ประชาสังคมกับธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข1
การขับเคลื่อนของประชาสังคมให้ เกิดและมีการนาหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารจัดการ
บ้ านเมือง
การบริ หารการจัดการหน่วยงานภาครัฐที่ดีให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทยเพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิการของหน่วยงานต่างๆ สืบเนื่องจากความล้ มเหลวของการพัฒนาซึง่ กาหนดและจัดการ
โดยรัฐซึง่ ถึงแม้ นจะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนแต่ก็เป็ นไปอย่างไม่มีความหมายของการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากไม่ได้ นาไปสู่การแก้ ไขปั ญหา การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทังการพั
้
ฒนาการเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามที่เห็นชอบ
ร่วมกัน
โดยมุง่ หวังสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานรัฐ
ต่อ
ข้ าราชการ หรื อต่อคณะผู้บริ หารการเมือง อีกทังเพื
้ ่อนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาระบบอุปถัมภ์ซงึ่ เป็ น
รากเหง้ าปั ญหาของสังคมไทย
เป็ นที่ตระหนักว่า แม้ นกลุ่มประชาสังคมจะเป็ นกลไกที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนสร้ างธรร
มาภิบาลให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทย หากแต่การสร้ างให้ เกิดธรรมาภิบาลในการบริ หารกิจการการเมือง
การปกครองเป็ นภารกิจที่ทกุ ๆฝ่ ายทังภาครั
้
ฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ร่วมทังภาคประชาชน
้
ประชา
สังคมต้ องร่วมกันทางานด้ วยกัน
โดยมีเป้าหมายสู่การสร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมประชารัฐ
ไม่ใช่สงั คมประชาชาติที่รัฐและนักการเมืองมีบทบาทเป็ นหลักดัง่ ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ผู้เขียนมีความเชื่อว่าการบริ หารจัดการการเมืองการปกครองบนฐานแนวคิดและหลักการธรรมาภิ
บาลจะเป็ นรูปธรรมที่เป็ นจริงก็ตอ่ เมื่อประชาชนตระหนักในฐานะความเป็ นพลเมืองของตนเองซึง่ มี
สิทธิและหน้ าที่ความชอบธรรมที่พงึ่ ได้ รับและพึง่ ปฏิบตั ิ ในขณะที่ภาคประชาชนเองก็ถือเป็ นวาระ
ของภาคประชาชนที่จะต้ องร่วมกันขับเคลื่อน นอกจากการที่ บคุ คลากรของหน่วยต่างๆทุกระดับ
ได้ มีความสานึกและความตระหนัก ในความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างให้ ธรรมาภิบาล
มีเกิดขึ ้นในหน่วยงานของตน
ดังนันการจะสร้
้
างและผลักดันให้ เกิดธรรมาภิบาลจาเป็ นที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยมุง่ หวังว่าตัวบุคคลซึง่ มีความตระหนักและเห็น
ความสาคัญจะเป็ นกลไกที่เป็ นยุทธศาสตร์ สร้ างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวิธีการบริหาร การ
จัดการ การปฏิบตั ติ น บนฐานคนที่มีคณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อหน้ าที่ ไม่แสวงหา
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ผลประโยชน์ส่วนตน หากแต่ดาเนินการในบทบาทหน้ าที่ตา่ งๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนร่วม บนเป้าหมายร่วมกันสู่การพัฒนาสังคมไทยโดยรวม สูส่ งั คมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประวัติศาสตร์ ประเทศไทย
แสดงให้ เห็นถึงบทบาทประชาชนที่มีการรวมตัวเป็ นกลุม่ ขับเคลื่อน
แก้ ไขปั ญหาเมื่อถูกกระทาจากผู้ปกครองต่อเนื่องมา
แม้ นจะไม่ได้ เรี ยกขานปฏิบตั ิการต่างๆ
เหล่านันว่
้ ากลุม่ ประชาสังคมก็ตาม การรวมตัวและพัฒนาการปฏิบตั ิการภาคประชาชนได้ ขยาย
เติบโตเป็ นกลุม่ เป็ นขบวนการและเครื อข่ายหลากหลายตามสภาพปั ญหา แนวคิด ความสนใจ
อุดมการณ์ที่มีร่วมกัน ซึง่ เป็ นปั จจัยร้ อยรัดก่อเกิดปฏิบตั ิการความร่วมมือ โดยมีรูปธรรมปฏิบตั ิการ
ในหลายลักษณะแตกต่างกันไป
อันสะท้ อนการสร้ างและขยายพื ้นที่การเมืองสาธารณะสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงให้ เกิดการพัฒนาระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมุง่ หวังการเปลี่อนแปลงที่มี
หลักประกันการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีให้ เกิดขึ ้นโดยสังคม
โดยประชาชนมีสว่ นร่วมในการกาหนด
ไม่ให้ ตกอยูภ่ ายใต้ การบริหารจัดการรวมศูนย์เฉพาะโดยภาคการเมือง หน่วยงานของรัฐ และกลุม่
ผู้มีอิทธิพลเท่านัน้
ประชาสังคมเป็ นกลไกที่มีอิสระจากรัฐและทุน เป้าประสงค์การขับเคลื่อนในสังคมเป็ นไปเพื่อ การ
สร้ างหลักประกันชีวิตความเป็ นอยู่ ความมัน่ คงด้ านอาหาร ในการงานอาชีพ สร้ างให้ เกิดสิทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม ความเป็ นธรรม
ประเด็นสาคัญของการขับเคลื่อนของประชาสังคม คือการสร้ างและส่งเสริมสังคมที่อยูร่ ่วมกันบน
หลักการสิทธิมนุษยชน ที่เคารพสิทธิ เสรี ภาพของบุคคล ส่งเสริมความเสมอภาค การสร้ าง
หลักประกันความยุตธิ รรม และการอานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม การส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมภาคประชาชนในการวางแผนเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การร่วมกาหนดนโยบาย
เศรษกิจ สังคม รวมทัง่ การตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้ อานาจในระดับ
การขับเคลื่อนของประชาสังคมไทยเพื่อลดอานาจรัฐ
เพิ่มอานาจประชาชนได้ มงุ่ สูป่ ระเด็นการ
สร้ างหลักประกันการกระจายของอานาจ การรับรองสิทธิชมุ ชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมชุมชน
ท้ องถิ่น ในการเข้ าถึงอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรามชาติ และความ
หลากหลายทางชีวิภาพอย่างสมดุลรวมทังการมี
้
สว่ นร่วมในการส่งเสริมบารุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนอกจากนี ้ ประเด็น การคุ้มครองและส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงชาย การสร้ างหลักประกันให้ ประชาชนมีหลักประกัน การเข้ าถึงและได้ รับ
บริการขันพื
้ ้นฐาน ด้ านการศึกษา การดูแลด้ านสุขภาพ และจัดหาและจัดบริการสาธารณูปโภค
2

