
การบริหารจัดการ

ที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล



หลักธรรมาภิบาล 
6 ประการ

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักความ
โปร่งใส

หลักการมีส่วน
ร่วม

หลักความ
รับผิดชอบ

หลักความ
คุ้มค่า

หลักธรรมาภิบาล



เหตุผลที่ต้องมีการบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 หมวด 5 
มาตรา 78 (4) 

พัฒนา
ระบบงาน
ภาครัฐ 

มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ 

ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการท างาน 

การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 



ความหมายของ “ธรรมาภบิาล”

การปกครอง 
การบริหาร การ
จัดการการ
ควบคุมดูแล
กิจการต่าง ๆ  

ให้เป็นไป
ในครรลอง
ธรรม

ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความถูกต้องชอบ
ธรรมทั้งปวง

วิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการ
แทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก



ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล

1.เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.ถ้ามีธรรมาภิบาลในทุกระดับจะท าให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีคนเป็นศูนย์กลางท่ี
แท้จริง

1.ธรรมาภิบาล ช่วยลด บรรเทา หรือแก้ปัญหา ความขัดแย้งในองค์กร

1.ธรรมาภิบาลจะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ท้ังทางคุณค่าและจิตส านึก
ทางสังคม

1.ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

1.เป็นแนวคิดท่ีเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตย จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
มีการตรวจสอบการท างาน
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ธรรมาภบิาล 
(Good 

Governance)

คณุธรรม 
(Moral)

จรยิธรรม 
(Ethics)

คณุธรรม จรยิธรรม และ ธรรมาภบิาล

ตนเอง โครงสรา้ง
ระบบ 

กระบวนการ

กลไก
ควบคมุ

ลดความสูญเสีย ขจัดรูร่ัวไหล ป้องกนัการทุจริต ประพฤต ิและด าเนินการทีม่ชิอบ
เพิม่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซ่ือตรง เทีย่งธรรม
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กรอบการประเมินผลการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

ตามหลกัธรรมาภบิาล

ด้าน ประเด็นการพิจารณา
นิติธรรม กลุ่มมีการช าระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญา

กลุ่มมีการจัดท าระเบียบ กฎ กติกา ของกลุ่ม

กลุ่มมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ความพึงพอใจของกลุ่มต่อการได้รับอนุมัติเงินโครงการจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นิติธรรม
การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยถอืวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมใิช่ตามอ าเภอใจ 

หรอือ านาจของตวับคุคล จะตอ้งค านึงถงึความเป็นธรรม และความยุตธิรรม รวมท ัง้มคีวามรดักมุ



ด้าน ประเดน็การพจิารณา
คุณธรรม กลุ่มมีการจัดสรรผลประโยชน/์ผลก าไรให้กับสมาชิกอย่างชัดเจน

กลุ่มมีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและผู้สูงอายุในชุมชน

สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง และการพัฒนากลุ่ม

กลุ่มมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของกลุ่ม เช่น การช่วยเหลือสมาชิกกรณี
เจ็บป่วย การออมเงิน การท าประกันชีวิต เป็นต้น

กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกลุ่มอ่ืน

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการได้รับการจัดสรรผลประโยชน์/ผลก าไร

คุณธรรม
การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงามความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา



ด้าน ประเดน็การพจิารณา
ความโปร่งใส มีแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการตามที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี

กลุ่มมีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงิน

กลุ่มมีที่ต้ัง/สถานที่ท าการที่ชัดเจน

กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่ม

ความโปร่งใส
การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ 
และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร 
การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 



ด้าน ประเดน็การพจิารณา
ความมีส่วนร่วม สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มมีการประชุมสมาชิก/ปรึกษาหารือกับสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มมีภาคีสนับสนุนในการด าเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้ามาให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือกลุ่ม 

ความมีส่วนร่วม
การกระท าที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ  
ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์



ด้าน ประเดน็การพจิารณา
ความรับผิดชอบ การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสามารถด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด

กลุ่มมีการแบ่งงานและมอบหมายภารกิจให้ทุกคนรับผิดชอบ

กลุ่มมีการขยายกิจการของกลุ่ม

กลุ่มมีแผนการรับสมัครสมาชิกกลุ่มเพิ่ม

กลุ่มมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ระยะ 3-5 ปี

ความรับผิดชอบ
การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาการบริหาร
จัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง



ด้าน ประเดน็การพจิารณา
ความคุ้มค่า กลุ่มมีแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มมีการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

กลุ่มมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

กระบวนการผลิตของกลุ่มค านึงถึงความปลอดภัย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม

หลักความคุ้มค่า 
การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้
บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน




