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บทคัดย่อ
ระบบราชการไทยมีกําเนิดมาเมื%อใดเป็ นเรื%องทีย% ากจะกําหนด นับตัง. แต่มกี ารปกครองประเทศมาถึงปั จจุบนั
ระบบราชการได้เป็ นกลไกหนึ%งในการปกป้ องอธิปไตย ปกป้ องสถานะอํานาจของผูน้ ํ า เผชิญภัยคุกคามจากภายนอก
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จัดระเบียบสังคม และริเริม% ผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื%อง
ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นองค์อธิปัตย์ เป็ นผู้มอี ํานาจสูงสุดพระองค์เดียวก็ตาม ใช่ว่าการ
ปฏิรปู ระบบราชการจะเป็ นไปโดยสะดวกง่ายดายเมื%อมีการเปลีย% นแปลงการปกครองแผ่นดิน ระบบราชการไทยซึง% เป็ น
เครื%องมือการปกครองส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริยไ์ ด้กลายมาเป็ นเครื%องมือสาธารณะ นับตัง. แต่ พ.ศ.2475 เป็ นต้น
มา ระบบราชการไทยได้ขยายตัวจนเป็ นระบบที%มขี นาดใหญ่ มีกําลังคนประมาณสองล้านคน และมีหน่ วยงานระดับ
ต่างๆจํานวนมากมายกระจายอยู่ทวไป
ั % ระบบราชการไทยมีบทบาทและภารกิจครอบคลุมพื.นที%ทงั . หมดของประเทศ
บทบาทและภารกิจของระบบราชการไทยตัง. แต่ อ ดีต จนถึง การเปลี%ย นแปลงไปตามสภาพแวดล้อ มทางการเมือ ง
เศรษฐกิจและสังคม
คําสําคัญ: พุทธธรรม, ระบบราชการ

Abstract
When politics in Thailand began cannot be stated accurately. So far, politics has been what protects
sovereignty and authority’s power, saves the country from external threats, maintains peace and discipline in
the society, and overcomes all the challenges. Moreover, political force is also the key which helps the
country develop continually. Before the revolution of 1932, Thai kingdom was under absolute rule of the
monarch at that time, Phrabat Somdet Phra Poramentharamaha Mongkut or Phra Chom Klao Chao Yu Hua
(Rama IV). However, after the democratic revolution in 1932, the country officially became under a
constitutional monarchy with a prime ministry as the head of the government. From time to time, the changes
in the political system’s role have taken place many times due to political environment and economics.
Nowadays, there are more than two million officials in Thai political system working throughout the country.
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บทนํา
การบริหารราชการและระบบราชการมีความสําคัญต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ
อย่างมาก เนื%องจากมีบทบาทต่อการกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดํารงชีวติ ของพลเมือง ในรูปของการออกกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย ซึง% มีอยู่มาก ครอบคลุมกิจกรรม ทีส% าํ คัญและจําเป็ นในชีวติ ของประชาชนตัง. แต่เกิดจนตาย
นอกจากนัน. อาจดําเนินการในรูปของนโยบาย ซึง% อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทัง. ด้านบวกและด้าน
ลบ หรืออีกนัยหนึ%ง คือ ทุกนโยบายมักมีผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์และผูเ้ สียผลประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างในเวลาเดียวกัน
ความสําคัญของการบริหารราชการและระบบราชการอาจแตกต่างและเปลีย% นแปลงไปตามสภาวะทางสังคม
และสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในบางเวลาหรือในบางสังคมการบริหาร
ราชการอาจเข้าไปมีบทบาทในการทางภารกิจหรือการทําบริการสาธารณะค่อนข้างสูง ในสภาวะเช่นนัน. ระบบราชการก็
จะมีบทบาทและอํานาจในสังคมสูง แต่ในบางประเทศหรือบางเวลา บางสถานการณ์ รัฐหรือระบบราชการได้ลดบทบาท
ในการทํา ภารกิจหรือบริการสาธารณะลงตามความจําเป็ น เช่น อาจเนื%องจากข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน แรง
กดดันจากภาคเอกชน ประชาชน หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึง% เป็ นแหล่งเงินกูข้ องรัฐ ให้มกี ารถ่ายโอนภารกิจ
ไปให้กบั ภาคเอกชนในรูปของกลไกตลาดมากขึน. เมื%อนัน. รัฐหรือระบบราชการก็จะลดบทบาทและความสําคัญลง
ตุลา ยถา ปคฺคหิตา
สมทณฺฑา สุธาริตา
อชฺฌฏิ โฐ น วิถมฺเปยฺย
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ส ราชวสตึ วเส.
ผูใ้ ดเมื%อใดรับเชิญให้ตดั สินความ
พึงเทีย% งตรงไม่ลาํ เอียง
ดุจดังตราชูทมี คี นั ชังเที
% ย% งตรงอันบุคคลถือประคองดีแล้ว
ผูน้ นั . ซึง% ควรรับราชการเป็ นข้าราชการสํานึกได้
เป็ นข้าราชการได้สจุ ริตต่อหน้าทีต% อ้ งมีความเทีย% งตรงไม่ฉ้อโกงต่อหน้าทีข% องตัวเองมีความซือ. สัตย์ต่อหน้าที%
และการทํางานของตัวเอง