ให้ กบั ประชาชน อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทังการคุ
้
้ มครองสิทธิเสรี ภาพความเสมอภาค เท่าเทียม ของ
กลุม่ คนเปราะบางและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ให้ ถกู เลือกปฏิบตั ิ การเสริมสร้ างความเข้ มเข็งในการ
พัฒนาการอาชีพฐานราก การสร้ างหลักประกัน การมีงานทา การคุ้มครองผู้บริ โภครวมทัง้ การ
สร้ างอธิปไตยในการบริหารการจัดการใด ๆ เพื่อป้องกันเอกชนและกิจกรรมสาธารณะสร้ างความ
เป็ นธรรมในสังคม ไม่เอื ้อประโยชน์กบั กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
การขับเคลื่อนเพื่อสร้ างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้ านเมือง และการจัดการองค์กรภาครัฐ
ถือเป็ นวาระประชาชนที่ต้องผนึกกาลังดาเนินต่อเนื่องบนรูปธรรมปั ญหาและสาระเรื่ องต่างๆที่มี
หลากหลายแตกต่างซึง่ ภาคประชาชนเผชิญอยู่ ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการปกครอง การ
บริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามครรลองคลองธรรม รวมไปถึงการมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้ องชอบธรรมทังปวงที
้
่พงึ มีและพึงปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้สะท้ อน
รูปธรรมได้ จากการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส การสามารถตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล นักการเมืองและนายทุน ประชาชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้ กาหนด
และตรวจสอบ
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วิกฤติสังคมไทย : วิกฤตการบริหารบ้ านเมือง
ภาวะความยากจน การดิ ้นรนเพื่อที่จะให้ มีชีวิตอยู่รอดของผู้คนเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตมีความ
เป็ นอยู่ มีที่อยู่อาศัย มีอาชีพการงาน มีรายได้ มีหลักประกัน มีงานทา สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่ วย
เป็ นปรากฏการณ์สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
4 ศตวรรษที่ผา่ นมา
ของการพัฒนาประเทศที่เน้ นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ การลงทุน การลงทุนในการการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสร้ างการเติบโต และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ จะก่อให้ เกิดผลิตผล
รายได้ หากส่งผลสร้ างความเหลื่อมล ้าและการไม่กระจายผลประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ในประเทศ
ปรากฏการณ์ที่บง่ ชัดพบว่าคนรวย รวยขึ ้น คนจน จนลง ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตยากลาบากมากขึ ้น
อีกทัง้ ภาวะความยากจนมีความลาเข็ญแสนเข็นเพิ่มมากขึ ้น ในขณะเดียวกันยังพบสภาพว่าเกิด
ความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายของชนิดพืชพรรณ ของ
ทังพื
้ ชและสัตว์รวมทังพบปั
้
ญหามลพิษ และสิ่งแวดล้ อมที่ถกู ทาลาย และที่มากไปกว่านันยั
้ งเกิด
เหตุการณ์เลวร้ ายซึง่ ไม่เคยเกิดขึ ้นร้ ายแรงอย่างที่เห็นเกิดขึ ้นในสังคมไทย คือสถานการณ์ความ
แตกแยกการแบ่งเป็ นก๊ กเป็ นเหล่า การแตกความสามัคคี จนยากจะเยียวยา
วิกฤติการพัฒนา: ปํ ญหาจากการขาดธรรมมาภิบาล
ปรากฏการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น ให้ คาตอบที่ชดั เจนสะท้ อน ความไม่บรรลุของการพัฒนาประเทศใน
ทิศทางมุง่ สูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน การบริ หารจัดการบ้ านเมืองซึง่ นาไปสูค่ วามขัดแย้ งแย่งชิงอานาจ
ของทังฝ่้ ายการเมือง และภาคประชาชน ซึง่ ขยายตัวและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น บ่งบอกถึง
ภาวะวิกฤติของสังคมไทย วิกฤตของการบริหารบ้ านเมือง และวิกฤตการพัฒนา ซึง่ คงไม่ผิดที่จะ
กล่าวว่า สิ่งดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้ านเมืองซึง่ ได้ สร้ างให้
เกิดความไม่เป็ นธรรม ความไม่เท่าเทียม การไม่กระจายผลประโยชน์ การไม่มีหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การแตกแยกของผู้คนในสังคมจากที่เคยอยูร่ ่วมกันช่วยเหลือเกื ้อกูลในสังคมไทย
คงจะไม่เป็ นคากล่าวที่เกินเลยความเป็ นจริงว่าว่าการพัฒนาที่ผา่ นมาล้ มเหลวไม่บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่หน่วยงานต่างๆรวมทังภาคประชาชน
้
ที่ได้ จดั ทาขึ ้นและเห็นชอบร่วมกัน ผลลัพท์ที่เกิดขึ ้นในทางตรงกันข้ ามกับที่กาหนดของเป้าหมาย
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การพัฒนาได้ สร้ างปั ญหาความไม่มนั่ คง การขาดหลักประกันการดารงชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุม่
คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคชนบทอันเป็ นรากฐานของสังคมไทย
ทิศทางและแนวคิดการพัฒนากระแสหลักโลกาภิวฒ
ั น์ทนุ นิยมข้ ามชาติที่มงุ่ เน้ นการเจริญเติบโต
ทางด้ านเศรษฐกิจแม้ นจะก่อให้ เกิดการเติบโตด้ านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หากแต่ไม่ได้ ทา
ให้ เกิดความสมดุลย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างมีดลุ ภาพ รวมทังไม่
้ ได้
ก่อให้ เกิดความเสมอภาค และการกระจายรายได้ อย่างเป็ นธรรม หากแต่สง่ ผลทาลายเศรษฐกิจ
และสังคมฐานราก ความเป็ นชุมชนวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ เสื่อมถอย เห็นได้ จากหนี ้สินที่เพิ่มพูนขึ ้น
ในแทบทุกครัวเรื อนในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยในการบริโภค อุปโภค รวมทังสาธารณู
้
ปโภคมีสงู มากขึ ้น
หากแต่ผ้ คู นจานวนส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันรายได้ ที่เพียงพอและมัน่ คง นอกจากนี ้ยังพบสภาพ
การถูกทาลายความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ชีวิตสัตว์และพืชพรรณ ทิศทาง
และโครงการในนามของการพัฒนายังไม่ได้ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนที่แท้ จริง แต่พบ
การใช้ บทบาทหน้ าที่และอานาจสร้ างประโยชน์กระจุกในกลุม่ คนบางกลุม่ ที่เป็ นประโยชน์ผ้ มู ี
อานาจและพวกพ้ องเสียเอง การบริหารจัดการหน่วยงานจานวนไม่น้อยหย่อนประสิทธิภาพ ทัง้
