
หลกัธรรมาภบิาล



ท่านคิดว่า ปัญหาการคอรับชั่นในประเทศไทย
จะถูกขจัดให้หมดไปได้หรือไม่



การจัดอันดบัความโปร่งใสขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) 
พ.ศ.2560

อันดบั 1 ได้แก่ นิวซีแลนด์ 89 คะแนน จาก 180 ประเทศ
อันดับ 2 ได้แก่ เดนมาร์ก  88 คะแนน จาก 180 ประเทศ

ประเทศไทย ได้อยู่ อันดบัที่ 96 ได้คะแนน 37 คะแนน

พ.ศ.2561
อนัดับ 1 ได้แก่ เดนมาร์ก   88 คะแนน
อนัดับ 2 ได้แก่ นิวซีแลนด์ 87 คะแนน

ประเทศไทย ได้อนัดับที ่99 ได้คะแนน 36 คะแนน  

ประเทศทีร้ั่งท้ายมักได้แก่ โซมาเลยี เซาท์ซูดาน และซีเรีย ซ่ึงท าคะแนนได้ 10,12
และ 13 ตามล าดับ คะแนนเฉลีย่ทัว่โลก 43 คะแนน จาก 100 คะแนน
2 ใน 3 ของประเทศในโลกนีไ้ด้คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน



หอการค้าเผยผลส ารวจคอรัปช่ันไทยแย่ลง รับเงินใต้โต๊ะ
พุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี เร่ิมไม่แน่ใจ ป.ป.ช. จีรั้ฐเร่งออก
กฏหมาย เคลยีร์ปม “ยืมนาฬิกา-เงนิ เพ่ือน”





นกัวชิาการต่างประเทศหลายคนท่ีมาศึกษาวจิยัการคอรัปชัน่ในไทย เช่น
Morell,1975 “ส.ส. ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ไดรั้บค่านายหนา้จาก

โครงการต่างๆ และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหวัหนา้พรรคอีกดว้ย และยงั
มี ส.ส.อีกเป็นจ านวนมากท่ีขดูรีดเงินจากบรรดานกัธุรกิจในทอ้งถ่ิน”

เฟรด ริกส์ (Riggs,1967) “นกัธุรกิจชาวจีนประสบความส าเร็จใน
ประเทศไทย โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากเจา้หนา้ท่ีของไทย 
โดยนกัธุรกิจเหล่าน้ีตอ้งจ่ายเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีของไทยเป็นการตอบแทน 
และเพ่ือเป็นการคุม้ครองธุรกิจของตน”



แวน รอย (Van Roy,1970) อธิบายการด ารงอยูข่องการคอรัปชัน่
ในประเทศไทยวา่มาจาก “ความสมัพนัธ์แบบระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงสานต่อ 
มาจากยคุก่อนศกัดินาสมยัใหม่” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วฒันธรรมการให้
ของขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของไทย

“การทุจริตคอรัปชัน่หยัง่รากลึกอยูใ่นระบบราชการไทยและ
เมืองไทยเพราะสถาบนัทางการเมืองท่ีจะถ่วงดุลไดพ้ฒันาไปอยา่ง
เช่ืองชา้”



ท่ีมาของการคอรัปชัน่ มาจากระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงมาจากประวติัศาสตร์ 
ระบบไพร่ ระบบกินเมือง ในระบบศกัดินาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานจนปัจจุบนั

1.ระบบอุปถมัภใ์นเครือญาติ
2.ระบบอุปถมัภใ์นระบบเพื่อน
3.ระบบอุปถมัภใ์นองคก์ร
4.ระบบอุปถมัภใ์นระหวา่งอาชีพ



ที่มาของหลกัธรรมาภบิาลในต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ.1989 ได้มีการศึกษาหลกัการบริหารจัดการ
ที่ด ีเพ่ือให้องค์การในภาคส่วนต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิโดย
กลุ่มนักวชิาการและนักวจิยัขององค์การระหว่างประเทศ เช่น 
องค์การสหประชาชาต(ิUN) ธนาคารโลก (world Bank) 
องค์การเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) ได้
ศึกษาวสิาหกจิขนาดใหญ่และองค์การภาครัฐจ านวน 212 ประเทศทั่ว
โลก เพ่ือแสวงหาหลกัการบริหารจดัการที่ดี



หลกัการบริหารจดัการดงักล่าวประกอบด้วย

1. การเรียกร้องความพร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบ
(Voice and Accountability)