การพัฒนาระบบราชการ
2

ระบบราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็ น 2 แบบ
1. Bureaucracy ในฐานะทีเ% ป็ นสถาบันทางสังคม สถาบันหนึ%ง นัน% คือ เป็ นสถาบันการบริหาร/การปกครอง

ของรัฐ

1.1 ถือเป็ นสถาบันหนึ%งของกระบวนการในการปกครองประเทศ
1.2 เป็ นสถาบันทีม% หี น้าที% ต้องปกป้ อง ดูแล รักษาผลประโยชน์บา้ นเมือง อีกแห่งหนึ%ง
1.3 ต้องการอิสระในการทํางาน เป็ นสถาบันทีม% นคง
ั % ยากต่อการเปลีย% นแปลง แก้ไข
2. bureaucracy ในฐานะทีเ% ป็ น รูปแบบหนึ%งของการจัดองค์การ ในแง่น.ี bureaucracy
2.1 ระบบการบริหาร หรือระบบการทํางานระบบหนึ%ง
2.2 มีโครงสร้างแบบทีเ% รียกว่า “Weberian Bureaucracy”

1

ราชบัณฑิตยสถาน,ราชนี ติ-ธรรมนี ติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั สหมิตรจํากัด, 2535), หน้า 614.
สัมฤทธิ w ยศสมศักดิ w, รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิ ดและทฤษฎี , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมกมลการพิมพ์, 2549), หน้า