พบว่ามีการคอรับชัน่ ไม่มีความโปร่งใสในหน่วยงานบางแห่งอีกด้ วย
การแลกเปลี่ยนถึงทิศทางและแนวคิดการพัฒนาที่สามารถเยี่ยวยาแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึ ้งจาก
หลายทัศนะ มุมมอง เป็ นที่เห็นชอบร่วมกันว่าสังคมไทยต้ องการแนวคิดและทิศทางใหม่ของการ
พัฒนาซึง่ ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเมืองที่มงุ่ เน้ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูเ่ ศรษฐกิจ
พอเพียง และตังอยู
้ บ่ นฐานการพึง่ ตนเอง จากการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อานาจจากบนสูล่ ่าง สู่
การกระจายอานาจ การพัฒนาที่ให้ ความสาคัญกับคนเป็ นศูนย์กลางและการมีสว่ นร่วมอย่างมี
ความหมายของประชาชน การพัฒนาที่มงุ่ สูก่ ารสร้ างและวางรากฐานความเข้ มแข็งของชุมชนฐาน
ราก การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยที่เป็ นสังคมประชารัฐ
การจะบรรลุผลแนวคิด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดัง่ กล่าวมีความเห็นชอบร่วมกันว่าจาเป็ น
ที่จะต้ องปฏิรูป แก้ ไขที่ไม่ใช่แต่เพียงแนวคิด หากแต่จะต้ องแก้ ไขปรับปรุงที่ระบบการเมือง การ
ปกครอง ระบบการเมืองใหม่ที่ประชาชนมีสว่ นร่วมและตรวจสอบการดาเนินการบริหารจัดการ
บ้ านเมืองอย่างแข็งขัน รวมทังการต้
้
องนาเอาหลักธรรมาภิบาลมาเป็ นทังหลั
้ กคิดและวิธีการปฏิบตั ิ
และสร้ างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ
ที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือ
การเห็นชอบร่วมกันที่จะต้ องยกระดับและสร้ างความเข้ มแข็งเพิ่มมากขึ ้นให้ กบั ภาคประชาสังคม
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รวมทังได้
้ รับการส่งเสริมให้ เข้ ามามีบทบาทในการร่วมกาหนดการพัฒนา แก้ ไขและป้องกันปั ญหา
ต่างๆที่จะเกิดขึ ้น
การพัฒนาที่ย่ งั ยืน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นทังแนวคิ
้
ดและเป้าหมายที่ผ้ คู นในสังคมไทยพึง่ ปรารถนาเห็นชอบร่วมกัน ซึง่
ถูกตีความและยอมรับร่วมกันว่าหมายถึง “การพัฒนาซึง่ ความต้ องการและการกระทาของคนรุ่น
ปั จจุบนั ดาเนินการโดยจะไม่มีผลกระทบในทางลบของความต้ องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”
ความหมายที่เห็นชอบร่วมกันดัง่ กล่าวสืบเนื่องจากพบว่าการตอบสนองความต้ องการของคนในรุ่น
ปั จจุบนั ได้ สง่ ผลต่อการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอันสร้ างให้ เกิดผลผลกระทบ
ตามมาที่เป็ นในทางลบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนรุ่นต่อไปในอนาคต
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงเป็ นแนวคิดในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึ ้งการบรรลุผลจะต้ อง
ดาเนินการหลากหลายมิติ ทังนี ้โดยได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องต่างๆกล่าวคือ
 การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้ างการเกิดรายได้ การ
เพิ่มผลผลิต และการมีงานทาซึง่ นาไปสูก่ ารเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ไม่ไป
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เชื่อมโยงสอดคล้ องสัมพันธ์กบั ระบบนิเวศ
และทุนทางสังคมเดิมที่มีอยูเ่ พื่อทาให้ การเกิดผลผลิต
การใช้ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจาเป็ นจะต้ องดาเนินการ สอดคล้ องกับฐานนิเวศที่
แตกต่างส่งเสริมให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา
รวมทังฟื
้ น้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ควบคูไ่ ปกับการใช้ ที่มีการจัดการบนฐานความรู้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ สญ
ู หายไป หากแต่มีวิธีใช้ และการจัดการเพื่อเพิม่
ผลผลิตการมีรายได้ เพื่อให้ มีการเพิ่มมูลค่าอย่างชาญฉลาดและยังคงการมีสภาพสี่ง
แวดล้ อมที่ดี
 การสร้ างเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ละเลยมิตทิ าง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้ องถิ่น เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง ผสมผสานองค์
ความรู้ภายนอกอย่างเข้ าใจรู้เท่าทัน ส่งเสริมทุนความรู้ ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรม
อย่างเป็ นระบบ
 การเสริมสร้ างประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การ
เสริมสร้ างพลังชุมชนให้ เป็ นรากฐานมีความเข้ มแข็ง กระบวนการตัดสินใจเข้ าร่วมใน
นโยบายสาธารณะให้ ความสาคัญกับการให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนารวมทัง้
การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนให้ สามารถถ่วงดุล
และนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหา
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ประสิทธิภาพในการบริหารในการทางานของหน่วยงานรัฐ ปั ญหาระบบคอรับชัน่ ในเชิง
นโยบาย
 การสร้ างให้ เกิดความเสมอภาคในการพัฒนทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้ าง เกียรติภมู ิและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ได้ ให้ ความสาคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นการวางรากฐานสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประเด็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาคือ ต้ อง
อนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ ให้ ได้ เนื่องจากฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการจะสืบสานและการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรหมายถึงการสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารของครอบครัว ของชุมชน ซึง่ เป็ นฐานของการ
สร้ างความมัน่ คงและหลักประกันการพัฒนาอาชีพ และการมีรายได้ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ เกิดขึ ้น
ต้ องให้ ความสาคัญต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของสังคมและกระบวนการต่างๆ ที่ปลอด
จากการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะต้ องเป็ นระบบที่มีความสมดุลกัน
