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บทคัดย่อ 
 

  การบริหารงานองค์การราชการยุคเก่ายังคงต้องเจอกับความล้มเหลวการบริหารงานระบบ
ราชการที่ยังคงท้าทายกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งจะท าให้ข้าราชการจะต้องปรับตัวไปสู่การบริหารแบบ
คัดเลือกจากองค์กรเอกชนไม่มากก็น้อย การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด
ร่วมสมัย ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความรัก ความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน เกิดความไว้วางใจต่อกัน  ซึงเป็นหลักที่ส่งเสริมความสามัคคีกันในชุมชนเพราะ
อาศัยความสนิทสนมผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการ
บริหารในประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะต้องท าให้เกิดการน าหลักพุทธธรรม
ไปใช้ในการบริหารระบบราชการให้มากขึ้น  

ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, พระพุทธศาสนา. 
 

Abstracts 
  Administrations of the old bureaucratic organizations are still faced with the 
failure of management. Bureaucracy still challenge of globalization, which makes civil 
servants adapt to the selective management of private enterprises. Government 
service’s administration that is followed by Buddhism teaching as a major figure in 
contemporary Buddhism includes Sangahavatthu, which bases on social solidarity; 
bases of sympathy; acts of doing favours; principles of service; virtues making for group 
integration and leadership. it leads to unity, social bond, and social trust among the 
community because of close relation among them via daily life that relate to Thai 
tradition.  Thus, the government should follow Buddhist ’s teaching in order to 
develop bureaucracy system in Thailand as Buddhism is the national religion. 

