
 

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การ
บริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้
ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานน้ี มีความหมายอย่าง
กว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่
รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง 
ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการท่ีน ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
หน่วยงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
ตลอดจนส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น  

ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิบาลน้ันประกอบด้วย 6 หลักการคือ  

 1. หลักคุณธรรม 
 2. หลักนิติธรรม 
 3. หลักความโปร่งใส 
 4. หลักความมีส่วนร่วม 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุ้มค่า 
 จะเห็นว่าหลักการท้ังหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะรักษา “ความ

สมดุล” ในมิติต่างๆไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่าง
ตนเองกับผู้อื่น คือไม่เบียดเบียน ผู้อื่นหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซ่ึงการท่ีมี
ความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่ง
ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยท่ียอมรับ
ได้ ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคัญ
ของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอื่นๆ เช่น บางครั้ง
องค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส 
หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับท่ีส าคัญใน
การประกอบกิจการ  

 

1.ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชน
หรือผู้ที่มาใช้บริการ (Clear statement-high service quality)  

"องค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ ขององค์กรท่ีชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การ
ปฏิบัติงานขององค์กรน้ันๆ" 

 2.ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าท่ีและบทบาทของตน 
(Public Statement ว่าจะท าหน้าท่ีอย่างไรโดยวิธีอะไรท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย) 

 "ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศสาธารณะ 
(Public Statement) ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้
ทร าบถึ ง การปฏิบั ติ ง าน ท่ีพอ เหมาะกับขนาดและความ ซับ ซ้อน 
(Complexity) ขององค์กร". 

 3.ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral 
integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 
public)  

"ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชน
ชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" 

 4.มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม (Providing information to flow two-ways)  

"ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุก
อย่างด าเนินไปตามแผนการท างาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานบัญชีการเงินรวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีผลิตโดยองค์กร" 

5.พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่าง
ต่อเน่ืองและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง) 

 "ผู้บริหารจัดการจะต้องมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการ
ประเมินผลงานเป็นระยะๆ ท้ังน้ีรวมท้ังการประเมินความต้องการในการ
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี" 

 6.การเข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อการท างานและ
ผลงานอย่างจริงจัง 

 
 

              
 

    การสร้างความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงาน 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลดอนทราย 
โทรศัพท์ 074-842190-1 
โทรสาร 074-842192 

Website : www.tambondonsai.go.th   
Facebook: เทศบาลต าบลดอนทราย 

หลกัธรรมาภบิาลในภาครัฐ หลกัธรรมาภบิาล คือ 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนนิการดา้นโปรง่ใสขององค์กร 

ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
ความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่
ด าเนินการอย่างตรงไป ตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่ ง
หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายก าหนด รวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีท่ีขาด
คุณธรรมและความโปร่งใดได้ 

    1. การด าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้ จดัจา้ง 

กระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เพื่อเป็นมาตรการให้
หน่วยงานด าเนินการอย่างโปร่งใส และลดโอกาสในการเกิดการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างของหน่วยงานได้ ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ
ปัจจุบัน) 

2. มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. มีการวิ เคราะห์ผลการจัดซ้ือ จัดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ ก่อนหน้า 

4. มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือ จัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณก่อนหน้า มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือ จัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

การด าเนนิการดา้นโปรง่ใสขององค์กร 

    1. การด าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้ จดัจา้ง 

    2. การให ้เปดิเผย และเขา้ถงึขอ้มลูของหนว่ยงาน 

    3. การมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานของผู้มสีว่นได้เสยี 

    4. การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

    2. การให ้เปดิเผย และเขา้ถงึขอ้มลูของหนว่ยงาน 

กระบวนการของหน่วยงานในการให้และเปิดเผย
ข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  และข้อมูลการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงาน  
โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมท้ัง
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล  

    3. การมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานของผู้มสีว่นได้เสยี 

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
วางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

4. การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและ
ให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสของหน่วยงานได้ ดังนี้ 

1.มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.มีการก าหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3.มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงาน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
4.มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม

ระบุปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ 

 



 


