“การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)”
โดย : กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.
สํานักผูว้ ่าการ

ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล ความหมายโดยกว้างหมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุ ข มี ความรู้รั กสามั คคี และร่ วมกั นเป็ นพลั ง ก่ อให้ เกิ ด การพัฒ นา
อย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น ส่ ว นเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง หรื อ สร้ า งภู มิ คุ้ มกั น แก่
ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่
หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาสังคม บทบาทขององค์การที่สําคัญนั้น คือ องค์การต้องเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ
ต่าง ๆ การสร้า งธรรมาภิบ าลขององค์ การนั้ นจํ าเป็น ต้องอาศั ยระบบการจัด การองค์ การที่ มีป ระสิทธิภ าพ มีภ าระ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องมีการปฏิรูปการบริหาร เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลขององค์การนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการให้ถูกต้องตาม
หลักเหตุผล และหน้าที่ นําระบบความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยกระดับ
ความชํานาญขององค์การให้มีความทันสมัย
ตั ว อย่ า งบทบาทขององค์ ก ารภาคเอกชน และบทบาทของประชาสั งคม ที่ มี ต่ อการสร้ างธรรมาภิ บาล คื อ
การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยองค์การควรมีการหามาตรการที่จะ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น
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หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิ
างธรรมาภิบาลใน กฟผ.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุว่า
ธรรมาภิ บาลมีองค์ประกอบ ๖ หลั ก คื อ หลั กนิติ ธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรั บผิด ชอบ
หลั ก ความคุ้ ม ค่ า และหลั ก คุ ณ ธรรม คณะกรรมการ กฟผ. นํ า มาประกาศในนโยบาย การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และ ผู้ว่าการฯ ได้ประกาศ การสนองนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ไว้
ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จะเน้น
ที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ไม่ล้มละลาย
ไม่เสี่ยง
ต่อความเสี ย หาย พนั กงานมี ความมั่น ใจในองค์ การว่า สามารถ
ปฏิบัติงานในองค์การได้ในระยะยาว การนําธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริ ห ารนั้ น เพื่ อให้ องค์ การมี ความน่ า เชื่ อถื อและได้ รั บ การ
ยอมรับจากสังคม
ปัจ จุบัน การบริห ารงานในองค์ก ารได้ร ับ ความสนใจ
จากภาคประชาสังคมและประชาชนเป็นอย่า งมากในเรื่อ งของ
ความโปร่ง ใสและกระบวนการมีส ่ว นร่ว มในการดํ า เนิน งาน
ดังนั้น การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ ก็เพื่อให้ภาคประชาสังคมและประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาในการ
บริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ จึงจําเป็นต้องนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
๑.

หลักความรับผิดชอบ
•

•
๒.

หลักความโปร่งใส
•

๓.

ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หมายถึง บุคคล องค์การ และผู้ทําหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงานในองค์การต้องมี ภาระความรั บผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ ยวกับการกระทํา กิ จกรรม หรื อ
การตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล
การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และดําเนินการ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไว้
การตอบสนองที่ทันการ หมายถึงการให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการ
ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน การดําเนินงาน
ขององค์ ก ารในด้ า นนโยบายต่ า ง ๆ นั้ น สาธารณะชนสามารถรั บ ทราบและมี ค วามมั่ น ใจได้ ว่ า
การดํ า เนิ น งานขององค์ การนั้ น มาจากความตั้ งใจในการดํ า เนิ น งานเพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายของ
นโยบายที่กําหนด

หลักคุณธรรม
•

การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ การที่บุคคลากรในองค์การใช้อํานาจหน้าที่ หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ ในทางส่วนตั ว เหล่านี้ถือเป็นการทุจริ ต และการประพฤติมิชอบต่อองค์การ การปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งานและการทํ าให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส รวมไปถึ งการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจะเป็ น
เครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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๔.

หลักการมีส่วนร่วม
•

•

•

๕.

หลักนิติธรรม
•

๖.

การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการการตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การ การมีส่วน
ร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการดําเนินงาน
ขององค์การได้เป็นอย่างดี
ความเห็นชอบร่วมกัน เป็นสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป โดยธรรมาภิบาลจะ
ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่าง ให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและ
ขององค์การเป็นหลัก
ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาลนี้จะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ รู้สึกมีส่วนร่วม
หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโต
ให้กับหน่วยงาน
การมีกฎ ระเบียบ ที่เข้มแข็ง เป็นธรรมาภิบาลที่มีพื้นฐานการดําเนินการอยู่บนกรอบของกฎ ระเบียบ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎ ระเบียบ ที่เข้มแข็ง
มี ก ารระบุ ก ารลงโทษที่ ชั ด เจน และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายใน
เพื่อป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน

หลักความคุ้มค่า
•

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องการให้มี
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

สรุปได้ว่า
การนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้ จะทําให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยัง
เป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี
ในการบริหารงานและการทํางานในองค์การ และเป็นการจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามจิตสํานึกที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยคํานึงถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในองค์การของรัฐนั้น จะเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง
ที่มา : http://www.aircadetwing.com/
(กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์)
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กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ. สํานักผูว้ ่าการ
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