
ความหมายของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง

ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน  ซึ่งครอบคลุมถึง
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม
ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ    เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ
วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  สอดคล้องกับความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน  (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542) 
 
 

 
 



 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล 
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาทของรัฐที่ส าคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทใน
การวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และ
นโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบ
ราชการ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย  ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูป
การบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มีความโปร่งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความช านาญของ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น  ส่วนบทบาทขององค์การภาคเอกชนและบทบาทของ
ประชาสังคม ที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้าน
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนักถึงการท าผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  
 
 
 



 

                  หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล  
           ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ 

1. หลักนิติธรรม  ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม  
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ 
หรือตามอ านาจของตัวบุคคล 

2. หลักความโปร่งใส  ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล
ที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

5. หลักความคุ้มค่า  ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

6. หลักคุณธรรม  ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

 
 



                     การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

    การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่า

สามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น 

เพื่อให้องค์การมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการบริหารงานใน

ภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ในเรื่องของความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ก็เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความเชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะ

ลดลง ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่ 

1. ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

2. ความโปร่งใส 

3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

4. การสร้างการมีส่วนร่วม 

5. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6. การตอบสนองที่ทันการ 

7. ความเห็นชอบร่วมกัน 

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 

 

 

 



1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่

เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการ

กระท า กิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบ

ที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความ

เสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  

 

2. ความโปร่งใส 

ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบ

ชัดเจน การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณะชนสามารถ

รับทราบ และมีความมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย 

 

3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว 

เหล่านี้ถือเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การ

ในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส 

รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 

 

 



 

4. การสร้างการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี

บทบาทในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของ

สถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิด

ความสงสัยในกระบวนการท าด าเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี 

 

5. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง 

ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มี

การให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการ

ระบุการลงโทษที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครอง 

เพื่อป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตาม

หลักนิติธรรม 

 

6. การตอบสนองที่ทันการ 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใน

เวลาที่ทันการ 

 

7. ความเห็นชอบร่วมกัน 

สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่

เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่าง ให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์

ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก  

 



8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง 

ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  

 

9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 

หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ รู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความ

เติบโตให้กับหน่วยงาน 

                                    สรุป 

         การใช้หลักธรรมภิบาลท าให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ

องค์การภายนอกมีส่วนร่วม   ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหาร

องค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างส านึกที่ดีใน

การบริหารงาน และการท างานในองค์การ และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

ส านึกที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง 

การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ 

เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้น จะเกี่ยวข้องกับ

ประชาชนโดยตรง 

 


