
 
หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย 
“ธรรมาภิบาล” ไวว้่า หมายถงึ การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ีเป็นแนวทาง 
ส าคญัในการจดัระเบยีบใหส้งัคมรฐั ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน ซึง่ครอบคลุมถงึ ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกจิ สามารถอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุข ม ี
ความรูร้กัสามคัคแีละรว่มกนัเป็นพลงั ก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และเป็นส่วนเสรมิ 
ความเขม้แขง็หรอืสรา้งภมูคิุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกนัหรอืแกไ้ขเยยีวยาภาวะ วกิฤต ิ
ภยนัตรายทีห่ากจะมมีาในอนาคต เพราะสงัคมจะรูส้กึถงึความยตุธิรรม ความโปรง่ใส 
และความมสี่วนรว่ม อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และการปกครอง 
แบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ สอดคลอ้งกบัความเป็นไทย รฐัธรรมนูญ 
และกระแสโลกยคุปัจจบุนั 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใหน้ิยามความหมายของค าว่า “ธรรมรฐั” 
หรอื “ธรรมาภบิาล” ไวห้ลายประการ ดงันี้ 

1. ประชารฐั หมายถงึ 
กระบวนความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐัภาคสงัคมภาคเอกชนและประชาชน 

โดยทัว่ไปในการทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มคีุณภาพโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

2. ประชารฐั หมายถงึ การทีก่ลไกของรฐั ทัง้ทางการเมอืงและการบรหิาร 
มคีวามแขง็แกรง่ม ี

ประสทิธภิาพ สะอาด โปรง่ใส รบัผดิชอบ 
3. ประชารฐั หมายถงึ การบรหิารหรอืการปกครองทีด่หีรอืการปกครอง 
หรอืการบรหิารทีเ่ป็น 

ธรรม โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ ความโปรง่ใส การตรวจสอบได ้และความมปีระสทิธภิาพ 
                นพ.ประเวศ วะสี ใหค้ านิยามของค าว่า “ธรรมรฐั” ไวว้่า หมายถงึ 
รฐัทีม่คีวามถูกตอ้งเป็นธรรมซึง่หมายถงึ ความถูกตอ้งเป็นธรรมใน 3 เรือ่งใหญ่ๆ คอื 

1. การเมอืงและระบบราชการทีโ่ปรง่ใสรบัผดิชอบต่อสงัคมถูกตรวจสอบได้ 
2. ภาคธุรกจิทีโ่ปรง่ใสรบัผดิชอบต่อสงัคมสามารถตรวจสอบได้ 
3. สงัคมทีเ่ขม้แขง็ความเป็นประชาสงัคม 
สามารถตรวจสอบภาครฐัและภาคธุรกจิใหต้ัง้อยูใ่น 

ความถูกตอ้งได ้
             ความส าคญัของธรรมาภิบาล 



   ธรรมาภิบาล เป็นหลกัเกณฑก์ารปกครองบา้นเมอืง การบรหิาร การจดัการการควบคุมดแูล 
กจิการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยงัหมายถงึการบรหิารจดัการทีด่ ี
สามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้ภาครฐัและเอกชน ธรรมทีใ่ชใ้นการบรหิารงานธรรมาภบิาล 
เป็นหลกัการทีน่ ามาใชบ้รหิารงานในปัจจบุนัอย่างแพร่หลาย เพราะ 
ช่วยสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิองคก์รใหม้ศีกัยภาพและประสทิธภิาพ อาท ิ
พนกังานต่างท างานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติและขยนัหมัน่เพยีร 
ท าใหผ้ลประกอบการขององคก์รธุรกจินัน้ขยายตวั นอกจากนี้แลว้ยงัท าใหบุ้คคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
ศรทัธาและเชื่อมัน่ในองคก์รนัน้ ๆ อนัจะท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง เช่น องคก์รทีโ่ปรง่ใส 
ยอ่มไดร้บัความไวว้างใจในการรว่มท าธุรกจิ รฐับาลทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้
ยอ่มสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุนและประชาชน 
ตลอดจนส่งผลดต่ีอเสถยีรภาพของรฐับาลและความเจรญิกา้วหน้าของประเทศ  

   พลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ประธานองคมนตรแีละรฐับุรษุกล่าวปาฐกถาพเิศษเรื่อง 
จรยิธรรมของการบรหิารภาครฐัเมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2548 
ทีส่ถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรใ์นการจดังานครบรอบ 50 ปี คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
ว่าการบรหิารตอ้งพดูถงึผูบ้รหิารเพราะเป็นเรือ่งทีค่วามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกนั บางกรณเีป็นเรือ่งเดยีวกนั 
จรยิธรรมของการบรหิารภาครฐัจะไม่มทีางเกดิผลส าเรจ็ได ้ถา้ผูบ้รหิารไมม่จีรยิธรรม 
การใชจ้รยิธรรมและคุณธรรมในการบรหิารงานภาครฐั 
ภาคเอกชนผูบ้รหิารจะตอ้งมจีติส านึกทีจ่ะน าสิง่ทีด่ไีปใชแ้ละขจดัสิง่ทีไ่ม่ดใีหห้มดไป สิง่เหล่านี้ คอื 

1. ความซื่อสตัย ์
2. กฎหมาย 
3. ความเป็นธรรม 
4. ประสทิธภิาพ 
5. ความโปรง่ใส 
6. ความมัน่คงของรฐั 
7. ค่านิยมของคนไทย 
ลกัษณะของธรรมาภิบาล 
ลกัษณะเงือ่นไขของหลกัธรรมาภบิาล มหีลกัส าคญั 6 ประการ ดงันี้ 

1. หลกัการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คอื กระบวนการที ่
ประชาชนมโีอกาสและมสี่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจอยา่งเท่าเทยีมกนั (Equity) ไมว่่าจะเป็นโอกาสใ
นการเขา้รว่มทางตรงหรอืทางออ้ม 
โดยผ่านกลุ่มผูแ้ทนราษฎรทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากประชานโดยชอบธรรม 

2. หลกัความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คอื 
กลไกการบรหิาร 



ทีม่คีวามสุจรติและโปรง่ใส ซึง่รวมถงึการมรีะบบ กตกิา และการด าเนินงานทีเ่ปิดเผย ตรงไปตรงมา 
ประชาชนสามารถเขา้ถงึและรบัรูข้อ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งเสร ีเป็นธรรม ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่หมายถงึ การทีผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและตดิตามผลได้ 

3. หลกัพนัธะความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Accountability) คอื ความรบัผดิชอบใน 
บทบาทภาระหน้าทีท่ีม่ต่ีอสาธารณชน 
โดยมกีารจดัองคก์รหรอืการก าหนดกฎเกณฑท์ีเ่ป็นการด าเนินงานเพื่อสนองตอบความตอ้งการของกลุ่ม
ต่างๆ ในสงัคมอยา่งเป็นธรรม ในความหมายน้ี 
มคีวามหมายทีม่ากกว่าความรบัผดิชอบเฉพาะต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืกลุ่มผูเ้ป็นฐานเสยีงทีใ่หก้ารสนบัสนุ
นทางการเมอืง 

4. หลกักลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) คอื เป็นกลไกทีม่ ี
องคป์ระกอบของรฐับาลหรอืผูท้ีเ่ขา้รว่มบรหิารประเทศทีม่คีวามชอบธรรม 
เป็นทีย่อมรบัของคนในสงัคมโดยส่วนรวมไมว่่าจะโดยแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ 

5. หลกัเกณฑท่ี์ยติุธรรมและชดัเจน (Fair Legal Framework and  
Predictability) คอื  
กรอบของกฎหมายทีย่ตุธิรรมและเป็นธรรมส าหรบักลุ่มคนต่างๆ ในสงัคม 
ซึง่กฎเกณฑม์กีารบงัคบัใชแ้ละสามารถใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นกฎเกณฑท์ีช่ดั 
ซึง่คนในสงัคมทุกส่วนเขา้ใจ 

6. หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) คอื 
เป็นกลไกที ่

มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไมว่่าจะเป็นดา้นการจดักระบวนการท างาน การจดัองคก์ร 
การจดัสรรบุคลากร และมกีารใชท้รพัยากรสาธารณะต่างๆ อยา่งคุม้ค่าและเหมาะสม 
มกีารด าเนินการใหส้าธารณะทีใ่หผ้ลลพัธเ์ป็นทีน่่าพอใจ และกระตุน้การพฒันาของสงัคมทุกดา้น 
(ดา้นการเมอืงสงัคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิ) 
  
 
                เป้าหมายของธรรมาภิบาล 

      รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 
2550 ไดส้รา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่อีนัเรยีกเป็นศพัทภ์าษาองักฤษว่า “ good governance” 
โดยมเีป้าหมายรว่มกนัอยู ่3ประการ ประกอบดว้ย 

ประการแรก การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิเ์พื่อใหก้ารบรหิารงานภาครฐั 
มคีุณภาพไดม้าตรฐานตามทีป่ระชาชนตอ้งการ มคีวามโปรง่ใสในการตดัสนิใจและในกระบวนการท างาน 
ใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร รว่มแสดงความคดิเหน็และมสี่วนรว่มในการท างาน 



รวมทัง้การประหยดั 
มปีระสทิธภิาพต่อผลงานนัน้แทนการเน้นท าใหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบและวธิกีารเพยีงอยา่งเดยีว 

ประการท่ีสอง การปรบัเปลีย่นบทบาทการท างานของภาครฐั 
โดยเน้นงานในหน้าทีห่ลกัของภาครฐัซึง่ไดแ้ก่ 
การก าหนดนโยบายทีม่องการณ์ไกลการมบีงัคบัใชก้ฎหมายทีใ่หค้วามเสมอภาคเป็นธรรมและองคก์ารบ
รหิารอยา่งเป็นอสิระ มสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินการ 

ประการท่ีสาม การบรหิารแบบพหุภาคไีดแ้ก่ 
การบรหิารทีใ่หผู้ม้สี่วนไดเ้สยีเขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายตดัสนิใจ 
หรอืรว่มปฏบิตังิานโดยไมผู่กขาดหรอืรวมศูนยอ์ านาจ 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
ไดก้ าหนดขอบเขตเป้าหมายของค าว่า การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่วี่า ไดแ้ก่ 
การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปนี้ 

1.             เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 
2.             เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 
3.             มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิรฐั 
4.             ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 
5.             มกีารปรบัปรุงภารกจิของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
6.             ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความต้องการ 
7.             มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม ่าเสมอ 

             องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและ สงัคมทีด่ ี

พ.ศ.2542 ระบุว่าธรรมาภบิาลมอีงคป์ระกอบ 6 ประกอบ คอื 
1. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) หลกันิตธิรรม หมายถงึ การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถอืว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมใิช่ตามอ าเภอใจ หรอือ านาจของ 
ตวับุคคล จะตอ้งค านึงถงึความเป็นธรรม และความยตุธิรรม รวมทัง้มคีวามรดักุมและ รวดเรว็ดว้ย 

2. หลกัคณุธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถงึ การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดงีาม 
การส่งเสรมิ ใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง ไปพรอ้มกนั เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามซื่อสตัย ์จรงิใจ ขยนั อดทน 
มรีะเบยีบ วนิัย ประกอบอาชพีสุจรติ เป็นนิสยั ประจ าชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หลกัความโปรง่ใส หมายถงึ ความโปรง่ใส 
พอเทยีบไดว้่ามคีวามหมาย ตรงขา้ม หรอืเกอืบตรงขา้ม กบัการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ โดยทีเ่รือ่งทุจรติ 
คอรร์ปัชัน่ ใหม้ ีความหมายในเชงิลบ และความน่าสะพรงึกลวัแฝงอยู ่
ความโปรง่ใสเป็นค าศพัทท์ีใ่หแ้งม่มุในเชงิบวก และใหค้วามสนใจในเชงิสงบสุข 
ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร ไดส้ะดวกและเขา้ใจง่าย 
และมกีระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการนี้ เพื่อเป็น 



