปจจุบันมีการนํามาใชและอางถึงอยาง

มากในสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งวิชาชีพทางดานการบริหารรัฐกิจถือไดวา

ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมของการบริหารงานภาครัฐซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ การเนน

บทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชน ในฐานะ

ผูรับ บริการตองการ การสนับสนุนใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงานแตละระดับมากขึ้นโดย 

เฉพาะอยางยิ่งการลดการควบคุมของราชการสวนกลาง การเรียกรองความสามารถในการปฏิบัติงาน

ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคการ เกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานและใหผลตอบแทน การตระ 

หนักเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงาน

จนบรรลุผลไดตามเปาหมาย การเปดกวางใหมีการแขงขันโดยพิจารณาวาจุดมุงหมายของงาน

ภาครัฐในแบบใดที่ยังควรกระทําโดยสวนราชการ และสวนใดที่ควรปลอย ใหภาคเอกชนเปน

ผูดําเนินการแทน นักรัฐประศาสนศาสตรสวนหน่ึงยังมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมที่เนนบทบาท

ของผูบริหารในการที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได

อยางชัดเจน และมีการแขงขันเพื่อการจัดการการบริการที่ดีขึ้น(Agere 2000) นอกจากน้ี แนวคิด   

ธรรมาภิบาลมักปรากฏควบคูกันไปกับแนวคิดและศัพทวิชาการจําพวกประชาธิปไตย ประชาสังคม 



40 

การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนทั้งยังเกี่ยวพันอยางใกลชิด

กับการปฏิรูปภาครัฐอีกดวย 

การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลจึงกอใหเกิดประสิทธิผลทั้งในระดับองคการและระดับ

บุคคล กลาวคือ ผลในระดับองคการ ธรรมาภิบาลจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใหกับองคการ เน่ืองจากมีระบบที่ชัดเจนในการบริหารและกํากับดูแล ซึ่งกระบวนการบริหารและ

กํากับองคการที่ดียอมประกันไดวาจะเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จได(สุภาพร พิศาลบุตร,2544)การ

บริหารที่ใชอํานาจไปในทางที่ถูกตองและเปนธรรมเปนตัวบงชี้ความเปนองคการที่มีสุขภาพ

สมบูรณ(Healthy Organization)ซึ่งมีผลทําใหผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

และมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน มีผลการวิจัยสนับสนุนวา การบริหารงานที่เปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดแสดงความคิดเห็นใหมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ บริหารงานโดยยึดหลัก

ประชาธิปไตย จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูรวมงาน 

และทําใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิผล สําหรับสาระของธรรมาภิบาลในสวนที่ใหความสําคัญ

กับความโปรงใส ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจจะเปนผลดีตอสังคม

ในองคการเชนกัน เน่ืองจากชวยลดการทุจริต คอรัปชั่น และคนสวนนอยไดรับความสําคัญ 

ผลในระดับบุคคล Harley, Hyman and Thompson (2005)กลาววา การมีสวนรวมทําให

บุคลากรภายในองคการมีโอกาสไดรับความยุติธรรม และปกปองสิทธิของตนเองไดการใหอํานาจ

ในการทํางานจะทาํใหบุคลากรมีประสบการณทางบวกกับความคาดหวังในเน้ืองานนอกจากน้ีการที่

องคการกําหนดกฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ อยางเปนทางการใหบุคลากรทุกคนในองคการ

ยึดถือเปนแนวทางเดียวกัน ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในองคการมากขึ้น เน่ืองจาก

ทุกคนถูกปฏิบัติอยางเทาเทียมภายใตกฎระเบียบ และกระบวนการเดียวกัน (Organ, Podsakoff and 

MacKencie ,2006) สําหรับการมีสวนรวม ซึ่งเปนสาระที่สําคัญประการหน่ึงของหลักธรรมาภิบาล

ยังนํามาซึ่งความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการเน่ืองจากบุคลากรจะรูสึกวาไดรับการยอมรับ

นับถือและไดรับความสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของ บุคลากรได 

ดวยเหตุปจจัยสําคัญๆดังกลาว การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนําหลัก             

ธรรมาภิบาลมาใชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย เพราะจะสงผลใหประชาชนโดยรวม

และสังคมไทยเติบโต สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติใหสามารถกาวเขาสูบริบทสภาพแวดลอมของ

การแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ได

อยางมีประสิทธิผล ประเทศชาติจะมีความสงบสุขไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืนตอไป 

2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล  

เจริญ เจษฎาวัลย (2547, หนา 15)ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวาธรรมาภิบาล คือ 

โครงสรางการจัดการองคการ นโยบาย กระบวนวิธีปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในของ

องคการที่ออกแบบมาใชชี้นําการปฏิบัติงานทั้งหมดในลักษณะตอเน่ืองและควบคุมกิจกรรมทั้งหมด
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ขององค การดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความเอาใจใสตอการปกปองผลประโยชนของผูมีสวน

ไดสวนเสียทั้งหมดและตอผูรับผลประโยชน โดยการปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

กําหนดเพือ่จะไดรายงานถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของตน 

ไชยวัฒน ค้ําชู (2545, หนา 42-43) ไดแสดงทัศนะคติวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีสวน

รวมคือความโปรงใส ตรวจสอบไดและการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกัน

วาการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติอยางกวางขวางของ

สังคม และใหความมั่นใจวาเสียงคนยากจนและคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการ

กําหนดและดําเนินนโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2544, หนา 18) กลาววา หลักธรรมาภิบาลในความหมายสากลน้ี มี

ความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหวาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยาง

สันติสุข 

อานันท ปนยารชุน (2542, หนา 26) อธิบายความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมาภิบาล             

เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน

รวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งอาจนําไปสู

การผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได 

ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา 17) แสดงทัศนะวาธรรมมาภิบาล เปนกระบวนความสัมพันธรวม 

กันระหวางภาครัฐ สังคม เอกชนและประชาชนซึ่งทําใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและมีความรวมมือของผายที่เกี่ยวของ 

ประเวศ วะสี (2541,หนา 78) ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล คือ รัฐที่มีความถูกตองเปน

ธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เร่ืองใหญ ๆ คือ 

5.6.1.1 การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 

5.6.1.2 ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 

6 สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐและ

ภาคธุรกิจใหต้ังอยูในความถูกตองได 

อมรา พงศาพิชญ (2541, หนา 17-24) กลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การ (กํากับ) ดูแลผล 

ประโยชนของสวนรวมและการรักษาผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกฎ

กติกาที่ตกลงรวมกัน การ (กํากับ) ดูแลน้ีมีอยูในทุกระดับของสังคมและองคการ เชน ธรรมรัฐของ

รัฐชาติธรรมรัฐหรือธรรมราษฎรในองคการธุรกิจ องคการสาธารณประโยชน องคการบริหารทอง 

ถิ่น หรือแมแตธรรมราษฎรในครอบครัว ความหมายรูปธรรมของธรรมรัฐและธรรมราษฎร คือ กฎ 

กติกาที่ตกลงรวมกันวาจะเปนกฎเกณฑที่จะใชในการดูแลผลประโยชนของสวนรวม 



42 

World Bank ได ให ความหมายว า Good Governance เปนลักษณะและวิถีทางของการที ่           

อํานาจไดถูกใชในการจัดการบริหารทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาและเปนไป

อยางตอเน่ือง (เสนีย  คําสุข,2544, หนา 64) โดยนัยของความหมายของธนาคารโลกเปนการชี้ให 

เห็นถึงความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลเพื่อชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ี รัฐบาล

สามารถให บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมาย ที่อิสระที่ทําให            

การดําเนินการเปนไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อที่มี ความโปรงใส              

รับผิดชอบ และตรวจสอบได (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544, หนา 7)  

ธนาคารโลก ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ Good Governance วา (นฤมล ทับจุมพล, 2541, หนา 61) 

Good Governance คือ การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบานเมือง ดวยการใหบริการ

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ระบบที่ยุติธรรม และกระบวนการทางกฎหมายที่เปนอิสระ เพื่อใหการ 

ดําเนินการตางๆเปนไปตามสัญญา มีฝายบริหารที่โปรงใส มีระบบราชการที่เคารพสิทธิของพลเมือง 

มีฝายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบ และมีสื่อมวลชนที่เปนเสรี  

United Nations and Development Programme (UNDP)ใหนิยามวา ธรรมาภิบาล หมายถึง

การดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจ ที่จะจัดการกิจการของประเทศใน

ทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตางๆที่ประชาชนและกลุ มสามารถ

แสดงออกซึ่งผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกัน

บนหลักการ ของการมีสวนรวม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อให

มั่นใจวาการจัด ลาํดับความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกัน

ทางสังคมเสียงของคนยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนา (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้, 2544, หนา 7)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542ได

ใหนิยามวา ธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัด

ระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝายวิชาการ 

ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และ

รวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน

แก ประเทศ เพื่อบรรเทาป องกันหรือแก ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 

เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญ

ของศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน  

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เปนกลไกสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐภาคธุรกิจ

เอกชน และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชนท่ีจะปกปองสิทธิของตนเองตาม

กฎหมาย และแสดงความเห็นท่ีแตกตางกันบนหลักการของการมีสวนรวม มีความโปรงใสท่ีสามารถ
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ตรวจสอบได  มีความรับผิดชอบตอผลท่ีกระทํา และมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหบรรลุเปา หมาย 

คือ ตอบสนองความตองการของคนในสังคม มีระบบบริหารราชการท่ีดีมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน และสามารถแกไขปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนได ในอนาคต 

2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542 ไดแบงองคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีออกเปน 6 ประการ ดังน้ี  

1) หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปน 

ที่ยอมรับของสังคมอันจะทําให สังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ

เหลาน้ัน โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล  

2) หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ

ยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ

อาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  

3) หลักความโปร งใส เป นการสร างความไว วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการทกุวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน  

4) หลักความมีสวนร วมเปนการเป ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็นการไตสวนสาธารณะ

ประชา พิจารณการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

5) หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคมการใส ใจป ญหาสาธารณะของบ านเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

6) หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่จํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด แกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และ

บริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใหสมบูรณ

ยั่งยืน  

องคประกอบของธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนสอดคลองกับองค 

ประกอบที่ใหโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ใหไวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2542 แตมีจุดเน นตางกัน กลาวคือ องคประกอบของธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายก       

รัฐมนตรีจะเนนกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการเพื่อถือปฏิบัติ สวนองคประกอบ
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ที่ใหโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะเนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการ

ใหบริการของรัฐ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้, 2544, หนา 15-18)  

นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอวาองค ประกอบในการเสริมสรางการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีควรมี 11 องคประกอบ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้, 2544, 

หนา16) ดังน้ี  

1) การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของทั้งประชาชนและเจาหนาที่รัฐใน

การบริหารงาน เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมและพลังการทํางานที่สอดคลองประสานกัน เพื่อบรรลุเปา

หมายในการใหบริการประชาชน  

 2) ความยั่งยืน (Sustainability)มีการบริหารงานที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้งในเมือง

และชนบท  ระบบนิเวศน และทรัพยากรธรรมชาติ  

3) ประชาชนมีความรู สึกว าเป นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ(Acceptance) 

การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชนพรอมที่จะยอมสูญเสีย

ประโยชนสวนตนไปเพื่อประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน  

4) มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตางๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและ

สามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจนและเปนไปตามที่กาํหนดไว  

5) สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนา

อยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเร่ืองราวรองทุกขที่ชัดเจน  

6) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

เจาหนาที่ของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เพื่อใหสามารถนําไปปรับใช

กับการทํางานไดและมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหทุกหนวยงานยึดถือเปน

แนวปฏิบัติรวมกัน 

7) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีทั้งใน

เมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆดานโดยเฉพาะอยางยิง่ใหเขา

มามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น  

8) การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต อทัศนะที่หลากหลาย

(Diverse Perspectives) รวมทั้งตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมที่ทุกฝายยอมรับรวมกันได  

9) การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแกไขและ

เพิ่มเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม  

10) ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหน าที่จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ

หนวยงานและเจาหนาที่   
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11) การเป นผู กํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุมโอนงานบางอยางไปใหองคกร            

ทองถิ่นซึ่งใกลชิดกับประชาชนที่สุดหรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

ขณะที่องค ประกอบของธรรมาภิบาลตามที่  United Nations Development Programme 

(UNDP) เสนอประกอบดวย 9 องคประกอบดังน้ี (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2541, หนา 2-3)  

1) การมีสวนรวมของประชาชน(Public Participation)ประชาชนทั้งชายและหญิงมีสวนรวม

ในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออมโดยผาน 

สถาบันตางๆ ที่มีอํานาจอันชอบธรรม (Legitimate Intermediate Institution)  

2) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law)การปกครองประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานและ

ทุกคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใชในประเทศตองมีความยุติธรรมและ ถูกบังคับ

ใชกับคนกลุมตางๆอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  

3) ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) กระบวนการทํางาน กฎเกณฑกติกาตางๆ มีความ

เปดเผย ตรงไปตรงมา ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ (Free Flow 

of Information) ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการ

ไดตามที่กฎหมายบัญญัติ  

4) การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) การตัดสินใจดําเนินนโยบายใดๆ 

ของภาครัฐ ตองมีการประสานความตองการหรือผลประโยชนที่แตกตางของกลุมคนในสังคมให

เกิดเปนความเห็นรวมกัน (Broad Consensus) บนพื้นฐานของสิ่งที่เป นประโยชนสูงสุดแกสังคม

โดยรวม  

5) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเขาสู อํานาจทางการเมือง มี

ความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เชน การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มี

คุณภาพ การมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแก ส วนรวม การมีระบบราชการที่สุจริต

โปรง ใสตรวจสอบได  การมีกระบวนการเปดเผยทรัพยสินและหน้ีสินของนักการเมืองการมี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)ทําหนาที่ไต สวน และวินิจฉัย             

เจาหนาที่รัฐที่รํ่ารวยผิดปกติ  

6) ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียมกันในการเขาถึง

โอกาสตางๆในสังคม เชน โอกาสพัฒนาหรือมีความเปนอยูที่ดีโดยรัฐเปนผูจัดสรรสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกัน  

 7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและสถาบัน

ตางๆ เชน รัฐสามารถจัดสรรใชทรัพยากรตางๆไดอยางคุมคาและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ

ตองการของคนในสังคมโดยรวมรวมถึงการทํางานที่รวดเร็วมีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุด  
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8) พันธะความรับผิดชอบต อสังคม (Accountability) การตัดสินใจใดๆ ของภาครัฐภาค              

เอกชน และภาคประชาชนต องกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําตอ

สาธารณชน หรือผู มีส วนไดสวนเสียกับหนวยงานน้ัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแก

สวนรวมเปนหลักและมีจิตใจเสียสละเห็นคุณคาสังคมที่ตนเองสังกัดอยู  

 9) การมีวิสัยทัศน เชิงกลยุทธ (Strategic Vision) การที่ผูนําและประชาชนในประเทศ มี

วิสัยทัศนในการสรางธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน  

อยางไรก็ตาม ในปพ.ศ. 2546 ไดมีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวพรอมทั้ง

ออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อใหมีผล

บังคับใชแทน ซึ่งแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบับใหมไดขยายกรอบ

ความคิดจากเดิมที่ใหความสําคัญกับ 6 หลักดังกลาวขางตนใหครอบคลุมในเร่ืองการบริหารภาครัฐ

แนวใหม ซึ่งรวมถึงการเปนองคการแหงการเรียนรู(Learning Organization)และการจัดการความรู 

(Knowledge Management)โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับการทํางานของขาราชการเพื่อ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,2548,หนา 1) ทั้งน้ี เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 7 

ประการดังน้ี  

1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน  

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

3) มีประสิทธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  

5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  

6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  

 ภายหลังการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรวมกับสถาบัน             

พระปกเกลาทําการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาระบบราชการภายใตพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาของพระราชกฤษฎีกา          

วาด วยหลักเกณ ฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  พ .ศ.2546 สามารถแจกแจงเปน                      

องคประ กอบของดัชนีวัดผลการดําเนินงานได 10 องคประกอบ โดยเปนองคประกอบที่อยูภายใต

กรอบแนว คิดของหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลักการ และหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมอีก 4 

องคประกอบรวมเปน 10 องคประกอบหรือเรียกวา “หลักทศธรรม” ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบหลักความคุมคา หลักการ

เปนองคการแหงการเรียนรู หลักการบริหารจัดการ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และหลักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ปาริชาติ เทพอารักษ และอมราวรรณ ทิวถนอม, 2548, หนา 79-80)  
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อริยธัช แกวเกาะสะบา (2548,หนา 105-112) กลาววา องคประกอบของธรรมาภิบาลมี 7

ประการดังน้ี  

1) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ตองสรางความไวางใจซึ่งกันและกันของคนใน

ชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกองคการใหเกิดความโปรงใสในวิธีการและสามารถ

ตรวจสอบได และมีองคการหรือหนวยงานเพื่อตรวจสอบการทํางานและพรอมที่จะถูกตรวจสอบไม

วาจากองคการภายในหรือภายนอก  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

โดยใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

2) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับให

เปนไปตามกฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของประชาชน สามารถบังคับใช

กฎหมายกับทุกคนเสมอกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  

3) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง มีการรับผิดชอบในการกระทําของตนใน

ฐานะเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนงานหรือองคการ การมีจิตสํานึกในหนาที่รวมรับผิดชอบตอ

สังคม สิทธิ หน าที่  และปญหาสาธารณะของบานเมือง เคารพความคิดเห็นที่แตกตางตามหลัก

ประชาธิปไตย  

4)  หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปนสวนในประโยชนตางๆ อยาง                

เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ เพื่อจะไมใหเกิดความขัดกันแหงผลประโยชน  

5) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สนับสนุนใหประชาชน

พัฒนาตนเองและมคีวามขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ทํางานดวยความถกูตองดีงาม  

6) หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถึง การถือเอาประโยชนอันสูงสุดแหงองคการ

เปนที่ต้ังในการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

เพื่อขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จ  

7) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู

และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญของชาติ โดยมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารและ

การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน  

การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีหรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คือ การบริหารกิจการสาธารณะที่กอให เกิดประโยชนแกประชาชน

ผูรับบริการ ซึ่งสงผลตอภาพลักษณอันดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ทําใหประชาชนยอมรับ

นับถือและเชื่อมั่นไดวาผูที่ไดรับเลือกต้ังเขามาทําหนาที่บริหารงานทองถิ่นน้ัน มีความต้ังใจทํางาน

เพื่อความสุขของประชาชนอยางแทจริง หลักธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่ทําใหประชาธิปไตย มีความ

ยั่งยืนมีองคประกอบ 10 ประการ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552)ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม

หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก หลักการตอบสนอง (Responsiveness)         

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/ Value for money) หลักความ 

เสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ

(Accountability) หลักเป ดเผย/โปรงใส  (Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

หลักการมีสวนรวม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) (สถาบันพระปกเกลา, 2548, หนา 

123) 

อยางไรก็ตาม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุม

คร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมีขอสังเกตวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจ 

การบานเมืองที่ดี 10 หลักดังกลาวเปนหลักที่จํายาก จึงควรจัดกลุมใหม (Regroup)โดยรวมเร่ืองที่

เกี่ยวของไวดวยกันเปนหมวดหมู เพื่อใหเปนหลักการที่งายตอความเขาใจและการนําไปปฏิบัติและ

ใหนํา เสนอตอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใชตอไป 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และหารือในเบื้องตนกับประธาน อ.ก.พ.ร.

เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหม ใหเขาใจไดงายขึ้นสะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ

รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยไดนําเอาประเด็นที่มี

ความสัมพันธเกี่ยวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากน้ียังไดใหความสําคัญเร่ืองความ

รับผิดชอบทางการบริหาร โดยเพิ่มเติมในเร่ืองการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมอัน

เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งไดกําหนดใหมี

มาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ                

แตละประเภทไวดวย 

จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหไดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(GG Framework) ซึ่งประกอบดวย 4 หลักการสําคัญและ 10 หลักการยอยดังน้ี 

1) การบ ริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (New Public Management) ป ระกอบ ด วยห ลั ก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive) 

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวยหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

และหลักความเสมอภาค (Equity) 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และ

หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวยหลักคุณธรรม/

จริยธรรม (Morality/Ethics) 
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ตอมา อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุมคร้ังที่ 

4/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและ

พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน และเห็นชอบหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework) ซึ่งประกอบดวย 4 หลักการ

สําคัญและ 10 หลักการยอยดังกลาวขางตน และโดยที่ในบริบทของประเทศไทยอาจไมสามารถใช

แนวทางฉันทามติกับทุกเร่ืองได  จึงเปนควรรวมหลักน้ีไวกับหลักการมีสวนรวม และปรับถอยคํา

เปนหลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) แสดง

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ (GG Framework) ดังภาพตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 11  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework) 

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ.ร.( 2555) 

 

และ ก.พ.ร.ในการประชุมคร้ังที่  7/2554 เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 ไดมีมติ

เห็นชอบขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป โดยหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี(GG Framework)เปนสวนหน่ึงในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ดังกลาว 

ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอ

แผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยาง

ยั่งยืน ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอโดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี                 
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(GG Framework) เปนสวนหน่ึงในขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ 

เพื่อการบริหารกิจการบาน เมืองที่ดีอยางยั่งยืนที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว (สํานักงาน ก.พ.ร. 

