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ความหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อมูลเบื้องต้น เหตุผลและความจ าเป็นของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สรุปสาระส าคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
สรุปสาระส าคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรณีตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ความหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



โสภณ จันทวงค์ (2557 : 15) กล่าวว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง 
การจัดระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน สามารถ
ร่วมกันรับผิดชอบ ในระบบบริหารกิจการดังกล่าวด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้
โอกาสตรวจสอบได้ ตลอดจนขยายกิจการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

ความหมายการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี



ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542 : 13-14) ให้ความหมายของ ค าว่า    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี อันเป็นแนวทางส าคัญ
ในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ 
เพื่อบรรเทา ป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ
โปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแส
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ความหมายการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี



ความหมายการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

ณดา จันทร์สม (2548 : 2) กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจ และการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะ และ        
สิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหารจัดการที่ดีต้องปราศจากการบิดเบือน การใช้ประโยชน์
ทางที่ผิด คอรัปช่ัน และเป็นไปตามกฎหมาย



ความหมายการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

Agere (2002 : 25) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล 
คือการมีส่วนร่วมการรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็น
หลักประกันว่าการด าเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรรับของสังคม
ส่วนร่วม และให้ความมั่นใจว่าเสียงของคนยากจน และด้อยโอกาส เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
และด าเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การขาดธรรมาภิบาล ท าให้
เกิดความเสียหายเอง ตัวอย่างเช่น โครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่ดี อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ เพราะ
ไม่ได้ผ่านการก่อให้เกิดความรับผิดชอบที่พร้อมให้สาธารณะตรวจสอบได้ จึงมีการฉ้อราษฎร์บัง
หลวง หรือเปิดช่องให้กลุ่มชนชั้นน าเข้ามาหาประโยชนจ์ากรัฐอย่างไม่ถูกต้อง



สรุปความหมายการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วน ของสังคมเข้าด้วยกัน คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคม
ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความ
แข็งแรง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผล
ให้การพัฒนาประเทศชาตเิป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

ฉบับที่ 1

พ.ศ.๒๕๔๖

ฉบับที่ ๒

พ.ศ.๒๕๖๒



ข้อมูลเบื้องต้น เหตุผลและความจ าเป็น

๑.  มีการปฏิรูประบบราชการ
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

พ.ศ.๒๕๔๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖  

มีผลบังคับใช้  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖    

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ.๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 

มีผลบังคับใช้  วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

เหตุผลของการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมา



พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ.๒๕๔๖

เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ

การตอบสนองความต้องการ

มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ

เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ

มีประสิทธิภาพ



หมวด ๑ 

การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี

สาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกา การบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น

๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

๗.    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ



หมวด ๒ 

การบรหิารราชการ
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของ

ประชาชน

เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมายของ
การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ใน
แนวทางที่ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ

โดยให้มีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ

ให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน ความสงบ
และความปลอดภัย
ของสังคมส่วนรวม 

ประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ



หมวด ๓ 

การบรหิารราชการ
เพื่อใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ

การบริหารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ส าหรับงานนั้นๆ โดย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานได้อย่างชัดเจน ซึ่ งจะแสดงผลถึง
ความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน

๑. การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท า
ไดอ้ย่างชัดเจน

๒. การบริหารราชการแบบบูรณาการ
๓. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๔. ความตกลงในการปฏิบัติงาน
๕. การก าหนดแผนบริหารราชการ

หมวด ๓ เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบตัริาชการเพือ่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์



หมวด ๔ 

การบรหิารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิความคุ้มค่า
ในเชิงภารกจิของรัฐ

บทบัญญัติในส่วนนี้ เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วน
ราชการทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและสามารถวัด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
ปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้

๑. หลักความโปรง่ใส

๒. หลักความคุ้มค่า

๓. หลักความชดัเจนในการปฏิบตัิราชการ (หลักความรบัผิดชอบ)



หมวด ๕ 

การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

ก าหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพื่อเป็นการลด
ระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือ
การปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. การกระจายอ านาจการตัดสินใจ

๒. การจัดตั้งศูนย์บรกิารร่วม



หมวด ๖  

การปรบัปรุงภารกจิ
ของส่วนราชการ

๑. การทบทวนภาระกิจ

๒.   การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
นโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้



