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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (4) บัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซ่ือสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลัก
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในการจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีออก
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 และ               
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์              
การจัดทําประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังมาตรการและกลไก            
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ท้ังน้ีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังกล่าวได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้กําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกํากับติดตามดูแลกลไก               
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการในการรักษาจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ             
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามกฎหมายน้ี กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําประมวลจริยธรรม รวมถึง
ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย  

สํานักงาน ก .พ . ได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.) ข้ึนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ              
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือทําหน้าท่ีส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มาตรา 8 กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีแต่งต้ังโดย ก.ม.จ. จึงทําให้ ศจ. มีภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุม
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ข้าราชการประเภทต่าง ๆ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับ
ใช้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานภาครัฐในฝ่ายบริหาร หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระทรวง 
ทบวง กรม  รวมถึงส่วนราชการท่ี มีฐานะเป็นกรม  ข้าราชการการเมือง ข้าราชการและบุคลากร                      
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กร
อิสระ ศาล และองค์กรอัยการ ในจํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ีจําแนกเป็นข้าราชการ 1,334,893 
คน พนักงานจ้าง 243,687 คน พนักงานราชการ 145,374 คน ลูกจ้างประจํา 138,723 คน และลูกจ้าง
ช่ัวคราว 229,630 คน ข้าราชการตํารวจ 219,642 คน1 และข้าราชการทหาร ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
จํานวน 430,209 นาย ด้วยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภทท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังหมด 2,742,158 คน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
จึงจําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐท่ีครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้ เป็นไปตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ .ศ .2562                     
จึงมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหน่ึงเรียกโดยย่อว่า ก.ม.จ. และมีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ภายใต้คําแนะนําและให้คําปรึกษา
ของ ก.ม.จ ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้เป็น
ท้ังคนเก่งและคนดีตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้ประชาชนท่ีจะนําไปสู่การสร้าง
ความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยท่ีบริหารประเทศโดยยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต
เป็นคุณธรรมสูงสุดเพ่ือการมุ่งไปสู่   การเป็นประเทศท่ีม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นกรอบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนา
จริยธรรมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และหน่วยงานองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง            
ในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ภายในระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่ พ.ศ. 2563-2567 

2.2 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
การพัฒนาชาติระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
อีกท้ังยังและเป็นภาพต่อสําคัญในการเช่ือมโยงการขับเคลื่อนกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                                                 
1 อ้างอิงข้อมูลใน กําลังคนภาครัฐ 2561: ในฝ่ายพลเรือน https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/9786165482066-thai-
gov-manpower-2561.pdf 
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บทท่ี 2 
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 
การดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในคร้ังน้ี              

ได้ออกแบบให้มีกระบวนการทํางานโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านโดยยึดโยงกับแนวโน้ม (Trends) 
และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดทางวิชาการในการส่งเสริม               
ด้านจริยธรรม การรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีมีผลต่อ            
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตโดยได้สํารวจและวิเคราะห์
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจในประเทศจากกรณีศึกษา 
การศึกษาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐฉบับต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
หรือผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และการจัดสัมมนา               
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐาน              
ทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์               
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐฉบับน้ี ให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ในการออกแบบกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation) ได้แบ่งข้ันตอนและเน้ือหา
ออกเป็นลําดับเพ่ือให้ได้มาซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม  
  2.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

 2.3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์  
  2.3.2 ปัจจัยท่ีส่งเสริมพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

 2.3.3 การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) จากกรณีศึกษาต่างประเทศ 
2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

2.4.1 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในกับการส่งเสริมจริยธรรม 
2.4.2 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกกับการส่งเสริมจริยธรรม 

2.5 การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment)  
2.5.1 จุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
2.5.2 การนําประเด็น SWOT มากําหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
2.5.3 สรุปประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
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โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) ดังน้ี 
 
2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีการให้ความหมายของคําว่า “จริยธรรม” คือธรรม
ท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม ว่าด้วยกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ท้ังท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติของ
มนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทําให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูกผิด ควร
ไม่ควร คือการบ่มเพาะคุณธรรมลงไปในจิตใจจนสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติ  

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ในมาตรา 5 ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน
จริยธรรมว่าเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวจะถูกนํามาใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีจะ
กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา ตลอดจนการ
ดํารงตนในการกระทําความดีและละเว้นความช่ัว 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน2 ได้สรุปว่าจริยธรรม (Morality) มีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม คุณธรรม 
ค่านิยม กฎระเบียบ และศาสนา ท้ังน้ีเพราะจริยธรรม คือ ระบบของพฤติกรรมการทําดี ละเว้นช่ัว ซ่ึงการท่ีคน
จะทําความดีหรือไม่น้ันข้ึนกับ ‘สาเหตุภายใน’ และ ‘สาเหตุภายนอก’ โดยสาเหตุภายในน้ันหมายความถึง
ลักษณะทางจิตใจของตัวบุคคลเองท่ีจะตัดสินใจทําความดีละเว้นความช่ัว เช่น ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ความ
ซ่ือสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ส่วนสาเหตุภายนอกน้ันหมายความถึงอิทธิพลภายนอกหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น 
คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ผู้ร่วมงาน  

ในงานเดียวกัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทํางานราชการ 3 
ประการ โดยข้าราชการท่ีเป็นคนดีและเก่งอย่างสมบูรณ์น้ันจะต้องมีพฤติกรรมครบทั้ง 3 ประเภทในคนๆ 
เดียวกัน อันได้แก่ พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมในหน้าท่ี
ราชการ 
  พฤติกรรมของพลเมืองดี  หมายถึง  พฤติกรรมการทําตามกฎหมาย พฤติกรรมซ่ือสัตย์ 
พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และต่อสังคม น่ันคือการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง ยึดม่ันใน
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีงาม   
  พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถทํางาน            
ท่ีแปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิต มีพฤติกรรม
การพัฒนาผู้อยู่ในความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม และพฤติกรรมการพัฒนา          

                                                 
2 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ‘ปกกฎหมายกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม’, วารสารพัฒนาสังคม, 9 (1), 2550 
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กลุ่มและสังคมรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น   
  ส่วนพฤติกรรมในหน้าท่ีราชการ  คือ พฤติกรรมการทํางานเพ่ืองานราชการ และเพ่ือส่วนรวม
เป็นสําคัญพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ ตลอดจนมีจรรยาในวิชาชีพของตน สามารถ    
ปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