ระหว่างคน สิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยี โดยมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม
สร้ างความเสมอภาคทางโอกาส บนพื ้นฐานเสรี ภาพและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ .สร้ าง
สันติภาพเอื ้อประโยชน์สขุ ให้ แก่ผ้ คู นและสังคมเป็ นผู้ร้ ูจกั การให้ การเผื่อแผ่กบั ผู้อื่น การอยูร่ ่วมกัน
อย่างมีภารดรภาพ การอยูร่ ่วมกันอย่างมีสนั ติ การช่วยเหลือเกื ้อกูล มีความเอื ้ออาทรและมิตรไมตรี
ต่อกัน
การบรรลุผลเป้าหมายดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการมีการปรับเปลี่ยนวิธีคดิ ปรับ
โครงสร้ างระบบ ปฏิเสธวิธีคิดแบบแยกส่วน ที่ไม่เชื่อมโยงกับปั จจัยต่างๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน รวมทัง้
ปฏิเสธระบบการบริหารการจัดการ การตัดสินใจแบบรวมศูนย์อานาจ จากบนลงล่าง ปรับเปลี่อน
แนวการดาเนินการ บริหารการจัดการ จากที่ภาครัฐเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ มา
เป็ นการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาสังคม ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารองค์การ รูปแบบใหม่ ที่มี
การจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน จากการคิดและกาหนดเรื่ องต่างๆจาก
ส่วนกลางเพื่อให้ ประชาชนดาเนินการตามที่รัฐกาหนด มาเป็ นการที่ให้ ประชาชนร่วมกาหนด ซึง่
หมายถึง การเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ จากลักษณะรัฐประชาชาติ (Nation state) มาเป็ น
ประชารัฐ (Civil state) ซึง่ แนวคิดดังกล่าว ปรับเปลี่ยนจากที่รัฐใช้ อานาจอธิปไตยแทนประชาชน
และรัฐมีบทบาทในการควบคุมและแนวทางการบริหารการจัดการ
มาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนหรื อชุมชนมีสว่ นร่วมทังในระดั
้
บของการรับรู้การตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ และในระดับ

7

การร่วมตัดสินใจซึง่ ต้ องมีข้อตกลงให้ ชดั เจนของบทบาทภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา ในลักษณะที่เป็ นประชารัฐ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับธรรมาภิบาลเป็ นเรื องที่เป็ นปั จจัยเชื่อมโยงและสัมพันธ์ตอ่ กันโดยตรง ซึง่
นาไปสูค่ วามจาเป็ นที่จะต้ องมีการปฏิรูปทังในด้
้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ การเมือง จึงจะทาให้
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อขจัดและลดความยากจน
รวมทังการอนุ
้
รักษ์
และ
ฟื น้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติมีความเป็ นจริงเกิดขึ ้นได้
ธรรมมาภิบาลกับการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
แนวคิดธรรมาภิบาล หรื อ ธรรมรัฐ (Good Governance) ถือเป็ นยุทธศาสตร์ ที่นาสูท่ ิศทางและ
เป้าหมายของการพัฒนยัง่ ยืน การนิยามความหมายของธรรมมาภิบาล แม้ นจะมีสาระหนักเบา
แตกต่างกันของหลากหลายนักคิด แต่สิ่งที่เห็นชอบร่วมกันก็คือ หมายถึงลักษณะและวิธีการใช้
อานาจของรัฐที่สร้ างพื ้นที่ให้ ภาคประชาชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบ้ านเมือง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทังในด้
้ านเศรษฐกิจสังคมและด้ านการเมือง สังคมข้ อมูลข่าวสารได้
เข้ ามาอิทธิพลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวไทย กระแสทุนโลกาภิวฒ
ั น์ยงั เป็ นแรงส่งที่มีอตั ราที่เร่ง
มากขึ ้น ความเจริญทางด้ านเศรษฐกิจที่รุดหน้ าไปอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย ในภาวะเช่นนี ้สังคมไทยจาเป็ นต้ องสร้ างการเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อรับมือกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น การขับเคลื่อนสังคมไปข้ างหน้ าโจทย์
ใหญ่มีอยูว่ ่า จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะนามาสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน คุณภาพที่ดีตอ่ ชีวิต
ของผู้คนต่างๆ ในสังคม แน่นอนว่าทิศทางดังกล่าวจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อกลไกต่าง ๆ ในสังคม ได้ มี
การประสานกันทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สาคัญจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทางานเพื่อจะได้ สร้ างสังคมใหม่ที่ลดปั ญหาคลายภาวะวิกฤติ
ก่อให้ เกิดสังคมที่มีความ
ยุตธิ รรมความโปร่งใสและการมีสว่ นร่วมของผู้คนกลุม่ องค์กรต่างๆ ในสังคม การพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การนักพัฒนาการเมืองการปกครองบนหลักการประชาธิปไตยที่แท้ จริง ไม่ใช่ภาพไม่ใช่
ระบบพวกพ้ อง
แนวคิดการบริหารจัดการบนฐานธรรมาภิบาลได้ มีการแลกเปลี่ยน ถกเถียงกันมานานกว่า 10 ปี
ประเด็นด้ านแนวคิดในเรื่ องดังกล่าวเป็ นที่เห็นชอบร่วมกัน ปั ญหาสาคัญอยูท่ ี่การสร้ างมาตรการที่
จะแปรมาตรการดังกล่าวสู่การปฏิบตั กิ ารที่เป็ นรูปธรรม แนวคิดการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
อย่างมีนยั ยะสาคัญ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ
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ให้ เป็ นไปตามครรลองคลองธรรม รวมไปถึงการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้ องชอบ
ธรรมทังปวงที
้
่พงึ มีและพึงปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้สะท้ อนรูปธรรมได้ จากการบริหารจัดการองค์กรที่มีความ
โปร่งใส การสามารถตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล นักการเมืองและ
นายทุน
หลักการที่เป็ นหัวใจสาคัญของธรรมมาภิบาลจึงอยู่ที่การรับการเข้ ามามีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนซึง่ เป็ นทุนทางสังคม( Social capital) และทุนทางวัฒนธรรม (cultural Capital) ให้ มี
บทบาทเข้ ามามีสว่ นร่วมทางานในขบวนการบริหารจัดการต่างๆของภาครัฐ โดยเชื่อว่าจะมีนยั ยะ
สาคัญนาไปสูก่ ารแก้ วิกฤตการณ์ของสภาพสังคมปั จจุบนั อีกทังเป็
้ นการสร้ างเสริมความเข้ มแข็ง
ของชุมชนท้ องถิ่น การหนุนเสริมและสร้ างประชาธิปไตยให้ เข้ มแข็ง
