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การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสถานีตํารวจ 

 

บทนํา 

  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหลักธรรมรัฐและ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปน

ธรรมนั้นไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยู

รวมกัน เปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆ ป ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกัน ในบานเมืองและ

สังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและ

พัฒนาสังคมให มีความยั่ งยืน ปจจุบันแนวคิดเ ก่ียวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยาง

กวางขวาง  ท้ังองคการภาครัฐและภาคเอกชนไดใหความสําคัญ  และนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับ

การบริหารองคการ 

 ธรรมาภิบาลเก่ียวของกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความ

เปนอิสระในการบริหารงาน  การลดการควบคุม  ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม

เปาหมายสถาบันท่ีทําหนาท่ีบริหารงานภาครัฐ นอกจากจะตองกําหนดบทบาทของตนอยางชัดเจน

แล ว มี คว ามพร อม ท่ี จะ ถูกตรวจสอบ  ต อแนวทา งการ ใช อํ าน าจ ในการดํ า เ นิ น ง าน    

 

ความหมายของธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  เปนแนวทางสําคัญในการ

จัดระเบียบใหสังคมรัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน 

 ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ  ฝายปฏิบัติการ  ฝายราชการ  และฝายธุรกิจ  สามารถอยู

รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง   กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและ

เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะ

วิกฤติ  ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต    เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม  ความโปรงใส  และ

ความมีสวนรวม  อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ

กระแสโลกยุคปจจุบัน 

 

ท่ีมาของหลักธรรมาภิบาล (ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ธรรมาภิบาล : หลักการเพ่ือการบริหารรัฐกิจแนวใหม 

วารสารสถาบันพระปกเกลา ป 2546 เลม 2) 
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 ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตมีสอนอยูในหลักศาสนาตางๆ อยูแลว แตมิไดเรียกอยางท่ีเรียก

กันในปจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีกันมาตั้งแต

พุทธกาลแลว โดยหากเราพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา จะเห็นวาเปนหลักธรรมท่ีสอดคลองกับ

เรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหมและมีการนํามาใชในการบริหารงานอยางตอเนื่อง แมกระท่ังใน

ศาสนาอ่ืนๆ ก็คิดวามิไดแตกตางกันมากนัก มีคําสอนมากมายท่ีระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาล

หรือการบริหารจัดการท่ีดี อาทิการเปนคนสมบูรณแบบ หรือ ideal person นั้นจะนําหมูชนและ

สังคมไปสูสันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปดวยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต) , 

2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซ่ึงเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่ง

ท้ังหลาย รูหนาท่ีของตนเอง อันจะทําใหปฏิบัติงานตรงตามหนาท่ี มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุง

หมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานท่ีทํา ทําใหทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิด

ประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ เปนอยางไร และทําการ

ตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลาท่ีพึงใชในการ

ประกอบกิจ หนาท่ีการงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รูชุมชน รูจักถ่ิน ท่ีชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในท่ี

ชุมชน รูระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทําใหประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ของทองถ่ินนั้น รูบุคคล  รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคล เปนการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

สันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานไดในท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของอีกมากมาย จึง

อาจกลาวไดวา  ธรรมาภิบาลสําหรับคนไทยแลวมิใชเรื่องใหมแตอยางไร เพียงแตมีไดนํามาปฏิบัติให

เกิดผลเปนรูปธรรม 

 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีไดเผยแพรสูสังคมไทย  โดยองคกรพัฒนาในประเทศและ

ตางประเทศ  รวมท้ังนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการท่ีดีในการสนับสนุน

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดหยิบยกปญหาท่ีเปนผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการท่ีไมดี   

และแนวทางสรางระบบท่ีดีข้ึนมาเปนประเด็นในการสรางความเขาใจและระดมความเห็น จาก

ประชาชนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเปนผลใหภาคประชาชน  ภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวใน

เรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง หลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ  หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส 

สํานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 อยางไรก็ดี มีคนจํานวนมากท่ีไมเขาใจเรื่องของธรรมาภิบาลแมกระท่ังคําจํากัดความของ  

