
หลักนิติธรรม 

(The Rule Of  Law ) 

 เกือบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ผู้ปกครองและกฎหมายคือสิ่งเดียวกันอีก
นัยหนึ่งก็คือกฎหมายเป็นเพียงเจตจ านงของผู้ปกครองนั่นเอง ก้าวแรกที่น าพามนุษย์ชาติให้หลุดพ้น
จากการกดขี่ดังกล่าวคือ แนวความคิดที่ว่าผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและปกครองประเทศ
อย่างมีคุณธรรมด้วยวิถีทางของกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยไปไกลกว่านั้นด้วยการสถาปนาหลักนิติ
ธรรม แม้ว่าไม่มีประเทศใดหรือระบอบการปกครองใดในโลกที่ปราศจากซ่ึงปัญหา แต่หลักนิติธรรมจะ
ท าหน้าที่ปกป้องสิทธิพ้ืนฐานด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ และเตือนเราว่าระบบทรราช และ
ภาวะไร้ขื่อแปไม่ใช่ทางเลือกเพียงประการเดียวของมนุษยชาติ    

หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบธรรมด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลา
การและฝ่ ายปกครองความชอบด้ วยกฎหมายในทาง เนื้ อหา  หลักความเป็น อิสระของ                     
ผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ 

          1.  หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการ
แบ่งแยกอ านาจเป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ 
และการถ่วงดุลอ านาจ  

          2.  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเก่ียวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพ
ของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของ   
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

          3.  หลักความชอบธรรมด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ
ความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง   ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่าง     
เท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกผันที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 

             4.  หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ   
ฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลัก          
ความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 



             5.  หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าหน้าที่ในทางตุลาการได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณา
พิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ 
กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 

          6.  หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมาย      
ให้เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้ 

          7.  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ
ยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ใน
ล าดับที่ต่ ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

หลักนิติธรรม เป็นหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี    
เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุม
ถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความ   
รู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤต ภยันตรายที่หากจะมีมา
ในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 

หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

          1.  หลักนิติธรรม   

          คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน       
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท ากัน
ตามอ าเภอใจหรืออ านาจบุคคล 

 

 

 



          2.  หลักคุณธรรม  

          คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงาม        
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

          3.  หลักความโปร่งใส   

        คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  อย่างตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
ตลอดจน มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 

          4.  หลักความมีส่วนร่วม  

          คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็น      
ในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่    การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี และความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

          5.  หลักความรับผิดชอบ  

          ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

          6.  หลักความคุ้มค่า  

          ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็น
จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมั่งหมาย  ไปที่ผู้รับบริการ      
หรือประชาชนโดยส่วนรวม       

 

 



การบริหารราชการแนวใหม่เป็นการบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลก
ก าลังด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการนี้และมีการยอมรับในแนวทางการท างานที่ยึดหลัก
ประชาธิปไตยมากขึ้น มีการให้ความส าคัญกับเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง เช่นความสนใจของสาธารณชน 
กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการ
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและ
ยอมรับศักด์ิศรีของการเป็นพลเมืองมากขึ้น 

โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้สึกตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมีการเพ่ิมหรือขยายการ
ให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จากการ   
รับฟังประชาชนมากขึ้น และจากการบริการมากกว่าการก ากับดูแลเท่านั้น ประชาชนและข้าราชการ   
จึงท างานร่วมกัน และระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันด้วย 

ทัศนคติที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่ก าลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัญหาในการบริหารงาน   
มีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
ข้าราชการอยู่เสมอหน่วยงานราชการควรจะด าเนินการอย่างไร ค าตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่ายแต่การ
ยอมรับที่จะท างานเพ่ือปกป้องประเทศชาติและบริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยท าให้      
การท างานประสบความส าเร็จได้ สิ่งที่ยังขาดอยู่คือหลักการที่จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของ   
การบริการสาธารณะ ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงาน
ราชการอยู่มาก เช่นเรื่องของการบริหารราชการแนวใหม่ การทบทวนการท างาน การบริหาร         
ที่มุ่งผลลัพธ์ และการบริหารคุณภาพเป็นส าคัญ 