Keyword:  Good governance, administration, Buddhism. 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาเพ่ือไปสู่ความทันสมัยยิ่งมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการ
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอและเนื่องจาก มาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ บัญญัติให้การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วน
ราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา๑ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้า ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองน่าจะ
อยู่ในสภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good Governance ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนา
ราชการไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นต้องพิจารณาค าสองค าประกอบกัน ค าแรก คือ  Governance ซึ่งเป็น
เรื่องของการบริหารการปกครอง เดิมนั้นเราคิดว่าภาครัฐเท่านั้นที่ดูแลกิจการบ้านเมือง คิดว่ามีการ
เลือกตั้ง มีรัฐบาล มีระบบราชการเป็นกลไกท างานก็น่าจะเพียงพอต่อการพัฒนาบ้านเมืองแล้ว แต่เมื่อ
บ้านเมืองเจริญขึ้นก็คิดว่าควรจะมีกลไกอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเริ่มมีความคิดเห็นของหลายฝ่ายขึ้นมา 
ฝ่ายแรก  คือนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเน้นการใช้ กลไกตลาด เน้นบทบาทภาคเอกชนและต้องการ ถ่ายโอน
กิจการของรัฐให้เอกชนท าแทนส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง คือ นักรัฐศาสตร์ ก็ต้องการท าให้ภาครัฐมีบทบาทและ
ขนาดเล็กลง กลไกที่น ามาใช้ไม่ใช่กลไกตลาดแต่เป็นภาคประชาสังคม เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาบริหาร
กิจการบ้านเมืองด้วยตนเอง สร้างพลังและการรวมเป็นกลุ่มชุมชน ฉะนั้นแนวคิดของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองจึงเปลี่ยนไปภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ด าเนินการเอง มีการลดขนาดลง มี
การเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกิจการบ้านเมืองมากขึ้น ซึ่งก็ต้องพยายามที่จะหา
จุดสมดุลระหว่างกลไกภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือเข้ามาร่วมกันดูแลกิจการ
บ้านเมืองของเราส่วนค าว่า Good ก็ต้องมีการนิยามว่าที่ดี ๒ ซึ่งก็มีตัวชี้วัดอยู่หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง 
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ปัญหาการบริหารงานระบบราชการ 
  ความอ่อนแอของสถาบันการเมืองในอดีตที่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเมืองไม่
สามารถพัฒนาความเข้มแข็งได้ทัดเทียมกับระบบราชการ แต่ได้มีการพัฒนามากขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมาได้ประกาศใช้ และสังคมไทยโดยส่วนรวมที่ผ่าน
มายังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นและการจัดการเกี่ยวกับท้องถิ่น ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่น เช่น นักรัฐศาสตร์ และนักรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อจบ
การศึกษาก็จะเข้ารับราชการเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ความรู้เรื่องของการปกครองถูกจ ากัดไว้เฉพาะในกลุ่ม
ข้าราชการ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้ปกครองก่อนครบก าหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ 
บ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น และท าให้ประเทศไทยมีการ
บริหารประเทศในลักษณะที่เป็นรัฐรวมศูนย์อ านาจสู่ส่วนกลาง โดยมีระบบราชการเป็นสถาบันที่
บริหาร ข้าราชการท าการตัดสินใจก าหนดนโยบายด้านต่างๆ และสั่งการมาโดยตลอด แม้ว่าจะมี
หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ก็เป็นเพียงการรับมอบอ านาจหรือท าตามค าสั่งจากส่วนกลางเพ่ือ
แบ่งเบาภาระของหน่วยงานในส่วนกลางเท่านั้น อ านาจการตัดสินใจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของงบประมาณและการแต่งตั้งผู้น าท้องถิ่นยังขึ้นอยู่ กับส่วนกลางเป็นหลัก  
  การปฏิรูประบบราชการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิรูปด้านอ่ืนๆ เช่น การปฏิรูปการเมือง 
การปฏิรูปเศรษฐกิจ การปฏิรูปสังคมวัฒนธรรม การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการยุติธรรม ด าเนินไป
ได้ตามเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ระบุว่าปัญหาที่ท าให้ระบบราชการยังท าหน้าที่
ให้ดีไม่ได้มีอยู่ ๗ ประการคือ 
  ๑. การขาดระบบข้อมูลสนับสนุน 
  ๒. การขาดบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
  ๓. การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปในระดับต่างๆ ไม่เหมาะสม 
  ๔. การขาดอุดมการณ์ของชาติที่ก าหนดกรอบเป้าหมายระยะยาว 
  ๕. การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและการเมือง 
  ๖. การที่ราชการยังหวงอ านาจอยู่ 
  ๗. การขาดกลไกการรับฟังประชาชนที่ดีพอ 
  กล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภาครัฐในปัจจุบันมีหลายด้านที่จะต้องรีบแก้ไข
หรือพัฒนาให้ได้มาตรฐานส าหรับการบริหารในยุคใหม่ที่สอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองไม่
ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย ด้านโครงสร้าง การบริหารงานบุคคลด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง 
ระบบกลไกการท างานด้านอ่ืนๆ และยังมีด้านคอรัปชั่นซึ่งยังเป็นปัญหาที่หนักหน่วงส าหรับประเทศ
ไทยที่จะต้องอาศัยการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมให้กับนักการเมืองและข้าราชการทั้งหลายที่
ท าให้งบประมาณของชาติสิ้นเปลื้องไปโดยมิใช่ เหตุ ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้ย่อมชี้ชัดไปที่การบริหาร
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จัดการปัญหาว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจะปรับตัวทิศทางการบริหารภาครัฐไปอย่างไรผู้น าจะมี
วิสัยทัศน์ในการน าพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนได้อย่างไร ซึ่งยังเป็นค าถามท่ีต้องให้ค าตอบกันต่อไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  ค าว่า“Governance”เป็นค าที่พัฒนามาจากค าว่า “Government” ที่แปลว่าการปกครอง 
ส าหรับ Governance นักวิชาการหรือผู้น าทางความคิดหลายคน แปลไม่เหมือนกันเสียทีเดียว 
ตัวอย่าง เช่น แปลว่า การบริหารปกครอง การอภิบาล การบริหารจัดการ ระบบอภิบาล หรือ บางคน
แปลว่า ธรรมาภิบาล เพราะเห็นว่ามีความเอนเอียงไปในทางดี เป็นต้น ศัพท์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นค า
กลางๆ ที่มิ ได้ เจาะจงว่าเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ ง  อาจมีความหมายไม่ดีที่ เรียกว่า  Bad 
Governance ถ้าน าไปใช้ในกรณีที่หมายถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการ ดังเช่นที่ มองกันว่า
ประเทศแถบทวีปแอฟริกาเป็น Bad Governance หรือ อาจเรียกว่า Good Governance หากมี
ลักษณะที่สื่ อไปในทางดีจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีการพูดถึง  Bad 
Governance แบบตรงตัวน้อยมาก หรือ บางทีอาจพูดถึงแต่ไม่ได้ใช้ค าว่า  Bad Governance แต่
โดยนัยแล้วสื่อมาทาง Bad Governance ในขณะที ่Good Governance มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก 
และเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปในทุกๆ วงการทั้งในระดับโลก ประเทศ จนกระทั้งประชาชนทั่วไป๓ส่วน
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “วิธีการปกครองที่ดี” แต่
นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ 
“ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้น าเสนอค าว่า “ธรรมาภิบาล” อย่างไรก็ตามใน
ที่นี้จะขอใช้ค าว่า“ธรรมาภิบาล”๔ นอกจาก "Governance"แปลว่า ธรรมาภิบาล ยังหมายถึง นโยบาย 
วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ถูกก าหนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือการบริหารองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ค าที่
เราได้ยินกันบ่อยๆ ได้แก่ ค าว่า "Corporate Governance" จะรวมถึงความสัมพันธ์และบทบาทของ
ทุกคนในองค์กรไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารอย่างเดียว ตลอดจนก าหนดเป้าหมายหลักท่ีเน้นเรื่องความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร๕   
                                                           

  ๓พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี, ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับค าว่า “Governance”, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://blog.eduzones.com/sanglam/52485 [๕ สิงหาคม ๒๕๕๕]. 
 ๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘ มิถุนายน นนทบุรี : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕, (อัดส าเนา). 
  ๕A.Pinya Hom-anek, The New Trend : "GRC" (Governance, Risk and Compliance) ทิ ศท า ง
ใหม่ ส าห รับ ผู้บ ริหารระบบสารสนเทศวันนี้ และอนาคต , [ออนไลน์ ], แหล่ งข้ อมู ล  :  http://www. 
acisonline.net/article_prinya_eweek_010151.htm [๙ ธ.ค.๕๕]. 
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  จากความหมายและค านิยามของค าว่า ธรรมาภิบาล ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ซึ่งมีความ
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ของประเทศหรือองค์กร ต่างๆ 
แต่อย่างไรก็ตามค านิยามต่างเหล่านี้มักจะมีหลักการส าคัญที่ตรงกันจะต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องของ
รายละเอียดหรือเป็นเรื่องของถ้อยค าส านวน จึงอาจสรุปได้ว่าธรรมาภิบาลหมายถึง การปกครองด้วย
หลักการบริหารจัดการที่ดีงาม  โดยเป็นเรื่องของการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติโดย
ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล  ตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริต
คอร์รัปชั่นลงเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคทุกฝ่ายในสังคม   คือ
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  หลักการของธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่า มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ๖ ประการ คือ 
  ๑ หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็น
การ ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคลผู้บริหารประเทศเป็นหุ้นส่วน
กันในการก าหนดชะตากรรมของประเทศ 
    ๒ หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลัก
นี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม
กัน  
   ๓ หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมา 
    ๔ หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  
   ๕ หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
   ๖  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม๖ 

                                                           

 ๖ส านักงานนายกรัฐมนตร,ี ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล : http://motkms.mot.go.th/CoP_T1/T1/i1 
/i1d5/DocLib/borihanbanmeangteede2542.htm [๕ สิงหาคม ๒๕๕๕]. 
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  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาลและเป้าหมายของธรรมาภิบาลนั้น
เป็นสิ่งที่ดีผู้บริหารทุกระดับควรตระหนักและมองเห็นความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาล
ประยุกต์ใช้โดยเฉพาะเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการบริหารในขณะเดียวกันก็
จ าเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมเพ่ือระดมความคิด
แสวงหาความความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเสียสละ พัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของท้องถิ่นโดยรวมอันจะเป็นการสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพราะการปฏิบัติทุก
หลักการที่กล่าวมาด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวด้วย ในมาตรา ๕๒ ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวของพระราชกฤษฎีการนี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ส าคัญให้กระทรวงมหาดไทยไทยดูและช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าเกณฑ์ดังกล่าว 
 

การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรม 
  การบริหารระบบราชการตามหลักสังคหวัตถุ 
  การบริหารระบบราชการตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ที่จะให้ประสบความส าเร็จในการ
บริหารระบบราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริหารจะต้องมีหลักธรรมเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ตั้งเป้าหมายเพ่ือการบริการแก่ประชาชนผู้รับบริหารในหน่วยงานนั้น การจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ
เพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมความรักความผูกให้กับบุคลากรในองค์กร ให้
เกิดความเสียสละต่อการท าประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติยิ่งๆ ขึ้นซึ่งหลักสังคหวัตถุ
ประกอบด้วย  