2

103-107

2.3 เป็ นสิง% ที%สามารถแก้ไขเปลี%ยนแปลงให้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ระบบราชการ
(Bureaucracy)
Max Weberได้เสนอแนวคิดเกีย% วกับการจัดองค์การแบบ ระบบราชการ หรือ Bureaucracy ขึน. มา
ข้อสมมติฐาน องค์การแบบระบบราชการเป็ นองค์การทีด% ที ส%ี ุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
ทีส% ดุ เหตุผล
1. ยึดหลักการบริหารทีอ% าศัยความมีเหตุมผี ล และ ความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบตั งิ าน
2. มีการแบ่งงานกันทําอย่างเป็ นทางการตามตัวบทกฎหมาย
3. อาศัยหลักความรูค้ วามสามารถ (ระบบคุณธรรม) เป็ นเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล
4. สามารถพยากรณ์พฤติกรรมหรืออปรากฎการณ์ได้
ระบบราชการ (bureaucracy) เป็ นรูปแบบโครงสร้างของการจัดองค์การขนาดใหญ่ท%สี ามารถนํ าไปใช้เป็ น
วิธกี ารใน การจัดองค์การได้ทงั . ในภาครัฐและเอกชน ไม่ใช่ระบบการบริหารทีใ% ช้ในองค์การภาครัฐเท่านัน. แต่ในองค์การ
ภาคเอกชนขนาดใหญ่กน็ ําไปใช้ดว้ ย Bureaucracy จึงเป็ นระบบการบริหารระบบหนึ%งทีน% ิยมนําไปใช้ในองค์การขนาด
ใหญ่ทม%ี คี นจํานวนมาก มีภารกิจทีต% อ้ งทํามาก
กลไกการบริหาร (administrative apparatus) เป็ นกลไกการควบคุม และทําหน้าทีเ% ป็ นตัวเชื%อมระหว่าง ผูน้ ํา
และกลุ่มชนทีถ% ูกปกครอง กลไกการบริหาร ต้องมีรปู แบบทีเ% หมาะสมกับรูปแบบแห่งอํานาจทีผ% นู้ ําในสังคมนัน. ใช้อยู่
รูปแบบแห่งการใช้อาํ นาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ
- Charismatic Domination รูปแบบการใช้อํานาจเฉพาะตัวแบบอาศัยบารมี กลไกลการบริหารที%ใช้คอื
Dictatorship, communal
- Traditional domination รูปแบบการใช้อาํ นาจแบบประเพณีนิยม
- Feudal/Patrimonial (ระบบศักดินา/เจ้าขุนมูลนาย) รูปแบบการใช้อาํ นาจตามกฎหมาย (Legal domination)
จะทําหน้าทีเ% ป็ นกลไกการบริหารของกลุ่มชน โดยผูน้ ําจะใช้อาํ นาจทีม% อี ยู่ตามกฎหมายปกครอง บังคับบัญชา
โดยผ่านระบบราชการ
องค์การแบบระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber จะประกอบด้วยโครงสร้างพืน. ฐานทีส% าํ คัญ 7 ประการ
ดังนี.
1. หลักลําดับขัน.
2. หลักความรับผิดชอบ
3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล
4. การมุ่งสูผ่ ลสําเร็จ
5. หลักการทําให้เกิดความแตกต่างหรือความชํานาญเฉพาะด้าน
6. หลักระเบียบวินยั
7. ความเป็ นวิชาชีพ
หลักธรรมที% Max Weber ใช้ในการพัฒนาราชการ คือ

ธรรมาภิ บาล
การจัดการปกครอง การบริหารปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การกํากับดูแลที%
ดี อันเป็ นเรื%องทีเ% กีย% วข้องกับกระบวนการ และระบบ ซึง% องค์การหรือสังคมได้มกี ารปฏิบตั หิ รือดําเนินการ
ธรรมาภิบาล ครอบคลุมประเด็น ดังนี.
- การมีสว่ นร่วมของประชาชน(Participation)
- นิตธิ รรม (Rule of Law)

- ความโปร่งใส ( Transparency)
- การตอบสนอง (Responsiveness)
- การแสวงหาฉันทามติ (Consensus oriented)
- ความถูกต้อง ความเสมอภาค ยุตธิ รรม เทีย% งธรรม (Equity)
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness & Efficiency)
- ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

อคติ 4 กับราชการไทย
ข้าราชการเจ้าหน้าทีท% ุกคนจะต้องมีไว้ในตัวเอง นัน. คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ศลี เป็ นเครื%องมือให้
เกิดสมาธิ และใช้สมาธิก่อให้เกิดปั ญญา การเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อยดีงาม ทัง. กาย วาจา และจิตใจ
มีการเสียสละหรือบริจาคสิง% ของต่างๆ มีความซื%อตรง คือความซื%อสัตย์ ปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีโ% ดยสุจริต มีความจริงใจ มี
อัธยาศัยไมตรี อ่อนโยน ไม่เย่อหยิง% ในตน และในงานนัน. เป็ นผูท้ ม%ี คี วามหนักแน่ นคือการแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้า
มาครอบงําจิตใจ ระงับยับยัง. ข่มใจ รูจ้ กั ความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
% โดยการใช้เมตตาธรรม คือความไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน
การให้อภัยบุคคลอื%น เป็ นผูท้ ม%ี คี วามอดทนในการปฏิบตั หิ น้าทีก% ารงาน และอดทนต่อการกล่าวว่าติเตียนของผูอ้ %นื และ
คนรอบข้าง ซึง% จะเห็นว่าการประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีนนั . กระทําได้ยากเนื%องจากสภาพแวดล้อมสิง% จูงใจทัง. หลายทีอ% ยู่
รอบตัวเราเป็ นตัวแปรทีส% าํ คัญ สังคมมุ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ และสาเหตุของการกระทําความผิด
ต่างๆ นัน. เกิดจากการทีบ% ุคคลนัน. ขาดคุณธรรมหรือจริยธรรม
ในการปรับเปลี%ยนระบบบริหารภาครัฐของไทยเพื%อรองรับกระแสโลกาภิวตั น์ ในช่วงของรัฐบาลชุด พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เริม% ปรากฎเป็ นรูปธรรมเมื%อได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เมื%อ
เดือนตุ ลาคม 2545 ซึ%งทําให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่จาก 14 กระทรวง 1 ทบวง มาเป็ น 20
กระทรวง และได้มกี ารกําหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยให้มสี ํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เป็ นหน่วยงานขับเคลื%อนการปฏิรปู ระบบราชการ โดยการปฏิรูประบบราชการ
ในยุคนี.จงึ เรียกว่า “การพัฒนาระบบราชการ” เครื%องมือทีส% าํ คัญคือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550)
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด% ี พ.ศ. 2546 ซึง% ออกตามมาตรา
3/1 และมาตรา 71/10(5) แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริหารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 ซึ%ง แก้ไ ขเพิ%ม เติม โดย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที% 5) พ.ศ. 2545
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
4. โครงการพัฒนาผูน้ ําการบริหารการเปลีย% นแปลง ซึง% เป็ นการจัดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Action Learning
Program) เพื%อพัฒนาผูว้ ่าราชการจังหวัดและผูบ้ ริหารของกระทรวงนําร่องในการบริหารการเปลีย% นแปลงตามหลักการ
และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ สําหรับสาระสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซึง% ขับเคลื%อนด้วยเครื%องมือ
ต่างๆ ตามที%กล่าวมานี. หากพิจารณาจากมุมมองทางด้านการบริหารการเปลี%ยนแปลงก็จะเห็นว่าการพัฒนาระบบ
ราชการในครัง. นี. เป็ นการนํ าหลักการและเครื%องมือในการพัฒนาองค์การ และองค์การทีเ% รียนรู้ มาประยุกต์ใช้ นัน% เอง
กล่าวคือ3
อคติ ความลําเอียงมี 4 คือ
คําว่า "อคติ" แปลว่า ทางทีไ% ม่ควรดําเนินไป, ไม่ใช่ทางทีจ% ะเดินต่อไป หรือไม่ควรประพฤติปฏิบตั .ิ คําว่า อคติ
ในภาษาไทยหมายถึง ความลําเอียง, ความไม่เทีย% งธรรม, ความไม่ยุตธิ รรม ฯลฯ
3

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546), หน้า 58 - 59.

"อคติ" เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ทย%ี งั มีกเิ ลส ซึง% จะต้องมีอยู่ดว้ ยกันทุกคน เพราะปกติคนเราจะทําอะไรก็ตาม
มักจะคิดถึงประโยชน์ของตนเอง ญาติพ%นี ้อง หรือพวกพ้องก่อนเสมอ ซึ%งการกระทําในลักษณะเช่นนี. เป็ นสาเหตุให้
ความถูกใจอยู่เหนือความถูกต้อง ความผิดอยู่เหนือความถูก หรือผิดเป็ นชอบ
"อคติ" มี 4 คือ
1. ฉันทาคติ แปลว่า ลําเอียงเพราะรัก หรือเพราะความพอใจ
2. โทสาคติ แปลว่า ลําเอียงเพราะโกรธหรือเกลียด
3. โมหาคติ แปลว่า ลําเอียงเพราะความเขลา โดยไม่พจิ ารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรถูก, อะไรผิด, อะไรควร, หรือ
อะไรไม่ควร
4. ภยาคติ แปลว่า ลําเอียงเพราะกลัวหรือเพราะเกรงใจ
ความลําเอียงทัง. 4 ประการนี. เป็ นอันตรายอย่างมาก ทุกยุคทุกสมัยทีบ% ุคคลทีเ% ป็ นผูใ้ หญ่มหี น้าทีเ% กีย% วข้องใน
การปกครองบังคับบัญชาบุคคลอื%นด้วยแล้ว มีความลําเอียง (อคติ) อยู่เพียงข้อใดข้อหนึ%งเท่านัน. ก็จะทําให้เกิดความ
สูญเสียความยุตธิ รรม
โดยปกติคนเราชอบความซื%อสัตย์ ความยุติธรรม และเกลียดความลําเอียง การที%เราจะสร้างความซื%อสัตย์
ความยุตธิ รรม และหลีกเลีย% งความลําเอียงได้นนั . ค่อนข้างยาก วิธเี ดียวทีท% ําได้ คือ ฝึ กฝนจิตใจ โดยถือหลัก เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เราเกลียดความอยุตธิ รรม ความไม่ชอบธรรมอย่างไร คนอื%นก็เช่นเดียวกับเรา เกลียดความลําเอียงรักความ
ยุตธิ รรมเหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม ในเมื%อเรายังเป็ นปุถุชนอยู่ ก็ย่อมมีความลําเอียงอยู่เป็ นธรรมดาไม่มากก็น้อย แต่ เราก็ควร
พยายามสร้างความยุตธิ รรมให้มากด้วยการพยายามละความลําเอียงลง แม้เพียงเล็กน้อยก็ยงั ดีผูท้ จ%ี ะละอคติทงั . ๔ ได้
อย่างเด็ดขาดคือ พระสกทาคามิผลขึน. ไปเท่านัน.

ความยุติธรรมของข้าราชการไทย
อุปนิสยั ของข้าราชการไทยทีเ% ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการปฏิรูประบบราชการ ซึง% มีอย่างน้อย
10 ประการ ดังต่อไปนี.
1. การยึดถือระบบอุปถัมภ์ เป็ นอุปนิสยั ของข้าราชการทีน% ิยมชมชอบและนําระบบอุปถัมภ์มาใช้ ระบบนี.มสี ่วน
ทําให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมไปในแนวทางทีม% ขี า้ กับเจ้า บ่าวกับนาย ผูใ้ หญ่กบั ผูน้ ้อย ผูน้ ํากับผูต้ าม
2.การปกป้ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทางทีผ% ดิ การปกป้ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทางทีถ% ูกทีค% วรและสุจริตนัน. เป็ นสิง% ดี
เพราะการแสดงถึงการรักและไม่ทอดทิง. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีสว่ นทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีขวัญกําลังใจและผูบ้ งั คับบัญชา
ได้รบั การเคารพยกย่องมากขึน.
3. การทําตัวเป็ นนายประชาชน หมายถึงการทีข% า้ ราชการมีอุปนิสยั ทีเ% ป็ นผูอ้ อกคําสังหรื
% อผูป้ กครองประชาชน
และมีความคิด ว่า รู้ดีกว่ าประชาชน คือรู้ดีก ว่า ประชาชนมีค วามต้องการอะไรและเป็ นผู้จดั หาให้ รวมทัง. ชี.แ นะให้
ประชาชนปฏิบตั ติ ามความต้องการของตนหรือของรัฐบาลเป็ นหลักมากกว่าปฏิบตั งิ านความต้องการของประชาชนเป็ น
หลัก
4. การมีลกั ษณะตัวใครตัวมัน เป็ นลักษณะอุปนิสยั ของข้าราชการทีเ% รียกว่า"ปั จเจกชนนิยม" คือ ไม่สนใจทีจ% ะ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศหรือปฏิรปู ระบบราชการพร้อมกับหน่วยงานอื%น ๆ
5. การทําผักชีโรยหน้า หมายถึงการทีข% า้ ราชการมีอุปนิสยั ทีน% ิยมชมชอบกับการปฏิบตั งิ านอย่างฉาบฉวย ผิว
เผิน และตบตาโดยไม่คาํ นึงถึงความคงทนถาวร แต่มวี ตั ถุประสงค์เพื%อให้งานนัน. เสร็จทันการประกวด การมาตรวจงาน
หรือการมาตรวจเยีย% มของผูม้ อี าํ นาจทีส% ามารถให้คุณให้โทษแก่ขา้ ราชการผูป้ ฏิบตั งิ านนัน. ๆ