2. ความมัน่คงทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงทางการเมือง
(Political Stability and Abounce of violence)

3. การด าเนินงานของรัฐบาลท่ีมีประสิทธิผล 
(Government Effectiveness)

4. กฏระเบียบท่ีมีประสิทธภาพ (Regulatory Quality)
5. การปกครองดว้ยกฏหมาย (Rule of Law)
6. การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of Coruption)



จากจุดเร่ิมตน้ดงักล่าว ไดเ้กิดผลปฏิบติัตามมา คือใน พ.ศ.2532 ไดเ้กิดผล
อยา่งเป็นรูปธรรมในการบริหารจดัการท่ีดีภาครัฐเรียกวา่ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในภาคเอกชนเรียกวา่บรรษทัภิบาล (Corporate Governance)

1. สหประชาชาติ (UN) ไดส่้งเสริมใหอ้งคก์รภาครัฐใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครัฐ

2. องคก์รความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ ผลกัดนัใหอ้งคก์ารธุรกิจใช้
หลกับรรษทัภิบาลในการด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งแยกสิทธิและหนา้ท่ีของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน ท าใหผู้บ้ริหารองคก์รสามารถตดัสินใจโดยยดึ
วตัถุประสงคข์ององคก์รมากกวา่ยดึวตัถุประสงคข์องบุคคล



คุณลกัษณะทีส่ าคญัของหลกัธรรมาภบิาล 8 ประการ

ธรรมภิบาลมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัฉนัทามติ   หลกัความรับผดิชอบ    หลกัการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
หลกัความโปร่งใส   หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล    หลกัความเป็นธรรมในสังคม

ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

หลกัความรับผดิชอบ
รับตรวจสอบสาธารณะ

หลกัฉนัทามติ

หลกัการมีส่วนร่วม

หลกันิติธรรม

หลกัประสิทธิภาพ
หลกัความเป็น
ธรรมในสังคม

หลกัความโปร่งใส

หลกัการตอบสนอง
ความตอ้งการ





























ความส าคญัของจริยธรรมและธรรมาภบิาล

1. ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
3. ลดความรุนแรงและประจนัหนา้ในสังคม
4. ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่และความสงบสุข
5. ก่อใหเ้กิดความยติุธรรมในสงัคม
6. ท าใหมี้ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. ลดปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ ทั้งภาครัฐและเอกชน



คุณลกัษณะทีส่ าคญัของหลกัธรรมาภบิาล 8 ประการ

1. หลกันิติธรรม
2. หลกัการมีส่วนร่วม
3. หลกัฉนัทามติ
4. หลกัความรับผิดชอบ
5. หลกัการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
6. หลกัความโปร่งใส
7. หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. หลกัความเป็นธรรมในสงัคม



คุณลกัษณะทีส่ าคญัของหลกัธรรมาภบิาล 8 ประการ

ธรรมภิบาลมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัฉนัทามติ   หลกัความรับผดิชอบ    หลกัการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
หลกัความโปร่งใส   หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล    หลกัความเป็นธรรมในสังคม
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เงื่อนไขความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาคอรัปช่ัน

1. ผูน้ าตอ้งปราบปรามอยา่งจริงจงั และท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่ง
2. ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ในการปราบปราม ใหเ้บาะแส
3. องคก์รอิสระ ตอ้งมีอิสระ ท างานอยา่งจริงจงั
4. การจดัโครงสร้างองคก์รใชแ้นวระนาบมากข้ึน
5. ในสถานศึกษา ควรจดัการศึกษาแบบ Civil Education (การศึกษาพลเมือง) 



แนวโน้มความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา
คอรัปช่ัน
1. บบอุปถัมภ์ยังแข็งแกร่ง ต่อเน่ือง
2. ระบบคุณธรรม เพยีงถูกน ามาอ้างปกปิด 

ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งซ่อนตวัอยู่ภายในระบบ
3. ท าอย่างไรกับอ านาจที่ไร้จริยธรรม (Spillway 

of Power)
4. หากประชาชนเข้มแข็ง ลุกขึน้มาช่วยกัน

ปราบโกงย่อมส าเร็จ



“เจ้าคุณ อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ

ไม่ใช่อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ท่ีไหนก็ตาม

ถ้าเจ้าคุณท าให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว

ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง

เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข

เช่นเดียวกัน”

จบการน าเสนอ