2555, หนา 38) 

สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  (GG 

Framework) ทั้ง 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย มีดังน้ี 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 

ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึงในการปฏิบั ติราชการตองใชทรัพยากรอยาง             

ประ หยัด เกิดประสิทธิภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งน้ีตอง มี

การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย และไมมีความจําเปน 

ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness ) ห ม าย ถึ ง  ใน ก ารป ฏิ บั ติ ราช ก ารต อ งมี วิสั ย ทั ศ น                              

เชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติ

หนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ

อยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยาง  เปน

ระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศรวมถึงมี            

การติดตามประเมิน ผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏบิัติงานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการ

ไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น

ไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมคีวามแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

2) คานิยมประชาธปิไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ

ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความ 

กาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ

การใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ          

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดให

ประชาชนได รับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป

โดยงาย 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย  

กฎระเบียบ ขอบงัคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึง 
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 ถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน

ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ  อีกทั้งยังตองคํานึงถึง

โอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus Oriented)

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวน

รวมในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญ ที่เกี่ยวของ

รวมคิดแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานทั้งน้ีตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอ

ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ 

การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบ

อํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับ

ตางๆไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือภาคสวนอ่ืนๆในสังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 

คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง

ของสังคมรวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจน         

คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแก 
 

I-Integrity ซื่อสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

A-Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 

M-Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

R- Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ต้ัง 

E-Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ 

A-Accountability ตรวจสอบได 

D-Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

Y-Yield มุงผลสัมฤทธิ ์
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เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีการกําหนดความหมายสําคัญของหลัก            

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทั้ง 10 องคประกอบ ไวดังน้ี 
  

ตารางท่ี 1 แสดงองคประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 10 ประการ 
 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการโดย

การปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่

ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน 

รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเน่ือง

และเปนระบบ 

หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม  ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน 

แรงงาน และระยะเวลาให เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา           

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

หลักการตอบสนอง

(Responsiveness) 

 

การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความ

คาดหวังความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง 

หลักภาระรับผิดชอบ

(Accountability) 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอ

เปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่

สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ

สํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

หลักความโปรงใส 

(Transparency) 

 

 

กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และ

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยาง

เสรีโดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ

กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

หลักการมีสวนรวม 

(Participation) 

 

กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง

ทัศนะรวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกีย่วของ รวมคิดแนวทาง 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 

 รวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

หลักการกระจายอํานาจ 

(Decentralization) 

 

การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวน

ราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหาร

สวนทองถิ่น) และภาคประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม

สมควร รวมถงึการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากรโดยมุงเนนการสรางความ         

พึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินงาน

ที่ดีของสวนราชการ 

หลักนิติธรรม 

(Rule of Law) 

การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักความเสมอภาค

(Equity) 

 

การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย ไมมี

การแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม 

และอ่ืนๆ 

หลักมุงเนนฉันทามติ 

(Consensus Oriented) 

 

การหาขอตกลงทั่วไป ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ          

ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจาก

กลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่

ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน

ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปน

ความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ.ร, (2555) 
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ถวิลวดี บุรีกุล (2549,หนา 42-135)ไดกลาวถึง แนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไวดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม 

1.1 หลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรมเพราะหลักนิติธรรม 

ไมสามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจไมมีการควบคุม

ตรวจ สอบซึ่งกันและกันระหวางอํานาจ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ อํานาจทั้งสาม

มิไดแบงแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หากแตมีการถวงดุลอํานาจกัน เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไดรับการคุมครอง เกิดการแบงแยกองคการตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ที่แตกตางกัน

วิธีการแบง แยกอํานาจของรัฐรวมทั้งการกําหนดใหองคการอ่ืนๆเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ

แตงต้ังบุคคลเขาสูอํานาจใดอํานาจหน่ึงหรือการใหมีสิทธิโตแยงคัดคานอํานาจอ่ืนหรือสิทธิในการ

ควบคุมตรวจสอบทั้ งในการทํ าภารกิจขององคการน้ันและการตรวจสอบของตัวบุคคล 

ความสัมพันธดังกลาวยอม กอใหเกิดความสัมพันธระหวางอํานาจในการยับยั้งซึ่งกันและกันและทํา

ใหเกิดความสมดุลระหวางอํานาจ ไมทําใหอํานาจใดอํานาจหน่ึงอยูภายใตอํานาจอ่ืนโดยสิ้นเชิงดวย

สภาพการณเชนน้ีจะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอันเปนความ            

มุงหมายประการสําคัญของหลักนิติธรรม 

1.2 หลักการคุมครอบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค ทั้งสองประการน้ีถือวาเปน

พื้นฐานของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลโดย

อํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายซึ่งผานเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนหรือรัฐสภา

เทาน้ันโดยกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ันจะตองไมมุงหมายใหใชบังคับแก

กรณีใดกรณีหน่ึง หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจงกฎหมายน้ันจะตองระบุ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพกฎหมายที่จํากัดสิทธิน้ันจะ

จํากัดใหกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได และหลักการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชา ชนจะตองมีการบัญญัติหลักประกนัการใชสิทธิในทางศาล 

 1.3 หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง 

หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองหรือที่เรียกวา หลัก

ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง ซึ่งหมายความวา การใชกฎหมายของฝาย

ตุลาการก็ดีหรือฝายปกครองก็ดีจะตองผูกพันตอบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองคการนิติ

บัญญัติอันเปนองคการที่มีพื้นฐานจากตัวแทนของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เปนการกระทบตอสิทธิ หรือจํากัดสิทธิของประชาชนน้ันจะกระทําไดเฉพาะภายใต

เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญดังที่กลาวมาแลวขางตน 
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ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการ หรือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝาย

ตุลาการโดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของการใชกฎหมายโดย

องคการตุลากรซึ่งศาลมคีวามผกูพัน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1) ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหแตกตางไปจาก

บทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ 

2) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันบุคคลยอมมีสิทธิ

เรียกรองใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใหตรงกับขอเท็จจริงในกรณีของตน 

3) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองในกรณีที่

กฎหมายกําหนดใหมีการใชดุลพินิจ 

1.4 หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเน้ือหา 

เปนเร่ืองที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือฝายปกครองที่ออกฎหมายลําดับรอง 

กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมาย หลักหามมิให

กฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความพอสมควรแกเหตุ 

หลักแนนอนของกฎหมาย เปนหลักการที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนในการใช

กฎหมาย การบัญญัติกฎหมายตองมีผลความแนนอนเพียงพอที่จะทําใหบุคคลในสังคมสามารถ

ทราบไดวาบท บัญญัติของกฎหมายใดที่ เขาจะตองคํานึงถึง หลักความแนนอนของกฎหมาย

ประกอบดวย หลักยอย 2 หลัก คือ 

หลักความชัดเจนของกฎหมาย หมายความวาการบัญญัติกฎหมายตองมีความชัดเจน

อยางพอเพียงเพื่อใหบุคคลสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองภายใตสภาพการณในทางกฎหมาย

เร่ืองน้ันๆ 

หลักความคุมครองความสุจริต หลักน้ีเรียกรองตอฝายปกครองโดยเฉพาะกรณีที่

เกี่ยวกับการยกเลิก เพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง ถาผูรับ

คําสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตวาคําสั่งทางปกครองน้ันออกโดยชอบ กรณีน้ีจะตองคุมครองบุคคล

ที่รับคําสั่งทางปกครองดังกลาว 

หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง โดยเฉพาะการยอนหลังไปเปนโทษตอ

เหตุการณที่ไดสิ้นสุดไปแลว โดยหลักแลวหามมิใหออกกฎหมายใหมีผลยอนหลังไปเปนโทษตอ

บุคคล 

หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือเรียกอีกชื่อวา หลักความไดสัดสวนถือวาเปนหลัก

กฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตเปนหลักกฎหมายที่สําคัญในการ

ตรวจ สอบการกระทําของรัฐทั้งหลาย 

หลักความพอสมควรแกเหตุ มีสาระสําคัญอยู 3 หลักยอย กลาวคือ หลักความ

เหมาะสมหลักความจําเปน และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ 
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หลักความเหมาะสม หมายถึง มาตรการที่นํามาใชน้ันอาจทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไวได 

หลักความจําเปน หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนดน้ันจะตองและเปนมาตรการหรือวิธีการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดหากมีมาตรการ

อ่ืนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดและมีผลกระทบนอยกวามาตรการที่รัฐเลือกใช ยอมถือไดวา

มาตรการที่รัฐนํามาใชมิไดเปนไปตามหลักความจําเปน 

หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ หมายความวา เมื่อพิจารณาผลที่ได

จากมาตรการดังกลาวแลวอยูในสัดสวนที่สมดุลกัน หากผลเสียหายมาก ผลดีนอย กรณีน้ียอมไมดุลกัน 

1.5 หลักความอิสระของผูพิพากษา  

หลักน้ีเปนขอเรียกรองเพื่อใหผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ตุลาการไดโดย

ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยมุงหมายใหผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ

พิจารณาพิพากษาภาย ใตมโนธรรมของตนเทาน้ัน 

ความอิสระของผูพิพากษามี 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระจากคูความความอิสระ

จากรัฐและความอิสระจากสังคม ความไมเปนอิสระดังกลาวกอใหเกิดอันตรายตอความเปนกลาง

ของผูพิพากษา ความอิสระของผูพิพากษามีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงตอความเปนกลาง

ของผูพิพากษา 

หลักความอิสระของผูพิพากษา แบงออกไดอีก 3 ประการ คือ 

1. ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ เปนการคุมครองการทําภาระหนาที่

จากอิทธิพลภายนอกทั้งหลาย 

2. ความอิสระในทางองคการหรือความเปนอิสระในการจัดองคการของศาลน่ันคือ

อํานาจตุลาการจะตองไมอยูใตอํานาจขององคการอ่ืน 

3. ความอิสระในทางสวนบุคคลซึ่งเปนการใหหลักประกันในกรณีที่มีการถอดถอน

และการโยกยายผูพิพากษาน้ันไมอาจกระทําไดหากเปนการขัดกับความประสงคของผูพิพากษา เวน

แตกระทําโดยคําพิพากษาของศาล 

1.6  หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย 

หลักน้ีเปนหลักประกันในทางกฎหมายอาญา และยังมีผลใชกับเร่ืองโทษปรับทาง

ปกครอง เร่ืองโทษทางวินัยและโทษในทางวิชาชีพดวย หลักน้ีวางอยูบนพื้นฐาน 4 ประการคือ              

(1) หลักการกระทํา (2) หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย (3) หลักความแนนอนชัดเจน และ               

(4) หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 

หลักการกระทํา (ซึ่งหมายความรวมถึงการละเวนไมกระทําการดวย) กฎหมายอาญา

ตามหลักนิติธรรมน้ัน ยอมผูกพันอยูกับการกระทํา แตมิไดผูกพันอยูกับความคิดซึ่งหมายความวา

การจะกําหนดวาเร่ืองใดเปนความผิดน้ันตองอยูบนพื้นฐานของการกระทําไมใชอยูบนพื้นฐาน เร่ือง 
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ของความคิด   

หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย หมายถึงกฎหมายที่บัญญัติวาการกระทําใดการ

กระทําหน่ึงน้ันเปนความผิดและกําหนดโทษสําหรับความผิดน้ันจะตองเปนกฎหมายที่ออกโดย

รัฐสภาหลักดังกลาวน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรกเพื่อใหบุคคลไดทราบลวงหนาวา การ

กระทําเชนใดที่กฎหมายหามมิใหกระทําและกําหนดโทษไว ประการที่สอง เพื่อทําใหเกิดความ

แนใจวาเฉพาะอํานาจนิติบัญญัติเทาน้ัน (ไมหมายรวมถึงอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ) ที่มี

อํานาจกําหนดโทษทางอาญาหลักน้ีหามมิใหใชกฎหมายจารีตประเพณีเปนกฎหมายที่ลงโทษทาง

อาญาแกบุคคล และยังหามใชกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogie) ลงโทษทางอาญาแกบุคคล 

หลักความแนนอนของกฎหมาย หลักน้ีเรียกวาบุคคลควรจะรูเบื้องตนวากฎหมาย

อาญาหามกระทําการใดบางและหากบุคคลละเมิดการกระทาํดังกลาวจะไดรับโทษเพียงใด 

หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง ในกฎหมายอาญาน้ันเปนขอหามโดยเด็ดขาด

ในการไปบัญญัติใหเปนความผิดสําหรับการกระทําอันใดอันหน่ึงที่ผานพนมาแลวน้ันและหามมิให

มีผลยอนหลัง เพื่อกําหนดโทษที่มีอยูแลวใหสูงขึ้น 

1.7 หลักความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญ  

เปนสวนยอดสุดของหลักนิติธรรม หมายความวาหากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ตํ่า

กวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับใช หลักน้ีเปนขอเรียกรองให

อํานาจทั้งหลายน้ันผูกพันกับรัฐธรรมนูญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  12  แนวคิดและหลักการเร่ืองหลักนิติธรรม 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 48) 

หลักนิติธรรม 

การคุมครองสทิธิและ

เสรีภาพ 
การแบงแยกอํานาจ 

 

หลักความผูกพันดวย

กฎหมาย 

หลักไมมีความผิดไมมีโทษ

โดยไมมีกฎหมาย 

ความชอบดวยกฎหมาย

ของเน้ือหา 

ความเปนกฎหมาย

สูงสุดของ รธน. 

 

ความอิสระของผู

พิพากษา 
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2. หลักคุณธรรม 

2.1 ความหมายของวิชาชีพนิยมและการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม 

ความหมายของวิชาชีพนิยมหรือคตินิยมวิชาชีพ มาจากภาษาลาตินซึ่งหมายถึง            

สิ่งที่กลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึงถือวาองคความรู ความรอบรูและวิธีปฏิบัติของพวกตนมีคุณคาทั้งตอ

ตนเองและตอสังคม และพยายามผลักดันใหสาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน  

2.2 ความหมายของจรรยาบรรณและการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ มีผูใหความหมายตางๆไดแก มาตรฐานของความประพฤติและการใช

ดุลยพินิจทางศีลธรรมวาถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร หมายถึงการศึกษาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือศึกษาดูวามีพฤติกรรมอะไรบางที่ถูกหรือ

ดีสมควรหรือไมสมควรเมื่อมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ศาสตรและหลักการ

เกี่ยวกับศีลธรรม                  

จรรยาบรรณ หรือ Ethics มาจากคําภาษา “กรีก”วา “Ethos” ซึ่งหมายถึง อัตลักษณ/

ลักษณภาพหรือธรรมเนียมของชนกลุมใดกลุมหน่ึงซึ่ง EthicsหรือEthos น้ีจะมีความหมายพองกับ

ศีลธรรม  

จรรยาบรรณ ยังหมายถึง ชุดของความเชื่อทั่ วไป กฎเกณ ฑ ความประพ ฤติ                      

เชิงปทัสถานหรือมาตรฐานแหงความประพฤติที่คอยควบคุมจิตใจของบุคคลวาตนควรจะทําอะไร

ในสวนที่เกี่ยวของกับความกินดี สิทธิหรือหนาที่ที่พึงมีตอตนเอง บุคคลอ่ืน หรือสถาบันที่ตนสังกัด

หรือ อีกนัยหน่ึงหมายถงึ สิ่งที่บุคคลควรจะกระทําเมื่อไดไตรตรองอยางรอบคอบแลว 

สรุปไดวา จรรยาบรรณหมายถึง ศีลธรรมประจําวิชาชีพ (Professional Morality)ซึ่งมี

ความหมายแคบกวาศีลธรรมของสังคมหรือประชาชนโดยท่ัวไป (Morality) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  13  แนวคิดและหลักการเร่ืองหลักคุณธรรม 

ท่ีมา: ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 57)   

 

 

หลักคุณธรรม 

ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทําผิด

วินัย 

ปลอดจากการทําผิด

มาตรฐาน 

   

 

ความเปนกลางของ

ผูบริหาร 



59 

3. หลักความโปรงใส 

ความโปรงใส สามารถพิจารณาออกเปน 2 ความหมาย คือ 

1. พิจารณาจากความหมายตามนัยของศพัท ความโปรงใสหมายถึง คุณสมบัติที่แสงผาน

ไดมองเห็นทะลุไดงาย รวมทั้งจับไดงาย เปดเผย ตรงไปตรงมา และเขาใจงาย 

2. พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับการทุจริตคอรรัปชั่น ความโปรงใสมีความหมาย

ตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่นโดยคอรรัปชั่นมีความหมายในเชิงลบแสดงถึงพฤติกรรมที่

เจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆในลักษณะซอนเรน เพื่อใหไดมา ซึ่งประโยชน

สวนตนสวนความโปรงใสมีความหมายในเชิงบวก แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม ที่รูเห็นไดอยางชัด 

เจนวาเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ 

อยางไรก็ตามการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใสก็ไมไดเปนหลักประกันวาจะปราศจากซึ่งการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรม

คอรรัปชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความแนบเนียนในการทุจริตเร่ือยๆ ความโปรงใสจะตองมีการ

พัฒนาความละเอียดรอบคอบมากขึ้นตามลําดับเพื่อไมใหเกิดความลาหลัง (Transparency Lag) เห็น

ไดจาก 3 ลักษณะคือ 

1. การทุจริตเชิงนโยบาย ไดแก การเลือกนําเอาหลักการที่เปนสากลนิยมในแตละชวง

สมัยมาเปนตัวกําหนดประเด็นเร่ือง ทําใหเร่ืองน้ันดูสมเหตุสมผลตามขออาง 

2. การทุจริตโดยไมบกพรอง ซึ่งตรงกันขามกับ “บกพรองโดยสุจริต” หมายถึง การ

นําเอานโยบายที่ทุจริตคอรรัปชั่นมาปฏบิัติโดยกฎหมาย 

3. ทุจริตอยางแนบเนียน  ไดแก การพรางตาโดยเทคนิคพัฒนาการ 

พฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะ ตองการการพฒันาความโปรงใสที่ละเอียดออนมากขึ้น 

ปจจัยที่สามารถนํามาใชอธิบายความโปรงใส แตละองคประกอบไดกําหนดเคร่ือง           

ชี้วัดความโปรงใสดังน้ี  

1.  ความโปรงใสดานโครงสรางของระบบงาน ไดแก  

1.1  ระบบของหนวยงานโปรงใส รู เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

1.2  มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานทีเ่ขมแข็ง 

1.3  มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมสถานการณอยูเสมอ 

1.4  ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน 

1.5  หนวยงานมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 

1.6  มี บุ คลากรให มๆ  เข ามาอยู ใน หน วยงานดวยระบ บ คุณ ธรรมและมี

ความสามารถสูงมากขึ้น 

2.  ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ ไดแก 

2.1  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 
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2.2  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 

2.3  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย 

2.4  มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายสูงขึ้น 

3.  ความโปรงใสของระบบการใหโทษ  ไดแก 

3.1  มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการฟองรองผูกระทําผิด 

3.2  มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการตรวจสอบการทํางานในหนวยงาน 

3.3  มีวิธีการที่ยุติธรรมสําหรับพิจารณาลงโทษผูทําผิด 

3.4  กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 

3.5  มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณของการกระทําผดิ 

3.6  หัวหนางานลงโทษผูทุจริตหรือดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง 

3.7  มีการปองปรามผูสอทุจริต หรือดวยประสิทธิภาพใหปรับปรุงตน 

4.  ความโปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน ไดแก 

4.1  ประชาชนไดเขารับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2  ประชาชน สื่อมวลชน และองคการพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝาย

บริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น 

4.3  มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  14   แนวคิดและหลักการความโปรงใส 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 61) 

 

4. หลักการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณทีส่ําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย พ.ศ. 2540 และถือเปนสิทธิของประชาชนที่จะมีสวนรวมในหลายๆมาตราของรัฐธรรมนูญ 

เชน มาตรา 56 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

ความโปรงใส 

ดานโครงสราง 

 

ดานการใหคุณ 

ดานการเปดเผยมีสวน

 

ดานการใหโทษ 
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รวมทั้งการ นําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของ

รัฐการมีสวนรวมของประชาชน มีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน และสงเสริม

ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยให

มีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นอีกทั้ง

เปนการปองกนันักการเมือง จากการกําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมกับสังคมน้ันๆ   

ระดับของการมสีวนรวมแบงออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับการใหขอมูล  เปนระดับตํ่าสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ               

ผูวางแผนโครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลง

ขาวการแจกขาว การแสดงนิทรรศการ 

2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นสูงกวาระดับแรก กลาวคือ    

ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็น

ในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการริเร่ิม

โครงการตางๆ 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการเปดรับ

ความคิดเห็นจากประชาชน เปนการเจรจากันอยางเปนทางการและไมเปนทางการระหวางผูวางแผน

โครงการและประชาชนเพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน        

การจัดประชมุ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือ กลาวคือ เปนเร่ือง

การมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกัน ใชสําหรับการพิจารณาประเด็น   

ที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก 

5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับขั้นสูงถัดไปจากระดับการวางแผนรวมกัน คือเปน

ระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ  เปนขั้นการนําโครงการไป

ปฏิบัติรวม กันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

6. ระดับการกํากับโดยประชาชนโดยตรง เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดย

ประชาชน เพื่อแกปญหาขอขัดแยงทีม่ีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ 

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนประกอบดวยการรับรู เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการ

วางแผนและรวมวางแผนโครงการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ / ดําเนินการเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใน

กิจกรรมตางๆ และการตัดสินใจ 
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3. การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน  เปนการมีสวนรวมในการจัดสรร

ประโยชน หรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 

4. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ประชาชนจะเขามาเกี่ยวของกับการคิดเกณฑ

ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ซึ่งผลของกระบวนการประเมินน้ีจะกลายเปนปจจัย

นําเขาในกระบวนการมีสวนรวมขั้นที่ 1 ซึง่เปนขัน้ตอนของการวางแผนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 15  แนวคิดและหลักการมีสวนรวม 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 68)   

 

5. หลักสํานึกรับผิดชอบ 

ลักษณะของระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 

1. การที่มีวัตถุประสงคชัดเจนวาตองการบรรลุเปาหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธ

อยางไรใหบรรลุเปาหมาย และมีกําหนดเวลาบรรลุเปาหมาย (Clear Intention)  

2. การที่บุคคลในองคการมีความรูสึกรวมกันวาพวกตนเปนเจาของและสํานึกวาทุกคน

ในองคการตางมีสวนรวมเปนเจาของไปดวยกัน มิใชเปนองคการของคนหน่ึงคนใด (Interlocking 

Ownership) 

3. ตองมีวิธีการทํางานหรือกลไกภายในองคการ เพื่อชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายที่

วางไวซึ่งวิธีการหรือกลไกดังกลาวไดแก การประสาน/การใหเวลา/สื่อสาร/การตัดสินใจ (Effective 

Execution) 

4. การที่ไมปลอยคนอูงาน เกี่ยงงาน ไมยอมปรับปรุงตัวแมจะใหโอกาสแลวจะตองไม

ลังเลที่จะจัดการกับคนเหลาน้ี เพราะจะเปนอุปสรรคตอการทํางานในองคการ (Relentless Attack of 

Dysfunctional Habits) 

5. ตองวางแผนสํารองไวเพราะถาเกิดเหตุสุดวิสัยจะไดมีการแกไขสถานการณไดทัน 

(Responsive Recovery) 

6. ตองมีการนําวิธีการวัด / ประเมินผลลัพธแบบใหม และยกยองผูที่ทํางานไดตามเปา 

หรืออีกนัยหน่ึง ไมนําระบบอุปถัมภมาใชในการประเมนิผลงาน (Ruthless Measuring of Results) 

หลักการมีสวนรวม 

การรับฟงความคิดเห็น การใหขอมูล 

การพัฒนาศักยภาพ 

ในการมีสวนรวม 
การรวมตัดสินใจ 
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ลักษณะองคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 

1. มีการทําขอตกลงสองฝาย องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 

จะตอง มีการเจรจาพูดคุยระหวางหนวยงานและพนักงานและทําเปนขอตกลงที่เปนที่ยอมรับกัน             

ทั้งสองฝาย 

2. แบงปนขอมูล จะตองมีการแบงปนขอมลูและทรัพยากรกัน ไมมีการหวงขอมูลเพื่อให

มีการกระจายของขอมูลขาวสารกันอยางทั่วถึงทั้งองคการ เพื่อปองกันการระแวงสังสัยซึ่งกันและกัน  

3. มีการแกไขความขัดแยง หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคการจะตองมี

การดําเนินการแกไข ไมปลอยใหความขัดแยงมีอยูตอไปจนมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและ              

บานปลาย จนยากแกการแกไขในภายหลัง 

4. ใหความสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานตางๆในองคการจะสามารถ 

ทําไดอยางราบร่ืนปราศจากปญหา หากองคการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจนและ              

ผูปฏิบัติไดรับการสนับสนุนทั้งในแงของทรัพยากรที่จําเปนแกการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

5. เนนเปาหมายมากกวาตําแหนง องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ

จะตองมีการเนนบรรลุในเปาหมายของหนวยงานหรือองคการ จึงควรมอบหมายงานแกบุคคลที่

เหมาะ สมกบังานมากกวาดูแคตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู แตคุณสมบัติไมเหมาะสมกับงานน้ันๆ 

6 . สรางระบบงานและฝกอบรม องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ

จะตองมีการทํางานที่ เปนระบบบุคคลที่ เกี่ยวของ สามารถประสานการทํางานกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพไมมีการเกี่ยงงานและปดหนาที่ความรับผิดชอบและมีการฝกอบรมบุคลากรใน

หนวยงานใหสามารถปฏบิัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

7.  มี ดัชนีวัดผลงานชัดเจน องคการที่มีลักษณะการทํางานในระบบหลักสํานึก

รับผิดชอบจะเนนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย จะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ระยะเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาหรือลมเหลวของการปฏิบัติงาน 

