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บทคัดยํอ  
 คนไทยรูจักคําวา “ธรรมาภิบาล” หลังจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 เนื่องจากขณะ
ประเทศไทยตองขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 
Foundation) ในการนําเงินมาฟื้นฟูและพัฒนาประเทศหลังจากภาวะเศรษฐกิจซบเซายุติลง  ณ เวลานี้ ปี        
พ.ศ.2560  คนไทยบางคนอาจหลงลืม ท่ีมาที่ไปและความสําคัญของธรรมาภิบาลไปบางแลว หรือบางคนอาจจะคุน
ชินกับคําวา ธรรมาภิบาล แตไมลึกซึ้งกับกับคําวา ธรรมาภิบาล หรืออาจจะสับสนวาทําไมธรรมาภิบาลจึงมีหลาย
องคแประกอบท่ีแตกตางกัน 
 บทความนี้มุงใหผูที่สนใจไดทําความเขาใจ เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลที่มีสวนขับเคลื่อนประเทศสูยุทธศาสตรแ
ชาติ โดยใชกระบวนการบริหารราชการแผนดินที่ยึดหลัก ธรรมภิบาล  จึงขอนําเสนอ ความจํากัดความ แนวคิดของ
ธรรมาภิบาล  ธรรมาภิบาลในประเทศไทย จากธรรมาภิบาล : สูการปฏิรูประบบราชการและแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม  ระบบราชการ 4.0 และบทวิเคราะหแธรรมาภิบาลกับระบบราชการ 4.0  
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล/ ระบบราชการ/ ระบบราชการ 4.0  
 

Abstract 
 Thai people know the word "Good Governance" after the 1997 economic crisis, because 
Thailand has to seek financial assistance from international financial institutions. (International 
Monetary Foundation) to bring money to rehabilitate and develop the country after the 
economic slump ceased. At this time in 2017, some Thai people may be forgotten. The coming 
and the importance of good governance. Or some people may be familiar with the word 
governance but not deeply with the word good governance, or may be confused about why 
governance has so many different elements. 
 This article is aimed at those who are interested in understanding the governance that 
drives the country into national strategies. By using the government-based administration process, 
the principles of good governance, we propose to define the definition. The concept of good 
governance. Governance in Thailand From Governance: Towards bureaucratic reform and new 
government administration concepts, bureaucracy 4.0, and bureaucratic governance analysis 4.0. 
Key word: Good governance/Bureaucracy/Bureaucracy 4.0 
 
 
บทน า 

Anne Mette Kjaer   เขียนหนังสือช่ือ Governance โดยเริ่มตนบรรยายถึง จิตรกรภาพเขียน สีเฟสโก 
เมื่อ กลางศตวรรษที่ 14 ที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการกํากับดูแลที่ดี และการกํากับดูแลที่ไมดีของรัฐที่
ปกครองประชาชน  

การกํากับดูแลเป็นแนวความคิดการปกครองที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล นับตั้งแต Plato และ Aristotle 
นักปราชญแหลายทานไดพยายามที่จะคนหารูปแบบการปกครองที่ดี แตยังไมไดความหมายและขอบเขตที่ชัดเจน 
อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของรูปแบบการกํากับดูแลที่ดีเกิดขึ้นชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อมีการคนหารูปแบบ
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การปกครองที่สามารถนําประเทศไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกของประเทศที่เพิ่งไดรับการ
ปลดปลอยจากอาณานิคม และสามารถชวยฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียหายภายหลังจากสงคราม  

ตอมารูปแบบการปกครองดังกลาวผสมผสานราชการของ Weberian (ลักษณะการปกครองที่มีโครงสราง
เป็นลําดับขั้น มีการเมืองที่เป็นกลาง มีเปูาหมายที่ปฏิบัติได และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม) ไดถูก
นําไปใชทั่วโลก แตรูปแบบของ Weberian เป็นรูปแบบที่ยากตอการนําไปประยุกตแใชและสานตอ เนื่องจากการ
ขยายตัวของระบบราชการทําใหยากตอการจัดการและขาดความยืดหยุนในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของโลก นอกจากโครงสรางของรัฐราชการจะทําใหการปกครองบานเมืองขาดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว ยังกอใหเกิดชองทางการบิดเบือนการใชอํานาจและคอรแรัปช่ัน 

ในชวงตน พ.ศ. 2523 นักวิชาการสวนใหญตางเห็นพองกันวาแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยูไม
สอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและมีความจําเป็นตองมีการปฏิรูปและปรับปรุง
รูปแบบการปกครองใหม ในชวงเวลาดังกลาวมีองคแกรระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ เชน ธนาคารโลก และกองทุ น
นานาชาติไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันวา “Good 
governance” หรือ การกํากับดูแลที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล  