สุจิต บุญบงการ3 ได้สรุปความหมายของจริยธรรมว่าคือการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมดีงาม 
ประกอบไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรม ซ่ึงความหมายของคุณธรรมน้ันหมายความถึงสภาพคุณงามความดี ส่วน
ศีลธรรม หมายความว่าความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าคําว่าจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมต่างก็มี
ความหมายสอดคล้องกันในลักษณะของความประพฤติหรือการประพฤติปฏิบัติท่ีดีท่ีชอบ อย่างไรก็ดีคําว่า 
“จริยธรรม” น้ันมักจะใช้กับการประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพหรือดําเนินกิจการของบุคคล เช่น 
จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมทางการเมือง 
 ในงานเดียวกันน้ี สุ จิต บุญบงการ ยังได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง “จริยธรรม” กับ 
“จรรยาบรรณ”, “จริยธรรม” กับ “จริยศาสตร์”  และ “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย” 

ในส่วนของ “จริยธรรม” กับ “จรรยาบรรณ” มักจะมีการใช้สับสน ซ่ึงตามรากศัพท์ “จรรยาบรรณ” 
น้ันหมายถึงหนังสือท่ีว่าด้วยความประพฤติท่ีดีงาม ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการจัดทําประมวลหลักของความ
ประพฤติท่ีดีงาม หรือการกําหนดกรอบของความประพฤติท่ีดีของผู้ประกอบอาชีพการงานอย่างใดอย่างหน่ึง 
(เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณส่ือมวลชน) ซ่ึงมักจะมีความสับสนในการใช้ศัพท์ “จรรยาบรรณ” กับ 
“จริยธรรม” ซ่ึงหากเป็นการประพฤติไม่เหมาะสมท่ีถูกต้องต้องเรียกว่า “ไม่มีจริยธรรม” การเรียกว่า “ไม่มี
จรรยาบรรณ” น้ันจะหมายถึงการท่ีไม่มีการกําหนดหลักการหรือข้อกําหนดของความประพฤติท่ีดีงามไว้ หรือ
อาจกล่าวได้ว่าการประมวลหลักความประพฤติท่ีดีงามท่ีเรียกว่า “จรรยาบรรณ” กับ “ประมวลจริยธรรม” น้ัน
เป็นเรื่องเดียวกัน  

ความแตกต่างของ “จริยธรรม” กับ “จริยศาสตร์” ตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว “จริยธรรม” เป็นเรื่องของ
ความประพฤติ ส่วน “จริยศาสตร์” เป็นสาขาหน่ึงของวิชาปรัชญาซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ethics โดย
การศึกษาเรื่อง “จริยศาสตร์” น้ันเป็นการศึกษาถกเถียงกันในเร่ืองของคุณค่า ความดี ความถูกต้อง ซ่ึงเป็นการ
แสวงหาคําตอบว่าอะไรคือความดีอะไรคือความถูกต้อง  

หากพิจารณา “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย” จะเห็นได้ว่าท้ัง “จริยธรรม” และ “กฎหมาย” จะมี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ ต้องการควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข ซ่ึง “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย” ในบางครั้งก็เป็นเรื่องเดียวกันที่กําหนดโดยค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมท่ีจะเป็นตัวกําหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมถูกต้องหรือการกระทําใด
เป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง โดยรัฐอาจจะออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับห้ามมิให้มีการกระทํา             

                                                 
3 สุจิต บุญบงการ ‘คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.’ ใน สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: เดอะ สยาม เฮอริเทจ, 2552 
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ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวและกําหนดโทษไว้ กรณีดังกล่าวก็จะถือว่ารัฐได้ออกกฎหมายเป็นข้อห้าม
การกระทําท่ีเป็นการละเมิดจริยธรรม  

อย่างไรก็ดี “จริยธรรม” มีความแตกต่างกับกฎหมาย 4 ประการ ประการแรก คือ จริยธรรมเป็นเรื่อง
ของความประพฤติในระดับสูง ส่วนกฎหมายเป็นการควบคุมความประพฤติในระดับมาตรฐานข้ันตํ่าเท่าน้ัน             
จึงทําให้สิ่งท่ีละเมิดจริยธรรมหลายเร่ืองไม่ได้ถูกกําหนดว่าผิดกฎหมาย อย่างเช่นการทําร้ายน้ันถือว่าผิด
กฎหมายแต่ในแง่มุมของจริยธรรมยังต้องการให้มนุษย์มีความกรุณาปราณีไม่เบียดเบียนกันด้วย ประการท่ีสอง
กฎหมายน้ันเป็นข้อกําหนดที่บังคับเป็นการท่ัวไป ส่วน “จรรยาบรรณ” ซ่ึงเป็นข้อกําหนดทางจริยธรรมน้ันอาจ
ใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรืออาจใช้เฉพาะในอาชีพใดอาชีพหน่ึง เช่น จรรยาบรรณแพทย์ก็ใช้กับแพทย์เท่าน้ัน
ไม่ได้มีสภาพบังคับท่ีใช้กับคนท่ัวไป ประการท่ีสาม กฎหมายจะมีการกําหนดบทลงโทษและบทบังคับไว้ชัดเจน
ในขณะท่ีจริยธรรมอาจไม่ได้กําหนดบทลงโทษไว้แต่อาจเป็นการลงโทษทางสังคมก็ได้ ประการท่ีสี่  
“จริยธรรม” มักจะเน้นท่ีการสร้างเสริมหรือพัฒนาจิตสํานึกจากภายในให้คนรู้สึกถึงความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและ
ต้องทําให้สิ่งท่ีถูกต้องด้วยสํานึกของตนไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษอย่างท่ีคนเกรงกลัวกฎหมาย 

การควบคุมความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของคนในสังคมน้ันกลไกกฎหมายถือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
อันมีบทบังคับที่ชัดเจนท่ีใช้กับคนในสังคม อย่างไรก็ดีกฎหมายและจริยธรรมแม้จะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
ท่ีมุ่งให้คนในสังคมทําในสิ่งท่ีถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะออกกฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมของบุคคลในทุก ๆ เรื่องได้ ในทางตรงกันข้ามการสร้างสังคมสงบสุขจําเป็นต้องใช้หลัก
จริยธรรมเข้ามาเสริมแทนการใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงตัวกฎหมายเองก็มีข้อจํากัดหลายประการ             
ท้ังกระบวนการออกกฎหมายมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือจําเป็นต้องข้ึนกับการต่อรองทางการเมือง การกําหนด
ตัวบทกฎหมายโดยละเอียดเกินไปไม่สามารถทําได้เน่ืองจากจะทําให้กฎหมายขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเป็นข้อจํากัดท่ีทําให้กฎหมายมักจะมีช่องโหว่ให้คนไม่ดีสามารถหา
ช่องโหว่ของกฎหมายเอาตัวรอดได้เสมอ 

