
การบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล



1. ความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง
2. ที่มาของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)
3. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในประเทศไทย
4. มาตรฐานของจริยธรรมในต่างประเทศ
5. มาตรฐานของจริยธรรมในประเทศไทย
6. ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทย
7. ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนการน าหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ



ความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้ง

1.ความหมายของจริยธรรม

จริยธรรม หมายถึง “ธรรมเป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม”

2. ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล (ท า-มา-ภิ-บาล) คือการปกครอง การบริหาร

การควบคุมดูแลกจิการต่างๆ  ให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม     
นอกจากนีย้งัหมายถงึ การบริหารจัดการที่ด ีซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้
ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน



ที่มาของหลกัธรรมาภบิาลในต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ.1989 ได้มีการศึกษาหลกัการบริหารจัดการ
ที่ด ีเพ่ือให้องค์การในภาคส่วนต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิโดย
กลุ่มนักวชิาการและนักวจิยัของอค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาต(ิUN) ธนาคารโลก (world Bank) องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) ได้ศึกษาวสิาหกจิ
ขนาดใหญ่และองค์การภาครัฐจ านวน 212 ประเทศทั่วโลก เพ่ือ
แสวงหาหลกัการบริหารจดัการที่ดี



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



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

ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

หลกัความรับผดิชอบ
รับตรวจสอบสาธารณะ

หลกัฉนัทามติ

หลกัการมีส่วนร่วม

หลกันิติธรรม

หลกัประสิทธิภาพ
หลกัความเป็น
ธรรมในสังคม

หลกัความโปร่งใส

หลกัการตอบสนอง
ความตอ้งการ



ประเทศไทยกบัการใช้ธรรมาภบิาลและจริยธรรม

1. ระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทยเป็นการยอมรับความแตกต่างในเร่ืองฐานะของ
บุคคล การเนน้การพึ่งผูอ่ื้น การยดึมัน่ในตวับุคคล สืบทอดมาตั้งแต่ระบบไพร่ใน
สังคมศกัดินาหลายร้อยปีและยงัคงมีอิทธิพลเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงอาจแบ่ง
ออกได ้4 รูปแบบ คืออุปถมัภใ์นหมู่ญาติ อุปถุมภใ์นหมู่มิตรสหาย อุปถุมภใ์น
องคก์รต่างๆ และอุปถมัภร์ะหวา่งอาชีพ
2. ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในประเทศไทยมีมาอยา่งยาวนาน แมว้า่รัฐบาลแต่ละ
ยคุสมยัจะพยายามมาแกปั้ญหาน้ีกต็าม ทั้งน้ี เพราะระบบอุปถมัภเ์ป็นระบบทาง
สงัคมฝักรากลึกและความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสงัคม การเมือง เทคโนโลย ี
ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและซบัซอ้น ประกอบกบัการพฒันาภาคธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนักนัรุนแรง ท าใหรู้ปแบบเครือข่ายของการทุจริต เปล่ียนโฉมหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็วและมีความซบัซอ้นเป็นทวีคูณจนตามไม่ทนั



การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและ
การสร้างค่านิยมในสังคมไทย แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ระดบั คือ
 ระดบับุคคล
 ระดบัองค์กร



ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนดจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนขึ้น
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแน่งหน้าที่ และยึดถือผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง 
หน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ



6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนินช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ
ด าเนินงานในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
การ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด

9. ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม



การสร้างจรรยาบรรณ

1. ความหมาย

จรรยาบรรณ คือประมวลความประพฤติที่ผู้ปรกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
ก าหนดขึ้น เพื่อรักาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจ
เขียนเป็นลายลักษณฺอักษรหรือไม่ก็ได้

2. คุณลักษณะของจรรยาบรรณ

• บัญญัติขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยความพร้อมใจของสมาชิก

• บัญยัติขึ้นเพื่อเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในองค์กร              

วิชาชีพนั้น

• มีไว้เพ่ือธ ารงเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกขององค์กรวิชาชีพนั้น

• อาจมีการก าหนดบทลงโทษสมาชิกที่ละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งบทลงโทษนี้จะต้อง
เป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก



“เจ้าคุณ อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ

ไม่ใช่อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ท่ีไหนก็ตาม

ถ้าเจ้าคุณท าให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว

ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง

เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข

เช่นเดียวกัน”

จบการน าเสนอ