ในอดีต ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอยางมากในชวงปี ค.ศ. 1980-1990 แตธรรมาภิบาลก็มีความ
เกาแกเทียบเทากับเรื่องประวัติศาสตรแของมนุษยชาติ ซึ่งในปใจจุบันธรรมาภิบาลถูกนํามาใชเป็นสวนสําคัญใน
นโยบายขององคแกรระหวางประเทศหลาย ๆ องคแกร นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักปฏิบัติสวนหนึ่งไดนําแนวคิด
ธรรมาภิบาลไปขยายผลใชกับการปรับโครงสรางและกระบวนการทั้งในองคแกรของรัฐและธุรกิจ ในขณะที่นักวิชาการ
บางสวนไดนําเอาธรรมภิบาลไปใชในความหมายที่ใกลเคียงกับความหมายของคําวา “Government” หรือการ
ปกครองที่หมายถึง รัฐบาล โดยทั่วไปรัฐบาลเป็นเพียงสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิ
บาลสามารถจะดํารงอยูได ถึงแมวาจะมีรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับก็ตาม/(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. 2544 
:4)  
 การเลือกใชคําวา “ธรรมาภิบาล” เป็นคําที่ใกลเคียงกับคําวา “Good Governance” มากที่สุด ถา
พิจารณาถึงการแยกคํา “governance” แปลวา การกํากับดูแล การอภิบาล เมื่อเติมคําวา “ good “ เขาไป ก็
แปลวาการกํากับดูแลที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล สําหรับความหมายของคําวาธรรมาภิบาล หมายถึง การกระทํา 
กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการปกครอง   ซึ่งเมื่อใชกับรัฐจะมีความหมายเกี่ยวของกับคําวาภาครัฐ ซึ่ง
หมายถึงทั้งรัฐบาล และระบบราชการ นําความหมายมาจาก งานเขียนของเรื่อง Anne Mette Kjaer   เขียนหนังสือ
ช่ือ Governance ดังนี้  ( Kjaer Mette.2004:3.) 
 Rhodes การกํากับดูแล หมายถึง องคแการตนเอง, เครือขายระหวางองคแการ ที่มีลักษณะเดนในการพึ่งพา
อาศัยกัน, การแลกเปลี่ยนทรัพยากร,กฎของการกลวิธี, และรัฐใหความสําคัญในการปกครองตนเอง 
 Rosenau    การกํากับดูแลทั่วโลกเป็นการรับรูถึงการคลุมระบบ กฎเกณฑแ ระดับกิจกรรมของมนุษยแ จาก
ครอบครัวถึง องคแการระหวางประเทศ ในการแสวงหาเปูาหมายของแบบฝึกหัดจากการควบคุมที่มีผลกระทบขาม
ชาติ  
 Hyden  การกํากับดูแลเป็นการพิทักษแรูปแบบที่เป็นทางการและไมเป็นทางการของบทบาททางการเมือง 
การกํากับดูแลหมายถึง มาตรวัดรวมถึงการจัดตั้งกฎสําหรับแบบฝึกหัดของอํานาจและการจัดตั้งความขัดแยงในกฎ
ดังกลาว 

คําวา governance ใชอยางเป็นทางการในปี 1989 เมื่อธนาคารโลก (World Bank ) วิเคราะหแความ
ลมเหลวในการพัฒนาประเทศของประเทศตางๆในแถบตอนใตของทะเลทราย ซาฮารา หลังจากนั้นคํานี้ก็เริ่มมีการ
นํามาใชอยางแพรหลายมากขึ้น โดยไดใหความหมายวา Good Governance เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มี
การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพื่อการพัฒนา  โดยนัยของความหมายของธนาคารโลก เป็นการชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล
เพื่อชวยในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรม มี
กระบวนการกฎหมายที่อิสระ ที่ทําใหมีการดําเนินการใหเป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝุายนิติบัญญัติ และ
สื่อท่ีมีความโปรงใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได   
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องคแการสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ใหความสําคัญกับธรรมาภิบาลเพราะเป็นหลักการ
พื้นฐานในการสรางความเป็นอยูของคนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
การดําเนินการนี้ตองเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใส 
ธรรมาภิบาล คือการมีสวนรวมของประชาชน และสังคมอยางเทาเทียมกัน และ มีคําตอบพรอมเหตุผลที่สามารถ
ช้ีแจงกันได 

United Nations and Development Programme (UNDP) ใหนิยามของคําวา ธรรมาภิบาล วา
หมายถึง การดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของประเทศ ในทุก
ระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ที่ประชาชนและกลุมสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชนแ
ปกปูองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของการมีสวนรวม ความโปรงใส 
ความรับผิดชอบ การสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อใหมั่นใจวาการจัดลําดับ ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคน ยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุดจิต นิมิตกุล 2543, 13-24) 

ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB) กลาววาธรรมาภิบาลคือ การมุง
ความสนใจไปที่องคแประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวานโยบายที่กําหนดไว ไดผล 
หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามที่สัญญาไวกับประชาชนได (อมรา 
พงศาพิชญแ และ นิตยา ภัทรลีรดะพันธุแ. 2541) 

องคแกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุุน – JICA กลาวถึงธรรมาภิบาลใน“Participatory 
Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)”วาเป็นรากฐานของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได และมีความยุติธรรมทางสังคม (อมรา พงศาพิชญแ 
2543, 68-81) 

 Kofi Annan เลขาธิการองคแการสหประชาชาติคนปใจจุบัน กลาววาธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการ
บริหารงานของรัฐที่เป็นการกอใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สรางเสริมประชาธิปไตย และมีความ
โปรงใส และเพิ่มประสิทธิภาพ  

Mahathir Muhamed นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ธรรมาภิบาลหมายถึงการใชอํานาจทางการเมือง
เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตรแ เพื่อบริหารกิจกรรมตางๆของชาติบานเมือง และหมายรวมถึงกลไก กระบวนการ 
ความสัมพันธแ และสถาบันตางๆที่ เช่ือมโยงกันอยูอยางซับซอน ซึ่งประชาชนพลเมืองใชเป็นเครื่องมือ หรือเป็น
ชองทางในการบริหารกิจกรรมตางๆอันเกี่ยวของกับชีวิตของประเทศ 

ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีในระยะหลังมีการนํามาใชอางถึงอยูเป็นประจําในสาขาวิชารัฐศาสตรแ และ
รัฐประศาสนศาสตรแ มักใชคูกับศัพทแวิชาการจําพวกประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืนในชวงทศวรรษท่ีผานมายังเกี่ยวของกับการปฏิรูปภาครัฐอีกดวย  

ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลหลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และหลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ทั้งนี้เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจํานง
กูเงิน 17.2 พันลานดอลลารแสหรัฐ จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) รัฐบาลตองสราง “Good 
Governance” ขึ้นในการบริหารภาครัฐ ซึ่งแสดงโดยทั่วไปวา ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศเชื่อ
วาวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นผลสวนหน่ึงมาจากการบริหารที่ไมดี (bad governance) (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.2542:17-18) 
 ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ(IMF) ถือวา ธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐาน
สําคัญในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศที่รับความชวยเหลือทางการเงินและเนื่องจากองคแการทั้งสองนี้ตอง
รับผิดชอบตอเจาของเงินทุน จึงกําหนดเป็นเง่ือนไขใหประเทศท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองสรางใหเกิด
ธรรมาภิบาลขึ้น และมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ไดตกลงกันในสัญญารับการสนับสนุนการเงินอยาง
เครงครัด ปใจจัยทั้งสองนี้จะชวยใหประเทศที่ประสบปใญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหกลับสูเสถียรภาพไดอยาง
รวดเร็ว และในระยะยาวสังคมที่มีธรรมาภิบาลจะเป็นสังคมที่มีความเขมแข็ง มั่นคง มีความสมดุลในการบริหาร
บานเมือง และมีภูมิคุมกันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นภายหลัง (ทิพาวดี เมฆสวรรคแ,2546:63) 
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 จากคําจํากัดความดังกลาวจะเห็นไดวา ธรรมาภิบาล มีวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปภาครัฐ 
จากบทความของ Rhodes(1996) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เป็นคําสมัยนิยมเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ 
ในชวงปี 1980 กระแสการปฏิรูปภาครัฐโดดเดนมากในประเทศตะวันตกท่ีดําเนินการแปรรูปโดยการโอนการบริหาร
ภาครัฐใหเป็นของเอกชน เกิดการกระจายอํานาจ หนาที่ของรัฐบาลไดกระจายไปยังทองถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน
ทํางานรวมกัน (Kjaer Mette,2004:4) 
 เพราะเหตุใดรัฐบาลตะวันตกจึงเริ่มคิดเรื่องธรรมาภิบาลอยางจริ งจังในปี 1980 ในแงของการสงเสริม
สนับสนุนธรรมาภิบาล คําตอบคือ (สมบูรณแ ศิริประชัย,2550:8). 

1. ประสบการณแของการปลอยกูยืมเงินภายใตโครงการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
2. การกลับมาของทุนนิยมเสรีแบบใหมในตะวันตก (Neo-liberalism) 
3. การลมสลายของระบบคอมมิวนิสตแ 
4. กระแสการสงเสริมประชาธิปไตยในประเทศกําลังพัฒนา 

สังเกตไดวา ธนาคารโลกสรางลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกขึ้น เพื่อใหหนวยงาน และเครือขายใน
องคแกรผลักดันใหประเทศตางๆ ดําเนินตามแนวทาง "ธรรมาภิบาล" ซึ่งลักษณะองคแประกอบที่กวางขวางนี้ มิไดช้ีชัด
วา ประเทศนั้นจะตองอยูภายใตระบบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง แมวาอาจมีการ
แปลความหมายแบบแอบแฝงในคําวา ระบบการเมือง นั้นนาจะหมายถึง “ระบอบประชาธิปไตยก็ตาม” 
(Democratic good governance) ในตอนแรกๆ ของการใชคํานี้ ยังมีความไมลงรอยระหวางองคแกรระหวาง
ประเทศ แตเนื่องจากอิทธิพลของธนาคารโลกที่มีอยูมาก ในไมชา คําวา "ธรรมาภิบาล" จึงเป็นคําที่มีการใชอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะหลังวิกฤติการณแเศรษฐกิจในปี 1997 ในประเทศไทยและลามไปสูประเทศตางๆ อยางรวดเร็ว 
  ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดและเป็นเรื่องของสถาบันทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลสวน
ใหญเป็นการเปลี่ยนแปลงสถาบัน หรือองคแการที่เกี่ยวของกับมนุษยแ ธรรมาภิบาลเป็นการแนะนําใหเกิดการกํากับ
ดูแลโครงสรางของหนวยงาน โดยเป็นการกํากับกฎ ระเบียบและการบังคับใชกฎระเบียบ การจะทําใหองคแการมีธรร
มาภิบาลถือเป็นหนาที่ของรัฐบาลที่ตองทําโดยกําหนดใหเป็นนโยบาย สรางเครือขาย  
 
แนวคิดหลักของธรรมาภิบาล 
 UNESCAP มีองคแประกอบ 8 ประการ ดังนี้ การมีสวนรวม (Participation) นิติธรรม (Rule of law) 
ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness 
and Efficiency) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 

ในปี 1997  UNDP  ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเป็นเรื่องของการใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และการบริหารราชการแผนดิน เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยังไดกําหนดคุณลักษณะของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรอืธรรมาภิบาล ซึ่งไดนําแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแมารวมเขาไวดวย 
รวม 9 ประการ ดังน้ี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. เขาถึงจาก http://www.socgg.soc.go.th) 

1.การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธ์ิมีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือ
ผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่เปิดกวางนั้นตองตั้งอิงอยูบนพื้นฐานของการมี
เสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรคแ 

2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเป็นธรรม และไมมีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน       

3. ความโปรงใส (Transparency) ตองอยูบนพืน้ฐานของการไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลขาวสาร บุคคล
ที่มีความสนใจเกี่ยวของจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ และขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้การไดรับ
ขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณแ 

4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดําเนินงานตองพยายามดูแลเอาใจใสผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝุาย 
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5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกตางในผลประโยชนแของฝุาย
ตางๆ เพื่อหาขอยุติรวมกันอันจะเป็นประโยชนแตอทุกฝุาย ไมวาจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเป็นไปได 

6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือ
รักษาระดับชีวิตความเป็นอยูของตน 

7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการตองสราง
ผลสมัฤทธ์ิที่ตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด 

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคแกร
ภาคประชาสังคมก็ตาม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนท่ัวไปและผูมีสวนไดสวนเสียในสถาบันของตน 

9. วิสัยทัศนแเชิงยุทธศาสตรแ (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมองที่เปิดกวางและ
เล็งการณแไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนามนุษยแ (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความ
ตองการจําเป็นตอการพัฒนาดังกลาว ตลอดจนมีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตรแ 
วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยูในแตละประเด็นนั้น   
Sam Agere กลาวถึงองคแประกอบหลักของธรรมาภิบาล  อาจจะไมมีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว แตที่กลาวถึงเป็น
พื้นฐานของการสรางธรรมาภิบาล องคแประกอบเหลานี้ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความโปรงใส การปราบปรามการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (เอเจอรแ แซม.2545:45)  

1. ภาระรับผิดชอบ 
2. ความโปรงใส 
3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
4. การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม  
5. การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เขมแข็ง 
ภาระรับผิดชอบ หมายถึงการกําหนดใหบุคคลและองคแการทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง ซึ่งทํา

หนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทํา 
กิจกรรม หรือการตัดสินใจใดๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ หรือกระทําในนามของสาธารณะในความหมายแคบ 
ภาระรับผิดชอบมุงเนนเรื่องความสามารถท่ีจะอธิบายท่ีมาที่ไปของการจัดสรร การใช และการควบคุม อันเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ในความหมายกวางภาระรับผิดชอบยังหมายรวมถึงการ
จัดตั้ง และการใชบังคับกฎเกณฑแและระเบียบกติกาตางๆของบรรษัทภิบาลดวย 

ความโปรงใส นิยามความโปรงใสอยางกวางๆไดวา คือการที่สาธารณะชนมีโอกาสรับรูนโยบายดานตางๆ
ของรัฐบาล และมีความมั่นใจวารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการดําเนินตามนโยบาย ซึ่งจะเกิดขึ้นเชนนั้นได เมื่อ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางาน คําช้ีแจ และถอยแถลงตางๆของรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองใน
การกําหนดและดําเนินนโยบาย เปิดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม รวมทั้งการเปิดใหมีการตอสูแขงขันระหวาง
ฝุายตางๆอยางเต็มที่ในการกําหนดทางเลือกของสังคม นอกจากนี้ความโปรงใสยังทําใหการติดตามตรวจสอบของ
สาธารณชนมีความถูกตองมากขึ้น และไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่หมายถึง 
การใชอํานาจหนาที่หรือการอาศัยความไววางใจที่สาธารณชนมอบใหไปในทางที่เป็นการหาผลประโยชนแสวนตน 
การทุจริตเกิดขึ้นไดทั้งในระดับบุคคล และองคแกรหรือสถาบัน ความหมายนี้ครอบคลุมรูปแบบการฮอราษฎรแบังหลวง
เกือบทั้งหมด ทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชน ในสวนของระบบราชการ การทุจริตสวนใหญหมายถึงการกระทําของ
หนวยงานราชการหรือของขาราชการที่มิชอบดวยกฎหมาย การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือ
เป็นตัวช้ีวัดสําคัญที่แสดงความตั้งใจจริงในการสราง ธรรมาภิบาล 
 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีบทบาท และอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และมีสวนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการ
จัดสรร การใชและการรักษาทรัพยากรตางๆที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของตน อันจะทําใหเกิดการตรวจสอบการใช
อํานาจของรัฐ เมื่อพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครอง และการบริหารการมีสวนรวมที่จะเนนท่ีการอุดหนุนให
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ประชาชนพลเมือง ซึ่งรวมผูหญิงอยูดวยมีอํานาจมากขึ้น และเนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธแระหวางตัวแสดง
และกิจกรรมตางๆในภาคประชาสังคม การมีสวนรวมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกา รสรางกรอบของกฎเกณฑแ และ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยสรางขอเรียกรองที่ชอบธรรม และกอใหเกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบ
นโยบายและการดําเนินการของรัฐ การมีสวนรวมเกิดขึ้นไดในหลายระดับดวยกัน นับตั้งแตระดับรากหญา โดยผาน
สถาบันในระดับทองถิ่นและเทศบาล ไปจนถึงระดับภูมิภาค และระดับชาติภายใตรูปแบบการปกครองที่มีการ
กระจายอํานาจและยืดหยุนตลอดจนการมีสวนรวมในภาคเอกชน 
 กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระบบยุติธรรมและกฎหมายที่สงเสริมการพัฒนาและระบบการ
จัดการปกครองที่ดีนั้น คือการมีกฎหมายที่มีความชัดเจนและนํามาใชอยางเป็นเอกภาพ ในระบบและกรบวนการ
ยุติธรรมที่มีความเป็นวัตถุวิสัยและเป็นอิสระและเป็นระบบกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อปูองปรามผูคิด
ละเมิด หรือลงโทษผูที่ฝุาฝืน ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีจะชวยสงเสริมการปกครองตามหลักนิติ
ธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ถาขาดระบบเชนวานี้ไป หรือมีระบบที่ออนแอจะทําใหไมคอยมีใคร
อยากจะลงทุน ตนทุนในการธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะถูกบิดเบอืนไป และพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนแจากคาเชา 
จะแพรกระจายอยางกวางขวาง และปใญหาการบังคับใหเป็นไปตามกฎหมายจะนําไปสูการกระทําของบริษัทธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทุจริตทุกระดับ 
 
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเมื่อเขามาแพรหลายในประเทศไทยไดมีการบัญญัติศัพทแไทยขึ้นมาหลายคํา อาทิ
เชน ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการ
กํากบัดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นตน ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน พฤษภาคม 2542 ใหใชคําวาระบบ
บริหารและการจัดการบานเมอืงที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารที่ดี คือ ระบบโครงสราง กระบวนการตางๆ ของสังคมมีการพัฒนาและ
อยูรวมกันอยางสันติสุขและเป็นธรรม เนื่องจากการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทุกภาคสวนไมวาจะเป็นกลไกภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ตางก็เป็นองคแกรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผูรับ
ประโยชนแ 
 ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงของไทยในปี พ.ศ.2540 ซึ่งภาควิชา
การและผูไดรับผลประโยชนแเห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการ
บานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อัน เป็นความ
รับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังสําคัญก็มี
ความจําเป็นที่จะตองสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหนาที่ของแตละฝุาย
เพิ่มขึ้น หากความออนเอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการแกไขอยางแทจริง  

ประกาศระเบียบสํานักยกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 
และเริ่มมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั้งแต 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งนับไดวาเป็นการวางรากฐานในการบริหาร
ราชการแนวใหม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มีหลัก
พื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ คือ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้ โดยถือวาเป็นการปกครองภายใต
กฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคแใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเป็นตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทย
มีความซื่อสัตยแ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใน ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคแกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปิดเผยขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแอยางตรงไปตรงมาดวย
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ภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง
ชัดเจนได 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปใญหาของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ กาแสดงประชามติอื่นๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
กาใสใจปใญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปใญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกตาง 
และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเป็นประโยชนแสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคแใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคแสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แขงขันไดในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรของธรรมชาติใหสมบูรณแยั่งยืน 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปูาหมายดังนี้ 7  (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและการวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี.2546:2)  (1) 
เกิดประโยชนแสุขของประชาชน   (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ       (3) มีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทัน
ตอสถานการณแ (6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ (7) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 ประโยชนแที่จะไดรับจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คือ 

1. รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปูาหมายการดําเนินงานไดชัดเจน และมีกลไกที่จะพัฒนา
องคแกรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพขึ้นไป  

2.  สวนราชการและขาราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน  มีความ
โปรงใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได  

3. ประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และมีสวนรวมในการ
บริหารสวนราชการ  

 
จากธรรมาภิบาล: สูํการปฏิรูประบบราชการและ แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมํ  
 จากกฎหมายดังกลาวนํามาสูแนวคิดในการภาครัฐแนวใหมที่มีฐานอยูที่ระบบตลาด โดยมีที่มาจากการ
ปฏิรูปภาครัฐ เกิดขึ้นเมื่อกลางทศวรรษที่ 1960 ในชวงที่รัฐสวัสดิการเริ่มดําเนินงาน โดยมีเปูาหมายในการจัดสรร
หรือแบงปในทรัพยากรของรับหรือการกระจายทรัพยากรภาครัฐใหม ในการปฏิรูปดังกลาวนอกจากจะเป็นเรื่องของ
การจัดหาสินคาและบริการหรือรายไดใหมแลว ยังมีเรื่องของกฏระเบียบสาธารณะเพื่อตองการใหมีการลดความเป็น
ระเบียบกฎเกณฑแลง ที่สอดคลองกับแนวคิดของ Hyden ( Kjaer  Mette.2004:3) การกํากับดูแลเป็นกิจการทาง
การเมือง ท่ีเป็นทางการและไมเป็นทางการ ธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที่เกี่ยวของกับการตั้งคากฎเกณฑแสําหรับการ
ใชอํานาจ การขัดแยง 
 Rhodes ไดใหขอสังเกตที่เกี่ยวกับการบริหาร ของประเทศสหราชอาณาจักร พบวา รัฐบาลของประเทศนี้
ไดนําแนวคิดหรือตัวแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม มาใชในรูปของ 3Es,  E แรกคือ Economy หรือ การประหยัด 
Efficiency ความมีประสิทธิภาพ Effectiveness ความมีประสิทธิผล และมีขอสังเกตดังนี้  
 “หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม ดังกลาว มีหลักการดังตอไปนี้ คือ มุงเนนที่การบริหาร ไมใชมุงเนนไปที่
นโยบาย ขณะเดียวกันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ ที่ไมใชเรื่องของการรวมระบบราชการเขา
ไปเป็นหนวยงาน นอกจากนั้นมีการเนนการใชระบบกึ่งตลาด และการจางเหมาบริการภายนอกใหหนวยงานใน
ภาคเอกชนดําเนินการ รวมทั้งมีการเนนในเรื่องของการลดตนทุน การใหความสําคัญกับสไตลแหรือลีลาการบริหารที่
มุงเนนในเรื่องตอไปนี้ อาทิ เปูาหมายของผลผลติหรือผลงานการทําสัญญาที่จํากัดลง การจูงใจดวยเงิน การมีอิสระ
ในการบริหาร” 
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 การบริหารการปกครองภาครัฐในแนวใหม หรือ การบริหารภาครัฐท่ีดี  หมายถึงการใชอํานาจทางการเมือง
ในการบริหารกิจการดานตางๆของประเทศ ที่มีปใจจัยองคแประกอบที่สําคัญอยู 3 สวนไดแก(จุมพล หนิมพานิช.
2548:62-63) 

สวนแรก เกี่ยวของกับการจัดโครงสรางรูปแบบของอํานาจหนาที่ทางการเมืองของประเทศนั้นๆ สวนท่ีสอง 
เป็นเรื่องของวิธีการใชอํานาจหนาที่ทางการเมืองในการบริหารทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ สังคม สวนที่สาม เป็นการ
พิจารณาถึงขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ตามสวนประกอบท่ีกลาวมา good governance จะประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ความชอบธรรมและความรับผิดชอบทางการเมือง 
2. ความมีอิสระในการรวมกลุมและการมีสวนรวม 
3. ระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ 
4. พันธะความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบของระบบราชการ 
5. เสรีภาพของการแสดงออกและการเปิดเผยขาวสารขอมูล 
6. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐ 
7. การแสวงหาความรวมมือจากองคแกรประชาสังคม 

  การจัดการภาครัฐแนวใหมหรือ New Public Management กลาวไดวาเป็นพาราไดมแ (Paradigm) ที่
สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรแใหการยอมรับในปใจจุบันวาเป็น กรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการบริหาร
ภาครัฐในปใจจุบันไดเป็นอยางดี โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเป็นปรัชญาการบริหาร 
ที่รัฐบาลนํามาใชตั้งแตทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงคแหลักเพื่อใหการบริหารภาครัฐมีความทันสมัย (New 
Public Management is a management philosophy used by Governments since the 1980s to 
modernize the Public Sector) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมนี้แลว 
นักวิชาการคนที่สําคัญแรกๆ ที่ไดกลาวถึงไวก็คือ โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะไดสรุปใหเห็น
สาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้   

1.มองวาการบริหารงานมีลักษณะที่เป็นสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมี ความแตกตางอยางเป็น
นัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและ การบริหารงานของภาครัฐ 

2. ปรับเปลี่ยนจากการใหนํ้าหนักความสําคัญที่เดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบ คุมปใจจัยนําเขาหรือ
ทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเป็นการควบคุมในเรื่องของการผลผลิตและผลลัพธแ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
ปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน (process accountability) 
มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธ์ิ (accountability for results) แทน 

3. ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ใหความสําคัญตอ
การกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 

4. ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of centralized 
power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารและ 
การดําเนินงาน 

5. เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ หนวยงานอิสระใน
กํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เป็นภารกิจงานเชิงพาณิชยแ และไมใชเชิงพาณิชยแออก
จากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด 