จริยธรรมน้ันเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและน่าสนใจ ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาตัวอย่างของ            
แซนเดล ไมเคิล4 จากหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรม
ไว้ว่า ปัญหาทางจริยธรรมน้ันเป็นเรื่องสําคัญและอาจส่งผลถึงกับให้สังคมเกิดความระส่ําระส่ายได้ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีประชาชนชาวอเมริกาได้แสดงความไม่พอใจในวงกว้างและรู้สึกแค้นเคืองต่อสถาบันการเงินในช่วงท่ีมี
วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 จากกรณีท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปอุ้มสถาบันทาง
การเงินโดยใช้งบประมาณของรัฐจํานวนมาก แต่กลับปรากฏว่าสถาบันการเงินท่ีได้รับเงินช่วยเหลือกลับยัง
จ่ายเงินโบนัสจํานวนมากให้กับผู้บริหารสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินดังกล่าว การจ่ายเงิน
โบนัสของบริษัทท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐให้กับผู้บริหารน้ันไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายบังคับไว้ แต่กลับมี
ประเด็นทางจริยธรรมจากการท่ีประชาชนมองว่าผู้บริหารสถาบันการเงินไม่ควรจะได้รับโบนัสเน่ืองจาก

                                                 
4Sandel M. J., JUSTICE: What’s the Right Thing to Do?, New York: Farrar Straus Giroux, 2009 
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ประชาชนไม่พอใจว่าบริษัทกําลังเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้กับผู้บริหารซ่ึงบริหารงานล้มเหลว และ
แสดงให้เห็นถึงความโลภของผู้บริหารสถาบันการเงินท่ีไม่ยอมเสียสละในช่วงวิกฤตและขาดความสํานึกว่า
บริษัทได้รับเงินสนับสนุนมาจากท่ีใด แม้ในภายหลังจะมีการกดดันจากรัฐในการเสนอเก็บภาษีจํานวนมากจาก
การเงินจ่ายให้กับผู้บริหารและมีการกดดันจากสังคมจนทําให้ผู้บริหารสถาบันการเงินยอมคืนเงินโบนัสก็ตาม 
ทว่าประเด็นทางจริยธรรมดังกล่าวได้ทําให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจและไม่สนับสนุนนโยบายที่จะให้รัฐ
ใช้งบประมาณไปอุ้มสถาบันทางการเงินอีก ท้ังท่ีในช่วงแรกประชาชนส่วนใหญ่ต่างเข้าใจการที่รัฐต้องใช้เงินของ
รัฐไปอุ้มสถาบันการเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากกรณีศึกษาท่ีแซนเดิลยกมาน้ีแสดงให้เห็นปัญหา
ของการละเมิดจริยธรรมท่ีส่งผลรัฐขาดความน่าเช่ือถือ ขาดศรัทธา และขาดความชอบธรรมได้ ซ่ึงสามารถ
ส่งผลกระทบในวงกว้างและสร้างความเสียหายได้มากกว่าการละเมิดกฎหมายเสียอีกแม้ในบางครั้งตัวรัฐเอง
ไม่ได้เป็นผู้ละเมิดจริยธรรมโดยตรง พร้องกับแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดของกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ อันเน่ืองมาจากสถานะของกฎหมายในการเป็นเคร่ืองมือควบคุมความประพฤติในระดับมาตรฐานข้ันตํ่า 
ท่ีไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของบุคคลในทุก ๆ เรื่องได้ดังท่ีกล่าวไปแล้ว 

ในหนังสือเร่ืองเดียวกันแซนเดลได้แสดงให้เห็นว่าบ่อยครั้งประเด็นทางจริยธรรมมักจะถูกนํามาเป็นข้อ
ถกเถียง ยกตัวอย่างการออกกฎหมายควบคุมโสเภณี ในอีกมุมหน่ึงก็เป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรมเน่ืองจากเป็น
การควบคุมพฤติกรรมท่ีขัดกับศีลธรรม แต่ในอีกมุมมองหน่ึงทางจริยธรรมก็อาจมองว่าหากเป็นการค้าประเวณี
ด้วยความยินยอมก็น่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ค้าประเวณีตามหลักค่านิยมเสรีนิยมซ่ึงเป็นความเช่ือทาง
จริยธรรมอีกแนวหน่ึงรวมถึงรัฐจะได้มีโอกาสเข้าถึงและช่วยเหลือดูแลหญิงโสเภณีได้ท่ัวถึงข้ึน หรือการกําหนด
โควต้าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้กับคนผิวสีซ่ึงเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมในมุมหน่ึงก็เป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรม
ทางจริยธรรมเน่ืองจากเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงก็อาจถูกมองว่าเป็นการตอกย้ําตีตรา
สร้างความด้อยค่าให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่นเดียวกับกรณีผู้คนควรมีสิทธิโดยชอบธรรมหรือไม่ท่ีจะจบชีวิตตัวเอง 
หรือบ่อยครั้งท่ีคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งท่ีขัดแย้งกันเองอย่างเช่นในกรณีท่ีจริยธรรมความผูกพันภักดีใน
ครอบครัวอาจเป็นสิ่งท่ีขัดแย้งกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีท่ีต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับ
ญาติพ่ีน้องท่ีกําลังกระทําผิดหรือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม ประเด็นทางจริยธรรมเหล่าน้ีในปัจจุบันก็ยังไม่ได้
ข้อสรุปท่ีชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าในสังคมไม่อาจจะมีแค่กฎหมายหรือหลักจริยธรรมเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ัน แต่จะต้องมีท้ังสองอย่างทํางานควบคู่กันในระดับการควบคุมระดับต้นและการควบคุมระดับสูง 

สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประวีณ ณ นคร (2555)5 สรุปความเรื่องจริยธรรมในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเอาไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง “สภาพท่ีทรงไว้ซ่ึง
ความประพฤติโดยชอบ” (น.6) ท้ังน้ีการจะรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้จะต้องระวังดูแล ป้องกัน และ

                                                 
5 ประวีณ ณ นคร. การบรรยายเร่ือง ปรัชญา และแนวคิดหลักเก่ียว กับจริยธรรม. การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรม เรื่อง "เดินหน้าพลิกวิกฤต

เป็นโอกาส ข้าราชการไทยใสสะอาดด้วยจริยธรรม” จัดโดยสํานักงาน ก.พ. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555. สืบค้นใน 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/pramwlcchriythrrm_odythaanprawiin.pdf 
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เยียวยาใน 4 ระดับคือ (น.11) 
1. เจ้าหน้าท่ีรัฐแต่ละคนระวังในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมและไม่ฝ่าฝืนข้อ

ปฏิบัติทางจริยธรรม  
2. ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เกี่ยวข้องและสังคม ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีจริยธรรม 
3. ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เกี่ยวข้องและสังคม ป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางจริยธรรม  
4. ผู้บังคับบัญชาเยียวยาโดยดําเนินการลงโทษ (Punishment) หรือแก้ไข (Correction) แก่เจ้าหน้าท่ี

รัฐผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม  
 

 กล่าวโดยสรุป จริยธรรมเป็นลักษณะของความประพฤติท่ีเหมาะสม ถูกต้อง ชอบธรรม โดย                  
ตัวจริยธรรมเองไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นลักษณะพฤติกรรมท่ีสูงกว่ากฎหมาย การละเมิดจริยธรรมจึงอาจไม่ได้เป็น
ความผิดตามกฎหมายแต่บางครั้งก็อาจมีการกําหนดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เพ่ือห้ามการกระทําผิดท่ีเป็น              
การละเมิดศีลธรรมหรือจริยธรรมข้ึนมาก็ได้ กฎหมายอาจมีบทบาทไม่มากนักต่อการควบคุมพฤติกรรม              
ทางสังคม ซ่ึงจริยธรรมจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้สังคมสงบสุขและทําให้ผู้คนในสังคมเห็นแก่ส่วนรวม 
กฎหมายและจริยธรรมจึงมีบทบาทเสริมซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีจริยธรรมยังเป็นเรื่องสําคัญเน่ืองจาก               
เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเช่ือถือศรัทธาซ่ึงการละเมิดจริยธรรมน้ันอาจส่งผลกระทบในวงกว้างและ                 
สร้างความเสียหายได้มาก จริยธรรมเป็นเรื่องของความถูกต้อง ช่ัว ดี ซ่ึงอาจเป็นประเด็นถกเถียง โดยใน
ปัจจุบันได้มีความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อรับรองมาตรฐานทางจริยธรรมและควบคุมการประพฤติ             
ผิดจริยธรรมข้ึน โดยในประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ท่ีกําหนดให้มีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและกลไกการรักษาจริยธรรม 
ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างเสริมสังคมสันติสุข สร้างความเสียสละและเห็นแก่ส่วนร่วมให้คนในสังคม  
อีกท้ังยังสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในหลักจริยธรรมให้กลับมาสู่สังคมไทย อย่างไรก็ตามจริยธรรมจะเกิดข้ึนได้ก็
ต้องอาศัยความร่วมมือของท้ังเจ้าท่ีรัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา องค์กรของรัฐและสังคมร่วมมือกันในการ
ดูแล ป้องกัน และเยียวยา 
 
2.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ีได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ถึงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์และแนวนโยบายภาครัฐ
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหน่ึงของการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยมีประเด็นดังน้ี 
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 2.2.1 กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรฐานจริยธรรม 
ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุว่าจริยธรรมถือเป็นหลัก

สําคัญของรัฐธรรมนูญโดยมีการระบุเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นหลักสําคัญต้ังแต่เหตุผลของ
การประกาศรัฐธรรมนูญดังน้ี 

“...การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเน่ืองมาโดยตลอด  แม้ได้มีการยกเลิก  แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพ่ือจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายคร้ัง  แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่น
เรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางคร้ังเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญท่ีหาทางออกไม่ได้  
เหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีมีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง  ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน  จนทําให้การบังคับ
ใช้กฎหมายไม่เป็นผล  ซ่ึงจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม...” ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครอง แก้ไขความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อฉลและบิดเบือนอํานาจ 

นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังมีบทบัญญัติอีกหลายส่วนท่ีกล่าวถึงเรื่องจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นใน
มาตรา 27 ท่ีกล่าวถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ยังมีข้อยกเว้นทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 27 วรรคห้า ดังน้ี 

“บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร 
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป  เว้นแต่ท่ีจํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม” และท่ีสําคัญในมาตรา 76 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 
128 ในหมวดรัฐสภา และมาตรา 219 ในหมวดองค์กรอิสระ ได้กําหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม และการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐข้ึนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สมาชิกวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในองค์กรอิสระ 

“มาตรา 76 วรรคสาม รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลา่ว” 

“มาตรา 128 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก และ
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าท่ีและองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การ
เสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา 
การอภิปราย การลงมติ  การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การต้ังกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป 
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การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  และการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังมีอํานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” 

“มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับ
แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับ
ได้ ท้ังน้ีมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 

ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึงให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะกําหนด
จริยธรรมเพ่ิมข้ึนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหน่ึง  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญน้ันถือเป็นเรื่อง
สําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิง “การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” น้ันถือเป็น
ลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตามมาตรา 160 (5) และเป็นลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 202 (10)  

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของมาตรฐาน
จริยธรรมซ่ึงรัฐธรรมนูญให้มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมและให้มีการกําหนดประมวลจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในองค์กรอิสระ และมีบทบังคับในการควบคุมการกระทําอันเป็นการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครอบคลุมทุกองค์กร 

2.2.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลัก
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในการจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีออก
กฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซ่ึงเพ่ิงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 
2562 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดทําประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังมาตรการ
และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยสาระสําคัญของกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวมีดังน้ี 
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พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐอันได้แก่ กระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร ท้ังน้ีไม่ได้ใช้บังคับแก่หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ 
ศาล และองค์กรอัยการซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระและมีหลักเกณฑ์และการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามกฎหมายในท่ีน้ีครอบคลุมถึงเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ 

สาระสําคัญของมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้มีการระบุไว้ใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดังน้ี 
 “มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐซ่ึงจะต้องประกอบด้วย    
  1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  3) กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
  4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวน้ีให้ใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือสําหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทําหรือไม่ควร
กระทํา ตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและละเว้นความช่ัว” 