ธรรมาภิบาล ซ่ึงไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด คําวา governance เปนเรื่องของ การอภิบาล เปน

วิธีการใชอํานาจ ขณะท่ี good governance เปนการรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เปน          

ธรรมาภิบาล เปนวิธีการท่ีดีในการอํานาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยหลัก         

ธรรมาภิบาล สามารถนําไปประยุกตใชไดในภาคตางๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปจเจกชน 
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และองคกรระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาล คือเพ่ือการมีความเปนธรรม 

ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการท่ีจะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาล ข้ึนมาไดก็

คือ การมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได และการมีสวนรวมเปนสําคัญ แตอาจ

ประกอบไปดวยหลักการอ่ืนๆอีกไดดวยแลวแตผูนําไปใช โดยสภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลอาจ

ประกอบไปดวยกฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศและ

วัฒนธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , 2545) ซ่ึงลวนเอ้ือหรือไมเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีดี 

 ธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ท่ีมุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการท่ี

เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพ่ือการ

บริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนํามาซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุดคือ ความเปนธรรม , ความสุจริต, 

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรท่ี

นํามาใช หลักการท่ีมีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึก

รับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการ

คํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีนั้นไดระบุไว 6 หลักการดังกลาวมาแลวและกลายเปน

หลักการสําคัญท่ีมีการนํามาใชในประเทศไทยอยางกวางขวางอยูในปจจุบันนี้ แตก็มีคําถามวาหลักการ

ตางๆนี้หมายถึงอะไร แลวจะทราบไดอยางไรวามีธรรมาภิบาลแลวหรือยัง มีมากหรือนอย ตอง

ปรับปรุงอะไรอีกบาง คําตอบท่ีอาจเปนไปไดก็คือการจัดทําตัวชี้วัดเพ่ือผูใชจะไดเขาใจและนําไปใช

ตรวจสอบตนเองและผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนได 

 

การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ธรรมาภิบาล : หลักการเพ่ือการ

บริหารรัฐกิจแนวใหม วารสารสถาบันพระปกเกลา ป 2546 เลม 2) 

การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น  จะเนนท่ีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

ม่ันคง  ไมลมละลาย ไมเสี่ยงตอความเสียหาย  พนักงานมีความม่ันใจในองคการวาสามารถปฏิบัติงาน

ในองคการไดในระยะยาว  การนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารนั้น เพ่ือใหองคการมีความนาเชื่อถือ

และไดรับการยอมรับจากสังคม 

 ปจจุบันการบริหารงานในภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก  ในเรื่องของ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน  ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ  ก็เพ่ือให

ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหนวยงาน

ภาครัฐจะลดลง  ซ่ึงสิ่งท่ีจําเปนในการบริหารงานของหนวยงานในภาครัฐ ไดแก 
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1. ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได 

2. ความโปรงใส 

3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

4. การสรางการมีสวนรวม 

5. การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6. การตอบสนองท่ีทันการ 

7. ความเห็นชอบรวมกัน 

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. ความเสมอภาคและความเก่ียวของ 

1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได 

ความรับผิดชอบ คือ บุคคล  องคการ  และผูท่ีทําหนาท่ีในการตัดสินใจ  ซ่ึงหนาท่ีเก่ียวกับ 

การบริหารงานภาครัฐ  ตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเก่ียวกับการกระทํา  กิจกรรม  หรือ

การตัดสินใจใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอสาธารณะ  ความรับผิดชอบท่ีกลาวมา หมายถึง การเปดเผย

ขอมูล  การมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค  และตรวจสอบได  โปรงใส  และ

ดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 

 2. ความโปรงใส 

ความโปรงใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบชัดเจน การ

ดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ นั้น   สาธารณะชนสามารถรับทราบ และมีความม่ันใจได

วา  การดําเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายของ

นโยบาย 

3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

การท่ีองคการภาครัฐใชอํานาจหนาท่ี  หรือการแสวงหาผลประโยชนในทางสวนตัว เหลานี้ถือ

เปนการทุจริต และการประพฤติมิชอบท้ังตอองคการภาครัฐเองและองคการในภาคเอกชน  การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส   รวมไปถึงการปฏิรูประบบ