กองทัพอากาศได้น าหลักนิติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้      
ในการบริหารราชการและได้ก าหนดหลักค่านิยมหลักเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรของ
กองทัพอากาศได้ยึดถือ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในความเป็นทหารอากาศ (AIR-MINDED)         
เพ่ือปกป้องประเทศชาติและในการช่วยเหลือประชาชนโดยก าหนดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ    
ไว้  ๓ ประการ ใช้ค าย่อว่า “AIR” ให้ก าลังพลของกองทัพอากาศถือปฏิบัติ ดังนี้  

 

๑. AIRMANSHIP ความเป็นทหารอากาศ  

การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอนและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพมีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยการประพฤติปฏิบัติในความเป็นทหารอากาศ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 



          ความมีระเบียบวินัย (Discipline) 

          หมายถึง เป็นผู้รู้กฎระเบียบปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติด ารงไว้ซึ่งการมีระเบียบวินัยในทาง
ปฏิบัต ิ

          การมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) 

          หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่า ด้วย
การเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติจากประสบการณ์ในการท างาน จนท าให้สามารถปฏิบัติงานนั้นได้เป็น
อัตโนมัติรวมทั้ง สามารถสื่อสารถ่ายทอดทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง 

          ความเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Proficiency) 

          หมายถึง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้หลักการ
เนื้องาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานจนสามารถท าทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีที่สุด โดยต้องมี
การพัฒนาและฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดผล
งานที่ดีกว่าเดิมในครั้งต่อ ๆ ไป 

          การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) 

          หมายถึง การส านึกรู้ตัวตนและสถานะของตนเอง คือรู้ว่าตนเองเป็นใครมีอาชีพการงาน
อะไร มีหน้าที่ต้องท าอะไร และควรแสดงบทบาทที่เป็นจริงอย่างไรให้เหมาะสมในการครองตน      
และคงไว้ซึ่งหลักการของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ก้าวล่วงผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่มีระดับชั้นยศสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีอาวุโสกว่า 

          ความสามารถในการตัดสินใจ (Judgment)  

          หมายถึง กระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินใจจากการรับรู้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานและศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกตามความเหมาะสม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยหลักเหตุผลมีใจเป็นกลาง
และประเมินข้อมูลภายใต้สถานการณ์นั้น รวมทั้งหาหนทางปฎิบัติจากการเลือกหนทางที่เหมาะสม
คุ้มค่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและประโยชน์สูงสุด 

          การตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness)  

          หมายถึง การระลึกถึง สภาวการณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานตนเองว่าต้องเผชิญหน้าอยู่
กับอะไรทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๒.  Integrity and allgiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 

มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์     
กล้ากระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรงด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และ            
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือแสดงความชัดเจนในการประพฤติ
ปฏบิัติในความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

          ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System)  

          หมายถึง หลักประพฤติพ้ืนฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของการสร้างนักรบในอุดมคติ         
การหลอมรวมหัวใจของชายชาติทหารหรือผู้ที่ครองยศทหารทั้งชายและหญิง การพูดในสิ่งที่ถูกต้องใน
สถานการณ์ที่เหมาะสมและความรักเกียรติหรือชีวิตของทหารที่ต้องการได้รับเกียรติได้รับการยกย่อง
ยอมรับและการรู้จักให้เกียรติแก้ผู้อื่นก่อน 

          ซื่อตรง (Honesty)  

          หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาโดย ไม่บิดเบือนปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ไม่พูด
ปด คดโกง หรือขโมย และจะไม่ยอมให้คนใดคนหนึ่งกระท าเช่นนั้นเป็นอันขาด ซึ่งต้องมีความซื่อตรง    
ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อบุคคลทั่วไป 