องค์ ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักนิตธิ รรม เป็ นการสร้ างบรรทัดฐานการดาเนินการที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ลาเอียง มีการปฏิบตั ิ
อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน โดยตังอยู
้ ใ่ นการเห็นชอบด้ วยกันใน
สาระของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและ กติกาต่างๆ ให้ เป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม
และสมาชิกทุกคนในสังคมอยู่ใต้ ข้อกาหนดที่สมาชิกในสังคมเห็นชอบร่วมกัน โดยมีการยินยอม
พร้ อมใจและถือปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ความเสมอภาคเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่
ประชาชนควรได้ รับในกิจกรรมทังด้
้ านบริ การ ด้ านสวัสดิการ รวมทังการจั
้
ดหาสาธารณูปโภคที่
จาเป็ นขันพื
้ ้นฐานด้ านต่างๆ มิใช่กระทากันตามอาเภอใจหรื ออานาจของบุคคล
หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมัน่ ใความถูกต้ องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้ างค่านิยมที่ดี
งามให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในองค์กรหรื อสมาชิกของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์สจุ ริตความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้ น
ควาโปร่ งใส่ คือ คือ เป็ นการตรวจสอบการถูกต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมาซึง่ สิ่งนี ้
จะช่วยในการแก้ ปัญหาการทุจริตและการคอรัปชัน่ ทาให้ สงั คมไทยเป็ นสังคมที่เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทางานขององค์กรให้ มีความโปร่งใสมีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรื อเปิ ดให้ ประชาชน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวก
ตลอดจนมีระบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึง่ จะเป็ นการสร้ างความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน และช่วยให้ การทางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอกจากการทุจริ ตคอรัปชัน่
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หลักความมีส่วนร่ วม ของสมาชิกในสังคม ทังหญิ
้ งและชาย จะนาไปสู่ การให้ ประชาชนได้ เข้ า
มาร่วมคิดและร่วมตัดสินใจอันทาให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรู้
และร่วมเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจสาคัญๆ ของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีชอ่ งทางในกาเข้ ามามีส่วนร่วม ได้ แก
การแจ้ งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรื ออื่นๆ และ
ขจัดการผูกขาดทังโดยภาครั
้
ฐหรื อโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความสามัคคีและร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
หลักความรับผิดชอบ เป็ นการให้ ทกุ ฝ่ ายทาหน้ าที่ของตนให้ ดีที่สดุ ในการทางาน กล้ าที่จะ
ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนันๆ
้ ในหลักการดังกล่าว ผู้บริหาร ตลอดจนคณะ
ข้ าราชการ ทังฝ่้ ายการเมืองและข้ าราชการประจา ต้ องตังใจปฏิ
้
บตั ภิ ารกิจตามหน้ าที่อย่างดียิ่ง
โดยมุง่ ให้ บริการแก่ผ้ มู ารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้ าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที
หลักความคุม้ ค่า ผู้บริหาร ต้ องตะหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้ างจากัด ดังนันในการบริ
้
หารจัดการ
จาเป็ นจะต้ องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า
ซึง่ จาเป็ นจะต้ องตังจุ
้ ดมุง่ หมายไปที่
ผู้รับบริ การหรื อประชาชนโดยส่วนรวม
การจะสร้ างให้ เกิดธรรมาภิบาลนัน้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการปฏิรูปวิธีการ การให้ บริการของ
หน่วยงานตามภาระหน้ าที่ให้ มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน มีความโปร่งใส กระบวนการทางานและการ
ตัดสินใจ บนฐานการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อประเด็น
ธรรมาภิบาลได้ ถกู ให้ ความสาคัญและถูกกาหนดจากบุคลากรทุกระดับในองค์กรวิธีการแปรหลัก
ธรรมาภิบาล สูก่ ารบริ หารจัดการองค์กรที่ดีมีความหมายซึง่ หมายถึง
- การสร้ างความชอบธรรม(Legitimacy) และความรับผิดชอบในกิจการที่ได้ กระทาลง
ไป(Accountability) ของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
- การมีอิสรเสรี ภาพในการรวมกลุม่ และในการมีสว่ นร่วม (Freedom of Association
and Participation) ของภาคประชาชนที่ ปราศจากการเมือง การเล่นพวก ประโยชน์
ต้ องตอบแทน
- การสร้ างให้ เกิดกรอบข้ อตกลงที่เป็ นกติกาที่เห็นชอบ ยอมรับการยึดถือใช้ ร่วมกัน
เช่นร่วมกันสร้ างกฎหมายที่ชดั เจน และเป็ นระบบที่ก่อให้ เกิดสภาวะที่มงั่ คง เป็ น
หลักประกันต่อชีวิตและการทางานของพลเมือง
รวมทังเป็
้ นสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้ออานวยต่อผู้การปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนกลุม่ ต่างๆอย่างเสมอหน้ ากัน ทังกล่
้ าวคือ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ จะต้ องเปิ ดเผยเป็ นที่ร้ ู กันล่วงหน้ า ต้ องมี
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วิธีการที่ประกันการบังคับใช้ กฎหมาย การตัดสิน ข้ อขัดแย้ งต้ องเป็ นการตัดสินใจ
โดยฝ่ ายตุลาการ ที่เป็ นอิสระและเชื่อถือได้ รวมถึงจะต้ องมีกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ได้ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ใหม่หรื อยกเลิก เมื่อไม่เหมาะสม
- การสร้ างให้ เกิดความรับผิดชอบต่อการดาเนินกิจการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ
(Bureaucratic Accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณของ
รัฐซึง่ จะต้ องมีการควบคุม ติดตามประเมินผล การปฏิบตั งิ านทังของรั
้
ฐและบุคลากร
เพื่อป้องกันมิให้ ใช้ ทรัพยากร โดยมิชอบ ทังนี
้ ้จะต้ องมีความโปร่งใส (Transparency)
ในการปฏิบตั ริ าชการทุกระดับ