กําหนดให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐโดยให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้
ในมาตรา 6 แห่งกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงองค์กรกลางการบริหารบุคคลภาครัฐในท่ีน้ีหมายความถึงคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท
น้ัน  รวมท้ังคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  ในกรณี
ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท่ีรับผิดชอบให้องค์กรต่อไปน้ีเป็นผู้จัดทําประมวล
จริยธรรม 
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  1) คณะรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการการเมือง 
  2) สภากลาโหม สําหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
  3) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สําหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สําหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทใด ให้
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้กําหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และกํากับติดตามดูแลกลไกในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการใน
การรักษาจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามกฎหมายน้ี กําหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดทําประมวลจริยธรรม รวมถึงตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย  
 พร้อมกันน้ีเพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงมีการกําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ กําหนดตัวผู้รับผิดชอบการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน การส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ความรู้ ในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการกําหนดกรอบการรายงานเสนอต่อ ก.ม.จ. ในทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 นอกจากน้ีในบทเฉพาะกาลยังได้กําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทําประมวลจริยธรรมไว้ด้วยว่าเม่ือ 
ก.ม.จ. ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําประมวลจริยธรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลและองค์กรองค์กรอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดทําประมวลจริยธรรมตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
จัดทําประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี  ก.ม.จ. กําหนด  ท้ังน้ีบรรดาประมวลจริยธรรม กฎ 
ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  จนกว่าจะมี              
การกําหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับแก่การกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานภาครัฐในกํากับฝ่ายบริหาร ไม่รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ 
และองค์กรอิสระ โดยในกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีหลักมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ             
ของประเทศไทย 7 ประการ ซ่ึงจะใช้เป็นหลักในการจัดทําประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการขับเคล่ือนการจัดทําประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะ
มี ก.ม.จ. และองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของรัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดย ก.ม.จ. จะเป็นผู้กําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการพร้อมกํากับติดตามดูแลกระบวนการรักษาจริยธรรม โดยมีองค์กรกลาง
การบริหารงานบุคคลในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการและมีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เป็นศูนย์กลางการประสานงาน โดยหลักการสําคัญในการกําหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกําหนดเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 น้ันเป็นความพยายาม          
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ในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติทางจริยธรรมเพ่ือให้ประมวลจริยธรรมมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย และมีกลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการสร้างเสริมและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
 2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ .ศ . 2560 - 2564) ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) จัดทําข้ึนมาอย่าง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศ
ไทย ท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมและ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงในการบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นสามด้าน ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสากล ท่ีมุ่งเน้นมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

  ท้ังน้ีประเทศไทยได้ มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตมาโดยตลอด โดยใน
ระดับประเทศได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกห้วงระยะ 5 ปี โดย
ดําเนินการมาแล้ว 3 ระยะ ต้ังแต่ระยะท่ี 1 พ.ศ.2551-2555 และระยะท่ี 2 พ.ศ.2556-2560 ในปัจจุบันอยู่
ภายใต้กรอบการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-
2565) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560- 2579) โดยถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือนําไปปฏิบัติใช้อย่างบูรณาการร่วมกัน  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ได้มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือสร้าง
สังคมมีพฤติกรรมร ่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ ่งต ้านการ
ทุจริตในทุกภาคส ่วน ให้การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ให้การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว  
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เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน และดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 

  ด้านที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ด้านที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ด้านที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ด้านที่ 4 พัฒนาระบบป ้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ด้านที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ด้านท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย    
   

2.3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศถูกกําหนดข้ึนมาเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล อีกท้ัง
ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนการปฏิรูปประเทศน้ีพัฒนาข้ึนมา
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยหวังก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศคือ 

1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิง
เศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐท่ีเหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็น
ธรรม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม  

3.  ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังลด
อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว  

4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน  

ท้ังน้ีแผนการปฏิรูปประเทศถูกแบ่งออกเป็น แผนการปฏิรูป 11 ด้านคือ 
ด้านที่ 1 – ด้านการเมือง 
ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย 
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ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม 
ด้านที่ 5 – ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านที่ 6 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 7 – ด้านสาธารณสุข 
ด้านที่ 8 – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านที่ 9 – ด้านสังคม 
ด้านที่ 10 – ด้านพลังงาน 
ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการน้ันมีความ
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยกระดับ
ศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ แผนการปฏิรูปด้านดังกล่าวถูกกําหนดข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนท ี่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลฎ่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง  พัฒนากําลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม พร้อมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
บุคคลให้สามารถดึงดูด รักษาจูงใจผ ู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซ่ือสัตย์สุจรติบนหลักธรรมาภิบาล  

ในขณะท่ีแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบน้ันมีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในฐานะท่ีเป็นแนวทางการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้มีผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลเข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมือง หรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ รวมท้ังส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

จากการวิเคราะห์เน้ือหาแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน แผนการปฏิรูปท้ัง 2 ด้านน้ีสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้อย่างบูรณาการ เพ่ือให้มีบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีระบบงานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง มีกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับเป็นการวางกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มแข็ง 
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดังกล่าวพบว่า มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านความม่ันคง ในประเด็นด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเป็นปัจจัยส่งเสริมทางอ้อม สําหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เช่นเดียวกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศท่ีถือว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงเช่นกัน ท้ังในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ท่ีต้องการปฏิรูปและ
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐและประเทศ และเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีกลไกจริยธรรมภาครัฐเป็นแนวทางใน
การดําเนินการ และเน้นการทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามทุจริต  

ในขณะท่ีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ
ทางอ้อม ท่ีจะเข้ามาสร้างเสริมคุณธรรมของคนในชาติ  

ท้ังน้ีเน่ืองจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นกรอบกลไกในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมต้ังแต่ระดับประชาชน สังคม และประเทศชาติมีวัฒนธรรมใฝ่คุณธรรม แผนยุทธศาสตร์ด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐจึงถูกออกแบบให้มีการกําหนดเป้าหมายท่ีแคบลงโดย
มุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นหลัก ซ่ึงจะมีท้ังการใช้กลไกส่งเสริมเชิง
บวกและกลไกในการกํากับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีชัดเจนข้ึนในการดูแลและสนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีจริยธรรมอันดีพร้อมกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีชัดเจน โดย
คาดหวังว่าหากมาตรการทางจริยธรรมเป็นไปด้วยดีก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารงานภาครัฐท่ีดี และทําหน้าท่ี
เป็นส่วนเสริมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

นอกจากกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตดังกล่าวแล้ว กลไกท่ีสําคัญใน
การผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ซ่ึงคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ 
ผลักดันให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริตซ่ึงจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ก็คือการบูรณาการการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมควบคู่กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริม
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จริยธรรมภาครัฐ ด้วยเหตุน้ีจึงจะทําให้การส่งเสริมจริยธรรมสามารถเช่ือมโยงสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี
และจะเป็นภาพต่อท่ีสมบูรณ์ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชาติในมิติของการพัฒนาด้วยคนดีท่ีมีความ
ย่ังยืน และการสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะและมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ  
การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในคร้ังน้ีถือเป็น 

กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-
2580) ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี          
13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทํางานควบคู่ไปกับแผนแม่บทระดับชาติฉบับต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้แก่ แผน
ปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559- 2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

  2.2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ออกตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์

ชาติ พ.ศ. 2560 โดยในมาตรา 5 ของกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ       
ธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญควบคู่กับการพัฒนาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์หลักคือ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึง
ถือเป็นวิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมการพัฒนาท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จําแนกออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ด้านท่ี 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ด้านท่ี 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ด้านท่ี 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ด้านท่ี 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม  พ .ศ . 2562 พบว่า มาตรฐานจริยธรรม  7 ประการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                     
ใน 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ดังน้ี  
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1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข ซ่ึงมาตรฐานจริยธรรมข้อ 1 การยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถตอบสนองประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี 
ซ่ึงมีแนวทางสําคัญการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนต้ังแต่เยาว์วัย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
นอกจากน้ียุทธศาสตร์น้ียังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กล่าวได้ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สามารถ
ตอบสนองหรือสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหลัก 
เน่ืองจากพบว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว 6 ประการจากท้ังหมด 7 ประการ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งจัดการภาครัฐ (เช่นเดียวกับ
มาตรฐานจริยธรรมท่ีมุ่งจัดการเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ) เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  โดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญคือ ภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม
ท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือส่วนรวมของประเทศ  

 
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐน้ี ระบุประเด็นท่ี

ควรดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายไว้ เช่น 
1) ปรับปรุงและพัฒนาให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการอย่างสะดวก 

รวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งปรับปรุงภาครัฐให้ทันสมัย 
2) บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มุ่งม่ันและมีความเป็นมืออาชีพ 
3) มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาค 
 
ท้ังน้ีสามารถสรุปความสอดคล้องของมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ออกมาเป็นตารางได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.1 ความสอดคล้องของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรฐานทางจริยธรรม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ี
ถูกต้องชอบธรรม 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

5. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

7.ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ และแผนอ่ืนใดรวมตลอดท้ังการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จากความเช่ือมโยงของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ช้ีให้เห็น
ถึงบทบาทความสําคัญของจริยธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอันมีจุดเน้นในการสร้างหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โปร่งใส ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ พัฒนาคนให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติให้ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีในปัจจุบันจริยธรรมยังเป็นหน่ึงในเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ในประเด็นความรับผิดชอบทางการบริหาร ซ่ึงส่งผลต่อการส่งเสริมให้ประเทศและระบบ
บริหารภาครัฐมีจริยธรรมท่ีดีและยังมีส่วนช่วยทางอ้อมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็น
ส่วนเสริมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสําเร็จอีกด้วย 
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นอกจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงถือเป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาชาติระยะยาวท่ีถือ
เป็นแผนแม่บทท่ีหน่วยงานของรัฐและแผนระดับชาติอ่ืนจะต้องดําเนินการตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐยังมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) และยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) อีกด้วย 

2.2.3.2 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจัดเป็นแผนแม่บทระดับประเทศที่มุ่งวางรากฐานและ

สร้างความเข้มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน และถือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยในทุกระดับและทุก
ภาคส่วน ต้ังแต่การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมท้ังระดับประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องดีงามด้วยหลักธรรมทางศาสนา มีความม่ังคั่ง ย่ังยืนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ ให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรมท่ียึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ซ่ึงประกอบด้วยคนมีคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม และชุมชน
คุณธรรม ท่ีจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ ม่ันคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างย่ังยืน                    
เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  การส่งเสริมคุณธรรมของประชาชน สังคม และประเทศชาติดังกล่าวเป็นไปตามหลักการสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพจากข้างในโดยใช้คุณธรรมเพ่ือสร้างพลังการทําความดีเพ่ือชาติของประชาชนใน
ทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลท้ังด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด 
“คุณธรรมนําการพัฒนา” พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

  ท้ังน้ีในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็นกลไกส่งเสริมให้
เกิดคุณธรรมของคนในชาติทุกภาคส่วนและทุกระดับ ตามกรอบการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทยทั้งภาคสถาบันทางการเมืองการปกครอง ภาคราชการ ภาควิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทํา
หน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดําเนินงานด้านคุณธรรม และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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  2.2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
  ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยกําหนด

ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์
ชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมและยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซ่ึงในการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นสามด้าน ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสากล ท่ีมุ่งเน้นมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

  ท้ังน้ีประเทศไทยได้ มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตมาโดยตลอด โดยใน
ระดับประเทศได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกห้วงระยะ 5 ปี โดย
ดําเนินการมาแล้ว 3 ระยะ ต้ังแต่ระยะท่ี 1 พ.ศ.2551-2555 และระยะท่ี 2 พ.ศ.2556-2560 โดยในปัจจุบัน
อยู่ภายใต้กรอบการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างสังคมมีพฤติกรรม
ร ่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุก            
ภาคส่วนให้การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 

  ด้านที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ด้านที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ด้านที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ด้านที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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  ด้านที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ด้านท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการร ับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย    
  ท้ังน้ียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561-2565)           

มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( สํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก  

กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว พบว่า มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ข้อท่ีอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะกลายเป็นปัจจัยสอดคล้องหลักในยุทธศาสตร์
ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเป็นปัจจัยส่งเสริมทางอ้อมสําหรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีถือว่าเป็นแผนที่มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ท้ังใน
ฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ท่ีมีกลไกจริยธรรมภาครัฐเป็นแนวทางในการดําเนินการ และเน้นการ
ทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามทุจริต ในขณะที่ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปัจจัยส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติทางอ้อม ท่ีจะเข้ามาสร้างเสริมคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามทุจริตของคน
ในชาติ   

