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แนวความคิดในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนวัฒนธรรมในการอยู
รวมกันเปนสังคมมานานนับพันปแลว ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกัน ในบานเมืองและสังคมอยางมี
ความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและสังคมมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมาสังคมโลก มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การพัฒนา
ประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาดานตาง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน และ
เทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหประเทศตาง ๆ ตองตื่นตัว และทุมเททรัพยากรเพื่อการ
ปฏิรูปการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมของตนใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและกติกาใหมของ
สังคม
สาเหตุหลักทีท่ ําใหเกิดการปฏิรูปและตองดําเนินการไปอยางตอเนื่องไดแก
• ภาครัฐในโลกยุคใหม ตองปรับลดบทบาทจากผูปกครองมาเปนผูใหบริการ และธํารง
รักษาความเปนธรรมในสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมมากขึ้น
• ภาคเอกชนไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการบริ หารงานสมัยใหมอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็วเพื่อความอยูรอดและการแขงขัน
• ภาครัฐไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว รุนแรง เปดกวาง
และมีการแขงขันสูงขึ้น
• ผลจากการที่ภาครัฐปรับตัวไมทันการณ ภาครัฐมีความออนแอ ลาสมัย ไมสามารถ
บริหารจัดการประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตกต่ํา เกิดภาวะหนี้ทวมทน
• สังคมเสื่อมศรัทธาในภาครัฐ ทั้งในเรื่องการบริหาร และการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปาหมายของการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ในยุคสังคมสมัยใหม ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคม (Governance) ที่มีจุดรวมเหมือนกัน คือความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งประเทศไทยไดมาจากการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความพยายามในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governance) สําหรับสังคมไทย โดยเนนการเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
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-2ตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ภาครัฐมีการ
บริหารการปกครองที่โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น
ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมทีด่ ี
คําวา Good Governance ประกอบดวย คําวา “good(adj.) ดี , มีคุณธรรม, ถูกตอง ,
เหมาะสม, นิสัยดี, คุณภาพดี, มั่นคง, มีประโยชน, ฯลฯ” และคําวา “governance (n.) การปกครอง,
การควบคุม, ระบบการปกครอง, ระบบการจัดการ” ดังนั้น Good Governance โดยศัพทจึงหมายถึง
กติกา หรือ กฎเกณฑการบริหารการปกครองที่ดี เหมาะสมและเปนธรรม ที่ใชในการธํารงรักษา
บานเมืองและสังคม อันหมายถึง การบริหารทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุก ๆ ดานและทุก ๆ ระดับ
รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ องคกรของรัฐและรัฐบาลที่
ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่น องคกรที่ไมใชรัฐบาล องคกรของเอกชน
ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมตาง ๆ นิติบุคคล เอกชนและภาคประชาสังคม การบริหารราชการที่
เรียกวา “Good Governance” นั้น ภาคเอกชนไดนํามาใชกับการบริหารองคกรของตน โดยใชคําวา
“บรรษัทภิบาล” และภาครัฐนํามาใชกับการบริหารราชการ โดยใชคําวา “ธรรมาภิบาล”
การบัญญัติกฎหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารราชการแผนดิน แนวความคิดจะตองปฏิรูประบบราชการใหเปลี่ยนแปลง
ไปในทางพัฒนาที่ดี โดยนําแนวความคิดมาจากตางประเทศ และแนวความคิดดังกลาว ไดถกู นํามาใชใน
ภาคเอกชน ตอมาภาครัฐก็ไดนํามาใชดวยการมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้นมาใชกอน ซึ่งตอมาไดมีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 เพื่อแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534
และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ประกอบกับมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขึ้นมาบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เปนตนมา
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)เปนการบริหารราชการเพื่อใหบรรลุ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามหมวด 3 วาดวยสิทธิ
และเสรีภาพ ของชนชาวไทย ที่มีเจตนารมณ สงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น รัฐมีหนาที่ตองดําเนินการ
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-3ใหประชาชน ไดรับสิทธิตามที่กําหนดไว และรัฐจะตองงดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการแทรกแซง
เสรีภาพของประชาชน ประชาชนจะใชสิทธิและเสรีภาพไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
อื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน การบริหารราชการจึงเปน
การบริหารเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และเพื่อประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐเปนสําคัญ ทั้งนี้ ตองยึดหลักในการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ทั้งระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับองคกร ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยง
สัมพันธกัน 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพือ่ ใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมคี วามโปรงใส
4. หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปด โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรน ในการแกปญ
 หา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง และความกลาที่จะยอมรับ ผลดีและผลเสียจากการกระทํา
ของตน
6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน
หลั ก ในการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ทั้ ง 6 ประการ และบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มีผลกําหนดใหเกิด การตรา พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ระบุใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนการบริหารเพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการ คือ
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เกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทนั ตอสถานการณ
ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
อีกทั้งมีการนําเปาหมายทั้ง 7 ประการไปบัญญัติใหเกิดความชัดเจนเพื่อประโยชนตอการนํา
กฎหมายไปปฏิ บั ติ ใ ช โ ดยกํา หนดเป า หมายแต ล ะหมวดให ล ะเอี ย ดชั ด เจนขึ้ น ทั้ ง 7 ประการ ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน
บทสรุป
ในเรื่อง Good Governance ที่ประเทศไทยนํามาใช และนํามาเปนกฎเกณฑในการ
บัญญัติกฎหมาย เพื่อใหฝายบริหารมีอํานาจโดยชอบตามกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารราชการ
หากมีการนํา Good Governance มาใชใหถูกตองเหมาะสมก็จะเปนเรื่องที่ดีตอประเทศชาติอยางยิ่ง
ซึ่งแทที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดใช Good Governance มาตั้งแตครั้งขึ้นครองราชยสมบัติ
เมื่อ 60 ปมาแลว โดยพระองคไดทรงประกาศวา “ เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม ” ขณะนั้น คําวา Good Governance ก็ยังไมเกิด และทรงรับสั่งวา Good
Governance คือธรรมะ และธรรมะคือความดี จึงไมตองแปลเปนอยางอื่นอีก และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงดํารงพระองคอยูใน ทศพิธราชธรรม ซึ่งควรมีการนํามาใชและปฏิบัติ เพราะเปน
ของดีในบานเมือง ถือเปนหลักปฏิบัติไดเปนอยางดี สอดคลองกับภาวะสิ่งแวดลอมธรรมชาติหลักนิยม
วิธีคิดของคนไทย

