
การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

Good Governance

การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาล

6 มีนาคม 2561 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 สาํนักโรคไม่ติดตอ่

โดย นางสาวจรีพรรณ ์จนัทรวิ์เชียร
กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

Good Governance



ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล

Good Governance

การปกครองหรอืบรหิารงานท่ีเป็นธรรม

•  วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม องคก์ร อย่างมีความ  

สงบสุข  สามารถสานประโยชน์และคล่ีคลายขอ้ขัดแยง้ ได้

อยา่งสนัตวิิธี

•  พฒันาองคก์ร ใหเ้ตบิโตมีคณุภาพอยา่งยัง่ยนื



Good Governance

ทาํไม? ตอ้งมีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

• การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล เป็นวิถีทาง

ของการใชอ้าํนาจในการใชท้รพัยากรเพื่อการบริหารองคก์ร 

โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

•  ครอบคลมุการมีสว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ 

•  การบริหารอยา่งมีความรบัผิดชอบ (ภาระรบัผิดชอบ)

•  มีกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบตังิาน

•  มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

•  มีขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณะชนสามารถเขา้ถึงได้
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การบริหารจดัการภาครฐั ในประเทศไทย



Good Governance

ปัญหาของการบริหารจดัการของหน่วยงาน

ภาครฐั• ปัญหาประสิทธิภาพและคณุภาพ การบรหิารของหน่วยงานภาครฐั

• การบกพรอ่ง การทาํผิด ทุจรติและการขาดจรยิธรรมของบุคลากร

• ความเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงในระบบบรหิารและกระบวนการทาํงานของภาครฐั

• สภาพการบรหิารจดัการในหน่วยงานภาครฐั

  โครงสรา้งการบรหิารจดัการภาครฐัยงัขาดความยนืหยุน่

  ขา้ราชการไม่สามารถปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน ์วฒันธรรม 

ค่านิยม และวิธีการปฏิบตังิาน ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลง
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เป้าหมายของธรรมาภิบาล

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ไดส้รา้งระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

(good governance) โดยมีเป้าหมายรว่มกนัอยู ่3 ประการ ประกอบดว้ย

การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเพ่ือใหก้ารบริหารงานภาครฐั มีคณุภาพไดม้าตรฐานตามท่ี

ประชาชนตอ้งการ มีความโปรง่ใสในการตดัสินใจและในกระบวนการทาํงาน ให้

ประชาชนไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร รว่มแสดงความคิดเห็นและมีส่วนรว่มในการทาํงาน 

รวมทั้งการประหยดั มีประสิทธิภาพตอ่ผลงานนั้นแทนการเนน้ทาํใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบและวิธีการเพียงอยา่งเดียว

การปรบัเปล่ียนบทบาทการทาํงานของภาครฐั โดยเนน้งานในหนา้ท่ีหลกัของภาครฐัซ่ึง

ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายท่ีมองการณไ์กลการมีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีใหค้วามเสมอภาคเป็น

ธรรมและองคก์ารบริหารอยา่งเป็นอิสระ มีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการดาํเนินการ

1

2
การบริหารแบบพหุภาคีไดแ้ก่ การบริหารท่ีใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนรว่มในการ

กาํหนดเป้าหมายตดัสินใจ หรือรว่มปฏิบตังิานโดยไม่ผูกขาดหรือรวมศนูยอ์าํนาจ3
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เป้าหมายของธรรมาภิบาล (ต่อ)

บา้นเมืองท่ีดี

• เกิดประโยชนสุ์ขของประชาชน

• เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรฐั

• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า

• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบตังิานเกินความจาํเป็น

• ปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัตอ่สถานการณ์

• ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความ

ตอ้งการ

• มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอยา่งสมํา่เสมอ

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ไดก้าํหนดขอบเขตเป้าหมาย การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อใหก้ารบริหารราชการบรรลุ

เป้าหมาย ดงัน้ี



หลกัการพ้ืนฐานของการสรา้งธรรมาภิบาล (ทัว่ไป)

Good Governance

เดิม ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการสรา้งระบบริหารกิจการบา้นเมือง

และสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542 ระบุว่า ธรรมาภิบาล มี 6 องคป์ระกอบ คือ 

นิตธิรรม

ความโปรง่ใส

การมีส่วนรว่ม

การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บังคับตา่ง ๆ ใหทั้นสมัยและเป็นธรรม 
สงัคมยอมรับ ไมเ่ลอืกปฏบิัต ิสงัคมยนิยอมปฏบิัตติามกฎหมาย