6. การปั ด ความรับ ผิด ชอบ ลักษณะอุป นิส ยั ที%ชอบปั ด ความรับ ผิด ชอบของข้า ราชการสังเกตได้จากการ
วางอํานาจทําตัวเป็ นทองไม่รรู้ อ้ น และมีการโยนงานกันโดยต่างฝ่ ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ ายหนึ%งเป็ นผูท้ าํ ให้ชกั ช้า4
7. การไม่ใฝ่ หาความรูเ้ พิม% เติม เป็ นอุปนิสยั ของข้าราชการทีพ% อใจความรูค้ วามสามารถเท่าทีม% อี ยู่ หรือแม้ไม่
พอใจแต่กไ็ ม่ต้องการทีจ% ะเสาะแสวงหาความรูเ้ พิม% เติม ไม่อยากที%จะรับรูห้ รือยอมรับเทคโนโลยีทท%ี นั สมัย สาเหตุส่วน
หนึ%งมาจากความคิดทีว% ่าถ้ามีความรูเ้ พิม% ขึน. แล้ว
8. การทําตัวเป็ นคนบุญหนักศักดิใหญ่
w ข้าราชการบางส่วนเป็ นชนชัน. ทีม% เี ชือ. สายของขุนนางเก่า และแต่เดิม
ถือกัน ว่าการรับ ราชการเป็ นการรับ ใช้พ ระเจ้าแผ่ นดิน ข้าราชการจึง มีฐานะทางสัง คมสูง แต่ ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว
ข้าราชการจัดได้ว่าเป็ นพวกชนชัน. ปกครอง
9. การชอบสัมมนาและฝึกอบรม การสัมมนาและฝึกอบรมนับเป็ นกิจกรรมทีเ% สริมความรู้ ความสามารถ ความ
ชํา นาญ และประสบการณ์ ใ ห้แ ก่ ข้า ราชการ จึง จัด ให้มีข.ึน เป็ น ประจํา โดยได้ร ับ งบประมาณจากรัฐ บาลหรือ จาก
หน่วยงานเอกชนทัง. ภายในและภายนอกประเทศ
10. คอร์รปั ชัน% หรือการฉ้อราษฎร์บงั หลวง หมายถึงการทีข% า้ ราชการมีความมุ่งหวังและมีอุปนิสยั ทัวไปที
%
ม% ุ่ง
แสวงหาอํานาจ ความมังคั
% งและเกี
%
ยรติยศจากระบบราชการ เป็ นอุปนิสยั ทีข% า้ ราชการแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์
จากการปฏิบตั ริ าชการในทางมิชอบ การคอร์รปั ชันทํ
% าให้ประชาชนได้รบั ความทุกข์มาก เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทีจ% ะ
ทนทานและทําให้รฐั ได้รบั ความเสียหายอย่างสุดคณานับ
ความยุตธิ รรม เป็ นสิง% ทีเ% ราแสวงหาและต้องการความยุตธิ รรม
ความยุตธิ รรม คืออะไร อันนี.ตอบยาก
ความยุตธิ รรมกับความเสมอภาค ไม่เหมือนกัน
ความยุตธิ รรม ต้องให้คนได้รบั สิง% ทีเ% ขาควรจะได้รบั ถ้าเขาควรได้รบั รางวัลก็ให้รางวัล ถ้าเขาควรได้รบั โทษ ก็
ให้ได้รบั โทษ นี%เรียกว่าความยุตธิ รรม
ความยุตธิ รรมจริงๆนัน. คืออะไร ส่วนมากใครทีไ% ด้รบั ผลประโยชน์ คนนัน. ก็ว่ายุตธิ รรม คนเสียประโยชน์เขาก็
ว่าไม่ยุตธิ รรม ถ้าอย่างนัน. ความยุตธิ รรมจริงๆคืออะไร บอกไปนิดหนึ%งแล้วว่า ในภาคปฏิบตั ิ ต้องให้เขาได้รบั สิง% ทีค% วร
ได้รบั ถ้าเขาควรได้รบั รางวัลก็ให้เขารับรางวัล ถ้าเขาควรได้รบั โทษ ต้องให้เขาได้รบั โทษ
บางคนบอกว่าความยุตธิ รรมจริงๆไม่มี หรือมี แต่ไม่รอู้ ะไร ความยุตธิ รรมเป็ นสากล เป็ นจริงในตัวเอง หรือว่า
ไม่เป็ นสากล ไม่เป็ นจริงในตัวเอง หรือว่าเป็ นสิง% ประดิษฐ์ มันเป็ นสิง% ทีแ% ล้วแต่ใครเป็ นคนตัดสิน
มนุษย์เราโดยปกติ โดยทัวไปมี
% อคติ เข้าข้างตัวเองบ้าง เข้าข้างพวกพ้องของตัวเองบ้าง ทัง. ยังเกลียดชังผูอ้ %นื
และพวกอื%น
ความยุตธิ รรม หมายถึง มีความเทีย% งธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มอี คติ
คือ ความลําเอียง ซึง% ความลําเอียงนี. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ 4 อย่าง คือ ลําเอียงเพราะความรัก ลําเอียง
เพราะความโกรธ ลําเอียงเพราะความกลัว และลําเอียงเพราะความหลง การพิจารณาเลื%อนตําแหน่ งก็พจิ ารณาจาก
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมความดี ผูน้ ําทีป% ฏิบตั ไิ ด้ดงั นี.ย่อมเป็ นทีร% กั ของหมู่ชน ได้คนทีม% คี วามรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรมความดี มาเป็ นบริวารอยู่เสมอ

