ธรรมาภิบาลคืออะไร
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมา
พร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง ” หรือ “การบริหาร
จัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนาผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คาว่า
การปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการ
บริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี มีคนจานวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งคาจากักความของธรรมาภิบาล
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คาว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อานาจ ขณะที่
good governance เป็นการรวมคาของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการอานาจ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล
คือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรร
มาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ แต่
อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้นาไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทางาน ซึ่งหากมีการนามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิด
ความเชื่อมั่นว่าจะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม , ความสุจริต , ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)
ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นามาใช้
หลักการที่มีผู้นาไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสานึกรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคานึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสาคัญที่มีการนามาใช้ในประเทศไทย
อย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคาถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามี
ธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คาตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดทา
ตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและนาไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
หลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนาไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย
หลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนาเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสาคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน
และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สาหรับประเทศไทยแล้ว
เนื่องจากได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับหลักการ
สาคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนาเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐาน
ของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หลักการสาคัญของธรรมาภิบาล
1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws
หลักการสาคัญอันเป็นสาระสาคัญของ “หลักนิติธรรม ” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการ
แบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย
ปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และ
ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
1.หลักการแบ่งแยกอานาจเป็นพื้นฐานที่สาคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยกอานาจเป็น
หลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจการตรวจสอบอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
2.หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล
และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ
“ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” อันเป็นหลักการสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ
หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทน
ของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้อง
ใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง

4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครอง
ทีออกกฎหมายลาดับรอง กาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย หลัก
ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ
5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทาภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ทาการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโน
ธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
6. หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็น
ความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้
7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น
กฎหมายที่อยู่ในลาดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่ต่ากว่าขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ
2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการทาผิด
วินัย และหน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง
หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทาให้เสียหาย การทาลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและ
กฎหมาย สาหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
ในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่อง
ต่อไปนี้
1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่า
หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายกาหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
3. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่
กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
4. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
สาหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การ
กระทาผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านความโปร่งใส Transparency
ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการ
เปิดเผยข้อมูล
1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น
2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทางาน
4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
2) มีค่าตอบแทนเพิ่มสาหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ทาผิดอย่างยุติธรรม
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทาผิด
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทาผิดที่มีประสิทธิภาพ
5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ
3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ
มากขึ้น
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ

4. หลักการมีส่วนร่วม Participation
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนาความคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีใน
สังคม ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ
และการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ 4 หลักการคือ
1.ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยัง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ
และการทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดี
ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการ
บรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ
เป็นต้น
3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม
โครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ
เพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุด
ของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. หลักสานึกรับผิดชอบ Accountability
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคาถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยัง
รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดย
ในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่า
ได้ยอมรับในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและนาไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้
1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสาคัญสิ่งแรกของระบบสานึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องทาการ
กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและ
เมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
จากเป้าหมายที่ได้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการ
บรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกาลังคนร่วมใจกันทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะนา ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานร่วมมือกันทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ
4. การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. การมีแผนการสารอง
ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่
สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และที่สาคัญคือ ต้อง
มีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย

6. การติดตามและประเมินผลการทางาน
องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบ
ดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดต้องมีการดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
6. หลักความคุ้มค่า Value for Money
หลักการนี้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
1. การประหยัด หมายถึง
1.1 การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน
1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทารายงานการเงิน
1.5 การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง
2.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน
3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง
3.1 การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
3.2 การมีการเน้นผลงานด้านบริการ
3.3 การมีการประเมินผลการทางาน
3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้นา
เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนว
ใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพ
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการนาหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและนาไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และ
สามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ทาให้ผู้บริหารสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขการทางานของหน่วยงานให้มี
ธรรมาภิบาลมากขึ้นได้

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของผลการวัดระดับการมีธรรมาภิบาล

รูปที่ 3 การแสดงผลการวัดระดับการมีธรรมาภิบาล

T1 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง
T2 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ
T3 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ
T4 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
รูปที่ 4 แสดงผลการวัดระดับการมีความโปร่งใสในองค์กร
รูปดังกล่าวข้างต้นเป็นการนาเสนอตัวอย่างผลการทดลองวัดธรรมาภิบาลในองค์กรและสามารถแสดงผลให้
เข้าใจได้ง่ายๆและชัดเจน