6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเป็นเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมาบุคคลภายนอก 
(outsourcing) รวมทั้งประยุกตแใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน (competitive tendering) เพื่อลด
ตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น 

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเป็นระยะสั้นและกําหนดเง่ือนไข
ขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธแและแผนธุรกิจ การทํา
ขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคคลภายนอกให
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เขามาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการใหความสําคัญ
ตอการสรางภาพ ลักษณแที่ดีขององคแการ (corporate image) 

9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary incentives) มากขึ้น 
10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุนคาใชจาย

และเพิ่มผลผลิต 
การปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูปภาครัฐไทยเกิดขึ้นจากแรงกดดันของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่

ภาครัฐตองทํางานอยางมีศักยภาพ และกระแสประชาธิปไตยที่ภาคประชาชนคาดหวังจากภาครัฐมากขึ้น การปฏิรูป
ระบบราชการจึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลในประเทศดําเนินการเปลี่ยนลักษณะการบริหารราชการแผนดิน การใหบริการ
และพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารราชการแนวใหม โดยมีเปูาหมายเพื่อใหได “ระบบราชการ”หรือ ระบบ
การบริหารภาครัฐแนวใหม ซึ่งเป็นการปฏิรูปแลวระบบราชการหรือระบบบริหารงานภาครัฐควรมีลักษณะที่พึง
ประสงคแ  9 ประการ ดังน้ี  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.2545:6) 

1. รัฐบาลจะมีบทบาทหนาที่เฉพาะในสวนที่จําเป็นจะตองทําเทานั้นเพื่อเปิดโอกาสใหภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนมีบทบาทมากขึ้น 

2. การบริหารภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง 
3. การจัดองคแการมีความกะทัดรัด เหมาะสม คลองตัว และสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว

ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสภาพแวดลอม 
4. มีลักษณะของการทํางานและการใหบริการที่ทันสมัยใชเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณแที่

เหมาะสมตอการทํางานท่ีรวดเร็ว 
5. ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง เป็นมืออาชีพ และ

วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
6. ขาราชการทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยมีประชาชนและประเทศชาติเป็นเปูาหมาย 
7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่ไดมาตรฐานสากล มีระบบคาตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาส

ใหคนไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงเต็มใจเขารับราชการเป็นอาชีพ 
8. มีวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานแบบมีสวนรวม 
9. มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได 

Ewan Ferlie  (ทศพร ศิริสัมพันธแ. 2549:30) และคณะ ไดพยายามสํารวจแนวคิดและจัดแบงประเภทของ 
การบริหารภาครัฐแนวใหม ออกเป็น 4 แนวทาง คือ  

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นแนวความคิดซึ่งไดรับอิทธิพลของการบริหารภาครัฐแนว 
ใหมตองการปรับเปลี่ยนใหการบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัยหรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจมากขึ้น 
โดยเฉพาะการมุงเนนถึงผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 

2. การลดขนาดและการกระจายอํานาจ  เป็นแนวคิดซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาสตรแ    
นีโอคลาสสิคซึ่งตองการเปิดใหกลไกตลาดเขามาทดแทนภาครัฐใหมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได โดยการจัดกลุม
ประเภทภารกิจงานหลักและภารกิจงานรองเพื่อเปิดใหมีการทดสอบตลาดหรือคัดคานเพื่อเปิดใหมีการแขงขัน การ
แยกผูซื้อบริการและผูใหบริการออกจากกัน การใชระบบการทําสัญญาขอตกลง รวมถึงการจัดตั้งองคแการบริหารงาน
อิสระของฝุายบริหาร 

3. การใหความสําคัญตอการบริการประชาชน เป็นรูปแบบท่ีมุงเนนคุณภาพของการดําเนิน 
งานหรือการใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการเป็นอยางแรก 
 ความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐรวมสมัยที่มีความหลากหลายในตัวเอง มีลักษณะของ
การผสมผสานองคแความรูในแบบสหสาขาวิชา  ตองการใหอิสระและความคลองตัวทางการบริหารเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลการดําเนินงาน มุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
คุณภาพของการใหบริการและความคุมคา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมไดพัฒนามาจากรูปแบบและประสบการณแในการปฏิรูปและ
อาศัยองคแความรูในแบบสหวิทยาการ โดยการลดขนาดและบทบาทของรัฐใหเล็กลงหรือใหมีเหลือนอยที่สุด หรือ
ปรับใหเขากับการแขงขันในระบบตลาด โดยวิธีการตางๆ  และตองการเปลี่ยนแปลงใหการบริหารราชการแผนดินมี
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ความทันสมัยใหมมากขึ้น ในการนําวิธีการบริหารในเชิงธุรกิจเขามาประยุกตแใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบริการประชาชน 

จากงานเขียนของ Anne Mette Kjear ไดกลาวถึงประชาธิปไตย หรือกระบวนการประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมือง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ความรับผิดชอบ (Kjaer Mette.2004:12:14)ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิด
ประชิปไตยแบบมีสวนรวม ไดมองถึงขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนและไมตองการใหรัฐบาลและระบบ
ราชการเขามามีอิทธิพลตอการบริหารปกครองประเทศโดยลําพัง ที่มีขอจํากัดหลายประการเกี่ยวกับการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและไมเหมาะสมกับสภาพการณแที่ซับซอน แตตองการใหการบริหารราชการแผนดินหรือ
การบริหารปกครองบานเมืองยึดหลักนิติธรรม มีการเปิดเผยโปรงใส การกระจายอํานาจการตัดสินใจและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการสรางเครือขายใหการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อตอบสนองความตองการของตน การเปิดโอกาสใหปรึกษา หารือ หรือ การอภิปรายในประเด็นตางๆ อยาง
กวางขวางกอนตัดสินใจ หรือ การใหประชาชนออกเสียงโดยตรง  