ทาน  
การบริหารระบบราชการตามหลักการให้เป็นการให้เพ่ือการอนุเคราะห์ด้วยความเมตตา

ปรานี ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจ หรือให้เพ่ือเป็นการบุญกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนก็ได้ การให้เป็นการ
สร้างไมตรีไว้ต่อกัน เป็นการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่แก่กัน เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ รวมไปถึง
การให้ความรู้ และแนะน าสั่งสอน ทานนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นข้อแรกที่มีอานุภาพมากในการที่
จะผูกมัดใจของผู้อ่ืนได้อย่างดียิ่ง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ทท  ปิโย โหติ ภชนฺติ น  พหู นรชนผู้ไม่ตระหนี่



 
๗ 

 

ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ชนเป็นอันมากย่อมคบหานรชนนั้น๗ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การให้ทาน คือ การจัด
สวัสดิการให้กับประชาชนและข้าราชการองค์กรราชการ ยิ่งให้มาเท่าไหร่ก็ยิ่งเพ่ิมความส าคัญให้กับ
ตนเองในฐานะผู้ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดการเป็นอยู่อย่างมีความสุข แต่กระนั้น การให้ก็ย่อมจะต้อง
มีขอบเขตจ ากัดเพราะหากมีการให้ที่มากเกิดความจ าเป็นและไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
ย่อมไม่น ามาซึ่งความยินดีต่อสิ่งนั้น ควรที่จะศึกษาความต้องการของชุมชนให้ถ่องแท้เสียก่อนจึงค่อย
ด าเนินการ นอกจากนี้หากยิ่งให้มากเท่าไหร่จะท าให้ประชาชนเกิดความอ่อนแอร้องขอโดยไม่ยอมที่จะ
พ่ึงพาตนเองเพราะหน่วยงานราชการให้มากเกินไป 

ปิยวาจา  
การบริหารระบบราชการโดยอาศัยหลักการพูดถ้อยค าที่น่าฟังของผู้น าการบริหารและ

ข้าราชการในฐานะผู้บริหารประชาชน ซึ่งเป็นการเจรจาอ่อนหวาน เจรจาด้วยวาจาที่ดีในเชิงปฏิบัติ
แล้วปิยวาจา คือ เจรจาถ้อยค าอันเป็นที่รัก ไพเราะพูดให้เกิดประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ พูดถ้อย 
ค าเป็นที่น ามาซึ่งความรัก  ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่เป็นค าท่ีหยาบคาย  ผรุสวาท เมื่อพูดไปแล้วไม่
ก่อให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจต่อผู้ฟังหรือเกิดความรู้สึกดูถูกมีปมด้อย เป็นต้น ดังนั้น การให้บริการ
แก่ประชาชนจะต้องยึดหลักของการพูดให้ก าลัง การพูดให้ประชาชนเข้าใจ การพูดให้ประชาชนเกิด
ความสนใจ การพูดให้ประชาชนเกิดอ่ิมเอม และสุขใจ เกิดความสบายใจในการใช้บริการของหน่วยงาน
ราชการ ไม่ปกปิดข้อมูลที่จ าเป็นต่อประชาชน มีความโปร่งใส่ สามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้
อย่างชัดเจน 
  อัตถจริยา  
  การบริหารระบบราชการตามหลักอัตถจริย เป็นการประพฤติประโยชน์ ท าประโยชน์แก่เขา 

หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนตน ๒ ด้าน คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์และการท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์  
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม ได้แก่ ๑) การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท า
ตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วย
ความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียน
ที่ดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา
ตลอดไป และ๒) การท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ เมื่อท าตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องสร้างตนให้เป็น
ประโยชน์กับผู้ อ่ืนด้วยการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดาย มีน้ าใจไมตรีต่อกัน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตามสติก าลังความสามารถ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การบริหารระบบราชการตาม
หลักอัตถจริย จะเป็นการท างานเพ่ือประชาชนให้เกิดความปลอดภัย เกิดความอุ่นในชีวิตและทรัพย์ 
เพราะข้าราชการที่ดีจะต้องไม่เกี่ยวเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

                                                           
๗องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔ - ๓๕/๔๓ - ๔๔. 