ราชการจะเปนเครื่องมือในการปราบปรามการฉอฉล  และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

4. การสรางการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหกับประชาชน  หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขามามีบทบาทใน

การตัดสินใจดําเนินนโยบาย  มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน  การมีสวนรวมจะ

กอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ  และเรียกรองในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการทําดําเนินงาน

ของรัฐไดเปนอยางดี 

5. การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง 
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ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ  มีการให

ความเสมอภาคเทาเทียม  และเปนธรรมกับทุกฝาย  มีกฎหมายท่ีเขมแข็ง มีการระบุการลงโทษท่ี

ชัดเจน  และมีผลบังคับใชไดจะเปนสิ่งท่ีชวยพัฒนาระบบการปกครอง  เพ่ือปองกันการละเมิดหรือฝา

ฝน  การมีระบบกฎหมายท่ีดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 

6. การตอบสนองท่ีทันการ 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การใหการตอบสนองท่ีทันการตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ในเวลาท่ี 

ทันการ 

7. ความเห็นชอบรวมกัน 

สังคมท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันไป  ธรรมาภิบาลจะทําหนาท่ีเปน

ตัวกลางในการประสานความตองการท่ีแตกตาง  ใหอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวมและของ

องคการเปนหลัก 

 8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น  ตองการใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ 

การใชหลักธรรมภิบาลทําใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได  อีกท้ังยัง

เปนกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ  โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม ท้ังนี้

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ  เพราะการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนใน

องคการ  เปนการสรางสํานึกท่ีดีในการบริหารงาน  และการทํางานในองคการ  และจัดระบบ         

ท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกท่ีดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ไมสิ้นเปลือง  การติดตามการทุจริต  ความโปรงใส  โดยคํานึงถึงผูท่ีเก่ียวของท่ีจะไดรับ

ผลกระทบ  เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐนั้น  จะเก่ียวของกับ

ประชาชนโดยตรง 

 

การบริหารงานภายในสถานีตํารวจ 

 1. การบริหารเพ่ือการใหบริการท่ีดีแกประชาชน ถือวาสถานีตํารวจเปนหนวยงานใน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนจุดยุทธศาสตรของการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจท่ีสําคัญ         

ท่ีมีความใกลชิดกับชุมชนและประชาชนมากท่ีสุด สถานีตํารวจจึงถือเปนตัวแทนของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติในทุกดาน หากขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานีตํารวจ ยอมรับและถือวาอาชีพ

ตํารวจเปนอาชีพหนึ่งท่ีตองทําหนาท่ีในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชน เพ่ือใหสังคมอยูอยาง

สงบสุข ตองปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตยสุจริต ใหบริการประชาชนอยางเต็มความสามารถ 
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ประชาชนยอมเกิดความรูสึกท่ีดีและศรัทธาขาราชการตํารวจโดยสวนรวม แตหากขาราชการตํารวจใน

สถานีตํารวจปฏิบัติในทางตรงกันขาม มุงแตแสวงหาผลประโยชนใสตนเอง โดยไมคํานึงถึงความผาสุก

ของประชาชนในสังคมแลว ก็จะสงผลกระทบตอประชาชนตอภาพพจนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีขาราชการตํารวจโดยเฉพาะหัวหนาสถานีตํารวจจะตอง

เปนผูนําในการปฏิบัติหนาท่ีและพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสถานีตํารวจ และขาราชการตํารวจท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีประจําสถานีตํารวจ จะตองรวมมือกันปฏิบัติหนาท่ีในระดับสถานีตํารวจให มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนท่ียอมรับของประชาชนโดยเร็วท่ีสุด ในการบริการท่ีดีตอประชาชน โดยยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง และใหหนวยงานในสังกัดถือเปนกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีให

ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ “ตํารวจยิ้มรับประทับใจ (Police 

Service mind)” เพ่ือเปนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจใหเกิดผล เปนรูปธรรม 

และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปลูกจิตสํานึก สรางคานิยมในการใหบริการท่ีดีแกประชาชน หรือผูมาติดตอ