สริมิงคลแก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิานใหม้คีวามโปรง่ใส 
ขออญัเชญิพระราชกระแสรบัสัง่ในองคพ์ระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วั ภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
ทีไ่ดท้รงมพีระราชกระแสรบัสัง่ ไดแ้ก่ ผูท้ีม่คีวามสุจรติ และบรสิุทธิใ์จ 
แมจ้ะมคีวามรูน้้อยกย็อ่มท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมไดม้ากกว่าผูท้ีม่คีวามรูม้าก แต่ไม่มคีวามสุจรติ 
ไมม่คีวามบรสิุทธิใ์จ 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัการมสี่วนร่วม หมายถงึ 
การใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรอืผูม้ ีส่วนเกีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนรว่มทางการ 
บรหิารจดัการเกีย่วกบัการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรอื 
คณะท างานโดยใหข้อ้มลู ความคดิเหน็ แนะน า ปรกึษา รว่มวางแผนและรว่มปฏบิตัิ 

5. หลกัความรบัผิดชอบ (Responsibility ) หลกัความรบัผดิชอบ หมายถงึ 
การตระหนกัในสทิธแิละหน้าที ่ความส านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
การใส่ใจปัญหาการบรหิารจดัการ การกระตอืรอืรน้ในการแกปั้ญหา 
และเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง รวมทัง้ความกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลดแีละผลเสยีจากกระท าของตนเอง 

6. หลกัความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลกัความคุม้ค่า หมายถงึ 
การบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรทีม่จี ากดั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ส่วนรวม 
โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมคีวามประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
และรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิหส้มบรูณ์ยัง่ยนื 

 แนวทางปฏิบติัตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 
ธรรมาภบิาลมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอย่างชดัเจน เพราะหลกัทัง้ 6 ประการ 

สามารถน ามาแปรเป็นวธิปีฏบิตัสิ าหรบัองคก์ร เพราะเมือ่องคก์รมกีารปฏบิตัทิีด่ต่ีอพนกังาน 
พนกังานกม็คีวามสุขมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน ส่งผลใหพ้นกังานทุกคนรกัและทุ่มเทในการท างาน 
และพรอ้มมสี่วนรว่มในความกา้วหน้าของบรษิทั ดงันัน้ 
การน าธรรมภบิาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงาน 
จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อความส าเรจ็ขององคก์รทุกประเภททุกระดบั 

1. การสรา้งธรรมาภบิาลใหเ้กดิขึน้ทุกระดบัจะท าใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยมคีนเป็นศูนย์
กลาง 

อยา่งแทจ้รงิ ท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมเสถยีรภาพ พฒันา และอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข 
สรา้งความเขม้แขง็ใหป้ระชาคมและเพิม่การมสี่วนรว่ม 

2. เป็นหลกัการพืน้ฐานในการสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมเอผลประดยชน์ใหก้บัคนทุกระดั
บไม่ 

ว่าคนรวยหรอืคนจนในเรือ่งการมงีานท า การมรีายได ้การพฒันาทีเ่ท่าเทยีมกนั 
และการมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

3. ธรรมาภบิาลช่วยลดบรรเทาหรอืแก้ปัญหาถงึแมปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จะมคีวามรุนแรงกย็งัช่วย
ลด 



หรอืบรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาทีไ่ม่รนุแรงกอ็าจจะไมเ่กดิขึน้อกี 
อกีทัง้ท าใหส้งัคมมคีวามเขม้แขง็ทุกดา้น ทัง้ทางคุณค่าและจติส านึกทางสงัคม การเมอืง 

4. ธรรมาภบิาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎรบ์งัหลวงและส่งเสรมิใหค้นมคีวามซื่อสตัยส์ุจิ
ต 
5. ธรรมาภบิาลเป็นแนวคดิทีเ่กือ้หนุนสงัคมประชาธปิไตยจะท าใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในกา
ร 