8.  จัดการกับผูไมมีผลงาน ลักษณะสําคัญอันหน่ึงขององคการที่มีวัฒนธรรมการทํางาน

ในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ คือ การจัดการกับผูที่ไมทํางานไมมีผลงานปรากฏหลังจากที่

หนวยงานหรือองคการไดทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนระยะอาจจะมี

มาตรการจัดการกับบุคคลเหลาน้ีซึ่งอาจจะใชมาตรการเบื้องตน เชน การพูดคุยวากลาวตักเตือนให

ปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งมาตรการขั้นเด็ดขาด เชน ไมขึ้นเงินเดือน พักงาน หรือใหออกจากงาน 

เปนตน 

9.  ปฏิบัติตามพันธกิจที่ตกลง องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ               

คือ การที่บุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ที่ไดทําการตกลงกันเอาไว

ใหสําเร็จลุลวงไป 
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10. ยอมรับและยกยองสมาชิก ประการสุดทายขององคการที่มีการทํางานในระบบหลัก

สํานึกรับผิดชอบ คือ การยอมรับผลงานที่ประสบความสําเร็จและที่สําคัญใหเกียรติและยกยอง

ทีมงาน (ไมใชยกยองตัวบุคคล) ที่นําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 16  แนวคิดและหลักการสํานึกรับผิดชอบ 

ท่ีมา : ถวิลวดี บุรีกุล (2549, หนา 81) 

 

7  หลักความคุมคา 

ในหลกัความคุมคาจะครอบคลุม  3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม หมายถึง จาก

ทรัพยากรที่ประเทศมีอยูอยางจํากัด จะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ อยางไรจึงจะทําใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับประชาชนสวนใหญหรือเกิดประโยชนที่มากกวาตนทุนที่เสียไป 

2. ดานการประหยัด คือการทําใหมูลคาของผลผลิตหรือผลประโยชนสูงกวาตนทุนใน

การผลิต หรือการทํากําไรใหเกิดประโยชนดังกลาว 

3. ดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย คือ ดัชนีทางดานเศรษฐกิจ

มหภาค การพัฒนาทางตลาดการเงิน ทรัพยากรมนุษย รัฐบาล โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจการ

พัฒนา และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความสามารถในการบริหารและจัดการของภาคเอกชน  

3.1 ดัชนีดานเศรษฐกิจมหาภาค เปนตัวชี้ถึงปจจัยดานเศรษฐศาสตรมหาภาคที่มีผลตอ

ความสามารถในการแขงขันโดยจะครอบคลุมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดและความ

มีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระดับการเปดของประเทศในดานการประกอบธุรกรรมตางๆ 

สํานึกรับผิดชอบ 

การบริหารงานอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 

การมีระบบติดตาม

ประเมินผล 

การมีแผนสํารอง 

การมีการสรางความ

เปน 

เจาของรวมกัน 

การมีเปาหมายที่ชัดเจน 

 
การจัดการกับผูไมมี 

ผลงาน 
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3.2  ดัชนีดานพัฒนาตลาดการเงิน เปนตัวชี้ความสามารถในการแขงขันของระบบ

การเงินโดยรวมของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอ่ืนๆรวมทั้งตลาดหลักทรัพยโดยพิจารณา

สภาพคลองทางการเงนิตนทุนของการลงทุน และความสามารถในการหาเงินทุน 

3.3  ดัชนีดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตัวชี้ถึงศักยภาพของประชากรเปน

ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากความเจริญของประเทศยอมมาจากแนวคิดของมนุษยโดยจะ

พิจารณาศึกษาถึงคุณลักษณะ ทัศนคติ คานิยมของประชาชน โครงสรางการทํางานการสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิตของประชากร 

3.4  ดัชนีดานความสามารถของรัฐ เปนตัวชี้วารัฐบาลมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจ

เพียงใด โดยพิจารณาถึงโครงสรางรายจาย และรายรับภาครัฐ การแทรกแซง การลงทุน งบประมาณ

และประสิทธิภาพของระบบราชการ 

3.5 ดัชนีดานโครงสรางพื้นฐาน เปนตัวชี้ถึงปจจัยที่สนับสนุนหรือเตรียมความพรอม

ในดานการแขงขนั ซึ่งพิจารณาถึงระบบการคมนาคมขนสง ระบบการสื่อสารไฟฟา นํ้าประปา 

3.6 ดัชนีดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตัวชี้วัดถึงความกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการผลิต การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาถึงการ

ใชจายการวิจัยและพัฒนานักวิทยาศาสตร 

3.7 ดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้ถึงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรตางๆอยางมปีระสิทธิภาพยั่งยืน 

3.8 ดัชนีดานความสามารถในการบริหารและจัดการภาคเอกชนเปนตัวชี้ วัดถึง

ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการของภาคเอกชนโดยพิจารณาจากผลิตภาพการผลิตการ

ใช TGM ในภาคธุรกิจ การมีนวัตกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 17  แนวคิดและหลักการความคุมคา 

ท่ีมา : ถวิลวดี บุรีกุล (2549, หนา 94) 

 

 

 

หลักความคุมคา 

การประหยัด 

 

 

การแขงขัน 

การใชทรัพยากรใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด 
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7.  หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนเร่ืองสําคัญในการบริหารแนวใหม ปจจัยที่มีอิทธิพลใน

การนํานโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษยมาใช มี 2 ประการคือ  

7.1.1.1  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เชน กฎหมาย 

คานิยมของสังคมสภาพการณดานตลาดแรงงาน ลักษณะของแรงงาน นโยบายของหนวยงาน

ปรัชญาของการบริหาร และเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน 

7.1.1.2  ความสนใจของผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรวมถึงผูบริหาร 

หนวยงานของรัฐบาล หากเปนเอกชนก็จะรวมถึงผูถือหุน  

 การใชนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษยควรประเมินเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับตัวบุคคล (Individual) ซึ่งความเปนอยูของพนักงานจะตองพิจารณาแยกตางหาก

และตางจากการที่พนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและกายภาพ

อันเน่ืองมาจาก นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษยแตผูบริหารจะมีคานิยมที่ตางออกไป และ

ใหนํ้าหนักผลลัพธของนโยบายตางออกไป 

2. ระดับองคการ (Organization Level)ซึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ คือ นโยบายดานทรัพยากร

มนุษยจะถูกประเมินในเร่ืองการสงผลตอเปาหมายและความอยูรอดขององคการนโยบายดาน            

การจัดการทรัพยากรมนุษย  จะชวยเพิ่ มสิ่ งตอไปน้ีให องคกร คือ ประสิ ทธิภาพการปรับตัว                            

พฤติกรรมการบริหาร ผลดีดานตนทุน ผลระยะสั้น และผลระยะยาว 

7.1.1.3  ระดับสังคม (Social) การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษย  จะมีผล

กวางขวางตอสังคมเชน “ตนทุนทางสังคมจะเปนเทาไร หากมีการหยุดงานหรือการใหพนักงานออก

จากงาน”ซึ่งการใหพนักงานออกจากงานอาจมีผลตอปญหาดานสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ซึ่งสงผล

ตอการสรางภาระใหสังคม และมีผลตอภาครัฐที่ตองดูแล 

ปจจัยในการวิเคราะหปญหา มี 4 ประการ ดังน้ี 

1. การผูกมัดตนเองกับงาน (Commitment) นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย

สงเสริมการสรางการผูกมัดตนเองที่จะทํางานและผูกมัดกับองคการ การผูกมัดตนเองเพิ่มขึ้นจะ

นําไปสูการสรางความจงรักภักดีตอองคการ 

2. ความสามารถ (Competence) นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถดึงดูด

รักษาพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความรู ที่มีคุณคาทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3. ความคุมคา (Cost Effective) ความคุมคาของนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย

สามารถประเมินได ในเร่ืองคาตอบแทนประโยชนที่ไดรับ สัดสวนการลาออกจากงาน การขาดงาน

การนัดหยุดงาน เปนตน  

4. การสอดคลองเขากันได (Congruence) ระหวาง ฝายบริหารและพนักงานทั่วไปกลุมตางๆ

พนักงานเจาหนาที่องคการและชุมชน พนักงานเจาหนาที่และครอบครัวของเขาพนักงานดวยกันเอง 
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ในการประเมินผลลัพธของการจัดการทรัพยากรมนุษย ไมใชสิ่งที่งาย แตจะเปนการ

นําไปสูแนวทางที่จะสรางความผูกมัดในการทํางาน และการสรางวัฒนธรรมองคการทีดี่ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  18  แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 106)   

 

8.  องคการแหงการเรียนรู 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรู เร่ิมจากการทํางานของภาคเอกชนโดยการเรียนรูเปน

วิธีการเดียวที่เปนประโยชนตอการแขงขันอยางยั่งยืน องคการแหงการเรียนรูเปนการสนองตอการ

เพิ่มขึ้นของสิ่งแวดลอมที่คาดการณไมไดและมีความเปนพลวัต ความสําคัญของการเรียนรูในเร่ือง

ขององคการ  เปนความสามารถในการใชความสามารถทางจิตใจของสมาชิกทั้งหมดเพื่อสราง

กระบวนการที่จะปรับปรุงตนเอง ประเด็นที่สําคัญขององคการแหงการเรียนรู คือ 

1.  มีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมภายนอก 

2.  มีการเสริมสรางความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับตัวอยางตอเน่ือง 

3.  พัฒนาของการเรียนรูรายปจเจกและรวมกัน 

4.  มีการใชผลของการเรียนรูเพื่อการบรรลุผลที่ดีขึ้น  

การจัดการความรู เปนวิธีการบูรณาการศาสตรหลายสาขาเขามาดวยกันเพื่อบรรลุ

เป าหมายองคการ โดยการใชความรูให เปนประโยชนมากที่สุด และจัดการความรู เนนที่

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

การจัดการอยางบูรณาการ 

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 

สรางความไววางใจ 

เชื่อมโยงในการทํางาน 

การติดตอสื่อสาร 

การปฏิบัติงานอยางคุมคา ระบบการคัดเลือกและ

เลิกจาง 

มีความผูกพัน 

การพัฒนาความสามารถ 
 

สรางสรรคและสรางเสริม 
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กระบวนการไดมาซึ่งความรู สรางความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงประเด็นของการจัดการ

ธุรกิจ จิตวิทยาภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การจัดเก็บและไดรับขอมูล 

ลักษณะขององคการ หนวยงานการเรียนรู แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

1.  มีวัฒนธรรมของการเรียนรู 

2.  มีกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิสัมพันธกัน มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีการ

พัฒนาและกระบวนการจัดการ 

3.  มีเคร่ืองมือและเทคนิค มีการสรางสรรคและเทคนิคในการแกปญหา 

4.  พัฒนาทักษะและแรงจูงใจ เพื่อเรียนรูและปรับปรุง  

สรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง ระบบหรือกระบวนการตางๆท่ีใชเปนเคร่ืองมือ

ในการถายทอดความรู เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน

ขององคการหรือกลุมเครือขาย เปนความรูท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติการประยุกตใชตลอดจนการ                

นําระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดความเชื่อมั่นและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู หรือเปนการ

สรางความรูใหมเพิ่มข้ึน 

รูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรู มีองคประกอบหลัก ไดแก คน ความรู 

และทรัพยากร กระบวนการเรียนรูในเครือขายมีการนําความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปนฐานในการสรางความตระหนักตอปญหา สมาชิกเรียนรูรวมกันโดยใชเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู 

องคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง ไดแก การศึกษาประสบการณ

จากชุมชนอื่น การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การสนทนาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  19   แนวคิดและหลักการองคการแหงการเรียนรู 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 114)  

องค์การแห่ง 

การเรียนรู้ 

การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การจัดการความรู 
 

การสรางวัฒนธรรม 

แหงการเรียนรู 
เสริมสรางความสามารถ 

พัฒนาการเรียนรูจากภายใน 

นําองคความรูมาใชในการ

ปฎิบัติงาน 

การใชเคร่ืองมือ

และ 

      เทคโนโลยี 
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9. หลักการบริหารจัดการ 

การบริหารรัฐกิจแนวใหม เปนเร่ืองของการที่รัฐบาลไมควรบริหารงานในลักษณะ

องคการธุรกิจแตเปนการบริหารงานดวนการยึดหลักประชาธิปไตย มีการใหความสําคัญกับเร่ือง

ตางๆ เชนความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครองและการเปนพลเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย ขาราชการมีการเรียนรูเสริมสรางทักษะใหมในการพัฒนานโยบาย และ

ปฏิบัติตามนโยบาย มีการเคารพและยอมรับศักด์ิศรีของการเปนพลเมืองมากขึ้น   

กระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่ใหความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมการใหความสําคัญกับประชาชน การมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการ

บริหารแนวใหมจึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจแนวใหมเปนการรวมกลุมของแนวคิดและการปฏิบัติ

เปนหลักการที่ใชการดําเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการหรือทําราชการใหเหมือน

ธุรกิจ แตไมใชเปนองคการทางธุรกิจ  

หลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมประชาชนเปนปจจัยสําคัญเปนหัวใจของการบริหาร             

รัฐกิจแนวใหมน้ี เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมืองและการเปนหุนสวนในการดําเนิน

กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญเมื่อเปนพลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล การมีสวน

รวมการทํางานอยางโปรงใส การทํางานที่มีหลักการการยึดหลักนิติธรรมจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได

ในการบริการประชาชนใหเปนที่พึงพอใจ  

ดัชนีวัดดานการบริหารจัดการ  ประกอบดวย องคประกอบ ดังน้ี 

1.  มีการวางแผนผังการทํางานและทบทวนภารกิจ 

2.  สํารวจความสนใจ/ศกึษาความตองการของประชาชน 

3.  มีกลยุทธในการบริหาร 

4.  การบริหารแบบมีสวนรวม 

5.  ศึกษาวิจัยสถาบัน 

6.  คาดคะเนความเสี่ยง และการบริหารความขัดแยง 

7.  การกระจายอํานาจบริหาร 

8.  บริการประชาชนไมใชกํากับ 
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ภาพประกอบท่ี  20   แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 130)   

 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology : IT)หมายถึง กระบวนการตางๆ และ

ระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการ โดยรวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร

เคร่ือง ใชสํานักงาน อุปกรณสื่อสาร โปรแกรมสําเร็จรูป และกระบวนการประมวลผลขอมูล 

ลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย  

1. มีการพัฒนาเครือขายสารสนเทศ ซึ่งผูรับบริหารจํานวนมากสามารถเขาถึงได และมี

การพัฒนาเครือขายอยางตอเน่ืองและใหทันสมัยอยูเสมอ 

2. มีการสรางความสัมพันธ  เชื่อมโยงระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยผานเครือขาย

สารสนเทศ และการสือ่สาร 

3. มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและเกิดมีระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

4. มีการนําเทคโนโลยีที่ จําเปนตอการใชงานมาใชในองคการและมีนโยบายและ

แผนงานอยางชัดเจนในการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร(Information and Communication Technologies: ICT)ก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลักๆที่

ประกอบดวย เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน

เพื่อใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตางๆ ไมวาจะเปนเสียงภาพ

 

การบริหาร 

มีแผนงานและการ

ทบทวนภารกิจ 

คาดคะเนความเสีย่ง 
 

บริการประชาชน บริหารแบบมีสวนรวม 

สํารวจความตองการของ

ประชาชน 

มีกลยุทธในการบริหาร 
การกระจายอํานาจ 

 

ศึกษาวิจัยองคการ 
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ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตองความแมนยํา

และความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน  

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 4 องคประกอบ  คือ 

1. การที่องคการมีการจัดการชุดขอมูล 

2. องคการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชจริง 

3. องคการมีการพฒันาระบบเครือขายสารสนเทศ 

4. มีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภายในและระหวางองคการอ่ืนๆ ดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบท่ี  21  แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุล (2549, หนา 135)   

 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของธรรมาภิบาลที่ให โดยหนวยงาน และนักวิชาการตางๆ                

ขางตน สรุปไดวาองค ประกอบของธรรมาภิบาลที่ทุกหน วยงาน และนักวิชาการตางๆ อาจจะมี

โครงสรางของหลักธรรมาภิบาลที่แตกตางกัน แตโดยสวนใหญก็จะมีสวนที่คลายคลึงกัน ดังน้ัน             

ผูวิจัยจึงมีความสนใจจะทําการศึกษาองคประกอบของธรรมาภิบาล 10 ดาน ซึ่งประกอบดวย หลัก

ประสิทธิผลหลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใสหลักการ

มีสวนรวมหลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคและหลักการมุงฉันทามติ   

2.3 ความเปนมาและวิวัฒนาการแนวคิดธรรมาภิบาล 

แมแนวคิดธรรมาภิบาลจะมีการกลาวถึงอยางจริงจังในประเทศไทยหลังเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจการเงินในประเทศไทย และในทวีปเอเชีย เมื่อป คศ.1997โดยการกลาวอางขององคการ

ระหวางประเทศเชน ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) ซึ่ งทั้ งสององคการดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการผลักดันวาระของ          

ธรรมาภิบาล ใหเปนวาระของโลกในประเด็นที่วามูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณการเงินใน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

การจัดการขอมูล มีเครือขาย

สารสนเทศ 

มีการสราง

ความสัมพันธ 

เชื่อมโยง 

นําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารไปใชจริง 
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ทวีปเอเชียน้ันก็เพราะประเทศในแถบทวีปเอเชียไรซึ่งธรรมาภิบาล ดวยเหตุน้ีทั้ง ธนาคารโลก และ

IMF จึงไดเสนอแนว ทาง “ธรรมาภิบาลระดับโลก” (Global Governance) ที่พยายามผลักดันให

ประเทศในแถบทวีปเอเชียและประเทศอ่ืนๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาลธนาคารโลกดู

เหมือนจะเปนองคการระดับโลกที่เชื่อมั่นดังกลาวอยางจริงจัง เพราะกอนหนาวิกฤติการณทางการเงิน  

ในป คศ. 1997 น้ัน ธนาคารโลกก็ไดเผยแพรเอกสารจํานวนไมนอยชี้ใหเห็นถึง “ธรรมาภิบาลกับการ

พัฒนา” (World Bank,  1992)  

อยางไรก็ดีในเบื้องตนมีขอควรพิจารณาวา คําวา “Good Governance” ซึ่งภาษาไทยนิยม

ใชคําวา “ธรรมาภิบาล” อยางแพรหลาย กับคําวา “Governance” เปนศัพททางวิชาการคําศัพทเดียวกัน

หรือไมมีฐานคติ และความหมายเหมือนกันหรือตางกัน คําตอบสําหรับคําาถามน้ีคงตองดูบทความ

เร่ือง “The New Governance:Governing without Government” ของ Rhodes (1996) ซึ่งเปนตัวอยางงาน

เขียนที่สรุปรวบรวมการเปลี่ ยนแปลงแนวคิดปฏิ รูประบบราชการโดย Rhodes กลาวถึงการ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของระบบราชการ (Process of Governing) จากเดิมซึ่งเปนการจัดการฝายเดียว            

จากเบื้ องบนสู เบื้องลางในลักษณะของการจัดการปกครอง (Government) มาเปนระบบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบระบบราชการเพื่อให เกิดวิธีการควบคุมวิธีการใหมโดยสังคม 

(Governance) Rhodes, R.A.W.(1996)  เห็นวา มีการใชคําวา Governance อยางนอย 6 ความหมายดวยกัน 

กลาวคือ 

1.Governanceในความหมายของการบริหารจัดการที่รัฐมีบทบาทนอยลง (Governance 

as the Minimal State)กลาวคือ รัฐจะตองลดบทบาทหนาที่ของภาครัฐลงโดยใหภาคเอกชนดําเนิน

กิจการแทนในรูปของการแปรสภาพกิจการของรัฐเปนของเอกชน (Privatization) รัฐเปนเพียง

เคร่ืองมือสนับสนุนสาธารณะ บทบาทที่สําคัญของรัฐในมุมมองน้ีจะตองใหความสําคัญกับระบบ

ตลาด 

2. Governance ในความหมายของการบริหารจัดการของภาคเอกชน (Governance as 

Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล กลาวคือ ระบบในภาคเอกชนที่มีทิศทางและการควบคุม

ที่ดีมีความโปรงใส และมีระบบการตรวจสอบที่ไดมาตรฐานในภาคเอกชน เพื่อใหมีความเปนธรรม

รวมทั้งเกดิความมีประสิทธิภาพในการกํากับและดูแลตนเอง 

3. Governance ในความหมายของการบริหารจัดการกิ จการสาธารณ ะแนวใหม  

(Governance as the New Public Management) ซึ่งตามแนวคิดของการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ

แนวใหม (New Public Management : NPM) น้ี เปนการเปลี่ยนมุมมองทางการบริหารจัดการใหมจากเดิม 

ที่ รัฐเปนผูนําพา (Rowing) มาเปนรัฐเปนผูนําทาง (Steering) หรือการบริหารจัดการในความหมาย

Governance น่ันเองซึ่งในความหมายใหมน้ีเปนการบริหารจัดการที่ใหความสําคัญกับการแขงขันระบบ

ตลาดลูกคาหรือผูรับบริการและผลลัพธจากการบริหารจัดการ 

4. Governance ในความหมายของการจัดการปกครองและการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
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(Governance as Good Governance) เปนความหมายที่ ใชอยางกวางขวางทั่ วไปซึ่ งมีที่มาจาก

ธนาคารโลกหรือ IMF เพื่อใชเปนนโยบายในการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลในประเทศโลก

ที่สามใหมีประสิทธิผลโดยการกระตุนใหเกิดการแขงขันในระบบตลาด มีกระบวนการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจปฏิรูประบบราชการโดยการลดอัตรากําลังลงมีการฝกฝนใหความรูในเร่ืองการบริหาร

งบประมาณสงเสริมการกระจายอํานาจ และสนับสนุนให  Non-Governmental Organizations 

(NGO) มีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

5. Governance ในความหมายของการจัดระบบเครือขายปฏิสัมพันธเชิงสังคม (Governance 

as a Socio-Cybernetic System) เปนการพิจารณาโครงสรางการปกครองในลักษณะที่แตละสวนของ

สังคมไมเปนอิสระจากกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยไมมีภาคสวนใด

โดดเดนกวากันและพิจารณาวากระบวนการการปกครองจะตองมีปฏิสัมพันธกันระหวางสังคม

การเมืองและการบริหาร รวมทั้งการสรางภาคีหรือการเจรจาตกลงรวมกันเพื่อใหเกิดผลดี 

6. Governanceในความหมายของการจัดการภายในระบบเครือขายการจัดการตนเอง

(Governance as Self Organizing Networks)มีลักษณะเปนระบบที่เปลี่ยนแปลงจากการปกครอง

สวนทองถิ่นไปสูระบบทองถิ่นที่มีระบบการบริหารราชการและสังคมที่ดี (Local Governance) ซึ่ง

เปนความพยายามปกครองตนเอง จัดต้ังองคการเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาและบริการสาธารณะแบบ

พึ่งพากันและกัน  

ตอมา Peter and Hans (2001)ไดเขียนบทความชื่อวา “Towards Governance Theory : In 

Search for a Common Ground”โดยพิจารณาวา นักวิจัยสวนใหญศึกษาแนวคิดGovernanceโดยมองไป

ที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแมวา Governance จะมีพื้นที่การศึกษาที่กระจัดกระจายดวยแนวคิด อาทิ  

รัฐที่บทบาทนอยลง บรรษัทภิบาล การจัดการสาธารณะแบบใหม ธรรมาภิบาลระบบเครือขาย

ปฏิสัมพันธเชิงสังคม และเครือขายการจัดการตนเองซึ่งสอดคลองกับบทความของ Rhodes (1996)  