- การมีข้อมูลข่าวสารที่นา่ เชื่อถือ โดยรัฐบาลจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสาร เช่น รายได้ ของประชาชาติ ดุลการชาระเงิน สภาพการจ้ างงาน และ
ดัชนีครองชีพ เป็ นต้ น-การบริ หารหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความร่วมมืออย่างระหว่างรัฐบาล กับองค์กรของประชาสังคม ซึง่ หมายถึง องค์กร
ประชาชน (People’s organization) และองค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs)
การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว จะส่งผลสูก่ ารจัดการทรัพยากรที่มีอยูบ่ นฐานของ
ความต้ องการของประชาชนที่หลากหลายและแตกต่าง
ซึง่ ประชาชนมีสว่ นร่วมตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจด้ วยเหตุผลที่เหมาะสมและเห็นพ้ องต้ องกันของสังคมอันนาสูก่ ารลด
ปั ญหาความขัดแย้ ง และนาไปสู่การพัฒนาทีกระจายผลประโยชน์สปู่ ระชาชนโดยรวม
จากสภาพการบริหารบ้ านเมืองดัง่ ที่เป็ นอยู่การจะสร้ างธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ ้นเป็ นจริงได้ จะต้ อง
ปฏิรูปโครงสร้ างการบริหาร กลไกและกระบวนการทางาน บทบาทหน้ าที่ ของหน่วยงานต่างๆ ให้
สามารถบริ หารทรัพยากรของสังคมอย่างโปร่งใส ซื่อตรงและเป็ นธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นาไปสูก่ ารจัดบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพซึง่ ผลกระทบตกไปสูป่ ระชาชน ทังนี
้ ้เรื่ อง
ดังกล่าว จะเกิดเมื่อบุคลากร หน่วยงานของรัฐต้ องเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมของรัฐ ให้ ทางานโดย
ยึดถือประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และให้ ทางานทังภาคเอกชน
้
และประชาชนได้ อย่างราบรื่ น ในส่วน
ของภาคประชาชนเองต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญในบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสาธารณะ ในฐานะพลเมือง และเข้ ามาขับเคลื่อนสร้ างการเปลี่ยนแปลง

ประชาสังคมกับธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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ประชาสังคมหรื อบางครัง้ จะเรี ยกว่า ภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง กลุม่ ปฏิบตั ทิ ี่เกิ ดขึ ้นจากการ
รวมตัวของกลุม่ ต่างๆ ชนชันต่
้ างๆ ที่มีแนวคิด อุดมการณ์ร่วมกัน มารวมตัว ร่วมมือ มีความสนใจ
ในการเข้ าร่วมในพื ้นที่การเมืองสาธารณะ เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ตามอุดมการณ์
แนวคิดขององค์การประชาสังคมการสร้ างในสังคมไทย มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา การสร้ าง
การการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในสังคม ไม่ใช่ตกอยู่ ภายใต้ การบริหารจัดการของภาคการเมือง
หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล
กลไกดังกล่าวกลไกที่เป็ นอิสระจากรัฐ และทุนซึง่ มี
บทบาทร่วมในการขับเคลื่อน การสร้ างการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม รวมทังการ
้
พัฒนาทางการเมืองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
สังคมไทยมีวฒ
ั นธรรมการรวมตัวทากิจกรรมต่างๆ ซึง่ ถือว่าเป็ นต้ นทุนทางสังคม ซึง่ การรวมตัวของ
ภาคประในการทากิจกรรมมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป
อาจจะเป็ นกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรม
ทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อแม้ นแต่กิจกรรมทางด้ านการเมือง แต่สิ่งที่เหมือนกันของการดาเนิน
กิจกรรมของการดาเนิน ของภาคประชาชน ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์แบบพหุภาคี ของกลุม่ บุคคล
ที่มีความสนใจ มีแนวคิด มีอดุ มการณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน รวมตัวทากิจกรรมร่วมกันตามที่
สมาชิกให้ ความเห็นชอบ การจัดความสัมพันธ์ของสมาชิกไม่ใช่การจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจ แต่
เป็ นการจัดความสัมพันธ์บนฐานโครงสร้ าง สังคมซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นความผูกพัน ความเต็มใจ ของกลุม่
ผู้ทากิจกรรมร่วมกัน
พัฒนาการชองประชาสังคมในประเทศไทย ได้ ยกระดับจากต้ นทุนทางสังคมเดิม ที่มีอยูใ่ นระดับ
ชุมชน สูก่ ารปฏิบตั กิ ารในมิตกิ ารเมืองเนื่องจากปั ญหาผลกระทบจาก การบริ หารการจัดการการ
พัฒนาที่ภาคประชาชนไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการกาหนด ในช่วง 2 ศตวรรษที่ผา่ นมาพบว่า ภาค
ประชาสังคม ได้ มีบทบาทในการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริ หาร การตัดสินใจ
ในเรื่ องต่างๆรวมทังการจั
้
ดสรรทรัพยากรชุมชน และทรัพยากรของชาติ ที่จะส่งผลถึงวิถีชีวิต และ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนเพิ่มมากขึ ้น เป้าหมาย การปฏิบตั ิการของภาคประชาสังคม มีเพื่อลด
อานาจรัฐ ลดบทบาทหน้ าที่ จากการจัดการควบคุมดูแลสัง่ การ มาเป็ นผู้อานวยและร่วมทางานกับ
ภาคประชาสังคม รวมทังส่
้ งเสริมให้ ชมุ ชน และองค์กรท้ องถิ่น และประชาชนโดยตรงเองมีบทบาท
ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบมากขึ ้น โดยไม่ถกู ครอบงาโดยรัฐ หรื อการสัง่ การ
แบบเดิมๆ ซึง่ รวมศูนย์อานาจอยูท่ ี่สว่ นกลางของภาครัฐและฝ่ ายการเมือง
ภาคประชาสังคมในสังคมไทยมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิรูปเศรษกิจ สังคม
และการเมือง เห็นได้ จากบทบาทในการแก้ ไขสาระเนื ้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 และ
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ต่อมา ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2550 ไม่นบั รวมขบวนการภาคประชาชนที่ขบั เคลื่อนวิถีทางเลือกใน
การพัฒนาในด้ านต่างๆเช่นขบวนการเกษตรยัง่ ยืน เครื อข่ายป่ าชุมชน ขบวนการชาวไร่ชาวนา
สมัชชาคนจน เครื อข่ายประมงพื ้นบ้ าน เครื อข่ายผู้หญิงพิทกั ษ์สิทธิ ขบวนการแรงงาน และอื่นๆอีก
มากการทางานภาคประชาสังคมของไทยในการสร้ างการเปลี่อนแปลงดาเนินในรูปแบบ
หลากหลายทังที
้ ่การขับเคลื่อนทางการเมืองและการ
