
หลักธรรมาภิบาล

 ความหมายของธรรมาภิบาล 
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทางสํา
ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ
มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือ
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและคว
ความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแส
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี
 
หลักการพ้ืนฐานของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
 การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ี
ต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจํา
รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายท่ีโปร่ง
การปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการ
ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าท่ี มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้
ความโปร่งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํา
องค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคม ท่ีมีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของ
สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการท่ี
การตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น

 

 

 

 

 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
เมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 

ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือ แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ี

รู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสํา
ความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๒) 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร  
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ีสําคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ
การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีภาระ

รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้องมี
ชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ

ของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการ
ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าท่ี มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้

งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํานาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทของ
องค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคม ท่ีมีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของ
สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการท่ี

ผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น 

 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
คัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 

และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ

ขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ีอาจจะมีมาในอนาคต 
ามมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับ
นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ

การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ 

เป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีภาระ 
เป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้องมี 

ชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ 
ของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าท่ี มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มี 

นาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทของ 
องค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคม ท่ีมีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของ 
สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการท่ีจะกระตุ้นให้เกิด 



 สําหรับหลักการพ้ืนฐานของธรรมมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบไปด้วย ๖ หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการ 
ไม่เลือกปฏิบัติการไม่ทําตามอําเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดม่ัน ถือม่ันในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้องตามทํานอง 
คลองธรรมรวมถึงมีความซ่ือสัตย์จริงใจ และยึดม่ันในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการ
ดําเนินชีวิต ท้ังความประพฤติและจิตใจซ่ึงแต่ละสังคมกําหนดและยอมรับปฏิบัติกัน เช่น ซ่ือสัตย์ 
อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เป็นต้นในระดับกิจการ หลักคุณธรรม คือ การทําธุรกิจด้วยความ 
มีจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงหมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรมคุณธรรมท่ีใช้กับองค์กรทางธุรกิจ ปัญหา
จริยธรรมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกับกิจการ เช่น การปกปิดข้อเท็จจริง หรือตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพ่ือหวัง
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การฟอกเงิน การหลบเลี่ยง หนีภาษี การละเลยไม่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน การเลือกปฏิบัติหรือมีสองมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล 

3. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบัติตามหลักการท่ีควรจะเป็น 
รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมท้ังการให้
และรับ ข้อมูล ท่ี เ ป็นจริ งตรงไปตรงมาทันเวลาในระดับกิจการ อาจแปลความหมายของ 
“Accountability” ว่าเป็น “ความรับผิดชอบท่ีอธิบายได้” ซ่ึงเป็นภาระบทบาทของผู้บริหารในแง่ 
ข้อผูกพันหรือความเต็มใจท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบ รวมท้ังความสามารถในการรายงานชี้แจง 
ให้เหตุผลเพ่ืออธิบายการกระทําของตนเองและสามารถตอบคําถามของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ในทุกท่ี
ทุกโอกาส เพ่ือแจกแจงอธิบายการกระทําท้ังหมดท่ีตนรับผิดชอบ 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสําคัญรวมท้ังการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพ่ือรับคําแนะนํามาร่วมวางแผน 
และปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับสังคม ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลหลากหลายและมีความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่าง หลักการมีส่วนร่วมจะช่วยประสานความคิดเห็นหรือความต้องการท่ีแตกต่าง เพ่ืออยู่บน
พ้ืนฐานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในระดับกิจการ องค์กรจะกําหนดให้มีคณะกรรมการ 
ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีมีประสบการณ์หลากหลายช่วย บริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการ 
กระทําของตนเอง รวมถึงการตระหนักและสํานึกในสิทธิและหน้าท่ี 

6. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Economy) คือ การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในระดับบุคคล ความคุ้มค่าเทียบเคียงได้กับความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย และใช้ทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในระดับกิจการ คือ การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดหรือเกิดมูลค่ามากท่ีสุด เช่น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 


