
ธรรมาภิบาลคืออะไร 

 แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นส่ิงท่ีมีมา
พร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง ” หรือ “การบริหาร
จัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการท่ีมีการน าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ ค าว่า
การปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการ
บริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 

 อย่างไรก็ดี มีคนจ านวนมากท่ีไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระท่ังค าจ ากักความของธรรมาภิบาล 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ค าว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อ านาจ ขณะท่ี 
good governance เป็นการรวมค าของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการท่ีดีในการอ านาจ 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ 
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล
คือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการท่ีจะสร้างให้เกิดมีธรร
มาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ แต่
อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการท่ีดี 

 ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ท่ีมุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิด
ความเช่ือมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป็นธรรม , ความสุจริต , ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีน ามาใช้ 
หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการส าคัญท่ีมีการน ามาใช้ในประเทศไทย
อย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีค าถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามี 
ธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง ค าตอบท่ีอาจเป็นไปได้ก็คือการจัดท า
ตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและน าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ 

 หลักการต่างๆท่ีอธิบายการมีธรรมาภิบาลและการน าไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย
หลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ท่ีจะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน 
และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับประเทศไทยแล้ว 
เนื่องจากได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีให้ความส าคัญกับหลักการ
ส าคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในท่ีนี้จึงขอน าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐาน
ของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้ 



 

รูปที่ 1 หลักการส าคัญของธรรมาภิบาล 

 

1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws 

 หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม ” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย
ปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และ
ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 1.หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็น
หลักท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 

 2.หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล 
และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

 3.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ 
หรือฝ่ายปกครองท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทน
ของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะต้อง
ใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 



 4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครอง
ทีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย หลัก
ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

 5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าท่ีในทางตุลาการได้โดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโน
ธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ 
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 

 6. หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็น
ความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้ 

 7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น
กฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีต่ ากว่าขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics 

 ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิด
วินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม
หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากคอรัปช่ัน หรือมีคอรัปช่ันน้อยลง คอรัปช่ัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและ
กฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปช่ันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผล
ในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่อง
ต่อไปนี้ 

  1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 

  2. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีน้อยกว่า
หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

  3. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีมากกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

  4. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

 ส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การ
กระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมท่ีสวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 



3. ด้านความโปร่งใส Transparency 

 ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการ
เปิดเผยข้อมูล 

1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) มีการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น  
2) โปร่งใส เห็นระบบงานท้ังหมดได้อย่างชัดเจน 
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 
4) มีเจ้าหน้าท่ีมาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น  
5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม่ 
6) มีฝ่ายบัญชีท่ีเข้มแข็ง 

2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
2) มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีซื่อสัตย์  
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม 
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต  
7) มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 

4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ 
3) ประชาชน ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ 
มากขึ้น 
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 



4. หลักการมีส่วนร่วม Participation 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมท้ังมีการน าความคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีใน
สังคม ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้วางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 

 1.ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยัง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

 2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน

โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดี

ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการ

บรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ 

เป็นต้น 

 3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น

เรื่องการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม

โครงการ และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องซับซ้อนและมี

ข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ

เพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

 4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับข้ันท่ีสูงสุด

ของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับท่ีสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุด 



5. หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability 

 มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยัง

รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังการตอบสนอง

ต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ โดย

ในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะท่ีบุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องช้ีว่า

ได้ยอมรับในภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 

1. การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

 การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นส่ิงส าคัญส่ิงแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการ

ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและ

เมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 

2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 จากเป้าหมายท่ีได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงส่ิงท่ีต้องการ
บรรลุ และเงื่อนไขเวลาท่ีต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 

3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ อยู่ท่ีความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสาร
สร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ 

4. การจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 

 ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

5. การมีแผนการส ารอง 

 ส่วนประกอบส าคัญขององค์การท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ท่ี
สามารถส่ือสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และท่ีส าคัญคือ ต้อง
มีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 

 



6. การติดตามและประเมินผลการท างาน 

 องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบ
ดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานท่ีพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะท่ีผลงานท่ีได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 

6. หลักความคุ้มค่า Value for Money 

 หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด ส่ิงเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย 

1. การประหยัด หมายถึง 

1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  
1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 
1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 
1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน 
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 การมีการประเมินผลการท างาน 
3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

 เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานท่ีต้องการใช้หลักการบริหารแนว
ใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพ
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและน าไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และ
สามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างานของหน่วยงานให้มี 
ธรรมาภิบาลมากขึ้นได้ 



 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของผลการวัดระดับการมีธรรมาภิบาล 

 

 
รูปที่ 3 การแสดงผลการวัดระดับการมีธรรมาภิบาล 



 
 

T1 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 

T2 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ 

T3 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ 

T4 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 

รูปที่ 4 แสดงผลการวัดระดับการมีความโปร่งใสในองค์กร 

รูปดังกล่าวข้างต้นเป็นการน าเสนอตัวอย่างผลการทดลองวัดธรรมาภิบาลในองค์กรและสามารถแสดงผลให้

เข้าใจได้ง่ายๆและชัดเจน 

 