การสรา้งความไวว้างใจซึง่กนั โดยมกีารใหแ้ละการรับขอ้มลูทีส่ะดวก เป็นจรงิ 
ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มทีีม่าทีไ่ปทีช่ดัเจนและเทา่เทยีม มกีระบวนการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งชดัเจน 

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มรับรู ้และรว่มคดิ รว่มเสนอ
ความเห็นในการตัดสนิใจปัญหาสําคัญของประเทศในดา้นตา่ง ๆ 

ความคุม้ค่า

คณุธรรม

รบัผิดชอบ
ตรวจสอบได้

การสรา้งกลไกใหม้ผีูรั้บผดิชอบ ตระหนักในหนา้ที ่มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ใสใ่จปัญหาสาธารณะ กระตอืรอืรน้ในการแกปั้ญหา เคารพในความคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง 
และกลา้ทีจ่ะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

การบรหิารจัดการและการใชท้รัพยากรทีม่จํีากดั ใหเ้กดิประโยชนค์ุม้คา่ 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวม 

การยดึมั่นในความถกูตอ้งดงีาม สํานกึในหนา้ทีข่องตนเอง มคีวามซือ่สตัย์
สจุรติ จรงิใจ ขยัน อดทน มรีะเบยีบวนัิย และเคารพในสทิธขิองผูอ้ ืน่ 



หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (หน่วยงานภาครฐั)

Good Governance



หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (หน่วยงานภาครฐั)

Good Governance

ครม. มีมติเห็นชอบกับหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ตามที่สาํนักงาน ก.พ.ร. 

เสนอ ทั้ง 4 หลกัการสาํคญั 10 หลกัการยอ่ย

การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 

(New Public Management) 

ค่านิยมประชาธิปไตย 

(Democratic Value)

ประชารฐั 

(Participatory State)

ความรบัผิดชอบทางการบริหาร 

(Administrative Responsibility)

หลกัประสิทธิภาพ 

(Efficiency)

หลกัประสิทธิผล 

(Effectiveness)

หลกัการตอบสนอง 

(Responsiveness)

หลกันิติธรรม

(Rule of Law) 

หลกัความโปรง่ใส 

(Transparency)

หลกัภาระรบัผิดชอบ

(Accountability) 

หลกัความเสมอภาค 

(Equity)

หลกัการกระจายอาํนาจ 

(Decentralization)

หลกัการมีสว่นรว่ม 

(Participation)

คณุธรรม/จริยธรรม 

(Morality/Ethics)

ผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลวุัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏบิตั ิ
ราชการตามทีไ่ดรั้บงบประมาณมาดําเนนิการ 
ใชเ้ทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมใหอ้งคก์ารสามารถใช ้
ทรัพยากรทัง้ดา้นตน้ทนุ แรงงานและระยะเวลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่การ
พัฒนาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิ
การใหบ้รกิารทีส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด และสรา้งความ
เชือ่มัน่ ความไวว้างใจ รวมถงึตอบสนองความคาดหวังหรอืความตอ้งการของ
ประชาชนผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละผลงานตอ่เป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้โดยความรับผดิชอบนัน้
ควรอยูใ่นระดับทีส่นองตอ่ความคาดหวังของสาธารณะ 
กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชีแ้จงไดเ้มือ่มขีอ้สงสยัและสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารอนัไมต่อ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสร ี

ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการรับรู ้เรยีนรู ้
ทําความเขา้ใจ รว่มแสดงทศันะ รว่มเสนอปัญหาหรอื ประเด็นทีสํ่าคญัที่
เกีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทาง รว่มการแกไ้ขปัญหา รว่มในกระบวนการตัดสนิใจ 
และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้สว่นการพัฒนา 

การถา่ยโอนอํานาจการตดัสนิใจ ทรัพยากร และภารกจิจากสว่นราชการ
สว่นกลางใหแ้กห่น่วยการปกครองอืน่ๆ (ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่) และภาค
ประชาชนดําเนนิการแทน

การใชอํ้านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับในการบรหิารราชการดว้ยความ
เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและคํานงึถงึสทิธเิสรภีาพของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การไดรั้บการปฏบิตัแิละไดรั้บบรกิารอยา่งเทา่เทยีมกนั

การปฏบิตัริาชการตอ้งมจีติสํานกึความรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็น ไป
อยา่งมศีลีธรรม คณุธรรม ยดึมัน่ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน



ความสาํเร็จในการสรา้งระบบธรรมาภิบาล

Good Governance

เพื่อใหเ้กิดผลสาํเรจ็ในการพฒันาองคก์รตาม หลกัธรรมาภิบาล หน่วยงานตอ้งดาํเนินการ 

ตอ้งรว่มมือกนับริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมไทยใหด้ยีิง่ข้ึน หมายถึง ทุกภาคในสงัคม ไดแ้ก่ 

ภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ตอ้งรว่มมือกนับรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมไทยให้

ดยีิง่ข้ึนๆ ไป

ตอ้งดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ือง หมายถึง การบรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดตีอ้งดาํเนินการอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัสาํคญั คือ ผูน้าํและเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีตอ้งเขา้ใจมีจติสาํนึก เห็นความจาํเป็นและ

ความสาํคญัของการดาํเนินการในเรื่องน้ี

1
2

หลกัการและวิธีการใชอ้าํนาจ หมายถึง กระบวนการสรา้ง การบรหิารกิจการบา้นเมือง และสงัคมท่ีดี

ในสงัคมใดๆ ข้ึนอยูก่บัวิธีการใชอ้าํนาจ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองสว่น คือ ผูใ้ชอ้าํนาจและผูถ้กูใชอ้าํนาจ

หากทั้งสองฝ่ายพอใจในวิธีการบรหิารกินการบา้นเมืองและสงัคม ยอ่มหมายความว่า สงัคมนั้นมีการ

บรหิารจดัการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบการสรา้งระบบบรหิารกิจการบา้นเมือง และ

สงัคมท่ีดมีี 4 ประการ คือ (1) ความเช่ือของผูมี้อาํนาจว่าอาํนาจสามารถแบ่งปันได ้(2) มีกลไกการ

แบ่งปันอาํนาจ (3) มีกลไกการคานอาํนาจ (4) มีระบบการตรวจสอบการใชอ้าํนาจและการคาน

อาํนาจ

3

4
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แนวทางปฏิบติัตามหลกั “ธรรมาภิบาล”

บา้นเมืองท่ีดีเม่ือองคก์รมีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีต่อพนักงาน พนักงานก็ มีความสุข 

มีขวัญ และ กาํลงัใจ ในการทํางาน ส่งผลใหพ้นักงาน ทุกคนรกัและทุ่มเท ใน

การทํางาน และ พรอ้มมีส่วนร่วม ในความกา้วหน้าของบริษัท ดังน้ัน การนาํ

ธรรมภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน จึง มีความสาํคญัและ

จาํเป็น ต่อความสาํเร็จขององคก์รทุกประเภททุกระดบั
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เกณฑก์ารจดัระดบัการกาํกบัดแูลองคก์รภาครฐั

ตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี



น้ําหนัก 9 องคป์ระกอบหลกัธรรมาภิบาล
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องคป์ระกอบ นํ้าหนกั (%)

1. ประสิทธิผล 13

2. ประสิทธิภาพ 13

3. การตอบสนอง 12

4. ภาระรบัผิดชอบ 12

5. ความโปรง่ใส 13

6. การมีสว่นรว่ม 13

7. การกระจายอาํนาจ 7

8. นิตธิรรม 10

9. ความเสมอภาค 7

คะแนนรวมแต่ละมิติ x 13
100

วธีิคดิคะแนน



1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
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2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)
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3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)
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4. หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability)
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5. หลกัความโปร่งใส (Transparency)
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7. หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization)
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8. หลกันิติธรรม (Rule of Law)
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6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)
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9. หลกัความเสมอภาค (Equity)
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สรุป

Good Governance

การใชธ้รรมาภิบาล ทาํใหอ้งคก์รสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อีกทั้งยงัเป็นกลไก

ในการควบคมุตดิตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรืององคก์ารภายนอกมีสว่นรว่ม

ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่การบริหารองคก์าร เพราะการสรา้งธรรมาภิบาลให้

เกิดข้ึนในองคก์ร เป็นการสรา้งจิตสาํนึกท่ีดีในการบริหารงาน และการทาํงานในองคก์ร และ

จดัระบบสนบัสนุนใหมี้การปฏิบตัติามและสาํนึกท่ีดี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลือง การติดตามการทุจริต 

ความโปรง่ใส โดยคาํนึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะไดร้บัผลกระทบ เน่ืองจากผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการ

ปฏิบตังิานในหน่วยงานของรฐันั้น จะเก่ียวขอ้งกบัประชาชนโดยตรง 



ขอบคณุค่ะ

Good Governance
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