ดังน้ันยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐจึงถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่แล้วและเน้นไปท่ีการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นหลัก 
ซ่ึงจะมีท้ังการใช้กลไกส่งเสริมเชิงบวกและกลไกในการกํากับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีชัดเจนข้ึนใน
การดูแลและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยคาดหวังว่าหาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปด้วยดีก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีดี ประชาชนเช่ือถือไว้วางใจรวมท้ังเป็นภูมิคุ้มกันให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมและทําหน้าท่ีเป็น
ส่วนเสริมสําคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตอีก
ทางหน่ึงด้วย  

นอกจากกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตดังกล่าวแล้ว
ยังเป็นกลไกท่ีสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ซ่ึงคนดี คน
เก่ง มีจิตสาธารณะ ผลักดันให้ภาคราชการของประเทศมีธรรมาภิบาลปลอดทุจริตซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญ           
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ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ก็คือการบูรณาการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐควบคู่กับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้วยเหตุน้ีจึงจะทําให้
การส่งเสริมจริยธรรมสามารถเช่ือมโยงสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีและจะเป็นภาพต่อท่ีสมบูรณ์ในการบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาชาติในมิติของการพัฒนาด้วยคนดีท่ีมีความย่ังยืน และการสร้างระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะและมีประสิทธิภาพ 
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2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์    
ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศ อย่างเช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ ่น สาธารณรัฐอินเดีย ฯลฯ ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายและการส่งเสริม
จริยธรรมและการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศของตนเองอย่างจริงจัง อาทิ การก่อตั ้ง
หน่วยงานสํานักงานจริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Office of Government Ethics: 
US OGE)  การขับเคลื ่อนการส่งเสริมจริยธรรมผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานชีวิตเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
(Committee on the Standard of Public Life) ของสหราชอาณาจักร และการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมทั้งในราชสภาและโลก ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบติดตามการประพฤติปฏิบัติของ
สมาชิกสภาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น กล่าวคือ หลายประเทศมีการ
กําหนดเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกําหนดกฎหมายด้าน
จริยธรรม และพัฒนาองค์กรกลางเพื ่อการขับเคลื ่อนงานด้านจริยธรรม ในประเทศไทยเองก็ได้มีการ
กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องสําคัญ และมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  25606 ฉบับปัจจุบันอย่างชัดเจน  อีก ท้ังยังได้ มีการตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25627 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2562 และมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมีหลักเกณฑ์การจัดทํา
ประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

นอกจากนี้ย ังมีการส่งเสริมจริยธรรมรูปแบบอื่น ๆ ที ่ม ีส ่วนในการกระตุ ้นและผลักดันให้เก ิด              
การแข่งขันระหว่างประเทศในการสร้างความเชื ่อถือและความเชื ่อมั ่นในการเป็นรัฐที ่ปกครองด้วย                   
ธรรมาภิบาล เช่น การวัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทําขึ้น
โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) การวัดดัชนีความเชื่อมั่นของประเทศน้ี
แสดงให้เห็นความสําคัญของจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประชาคมโลก อีกท้ังการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของประชาชน สื่อสารมวลชน และภาคประชาสังคมที่เองก็ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรม
และการตรวจสอบการทําผิดทางจริยธรรม พฤติกรรมการทุจริต และระบบที่เอื ้อต่อการเกิดคอรัปชัน               
ในประเทศของตนซึ่งจากการจัดอันดับของหน่วยงานต่าง ๆ  

 ปัจจุบันดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) ที่สํารวจ
โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้คะแนน 36 คะแนน เป็นเหตุให้อันดับความโปร่งใสของ

                                                 
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 
7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
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ประเทศตกจากอันดับที่ 96 ในปี พ.ศ. 2560 ไปสู่อันดับที่ 99 ในปัจจุบัน8 ตัวเลขที่ลดลงนี้เป็นผลมาจาก 
การลดลงของคะแนนใน 3 กลุ่มคือ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากการสํารวจของ 
International Institute for Management Development (IMD) จากการสํารวจข ้อม ูลน ักธ ุรก ิจใน
ท้องถิ่นและนักธุรกิจชาวต่างชาติท่ีเข้าไปทําธุรกิจในประเทศถึงระดับการรับรู้ในเรื่องคอรัปชันในประเทศของ 
Political and Economic Risk Consultancy (PERC)9 และการว ัด เกี ่ย วก ับความหลากหลายของ
ประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
บร ิหาร น ิต ิบ ัญญ ัต ิ และต ุลาการของโครงการความหลากหลายของประชาธ ิปไตย  (Varieties of 
Democracy Project: V-DEM)10  

ในขณะที ่การวัดคะแนนในอีก 6 ด้าน  ค ือ   1) การประเม ินกระบวนการเปลี ่ยนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และดูความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1. ด้านการเมือง              
2. ด้านเศรษฐกิจ และ 3. ด้านการจัดการของรัฐบาลของ Bertelsmann Foundation Transformation 
Index (BF-TI) 2) การจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการเงินของ International Country Risk Guide (ICRG) 3) การวิเคราะห์เชิงลึกเกี ่ยวกับความ
เสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญ ของEconomist intelligence Unit (EIU) 4) การประเมิน
ปัจจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐในการดําเนิน
ธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาตของ Global Insight Country 
Risk Rating (GI) 5) การสํารวจมุมมองของนักธุรกิจที ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับปัจจัยที ่เป็น
อุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจของ World Economic Forum (WEF) และ 6) การประเมินค่าความโปร่งใส
ของ World Justice Project (WJP) ได้รับคะแนนเท่าเดิม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคะแนนจากทั้ง 3 หน่วยงานที่กล่าวไปข้างต้นนี้ลดลงเป็นเหตุให้ค่าดัชนี            
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการคอรัปชันสูงข้ึนตามไปด้วย แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีการกําหนดนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น ทว่าอาจจะเป็นเพราะท่ีผ่านมาหน่วยงานรัฐอาจจะ
ยังขาดกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ประชาชนและนักธุรกิจยังขาดความรู้               
ความเข้าใจในเรื่องน้ี  

นอกจากนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้พูดถึงแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมและ
ค่านิยมในการบริการสาธารณะ (public service) ว่าควรครอบคลุมเรื ่องของเศรษฐกิจ กฎหมาย และ             
                                                 