การเข้ าไปมีส่วนร่วมในขบวนการทางานของภาครัฐเช่น กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติซงึ่ ส่งเสริ ม การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ในการกาหนดสาระสาคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และต่อเนื่องมาในแผนฉบับที่ 10 จะเห็นว่าบทบาท
ของประชาสังคมในสังคมไทยมีขยายเพิ่มมากขึ ้น ในช่วง 10 ปี หลังขบวนการภาคประชาชนมีสว่ น
ขับเคลื่อนที่เข็มข้ นมากยิ่งขึ ้นจากวิกฤติการรวมศูนย์อานาจการบริหารบ้ านเมืองโดยเฉพาะจาก
ระบอบทักษิณที่ได้ สร้ างความเสียหายในการพัฒนาประเทศโดยรวมในทุกๆด้ าน
การข้ ามก้ าวให้ พ้นวิกฤตของสังคมไทยที่เผชิญอยู่ปัจจุบนั
ต้ องการภาคประชาสังคมที่ความ
เข้ มแข็งและมีบทบาทที่สาคัญในการทางานร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
รวมทังการท
้
างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนด้ วยกัน บนฐานความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และกล้ าที่จะยอมรับในผลดีและผลเสียต่อการกระทาของตนเอง ด้ วยการตระหนักในสิทธิหน้ าที่
ความสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
และการร่วมกันกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงซึง่ เป็ น
เป้าหมายที่เป็ นภารกิจที่เห็นชอบร่วมกัน
ประเด็นการขับเคลื่อนสร้ างธรรมาภิบาล ของภาคประชาสังคม
บทเรี ยนการขับเคลื่อนสร้ างสังคมประชาธิปไตยเพื่อแก้ ไขปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่ประเทศไทยเผชิญอยู่
รวมทังการสร้
้
างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีสาระเรื่ องสาคัญหลายประเด็น
ที่ภาคประชาสังคมจะต้ องร่วมสร้ างการเปลี่อนแปลงกล่าวคือ
1 การร่วมกันขับเคลื่อนสร้ างการเปลี่อนแปลงในกระบวนการจัดทานโยบาย
สาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ดาเนินการโดยยังไม่มีหลัก ประกัน ของหลักนิตธิ รรม นัน้
หมายถึง กฎระเบียบข้ อบังคับ กฎหมายที่ปฏิบตั ใิ ช้ ยงั ไม่หลักประกันความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม นอกจากนี ้ยังไม่มีหลักประกันการบังคับใช้ กฎหมายที่เป็ นธรรม รวมทังยั
้ งไม่เอื ้อต่อการ
ควบคุมและพัฒนาสังคม ยังคงเกิดปรากฎการณ์ การบังคับใช้ กฎหมาย ที่ให้ อานาจ ตัวบุคคลที่
ก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
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2 ปั ญหาของการนาหลักคุณธรรม มาเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการปฏิบตั งิ านในสิ่งที่
ถูกต้ องด้ วยความซื่อสัตย์ จริ งใจ ยึดถือพื ้นฐานของศีลธรรม และจริยธรรม และเอื ้อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
3 ปั ญหาของความโปร่งใสในการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ทาให้ คนไม่มี
ความวางใจซึง่ กันและกัน การดาเนินงานต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้ องได้
4 ปั ญหาในเรื่ องของการมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสว่ นร่วมของคนชายขอบ
คนจน กระบวนการส่วนร่วมในการร่วมคิดและร่วมตัดสินใจของประชาชนในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ โครงการต่างๆ ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้ อมกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนเนื่องจากเข้ าไม่ถึงข้ อมูลข่าวสารการรับรู้ในเรื่ องต่างๆ รวมทังหน่
้ วยงานต่างๆ ไม่ได้ ใส่ใจ
อย่างเพียงพอในการรับฟั งความคิดเห็นและเรี ยนรู้เรื่ องราวของภาคประชาชน
5 การถดถอยในความมุง่ มัน่ ของผู้ปฏิบตั งิ านในองค์กร และความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านบน
ฐานความรับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถบรรลุความสาเร็ จ และสร้ างผลงานที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวมเป็ นสาคัญ ซึง่ พร้ อมรับต่อการตรวจสอบต่อสาธารณะตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
6 การบริ หาร การจัดการ ของหน่วยงานต่าง ๆ มีลกั ษณะที่ขาดความโปร่งใส และเป็ น
ธรรมส่งผลให้ เกิดปั ญหา ระบบการตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถือประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม
หากแต่เกิดการฉ้ อฉลผิดจริ ยธรรม เอื ้อประโยชน์แก่เฉพาะบางกลุม่
การทางานตามความ
รับผิดชอบ ตามตาแหน่งหน้ าที่เกิดทุจริตประพฤติมิชอบ
ปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้น หากไม่ได้ รับการแก้ ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน ปั ญหาและวิกฤตความ
ยากจนที่ประชาชนเผชิญอยู่ยิ่งจะเลวร้ ายเพิ่มขึ ้น
วาระประชาชนกับการสร้ างธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
ประเด็นต่อไปนี ้เป็ นโจทย์ที่ประชาชนขับเคลื่อนเพื่อสร้ างธรรมมาภิบาลในสังคมไทยเรื่ องต่างๆ
ต่อไปนี ้เป็ นวาระที่ประชาชนถือเป็ นวาระสาคัญที่มีนยั ยะสาคัญเพื่อบรรลุผลการพัฒนาสูก่ ารสร้ าง
สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย
1. รัฐต้ องดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของบุคคล
จัดระบบกระบวนการยุตธิ รรมให้ มีประสิทธิภาพ
และอานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนอย่าง
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน
รวมทังจั
้ ดระบบงานราชการและงานของรัฐให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน
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2. รัฐต้ องส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวงแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทังการตรวจสอบ
้
การใช้ อานาจทุกระดับ
3. รัฐต้ องจัดให้ มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ และพนักงานหรื อลูกจ้ างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้ าที่
4. รัฐต้ องการกระจายอานาจให้ ท้องถิ่นพึง่ ตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้ องถิ่นได้ เอง
พัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตลอดทังโครงสร้
้
างพื ้นฐาน