ธรรมาภิ บาลในการบริ หารราชการ
ธรรมาภิบาล หรือในกฎหมายใช้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด% ี หรือศัพท์บญ
ั ญัติราชบัณฑิตยสถานว่า
วิธกี ารปกครองทีด% ี (อังกฤษ: good governance) เป็ นคําซึง% ความหมายนัน. ยังไม่แน่ ไม่นอน ปรากฏใช้ในวรรณกรรม
ทางการพัฒนาระหว่างประเทศเพื%อพรรณนาวิธกี ารที%สํานักราชการบ้านเมืองจะดําเนินกิจการบ้านเมืองและบริหาร
ทรัพยากรบ้านเมืองไปในทางทีร% บั ประกันว่าสิทธิมนุษยชนจะบังเกิดผลจริงได้เช่นไร
4

ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา, ข้าราชไทยในปัจจุบนั , (กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟวิง% , 2548), หน้า 89 – 91.

คําว่า "อภิบาล" ใน "ธรรมาภิบาล" นัน. หมายถึง "กระบวนการทําคําวินิจฉัย และกระบวนการเพื%อบังคับใช้
(หรืองดเว้นจากการบังคับใช้) ซึ%งคําวินิจฉัยนัน. " และยังใช้แก่องค์กรใดก็ได้ ไม่ว่า บริษัทห้างร้าน หน่ วยงานการ
ปกครองระดับท้องถิน% ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาคส่วนอื%น ๆ ในสังคม
แนวความคิดเรื%อง "ธรรมาภิบาล" นัน. มักปรากฏว่าใช้เป็ นแบบแผนเปรียบเทียบหน่ วยงานทางการเมืองและ
เศรษฐกิจทีก% า้ วหน้ากับทีไ% ร้ประสิทธิภาพ แต่ทค%ี วามหมายของคํา "ธรรมาภิบาล" ยังสรุปมิได้นัน. ก็เนื%องจากในโลกร่วม
สมัยนี. รัฐประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา มีการปกครองที% "ประสบผลสําเร็จ" เป็ นอันมาก
สถาบันต่างๆ ในรัฐเหล่านี.จงึ มักกําหนดมาตรฐานไว้เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของตนกับของสถาบันในรัฐรูปแบบอื%นๆ
ต่างๆ กันไป นอกจากนี. ยังเป็ นเพราะว่า คํา "ธรรมาภิบาล" นัน. จะมุ่งหมายถึงบุคคลใดในการปกครองก็ได้ องค์การ
ด้านความช่วยเหลือกับทัง. เจ้าหน้าทีบ% า้ นเมืองในประเทศทีเ% จริญแล้วจึงมักนิยามคํานัน. ต่างๆ กันไปแล้วแต่บริบท เพื%อ
วางข้อกําหนดและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบวาระและอุดมการณ์ของตน
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที%ดี หรือหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัด
ระเบียบเพื%อให้สงั คมของประเทศทัง. ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
และตัง. อยู่ใน ความถูกต้องเป็ นธรรม ตามหลักพืน. ฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด% ตี ามแผนภาพ ดังนี.
1. หลักนิตธิ รรม หมายถึง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็ นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ ตัวบุคคล จะต้องคํานึงถึงความเป็ นธรรม และความยุตธิ รรม รวมทัง.
มีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถู
%
กต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อม