บทความทั้งสองกลาวทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา Governance และ Good Governance 

น้ันเปนศัพททางวิชาการ ที่เปนคนละคําศัพท และมีฐานคติที่ไมเหมือนกันเสียทีเดียวโดย Governance 

มีฐานคติเกี่ยวกับการจัดการการปกครอง และการบริหารที่กวางขวางกวามาก  แนวคิด Good Governance 

เปนเพียงพื้นที่การศึกษาพื้นที่หน่ึงของแนวคิด Governance เทาน้ันนอกจากน้ี คณะกรรมการเศรษฐกิจ  

และสังคมแหงสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and Pacific : UN-ESCAP) หน่ึงในฐานะองคการพัฒนาระหวางประเทศที่มี

บทบาทสูงและเกี่ยวของ ทั้งโดยตรง และโดยออมกับธรรมมาภิบาลไดอธิบายถึงคําวา Governanceไว

ดังน้ีแนวคิด Governance ถือวาไมใชเร่ืองใหมแตเปนสิ่งที่อยูคูกับอารยธรรมของมนุษยชาติมายาวนาน 

และ UN-ESCAP ยังอธิบายวา Governance อาจประยุกตใชไดหลายบริบทเชนบรรษัทภิบาล (Good 

Corporate Governance) สากลอภิบาล (Good International Governance) ชาติ/รัฐอภิบาล (Good National 

Governance) ชุ มชนภิบาล (Good Local Governance) เป นตนคํ าอธิบายของ UN-ESCAP ดังกล าว                      
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ยิ่งสนับสนุนแนวคิดที่วา Governance มีพื้นที่การศึกษาที่กระจัดกระจายดวยแนวคิด และสามารถ

ประยุกตใชไดมากมายไมจํากัดเฉพาะ Good Governance 

ดังน้ัน เมื่อมีการกลาวถึง “Governance” และ “Good Governance” ผูเขียนประสงค

ใหเปนศัพททางวิชาการคนละคําศัพทที่มีฐานคติตางกัน และเมื่อกลาวถึง Governance ผูศึกษาจะใช

คําทับศัพทวา “Governance” และใชคําไทยวา “ธรรมาภิบาล”แทนคําวา“ Good Governance” เหตุที่

เลือกใชคําไทยวา “ธรรมาภิบาล”เพราะเห็นวาใกลเคียงกับคําวา“ Good Governance” มากที่สุดและ

มีการใชอยางแพร หลายในประเทศไทย 

ดังไดกลาวแลววา แนวคิด Governance ถือวา ไมใชเร่ืองใหมตรงกันขามในวงการ

วิชาการน้ันรูจักคําวา Governance มานานมากแลว แนวคิดน้ี เปนสิ่งที่มีมาพรอมกับการมีอารยธรรม

ของมนุษยเปนการสะสมความรูในการอยูรวมกันของมนุษย นับเปนพันๆ ป เพื่อการอยูรวมกันใน

บานเมืองและสังคมอยางมีความสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดย

สันติวิธีและสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในสมัยเพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) รวมทั้ง

นักปราชญหลายทานพยายามคนหารูปแบบการปกครองและการบริหารที่ดี แตยังไมไดความหมาย

และขอบเขตที่ชัดเจน อาจกลาวไดวารูปแบบดังวาเกิดขึ้นชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เมื่อมีการ

คนหารูปแบบการจัดการปกครองและการบริหารที่สามารถนําประเทศไปสูการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยตะวันตกของประเทศที่เพิ่งไดรับการปลดปลอยจากอาณานิคม และสามารถชวยฟนฟู

ประเทศจากความเสียหายภายหลังสงคราม ตอมารูปแบบดังกลาวผสมผสานกับระบบราชการของ

Weberianไดถูกนํา ไปใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก อยางไรก็ตามรูปแบบของ Weberian ยากที่จะ

นําไปประยุกตใชสานตอเน่ืองจากการขยายตัวของระบบราชการ ทําใหยากตอการจัดการและ             

ขาดความยืดหยุนในการที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบสามารถประเมินผลงาน

ไดอยางชดัเจน และมีการแขง ขันเพื่อการจัดการปกครองและการบริหารที่ดีขึ้น  

ตอมาป ค.ศ.1989 ธนาคารโลก นําคําวา “Governance” และคําวา “ธรรมาภิบาล (Good 

Governance)” มาใชอยางเปนทางการ ในรายงานของธนาคารโลกเร่ือง Sub Sahara Africa : From Crisis to 

Sustainable Growth เปนรายงานที่ธนาคารโลกพยายามวิเคราะหถึงความลมเหลวของประเทศตางๆ             

ในแถบตอนใตของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาโดยธนาคารโลกใหความหมาย Governance 

หมายถึง “the exercise of political power to manage a nation’s affairs” (World Bank, 1989) หลังจากน้ัน

คําน้ีก็เร่ิมมีการนํามาใชอยางแพรหลายมากขึ้นเร่ือยๆในความเปนจริงขณะที่ธนาคารโลกเร่ิมเผยแพร

แนวความคิดน้ี คําวา Governance เปนศัพทที่สําคัญที่ธนาคารโลกใหความหมายทั่วไปวา หมายถึง “the 

manner in which power is exercised in the management of a country’s economics and social 

resources for development” (World Bank,1992,p.1) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเปนการนิยามตามคําศัพทที่

กวางขวางมากวา หมายถึง การใชอํานาจในการจัดการกับทรัพยากรของประ เทศเพื่อการพัฒนา หลังจาก

น้ันธรรมาภิบาล  ก็เร่ิมมีบทบาทในแงของโลกาภิวัฒน ทั้งน้ีเพราะทั้งธนาคารโลกและ IMF ตางเชื่อ
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วาการพัฒนาอยางยัง่ยืนจักทําไมไดเลย ถาประเทศน้ันๆปราศจาก ธรรมาภิบาลหรือกลาวอีกนัยหน่ึง 

มีการผูกโยงคําวา“การพัฒนา”ใหควบคูกับธรรมาภิบาล น่ันคือการกําหนดกลไกอํานาจของรัฐใน

การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งแงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาโดย

ธนาคารโลกไดเนนถึงความหมายกวางๆ 3 ลักษณะคือ 1)โครงสรางและรูปแบบของระบอบทาง

การเมือง 2) กระบวนการและขั้นตอนที่ผูมีอํานาจในทางการเมืองใชเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ และ 3) ความสามารถของผูมีอํานาจในการบริหาร

ประเทศในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบาย การแปลงแผนและนโยบายไปสูการปฏิบัติตลอดจน

ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ (อรพินท สพโชคชัย, 2541) 

ลักษณะของธรรมาภิบาลที่ธนาคารโลกสรางเปนธรรมาภิบาลระดับโลก (Global 

Level) เพื่อใหหนวยงานและเครือขายในองคการผลักดันใหประเทศตางๆดําเนินตามแนวทาง             

ธรรมาภิบาลซึ่งลักษณะองคประกอบที่กวางขวางน้ีมิไดชี้ชัดวาประเทศน้ันจะตองอยูภายใตระบบ

การเมืองการปกครองแบบใดแบบหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง แมวาอาจมีการแปลความหมายแบบแอบ

แฝงถึงระบบการเมืองน้ันวา นาจะหมายถึงระบอบประชาธิปไตย (Democratic Good Governance) 

ก็ตาม (Leftwich ,1993)ในเบื้องตนของการใชคําน้ียังมีความไมลงรอยขององคการระหวางประเทศ 

แตเน่ืองจากอิทธิพลของธนาคารโลกที่มีอยูอยางมาก ในไมชาธรรมาภิบาลจึงเปนคําที่มีการใชอยาง

แพรหลายแตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ธรรมาภิบาลที่ใชกันแพรหลายต้ังแตป คศ.1989 น้ัน

มีนัยแอบแฝงวาเปนธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยในความหมาย ของชาติตะวันตกซึ่ง 

Leftwich (1993)อธิบายวา หมายถึง ระบบการเมืองที่อิงกับแบบจําลองของรัฐที่เนนประชาธิปไตยเสรี

นิยม (Liberal Democratic Polity) ซึ่งมีหนาที่ปกปองสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนผนวกกับ

การบริหารราชการที่มีความเขมแข็ง ปราศจากการฉอราษฎรบังหลวง และมีระบบการบริหารที่มีความ

รับผิด (Accountable) ในระบบการเมืองเชนน้ี มักเสนอแนะวา ระบบเศรษฐกิจตองมีการแขงขันอยาง

เต็มที่และมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งความเชื่อเชนน้ีมิใชเร่ืองใหมแตประการใด เพียงแตใชคํา 

ศัพทที่ตางกันเพราะในทศวรรษ 1960 ก็มีการอางอิงถึงสังคมที่ดีในตัวมันเอง (Good Society Itself)

ภายใตแนวความคิดการพัฒนาแบบตะวันตกที่เปนกระบวนการพัฒนาใหทันสมัย 

ดวยเหตุน้ีจึงอาจกลาวไดวากําเนิดของธรรมาภิบาลในวงการวิชาการมีความหมาย

เปน 2 นัย กลาวคือ นัยแรก เปนความหมายที่จํากัดซึ่งธนาคารโลกพยายามสื่อสารวา หมายถึง ดาน

การบริหารหรือการจัดการของรัฐสวนนัยที่สองเปนนัยที่รัฐบาลตะวันตกนํามาอางอิง คือ เปนเร่ือง

ทางการ เมืองมากกวานัยทั้งสองดังกลาวจึงมักเกิดความสับสนในวงการวิชาการวา จะหมายถึงนัยใด 

และตามความเปนจริงองคการระหวางประเทศก็มิไดยึดถือหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัดต้ังแต

ปลายทศ วรรษ 1980 เพราะทั้งธนาคารโลก และ IMF มักปลอยเงินกูแกประเทศตางๆ ที่มีลักษณะ

เปน  “Bad Governance” อยางตอเน่ือง หรือกลาวอีกนัยห น่ึงก็คือ ไมวาประเทศน้ันจะเป น

ประชาธิปไตยหรืออยูภายใตระบบเผด็จการทางทหาร ธนาคารโลกก็พรอมในการปลอยเงินกู             
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เสมอมา ไมวาจะเปนสาธารณรัฐอารเจนตินาสาธารณรัฐชิลีในสมัยประธานาธิบดีปโนเช สาธารณรัฐ

อิสลามอิหราน และสาธารณรัฐเกาหลี หรือกรณีของประเทศที่มีการฉอราษฎรบังหลวงอยางกวางขวาง 

เชน สาธารณรัฐอิรักและสาธารณรัฐเฮติ เปนตน (Stiglitz, 2003) กรณีน้ี Commonwealth Secretariat ซึ่ง

เปนองคการที่ชวยเหลือประเทศสมาชิกในการสงเสริมฝกอบรมและปรับปรุงการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลก็ต้ังขอสังเกตไวทํานองเดียวกันวา ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

ควรดําเนินการควบคูกันไป การสงเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอรัฐบาลอาจไมจําเปนตอง

เกี่ยวของกับการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ในขณะที่นักวิชาการอีกบางสวนนําไปใชใน

ความหมายที่ใกล เคียงกับความหมายของคําวา Government  หรือการปกครองที่หมายถึง รัฐบาลแต

โดยทั่วไปรัฐบาลเปนเพียงสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิบาล

สามารถจะดํารงอยูไดถึงแมจะมีรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับหรือไม  

Leftwich (1993) กลาวถึง สาเหตุที่ทําใหประเทศตะวันตกเร่ิมคิดถึงการสงเสริม

สนับสนุนธรรมาภิบาลอยางจริงจังในปลายทศวรรษ 1980 ไว ดังน้ี 

1. ประสบการณของการปลอยเงินกูภายใตโครงการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหแก

ประเทศกําลังพัฒนาในชวงทศวรรษ 1980 ทั้งธนาคารโลกและ IMF เร่ิมตระหนักวา การปฏิรูปโดย

การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจน้ันไมอาจทําไดอยางมีประสิทธิผล ถาปราศจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของสถาบันธรรมาภิบาลแบบตะวันตก  

2. การกลับมาอีกคร้ังของทุนนิยมเสรีแบบใหมในตะวันตก (Neo-Liberalism) ในชวง

ปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งเนนใหรัฐดําเนินตามกลไกราคาอยางเต็มที่ โดยใหมีการลดบทบาทของรัฐ

ลงเนนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเนนดานอุปทานทางเศรษฐกิจที่สงเสริมบทบาทของปจเจก

เอกชน และวิสาหกิจเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแนวความคิดเสรีนิยมใหมน้ีซอนอยูใน

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของธนาคารโลก และ IMF ภายใตโครงการปลอยเงินกูเพื่อปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

3. การลมสลายของระบบคอมมิวนิสตในชวงปลายทศวรรษ 1980 เปนปรากฏการณ

ที่ชวยหนุนเสริมใหแนวความคิดธรรมาภิบาลมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น เพราะเปนการตอกย้ําวา ประเทศ

ที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตไมสามารถสรางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนไดเน่ืองจากเต็มไปดวย           

การฉอราษฎรบังหลวง การจัดการที่ผิดพลาด ความไรประสิทธิผล และความลาหลังทางเศรษฐกิจ          

สิ่งเหลาน้ีลวนเปนผลโดยตรงจากการขาดประชาธิปไตย และการไมมีสวนรวมของประชาสังคม  

4. กระแสการสงเสริมประชาธิปไตยในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเกิดขึน้ทั่วโลกในชวง

ทศวรรษ 1980 ทั้งในทวีปอเมริกาใต และในทวีปอ่ืนๆ รวมทั้งในกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลี ดินแดนไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และ

สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ลวนเปนกระแสใหประเทศตางๆ หันมาสนใจในเร่ือง  

ธรรมาภิบาลกันอยางจริงจังขออธิบายขางตนเปนภาพรวมความเปนมาของธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น
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และเชื่อมโยงไปยังสังคมตางๆ ทั้งระดับมหภาค (Macro) หรือระดับจุลภาค(Micro)ซึ่งสถาบัน

อภิบาลแหงแคนาดา (The Institute on Governance:IOG) ระบุวาเมื่อกลาวถึง ธรรมาภิบาลจะมี

ขอบเขตครอบคลุม 4 ระดับดวยกัน คือ  

1.ระดับโลก (Global Governance) ซึ่งหมายถึงองคประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการโลกาภิวัตน การจัดระเบียบกฎเกณฑธรรมาภิบาลของประชาคมโลกเพื่อแกปญหา

ระหวางประ เทศหรือระหวางรัฐตอรัฐที่ไมมีกฎเกณฑใหยึดถือปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบระหวาง

ประเทศวาดวยเสถียรภาพดานการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ เงินทุน และสินคา เปนตน 

2. ระดับชาติ (National Governance) ซึ่งครอบคลุมทุกเร่ืองที่เกี่ยวของกับมาตรฐานทาง

การเมื องเศรษ ฐกิจ และการป กครองของป ระเทศอันป ระกอบ ดวยกฎหม ายการบ ริห าร 

(Administration Law) เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) และแนวคิดสถาบันนิยมใหม

(NewInstitutionalism)  

3. ระดับองคการ (Organizational Governance) ประกอบดวยแนวทางหรือกระบวน

ทัศนการจัดการถาเปนองคการภาครัฐ ก็เปนการจัดการสาธารณะ (Public Management) 2 แนวทาง 

กลาวคือ แนวทางแรกเนนหลักการจัดการที่ใหความสําคัญกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) ที่เกิดจากระบบอํานาจที่ไดรับมอบ (Mandates) และอยูภายใตเงื่อนไขขอจํากัดเทาที่

เปนอยูซึ่งเปนแนว คิดที่มองหลักการจัดการสาธารณะในระยะสั้น (Lynn, Laurence, Heinrich, Carolyn 

and Hill, Carolyn 2001,p.59) หลักการน้ีจึงใหนาหนักกับงานประจําภายในองคการสวนแนวทางที่

สองเนนความสําคัญของบทบาทผูจัดการสาธารณะ (Public Managers) ในฐานะผูไดรับมอบอํานาจ

ผูจัดการสาธารณะจึงมีอํานาจทางการเมืองภายในองคการในการสรางเครือขายความสัมพันธ และ

ความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ของสังคมอันเปนการมองหลักการจัดการสาธารณะในระยะยาว  

4. ระดับชุมชน (Community Governance) เปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

ชุมชนตางๆประกอบดวยแนวทางการประสานงานในชุมชน แนวทางดานการจัดการชุมชนการ

จัดการดานสิ่งแวดลอม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

2.4 แนวคิดธรรมาภิบาลของไทย 

สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีแนวความคิดธรรมาภิบาลเขามาในชวงป พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) 

เมื่อแรกที่มีการอางถึงธรรมาภิบาลตามความหมายที่ใชกันในวงวิชาการตางประเทศน้ัน คําวา Good 

Governance ถูกใชแบบทับศัพทในหนังสือของรัฐบาลไทยที่แสดงเจตจํานงกูเงินจํานวน 17.2               

พันลานดอลลารสหรัฐจาก IMF(World Bank,1989) หลังจากน้ันนักวิชาการกลุมตางๆ เร่ิมหันมา

สนใจ Good Governanceในบริบทของสังคมไทยมากขึ้นโดยเร่ิมจากที่ประชุมคณาจารยคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปนนักวิชาการกลุมแรกที่ใชคําไทยวา “ธรรมรัฐ”แทน“Good 

Governance”โดยระบุในจดหมายเปดผนึกถึงรัฐบาลไทยในขณะน้ัน ที่มีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปน 

นายกรัฐมนตรี เปนการกระตุนใหนําหลักการ Good Governance มาใชเพื่อจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ
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ทั้งน้ีจะตองเปนหลักการที่แสดงวาประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบถวงดุลการดําเนินการของ

ภาครัฐได และแสดงวาประชาชนตองการสรางประชาสังคมที่เข็มแข็ง อานันท      ปนยารชุน และ

พิทยา วองกุล (รัชนา ศานติยานนท และคณะ,2544, หนา 6) ไดกลาวอยางสอดคลองกันวา ประเทศ

ไทยมีทศพิธราชธรรมซึ่ งคือหลักการบริหารจัดการที่ ดีของพระมหากษัตริย  (Royal Good 

Governance) ต้ังแตสมัยที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเพื่อเปนขอจํากัดของอํานาจ

เบ็ดเสร็จของพระมหากษัตริย  และเพื่อเปนการวางทิศทางในการปฏิบัติพระองครวมทั้ง  การดําเนิน

พระราชกรณียกิจซึ่งก็คือ แนวคิดธรรมาภิบาลน่ันเองแสดงวาแนวคิดน้ีไดแฝงอยูในวัฒนธรรมไทย

มาชานาน  

ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปนรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีได

มอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) หาแนวทางแกไขปญหาและกอบกูประเทศ

ใหพนจากวิกฤต TDRI ไดกําหนดเร่ืองธรรมาภิบาลในสังคมไทยใหเปนหน่ึงในสี่ขอเสนอหลัก และ

มีขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทยเสนอตอรัฐบาลโดย TDRI นิยาม ธรรมาภิบาลวา หมายถึง 

กฎเกณฑการบํารุงรักษาสังคมบานเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดีในทุกๆ ดาน 

และทุกระดับรวมถึงการจัดระบบองคการและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ องคการของรัฐ 

และองคการของรัฐที่ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น องคการที่

ไมใชรัฐบาล (Independent Organizations) องคการเอกชน ชมรม และสมาคมเพื่อกิจกรรมตางๆ            

นิติบุคคลภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตอมารัฐบาลของนายชวนไดออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 (ระเบียบสาํนัก

นายกรัฐมนตรีฯ) ซึ่งมี หลักการสําคัญของธรรมาภิบาล 6 องคประกอบ คือ 1) หลักนิติธรรม (Rule 

of Law) 2) หลักคุณธรรม (Morality) 3) หลักความโปรงใส (Transparency) 4) หลักการมีสวนรวม

(Public Participation) 5) ห ลั ก ค วาม รับ ผิ ดช อบ  (Accountability) แล ะ6) ห ลั ก ความ คุ ม ค า  (Cost 

Effectiveness)โดยแตละองคประ กอบดังกลาวไดกําหนดการสรางธรรมาภิบาลทั้งระดับชาติและระดับ

องคการไว  

จากน้ันเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปนรัฐบาลของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

(เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/12) ขึ้น

ใชบังคับ และวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดมีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และตรา                  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใชบังคับซึ่ง

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีไดขยายกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลจากเดิมที่ใหความสําคัญกบั หลักการ

ธรรมาภิบาล ทั้งหกองคประกอบดังกลาว ใหครอบคลุมถึงการบริหารภาครัฐแนวใหมดวยโดย

มุงเนนใหประชาชนเปนศูนยกลางมีการใหบริการเพื่อใหประชาชนพึงพอใจและยังใหความสําคัญ

กับการพัฒนาระบบราชการใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน มีการจัดการแนวใหมที่ใชระบบ

ขอมูลที่ทันสมัยใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร และมีการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู
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ตอมาสถาบันพระปกเกลาโดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2549)ไดนําหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีฯ กับหลักการบริหารภาครัฐแนวใหมตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมมาบูรณา

การรวมกัน และสังเคราะหจัดทําองคประกอบและตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใหม เรียกวา “ทศธรรม”โดย

เพิ่มหลักการสําคัญของธรรมาภิบาลจากเดิม 6 องคประกอบเปน 10 องคประกอบ ซึ่งองคประกอบที่

เพิ่มขึ้นคือ  7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Human Resource Development) 8) องคการแหงการ

เรียนรู  (Learning Organization) 9) การบริหารจัดการ (Management) และ 10) เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Information Technology and Communication)  

ตามที่กลาวมาจะเห็นไดวา เมื่อแรกที่มีการกลาวถึงธรรมาภิบาลในประเทศไทยลวน

เปนการกําหนดการสรางธรรมาภิบาลระดับชาติทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไขสําคัญของ IMF           

ในการที่ใหประเทศไทยกูเงิน และยังสอดคลองกับธรรมาภิบาลระดับโลกที่ธนาคารโลกสรางขึ้น

ดวยเงื่อนไขดัง กลาวรัฐบาลไทยจึงมีภาระตองกําหนดหลักการธรรมาภิบาลเปนวาระแหงชาติแต

ตอมารัฐบาลไทยทุกสมัยตางกําหนดใหมีการสรางธรรมาภิบาลทั้งระดับชาติและระดับองคการไว

ในกฎระเบียบและกฎหมายตางๆโดยเฉพาะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯน้ัน คณะรัฐมนตรีถึง

ขนาดมีมติรองรับใหเรงสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานของรัฐ (ธรรมมาภิบาลระดับองคการ)             

เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลใหสังคมไทย และยังมีหนังสือแจงระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีฯใหหนวย งานของรัฐทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ โดยไมถูกยกเลิกเมื่อเปลี่ยน

รัฐบาลอีกดวย ซึ่งเหตุอาจเปนเพราะรัฐบาลเล็งเห็นวาองคการภาครัฐสวนใหญอยูในกํากับดูแล           

และการบังคับบัญชาของรัฐบาลที่สามารถใชกฎระเบียบ หรือแมกระทั่งออกกฎหมายบังคับได             

ทั้งการมุงเนนการเรงสรางธรรมา ภิบาลระดับองคการภาครัฐ ก็เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาและ

สงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทยเมื่อมีการพัฒนาธรรมาภิบาลในระดับองคการไดแลว ก็จะพัฒนา

ธรรมาภิบาลของหลายๆ องคการหรือทุกองค การในสังคมไทยใหกลายเปนธรรมาภิบาลระดับชาติ

ไดโดยปริยายน่ันเอง จึงทําใหบริบทสังคมไทยใหความสนใจสงเสริมธรรมาภิบาลระดับองคการ

มากกวาธรรมาภิบาลระดับชาติ  

นอกจากน้ีสาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ นักการเมืองของประเทศไทยซึ่งเปนกลไก