ราชการ ตลอดจนเปนการเพ่ิมความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ ความเชื่อถือและศรัทธาใหกับประชาชน

ดวยการมีจิตวิญญาณในการใหบริการ (Service Mind) ถือเสมือนวาประชาชนเปนเสมือนลูกคาท่ีมา

รับบริการ เสมือนญาติมิตรท่ีตองการการเอาใจใสอยางใกลชิด โดยการใหการบริการดวยความสุภาพ

ออนโยนดวยรอยยิ้ม มีความเปนมิตรไมตรี และเอาใจใสดูแลทุกขสุขของประชาชนทุกระดับอยาง

เสมอภาคท้ังภายในและภายนอกสถานีตํารวจ รวมท้ังมีรูปแบบการแสดงออกและการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม เกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือ และศรัทธากับประชาชนอยางแทจริง และสามารถลดชวงระหวาง

ตํารวจกับประชาชน ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีของขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนสมกับ คําวา “ผูพิทักษสันติราษฎร” อยางแทจริง รับใชประชาชนทําโดยมีจิตสํานึก มี

อุดมการณและจะตองมีการฝกอบรมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมเปนอันดับแรกท่ีจะเขาไปสู

ตําแหนงเจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจะไปกระทบถึงสิทธิของประชาชนในเรื่อง

สิทธิในรางกาย ชีวิต ทรัพยสิน ความเปนอยูสวนตัวซ่ึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็ไดบัญญัติเอาไวดวย

เปนเรื่องสําคัญ สิทธิบางอยาง เชน สิทธิในชีวิต รางกายเปนสิทธิตามธรรมชาติติดตัวกับมนุษยมา

ตั้งแตเกิด ดังนั้น องคกรระดับโลก เชน องคการสหประชาชาติ ไดใหความสําคัญ และคุมครองสิทธิ

ของมนุษย ประเทศไทยเชน ไดใหความสําคัญถึงสิทธิดังกลาวเปนอยางมาก โดยไดเขาเปนภาคีของ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อีกท้ังไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเรื่องมา 

 2. การบริหารงานดานงานปองกันและปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีภารกิจใน

การบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน ในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย

อาญาท้ังปวงนั้น ยอมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของประชาชน ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ี

ตํารวจตองใชความระมัดระวังใหอยูภายใตกฎหมายบัญญัติ การจับกุมสอบสวน ผูกระทําผิดกฎหมาย 
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ตลอดจนผูเสียหาย เปนมาตรการปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมท่ีไดผล และเปนสิ่งจําเปน 

กฎหมายจึงบัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ จับกุม สืบสวน สอบสวนและดําเนินคดีได 

ตามเง่ือนไขตางๆ ของกฎหมายอยางรัดกุม บังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3. การบริหารงานในดานการสอบสวน พนักงานสอบสวนนอกจากมีอํานาจจับกุมผูกระทํา

ผิดไดในฐานะพนักงานตํารวจท่ัวไปแลวพนักงานสอบสวนยังสามารถจับกุมสอบสวนผูกระทําผิดไดใน

ฐานะพนักงานสอบสวนท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจไวโดยเฉพาะเชนการสอบสวนเด็ก เยาวชน และ

สตรี ตามบทกฎหมายท่ีใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะนั้น ซ่ึงยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยู 

จึงเห็นควรปรับแกเสียใหม ตลอดจนเยียวยาฝายผูเสียหาย หรือเหยื่อผูไดรับผลรายในการกระทําผิด 

ใหไดผลดียิ่งข้ึนตอไป เด็กเยาวชนและสตรีคนชรา ซ่ึงเปนผู มีสติ ปญญา ความสามารถ และ

ประสบการณยังนอยกวาผูอ่ืนมาก ผูท่ีไดกระทําความผิดมาดําเนินการตามกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแตเม่ือ

มีการจับกุม การควบคุม การสอบสวน การฟองคดี และการพิจารณาพิพากษาของศาล การ

ดําเนินการดังกลาวตางก็มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะคนหาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตางๆ ไมวาจะ

เปนพยานหลักฐานทางเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุรวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนๆ ทุกชนิดเพ่ือนํามา

พิสูจนใหไดวา ผูท่ีกระทําผิดหรือผูตองหาหรือจําเลยนั้นเปนผูกระทําผิดหรือไม เพียงไร สมควรท่ีจะ

ไดรับโทษหรือไมอยางไร เจาหนาท่ีตํารวจก็จะตองยึดหลักกฎหมาย คุณธรรม ยุติธรรมใหกับ

ประชาชนในการดําเนินคดีดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง การสอบสวนเด็ก เยาวชนและสตรี เปน

ผูตองหาในอํานาจของพนักงานสอบสวน ซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจสอบสวนไวเฉพาะ (โดยเนนท่ีการ

สอบสวนเด็กเปนผูถูกกลาวหา หรือตองหาคดีอาญาโดยเฉพาะ) พนักงานสอบสวนมีสถานะอยู 2 

สถานะ คือเปนพนักงานตํารวจท่ัวไป และเปนพนักงานสอบสวนซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิด และเพ่ือจะเอา

ตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษตามกฎหมาย 

4. การบริหารงานดานบริการงานจราจร  ตํารวจจราจร เปนตํารวจท่ีใกลชิดประชาชนมาก

ท่ีสุด จึงทําใหประชาชนมองตํารวจจราจรเปน ๒ ภาพลักษณซอนกันอยู กลาวคือ มองภาพของตํารวจ

จราจรไปในทางท่ีไมดีวา ตํารวจจราจรชอบแกลงจับกุมเพ่ือแสวงหาผลประโยชน แตอีกมุมหนึ่งมอง

ภาพตํารวจจราจรวา ตํารวจจราจรตรากตรําแดด ฝนตองทนตอมลพิษรอบขางเปนตํารวจท่ีนาสงสาร

และนาเห็นใจมากกวาตํารวจอ่ืนๆ จะเห็นไดวา “ตํารวจจราจร” สามารถประชาสัมพันธตัวเองได

หลายรูปแบบ เชน การใหบริการ การแสดงกิริยามารยาท การใชคําพูด การมีน้ําใจ ผนวกกับความ

เหน็ดเหนื่อย ตองตรากตรําสรางความประทับใจใหกับประชาชนได ดวยการลบทัศนคติเดิมๆ ของ

ประชาชนออกไป จากมองวาตํารวจชอบแกลงจับเพ่ือแสวงหาผลประโยชน เปนตํารวจจราจรท่ีดี   
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หลักธรรมาภิบาลท่ีควรนํามาใชในการบริหารงานในสถานีตํารวจ 

• การมุงใหบริการแกประชาชนไมใชการกํากับ ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ

จึงไมเพียงแตตอบสนองตอความตองการของประชาชน แตตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับประชาชน  

• การสํารวจความสนใจและความตองการของสาธารณชน เพ่ือสรางความสนใจรวมและ

รับผิดชอบรวมกัน 

• การใหคุณคาแกประชาชนในฐานะของการเปนพลเมืองมากกวาการเปนผูประกอบการ โดย

ขาราชการตํารวจจะยอมรับท่ีจะเปนผูชวยเหลือสังคมมากกวาการเปนผูจัดการธุรกิจท่ีคิดและทํา

เสมือนเงินหลวงเปนเงินของตนเอง 

• การคิดอยางมีกลยุทธ แตปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย นโยบายและโครงการตางๆจะ

สนองความตองการของสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผลหากมีการทํางานรวมกัน 

• การตระหนักวาการมีสํานึกรับผิดชอบไมใชเรื่องงาย ขาราชการไมควรสนใจแคเรื่องของการ

ทํางานตามนโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยูรอดของตน แตตองสนใจเรื่องของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจ

สาธารณะดวย 

• การบริการมากกวากํากับ มีการสรางคานิยมรวม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนการทางนโยบายถือเปนการสรางความสัมพันธและคานิยมรวมกันดวย 

• การคํานึงวาประชาชนเปนผูมีคุณคาไมใชแคผลผลิต หนวยงานราชการตางๆจะประสบ

ความสําเร็จในระยะยาวหากดําเนินการดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและสรางการเปน

ผูนํารวมกันกับประชาชนบนพ้ืนฐานของการเคารพประชาชน 

เม่ือพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมท่ีแลวจะพบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ      

เปนหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหมนี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปน

หุนสวนในการดําเนินกิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ เม่ือเปนพลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ           

การเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม การทํางานอยางโปรงใส การทํางานท่ีมีหลักการ การยึดหลักนิติ

ธรรมจึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จัดเปนคัมภีรสําคัญของการ

บริหารรัฐกิจแนวใหมท่ีครอบคลุมประเด็นตางๆ ท้ังหมด โดยพิจารณาไดจากการมีเจตนารมณท่ีมุง

สงเสริมสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเปนมนุษย  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน            

การตรวจสอบอํานาจรัฐ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีและสงเสริมการกระจายอํานาจ

เปนสําคัญ จึงกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุงกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองแลวยังมุงให

เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผนดินโดยยึดหลักการบริหารแนวใหมอีกดวย อนึ่งหลักการ 
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การบริหารแนวใหมท่ีกําลังเปนกระแสอยูในขณะนี้คือ การบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล  

(Good Governance) ซ่ึงหนวยงานของตํารวจสามารถนํามาใชในการบริหารงานภายในสถานีตํารวจ

ไดเปนอยางดี 

 

บทสรุป 

เพ่ือใหหนวยงานระดับสถานีตํารวจ นําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและยั่งยืน

จําเปนตองมีปจจัยสําคัญหลายๆ ปจจัย ท่ีนอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานและ

ผูบริหารแลว คือ ความตอเนื่องหรือความยั่งยืนของการเปนประชาธิปไตยและความม่ันคงของ

ประเทศ เพราะประชาธิปไตยคอนขางเปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตาม

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายท่ีแทจริงอยูอยางกวางขวาง แตมิติ

ท่ีสําคัญของประชาธิปไตยก็คือการแขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การเปน

ประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งท่ีจะชวงทําใหการบริหารจัดการท่ีดี หรือ

ธรรมาภิบาลคงอยูได เนื่องจากตราบใดท่ีไมเปนเผด็จการ ประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น   

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ทําใหเกิดความโปรงใส 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆ มีสํานึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมี

ขอดี คือเปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เพ่ือหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการ

ใชความรุนแรง ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียง

โดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนํามาสูการ

หลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทาเทียมกันทางการเมืองและ

ประชาธิปไตยแนวใหมนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ  

หลักการมีสวนรวมของประชาชน จะเกิดข้ึนยากมากเพราะตราบใดท่ีประชาชนไมสามารถ

แสดงความคิดเห็นตอการทํางานของภาครัฐได ตราบนั้นผูมีอํานาจสามารถทํางานไดยากยิ่ง เพราะ

ตองคอยตอบคําถาม ตองใหขอมูล ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆ มารวมรับรู 

ตัดสินใจ และท่ีสําคัญหากใชหลักการนี้มากๆ การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนํามาสู

การหลุดจากอํานาจได อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธิปไตยท่ียั่งยืนและความยั่งยืนของ

ประชาธิปไตยจะเกิดไดตองมีประชาชนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปนประชาธิปไตย มีความ

เชื่อม่ันสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีสวน

รวมทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ผูนําเปนผูแทนประชาชนอยางแทจริง 

มาจากการเลือกตั้งของประชาชน การใชหลักธรรมภิบาลทําใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานได 0  อีกท้ังยังเปนกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ 0  โดยมีประชาชนหรือองคการ
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ภายนอกมีสวนรวม 0 ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ 0  เพราะการสราง

ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการ  เปนการสรางสํานึกท่ีดีในการบริหารงาน 0  และการทํางานใน

องคการ 0  และจัดระบบท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกท่ีดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  ไมสิ้นเปลือง 0  การติดตามการทุจริต 0  ความโปรงใส 0  โดยคํานึงถึงผูท่ี

เก่ียวของท่ีจะไดรับผลกระทบ 0  เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

นั้น  จะเก่ียวของกับประชาชนโดยตรง 

------------------------------------------- 
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