ตดัสนิใจ และมกีารตรวจสอบการท างานของรฐัโดยประชาชนและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 
6. ธรรมาภบิาลจะช่วยใหร้ะบบบรหิารของรฐัมคีวามยตุธิรรม 
เป็นทีน่่าเชื่อถอืทัง้ในและต่างประเทศ 
7. ธรรมาภบิาลเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบยีบใหส้งัคมทัง้ภาครฐั 
ภาคธุรกจิเอกชนและ 

ภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขมคีวามรูร้กัสามคัคแีละรว่มกนัเป็นพลงั 
ก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื และเป็นส่วนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็หรอืสรา้งภมูคิุม้กนัแก่ประเทศ 
           ความส าเรจ็ในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 

ในการน าหลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้นการบรหิารจดัการทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน 
เพื่อใหเ้กดิผลส าเรจ็หน่วยงานตอ้งด าเนินการ  ดงันี้ 

1. ตอ้งรว่มมอืกนับรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมไทยใหด้ยีิง่ขึน้ หมายถงึ 
ทุกภาคในสงัคม ไดแ้ก่ ภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน 
ตอ้งรว่มมอืกนับรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมไทยใหด้ยีิง่ขึน้ๆ ไป 
2. ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถงึ 
การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ตีอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมปัีจจยัส าคญั 
คอื ผูน้ าและเจา้หน้าทีทุ่กคนทีต่อ้งเขา้ใจมจีติส านึก 
เหน็ความจ าเป็นและความส าคญัของการด าเนินการในเรือ่งนี้ 
3. หลกัการและวธิกีารใชอ้ านาจ หมายถงึ กระบวนการสรา้ง การบรหิารกจิการบา้นเมอืง 
และสงัคมทีด่ใีนสงัคมใดๆ ขึน้อยูก่บัวธิกีารใชอ้ านาจ ซึง่แบ่งออกเป็นสองส่วน คอื 
ผูใ้ชอ้ านาจและผูถู้กใชอ้ านาจหากทัง้สองผ่ายพอใจในวธิกีารบรหิารกนิการบา้นเมอืงและสงั
คม ยอ่มหมายความว่า สงัคมนัน้มกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ี 
4. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืง และสงัคมทีด่มี ี4 ประการ คอื 

· ความเชื่อของผูม้อี านาจว่าอ านาจสามารถแบ่งปันได ้
· กลไกการแบ่งปันอ านาจ 
· กลไกการคานอ านาจ 
· ระบบการตรวจสอบการใชอ้ านาจและการคานอ านาจ 

             ประโยชน์ของธรรมาภิบาล 



   ประโยชน์ของธรรมาภบิาล แยกออกตามลกัษณะองคก์รได ้2 ประเภท คอื 
1. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครฐั 
หลกัธรรมาภบิาลจงึถอืเป็นหลกัพืน้ฐานในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรหิารจดักา
ร 

เพราะจะช่วยใหส้ามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อกีทัง้ยงัท าใหพ้นกังานทุกคนมคีวามสุขในการท างาน และยงัช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ ี
พรอ้มปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีต่นไดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ 
ซึง่จะส่งผลดโีดยรวมกบัการด าเนินงานใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไปไดอ้กีในอนาคต 
หลกัธรรมาภบิาลมปีระโยชน์ต่อภาครฐั 

2. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธรุกิจ 
หลกัธรรมาภบิาลจงึถอืเป็นหลกัพืน้ฐานในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีผู่ป้ระกอบการ 

SMEs ไทยจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งนาใชใ้นการบรหิารจดัการ 
เพราะจะช่วยใหส้ามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อกีทัง้ยงัท าใหพ้นกังานทุกคนมคีวามสุขในการท างาน 
และยงัช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่พีรอ้มปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีต่นไดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ก าบงัความส
ามารถ ซึง่จะส่งผลดโีดยรวมกบัการด าเนินงานใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไปไดอ้กีในอนาคต 
โดยสิง่ทีส่่งผลต่อกจิการธุรกจิ SMEs ไทยจากการน าหลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้นกจิการ 
 


