
หลักการสําคัญอันเป็นสาระสําคัญของ “หลักนิติ
ธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการแบ่งแยก
อํานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบ
ด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้
พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วยหลักการสําคัญ 3 หลักการคือ
หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการทําผิด
วินัย และหน่วยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
นิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมี
คอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ 
corruption โดยรวมหมายถึง การทําให้เสียหาย การ
ทําลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย 
สําหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความ
เดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรม
ของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง 

ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ 
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้
โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจ
ของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย
การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 

มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบ
คําถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึง
ความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะ
รับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุม
ของการปฏิบัติถือว่า สํานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือ
ทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับใน
ภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและนําไปปฏิบัติด้วยความ
รับผิดชอบ 

หลักการนี้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมใน
การบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 
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ธ ร รมาภิ บ าลจั ด เ ป็ นแนว คิดสํ า คัญ ในกา ร

บริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบัน
ได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิ
บาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น แทนการสนใจเรื่อง
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การ
ดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การ
พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน การมุ่งดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆ
โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการ
ที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญและเริ่มมี
การนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่
ดี เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาล
เป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้ง
มั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบใน
สิ่งที่ได้กระทํา พร้อมตอบคําถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการ
ทํางาน การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ 
ดําเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการ
ตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการ
ให้ความสํา คัญกับกลุ่ม ต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส 
ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับ

โอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิ
บาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปใน
ตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนํามาสู่การมีประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นํามาสู่การมีผล
ทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความ
สงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนนํามาสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี 

 

 
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ 

governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรม
ของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง” หรือ 
“การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและ
กระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คําว่าการ
ปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ใน
เรื่องของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือ
การบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 

อย่างไรก็ดี มีคนจํานวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิ
บาลแม้กระทั่งคําจํากักความของธรรมาภบิาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่
อย่างใด คําว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้
อํานาจ ขณะที่ good governance เป็นการรวมคําของ ธรรม และ 
อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการอํานาจ เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจก
ชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรร
มาภิบาลคือเ พื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิ
บาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูก
ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ แต่อาจประกอบไปด้วย
หลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแตผู่้นําไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรร
มาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวล

จริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี 
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้น
หลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่
เป็นหลักการการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใช้เพื่อการบริหารงาน
แล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็น
ธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรี
กุลและคณะ, 2545) 

ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสําคัญหลาย
ประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นํามาใช้ หลักการที่มี
ผู้นําไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ 
การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุ่ม
หรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้น
ได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสําคัญที่
มีการนํามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มี
คําถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามี
ธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง 
คําตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและ
นําไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ 

หลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนําไป
ประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลกัการตา่งๆมากมาย
แล้วแต่ผู้ที่จะนําเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสําคัญ
กับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของ
หน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สําหรับประเทศไทยแล้ว 
เนื่องจากได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสําคัญกับ
หลักการสําคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนําเสนอ
รายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ
หลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและ
คณะ, 2545) ดังต่อไปนี้ 


