พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร.1
1. บทนา
วิกฤตความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หลังรัฐประหาร
19 กันยายน 2549
ยังเป็นที่จดจาของคนไทยทั้งประเทศ มี
เหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทุกฝ่าย ทุกความสูญเสียยังฝังอยู่ในใจของคนไทยอย่างไม่มีวันลบ
หาย แต่ถึงจะวุ่นวายอย่างไร ประเทศชาติยังคงต้องเดินหน้าต่อไป
ถ้าเราคนไทยยังมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
หลักธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ มาดูว่าแท้จริงแล้วธรรมาภิบาลมีจุดหมายอย่างไร
2. จุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐก็เพื่อทาให้ประเทศชาติและสังคมดีขึ้น
นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ให้เหตุผลถึงความจาเป็นของการมีธรรมรัฐในประเทศไทยว่า
“วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ารากเหง้าในสังคมมีความเสื่อม ความไม่ดี ระบบราชการ
ใหญ่โตเกินไปและล้าหลัง ระบบกฎหมายต้องการการ
ปฏิรูป ทาให้มีช่องทางการหาประโยชน์จากภาคเอกชนที่
ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงต้องการการจัดการที่ดี
เพื่อคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรม มีการตรวจสอบ
ได้จ ากมหาชนในทุ ก กระบวนการ สั งคมไทยเป็ นสั งคม
ผู้บริโภคที่เข้มแข็งในการบริ โภค แต่อ่อนแอในการรักษา
สิทธิและปกป้องสิทธิของตน แม้ในรัฐธรรมนูญเราจะเน้น
โครงสร้างใหญ่ของการเมืองแต่ ก็ไม่เป็นหลักประกันว่า
จะเกิดสังคมที่ดี เศรษฐกิจที่ดี หรือศีลธรรมที่ดี
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย มี ค ว า ม เ ม ต ต า มี ค ว า ม
ประนีประนอม แต่มักไม่มีการแยกแยะหรือชั่งน้าหนักถึงความดีที่กระทาต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติ หรือ
ความดีที่กระทาเฉพาะต่อปัจเจกบุคคล สังคมไทยยังขาดมาตรการตรวจสอบ ลงโทษและจัดการกลุ่มบุคคลที่
ทาให้ ประเทศชาติเสียหายในอดีต แต่หากมีธรรมรัฐสิ่งเหล่านี้จะถูกประชาชน และสังคมร่วมตรวจสอบ
พิพากษา เราก็ จ ะแยกแยะความเมตตา กรุ ณา ความเอื้อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ เอื้ ออาทรแบบสั ง คมไทยได้ถู กกั บ
สถานการณ์ และกับบุคคลอย่างเหมาะสม
ธรรมรัฐแห่งชาติ หรือ Good Governance ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ เพราะเป็น กระแสสากลที่โลกยุค
ใหม่ควรจะมีการระดมความคิด และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศ
ไทย อย่างน้อยเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของวิกฤตการณ์
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ทางเศรษฐกิจและสั งคม เช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และกระบวนการสุดท้ายของธรรมรัฐจะทาให้เกิดความ
เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ทาให้เกิดความสุขกับประชาชนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่” 2
จากผลสรุปการระดมความคิดเวทีธรรมรัฐแห่งชาติ ได้ความว่า ธรรมรัฐแห่งชาติ
จะช่วยให้สังคมดีขึ้น จึงต้องการดุลยภาพระหว่างอานาจต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน และสื่อเพื่อสังคมโดย
“…… 3.1 รัฐบาลมีหน้าที่บริหารจัดการที่ให้ความเป็นธรรมต่อคนทุกชนชั้น มีการใช้กฎหมายจัดการ
เด็ดขาดต่อผู้เอาเปรียบสังคม มีบทลงโทษจริงจัง
3.2 ประชาชนต้องเข้าใจหลักการของธรรมรัฐ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ รู้จักเรียกร้อง รวมตัว เพื่อปกป้อง
สิทธินั้น ๆ
3.3 ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีอานาจในการตรวจสอบการเมือง ราชการ ธุรกิจเอกชน ให้เกิด
ความถูกต้องชอบธรรม
3.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผลักดัน การปฏิรูปการเมือง การปกครอง ภาคราชการ
ภาคเอกชน กฎหมาย
3.5 การลดอานาจรัฐ เพิ่มบทบาทในการบริหารบ้านเมืองของสังคมให้มากขึ้น
3. องค์ประกอบของธรรมรัฐ
การเกิดธรรมรัฐขึ้นในวงการต่าง ๆ นั้น อย่างน้อยก็
ควรมีองค์ประกอบที่ร่วมกัน
3-4 ประการ ดังนี้
1. การทางานอย่างมีหลักการ มีความรับผิดชอบหรือ
สามารถอธิบายได้ทุกเรื่องต่อสาธารณะ (Accountability)
2. มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ใน
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
3. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการ
บริ ห ารจั ดการ ด้ว ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชาพิจารณ์
การร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม การตรวจสอบการทางานของ
ฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม Civic Society
4. การเคารพสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ซึ่งกันและกันระหว่างรัฐและสมาชิกในสังคม และเป็นรัฐที่เคารพ
กฎหมาย” 3
นายชวน หลีกภัย เมื่อเข้ามารับตาแหน่งนายกรั ฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในช่วงหลังของปี 2540 ได้ปรึกษาประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นาย
อานันท์ ปันยารชุน ให้ช่วยเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้ น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้ มี
ความยั่ งยื นถาวรโดยเร็ วที่ สุ ด คณะท างานเพื่ อเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การ
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พัฒนาประเทศไทยจึงได้จัดทา “ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย” เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเดือน
เมษายน 2542 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เลขาธิการ ก.พ.จัดทาบันทึกกาหนดเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นวาระแห่งชาติ และวันที่ 22มิถุนายน 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั งคมที่ ดี พ.ศ.2542 เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถน าไป
ดาเนินการต่อได้ และระเบียบฯ นี้จะไม่ถูกยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทาให้การดาเนินการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 4 ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 5 ข้อ 4 กาหนดถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีไว้ว่า
“……1.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาค
ธุ ร กิ จ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ฝ่ า ย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถ
อยู่ ร่ว มกันอย่างสงบสุ ข มีความรู้รั กสามัคคีและร่วมกันเป็น
พลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความ
เข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา ป้องกัน
หรื อ แก้ ไ ขเยี ย วยาภาวะวิ ก ฤตภยั น ตรายที่ ห ากจะมี มาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้อง
กับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
1.2 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลัก
สาคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้
(1) หลักนิติธ รรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล
(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดย
รณรงค์ให้ เจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐ ยึ ดถือหลั กนี้ ในการปฏิบัติห น้าที่ให้ เป็ น
ตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกวงการ
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5

ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
(4) หลั ก ความมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่ การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
สาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิด เห็น ที ่แ ตกต่า ง และความกล้า ที ่จ ะยอมรับ ผลจากการ
กระทาของตน
(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน”
ดังนั้น คุณลักษณะของ “ธรรมาภิบาล” จึงมีหลักการใหญ่ที่สาคัญ 6 ประการ ตามนัยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ข้อ 4.2 ดังกล่าว
คือ
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
2. หลักคุณธรรม (Morality)
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
4. หลักความมีส่วนร่วม (Participation)
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ
6. หลักความคุ้มค่า (Utility)
รายละเอียดของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ดังกล่าว ข้อ 6 กาหนดแนวทางปฏิบัติ แนวทางที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อจะให้เกิดกลไกการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ว่า
“…..6.1 สร้ า งความตระหนั ก ร่ ว มกั น ใน
สั งคมเพื่อให้ เกิ ดกระบวนการสร้ างสรรค์ ก ลไกการบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
6.2 ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ทั้ ง ด าเนิ น การตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญ
6.3 เร่ ง รั ด ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป และเปลี่ ย นแปลงในการบริ ห ารภาครั ฐ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา

6.4 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
6.5 เร่งรัดสร้างมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ” 6
ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 ก็ได้กาหนด
เป้าหมายหลักของแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการที่ด”ี ไว้ว่า
“(3) เป้าหมายการบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดและโครงสร้างที่
เหมาะสม ท้องถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ้นและมีระบบสนับสนุนการกระจายอานาจให้โปร่งใสมี
ระบบตรวจสอบด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งเพื่อให้การป้องกั นและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง”
…………………..
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ให้
ความส าคัญกับการปรับ ระบบบริ หารจัดการภาครัฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยปรับโครงสร้างลดขนาดและ
ปรั บ บทบาทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบราชการแนวใหม่ มี
ระบบข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ มี เ อกภาพและเป็ น เครื อ ข่ า ย
เชื่อมโยงกัน มีระบบการทางานที่ลดความซ้าซ้อน ปรับ
ระบบงบประมาณให้เป็นแบบมุ่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมากขึ้น ปรับปรุงระบบ
กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมการใช้กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิ ประชาชนและสนั บสนุ นให้ สื่อและประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบการกระจายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน7
บทสรุป
แม้แนวความคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” หรือ “ธรรมรัฐ” หรือ
“การบริหารจัดการที่ดี” จะเป็นแนวคิดที่มาจากประเทศทางตะวันตก
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แต่ในตัวของ
แนวคิดนั้นเอง ยังมีหลักการที่ดี หากสามารถเสริมสร้างให้บังเกิดขึ้น
ได้ ใ นประเทศไทยก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมและประชาชนโดย
ส่วนรวม เพื่อความสงบสุขในสังคมไทย จึงขอนาเอาเรื่องที่เป็นมงคล
ในจักกสูตร มาสรุปเพื่อเป็นข้อคิดให้ทุกท่านที่อ่านได้ เห็นคุณค่ าของ
แผ่นดินไทย ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ อย่าให้ใครมาทาลาย ยุยง
ส่ งเสริ มให้ คนไทยเราชิงดีชิงเด่น กัน แตกความสามัคคี ฆ่าคนไทย
ด้วยกัน ที่ว่า
“นรชนพึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
พึงกระทาอริยชนให้เป็นมิตร
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส(สฝนผ.)0018/982 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544, เรื่องสรุป
สาระสาคัญ
7

ถึงพร้อมด้วยความตั้งตนไว้ชอบ
มีบุญได้กระทาไว้แล้วในปางก่อน
ธัญชาติ ทรัพย์ ยศ ชื่อเสียง และความสุข
ย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนนั้นฯ”8
ไม่มีผื น แผ่ น ใดที่จะอุดมสมบู รณ์ น่าอยู่ สงบร่มเย็น สร้างบุญสร้างกุศล ให้ กับชีวิต ด้ว ยสติปัญญา
ยกเว้น เราจะทาลายทุกอย่างด้วยน้ามือของคนไทยเราเอง

8

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน จักกวรรคที 4 จักกสูตร

