
 

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การ

บริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลอง

ธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชได

ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยาง

กวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แต

รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง 

ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได 

การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 

ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยาง

แพรหลาย ดวยเหตุเพราะ ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน 

หนวยงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 

ตลอดจนสงผลดีตอความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน  

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิบาลน้ันประกอบดวย 6 หลักการคือ  

 1. หลักคุณธรรม 

 2. หลักนิติธรรม 

 3. หลักความโปรงใส 

 4. หลักความมีสวนรวม 

 5. หลักความรับผิดชอบ 

 6. หลักความคุมคา 

 จะเห็นวาหลักการท้ังหลายลวนมีจุดมุงหมายท่ีจะรักษา “ความ

สมดุล” ในมิติตางๆไว เชน หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวาง

ตนเองกับผูอื่น คือไมเบียดเบียน ผูอื่นหรือตัวเองจนเดือดรอน ซ่ึงการท่ีมี

ความโปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม ตรวจสอบ ก็เพ่ือมุง

ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววาอยูในวิสัยท่ียอมรับ

ได สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพท่ีเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ของทุกคน และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่นๆ เชน บางครั้ง

องคการอาจมุงความคุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส 

หรือบางครั้งท่ีหนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับท่ีสําคัญใน

การประกอบกิจการ  

 

1.ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชน

หรือผูท่ีมาใชบริการ (Clear statement-high service quality)  

"องคกรจะตองมีการประกาศ ( statement) พันธกิจและ

วัตถุประสงค ขององคกรท่ีชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผน การ

ปฏิบัติงานขององคกรน้ันๆ" 

 2.ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน 

(Public Statement วาจะทําหนาท่ีอยางไรโดยวิธีอะไรท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย) 

 "ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ 

(Public Statement) ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุให

ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความซับซอน 

(Complexity) ขององคกร". 

 3.สงเสริมคานิยม ( Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึง

คุณคาของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม ( Behaviors) (moral 

integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 

public)  

"ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชน

ชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน" 

 4.มีการส่ือสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหาร

ความเส่ียงท่ีรัดกุม (Providing information to flow two-ways)  

"ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุก

อยางดําเนินไปตามแผนการทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของ

รายงานบัญชีการเงินรวมท้ังขอมูลตางๆ ท่ีผลิตโดยองคกร" 

5.พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยาง

ตอเน่ืองและใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผูบริหารตองมีความสามารถและ

พัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง) 

 "ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการ

ประเมินผลงานเปนระยะๆ ท้ังน้ีรวมท้ังการประเมินความตองการในการ

ฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติหนาท่ี" 

 6.การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและ

ผลงานอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางความโปรงใส 

ในการดําเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท/โทรสาร 044-056391-2 

www.baankok.go.th 

หลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ หลักธรรมาภิบาล คือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การดําเนินการดานโปรงใสขององค์กร 

ดัชนีความโปรงใส เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับ

ความสามารถในการใหและเปดเผยขอมูลตางๆ รวมถึง

ขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานท่ี

ดําเนินการอยางตรงไป ตรงมา ไมปดบัง หรือบิดเบือน

ขอมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่ง

หนวยงานจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ

โปรงใสในทุกข้ันตอนตามกฎหมายกําหนด รวมไปถึง

การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขามามีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ

ของหนวยงาน ตั้งแตการรวมแสดงความคิดเห็น รวม

จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และการมีสวนรวมใน

การตรวจสอบและสามารถรองเรียนเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของหนวยงานและรองเรียนเจาหนาท่ีท่ีขาด

คุณธรรมและความโปรงใดได 

  

    1. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจาง 

กระบวนการของหนวยงานในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือ จัดจาง ที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดให

หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ เพื่อเปนมาตรการให

หนวยงานดําเนินการอยางโปรงใส และลดโอกาสในการเกิดการ

ทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางของหนวยงานได ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการได ดังนี้ 

1. มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจาง 

ประจําปงบประมาณนั้นๆ (ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 

หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ

ปจจุบัน) 

2. มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวาง

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือ จัดจางและผูเสนองาน เพื่อ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

3. มีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ จัดจาง ประจําป

งบประมาณ กอนหนา 

4. มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซ้ือ จัดจาง ประจําป

งบประมาณกอนหนา มาใชในการปรับปรุงการจัดซ้ือ จัดจาง ใน

ปงบประมาณปจจุบัน 

การดําเนินการดานโปรงใสขององค์กร 

    1. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง 

    2. การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 

    3. การมีสวนรวมในการดําเนินงานของผูมีสวนไดเสีย 

    4. การจัดการเรื่องรองเรียน 

    2. การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 

กระบวนการของหนวยงานในการใหและเปดเผย

ขอมูลบทบาทภารกิจของหนวยงาน  และขอมูลการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงาน  

โดยหนวยงานจะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทาง 

รวมท้ังขอมูลดังกลาวจะตองมีความถูกตอง ครบถวน เปน

ปจจุบัน และเผยแพรอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือน

ขอมูล  

    3. การมีสวนรวมในการดําเนินงานของผูมีสวนไดเสีย 

กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี

สวนได สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอน

ตางๆ ของหนวยงาน ต้ังแตการรวมแสดงความคิดเห็นรวม

วางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึง

การดําเนินงานดวยความโปรงใสของหนวยงานได 

1. การเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนได 

สวนเสีย แสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

2. หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผู

มีสวนได สวนเสีย ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

4. การจัดการเรื่องรองเรียน 

กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการเปดโอกาสและ

ใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนได สวนเสียเขามามีสวนรวมใน

การตรวจสอบ และสามารถแจงเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึงเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน อันไมโปรงใสหรือทุจริตตอ

หนาที่ได ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาหนวยงานพรอมที่จะใหมีการ

ตรวจสอบจากผูมีสวนไดสวนเสีย  และแสดงใหเห็นถึงความ

โปรงใสของหนวยงานได ดังนี้ 

1.มีการกําหนดชองทางการรองเรียน/รองทุกข 

2.มีการกําหนดหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3.มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินงาน

เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

4.มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอม

ระบุปญหาและอุปสรรคเผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทาง

ชองทางตางๆ 

 

 