หลักในเร่ืองน้ีไมนําพาตอการเรงสรางธรรมาภิบาลระดับชาติเน่ืองจากเปนเร่ืองที่กระทบตอบทบาท

ในภาพรวมของตนเอง ตรงกันขาม ธรรมาภิบาลกลับกลายเปนเคร่ืองมือของนักการเมืองในการ

ทํางานหลอกหลวงประชาชนและสังคมมักจะอางวาบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลทั้งๆ ที่

ผลลัพธ(Output)หรือแมแตผลสัมฤทธิ์(Result)ในการบริหารประเทศไรประสิทธิผลโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งประ เด็นปญหาเร่ืองความโปรงใสการทุจริตและคอรรัปชั่นดวยเหตุน้ีมาตรฐานทางการเมือง

เศรษฐกิจและการปกครองของประเทศไทยจึงยังขาดไรซึ่งธรรมาภิบาลอยูมาก ดังไดกลาวแลววาใน

ความเปนจริงทั้งธนาคารโลกและ IMF ตางมิไดยึดถือเงื่อนไขการสรางหลักธรรมาภิบาลอยาง

เครงครัดในการใหกูเงิน และปจจุบันประเทศไทยก็ชําระคืนเงินกู ให IMF แลวจึงเปนเหตุใหระดับ 
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การพัฒนา และสงเสริมเปนรูปแบบธรรมาภิบาลระดับองคการมากกวาระดับชาติอยูเชนเดิม 

2.5  ธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

2.5.1 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับการสราง

ระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ใหความสําคัญกับการเสริมสรางการบริหาร

จัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในการทํางานของขาราชการไทย โดยมีกรอบแนวคิดที่วา “หลักการบริหารงาน

ที่มุงเนนหลัก การโดยมิใชหลักที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปนหลักการทํางาน ซึ่งหากมี

การนํามาใชเพื่อบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด” โดยมีกรอบ

ปฏิบัติตามแนว คิดใน 7 ประการ 

(1) กอใหเกิดประโยชนสขุของประชาชน 

(2) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

(3) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) กอใหเกิดการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน 

(5) กอใหเกิดการปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

2.5.2  แนวคิดธรรมาภิบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยไดถูกนํามาใช ในการบริหารจัดการประเทศ

อยางชัดเจนคร้ังแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได

กําหนด “ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ” เปนหน่ึงในยุทธศาสตรหลักโดยมีวัตถุประสงคในการ

ปรับระบบบริหารจัดการเปดโอกาสใหองคการพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ

เปนการพัฒนาภาครัฐใหมีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของ

คนทําใหคนในสังคมเปนพันธมิตรกับเจาหนาที่ของรัฐ และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศซึ่ง

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสรางหลักนิติธรรม ในการบริหารรัฐกิจการจัดการแกไข

ความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธีสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของ

ภาครัฐ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ อยางไรก็ตามแนวคิดในยุทธศาสตรการพัฒนา

ประชารัฐในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนเพียงหลักการกวางๆ ยังขาด

แนวคิดและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่เปนรูปธรรม 
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ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2554-พ.ศ.2549 

แนวคิดและแนวปฏิบัติดานธรรมาภิบาล  เร่ิมมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยแผนพัฒนา ฯ 

ฉบับที่ 9 ไดกําหนด “ยุทธศาสตรการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในประเทศไทย” เปนแนวทาง

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ดีอยางตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอ เพียงมาเปนพื้นฐานการพัฒนา ทั้งการดําเนินชีวิตในทางสายกลาง การยึดถือหลักความพอเพียง

การนําความรูตางๆมาใชอยางรอบคอบ และการเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหเกิดมโน

สํานึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตพรอมทั้งนําหลักบริหารจัดการที่ดีคือหลักความคุมคา          

หลักความรับผิดชอบหลักการมีสวนรวมหลักความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบไดหลักนิติธรรม 

และหลักคุณธรรมมากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาใหสามารถใชเปนภูมิคุมกันของภาคเศรษฐกิจ

และสังคมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ ดีมีประสิทธิภาพ

ปราศจากการทุจริตบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม ดังน้ันการพัฒนาในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จําเปนตองใหความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครัฐใหเปนองคการขนาด

เล็กที่มีคุณภาพการปรับ เปลี่ยนระบบการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว สอดคลอง

กับนโยบายและแผนชาติและการปรับระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจควบคูกับ 

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังโดยผนึกกําลังทุกฝายที่ เกี่ยวของภายใต              

แนวทางการพัฒนา 6 แนวทางดังน้ี 

(1) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 

(2) กระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคการปกครองสวนทองถิน่ 

(3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคสวนทุกระดับ

อยางจริงจัง 

(4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม 

(5) เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน 

(6) เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

แผนพั ฒ นาเศรษ ฐกิจและสังคมแห งชาติฉบั บ ที่  10 พ .ศ .2550-พ .ศ.2554 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) ใหความสําคัญอยางยิ่งกับ

การเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในการบริหารจัดการประเทศอยางแทจริงจึงกําหนดใหมี

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะ

มีสวนสนับ สนุนการขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตรอ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร

การเสริม สรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม

อยางยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับ 7 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
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1. การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ใหเปน

สวนหน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดย

ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึน้ 

2. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร

จัดการประเทศโดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัว และรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันให

เขมแข็ง และสรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการ

ใชอํานาจของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการคํานึงถึง

ความตองการของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม             

ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการสาธารณะและลดภาระการลงทุนของภาครัฐคํานึง            

ถึงผลประโยชนของประเทศ  

4. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาคทองถิ่นและชุมชน

เพิ่มขึ้นตอเน่ืองกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร

จัดบริการสาธารณะ แกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

5. สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาลโดยมี

มาตร การสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้นสรางจิตสํานึก

ในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรม ตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขงพรอมทั้ง          

ยึดมั่นในความรับผดิชอบตอสังคม แบงบันผลประโยชนคืนสูสาธารณะ  

6. การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดวยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรา

กฎหมายโดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของ

ขาราชการและเจาหนาที ่รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย  

7. การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ

สู ดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาทและภารกิจของหนวยงานดานการ

ปองกันประ เทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอยใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมใน

การปอง กันประเทศ และตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- พ.ศ.2559 (สํานักงาน

คณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2555,หนา 8) เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นํา

ทิศทาง การพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยได

เห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปน
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ไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชี วิตแหงความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก              

ธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคงอยู

ในสภาวะแวดลอมที่ดีเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมี

ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก

สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” 

2.6 หลักธรรมาภิบาลในเทศบาล 

เทศบาลเปนองคการหน่ึงที่ไดบริหารงานโดยการกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐ            

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกลุมคนเพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืนในทุกๆดาน อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเทศบาลโดยการบริหารงานของ

ราชการ การเมือง กับขาราชการทุกคนในสังกัดไดทําหนาที่เปนแกนนําในการผลักดันแนวคิด และ

สรางการยอมรับรวมกันในทุกระดับดวยแนวคิดที่วา การบริหารงานที่ดีของรัฐเปนรากฐานที่ดีของ

การพัฒนาคนใหดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขโดยสามารถพิสูจนไดจากตัวชี้วัด หลายประการ

เทศบาลไดใหบริการแกประชาชน สังคม และองคการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสําเร็จ

ในการบริหารงานที่ดีมีศักยภาพประชาชนไดรับผลประโยชนอยางคุมคาเปนพลังขับเคลื่อนที่ดี และ

เปนเคร่ืองยืนยันวาการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาคนชุมชนและสังคมใน          

เขตเทศบาลไดอยางตอเน่ืองตลอดมาโดยอาศัยการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 หลัก ดังน้ี  

1.หลักนิติธรรม  

2.หลักคุณธรรม  

3.หลักการมีสวนรวม  

4.หลักความโปรงใส  

5.หลักความรับผิดชอบ  

6.หลักความคุมคา   

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับใหทันสมัย

และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย 

และขอบังคับเหลาน้ันโดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัว

บุคคลในระดับภาครัฐ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่ใชในการบริหารงานรวมกัน

ภายในภาครัฐ  

ในระดับองคการ หมายถึง กฎกติกา ที่ใชในการบริหารงานภายในรวมถึงขอตกลง

ในการสับเปลี่ยนหนาทีภ่ายในองคการ  

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนราชการสวนทองถิ่นในการดําเนินการ

งานของเทศบาล เปนการดําเนินการตามวิธีทางการปกครอง กลาวคือ ในการดําเนินการบริหารงาน
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โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ถือปฏิบัติในการบริหารงานหรือดําเนินการตาง ๆใหบรรลุวัตถุประสงค ที่

ฝุายบริหาร คือ สวนกลางไดอํานาจมาปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการภายในของเทศบาลน้ัน

ไดปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายตางๆ เชน 1. ดานบุคลากร  2. ดานการปฏิบัติงาน  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่

ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ

วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  

ในระดับภาครัฐ ผูแทนประชาชนที่เขาไปทําหนาที่บริการราชการเขาสูหนาที่ดวย

ความชอบธรรม ทั้งเจาหนาที่ฝุายการเมืองและฝายประจําและจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

คุณธรรม  และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐอยางเครงครัด  

ในระดับองคการ เจาหนาที่จะตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหความยุติธรรม 

แกประชา ชนอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ

ปฏิบัติตามขอบังคับ  

เทศบาลไดยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเอง โดยเห็นไดจากกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล  

3. หลักการมีสวนรวม หมายถึง เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ

เสนอ แนะความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็นการ          

ไตสวน สาธารณะประชาพิจารณ การแสดงประชามติ  

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจและบทบาทหนาที่ในการใหการ

บริการตอประชาชนในเขตพื้นที่ ตามสถานการณความเปลี่ยนแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และการบริหารงานของรัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามความเจริญกาวหนาของสื่อเทคโนโลยี 

ซึ่งสง ผลใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม การปฏิรูปปรับเปลี่ยนทาง

การเมืองการบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการ เทศบาลมีความตระหนักในภาระหนาที่ และการให

ประชาชนไดมีบทบาทเขามามีสวนรวม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของ

ภาครัฐและการเมือง โดยสงเสริมใหประชาชนและกลุมคนตางๆ รวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุมชุมชน มี

สิทธิและความเสมอภาคกันทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นความตองการ การใชสิทธิและหนาที่

ตามกฎ หมาย เพื่อมุงพัฒนาคนใหมีสวนรวมอยางยั่งยืน ขจัดปญหาความยากจนยกระดับคุณภาพ

ชีวิตพี่นองประชาชนอยางทั่วถึง  

4. หลักความโปรงใส หมายถึง เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 

โดยปรับปรุงกลไกลการงานขององคการทุกองคการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน  
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เทศบาลมีนโยบายที่สงเสริมใหประชาชนเขารวมการบริหาร เพื่อความโปรงใส

ตรวจสอบไดสามารถตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ

รับ ผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา

ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน

เทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมมีความมุงหวังและต้ังมั่นยึดถือในนโยบายที่ได

แถลงไวกับประชาชนวาในการบริหารงานของเทศบาล และในการบริหารงานของเทศบาลเพื่อ           

ผลประโยชนของประชาชนอยางสูงสุด  

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการ และใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรค

สินคาและบริการที่มีคุณ ภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีชาติ  รู จักการอนุ รักษและพัฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน  

ในระดับองคการ ผูบริหารตองทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อพิจารณา

ถายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนทําไดมีประสิทธิภาพสูงกวาออกไปเลือก          

นําเทคโนโลยีมาใชและพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่ของรัฐอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

เทศบาลเปนองคการอิสระ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน

สุขของประชาชนในทองถิ่น สมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

ที่มุงมั่นใหองคการปก ครองสวนทองถิ่นมุงการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองและการ

บริหารงานจัดการ และพัฒนาความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี 

เทียบเทาสังคมเมืองใหประชาชนในทองถิ่นสามารถคิดริเร่ิม และดําเนินการแกไขปญหาของชุมชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการปกครองสวนทองถิ่นเปนพื้นฐานของการ

พัฒนาระบอบประชาธิป ไตย เปนรากฐานที่สําคัญของการใชสิทธิและเสรีภาพในการปกครอง

ตนเอง และเปนกลไกสําคัญที่นํามาซึ่งการพัฒนาความเจริญกาวหนา และประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่

ดีเพราะเทศบาลอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดการพัฒนาในทุกๆ ดาน และการทํางานอยางมี

คุณธรรมโปรงใส มีสวนรวมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุดและ               

เกิดประโยชนสูงสุดทําใหเกิดผลคุมคามากที่สุดจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดการกระจายไป          

ทุกชุมชน ทุกหมูบานจึงจะเขาถึงหลักความคุมคาในปจจัยพื้นฐานและปจจัยอ่ืนๆ ที่อํานวยความ

สะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวันในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นไดวาหลักธรรมาภิบาล 6 ประการขางตน เปนหลักพื้นฐานที่สามารถนําไปสู

การประพฤติปฏิบัติไดจริง มีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จึง

กลาวไดวา เทศบาล เปนองคการที่ไดรับการคาดหวังวาจะเปนหลักหรือเปนแกนนําที่สําคัญในการ

พัฒนาที่จะแกไขปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับตําบลตลอดจนกระตุนให
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ประชาชนในพื้นที่ได ต่ืนตัว และรวมกิจกรรมพัฒนาในดานตางๆ  แตปรากฏขอเท็จจริงวา

ความสามารถในการเนินงานของเทศบาลตามนโยบายรัฐบาลที่มุงหวังใหเทศบาล เปนองคการ

ดําเนินงานพัฒนาในทองถิ่นน้ันประสบผลสําเร็จแตกตางกันออกไป ความสําเร็จในการพัฒนาสวน

หน่ึงขึ้นอยูกับนายกเทศมนตรี ดังน้ันนายกเทศมนตรีจึงเปนผูที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอการ

บริหารงานพัฒนาของเทศบาล หากนายกเทศมนตรีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคือหลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักการมี

สวนรวมแลว เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ถาระบบการบริหารมีความยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบ

ได และใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน สามารถนําไปสูความ

โปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริตได 

2.7 ธรรมาภิบาลในตางประเทศ 

2.7.1 ธรรมาภิบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศที่พัฒนาแลวอยางประเทศสหรัฐอเมริกา เนนการเพิ่มประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจเนนการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและปรับปรุงประสิทธิผลขององคการของรัฐการ 

ที่ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เติมโตจากระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยม             

จึงไดปูพื้นฐานทางกฎหมายที่ยุติธรรม ใหความสําคัญตอความเสมอภาค และความโปรงใสมีการ

สงเสริมธรรมาภิบาลใหเปนวัฒนธรรมองคการมากกวาการที่จะตองมี องคการคอยตรวจสอบและ

เพื่อเปนกลไกที่ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศใหดีขึ้น ทั้งน้ีการนํา Good Governance 

มาใชจะทําใหประเทศเกิดความเชื่อมั่นตอการลงทุนได  หลักการปกครองที่ดีที่ไดรับการยอมรับ

และ ถือปฏิบัติอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกาแตไมไดรูจักในนามของ Good Governance กลาวคือ 

(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ,2546,หนา 46) ระบบธรรมาภิบาลบริษัทของประเทศสหรัฐฯ อาศัย

ระบบกฎหมาย 3 สวน คือ 1) กฎหมายบริษัทมหาชนของแตละมลรัฐ ซึ่งมีความแตกตางกันบาง             

ในรายละเอียดโดยสวนใหญถูกประกาศใชชวงปลายคริสศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสศตวรรษที่ 20             

2) กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซึ่งควบคุมการบังคับใชโดยรัฐบาลกลางและ                         

3) กฎระเบียบขององคกรอิสระของเอกชนกฎหมายลาสุดที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลบริษัท คือ 

Sarbanes-Oxley Act ป ค.ศ.2002 ซึ่งกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีอํานาจควบคุม

การเปดเผยขอมูลอยางชัดเจน (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร, 2551 หนา 52) 

หนวยงานที่ เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่สําคัญคือ The Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) 

กอต้ังเมื่อป  คศ.1921 และเปนสมาคมระดับชาติแหงเดียวของสหรัฐอเมริกาที่ใหบริการแก

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะกรรมการของสถาบัน ที่เกี่ยวของกับมูลนิธิและผูบริหารของ

วิทยาเขต (CEO) ตลอดจนผูบริหารอ่ืนๆ ของวิทยาเขตในประเด็นที่ เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย และภาวะผูนํากิจกรรมของ AGB ประกอบดวยการจัดประชุมและการประชุม                        
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เชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแกบอรดหรือคณะกรรมการ และบริการใหคําปรึกษา โดยวิทยากร

และผู เชี่ ยวชาญจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่ตองการ  การบริการเทียบเคียงสมรรถนะ 

(Benchmarking Service) เพื่ อติดตามและเปรียบเทียบขอมูลกับกลุมต างๆการผลิตนิตยสาร 

Trusteeship เพื่อรายงานแนวโนมประเด็นสําคัญและวิธีปฏิบัติในวงการอุดมศึกษา และบริการ

หองสมุดและศูนยสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  

2.7.2 ธรรมาภิบาลในประเทศอังกฤษ 

ความรับผิดชอบและความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนสิ่งสําคัญของ             

ธรรมาภิบาลพิจารณาไดจากการเลือกต้ังการควบคุมทางรัฐสภาการควบคุมทางตุลาการ                

การกระจายโครงสรางและสายบังคับบัญชาของรัฐบาลการใหประชาชนมีสวนรวมการ

วิพากษวิจารณของสื่อมวลชน และการมีมาตรการควบคุมดานบริหารภายในองคการ แตทั้งหมด           

ทั้งปวงน้ีลวนแตเกี่ยวพันระหวางอํานาจหลัก 3 ฝายคือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ

หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศ อังกฤษมอบหมายใหฝายนิติบัญญัติดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน 

ของรัฐโดยการอภิปรายและการกํา กับดูแลของคณะกรรมาธิการตางๆ หากคณะกรรมาธิการนิติ

บัญญัติปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ ภาพก็จะเปนการชวยเพิ่มคุณภาพตอการวางนโยบายและจะ

เปนการตรวจสอบการใชอํานาจที่เกินขอบเขตของรัฐบาลตลอดจนสามารถติดตามผลของการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาลได (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร, 2551,หนา 55) 

หนวยงานที่ เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ              

สหราชอาณาจักรที่สําคัญคือ Committee of University Chairs (CUC) เปนหนวยงานกลางของนายก

สภามหาวิทยาลัย (University Chairs) ของประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งสมาชิกประกอบดวย             

นายกสภา (Chair) ขององคกรบริหาร (Governing Bodies) ของมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆใน

อังกฤษ สก็อตแลนดเวลสและไอรแลนดเหนือ CUC ไดรับการจัดต้ังในป คศ.1986 ภายใตชื่อ 

Committee of Chairmen of University Councils (CCUC) และเมื่อไมนานมาน้ี ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

Committee of University Chairs โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการขั้นสูงที่

เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับและสถาบันอิสระใหความชวยเหลือสนับสนุนองคการ

บริหารตางๆ ในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค เผยแพรและขยายผลวิธปีฏิบัติที่ดีในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยและประเด็นที่เกี่ยวของ ใหความชวยเหลือในการพัฒนาเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย 

พัฒนา และขยายความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกสนับสนุน และ/หรือ

ปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยใหดีขึ้นตลอดจนประสานงานในการสรางเครือขายกับหนวยงานดาน

การบริหารงานที่ดีของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ CUC มีผลงานมากมาย เชน การจัดทํา “Code of 

Practice for Governance in Higher Education” การจัดทํา  “A Report to the CUC on : Good Practice in 

Six Areas of the Governance of Higher Education Institutions” แล ะก ารจั ดทํ า  “CUC Report on the 

Monitoring of Institutional Performance and the Use of Key Performance Indicators” เปนตน 
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อีกหนวยงานหน่ึงที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล ในประเทศสหราชอาณาจักรคือ 

Leadership Foundation for Higher Education (LFHE)ไ ด รั บ ก า ร จั ด ต้ั ง ใ น ป  ค ศ .2003โ ด ย  UUK 

(Universities UK) และ SCOP (Standing Conference of Principals) เพื่อทําหนาที่ ใหการสนับสนุนให

คําแนะนําเกี่ยวกับภาวะผูนําธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการแกนายกสภาสถาบันฯ ของมหาวิทยาลัย 

และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในประเทศสหราชอาณาจักร LFHE เปนผูดําเนินกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ ของ CUC โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาทักษะของผูนําในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางความ

ตระหนักในเร่ืองวิธีปฏิบัติที่ดี พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและจัดใหมีการฝกอบรม สนับสนุน

วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการอยางตอเน่ือง สนับสนุนความเทาเทียมกันและความหลากหลายของ

มหาวิทยาลัย และคัดเลือกนายกสภาฯ และผูบริหารของมหาวิทยาลัยใน สหราชอาณาจักรที่มีผลงาน

ดีเดนมาขยายผลความสําเร็จของโมเดลการบริหารงานไปทั่วโลกโดยกิจกรรมของ LFHE มีทั้งกิจกรรมที่

ใหความสนับสนุนเปนรายบุคคล รายกลุมหรือมหาวิทยาลัยการสรางเครือขายธรรมาภิบาลการวิจัย และ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนานาชาติ (ศรีพัชรา สิทธิกําจรแกวพิจิตร, 2551, หนา 50) 

2.7.3 ธรรมาภิบาลในประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศฝร่ังเศส ถือวาเปนประเทศที่มีความกาวหนาในดานการสรางธรรมาภิบาล 

จนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศถือวาเปนตนแบบดานการพัฒนา Governance 

ซึ่งในประ เทศมีการปกครองทองถิ่น คือ เทศบาล (Commune) เปนการปกครองที่เล็กที่สุดแตก็เปน

การปกครองที่เกาแกที่สุด มีองคการบริหารเทศบาลของฝร่ังเศสเรียกวา Conseil Municipal ไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงทุก 6 ป และคณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของคณะกรรมการ 1 คน             

ทําหนาที่นายกเทศมนตรี (Maire) นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการบริหารภายในเทศบาลรวมทั้งเปน

ตัวแทนของรัฐในการจัดทํานิติกรรมของรัฐจดทะเบียนตางๆ รักษาความสงบจัดการเลือกต้ังภายใน

รวมทั้งจัดทําประกาศตางๆ ของรัฐถือวาเปนการบริหารงานโดยประชาชนมีสวนรวมในการเลือกต้ัง 

ตอมามีการนําคําวา Good Governance น้ีไปใชในการพัฒนาดานตางๆ เชน องคการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (UNDP) เปนแกนนําในการผลักดันแนวคิดและสรางการยอมรับรวมกันในระดับ

โลกวา “กลไกประชารัฐที่ดีและการพัฒนาคนที่ยั่งยืนเปนประเด็นสําคัญที่ไมสามารถจะแยกออก

จากกันไดกลไกประชารัฐเปนรากฐานที่ทําใหคนในสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางสันติสุข” ดังน้ัน 

มนุษยทุกสังคมไมวาจะเปนสังคมที่พัฒนาแลวหรือสังคมที่ยังดวยพัฒนาสังคมประชาธิปไตยหรือ

สังคมเผด็จการ คือ การสรางกลไกประชารัฐที่ดี ที่สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนในสังคม

ที่ยั่งยืน กลไกประชารัฐเปนสวนที่เชื่อมโยงองคประกอบของสังคมทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน คือ

ประชาคม (Civil Society) ภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector ) และภาครัฐ (State หรือ Public Sector) 