 
๘ 

 

แห่งการช่วยเหลือ ปกป้องจากอาญชกรรมทางสังคม พร้อมทั้ง การด าเนินกิจกรรมต่างเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 

สมานัตตตา  
การบริหารระบบราชการตามหลักสมานัตตตา เป็นการเอาตัวเข้าสมาน คือ การท าตนเสมอ

ต้นเสมอปลาย ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม๘ ที่มุ่งให้เกิด 
๑) การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบิดามารดา เป็น
ครูอาจารย์ เป็นเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และท า
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  และ ๒) ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพ่ือ
ประโยชน์ของสังคม๙ ดังนั้น ข้าราชการที่ดีวางตนเองให้สามารถเข้ากับประชาชนได้ ไม่ถือยศ ไม่มอง
ประชาชนเป็นต่ ากว่าตนเอง ไม่ดูถูกดูแคลนประชาชนที่เข้ามารับบริการจากข้าราชการ เพราะวาง
ตนเองในมีความเสมอต้นเสมอปลายจะท าให้ประชาชนเกิดความรัก ความเคารพศรัทธาเป็นที่สุด
เพราะประชาชนจะรู้สึกไว้วางใจแก่ข้าราชการผู้นั้น ยิ่งมีต าแหน่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท าตนให้ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากเท่านั้นจึงจะท าให้ประชาชนว่าข้าราชการเป็นผู้เสียสละในฐานะปฏิบัติงานแทน
พระราชา 
  กล่าวได้ว่า คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ่งสลักเพลา
รถ ถ้าหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจเหล่านี้ไม่มี บุคคลก็จะไม่เป็นที่น่าเคารพ รักใคร่ ยกย่องนับถือ เรา
จึงต้องคอยศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่าในแต่ละฐานะ  ที่เราเป็นอยู่นั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง 
เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั้นให้สมบรูณ์ นอกจากนี้เราก็ต้องท าตนให้เสมอต้นเสมอปลายด้วย
คือ เคยวางตัวกับคนอ่ืนในทางที่ดีอย่างไร แม้ว่าเราจะได้ดิบได้ดีไปแล้ว ก็ต้องไม่ลืมตัวยังคงปฏิบัติตัว
เหมือนเช่นเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หรือว่าเมื่อเราเห็นคนอ่ืนเขาได้ดี ก็ต้องแสดงออกให้เขารับรู้ว่าเรามี
ความยินดีกับเขาอย่างจริงใจ ไม่คิดกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีเขา ถ้าท าได้อย่างนี้เราก็ย่อมจะเป็นที่รักที่
พอใจของทุกคนรอบ 

การบริหารระบบราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

                                                           

  ๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๑.   

๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๐, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท พิมพ์
สวย จ ากัด, ๒๕๕๐ ), หน้า ๙. 



 
๙ 

 