กัน เพื%อให้บุคลากรมีความซื%อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็ นนิสยั ประจําชาติ
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการ
ทุจริต คอร์รปั ชัน% โดยทีเ% รื%องทุจริต คอร์รปั ชัน% ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใส
เป็ นคําศัพท์ทใ%ี ห้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจ
ง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี. เพื%อเป็ น สิริม งคลแก่บุคลากรที%
ปฏิบตั ิงานให้มคี วามโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสังในองค์
%
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช ทีไ% ด้ทรงมีพระราชกระแสรับสัง% ได้แก่ ผูท้ ม%ี คี วามสุจริต และบริสุทธิใจ
w แม้จะมีความรูน้ ้อยก็ย่อมทําประโยชน์
ให้แก่สว่ นรวมได้มากกว่าผูท้ ม%ี คี วามรูม้ าก แต่ไม่มคี วามสุจริต ไม่มคี วามบริสทุ ธิใจ
w
4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี%ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการเกีย% วกับการตัดสินใจในเรื%องต่าง ๆ เช่น เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และหรือ คณะทํางานโดย
ให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที% ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปั ญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นทีแ% ตกต่าง รวมทัง. ความ
กล้าทีจ% ะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง
6. หลักความคุ้ม ค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที%มจี ํากัด เพื%อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยังยื
% น

บทสรุป
การบริหารราชการและระบบราชการมีความสําคัญต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของประชาชน การบริหารราชการ
อาจเข้าไปมีบทบาทในการทางภารกิจหรือการทําบริการสาธารณะค่อนข้างสูง และจะเป็ นกรอบทิศทางทีจ% ะกําหนด กล
ยุทธ์ และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื%อนประเทศ ให้บรรลุเป้ าหมาย และดําเนินงานไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื%นอย่างมีคุณภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการด้วยการใช้
ยุทธศาสตร์ประเทศเป็ นตัวนํ ามี ภูมคิ ุม้ กันทีด% ี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทัง. ภายในและภายนอก เพื%อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์ โดยมี เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ สร้างความเชื%อถือ
ไว้วางใจ พัฒนาสุข ภาวะ และมุ่งสูค่ วามยังยื
% น โดยการนําหลักพุทธรรมเข้ามามีบทบาทในการบริการราช เช่น หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า กล่าวโดยสรุ ปก็คือ
หลักธรรมาภิบาล นันเอง
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