การปฏิรูประบบริหารงานภาครัฐอันเป็นผลมาจากกระแสแนวความคิดที่ตองการสรางและจัดระเบียบการ
บริหารกิจการบานเมือง (governance) เสียใหม โดยพยายามจํากัดบทบาทและขนาดของภาครัฐลงเพื่อเปิดโอกาส
ใหกลไกตลาด  หรือ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทในการดําเนินการตางๆของรัฐมากขึ้น  
นอกจากน้ียังไดเสนอขอนิยมใหมของตนซึ่งตอมาไดมีการหลอหลอมรวมกันจนกลายเป็นหลักการที่นิยมเรียกกันวา
ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) นัน่เอง 
 
ระบบราชการ 4.0 
 
 เพื่อรองรับไทยแลนดแ 4.0 สํานักงาน กพร. ไดจัดทําเอกสาร “ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนดแ 4.0 
สรุปไดดังนี้  (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล2560:1) 
 ดวยวิสัยทัศนแของประเทศไทยที่วา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว  ดวย
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงใชโมเดลการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไปสูความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือ ที่เราเรียกกันวา “ไทยแลนดแ 4.0” ระบบราชการจึงตองปรับเปลี่ยน 
ใหสอดรับการสงเสริมการขับเคลื่อนประเทศ  
 กอนจะถึงระบบราชการไทยแลนดแ 4.0 ประเทศไทยผานการเป็น ไทยแลนดแ 1.0  2.0 3.0 มาแลว ไทย
แลนดแ 1.0 เนนการเกษตร และสงออกสินคาการเกษตร  ไทยแลนดแ 2.0 เนนอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ของประเทศ และการใชแรงงานคนเป็นหลัก   ไทยแลนดแ 3.0 เนนอุตสาหกรรมหนักการสงเสริมการสงออก การ
ลงทุน และการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ไทยแลนดแ 4.0 เนนนวัตกรรมความคิดสรางสรรคแ 
 เมื่อยุทธศาสตรแของประเทศเป็นดังนี้ ระบบราชการ ในชวงนั้นจึงมีการปฏิรูปเพื่อใหสอดรับการยุทธศาสตรแ 
ดังนี้ ระบบราชการ 1.0 การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5  ระบบราชการ 2.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504)  ระบบราชการ 3.0 การปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2545)  ระบบราชการ 4.0 
การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนดแ 4.0  
 สําหรับระบบราชการไทย 1.0 เริ่มตนการปฏิรูป ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงวางรากฐานประเทศและจัด
โครงสรางการบริหารราชการแผนดินตามแนวทางนานาประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ กรม กอง ใหม จัดตั้ง
กระทรวง ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงวางรากฐานขาราชการพลเรือน
สมัยใหม เนนระบบคุณธรรม ที่นําแบบอยางมาจากตางประเทศ และจัดตั้งสํานักงาน กพ.ขึ้น เพื่อรองรับระบบ
คุณธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยแภาครัฐ  
 ระบบราชการ 2.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ จนถึงสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี ระบบราชการมีความแข็งแกรงและเป็นผูนําการ
พัฒนาประเทศ การบริหารราชการตามแนว Max Weber ที่วาดวยความชอบธรรมทางการเมืองที่มาดวยเหตุผล
และกฎหมาย 
 ระบบราชการ 3.0 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 ชวงที่ประเทศไทย
เกิดวิกฤตการณแทางเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ที่ทําใหประเทศไทยตองนําแนวคิด Good Governance มาใชหลังจาก 
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ไดนํานําเอา การปฏิรูประบบราชการ การบริหารภาครัฐแนวใหม  ทําใหประเทศไทยตองปฏิรูปเนนการทํางานให
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสรางการมีสวนรวม 
 ระบบราชการ 4.0 มีการมุงสูไทยแลนดแ 4.0 กําหนดยุทธศาสตรแ 20 ปี ภาครัฐทําการปรับตัว อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอล ทามกลางความเปลี่ยนแปลง มุงเนนความคลองตัว
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ นําเทคโนโลยีดิจิตัลมาสูระบบราชการ 4.0 
 การวางระบบและวิธีการทํางานใหม ยึดหลักการบริหารราชการแผนดินที่ดีใหสามารถเป็นที่เช่ือถือ 
ไววางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนอยางแทจริง มีองคแประกอบ 3 ดาน(ทศพร ศิริสัมพันธแ อางใน ระบบราชการ
ไทยในบริบทไทยแลนดแ 4.0 :9)  

1. ภาครัฐท่ีเปิดกวางและเชื่อมโยงกัน 
2. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนยแกลาง 
3. ภาครัฐอัจฉริยะ มีขีดความสมรรถนะสูงและทันสมัย 
ปใจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนาไปสู ระบบราชการ 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.ไดกําหนดปใจจัยสําคัญ

อยางนอย 3 ประการสูความสําเร็จ  
1. การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆในสังคม เป็นการยกระดับการทํางานรวมกัน หรือ

ทํางานรวมกัน ไปสูการรวมมือกัน เป็นการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
2. การสรางนวัตกรรม เป็นการคิดคนและหาวิธีการ หรือศึกษาเรื่องใหมๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบใหญตอ

การตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อ
สรางความเขาใจ การเขาถึงความรูสึกนึกคิด 

3. การปรับเขาสูความเป็นดิจิทัล เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลระบบคลาวดแ 
อุปกรณแสามรแทโฟน และเครื่องมือที่ใชในการทํางานรวมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการ
ดําเนินการใหบริการของขาราชการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 