สารสนเทศในท้ องถิ่นให้ ทงั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศรวมทังพั
้ ฒนาจังหวัดที่มีความพร้ อมให้
เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้
5. รัฐต้ องส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชน มีสว่ นร่วมและรับรองสิทธิชมุ ชนในการสงวน
บารุงรักษา และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุล รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการส่งเสริมบารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
6. รัฐต้ องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
เสริมสร้ างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว และความเข้ มแข็งของชุมชน รัฐต้ อง
สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรื อผู้ทพุ พลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและ
พึง่ ตนเองได้
7. รัฐต้ องสร้ างหลักประกันการเข้ าถึงการศึกษาและจัดการศึกษา จัดการศึกษาอบรบให้
เกิดความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรมจัดให้ มีกฎหมายเกี่ยวกันการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้ สอดคล้ อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้ างเสริมความรู้และปลุกฝั งจิตสานึกที่ถกู ต้ อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข สนับสนุนการ
ค้ นคว้ าวิจยั ในศิลปวิทยาการต่างๆ
เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศพัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
8. รัฐต้ องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ ประชาชนได้ รับบริการที่ได้ มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง
9. รัฐต้ องดาเนินการให้ มีการกระจายรายได้ อย่างเป็ นธรรม
10. รัฐต้ องปฏิรูปการถือครองที่ดนิ และการใช้ ที่ดนิ อย่างเหมาะสมจัดหาแหล่งน ้าเพื่อ
เกษตรกรอย่างทัว่ ถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้ า
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เกษตรกรให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทังส่
้ งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อการวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
12. รัฐต้ องส่งเสริมให้ ประชากรวัยทางานมีงานทา คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
เด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคมรวมทังค่
้ าตอบแทนแรงงานให้
เป็ นธรรม
13 การส่งเสริม แลtสร้ างการมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย ของสมาชิกทังหญิ
้ ง และชาย
ในสังคม ทังนี
้ ้การมีสว่ นร่วม คือการตัดสินใจที่สาคัญในสังคม ทังนี
้ ้การเรี ยกร้ องของภาคประชา
สังคม คือ การเรี ยกร้ องและผลักดันให้ กลไกต่างๆ ทังภาคการเมื
้
อง หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ
ได้ สร้ างหลักประกันในกระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะและโครงการที่จะต้ องกาหนด
ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายที
้
่ใช้ เป็ นข้ อตกลงในระดับต่างๆ ตังแต่
้ ระดับองค์กรในท้ องถิ่น
ถึงในระดับประเทศ เพื่อที่จะหมีหลักประกันการมีสว่ นร่วม ก่อนจะมีการตัดสินใจ ในนโยบาย
และโครงการต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา และเกี่ยวข้ องในชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทังเกี
้ ่ยวข้ องกับ
ตัวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
มิใช่การตัดสินใจตามอาเภอใจ หรื อให้ อานาจกับ
หน่วยงานของภาครัฐเป็ นกลไกหลัก ในการดาเนินการการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม มี
นัยยะครอบคลุมถึงเรื่ องการรับรู้ และการเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
14. การปฏิบตั ิตามกฎที่เป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยให้ ตามกฎธรรมาภิบาล บนฐาน
ของกรอบกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ลาเอียง มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และเสมอภาคกับ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม ซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายที่
เห็นชอบร่วมกัน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม
15.สร้ างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องให้ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สามารถเข้ าถึง และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไป ตรงมา
รวมทังสามารถตรวจสอบ
้
และรายงานผลการดาเนินงาน โดยมีการสื่อสารกับสาธารณะอย่างเป็ น
รูปธรรม
16.การพัฒนาและปลูกฝั งคุณธรรม และจริยธรรม เริ่มสร้ างแนวความคิด ให้ กบั บุคลากร
และผู้ปฎิบตั ใิ นทุกระดับทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ในการปฏิบตั งิ านที่ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมัน่
ในความถูกต้ องดีงาม บนพื ้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ตามกฎเกณฑ์ ซึง่ เป็ นที่เห็นชอบ
และยอมรับร่วมกัน
5.การตรวจสอบจากสาธารณะ
มีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ
รวมทังกล้
้ ายอมรับผลที่เกิดขึ ้น จากการปฏิบตั งิ านทังที
้ ่เป็ นผลดี และผลที่เสียหาย พร้ อมแสดง
ข้ อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน สามารถชี ้แจงเหตุผลได้
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6.สร้ างความเปลี่ยนแปลง ตังอยู
้ บ่ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ประชาชนพึงได้ รับจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทังภาคบริ
้
การ และการพัฒนาต่างๆ ซึง่ จะต้ อง
ดาเนินการบนหลักของประสิทธิภาพ และประโยชน์ส่วนรวม มีหลักประกันการเข้ าถึงและการได้ รับ
ผลประโยชน์ของกลุม่ คนชายขอบ และกลุม่ ผู้เปราะบาง
------------------------------------------------------------------------------
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