(ศรีพัชรา สิทธิกําจรแกวพิจิตร, 2551, หนา 59) 

2.7.4 ธรรมาภิบาลในประเทศออสเตรเลีย 

สังคมตะวันตกอยางประเทศออสเตรเลีย มีความโดดเดนในเร่ืองการปฏิบัติและ 
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บังคับใชกฎหมายหลักสําคัญในเร่ืองกฎหมายอยูที่การมีสวนรวมของสังคม (Participation) อยาง

เป นประชาธิปไตย  (Democracy) อันมี เป าหมายหลักอยูที่ป ระโยชน หลักของสวนรวมใน

ขณะเดียวกันก็ทําใหสวนนอยในสังคมไมตองเสียสิทธิ หรือถูกรอนสิทธิจนมากเกินไปในการ              

รางกฎกติกาที่มีผลบังคับใชรวมกัน จึงตองเปดเผยโปรงใส (Transparency)ใหสาธารณชนไดรับรูได

ทําความเขาใจอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เมื่อตัวกฎหมายสําเร็จเสร็จสิ้นไดรับการประกาศใชแลวก็              

มีกลไกการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็งยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ สามารถใหคุณใหโทษแกผูปฏิบัติ

และตัวผูปฏิบัติเองก็ยินดีที่จะรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง (Accountability) หนวยงานที่

เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลในประเทศออสเตรเลีย เชน National Institute for Governance (NIG) เปน

หนวยประสานงานของ University Governance Professional Development (UGPD) Program ซึ่งมี

สํานักงานอยูที่ มหาวิทยาลัยแคนเบอรามีหนาที่ศึกษาวิจัยในสหสาขาวิชาศึกษาวิธีปฏิบัติและให

การศึกษาในเร่ืองธรรมาภิบาลแกหนวยงานทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

ปรับปรุงกิจกรรมธรรมาภิบาลในออสเตรเลียและภูมิภาคน้ีใหดีขึ้น กิจกรรมของ NIG ประกอบดวย

การจัดเวทีเสวนาทั้ง เวทีสาธารณะและเวทีเฉพาะการกําหนดหัวขอวิจัย การใหคําปรึกษา การ

ประเมินผลธรรมาภิบาล และการเผยแพรขอมลูขาวสารแกสมาชิก NIG มีเครือขายกับหนวยงานและ

ผูเชี่ยวชาญทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติในเร่ืองธรรมาภิบาลรวมสมัย 

University  Governance   Professional  Development  (UGPD)  Program  เปนโปรแกรม

ความรวมมือระหวางที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย (The University Chancellors’ Council : UCC) และ 

NIG ของออสเตรเลียที่เนนประเด็นธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และใหบริการแกสมาชิกของ

ชุมชนนักปฏิบัติกวา 800 แหงทั่วออสเตรเลีย โปรแกรมของ UGPD ประกอบดวย สวนสําคัญ 2 

สวนที่ทํางานขนานกันไป คือ การฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพเฉพาะเร่ืองของมหาวิทยาลัย เชน การ

จัดหลักสูตรฝกอบรมในเร่ืองเฉพาะของวงการอุดมศึกษา การออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาสภา

มหาวิทยาลัยในภาพรวม เปนตน และการจัดเวทีอภิปรายระดับชาติในประเด็นรวมสมัย เกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติที่ดีเร่ืองธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร, 2551, หนา 54) 

2.7.5 ธรรมาภิบาลในประเทศญ่ีปุน 

สําหรับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA)ไดผนวกแนวคิด

เร่ือง Good Governance กับงานทางดานการมีสวนรวมซึ่งกําหนดเปนนโยบาย และดําเนินการอยู

แลวสรุปไดวา1) Good Governance มี 2 ดาน คือ ความสามารถของรัฐที่จะทํางานอยางไดผลและมี

ประสิทธิภาพโดยดูจากองคการบริการและกลไกการทํางาน รวมทั้งรัฐตองมีความชอบธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน (Accountability to the People) และดูแลเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

โดยดูจากการที่รัฐพยายามทาํงานอยางมีประชาธิปไตย 2) Good Governance จะนําไปสูการพัฒนาที่

ยั่งยืน พึ่งตนเองได และมีความยุติธรรมทางสังคม โดยที่รัฐมีอุดมการณหรือแนวความคิดที่จะ

นําไปสูการพัฒนาที่พึ่งตน เองการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความยุติธรรมทางสังคม และรัฐมีหลักการ 
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ในการทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) Good Governance คือรากฐานของการ

พัฒนาอยางมีสวนรวมโดยกํา หนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวม และสรางบรรยากาศ 

ใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร, 2551, หนา 55) 

2.7.6 ธรรมาภิบาลในประเทศมาเลเซีย 

ในประเทศมาเลเซีย ธรรมาภิบาลไดถูกใชโดยนักปฏิรูป เพื่อที่จะมีการปฏิรูป

การเมืองในอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธรของประเทศมาเลเซียไดนิยามคําวาธรรมาภิบาลวา หมายถึง 

การดําเนินงานทางการเมืองเศรษฐกิจ และการบริหาร ที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการ

จัดการดวยกลไกและกระบวนการตางๆ และยังไดกลาวตอไปอีกวา สถานการณในปจจุบันไดชี้ใหเห็น

วารัฐไมไดเปนศูนยกลางของการบริหารอีกตอไป ซึ่งเห็นไดจากการที่กลุมตางๆไดแสดงออกซึ่งสิทธิ

ของตนเองเพื่อเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศ (ศรีพัชรา สิทธิกําจรแกวพิจิตร,2551,หนา 56) 

2.7.7 ธรรมาภิบาลในประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสไดนําหลักธรรมาภิบาลมาชวยในการปฏิรูปภาครัฐหลังภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดต้ังโครงการ Philippine Quality Award : PQA ในป พ.ศ.2540 

เพื่อสรางคุณภาพของหนวยงานภาครัฐดวยการใชคุณลักษณะของ Total Quality Management :TQM 

มาเปนเคร่ืองมือนําไปสูหลักธรรมาภิบาลของประเทศ PQA จะประเมินคุณลักษณะของ TQM 7 

ประการซึ่งแตละคุณลักษณะมีความสอดคลองกับการชี้วัดระดับการมีธรรมาภิบาลในองคประกอบ

ตางๆ  ดังน้ี  1) Public Accountability คือความรับผิดชอบตอความตองการของประชาชนและ

ความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐได 2) Transparency คือคุณภาพของความโปรงใส

ในการดํา เนินงานทุกอยางของรัฐและความสามารถในการใหบริการขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วของ

หนวยงานของรัฐ 3) Efficiency คือระดับและคุณภาพของการใหบริการประชาชนภายใตทรัพยากรที่            

มีอยู  4) Results Focus คือ การใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานและเงื่อนไขของทรัพยากร                            

5) Empowerment คือ การประสานงานและความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหการบริการที่ดีแก

ประชาชน 6) Predictability of Policies คือ ความคงเสนคงวาและความยุติธรรมในการปฏิบัติทาง

กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย 7) Social Development Orientation  คือ การพัฒนาคุณภาพของชีวิต

และความเปนอยูของประชาชน 8) Competitiveness  คือ การกระตุนใหเกิดการแขงขันในการพัฒนา

คุณภาพของสินคาและบริการในราคายอมเยา 9) Participation คือ ความยืดหยุนของโครงสรางของรัฐ 

และการที่มีกลไกของรัฐที่เปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมใน

การตัดสินใจของรัฐ และ 10) Sound Economic Management คือ ศักยภาพและความเปนไปไดของการ

บริหารของหนวยงาน (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร, 2551, หนา 57) 
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แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปนเร่ือง

ที่มีความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอํานาจ โดยมีนักวิชาการผูทรงคุณ 

วุฒิหลายทานไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไว  ดังน้ี  

Holloway (1951) ไดใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง องคการที่มีอาณาเขต

แนนอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ

ตนเองและมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน 

Montagu (1984) ไดใหความหมายวา การปกครองทองถิ่นหมายถึง การปกครอง ซึ่งหนวย

การปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกต้ังโดยอิสระ เพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถิ่นมี

อํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการ

บริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตทั้งน้ีหนวยการปกครองทองถิ่นยังตองอยูภายใตบทบังคับ

วาดวยอํานาจสูงสดุของประเทศ 

การปกครองทองถิ่น คือ เคร่ืองจักรที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น 

ตางๆ  มีอํานาจหนาที่ มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอที่จะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวยตนเอง

ไดมากขึ้น (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2543)  

สมคิด เลิศไพฑูรย (2547) ไดใหนิยามการปกครองสวนทองถิ่นไววาเปนการใหคนใน                

ทองถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนใน

ทอง ถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีพื้นฐานของหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ที่

หมาย ถึงการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคการอ่ืนๆที่ไมใชองคการสวนกลางจัดทําบริการ

สาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  

1. การปกครองของชุมชนหน่ึง ซึ่งชุมชนเหลาน้ันอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ

จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่  เชน  หนวยการปกครองทองถิ่นของไทยจัดได  คือ 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคกรบริหารสวนจังหวัด องคกรบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยาตาม

เหตุผลดังกลาว  

2. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy)ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไป

ไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นน้ัน ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความ

มั่นคงของรัฐบาล อํานาจของทองถิ่นน้ีมีขอบเขตที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในทองถิ่นน้ันเปนสําคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา

การกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม  
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3. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ที่จะดําเนินการ

ปกครองตนเอง สทิธิตามกฎหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

3.1. หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ของ

องคกรปกครองทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับประชาชนในทอง 

ถิ่นน้ันๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน  

3.2. สิทธิที่ เปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถิ่น คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณเพื่อบริหารกิจการ  ตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นน้ันๆ 

4. มีองคการที่จําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคการที่จําเปนของทองถิ่น 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ่น

แบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติหรือ                       

ในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหารสภา

กรุงเทพมหานครจะเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

5. ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จากแนวคิดที่วาประชาชนใน

ทองถิ่นเทาน้ันที่จะรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถิ่นจึง

จําเปนตองมีคนในทองถิ่นมาบริหารงานเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชน และอยู

ภายใตการควบคุมของประชาชนในทองถิ่น นอกจากน้ันยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถิ่น

เขาใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 

องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวยองคประกอบ ดังน้ี 

1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเร่ืองการ

ปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศน้ันจะมีความ

เขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่จัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

น้ันเปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศน้ันมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่ และระดับ

ของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ                     

และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่ และระดับของ

หนวยการปกครองทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ

สําหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและเกษตร                   

แหงสหประชาชาติ (FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก 

(WTO) และสํานักกิจการสังคม(Bureau of Social Affair)ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถิ่นที่

สามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมี

ปจจัยอ่ืนที่จะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายไดและบุคลากรเปนตน 
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3. การกระจายอํานาจและหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด

ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

4. องคการนิติบุคคล จัดต้ังขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลแหงชาติมี

ขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ๆ 

5. การเลือกต้ังสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกต้ังจากประชาชนใน           

ทอง ถิ่นน้ันๆทั้งหมด หรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ

ประชา ชนโดยเลือกผูบริหารทองถิ่นของตนเอง 

6. อิสระในการปกครองทองถิ่น สามารถใหดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานทางราชการ 

7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎ 

หมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา

ตอไป 

นอกจากน้ีคณะกรรมการการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถิ่น โดยนายชวน 

หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวตามคําสั่ง       

ที่ 262/2535 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เพื่อศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถิ่นของ

ไทยที่ดําเนินการอยูในปจจุบันในทุกรูปแบบ หาแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุงโครงสราง 

อํานาจหนาที่กับหนวยการปกครองทองถิ่นโดยกลาวถึงองคประกอบการปกครองทองถิ่นไวดังน้ี 

1.  เปนองคการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

 2. สภาและผูบริหารระดับทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังตามหลักการที่บัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 

5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 

6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

7. มีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมตอการใหบริการ 

8. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถิน่ภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

9. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

วัตถุประสงคและความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการ 
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2) เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 

3) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน (ศักด์ิสุนทร ขาวลาจันทร,  2549, หนา 3)  

ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น  

โกวิทย  พวงงาม (2543, หนา 25) ไดกลาวถึงความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นมี

ความสําคัญ ดังน้ี 

1) การปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปน

สถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่

พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2) การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

3) การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเองเพราะเปดโอกาสใหประชาชน

ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเอง           

ตอทองถิ่นประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่น          

ของตน 

4) การปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมาย และมี

ประสิทธิภาพ 

5) การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต 

6) การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 

สรุป การปกครองทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการ             

แบงเบาภาระของรัฐบาล  ทําใหประชาชนรูจักปกครองตนเอง เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม

ทางการเมือง และทําใหประชาชนเกิดความสํานึกในการชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตนเอง 

 รูปแบบของการปกครองทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันมีอยู 5 รูปแบบ (สนิท จรอนันต, 

2549, หนา 6) แบงออกเปนรูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบ ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาลองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) และเมืองพัทยา เดิมรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นมี 6 รูปแบบ คือ มีรูปแบบสุขาภิบาล 

ซึ่งเปนรูปแบบที่เกาแกที่สุด ปจจุบันสุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลทุกแหงจึงไมมี

องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกตอไป โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก

รูปแบบแบงออกเปน 2 สวน คือ สภาทองถิ่น ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมากจากการเลือกต้ังโดยตรง

ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในทองถิ่นน้ันๆ และคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถิ่นมาจาการ

เลือกต้ังโดย ตรงของประชาชนผูมีสิทธิ เลือกต้ังในทองถิ่นซึ่ งเปนไปตามเจตนารมณ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่กําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นคณะผูบริหารหรือ 
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ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 

  สรุป องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันมีอยู 5 รูปแบบ ไดแก องคกร

บริหารสวนตําบล (อบต.) องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

เมืองพัทยา โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ แบงออกเปน 2 สวน คือ สภาทองถิ่น

ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมากจากการเลือกตั้งโดยตรง และคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถิ่นมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่น 

  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลจังหวัด 

ความเปนมา 

หลังจากประเทศไทยไดลงหลักปกฐานเร่ืองธรรมาภิบาล หรือ Good Governance อยาง

จริงจังผานการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหประกอบไปดวยหลัก 6 ประการไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาก็ไดมีการผลักดันให

หนวย งานตางๆ โดยเฉพาะภาครัฐใหนําหลักดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิดมรรคผลซึ่งการนิยามหลัก

ดังกลาวในตอนน้ัน เปนการนิยามที่มีความหมายกวางมากจนแยะแยะไมออก อาทิ หลักคุณธรรม

ตางกับหลักความรับผิดชอบอยางไร แตไดมีการศึกษาการกําหนด “ตัวชี้วัด” ธรรมาภิบาลซึ่งสถาบัน

พระปกเกลาเปนผูบุกเบิกการศึกษาในเร่ืองน้ี เพื่อสรางใหความเปนนามธรรมของหลักธรรมาภิบาล

ดัง กลาวกอรูปกอราง ใหวัดประเมินผลไดและงายตอการนําไปใชจริง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพ 

มหานคร เรียกโดยยอวา ก.ธ.จ.  

ก.ธ.จ.ประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเปน

ประธานผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและ

ผูแทนภาคธุรกจิเอกชน เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

ก.ธ.จ.มีหนาที่สอดสอง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่

ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งสงเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

และหลักธรรมาภิบาล กรณีพบวาการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับหรือมี

กรณีทุจริตใหแจงผูวาราชการจังหวัด หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

ก.ธ.จ.จึงถือเปนตัวแทนภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการทําหนาที่สอดสองหนวยงาน

ภาครัฐใหปฏิบัติปฏิบัติภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สอดคลองกับการประกาศเจตนารมณใน

การบริหารประเทศของรัฐบาล (สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,2557)  
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การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการในพื้นท่ีจังหวัด 

ในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทยน้ัน เปนที่ทราบกันดีวาจังหวัดเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการ

ดําเนินการอยางกวางขวาง อีกทั้งยังมีงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดเองที่สําคัญ คือ

จังหวัดเปนหนวยการปกครองสวนภูมิภาคที่มีขนาดใหญและใกลชิดประชาชนมากที่สุดสงผลให

การดําเนินงานของจังหวัดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของประชาชนไมมากก็นอย 

ดวยจังหวัดเปนหนวยที่อุดมดวยทรัพยากรทางการบริหารมากเชนน้ี สงผลใหตองมีหนวย/

องคกรเขามาขับแคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่ จังหวัดโดยมีอคกรของรัฐในพื้นที่ จังหวัดรวม

ขับเคลื่อน ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด

(สํานักงาน ปปจ.) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานสภาประจําจังหวัด  

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด 

ในอดีต แนวคิดในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ของประเทศไทยที่ไดกอรูปกอรางชัดเจน

มากที่สุด คือ การเสนอวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันเปนผลมาจากเจตจํานงทางการเมืองของผูนําทางการเมืองอยางแทจริง 

ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. มีแนวคิดเร่ืองการนํา

หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาใชในการบริหารราชการแผนดิน ที่วา 

มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ี ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในการเชิงภารกิจแหงรัฐการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรใหแกทองถิ่นการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการ

บรรจุ และแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งใหคาํนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบติังาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล

การติดตามตรวจสอบละประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ีจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและประชาชนปฏิบัติก็ได 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจึงถูกกําหนดบทบาทเพื่อการสอดสองและเสนอแนะ

การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ดังที่ปรากฏในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

ตอนหน่ึงวา “เพื่อใหเกิดการบริหารราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ และใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจ
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การดําเนินการของจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให

เหมาะสมรวมทั้งสมควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดสองและ

เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัด ใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรมและมีความรับผิดชอบ...” 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ) ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ขอ 5 และขอ 6 ไดกําหนดองคประกอบ ก.ธ.จ. สําหรับทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานครโดย

สัดสวนของภาคประชาสังคม ภาคทองถิน่ และภาคธุรกิจเอกชน จะมีจํานวนแตกตางกันตามจํานวน

ของอําเภอและของแตละจังหวัด ดังน้ี 

1. ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.) ประธาน 

2. กรรมการใน ก.ธ.จ.คนหน่ึงที่ไดรับเลือก รองประธาน 

3. ผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการ 

4. ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น กรรมการ 

5. ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน กรรมการ 

6. ขาราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน เลขานุการ 

7. ขาราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน ผูชวยเลขานุการ 

8. ขาราชการประจําจังหวัดน้ันหน่ึงคน ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจากทั้งหมด 76 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  

จะมีจํานวนแตกตางกัน ดังตารางแสดงจํานวน ก.ธ.จ. ดังน้ี 
 

 

จํานวนอําเภอของจังหวัด 

จํานวน 

ก.ธ.จ. 

ทั้งหมด 

ประธาน 

(ผต.นร.) 

จํานวน ก.ธ.จ. 

ภาคประชา 

สังคม 

สมาชิก 

สภาทองถิ่น 

ภาคธุรกิจ 

เอกชน 

ไมเกิน 10 14* 1 7* 3 3 

ต้ังแต 11-15 16 1 9 3 3 

ต้ังแต 16-20 18 1 9 4 4 

ต้ังแต 21 อําเภอขึ้นไป 20 1 11 4 4 

หมายเหตุ : จํานวนที่มี * หมายถึง จํานวนไมเกินตัวเลขดังกลาว 

ท่ีมา : สถาบันดํารงราชานุภาพ (2557) 
 

ทั้งน้ี ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย ก.ธ.จ. ขอที่ 18 กําหนดใหกรรมการจะมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ

กรรมการเปนรายจังหวัด กรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการสรรหาอีกไดแตจะดํารง 

ตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได 
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ในสวนอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด พ.ศ. 2552  มีดังน้ี 

สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

แจงใหผูวาราชการจังหวัดหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่

เกี่ยวของแลวแตกรณี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่  ในกรณีที่พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบ หรือขอบังคับ หรือมีการทจุริต 

1. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการสงเสริมการหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐแกผูวาราชการจังหวัด 

และหนวยงานของรัฐในจังหวัด 

1.  ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 

2.  แตงต้ังที่ปรึกษาดานวิชาการ การประชาสัมพันธ หรือดานอ่ืนๆ จํานวนไมเกิน 3 คน 

3.  เผยแพรผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร 

การมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดถือเปนเสนหในการบริหารราชการยุคใหมที่ให

ภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เขามามีสวนรวมกับภาครัฐ แตทั้งน้ี ต้ังแตมีการเกิดขึ้นขององคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ แตละองคกรก็พยายามขยายอาณาจักรของตนเองในลักษณะการขยายอาณาจักรแนวด่ิง 

โดยการไปต้ังองคกรลูกในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ กรณีของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)ไดต้ังสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (สํานักงาน ป.ป.จ.) และกรณีของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดต้ังสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด หรือบางองคกรที่แมไมไดเปน

องคกรอิสระ แตก็ไดมีการขยายอาณาจักรของตนเองไมตางกัน เชน รัฐสภา ซึ่งเปนองคกรฝายนิติ

บัญญัติ ไดต้ังสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดอยูทั่วประเทศ ซึ่งหากไปดูในอํานาจหนาที่ขององคกร

เหลาน้ีแลวลวนมีลักษณะงานที่คลายกันในการตรวจสอบธรรมาภิบาลซึ่งกอนหนาน้ีในพื้นที่จังหวัด

ก็มีองคกรที่ทําหนาที่อยู เชน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย 

 

ขอมูลเบื้องตนของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 

เทศบาลถือวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดต้ังขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญ

และใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปน

เคร่ืองมือที่สําคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายสําหรับ

สังคมไทยเทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาต้ังแต 

พ.ศ.2476 จนถึงปจจุบัน  
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ความเปนมา 

พ.ศ.2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปหน่ึงของราชการบริหารสวนทองถิ่น และมี

การตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้น ซึ่งถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการ

จัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดต้ังเทศบาลเปนคร้ังแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ.2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหงขึ้นเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุงกฎหมาย

ดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2483 

พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกาทั้งหมด

และไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (โดยมีการแกไขเพิ่มเติมอยูเปนระยะ) จนถึง

ปจจุบัน (2541)ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครอง

ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

พ.ศ.2542 ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 เพื่อใหสอดคลอง

กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542 

หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดต้ังทองถิ่นใดขึ้น

เปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก 

1.  จํานวนของประชากรในทองถิ่นน้ัน 

2.  ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามที่กฎหมาย

กําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น 

3.  ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นน้ันวาจะ

สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

 จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดต้ังเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท ดังน้ี 

1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดต้ังเทศบาลตําบลไวอยาง

กวางๆ ดังน้ี 

1.1 มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ต้ังแต 12,000,000 บาท

ขึ้นไป 

1.2 มีประชากรต้ังแต 7,000 คนขึ้นไป 

1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นน้ัน 

สําหรับในกรณีที่มีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหาชุมชน

แออัดการอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถิ่นหรือการสงเสริมการปกครองทองถิ่นในรูป           

เทศ บาลกระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสขุาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได 
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หรือกรณีที่จังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลไดก็

ใหจังหวัดรายงานไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปน

เทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมทั้งสงขอมูลความเหมาะสมไป

ใหกระ ทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย 

2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดต้ังดังน้ี 

2.1 ทองที่ที่เปนที่ต้ังศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดยไม

ตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบ 

2.2 สวนทองที่ที่มิใชเปนที่ ต้ังศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑดังน้ี 