 
บทวิเคราะห๑ ธรรมาภิบาลกับระบบราชการ 4.0 
 ธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการ ของประเทศไทย ที่เขียนไวในพระราชกฤษฎีกา เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่
ประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุมคา  
  สุวิทยแ เมษินทรียแ ใน ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ไดเขียน ไวอยางนาสนใจวา (Thairath 
online.2560)  พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา พรอมที่จะใชเรงรัดใหเกิดการดําเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ที่จะบูรณการนโยบายตางๆใหสอดคลองกัน  สงเสริมความสะดวกในการชําระเงินอิเล็กทรอนิคสแของประชาชน 
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยวางโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิคสแ การปรับปรุงกฎหมายดาน
การเงินการคลัง  
 ระบบราชการ 4.0 ภาครัฐทําการปรับตัว อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สังคมดิจิตัลมุงเนนการคลองตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ในการทํางานภายใตธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา ผูเขียนขอเสนอเป็น
ขอๆดังนี ้
 หลักนิติธรรม  มีการประกาศใชกฎหมายแกไขปรับปรุง ตลอดยกเลิกกฎหมายเกา และเปลี่ยนแปลง
กฎหมายใหเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาทิ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 จะเห็นไดวากรณีการทุจริตที่
เป็นคดีความ เป็นท่ีสนใจของประชาชน 
 หลักคุณธรรม มีการดําเนินงาน รณรงคแ ใหหนวยงานราชการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานราชการทุกระดับ ตั้งแตระดับผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีการนําคดีความเกี่ยวกับการทุจริตเขา
พิจารณาในกระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง 
 หลักความโปรงใส หลังเกิดเหตุการณแที่ตางชาติประเมินความโปรงใสของประเทศไทยอยูในระดับต่ํา 
รัฐบาลไดเนนย้ําใหหนวยงานภาครัฐ ยึดถือความซื่อสัตยแสุจริตเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหนาที่ โดยในรอบ 3 ปีที่
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ผานมา ปรากฎวาระดับความโปรงใสในประเทศไทย จากการประเมินขององคแกรตางๆ ดีขึ้น เชน WJP หรือ ICRG 
และ IMD  
 หลักการมีสวนรวม ยุทธศาสตรแประชารัฐของรัฐบาลเป็นความรวมมือกันใหเกิดพลังการสรางสรรคแใหทําดี
ไมเพื่อรัฐบาล หรือเพื่อขาราชการ แตเพื่อประชาชนทุกคน ยุทธศาสตรแการพัฒนาประชารัฐมี 4 ขอ คือ  (1) การ
เสริมสรางหลักการใชบังคับกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณแ และปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดลอม ให
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน   (2) การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน  
ประการที่ (3) การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสทิธิภาพของภาครัฐ และ (4) การสรางความตอเนื่องในการบริหารรัฐ
กิจ   
 หลักความรับผิดชอบ รัฐบาลปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะเขาใจรากเหงาของปใญหาตางๆ 
เป็นอยางดี จัดระเบียบสังคมอยางจริงจัง  จัดสรรที่ดินทํากินใหกับผูยากไร  
 หลักความคุมคา    ใชทรัพยากรอยางประยัดเพื่อใหเกิดประโยชนแแกสวนรวม กระจายสินคาและวัตถุดิบ
อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการขนสงใหเป็นศูนยแกลางของอาเซียน 
 นับเป็นสิ่งสําคัญที่นําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน  โดย
การลดการทุจริต ปูองกัน และปราบปราม เห็นไดชัดวา รัฐบาลชุดนี้ดําเนินการบริหารราชการโดยยึดหลักการธรร
มาภิบาล ในการบริหารราชการอยางจริงจัง  
 
บทสรุป 

 Good Governance แปลวาการปกครองที่ดี คนไทยใชคําศัพทแในภาษาไทยไวหลายคํา ไดแก ประชารัฐ 
สุประศาสนการ การกํากับดูแลที่ดี ธรรมราษฎรแ รัฐาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  กลไกประชา
รัฐที่ดี เป็นตน แตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ใหใชคําวา ธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมใดๆที่จัดขึ้นในการบริหารบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาของประเทศ 
หลักการของธรรมาภิบาล ตามที่ UNESCAP กําหนดไว มี 8 หลักการ คือ การมีสวนรวม (Participation) นิติธรรม 
(Rule of law) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุงเนนฉันทามติ 
(Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  

เมื่อมีประกาศระเบียบสํานักยกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 และเริ่มมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั้งแต 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งนับไดวาเป็นการวางรากฐานในการ
บริหารราชการแนวใหม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ดังนี้  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มีหลักพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ คือ 

หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้ โดยถือวาเป็นการปกครองภายใตกฎหมายมิใช
ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคแใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเป็นตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ
ซื่อสัตยแ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ 

หลักความโปรงใน ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององคแกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปิดเผยขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่
เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปใญหาของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ กาแสดงประชามติอื่นๆ 

หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม กาใสใจ
ปใญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปใญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกตาง และ
ความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
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หลักความคุมคา ไดแก การบริหารและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเป็นประโยชนแสูงสุดแกสวนรวม โดย
รณรงคแใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคแสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดใน
เวทีโลก และรักษาทรัพยากรของธรรมชาติใหสมบูรณแยั่งยืน 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปูาหมายดังนี้ 7  (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและการวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี.2546:2)  (1) 
เกิดประโยชนแสุขของประชาชน   (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ     (3) มีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ (4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
สถานการณแ (6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ (7) มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

จึงนํามาสูการปฏิรูประบบราชการเพื่อดําเนินการปรับปรุงวิธีการบริหารใหทันสมัยและสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล กอปรกับการที่ประเทศทางตะวันตกไดนําวิธีการบริหารราชการรูปแบบใหมเขามาใชในลักษณะ
ความสัมพันธแระหวางภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชนทํางานรวมกัน ของการบริหารภาครัฐแนวใหม ทําให
ประเทศไทยปรับวิธีการบริหารราชการใหทันกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และในแงของประชาธิปไตยที่ยึด
หลักการมีสวนรวมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

เหตุที่ประเทศไทยตองสนใจ ธรรมาภิบาลเพราะถือเป็นสวนหนึ่งของการปฏิรูปภาครัฐ ที่เช่ือวาหาก
ประเทศไทยไดนํา good governance มาปรับใชกับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทํา
ใหมีการพัฒนาไปในทางที่ดี เกิดความเป็นธรรมในเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

สําหรับระบบราชการ 4.0 การนําธรรมาภิบาลมาใชจะเป็นการเสริมพลังเพื่อใหการบริหารกาวหนาไปตาม
ยุทธศาสตรแที่วางไว 20 ปีการนําเทคโนโลยีดิจิตัลเขามาใชเพื่อการบริหารราชการเป็นไปอยางสะดวก และคลองตัว  
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