การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น จะเห็ น ว า เป น ไปในอั ต ราที่ ร วดเร็ ว มาก
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่รุดหนาอยางไมหยุดยั้ง จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
จากประสบการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เปนบทเรียนสําคัญที่บงบอกใหรูวา เมื่อใดที่
ประเทศไมมีการเตรียมความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ปญหาในแงมุมตาง ๆ ยอมเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมได แตถาประเทศใดมีการเตรียมความพรอม กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง
ประเทศนั้น ก็สามารถที่จะทําใหปญหาตาง ๆ ทุเลาลงไดบาง
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) จะ
เปนอีกสวนสําคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเปนเครื่องมือสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศชาติ ในอัน
ที่จะสามารถรองรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและภาวะวิกฤติไดอยางทัน
สถานการณ
สิ่งที่ไดนําเสนอเรื่องนี้ เพราะทั่วโลกเห็นความสําคัญของระบบดังกลาวและรัฐบาลไทยก็
ไดเห็นความสําคัญของการนําระบบนี้มาใชในประเทศไทย โดยรัฐบาลไดมีมติเห็นชอบวาระ
แหงชาติวาดวย “การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2542 และไดประกาศเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมและผลักดันใหภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมรวมกัน เพื่อใหเกิดความสุข ความปลอดภัยแกประชาชน อันมีสาระสําคัญที่จะนําเสนอ ดังนี้

1. ความเปนมาของแนวคิด
ในชวงที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย ที่เนน
การมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาดานตาง ๆ เขาสูยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงที่
สงผลใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตองตื่นตัว และไดทุมเททรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมของตนใหทันโลก ทันสมัย สอดคลองกับสภาพแวดลอมและกติกาใหมของ
สังคม

2. เปาหมายของการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม (Good
Governance) ที่เปนจุดรวมเหมือกัน คือ ความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอยางสมดุล อันจะนําไปสูความสามารถใน
การแข็งขันในเวทีโลกได
นายเกษม มูลจันทร ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนด
หลักเกณฑของสังคมใหม โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2540” ซึ่งสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ความพยายามในการสรางระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) สําหรับสังคมไทย โดยเนนการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบโดย
ประชาชนมากขึ้น
จากที่กลาวมาภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหม จึงมีเปาหมายรวมกัน 3 ประการคือ
1) การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การบริหารโดยมุงผลลัพธที่เกิดกับประชาชนหรือ
ผูรับบริการ การปรับปรุงงานบริการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตามที่ประชาชนตองการ และ
รายงานผลใหสาธารณชนทราบ มีความโปรงใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทํางาน โดย
เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ รวมแสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในการทํางาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผูบริหารจะบริหารงานอยางคลองตัว แตในขณะเดียวกันตองรับผิดชอบตอผลงานนั้น ๆ แทนการ
ยึดมั่นในการทํางานใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ วิธีการ อยางเดียวเชนในอดีต
2) การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ ไดแก การเนนงานหนาที่หลักของภาครัฐ ซึ่ง
ไดแกการกําหนดนโยบายที่มองการณไกล มีการบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาค เปนธรรม
โดยกระจายงานใหบริการแกราชการสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรบริหารอิสระมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน
3) การบริหารแบบพหุพาคี ไดแก การบริหารที่ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือรวมปฏิบัติรวมบริการ เพื่อใหการบริหารและการบริการ
สาธารณะเปนที่พึงพอใจของประชาชน หรือผูรับบริการ และเปนการจัดระบบการบริหารแบบใหม
ที่ไมผูกขาดหรือรวมศูนยอํานาจแบบในอดีต

3. บทบาทภาครัฐตองปรับเปลี่ยน
ภาครัฐมีความสําคัญที่ยึดโยงภาคตาง ๆ ในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติ สงบสุข มีการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ
3.1 เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 คือ การปฏิรูปการเมือง
และระบบราชการใหมีความสุจริต โปรงใส และมีความชอบธรรมในการใชอํานาจและสนองความ
ตองการของประชาชน โดยไดระบุไวในมาตรา 75 วา “รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งวัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน”
3.2 ภาครัฐจําเปนตองปรับปรุงแนวคิดในการทํางานใหม โดยมุงการสรางประโยชนให
ประชาชนแทนการรักษากฎ ระเบียบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ลาสมัย โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอประชาชน มุงใหบริการประชาชนแทนการเปนเจาขุนมูลนาย ยึดหลักความเสมอภาค
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติหรือเลนพรรคเลนพวก
3.3 การใหบริการประชาชน นอกจากจะตองคํานึงถึงสัมฤทธิ์ผลแลว ภาครัฐจะตอง
ตระหนักถึงเวลา และคาใชจายของประชาชนที่มาติดตอราชการดวย เพื่อใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ โดยจะตองปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสั้น โปรงใส และใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว
3.4 การบริหารภายในภาครัฐตองมีความคลองตัว มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
มีการออกแบบกระบวนทํางานใหสอดคลองกับความตองการของแตละกลุมหรือพื้นที่เปาหมายที่มี
ความแตกตางกัน

4. หลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

4.1 จุดมุงหมายของการสรางระบบบริหารจัดการบานเมือง
1) สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม เพื่อให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง สามารถสงสัญญาณเตือนภัยและผูมีหนาที่เกี่ยวของสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไกการทํางานและการประสานงานในภาครัฐและเอกชน รองรับไดทันทวงทีในยาม
ที่มีปญหา
2) พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา คนควา และเสนอแนะ
แนวทางแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ที่จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง
กลาหาญ และมีจริยธรรม
3) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและเอกชน
ใหรวดเร็ว ชัดเจน และเปนธรรม
4) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
5) ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ และการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

4.2 หลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม 6 ประการ ที่พึง
ยึดถือ คือ
1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย และ
เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใต กฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจาของตัวบุคคล
2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให
เจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุน
ใหประชา-ชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ
แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการ
กระทําของตน
6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา
สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน

5. กลยุทธในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
เพื่ อ สร า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ภาคของสั ง คม
จําเปนตองรวมดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยตองมีการปฏิรูปใน 3 สวน ดังนี้
5.1 ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ซื่อสัตย ซื่อตรง มีประสิทธิ์ภาพ และเกิดประสิทธิผล ถือ
ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชนไดอยางราบรื่น
5.2 ภาคธุรกิจเอกชน ตองปฏิรูปการทํางานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบ
ตอ
ผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคมมีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบ
ที่มี
คุณภาพ สามารถทํางานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น
5.3 ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และ
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความรูความเขาใจในหลักการของการสราง
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

6. แนวทางปฏิบัติในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
6.1 สรางความตระหนักรวมกันในสังคม เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรค กลไกการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
6.2 ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่จําเปน รวมทั้งการดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
6.3 เรงรัดใหเกิดการปฎิรูปการบริหารภาครัฐ และการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม

6.4 เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
6.5 เรงรัดสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ

7. มาตรการในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
7.1 เรงรัดใหหนวยงานของรัฐทําความเขาใจ และตระหนักถึงความจําเปนที่ตองปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักการ 6 ประการ ตามระเบียบฯ
7.2 เรงรัดการดําเนินการเพื่อออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
7.3 เรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
7.4 เรงรัดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7.5 สงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐกําหนดแผนการสรางความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ และรายงานผลการดําเนินการในรอบปตอ
คณะรัฐมนตรี
7.6 สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการที่มีหนาทีใ่ นการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
7.7 ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และหนวยงานของรัฐอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจเอกชน สงเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาดใหความคุมครองผูบริโภค สงเสริมใหมีมาตรฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
ที่กลาวมาขางตนเปนการสรุประบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อใหความ
เขาใจในการที่จะบริหารงานของบานเมืองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการ
บริหารทั้ง 6 หลักคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
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