          ความภักดี (Royalty)  

          หมายถึง ความเป็นทหารแห่งราชอาณาจักรไทยและในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อุทิศตนเพ่ือปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพลีชีพเพ่ือชาติและราชบัลลังก์ มีจิตใจที่เสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน 

          คุณธรรม (Moral)  

          หมายถึง เป็นหลักส าคัญของการประพฤติที่รับรู้ได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก เป็นจิตส านึกของ
บุคคลที่จะเดินตามหรือกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและยอมรับในมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติที่             
คน/ประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่ยอมรับควรปฏิบัติ 

          จริยธรรม (Ethic)   

          หมายถึง เป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติหรือกฎที่ต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
หลักของคุณธรรม  โดยสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เหมาะสมกับวิชาชีพ มาตรฐานการท างานใน
หน่วยงานหรือองค์กร โดยเฉพาะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น 



 

          ยุติธรรม (Justice)  

          หมายถึง เป็นการปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยต้อง
พิจารณาตัดสินใจในการกระท านั้นด้วยเหตุผลที่เที่ยงตรงไม่ล าเอียง ทั้งในการให้รางวัล การยกย่อง   
ชื่นชม หรือการลงโทษต่อผู้กระท าผิดด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

          เปิดใจ (Openness)  

          หมายถึง การกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานหรือองค์กร           
พร้อมพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการเปิดเผยโดยไม่กลัวที่ จะถูก
ตรวจสอบในทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งต้องมียอมรับในความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

          ความถ่อมตน (Humility)  

          หมายถึง  การประมาณตน มีความนอบน้อมต่อผู้ที่มียศสูงกว่า ต่อผู้มีอาวุโสสูงกว่า และ
การซึมซับและยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการตระหนักรู้ว่าทหารอาชีพนั้นเป็นภารกิจ        
ที่ส าคัญอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ 

๓.  Responsibility ความรับผิดชอบ  

ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การสังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผล    
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพ่ือแสดงความชัดเจนในการ
ประพฤติปฏิบัติในความรับผิดชอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

          ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personal Responsibility)  

          หมายถึงการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าต้องท าอะไรและอย่างไรในสถานะใดด้วยความ
ตั้งใจกระท าสิ่งนั้น ๆ ให้บรรลุผลตามต้องการ รวมทั้งการดูแลรักษาตนเองให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของ
ตนเองในทุกบทบาททุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือท างาน 

          ความรับผิดชอบต่อองค์การ (Organizational Responsibility)   

            หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระท าอะไร และอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กร       
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเพ่ือให้ภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้นส าเร็จในเวลาที่เหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ  

 

 



 

          1. ความรับผิดชอบต่องาน (Accountability)  

          เป็นความใส่ใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

            2.  ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Operation Responsibility)  

            เป็นความใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานนั้นให้มี
ความสั้นกระชับและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด 

            3. ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน (Result Product & Outcome 
Responsibility)  

            เป็นความใส่ใจให้ความส าคัญกับผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ โดยเกิดความคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมของหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

            ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  

            หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระท าอะไร และอย่างไรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว   
ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมทั้ง การกระท าของตนเองต่อบทบาท    
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมด้วย 

            ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ (National Responsibility)  

            หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องการกระท าอะไร และอย่างไรต่อประเทศชาติ       
ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมอุทิศตนเพ่ือประเทศชาติได้        
ทุกขณะจิต 

                

 

 

 

 

 

 



สรุป 

            การบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรมนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพจะต้องมีการปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารการจัดการให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล เน้นการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญมีความรู้ทันสมัย มีความโปร่งใส             
ในการท างาน มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และ ต่อประเทศชาติ            
มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือประเทศชาติ และมีความยุติธรรมในการปกครอง
บังคับบัญชา หากเกิดความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมแล้ว การปกครอง
บังคับบัญชาก็จะหมดความไว้วางใจ ประสิทธิภาพขององค์กรก็จะต่ าลง 
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