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(ที่มา : วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับที่ 7)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย
ปญญา ฉายะจินดาวงศ
รัชนี ภูตระกูล
“การนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช มีความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเรา
เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ
การบริหารที่สามารถตรวจสอบไดมี
ประสิทธิผล และเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม”
ในปจจุบันสถานการณดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและตางประเทศ
มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสาร
เทคโนโลยี การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะที่สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วเขาสูยุคโลกาภิวตั น แตระบบการบริหารงานของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมที่ผานมา ไมสอดคลอง ไม
ทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ดังนั้น การปรับเปลีย่ นบทบาทของสังคมโดยการนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเราเพราะหลักธรรมาภิ
บาลก็คือ การบริหารที่สามารถตรวจสอบได มีประสิทธิผลและเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
โดยสามารถเสนอขอเรียกรองมีการรวมตัวของประชาชน กลุมมวลชนผูใชแรงงานและองคกรภาคเอกชน เพื่อเขา
มามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการประกอบ
ธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตดวยความแข็งแกรง สามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะชวยใหประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน
ตอไป
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance)
คําวา Good Governance เริ่มนํามาใชกันเมื่อประมาณ 10 กวาปที่ผานมา โดยปรากฏในรายงาน
ของธนาคารโลก เมื่อป ค.ศ. 1989 เมื่อแนวความคิด Good Governance เขามาในประเทศไทยในชวงป
พ.ศ.2540 นักวิชาการหลายทานไดแปลความหมายของคําวา Good Governance โดยเสนอใชคําวา “กลไกประชา
รัฐที่ด”ี บาง “ประชารัฐ” บาง “ธรรมรัฐ” บาง “ศุประศาสนการ” บาง แตในที่นี้จะขอใชคําวา “ธรรมาภิบาล”
ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมาก เพราะคําวาธรรมาภิบาลจะมีความหมายอยางกวางครอบคลุมทั้งทางบริหารจัดการที่ดีของ
องคการธุรกิจ และการปกครองที่ดีของภาครัฐ
อาจารยธีรยุทธ บุญมี ซึ่งเรียก Good Governance วา ธรรมรัฐ ไดใหความหมายวา คือ การ
บริหารการจัดการประเทศที่ดีในทุก ๆ ดาน และทุก ๆ ระดับ การบริหารการจัดการที่ดีดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ
มีหลักคิดวาทั้งประชาชน ขาราชการบริหารประเทศเปนหุนสวน (Partnership) กันในการกําหนดชะตากรรม
ประเทศ แตการเปนหุนสวนไมใชหลักประกันวาจะเกิดธรรมรัฐหรือ Good Governance ยังตองหมายถึง การมี
กฎเกณฑกติกาที่จะใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพ ความเปนธรรมและการมีสวนรวมของสังคมใน
การกําหนดนโยบายบริหาร ตรวจสอบ ประเมินผลอยางจริงจัง
UNDP(United Nation Development Program)หนวยงานสังกัดองคการสหประชาชาติ ไดให
นิยามความหมายของ Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล วา คือ การใชอํานาจทางการเมือง การบริหาร
และเศรษฐกิจในการดําเนินภารกิจ กิจกรรมตาง ๆ ของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก กระบวนการ สถาบัน ซึ่ง
ประชาชนและกลุมตาง ๆ สามารถแสดงออกถึงความตองการผลประโยชน การใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
การประสานประนีประนอมความแตกตางโดยผานกลไก กระบวนการและสถาบันเหลานัน้
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คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance นี้เปนเรื่อง
ที่ทุกสังคม ทุกประเทศไมวาเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือพัฒนาแลวตองการใหเกิดขึ้น คําวา Governance เปน
คําเกาที่มีมานานแลว หมายถึง กรอบในการบริหารจัดการขององคการตาง ๆ ในการบริหาร ระบบบริษัทก็จะ
เรียกวา Corporate Good Governance ในราชการก็เรียกวา Public Governance ซึ่งกรอบการบริหาร
จัดการนี้มีทั้งดีและไมดี ที่ดีเรียกวา Good Governance ที่ไมดีเรียกวา Bad Governance
จากความหมายของนักวิชาการทีไ่ ดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ Good Governance ดังกลาวขางตน นั้น
จะเห็นไดวามีแนวความคิดที่คลายคลึงกัน ซึ่งอาจจะสรุปไดวา Good Governance
จะใหความสําคัญกับ
องคประกอบ 3 สวน คือ
 ภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะมีสวนเสริมสรางและปฏิรูปการเมือง กฎหมายและการบริหาร
ราชการ
 ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งจะมีสวนในการประกอบธุรกิจทีด่ ีและดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย
สุจริต และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมซึ่งจะทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง
 ภาคประชาชนหรือองคกรตางๆ(Civil
Society)จะมีสวนในการเกื้อหนุนในการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการระดมกลุมตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหตั้งอยูในความถูกตองได
กลาวโดยสรุปแลว ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชือ่ มโยงองคประกอบทั้ง 3 สวนของสังคม คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมี
การใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
รัฐธรรมนูญกับการใหพัฒนาธรรมาภิบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เมื่อพิจารณา
เนื้อหาโดยรวมแลวจะเห็นวารัฐธรรมนูญไดวางระบบบริหารบานเมืองใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
คุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพิ่มกลไกการตรวจสอบระบบการเมืองและระบบราชการใหใชอํานาจอยางชอบ
ธรรมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารบานเมืองมากขึ้นเพื่อการขจัดความทุจริตใน
บานเมือง สงเสริมใหเกิดการปฏิรูประบบผูแทน อาจกลาวไดวามาตรการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนี้ไดวางรากฐาน
ของการพัฒนาธรรมาภิบาลของสังคมไทยไว ซึ่งสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ พอสังเขปได ดังนี้
 สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 การปฏิรูประบบราชการ
 การปฏิรูปศาลและระบบตรวจสอบ
 การปฏิรูประบบผูแทน
 การขจัดความทุจริตในบานเมือง
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลไวอยางครบถวน กลาวคือ ในแง
ของวัตถุประสงคการบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญกําหนดใหยึดประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ของคนทุก
ภาคในสังคม ในดานโครงสรางและกระบวนการ รัฐธรรมนูญไดเพิ่มภาคประชาสังคมเขาสูโครงสรางการจัดการ
รัฐบาลไทยและเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคโดยเฉพาะภาคประชาสังคมในทุกดานทั้งระดับชาติ ทองถิ่น
ชุมชน ในดานเนื้อหาของธรรมาภิบาลเอง รัฐธรรมนูญก็วางหลักการใหเกิดการประสานประโยชนของคนทุกภาคใน
สังคม เพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย
ในปจจุบันสถานการณตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศเปลีย่ นไปมาก สังคมขาวสารไดเขามามี
อิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยอันชวยใหภาคเอกชนเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็สงผลใหปญหาตาง ๆ ของ
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ชาติมีความสลับซับซอนมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันขาราชการในฐานะที่เปนสถาบันหลัก
ของชาติ จะตองปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวยการรวมกันสรางความเปน
เอกภาพและความสามัคคีในหมูขาราชการ เพื่อใหการประสานงานราชการดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันก็ตองปรับเปลี่ยนระบบการทํางานโดยเนนใหความสําคัญกับการใหบริการประชาชน
รวมทั้ง
ขาราชการตองปรับทัศนคติในการทํางานโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของการเปนขาราชการที่ดีที่มี
คุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยางจริงจัง และเปนที่พึ่งพาของ
ประชาชนอยางแทจริงอันจะชวยสงเสริมใหประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอยางรวดเร็วตอไป
อยางไรก็ตามในภาคราชการไดเริม่ ดําเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแลว กลาวคือ ไดมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับหนวยงานของรัฐตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2542 เปนตนมา โดยระเบียบนี้กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ ดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก
ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมัน่ ในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ ยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อให
คนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวย
ภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง
ชัดเจนได
4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงประชามติหรืออื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญ
 หาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจาํ กัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาบริการที่มีคณ
ุ ภาพสามารถ
แขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
สําหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นนั้น ยังไมมีการดําเนินการ
ในเรื่องนี้อยางกวางขวาง รวมทั้งประชาชนยังขาดความเขาใจในเรื่องนี้อยางดีพอ จึงทําใหยังขาดกลไกของการ
ตรวจสอบและการกํากับดูแลในทางปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิด “ธรรมาภิบาล” ขึ้น
บทสรุป
กระแสโลกาภิวัฒนกําลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบอยางรวดเร็วและรุนแรงตอทั้งเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมของประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
จะตองสนับสนุนหลักทั้ง 6 ประการตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะไดรวมกันปรับบทบาท
ปรับวิธีการทํางานของแตละภาคใหสนับสนุนเกื้อกูลกัน
ใหเกิดกําลังทีส่ ามารถตักตวงผลประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั นเขาสูประเทศไทย อยางไรก็ตามการสรางธรรมาภิบาลจําเปนตองสรางใหเกิดขึ้น
ในทุกระดับ กลาวคือ
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-

ระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักวาตนเองมีอํานาจ กลาใชอํานาจบนความรับผิดชอบและ

-

ระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอํานาจของชุมชนเขากับการปกครอง

เปนธรรม
ทองถิ่น
- ภาคธุรกิจเอกชน คือการบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจใหตรวจสอบได โปรงใส
มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม
- ภาคการเมืองและราชการ คือ การกระจาย ใหมีการบริหารจัดการที่ดี มีการตรวจสอบภายใน
และระหวางกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบตอสวนรวม
จากหลักดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการสรางธรรมาภิบาลใหเขมแข็งจําเปนตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
ทั้ง 3 สวนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในภาครัฐไดมีการดําเนินการไปบางแลวแมวา
ขณะนี้ยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมมากนักและคงตองใชเวลาอีกนานกวาจะทําใหระบบราชการโปรงใสได ซึ่งก็ยังดีกวา
ไมไดทําอะไรเลย สําหรับภาคเอกชนจําเปนตองเสริมสรางใหเกิดธรรมาภิบาลขึ้น โดยควรมีการปฏิรูปภาคธุรกิจ
เอกชนใหเกิดความเขมแข็งและความสุจริต วิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ านมาอาจกลาวไดวาเปนเพราะภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจที่มุงแสวงหากําไรสูงสุด โดยไมคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ดังนั้นจึงควรสรางกลไกการ
ตรวจสอบและการกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน สําหรับภาคประชาสังคมควรใหมคี วามเขมแข็ง โดยใหมีสวนรวมใน
ระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึ้น เรงรัดการกอตั้งองคกรภาคสังคมที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหครบถวน เชน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเมื่อมีการสงเสริมการรวมตัว
ของประชาชนเปนองคกรตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชนทองถิ่น และชุมชนอื่น ๆ ใหมี
ความเขมแข็งแลวก็จะกอใหเกิดการคานและถวงดุลอํานาจของรัฐ
อยางไรก็ตามเพื่อใหสังคมไทยพัฒนาไปสูประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยางแทจริง จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีหนวยงานหนึ่งซึ่งไมควรเปนหนวยงานของรัฐ แตเปนการรวมตัวกันจากทุกภาคของสังคม ไมวาจะเปน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อทําหนาที่ในการประสานงาน เชื่อมโยงการทํางานทั้ง 3 ภาค
ใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค เพื่อสรางธรรมาภิบาลที่แทจริงใหเกิดในสังคมไทยอยางยั่งยืน
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