หมวด ๗  

การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน

ก าหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถ
ตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
ต่อไป โดยมีสาระส าคัญดังนี้

๑. การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๒. การจัดระบบสารสนเทศ

๓. การรับฟังข้อร้องเรียน

๔. การเปิดเผยข้อมูล



หมวด ๘

การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

บทบัญญัติ ในหมวดนี้มีขึ้นเพื่อการวัดผลการปฏิบัติ ราชการว่า
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่ก า หนดขึ้นไว้หรือไม่ คุณภาพ และความ
พึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการภายในองค์กร โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้

๑. การประเมินผลส่วนราชการ

๒. การประเมินผู้ปฏิบัติงาน



หมวด ๙  

บทเบ็ดเตล็ด

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ

ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอื่นก าหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดท า แผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ขอบเขตของการบงัคับใช้

๑. การบังคับใช้กับส่วนราชการ
๒. การบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๒



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ฉบับที่ 1

พ.ศ.๒๕๔๖

ฉบับที่ ๒

พ.ศ.๒๕๖๒

มีสาระส าคัญ ดังนี้

๑.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

๒.  การปรับโครงสร้างส่วนราชการ

๓.  การยกระดับภาครัฐโดยการ
เชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล



การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ

ระยะ ๔ ปี

ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระยะ ๕ ปี

(มาตรา ๙)

ช่วงแรก พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕



การปรับโครงสร้างส่วนราชการ
(มาตรา ๗)ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ

สมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่



ห้ามจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรือหน้าที่เหมือนกับส่วนราชการ
ที่ได้มีการยุบเลิก โอน หรือรวม ไปแล้ว (มาตรา ๘)

ยกเว้นเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. จึงจะจัดตั้งได้



การยกระดับภาครัฐโดยการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

(มาตรา ๖)
การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน

ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
ที่ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ก าหนด

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



(มาตรา ๑๐)

จัดท าแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
ภายใน ๙๐ วัน

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

หัวหน้าส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

บริการ
ประชาชน ติดต่อ

ประสานงาน



การปรบัปรุงดงักลา่ว จะท าให้เรามีภาครัฐทีม่ีการท างานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและมีขนาดที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เชือ่มโยงข้อมูลเพือ่บรกิารประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพเพือ่ชีวิตที่ดขีึน้ของประชาชน



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



อ้อวดี  สุนทรวิภาต (๒๕๖๐)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออก บนพื้นฐานของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออก บนพื้นฐานของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 21 องค์ประกอบ ภายใตห้ลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้าน
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค

ตะวันออก บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ แต่ละองค์ประกอบทั้ง 10 ด้านมีค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด



ปรัชญา ชุ่มนาเสยีว (๒๕๕๓)

รูปแบบกลยุทธ์การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและศึกษา
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตลอดจนเพื่อพัฒนารูปแบบ
กลยุทธ์การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผลการวิจัย พบว่า

ลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสายอาจารย์
นั้น จะมีลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านการเป็นบุคคล
ที่รอบรู้การมีแบบแผนความคิด การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยที่แต่
ละด้านจะอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มสายเจ้าหน้าที่นั้นจะมีลักษณะการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้
เช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านการมีแบบแผนความคิดการคิดอย่างเป็นระบบ การเป็น
บุคคลที่รอบรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยแต่ละด้านจะอยู่ในระดับมาก



ปรัชญา ชุ่มนาเสยีว (๒๕๕๓)

ส าหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
พบว่า มีปัจจัยที่จัดได้ว่าเอื้อต่อการเป็นบุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้ ในระดับมาก

ส่วนการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ

1. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาองค์การ
3. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาภาวะผู้น า
ซึ่งมีการพัฒนาตามรูปแบบกลยุทธ์แบบเชิงปรับตัว (The adsptive straegy model) ที่มีการก าหนดกลยุทธ์

การพัฒนาการบริหาร(Management strategic issues) ทั้งกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและกลวิธี ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(ต่อ)



วนิดา มุ่งพิงกลาง (๒๕๖๐)

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่
มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา 3) ศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ผลการวิจัย พบว่า
๑. สภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก



วนิดา มุ่งพิงกลาง  (๒๕๖๐)

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่าข้าราชการครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารงานที่เหมาะสม และจัด
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีระบบการ
บริหารงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

(ต่อ)



กรณีตัวอย่าง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนใน
สภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)] ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ




