หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมื
เมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่า ยวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุร กิจ สามารถอยู่ร่ วมกันอย่ างสงบสุ ข
มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือ แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมี
ใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุ
และกระแส คปัจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒)
หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคม บทบาทของรัฐที่สําคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ
ต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมี
การปฏิรูประบบราชการ
ชการ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการ
ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มี
ความโปร่งในการปฏิ
งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํานาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทของ
องค์ การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสั งคม ที่ มี ต่ อ การสร้ า งธรรมาภิ บ าล คื อ การรวมตั ว กั น ของ
สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการที่จะกระตุ้นให้เกิด
การตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น

สําหรับหลักการพื้นฐานของธรรมมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบไปด้วย ๖ หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ้ ม ค่ า
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
ไม่เลือกปฏิบัติการไม่ทําตามอําเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรมรวมถึงมีความซื่อสัตย์จริงใจ และยึดมั่นในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการ
ดําเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจซึ่งแต่ละสังคมกํา หนดและยอมรับปฏิ บัติกัน เช่น ซื่อสัต ย์
อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เป็นต้นในระดับกิจการ หลักคุณธรรม คือ การทําธุรกิจด้วยความ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรมคุณธรรมที่ใช้กับองค์กรทางธุรกิจ ปัญหา
จริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการ เช่น การปกปิดข้อเท็จจริง หรือตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อหวัง
ประโยชน์อย่างใดอย่า งหนึ่ ง การฟอกเงิน การหลบเลี่ยง หนีภ าษี การละเลยไม่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน การเลือกปฏิบัติหรือมีสองมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล
3. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเป็น
รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งการให้
และรั บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง ตรงไปตรงมาทั น เวลาในระดั บ กิ จ การ อาจแปลความหมายของ
“Accountability” ว่าเป็น “ความรับผิดชอบที่อธิบายได้” ซึ่งเป็นภาระบทบาทของผู้บริหารในแง่
ข้อผูกพันหรือความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการรายงานชี้แจง
ให้เหตุผลเพื่ออธิบายการกระทําของตนเองและสามารถตอบคําถามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ในทุกที่
ทุกโอกาส เพื่อแจกแจงอธิบายการกระทําทั้งหมดที่ตนรับผิดชอบ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญรวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับคําแนะนํามาร่วมวางแผน
และปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับสังคม ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลากหลายและมีความคิดเห็น
ที่แตกต่าง หลักการมีส่วนร่วมจะช่วยประสานความคิดเห็นหรือความต้องการที่แตกต่าง เพื่ออยู่บน
พื้ น ฐานโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมในระดั บ กิ จ การ องค์ ก รจะกํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลายช่วย บริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตนเอง รวมถึงการตระหนักและสํานึกในสิทธิและหน้าที่
6. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Economy) คือ การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในระดับบุคคล ความคุ้มค่าเทียบเคียงได้กับความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย และใช้ทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในระดับกิจการ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดหรือเกิดมูลค่ามากที่สุด เช่น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