(1) เปนทองที่ที่มีพลเมืองต้ังแต 10,000 คนขึ้นไป 

(2) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว 

(3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง 

3. เทศบาลนคร  มีหลักเกณฑการจัดต้ังดังน้ี 

3.1 เปนทองที่ที่มีพลเมืองต้ังแต 50,000 คน ขึ้นไป 

3.2 มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามทีก่ฎหมายกําหนดไว 

3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนคร 

โครงสรางเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ สภา

เทศบาล และคณะเทศมนตรี 

 สําหรับการปฏิบติังานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวนหน่ึง

เรียกวา พนักงานเทศบาล 

1. สภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร              

อันเปนวิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการเลือก 

ต้ังโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลน้ีอยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมีการ 

แกไขใหอยูในวาระ คราวละ 4 ป) ทั้งน้ีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ประเภทของเทศบาล ดังน้ี 

1.1 สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกทั้งหมด  12 คน 

1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด  18 คน 

1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด  24 คน 

 สภาเทศบาลน้ันมปีระธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคนหน่ึงโดยใหผูวาราชการ 

แตงต้ังมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียก 
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ประชุมสภา เทศบาลคร้ังแรกภายใน 90 วัน นับแตการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแลวให

สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกันจะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภา

เทศบาลไมไดประธานสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ

การประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 

1.  คณะเทศมนตรี 

ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรี ซึ่งอํานาจในการบริหารงานอยูที่

คณะเทศมนตรีโดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติ

เห็นชอบซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ 

ก. กรณีที่ เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีเทศมนตรีได 2 คนซึ่งเมื่อรวม

นายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน 

ข. กรณีที่เปนเทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีได 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรี เปนคณะ

เทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทขึ้นไป 

ใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน 

2. พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจํา

สํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน

อยางใกลชิด เพราะหนาที่ของเทศบาลน้ันตองติดตอและใหบริการแกประชาชนต้ังแตเกิดจนตาย ทั้ง

ในเร่ืองงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมากซึ่งตางกับคณะเทศมนตรีที่วาคณะ

เทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ“ทําอะไร”สวนการ“ทําอยางไร”ก็จะเปนหนาที่

ของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ 

จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะเทศมนตรีก็จะมีโครงสรางดังที่ได

กลาวไวแลวขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีก็จะมาจาก

การเลือกต้ังโดยตรง และคณะผูบริหารจะประกอบดวย นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีที่มาจาก

การแตงต้ังของนายกเทศมนตรีตามจํานวน ดังน้ี 

เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 

เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 

เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติหรือหนาที่บังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ันยังมีอํานาจตามที่
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กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนด ทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในฐานะระดับตางๆ ไว เชน 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ไวแตกตางกันโดยมีรายละเอียดกลาวคือ 
 

1.  หนาที่บังคับหรือหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบรอย

ของประชาชน 

2. ใหมีและบํารุงทางบกทางนํ้า 

3. รักษาความสะอาดของถนน

ทางเดิน และที่สาธารณะ 

รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย   

สิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเคร่ืองใชในการ

ดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษา

อบรม 

7. หนาที่อ่ืนๆ ซึ่งมีคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทย หรือ

กฎหมายบัญญติใหเปนหนาที่

ของเทศบาล 

มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาล

ตําบลตามขอ 1-7 และมีหนาที่ 

1. ใหมีนํ้าสะอาดหรือการ

ประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีและบํารุงสถานที่ทํา

การพิทักษและรักษา 

4.ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

5. ใหมีและบํารุงสวม

สาธารณะ 

6. ใหมีและบํารุงการไฟฟา 

หรือ แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

7. ใหมีการดําเนินกิจการโรง

รับจํานําหรือสถานสินเชื่อ

ทองถิ่น 

มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาล

เมือง  ตามขอ 1-7 และมี

หนาที่เพิ่มอีกดังน้ี 

1.ใหมีและบํารุงการ

สงเคราะหมารดาและเด็ก 

2. กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปน

เพื่อการสาธารณสุข 
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2. อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ 

      เทศบาลตําบล      เทศบาลเมือง   เทศบาลนคร                      

1.  ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

2.  ใหมีโรงฆาสัตว 

3.  ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม 

4.  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหา

กินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ

พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

7. ใหมแีละบํารุงการไฟฟาและ

แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8.  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

9.   เทศพาณิชย 

1. ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม 

2. ใหมสีสุานและฌาปนสถาน 

3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิน

ของราษฎร 

4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา

และเด็ก 

5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

6. ใหมีการสาธารณูปการ 

7. จัดทํากิจกรรมซึ่งจําเปนเพื่อการ  

สาธารณสุข 

8. จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

9. ใหมีและบํารุงสถานที่สาํหรับการ

กีฬาและพลศกึษา 

10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  

สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและ

รักษาความสะอาดเรียบรอยของ

ทองถิ่น 

12.  เทศพาณิชย 

มีหนาที่

เชนเดียวกันกับ

เทศบาลเมืองตาม

ขอ 1-12 

 

3. อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนด 

นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 กําหนดไวแลวยังมี

กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายน้ันๆ 

อีกเปนจํานวนมาก เชน 

(1) พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พุทธศักราช 2464 

(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 

(3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 

(4) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พทุธศกัราช 2490 

(5) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง พุทธศักราช 2493 
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(6) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช 2495 

(7) พระราชบญัญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พุทธศักราช 2498 

(8) พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พุทธศักราช 2534 

(9) พระราชบญัญัติควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตว พุทธศักราช 2502 

(10)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

พุทธศักราช 2535 

(11)  พระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศักราช 2518 

(12)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 

(13)  พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พุทธศักราช 2522 

(14)  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช 2523 

(15)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครอง

สวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 

 การบริหารงานของเทศบาล 

 การบริหารงาน ประกอบดวย คณะเทศมนตรีจะทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายแนวทางการ

ปฏิบัติงานในการพัฒนาทองถิ่น จึงเห็นไดวาหนาที่สําคัญในการวางแผนดําเนินงานก็คือคณะ

เทศมนตรีเปนผู รับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนน้ัน จึงเทากับวาคณะเทศมนตรี

รับผิดชอบในดานการวาง“นโยบาย”น่ันเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแลว คณะ

เทศ มนตรีก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําทั้งหมด            

ยอมอยูในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลดักระทรวง 

 สําหรับสภาเทศบาล จะทําหนาที่การตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงกับตัวบทกฎหมาย

ซึ่งใชบังคับแกบุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 

และตามที่กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซึ่งจะเห็นไดวาในกรณีหลังน้ีกฎหมายไดใหอํานาจ               

แกสภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรีการใช

อํานาจที่นับวาสําคัญที่สุดของสภาเทศบาลในกรณีน้ีคือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประจําป นับวาสภาเทศบาลไดใชอํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 
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ภาพประกอบท่ี 22 โครงสรางและการแบงสวนการบริหารของเทศบาล 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2547, หนา 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาล 

สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี 

สมาชิก 12-18-24 นายกฯ 1 คน 
เทศมนตรี 2-4 คน 

ปลัดเทศบาล 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝาย 

คลัง 

กอง/ฝาย 

สาธารณสุข 

กอง/ฝาย 

ชาง 

กอง/ฝาย 

การประปา 

กอง/ฝาย 

สวัสดิการสังคม 

กอง/ฝายวิชาการ

และแผนงาน 

กอง/ฝาย 

การศึกษา 
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ภาพประกอบท่ี 23  เทศบาลตําบลตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2547, หนา 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 24  เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(2547, หนา  16) 

 

 

 

เทศบาลตําบล 

สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภา 

 

การประชามติจากประชาชน 

ในเขตเทศบาลน้ัน 

เทศบาลนคร/ เมือง 

เทศบาล นายกเทศมนตรี 

 
สมาชิกเทศบาลตําบล  12 คน 

สมาชิกเทศบาลเมือง  18 คน 

สมาชิกเทศบาลนคร  24 คน 

เทศบาลตําบล  มีรองนายกเทศมนตรี  ไมเกิน  2 คน 

เทศบาลเมือง  มีรองนายกเทศมนตรี  ไมเกิน  3 คน 

เทศบาลนคร  มีรองนายกเทศมนตรี  ไมเกิน  4 คน 

ประธานสภาและรอง

ประธานสภาเทศบาล เลือกจาก

สมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของ

 

นายกเทศมนตรีเปนผูแตงต้ังรอง

นายกเทศมนตรี 
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 ภาพประกอบท่ี 25  การกาํกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) 

 ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(2547, หนา  17) 

 

เทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวยเทศบาล จํานวน 140  แหง ดังน้ี   

1.  จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปดวยเทศบาล จํานวน 47 แหง ดังน้ี 

1)  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 6 แหง ไดแก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบล

แกงเสี้ยน เทศบาลตําบลทามะขาม เทศบาลตําบลปากแพรก เทศบาลตําบลลาดหญา และเทศบาล

ตําบลหนองบัว  

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล 

มาตรการทั่วไป 

การอนุมัติ 

มาตรการตรวจสอบ มาตรการกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ 

การเพิกถอน 

การชี้แจง 

ตักเตือน 

โดย 

 รมว.มหาดไทย 

หรือ ผวจ.  

ในการ 

ตรวจสอบให 

ถูกตองตาม

กฎหมาย 

กฎหมายที่

กําหนดให

สวนกลางตอง

ดําเนินการ เชน การ

ยกฐานะระเบียบ

  
กฎหมายใหสวนกลาง

ออกเปนระเบียบ เชน

ขอบังคับ ประชุมการ

ทํางบประมาณฯลฯ 

นอกจาก

กระทรวงมหาดไทย

จะออกระเบียบ

เกี่ยวกับการเงิน 

ทรัพยสินแลวยังมี

อํานาจในการ

ตรวจสอบการคลัง

บัญชีเทศบาล 

กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ 



108 

2)  อําเภอทามวง จํานวน 9 แหง ไดแก เทศบาลตําบลทามวง เทศบาลตําบลทาลอ 

เทศบาลตําบลมวงชุม เทศบาลตําบลวังขนาย เทศบาลตําบลวังศาลา  เทศบาลตําบลสํารอง เทศบาล

ตําบลหนองขาว เทศบาลตําบลหนองตากยา  และเทศบาลตําบลหญาดอกขาว  

3)  อําเภอพนมทวน จํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลตําบลพนมทวน เทศบาลตําบลรางหวาย 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เทศบาลตําบลหนองสาหราย และเทศบาลตําบลตลาดเขต  

4)  อําเภอทามะกา จํานวน 9 แหง ไดแก เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน เทศบาลตําบล

ดอนขมิ้น เทศบาลตําบลทามะกา  เทศบาลตําบลทาไม เทศบาลตําบลพระแทน เทศบาลตําบล            

พระแทนลําพระยา  เทศบาลตําบลลูกแก  เทศบาลตําบลหนองลาน และเทศบาลตําบลหวายเหนียว 

5) อําเภอศรีสวัสด์ิ จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเขาโจด และ เทศบาลตําบลเอราวัณ 

6) อําเภอเลาขวัญ จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเลาขวัญ และเทศบาลตําบลหนองฝาย  

7) อําเภอสังขละบุรี จํานวน  1 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลวังกะ  

8) อําเภอบอพลอย  จํานวน  2 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลบอพลอย และเทศบาลตําบล

หนองรี  

9) อําเภอไทรโยค จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลไทรโยค เทศบาลตําบลไทรโยคนอย 

และเทศบาลตําบลวังโพธิ ์

10)  อําเภอทองผาภูมิ จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลตําบลทองผาภูมิ เทศบาลตําบล                

ทาขนุน เทศบาลตําบลลิ่นถิ่น และเทศบาลตําบลสหกรณนิคม  

11) อําเภอดานมะขามเต้ีย จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลดานมะขามเต้ีย 

12) อําเภอหนองปรือ จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลหนองปรือ เทศบาลตําบล

สมเด็จเจริญ และเทศบาลตําบลหนองปลาไหล  

13) อําเภอหวยกระเจา จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลหวยกระเจา  และเทศบาล

ตําบลสระลงเรือ  

2. จังหวัดนครปฐม  ประกอบไปดวยเทศบาล จํานวน 21  แหง  ดังน้ี 

1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 7 แหง ไดแก  เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลเมือง

นครปฐม เทศบาลตําบลดอนยายหอม เทศบาลตําบลธรรมศาลา เทศบาลตําบลบอพลับ เทศบาล

ตําบลโพรงมะเด่ือ และเทศบาลตําบลมาบแค  

2) อําเภอนครชัยศรี จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลนครชัยศรี เทศบาลตําบลหวยพล ู

และเทศบาลตําบลขุนแกว 

3) อําเภอสามพราน จํานวน 5 แหง ไดแก  เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองไรขิง

เทศบาลเมืองกระทุมลม  เทศบาลตําบลออมใหญ และเทศบาลตําบลบางกระทึก 

4) อําเภอกําแพงแสน จํานวน  2  แหง ไดแก  เทศบาลตําบลกําแพงแสน และเทศบาล

ตําบลรางกระทุม  
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5) อําเภอบางเลน จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลบางเลน และเทศบาลตําบลลําพญา 

6) อําเภอดอนตูม จํานวน  1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลสามงาม 

7) อําเภอพุทธมณฑล จํานวน  1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลศาลายา  

3. จังหวัดราชบุรี  ประกอบไปดวยเทศบาล จํานวน  28 แหง  ดังน้ี 

1) อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวน  5 แหง  ไดแก เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู  

เทศบาลตําบลหลักเมือง  เทศบาลตําบลหลุมดิน  และเทศบาลตําบลหวยชินสีห 

2) อําเภอโพธาราม จํานวน 9 แหง ไดแก เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลตําบลบานเลือก 

เทศบาลตําบลบานสิงห เทศบาลตําบลเขาขวาง  เทศบาลตําบลคลองตาคต เทศบาลตําบลดอนทราย  

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน เทศบาลตําบลหนองโพ  และเทศบาลตําบลบานฆอง  

3) อําเภอบานโปง จํานวน 6 แหงไดแก เทศบาลเมืองบานโปง เทศบาลตําบลหวยกระบอก 

เทศบาลตําบลกระจับ เทศบาลตําบลเบิกไพร เทศบาลตําบลกรับใหญ และเทศบาลตําบลทาผา  

4) อําเภอดําเนินสะดวก จํานวน  4 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก  เทศบาล

ตําบลบานไร  เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  และเทศบาลตําบลศรีดอนไผ 

5) อําเภอบางแพ จํานวน 2 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลบางแพ และเทศบาลตําบลโพหัก 

6) อําเภอสวนผึ้ง จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลสวนผึ้ง และเทศบาลตําบลชัฏปาหวาย  

7) อําเภอปากทอ จํานวน  2 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลปากทอ  และเทศบาลตําบลทุงหลวง  

8) อําเภอวัดเพลง จํานวน 1 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลวัดเพลง  

9) อําเภอจอมบึง จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลจอมบึง และเทศบาลตําบลดานทับตะโก  

 4. จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปดวยเทศบาล จํานวน 44  แหง  ดังน้ี 

1) อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 8 แหง ไดแก เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบล

ทาระหัด เทศบาลตําบลทาเสด็จ เทศบาลตําบลบางกุง เทศบาลตําบลบานโพธิ์ เทศบาลตําบล                

สวนแตง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และเทศบาลตําบลหวยวังทอง 

2) อําเภอดอนเจดีย จํานวน  2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลดอนเจดีย  และเทศบาลตําบล

สระกระโจม     

3) อําเภอดานชาง  จํานวน  1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลดานชาง  

4) อําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน  8 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเขาดิน เทศบาลตําบล           

เขาพระ เทศบาลตําบลเดิมบาง เทศบาลตําบลทุงคลี เทศบาลตําบลนางบวช เทศบาลตําบลบอกรุ 

เทศบาลตําบลปากนํ้า และเทศบาลตําบลหนองกระทุม    

5) อําเภอบางปลามา จํานวน  7 แหง ไดแก เทศบาลตําบลโคกคราม  เทศบาลตําบลตนคราม  

เทศบาลตําบลตะคา  เทศบาลตําบลบางปลามา  เทศบาลตําบลบานแหลม  เทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา 

และเทศบาลตําบลไผกองดิน 

6) อําเภอศรีประจันต  จํานวน 6  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลบานกราง เทศบาลตําบล   
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ปลายนา เทศบาลตําบลวังนํ้าซับ  เทศบาลตําบลวังยาง  เทศบาลตําบลวังหวา และ เทศบาลตําบล              

ศรีประจันต 

7) อําเภอสองพี่นอง จํานวน  2 แหง  ไดแก เทศบาลเมืองสองพี่นอง และเทศบาลตําบล

ทุงคอก    

8) อําเภอสามชุก  จํานวน  1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลสามชุก 

9) อําเภอหนองหญาไซ จํานวน 1 แหง ไดแก  เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 

10) อําเภออูทอง จํานวน  9 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลกระจัน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  

เทศบาลตําบลเจดีย  เทศบาลตําบลทาวอูทอง  เทศบาลตําบลบานโขง  เทศบาลตําบลบานขมิ้น  

เทศบาลตําบลสระยายโสม  เทศบาลตําบลบานดอน และเทศบาลตําบลอูทอง (http://www.dla.go.th 

: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยในประเทศ 

 ลาชิต ไชยอนงค (2556) ไดศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล

องคการของศาลยุติธรรม:ตัวแบบสมการโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิผลองคการ

ระดับปจจัยดานธรรมาภิบาล  และระดับปจจัยดานวัฒนธรรมองคการของศาลยุติธรรมในภาพรวม 

อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.612-5.283 แตเมื่อพิจารณาคาดัชนีความเหมาะสมของตัวแบบ

มาตรวัดที่สรางตามแนวคิดประสิทธิผลองคการ ปจจัยดานธรรมาภิบาล และปจจัยดานวัฒนธรรม

องคการของศาลยุติธรรมในภาพรวมกับตัวแบบมาตรวัดที่สรางขึ้นตามขอมูลที่จัดเก็บได เมื่อศึกษา

ในบริบทของศาลยุติธรรม พบวา ยังไมมีความสอดคลองกันจําเปนตองปรับปรุงตัวแบบมาตรวัดกับ

พบวา ปจจัยดานธรรมาภิบาล ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลองคการในภาพรวม 

ตางมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อศึกษาในบริบทของ            

ศาลยุติธรรมโดยมีคาสหสัมพันธระหวางปจจัยรายคู เทากับ 0.894-0.949 ผลการศึกษายังพบวาปจจัย

ดานธรรมาภิบาลกับปจจัยดานวัฒนธรรมองคการตางมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการของ               

ศาลยุติธรรมในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรอยละ 82.60 และรอยละ85.40 ของคาความ

แปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคการสามารถถูกอธิบายและทํานายในปจจัยดานธรรมาภิบาล

และปจจัยดานวัฒนธรรมองคการตามลําดับซึ่งถือวาอยูในระดับสูงมากแตเมื่อพิจารณาปจจัยดาน

ธรรมาภิบาลและปจจัยดานวัฒนธรรมองคการพรอมกัน กลับพบวาปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ

เพียงปจจัยเดียวที่มอิีทธิพลตอประสิทธิผลองคการของศาลยุติธรรมในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ โดยรอยละ84.60 ของคาความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคการสามารถถูกอธิบายและ

ทํานายโดยปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 

http://www.dla.go.th/
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เสนห จุยโต และคณะ (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแบบธรรมาภิบาลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสูความเปนเลิศ ผลการวิจัยพบวา 1) งานวิจัยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสูความเปนเลิศมีจํานวน 10 เร่ือง ประกอบดวยจํานวน 8 เร่ือง เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ           

ธรรมาภิบาลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการ 6 ประการ จํานวน 1 เร่ืองเปนงานวิจัย              

เชิงสํารวจตามหลักทศธรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี และจํานวน 1 เร่ืองเปนงานวิจัย              

เชิงคุณภาพตัวแบบการใชพุทธธรรมตามหลักทศธรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2)ปญหาและ

แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูความเปนเลิศมี 10 ประการ คือ 

หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบหลกัความคุมคา 

หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักองคการแหงการเรียนรู หลักบริหารจัดการหลักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 3) ตัวแบบธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูความเปนเลิศ 

คือ ตัวแบบ 4-5-6 ไดแก 4 ขั้นตอน 5 เทคนิค และ 6 ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

กุลธิดา เลนุกูล (2554) ไดทําการศึกษา เร่ือง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผลการวิจัยพบวา 

1. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Governance Indicator) ที่เหมาะสมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบวา ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร มีทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด (จากการศึกษาทั้งหมดตามกรอบแนวคิดจํานวน 12 ตัวชี้วัด) ประกอบดวย  

1) หลั กการมี ส วนรวม  (Participation) ประกอบด วย 12 ตัวชี้ วัดยอย 2) หลั กคุ ณ ธรรม  (Virtue) 

ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัดยอย 3) หลักความคุมคา (Economy)ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัดยอย 4) หลักการ           

มุง เนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัดยอย 5) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ประกอบดวย 4 ตัวชี้ วัดยอย  6) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดวย 3 ตัวชี้ วัดยอย                   

7) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัดยอย  8) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัดยอย 9) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัดยอยและ 10) หลัก

ความโปรงใส (Transparency) ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย 

2. จากการวิจัย เร่ือง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันบัณฑิต  

พัฒนบริหารศาสตรไดคนพบองคประกอบและตัวชี้วัดที่เปนประโยชนและเปนองคความรูดานการ

บริหารงานแบบธรรมาภิบาลในสถาบัน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1 ดานนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสามารถนําองคประกอบและ

ตัวชี้วัดทั้ง 10 องคประกอบ/ตัวชี้วัดหลัก รวม 72 ตัวชี้วัดยอยที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปกําหนด

เปนนโยบาย และใหการสนับสนุนปจจัยทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอ พรอมทั้งสรางความรู

ความเขาใจแกบุคลากรของสถาบันทุกฝาย และมีการติดตามประเมินผลในการนําไปใชเปนระยะๆ

เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาบันใหไดตามมาตรฐานทีก่ําหนดตอไป 



112 

2.2 ดานการบริหาร ผูบริหารระดับสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการ

บริหารงานแบบธรรมาภิบาลทั้งโดยตรง และที่เกี่ยวของนําองคประกอบและตัวชี้วัดตางๆที่ไดจาก

การศึกษานําไปสูการบริหารงานและวัดผล โดยใชเปนตัวชี้วัดชุดเดียวกันระดับสถาบัน เชนเพื่อ          

วัดการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร (สมศ.13) และ/หรือ ตัวบงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบัน

และผูบริหารทกุระดับของสถาบัน (ตัวบงชี้ 7.1) เปนตน 

2.3 ดานการนําไปปฏิบัติ ผูบริหารสถาบันนําองคประกอบและตัวชี้วัดที่ไดจากการศึกษา

คร้ังน้ีไปประยุกตใชในการบริหารงาน โดยการประเมินตนเองในเบื้องตน และจัดลําดับความสําคัญ

ของแตละตัวชี้วัดที่ยังไมมี หรือมีผลการประเมินตนเองในระดับไมดีนัก และกําหนดเปนแผน/              

โครง การ/ที่ตองดําเนินการ 

บุญไทย  แกวขันดี (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําองคกรอัจฉริยะและยุทธศาสตร

ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:ศึกษากรณีธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส).ผลการวิจัยของดุษฎีนิพนธน้ีคนพบวาสาเหตุที่ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตรสามารถฝาฝนวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในป พ.ศ.2540 ไดอยาง

ประสบผลสําเร็จ ซึ่งเปนวิกฤตที่สงผลตอประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ก็เน่ืองจากความ          