การบริหารระบบราชการตามหลักอปริหานิยธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการยุค
ใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบ
ราชการมากที่สุด เพราะหลักอปริหารนิยธรรมเป็นหลักที่ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลแบบพระพุทธศาสนา ที่สามารถก าหนดตัวชี้วัดแต่ละประการ
เพ่ือประเมินผลทางการบริหารราชการ รวมทั้งสร้างความสุขตามความต้องการของท้องถิ่นไทยที่
น าไปสู่ความรักความสามัคคีกันในชุมชน เพราะหลักอปริหานิยธรรม๑๐ เป็นหลักธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย 
๗ ประการ ได้แก ่
 ๑) การบริหารระบบราชการที่หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ซึ่งอาศัยการพบปะพูดคุย การลง
พ้ืนที่เพ่ือสนองความต้องการแก่ชุมชน การบริหารที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเทศซึ่งที่ผ่านมาระบบราชการยังประสบปัญหาอย่างมากเพราะระบบการบริหารไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นเพราะความรู้ในการวางแผนงานของชุมชนยังมีข้อจ ากัด ดังนั้น การลงพ้ืนที่เพ่ือ
พบปะพูดคุย เพ่ือเยี่ยมเยือนประชาชนจะสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต การส ารวจปัญหาการด ารงชีวิต การ
รับทราบข้อมูลในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้เป็น
อย่างดี 
 ๒) ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย  จะ
เห็นได้ว่า การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการในยุคปัจจุบันยังมีอุปสรรคต่อการร่วมมือจากฝ่าย
ประชาชนเพราะชุมชนยังไม่เห็นประโยชน์ และการตอบสนองต่อความต้องการที่มากนัก จึงท าให้การ
จัดประชุม การจัดประชาคมในระดับหมู่บ้านจึงมีประชาชนมาประชุมน้อย แต่ถึงอย่างก็ตามหาก
หน่วยงานราชการลงพ้ืนที่บ่อยๆ จะท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเป็นการแสดงเจตจ านง
ความหวังดีต่อประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจต่อข้าราชการ เมื่อมีการร้อง
ขอให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมจะท าเกิดความร่วมมืออย่างมากและความพร้อมเพรียงในการประชุม 
และพร้อมเพรียงกันเลิกก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะประชาชนเห็นความหวังดีจากหน่วยงานราชการ 
 ๓) การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม ซึ่งจะเห็นว่าการบริหารระบบ
ราชการเป็นการปฏิบัติไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ทั้งนี้จะต้องมีความ
สะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการท างาน รวมทั้งการออกกฎระเบียบทั้งหลายฝ่ายประชาชนมิได้
เข้าใจ และไม่มีความรู้แม้แต่น้อย ซึ่งบางอย่างที่บังคับในชุมชน ประชาชนก็ยังไม่สามารถจะสร้างกฎ
บังคับได้ด้วยตนเอง ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชนเกิดความผิดพลาดในหลายประการ ดังนั้น การ

                                                           
๑๐ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 
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๑๐ 

 

ไม่สร้างกฎข้อบังคับเพ่ิมข้ึนจะท าให้ประชาชนจดจ าข้อบังคับเหล่านั้นได้ แต่หากมีการสร้างเงื่อนไขใหม่
ก็ควรท าให้ประชาชนรู้ และทราบถึงข้อมูลเหล่านั้น และอีกประการหน่วยงานราชการจะต้องไม่ท าลาย
กฎข้อบังคับที่ชาวบ้านเคยปฏิบัติกันอยู่จนเป็นวิถีชีวิตหรือ กฎข้อบังคับที่ชุมชนร่วมกันสร้างมันขึ้นมา 
ก็จะท าให้การบริหารงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะประชาชนรู้ว่า สิ่งไหน
สามารถปฏิบัติได้ และสิ่งไหนไม่ควรประพฤติปฏิบัติ 
 ๔) ท่านใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชมนั้น เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่ง
อันควรรับฟัง เพราะการบริหารระบบราชการ หรือผู้น าชุมชนต่าง ๆ ฝ่ายผู้ปกครองจะต้องท าตนเองให้
ฝ่ายผู้ถูกปกครองเกิดความเคารพศรัทธา เลื่อมใส และไว้วางใจในการใช้อ านาจอย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะการเป็นผู้น าชุมชน การเป็นข้าราชการย่อมถูกคาดหวังจากประชาชนเป็นอย่างมากว่าจะ
สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนเกิดความสุขใจ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็เพราะ
ข้าราชการได้ท าหน้าที่ของตนอย่างดี ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างฝ่ายประชาชนก็จะมีความ
เคารพย าเกรงเพราะข้าราชการได้ปฏิบัติตนเองเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๕) การดูแล ปกป้องบรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน่วยงานราชการโดยเฉพาะต ารวจ ที่เรียกว่า ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จะต้องให้
ความส าคัญต่อผู้หญิงเป็นพิเศษมากกว่าเพศชายเพราะด้วยภาวะความเป็นเพศที่สามารถโดยกระท า
ร้ายได้ง่าย แต่กระนั้น การดูแล และการปกป้องไม่ให้เกิดอาชญากรรมที่เสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สินมิได้
กระท าได้ง่ายๆ แต่ด้วยวิธีการปราบโจรผู้ร้ายให้มีความส าเร็จ และบรรลุต่อความผิดที่เกิดหรือสามารถ
จับกุมผู้ร้ายได้โดนไว ก็จะท าให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจได้อย่างมาก  
 ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ไม่ปล่อยให้
ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์ เหล่านั้นเสื่อมทรามไป จะเห็นได้ว่า การสืบทอดเจตนารมณ์ที่
เกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตของหน่วยงานราชการจะช่วยในการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการสามารถจะส่งเสริมธุรกิจของชุมชนให้สามารถ
มีรายได้เชิงการท่องเที่ยว อีกท้ังการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดึงเครือข่ายต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเยาวชน 
เป็นผู้น าชุมชน เป็นสตรี เป็นบรรพชิต เป็นต้น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดกิจกรรมประเพณีที่
คนรุ่นก่อนได้พยายามรักษา และปฏิบัติสืบกันมาอย่างยาวนานให้คงสืบต่อไป 
  ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่ผู้มีศีลทั้งหลาย ตั้งใจว่าขอผู้มีศีล
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู ่แว่นแคว้น ที ่มาแล้วพึงอยู ่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก จะเห็นได้การ
บริหารงานของข้าราชการจะต้องส่งเสริมให้คนดี คนมีคุณธรรม คนมีศีลธรรม และมีความเก่งได้เข้ามา
อยู่อาศัยในชุมชนให้มากที่สุด เพราะบุคคลเหล่านี้ สามารถจะเป็นต้นแบบทางสังคมที่อาศัยคุณธรรม
ในการท างานเพ่ือสังคม ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป หรือแม้กระทั่งในองค์กรหน่วยงาน
ราชการก็ตาม หากมีการคัดเลือดบุคลากรเข้ามาท างานจะต้องมีเกณฑ์ชี้วัดถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมได้อย่างชัดเจน เช่น เคยบวชเรียนมาหรือไม่ เคยปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาบ้างหรือ เคย
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เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร และอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาถึงคุณสมบัติผู้ที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 กล่าวได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่น ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองของ
หน่วยงานองค์กรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ า บ่อยๆ เป็นการระดม
มันสมอง รวมความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มี
ความเจริญในด้านต่างๆ  ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียง
กันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ รับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้อง
ท างานของส่วนรวมให้ดี การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือ
ระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี 
มีประสิทธิภาพ  การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็น
ผู้น้อยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น า
และผู้ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ โดยไม่ลุแก่
อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถที่
จะด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ การปกครอง 
รักสันติภาพขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ตลอดจนการดูแลอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการ
จัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็น
หลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกตลอดไป 
 
บทสรุปวิเคราะห์ 
  การบริหารงานองค์การราชการยุคเก่ายังคงต้องเจอกับความล้มเหลวการบริหารงานระบบ
ราชการที่ยังคงท้าทายกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งจะท าให้ข้าราชการจะต้องปรับตัวไปสู่การบริหารแบบ
คัดเลือกจากองค์กรเอกชนไม่มากก็น้อย ซึ่งที่ผ่านท าให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าให้ระบบ
ราชการขาดความศรัทธาจากประชาชน ได้แก่ ๑. การขาดระบบข้อมูลสนับสนุน ๒. การขาดบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ๓. การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปในระดับต่างๆ ไม่เหมาะสม ๔. การขาด
อุดมการณ์ของชาติที่ก าหนดกรอบเป้าหมายระยะยาว ๕. การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและการเมือง 
๖. การที่ราชการยังหวงอ านาจอยู่ และ๗. การขาดกลไกการรับฟังประชาชนที่ดีพอท าให้เกิดกระแสถึง
การปฏิรูปองค์การราชการที่เป็นองค์การระดับใหญ่ 
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ที่เกิดการปฏิรูปภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ ที่ได้น าหลัก “Governance” เป็นค าที่พัฒนามาจากค าว่า “Government” ที่แปลว่าการ
ปกครอง ส าหรับ Governance ซึ่งนักวิชาการหรือผู้น าทางความคิดหลายคน แปลไม่เหมือนกัน เช่น 
แปลว่า การบริหารปกครอง การอภิบาล การบริหารจัดการ ระบบอภิบาล หรือบางคนแปลว่า ธรรมาภิ
บาล ซึ่งมุ่งให้ระบบราชการมีการน าหลักการทั้ง ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรา
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กฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  หลักความโปร่งใส 
ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยในฐานะองค์กรที่
ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเป็นนานาอารยะสากลโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การบริหารราชการให้เกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

  การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิดร่วมสมัยที่ยังมีความส าคัญต่อการ
ปฏิรูประบบราชการซึ่งปรากฏให้เห็นว่า หลักธรรมาภิบาลแม้ว่าจะเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับจากท่ัว
โลกแต่นั่นไม่ได้หมายว่าจะเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการบริหารในประเทศไทยที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะต้องท าให้เกิดการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารระบบ
ราชการให้มากขึ้น ได้แก่  
  หลักสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความรัก ความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน เกิดความไว้วางใจต่อกันประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่ หลักทาน คือ การจัด
สวัสดิการให้กับชุมชนได้มีโอกาสได้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ระบบราชการเป็นเพียงผู้
สนองโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณให้กับประชาชนได้เข้ามาเพ่ิมเติมการวางแผนการพัฒนาที่
สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม หลักปิยวาจา คือ การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกันระหว่างข้าราชการและประชาชน มีความเมตตาเอ้ืออารี เอ้ือเฟ้ือทางค าพูดที่ดีต่อกัน ไม่ดู
ถูกเหยียดหยามให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อข้าราชการ หลักอัตถจริยา คือ การท าประโยชน์
ให้แก่กันซึ่งข้าราชการในฐานะผู้บริการ และประชาชนในฐานะผู้รับบริการจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม มีการช่วยเหลือต่อกัน ฝ่ายระบบราชการก็จะต้องมีการช่วยเหลือประชาชน ฝ่าย
ประชาชนก็จะต้องช่วยเหลือภาครัฐให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยเฉพาะกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน และหลักสมานัตตา คือ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เป็น
อย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุนิยม ไม่เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของตนเอง
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะตนเองที่มองผู้รับบริการหรือประชาชนอย่าง
เท่าเทียมไม่เห็นแก่บุคคลผู้มีฐานะ การศึกษา ความร่ ารวย เป็นต้นมากกว่า ประชาชนที่รอการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐต้องให้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเสมือนกันหมด 
  หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักท่ีส่งเสริมความสามัคคีกันในชุมชนเพราะอาศัยความสนิมสนม
ผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันและ การสนิทสนมผ่านการบริหารราชการ ประกอบด้วย ๗ ประการ 
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ได้แก่ การประชุมเนื่องนิตย์ ด้วยการท ากิจกรรมทางสังคมกันบ่อยเพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
ข้าราชการประชาชน เป็นการพบปะพูดกันคุยบ่อย เป็นการเยี่ยมเยือนกันเสมอๆ ความพร้อมเพรียงใน
การประชุม เมื่อสร้างความสนิทสนมกันได้แล้วย่อมสร้างความไว้วางใจต่อกันประชาชนย่อมให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีมีประชุมโดยการเชิญชวนจากฝ่ายข้าราชการโดยไม่ต้องบังคับแต่ประการใดมีความ
สามัคคีกันหมู่คณะเพราะความไว้วางใจจะสร้างเกาะป้องกันความแตกแยกในชุมชน หลักความเคารพ
ผู้น าเมื่อไม่แตกแยก ไม่แตกต่าง มีความไว้ใจต่อข้าราชการหรือผู้น าในที่นั้นย่อมท าให้ประชาชนเกิด
ความเคารพย าเกรงต่อพฤติกรรมชุมชน หลักการดูแลปกป้องสตรี เป็นอีกประการที่ต้องให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษเพราะการอาศัยในสังคมปัจจุบันเพศหญิงย่อมมีความเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตทางสังคมอย่าง
มากเพราะอันตรายคงยังมีรอบด้านท าให้ฝ่ายที่ดูแลบ้านเมืองจะต้องสร้างให้เกิดความมั่นใจแก่ชีวิต  
และทรัพย์สิน  หลักการสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งหน่วยงานราชการจะต้องมีโครงการ กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้มากเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ การสืบทอด และการอนุรักษ์
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนให้สิ่งที่ดีงามทั้งหลายยังคงอยู่ต่อไป และการสร้างแรงจูงให้คนดีเข้ามา
อยู่ในชุมชนที่เป็นการดึงดูดคนดี ดึงดูดความดีเข้ามาสู่ชุมชนให้มากที่สุดที่จะกระท าได้เพราะคนดีอยู่ที่
ไหนย่อมสร้างความเจริญให้กับสังคมนั้นๆ ตลอดไป 
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