เขม แข็งและชาญฉลาดในการบริหารจัดการยุทธศาสตรธรรมาภิบาล เชนเดียวกับความสามารถใน

การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไปใชในการ

พัฒนาชนบทไดอยางยั่งยืน โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญดานองคกรอัจฉริยะ ดานยุทธศาสตรธรรมาภิบาล ดานการพัฒนาชนบท

อยางยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ที่มีชื่อเสียงของประเทศและผูบริหาร

ระดับสูงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน 26 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)ด วยแบ บ ส อบ ถ าม  (Questionnaire) กั บ ก ลุ ม ตัวอยางที่ เป น ผู บ ริห าร

ระดับกลางและระดับ สูงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทั่วประเทศจํานวน 302 คน 

โดยสรุปงานวิจัยคนพบวาภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาลในอนาคตของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรในฐานะองคการอัจฉริยะจะอุบัติขึ้นไดโดยนําเอายุทธศาสตร

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใชอยางจริงจัง และมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ นอกจากน้ีธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรจะตองพัฒนาปรับปรุง และยกเคร่ืององคการ โดยเฉพาะในดาน

บทบาทวีระบุรุษผูนํา(Superman Leadership) ที่ชวยปดเปาความยากจนและหน้ีสินของเกษตรกร

และชาวชนบท ซึ่งสงผลใหมีการปรับปรุงในดานคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการดํารงชีพเพื่อใหเกิด

ผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

มานะ นิมิตมงคล (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง คอร รัปชั่น: ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจใน

ประเทศไทยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุ ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการคอรรัปชั่น

เชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคอรรัปชั่นเชิงระบบในการเคหะแหงชาติและ
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โรงงานยาสูบ เพื่อใชเปนตนแบบในการวิเคราะห ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ และ 3) เพื่อหา             

ขอ เสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการควบคุมการคอรรัปชั่นเชิงระบบของรัฐวิสาหกิจการ

วิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน ประกอบดวย การศกึษาแบบคนคววาจากเอกสาร และ

การวิจัยเฉพาะกรณี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห ง คือ กรณีรานหางสหสามิตโรงงานยาสูบ และกรณี

โครงการบานเอ้ืออาทรการเคหะแหงชาติ 2) การสัมภาษณบุคคลที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการ

ควบคุมคอรรัปชั่นและ 3) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุมบุคลากร ที่เปนผูบริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการวิเคราะห อธิบายพฤติกรรมที่คอรรัปชั่นดวยทฤษฎีการคอรรัปชั่นและ

แนวการวิเคราะห (Approach) คอรรัปชั่น 

ผลการศึกษาพบวา การคอรรัปชั่นเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจน้ันดํารงอยูจริงจากการศึกษา

ผานตัวแสดงที่สําคัญ 3 ตัว คือ1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายและควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และไดใชบทบาทน้ันไปสราง

เงื่อนไขใหเกิดความชอบธรรมในการคอรรัปชั่น 2) นักการเมืองผูมีอํานาจในรัฐวิสาหกิจที่ตองการ

แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพองทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และ 3) นักธุรกิจ

เอกชนที่ตองการแสวง หาคาเชาทางเศรษฐกิจ  

 ขอเสนอแนะจากการศึกษา ไดแก 1) การสรางมาตรการปองกันเชิงสถาบัน เชน ควรมีการ

กําหนดบทบาทหนาที่รัฐวิสาหกิจใหชัดเจน สงเสริมใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจที่

ไดกําหนดไวควรมีระบบปองกันหรือลดการแทรกแซงจากฝายการเมือง ควรมีการแกไขปรับปรุง

กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐและขององคการใหเหมาะสม ลดการผูกขาดในการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดสรรสิทธิ์หรือการใหสัมปทานแกเอกชนการสราง

มาตรการกลไกการตรวจสอบถวงดุลยทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งภายในและภายนอก

องคกรและ 2) มาตรการอ่ืนๆ เชน ส งเสริมใหมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใหมี

การศึกษาและเผยแพรรูปแบบและวิธีการคอรรัปชั่น เชิงระบบในรัฐวิสาหกิจเพื่อใหสาธารณะชน

และบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจไดเข าใจ และผลักดันใหมีการพัฒนาสถาบันทางการเมืองของ

ประเทศ 

ยุทธพล เติมสมเกตุ (2554) ไดศึกษาเร่ือง การนํานโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติในกองบัญชาการตํารวจนครบาล (สายงานปองกันและปราบปราม) ผลการศึกษาพบวา

กลุมตัวอยางตํารวจ มีความเห็นระดับปานกลาง หรือไมแนใจตอปจจัยดานนโยบายธรรมาภิบาล

ปจจัยดานการจัดหาสงเสริม ควบคุม ประเมินผล การใหคุณใหโทษอีกทั้งปจจัย ดานสภาพแวดลอม

และกลุมประชาชนที่รับบริการ วามีผลในการนํานโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล สายงานปองกันและปราบปรามสวนการปฏิบัติงานโดยใช              

หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักความม ี           
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สวนรวมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นปานกลาง

หรือไมแนใจทั้ง 6 หลัก การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 3 ดาน กับการ

ปฏิบัติงานนโยบายโดยใชหลักธรรมาภิบาลผลปรากฏวา มีความสัมพันธปานกลาง แตมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 ปจจัย 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสรางดัชนีวัดการปฏิบัติโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลและจัดฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่รับราชการมานานใหรูจักเคร่ืองมือสื่อสารสมัยใหม

ทางดานการบริหาร ตองอบรมดานจริยธรรมมาเสริมการบังคับใชกฎหมายของตํารวจและแก

กฎหมายเพื่อใหเอกชนเขามาบริหารจัดการระบบจราจรทางบก สวนขอเสนอแนะในดานวิชาการมี

ดังน้ี 

1.  ควรศึกษาปญหาจากประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ เพื่อจะไดศึกษาผลจาก 

การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหครบถวนทุกดาน และทราบผลการดําเนินการใหชัดเจนขึ้น 

2.  ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของตํารวจเปรียบเทียบกับธรรมาภิบาลของ

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

3.  ควรทําการวิจัยเพื่อแสวงหารูปแบบแนวทางในการสรางธรรมาภิบาลใหกับตํารวจไทย

เพื่อการนําไปปฏิบัติในเชิงรูปธรรมยิ่งขึ้นตอไป 

วิชิต บุญสนอง (2554)ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคกรบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรีผลการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1) ดานหลักนิติธรรม คือ การเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนนการอํานวย

ความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม คือ การเสริมสรางความสามัคคี

และลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่และผู บังคับบัญชากับผู ใตบังคับบัญชา 3) ดาน 

หลักความโปรงใส คือ การเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหประชาชนสามารถ

รับรูการทํางานของหนวยงานได 4) ดานการมีส วนรวม คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการ

ตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 5 ) ดานความรับผิดชอบ คือ แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพใน

ความความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทําพรอมรับการตรวจสอบ 6) ดาน 

หลักความคุ มคาคือ แนวทางการเสริมสร างใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร

งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 7) ดานหลักความเสมอภาค คือ แนว

ทางการสงเสริมการใชกฎระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติมีความเสมอภาคเทาทียมและเปน

ธรรมกับทุกฝาย 8) ดานหลักความสอดคลอง คือ การสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการ

เรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่

แทจริง 9) ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรคือ การสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิง
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ยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศน

เชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคต สําหรับองคกรและทองถิ่นวาตรงกับความตองการที่แทจริง

ของบุคลากรและชุมชนเพียงใด10) ดานหลักการควบคุมการคอรรัปชั่น คือ การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและศีลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น 

สิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ  (2554) ไดศึกษาเร่ือง การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี.ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีการดําเนินการตามปจจัยในการบริหารงานที่กําหนดทุกดานซึ่ง

ไดแกการใชหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวมความรับผิดชอบ และความคุมคา

อยูในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานการกําหนด

ภารกิจและการมอบหมายงาน ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ปจจัยดานการ

บริหารงานบุคคล ปจจัยดานสมรรถนะองคการ รวมทั้งปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนโดย

เมื่อมีการวิเคราะหมูลโดยวิธีการแบบถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีผลตอ

การนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง6 ดาน พบวามีเพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากร

ผูปฏิบติังาน และปจจัยดานการบริหารงานบุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปได (อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ) ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทุกดานผลการศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาล 

มาใชในการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก ปญหาดานบุคลากร ระบบอุปถัมภงบประมาณ

กฎระเบียบการประเมินผลงาน วัสดุอุปกรณ ความเขาใจจากประชาชน เทคโนโลยีความรวมมือ          

จากภาคสวนตางๆรวมถึงเร่ืองสถานที่การปฏิบัติงานและโครงสรางองคกรอยางไรก็ตามแมวาทั้ง

ผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญจะทราบถึงปญหาและ

อุปสรรคที่ขัดขวางการดําเนินงานภายในองคกรของตน แตมีทัศนคติที่ดีโดยเห็นวาไดเกิดแนวทางที่

ดีที่จะสามารถประยกุตใชเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังกลาวตอไปในอนาคต 

อุบล ยะไวทยณะวิชัย (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรบริหารสวนตําบล ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการตาม              

หลักธรรมาภิบาลขององคกรบริหารสวนตําบล มีแนวทางในการบริหารจัดการเปน 2 สวนคือ                 

1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เปนการบริหารงานในพื้นที่ชุมชนหมูบาน

โดยมุงตรงไปที่ประชาชน ใหประชาชนอยูดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดลอมดีและ

สังคมดีและ 2) การบริหารจัดการองคการ (Organization Administrative) มุงเนนการบริหารจัดการ

ดานบุคลากรและระบบการทํางานในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการประชาชนอยาง

รวดเร็ว และสนองตอบความตองการของประชาชน โดยบริหารงานอยางโปรงใส ทํางานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตไมทุจริต ไมคอรรัปชั่น เปดเผยขอมูลขาวสาร สรางความมีสวนรวมเนนการทํางาน
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เปนทีมสามารถทํางานแทนกันไดมีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งกันและกันนําระบบ

คุณธรรมใชในการบริหารงานบุคคล โดยมีความสรางสรรค สงเสริมใหบุคลากรคิดนอกกรอบ          

สรางนวัตกรรมและสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการทํางานเพื่อประชาชนโดยการบริหาร

จัดการที่ดีสามารถมองไดจาก 3 ประเด็นหลัก คือ ตัวบุคคลหลักการ หรือวิธีการบริหารและผลที่

เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ 

การศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรบริหาร

สวนตําบลประกอบดวยปจจัย 3 ระดับ คือ1) ปจจัยระดับบุคคล (Personal Level) ทั้งผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานเปนผูมีจิตสาธารณะ (Public Mind) มีจิตบริการ (Service Mind) เปดใจกวาง (Open Mind) 

และมีสมรรถนะสูง 2) ปจจัยระดับองคการ (Organization Level) มีการมอบอํานาจ (Delegation of 

Authority) การสรางพลัง (Empowerment) การทํางานเปนทีม (Teamwork) และเปนองคการแหงการ

เรียนรู (Learning Organization) 3) ปจจัยระดับชุมชน (Community Level) เปนประชาสังคมที่เขมแข็ง 

(Strong Civil Society) และมี วัฒนธรรมชุมชนแบบธรรมาธิปไตย (Moral Community culture)  

ขอเสนอสําหรับองคกรบริหารสวนตําบลที่ประสงคมีการบริหารจัดการที่ดีอยางตอเน่ือง

และยั่งยืนควรมีหลัก 5 ประเด็น คือ 1) ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางนอย 7 หลัก คือ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม (The Rule of Integrity) หลักความโปรงใส (The Rule 

of Transparency) หลักการมีสวนร วม (The Rule of  Participation) หลักความรับผิดชอบ (The Rule of 

Accountability) หลักความคุมคา (The Rule of  Value for Money) และหลักความสรางสรรค (The Rule 

of positivism) 2) บุคลากรในองคการตองมีคุณสมบัติอยางนอย 4 ประการคือ มีจิตสาธารณะ มีจิต

บริการเปดใจกวาง และมีสมรรถนะสูง 3) มีกระบวนการในการทํางานในองคการ 4 ประการ คือ การ

มอบอํานาจ การสรางพลัง การทํางานเปนทีม และการเปนองคการแหงการเรียนรู 4) บริบทของชุมชน

ที่เอ้ือตอการบริหารจัดการที่ดี 2 ประการคือ ประชาสังคมเขมแข็งและวัฒนธรรมชุมชนธรรมาธิปไตย

และ  5) นายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีภาวะผูนําที่เอ้ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยมี

เงื่อนไขวา หากบุคลากรในองคการและประชาชนในชุมชนมคีวามหลากหลายและมีศักยภาพสูง นายก

องคกรบริหารสวนตําบลตองมีภาวะผูนําแบบประสาน(Integrated) แตหากบุคลากรในองคการและ

ประชาชนในชุมชนมีความคลายคลึงกัน และมีศักยภาพที่ไมโดดเดน นายกองคกรบริหารสวนตําบล

ตองมีภาวะผูนําแบบอํานวยการ (Directive) 

อภิสิทธิ์ หนุนภักดี (2552) ไดศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในองคการภาคประชาสังคมพบวา 

จากการศึ กษาองคการภาคประชาสั งคมมาเป นกรณี ศึ กษา จํ านวน  3 แห งประกอบไปด วย                                  

1) คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน 2) สมาคมสิทธิและเสรีภาพประชาชนและ  3) คณะกรรมการ

รณรงคเพื่อประชาธิปไตยพบวา ทั้งคณะกรรมการผูบริหาร และเจาหนาที่ขององคการภาคประชาสังคม

ทั้ง 3 แหง รวมทั้งจากการสังเกตจากการปฏิบัติการทํางานจริง รวมทั้งการวิเคราะหจากเอกสารพบวา              

1) การบริหารขององคการภาคประชาสังคมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปดวย 6 มิติ 
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ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และตรวจสอบไดหลักการมีสวนรวมหลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซึ่งแตละองคการไดมีการใชหลักการธรรมาภิบาลในลักษณะที่มี

ความคลายคลังกัน แตจะมีความแตกตางในประเด็นรายละเอียดซึ่งเปนไปตามลักษณะของนโยบาย 

รูปแบบองคการภาวะผูนํา และทักษะความสามารถของบุคลากรในองคการ 2) ธรรมาภิบาลใน

องคการภาคประชาสังคมสวนใหญเกิดจากความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักของธรรมาภิบาล ซึ่ง

จะเนนถึงหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปนสําคัญนอกจากน้ีก็ไดคํานึงถึงหลักการตางๆ ที่ให

ความสําคัญที่สามารถเรียงลําดับกันลงมาไดแก ความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมความโปรงใส และ

ตรวจสอบได หลักนิติธรรมและความคุมคา  3) ปญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักการ

ธรรมาภิบาลเกิดจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนอยางชัดเจน ทําใหปจจุบันองคการ

แตละแหงตองแสวงหาวิธีการบริหารองคการใหเกิดความอยูรอดรวมทั้งการผูสนับสนุนดาน

งบประมาณดวยตนเอง 4) ทุกฝายขององคการที่ประกอบไปดวยคณะกรรมการผู บริหารและเจา

หนา ที่ตองชวยปลูกฝงใหบุคลากรมคีวามรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของหลักการธรร

มาภิบาลอยางทั่วถึงและเปนรูปธรรม 5) ผูบริหารองค การจะเปนแบบอยางที่ดีที่จะใหความสําคัญถึง

หลักธรรมาภิบาลอยางจริงจัง จึงจะทําใหธรรมาภิบาลเปนหลักการที่สามารถนํามาใชไดในองคการ

ภาคประชาสังคมอยางประสบความสําเร็จและยั่งยืนตอไป 

งานวิจัยตางประเทศ 

Choi, Ina (2013) ไดวิจัยเร่ือง วิธีการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดีในระดับทองถิ่นใน

ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา ทางเลือกของการวิเคราะหผลกระทบของเสรีนิยมใหม          

ในประเทศอินโดนีเซีย มุงเนนไปที่รูปแบบใหมซึ่งไดรับอิทธิพลจาก PWC ซึ่งเปนวรรณกรรมรวม

สมัยในอินโดนีเซีย ระบุวาเสรีนิยมรูปแบบใหมมีอิทธิพลนอยที่สุดเน่ืองจากความลมเหลวในการ

สรางกฎระเบียบของรัฐในการวิเคราะหน้ีไดรับการยอมรับวาเปนแนวคิดเสรีนิยมใหมที่มีผลกระทบ

ทางการเมืองและสังคมในวงกวาง วิทยานิพนธฉบับน้ีขยายการวิเคราะหของเสรีนิยมใหมใน

ประเทศอินโดนีเซียที่จะเนนไปที่การมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น โดย

ใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนในประเทศอินโดนีเซียมีสวนรวมมากขึ้นที่

สําคัญไมไดกอใหเกิดความทาทายมุงเนนไปที่กระบวนการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศอินโดนีเซียที่มีความหมายในภาคประชาชน 

Adebisi, Ademola (2012) ไดวิจัยเร่ือง องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหลักธรรมาภิบาล

ในประชาธิปไตยของไนจีเรีย ผลการศึกษาพบวา  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศ

ไนจีเรียเปนประชาธิปไตยในป ค.ศ.1999 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในทุกระดับ  คาดวาประชาชนไนจีเรียจะใหการยอมรับกันอยางกวางขวางแตถึงอยางไร            

ก็ตามในการวิจัยน้ี พบวาไมเปนไปตามที่ประชาชนสวนใหญคาดหวังไวการศึกษาเพิ่มเติมน้ี              

พบความลมเหลว สืบเน่ืองจากมีจํานวนปจจัยที่จํากัด รายงานการวิเคราะหปจจัยทีจํ่ากัดน้ันสามารถ 
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กําหนดมาตรการที่ทําใหเกิดหลกัธรรมาภิบาลในระดับทองถิ่นในประเทศได 

Scott, Caroline (2012) ไดวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ

เพื่อการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ผลการศึกษาพบวา การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธเกี่ยวของ

กับการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  โดยหนวยงานระดับชาติ และระดับระหวางประเทศ รวมทั้ ง

ธนาคารโลก EOCD และ UK และรัฐบาลสกอตแลนด  ซึ่งมีการกลาวอางแนวคิดการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ประชาชนมีสวนรวม และรวมมือในการทํางาน

หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีไดรับการสงเสริมในสกอตแลนด  โดยมีรัฐบาลเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาอยางยั่งยืนการวิเคราะหเนน 3 ดาน คือ ดานแรก พิจารณาแนวโนมการรวมอํานาจใน

รัฐบาลซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาวา SEA สามารถเปนจุดนัดพบระหวางที่มีประโยชนจากบน  

ลงลางและดานลางขึ้น แนวทางการพิจารณาอยางยั่งยืน ดานที่สองผลกระทบของการใชพลังงานตอง

มุงเนนการปกครองสิ่งแวดลอม การรับรู ดานที่สาม การมีสวนรวม การมีอํานาจในการตัดสินใจ และ

การประเมินการเรียนรูทางสังคม การยอมรับรูปแบบการปกครองที่สํ าคัญความตานทานตอ

องคประกอบของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ในขณะที่ประชาชนและเจาหนาที่ฝายกฎหมาย

ใหคําปรึกษาและความพยายามที่จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

Min, Kyung-Jin (2011)ไดวิจัยเร่ือง บทบาททางการตลาดของรัฐบาลเกาหลี  การใช                 

กลยุทธการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการบริการจัดการมีการควบคุมโดย

รัฐบาลหรือชนชั้นสูงไมกี่ราย เพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลวของตลาด และเพื่อตอบสนองความตองการ

ประชาชน ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  (STD) ในการวิจัยคร้ังน้ี เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง                    

การบริหารจัดการ และเหตุผลที่วาทําไมนักแสดงบางคนตัดสินใจเขารวมในการกระบวนการ

ประชาธิปไตยกรณีของการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวาผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจคงไมจําเปนตองมาพรอมกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจึงควรนําหลักธรรมาภิบาล

มาใชใหเหมาะสมเพื่อแกไขความลมเหลวของตลาดและเศรษฐกิจในระยะยาว 

Morgan Jones, Molly (2011) ไดวิจัยเร่ืองโครงสรางการปกครองของชีวิต สิ่งที่ถือวาเปน

การบริหารจัดการที่ดี ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางระหวางมุมมองที่เปนระบบของสหราช

อาณาจักร และนโยบายของสหรัฐ สิ่งที่มีรูปแบบที่มองเห็นไดคือ เทคโนโลยีชีวแพทย เชน hESCs 

สรางปฏิสัมพันธที่ซับซอนระหวางคาของประชาชน ผลประโยชนของสถาบันความคาดหวังของ

สังคม และความไมแนนอนทางดานเทคโนโลย ีสิ่งเหลากอใหเกิดความทาทายที่จะตองมีการบริหาร

จัดการที่ดีอยางจริงจัง ภายใตเงื่อนไขดังกลาว ดานความหลากหลายและความหมายของความเสี่ยง

ความไมแนนอนเขามาในจุดรวม เราจึงจําเปนตองมีการประเมินวากระบวนการแกไขปญหาเหลาน้ี

โดยการรวมเชิงปริมาณ และมิติเชิงคุณภาพ กรอบการกํากับดูแลที่แตกตางกันวิทยานิพนธฉบับน้ี       

จะทําใหทฤษฎีเชื่อมโยงกัน การมีสวนรวมเชงิประจักษและกฎเกณฑเพื่อความเขาใจและการดําเนิน 

การบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ในดานเทคโนโลยีชีวการแพทย  
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Kirya, Monica T. (2011) ไดวิจัยเร่ือง การแสดงการกํากับดูแลที่ดี: การสอบสวนการทุจริต

คาคอมมิชชั่นในยูกันดา ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางสองพลวัตของการบริหารกิจการ

ที่ดีของโลก และอิทธิพลของการเมืองสมัยใหม อธิบายไดวา การสอบสวนเพิ่มเติมไดกลายเปน

ทางเลือกในการตอตานการทุจริตในชวงเวลาประวัติศาสตรของยูกันดา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา 

กรอบการตอตานการทุจริต คือ การขัดขวางโดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

Salminen, Ari and Ikola-Naiibacka, Rinna (2010)ไดวิจัยเร่ืองความนาเชื่อถือหลักธรรมาภิบาล

และจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในฟนแลนด ผลการศึกษาพบวา ความเขมแข็งของสังคมฟนแลนด 

เกี่ยวกับความนาเชื่อถือ คือการที่ประชาชนมีความรูสึกมั่นใจในองคการภาครัฐและสถาบันทาง

สังคม แมวากรณีการทุจริตรายแรงยังมีไมมากในประเทศฟนแลนดแตยังตองมีการควบคุม

สถานการณ การปฏิบัติตอประชาชนและความไมรู สวนใหญพบวา เกิดขึ้นจากการใหบริการบุคคล

มันไมสะทอนใหเห็นถึงจริยธรรมของการบริหารทั้งหมด 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในขางตน ในการวิจัย เร่ืองการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล ในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 ไดนําตัวแบบนโยบายทาง 

ดานการจัดการ (Management Model) ท่ีเนนสมรรถนะภายในองคการ (Internal Capacity) มา

กําหนดเปนตัวแปรปจจัยภายในองคการท่ีมีอิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบ 

ดวย ปจจัยดานนโยบาย ดานการกําหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ

หนวยงาน ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติด ตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

ดานการวางแผน และดานการประเมินผล (วรเดช จันทรศร,2551, มยุรี อนุมานราชธน, 2547, ศุภชัย 

ยาวะประภาษ, 2545, Van Meter และVan Horn, 1975) และนําหลักธรรมาภิบาลมากําหนดเปนตัว

แปรการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ

ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ

หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2549) ซึ่งจะกอใหเกิด

ระบบบริหารราชการท่ีดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนผูมารับบริการได 
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