8 ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International)   
9  Political & Economic Risk Consultancy Limited, The Asian Intelligence Report 
10  Varieties of Democracy (V-Dem), V-Dem Institute at the Department of Political Science at the University of Gothenburg 
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การกํากับพฤติกรรมด้วย ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น ซึ่งท่ี
ผ่านมามีวิธีการ 2 วิธีที ่รัฐบาลหลายประเทศนํามาใช้ในการปรับปรุงจริยธรรมการบริการสาธารณะคือ 
ประการแรก คือการจัดการทางจริยธรรมที่เน้นการทําตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Compliance-based 
ethics management) และประการที ่สอง ค ือ  การจ ัดการทางจร ิยธรรมที ่วางอยู ่บนพื ้นฐานของ                 
ความซ่ือสัตย์และคุณธรรม (Integrity-based ethics management)  

การศึกษาวิจัยด้านจริยธรรมในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความสนใจในการศึกษาแนวคิด
การบริหารงานภาครัฐด้วยหลักจริยธรรมและได้แนะนําเครื่องมือ/กลไกเพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันเห็นได้ใน
ผลงานของ Howard Whitton11  ผลงานของ Adams and Balfour12 และผลงานของ Suresh Misra13             
เป็นต้น การถอดบทเรียนกรณีศึกษาต่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดการมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
ตามแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระแสหลัก เช่น ทฤษฎีต ้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน                 
พันธุมนาวิน และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development 
Theory) และการศึกษาแนวคิดที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เช่น แนวคิดการสะกิดพฤติกรรม (Nudge 
Theory) ที ่เน้นในเรื ่องของ “การยกระดับพฤติกรรม” และ “การเข้าแทรกแซงก่อนที่จะมีการทําผิด
จริยธรรมเกิดขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยเน้นในการบูรณาการนําแนวทางการจัดการทางจริยธรรมที่เน้นการทํา
ตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Compliance-based ethics management) และการจัดการทางจริยธรรมท่ี 
วางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Integrity-based ethics management) มาประยุกต์ใช้
ร่วมกันในการออกแบบการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ีได้
ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ท่ีควรนํามาพิจารณาในการกําหนดยุทธศาสตร์ท้ังในส่วนของแนวคิด
และทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการดําเนินการ มีการศึกษาทบทวนปัจจัยส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมและสํารวจสภาพปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ และสภาพการประพฤติและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเพ่ือกําหนดจุดเน้นในการส่งเสริม
พัฒนา และดําเนินการเก็บข้อมูลสภาพการส่งเสริมจริยธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือทราบถึง
แนวโน้มสถานการณ์และบริบทการขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐท้ังในระดับสากลและสภาพการดําเนินงานของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  

                                                 
11 Whitton, Howard. (2001). Implementing effective ethics standards in government and the civil service. Retrieved in 

https://www.oecd.org/mena/governance/35521740.pdf  
12 Adam, G.B and Balfour, D.L. (2005). Public-service ethics and administrative evil: Prospects and problems. In H.G. 

FREDERICKSON & R.K. GHERE (Eds.). Ethics in public management. Armonk, NY: M.E.Sharpe. pp.114-138.  
13 Misra, Suresh. (2016). Strengthening Ethical and Moral Values in Governance. Indian Institute of Public Administration 

New Delhi. 
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2.3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์  
ในการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในคร้ังน้ีได้อ้างอิง

แนวคิดทางทฤษฎีจากทฤษฎีพ ัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg ซ่ึงมีการแบ่งระดับ
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเป็นแต่ละระดับ14 โดยยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ีได้แบ่งแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมจริยธรรมออกเป็น 4 แนวทาง โดยท้ัง                
4 แนวทางสะท้อนการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพประกอบ
ด้านล่างน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แนวทางการบริหารจริยธรรมและโครงสร้างจิต 6 ข้ันในการใช้แนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรม 
ของโคห์ลเบิร์ก 

 แนวทางท่ี 1: ใช้การลงโทษทางวินัย/การควบคุมเพ่ือหลบเลี่ยงการกระทําผิดทางจริยธรรม 
 แนวทางท่ี 2: ใช้การให้รางวัลและการสร้างความยอมรับจากสังคมเพ่ือจูงใจให้แสดงออก 
      พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม  
 แนวทางท่ี 3: ใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ หรือคําม่ันสัญญาที่มีแก่องค์กรหรือสงัคมเป็น 
      ตัวกํากับและตอกยํ้าให้แสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม  
 แนวทางท่ี 4: ใช้การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยเน้นให้คุณธรรมจริยธรรมจะเป็นคุณค่า 
      หลักในการดําเนินชีวิต 

                                                 
14 Kohlberg, L. ‘Moral Stages and Moralization: The Cognitive Development Approach.’ in Moral Development and 

Behavior : Theory, Research and Social Issues, 4-5. New York : Holt, Rinehart,and Winston, 1976. 
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การใช้การมาตรการลงโทษ (แนวทางท่ี 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการกระทําผิดทางวินัย
และจริยธรรมซ่ึงแนวทางน้ีต้ังอยู่บนการใช้เหตุผลแบบหลบหลีกการถูกลงโทษ ท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้
แนวทางน้ีอย่างแพร่หลาย  ทว่าแนวทางท่ี 1 น้ีไม่สามารถสร้างกระตุ้นให้แสดงออกพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ี
พ่ึงประสงค์ได้ จึงหันมาให้ความสําคัญกับการให้รางวัลและการสร้างความยอมรับจากสังคม (แนวทางท่ี 2) ซ่ึง
แนวทางน้ีอยู่บนฐานคิดที่ว่ามนุษย์ต้องการแสวงหารางวัลและต้องการทําตามความเห็นชอบของผู้อ่ืน อย่างไรก็
ตามมาตรการในการส่งเสริมของไทยด้วยแนวทางน้ีท่ี 2 น้ีไม่เป็นรูปธรรมนักเพราะอยู่ในระยะเร่ิมต้น ส่วน
แนวทางท่ี 3 น้ันเน้นใช้กฎของสังคมและคําม่ันสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวมสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจหรือความ
ละอายใจข้ึน ในแง่น้ีคําม่ันสัญญาท่ีให้ไว้แก่สังคมจะเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออกพฤติกรรมทางจริยธรรม ใน
ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ทางสังคมจะคอยกํากับเอาไว้ไม่ให้ประพฤติละเมิดทางจริยธรรม และแนวทางสุดท้ายท่ี
ผู้วิจัยเสนอคือแนวทางท่ี 4 ซ่ึงเน้นการสร้างให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดําเนินชีวิต กล่าวคือ
พฤติกรรมทางจริยธรรมควรได้รับการแสดงออกเองจากแรงบัลดาลในภายในของบุคคลผู้มียึดม่ันในอุดมคติ
สากล จะเห็นว่าท้ัง 4 แนวทางสะท้อนการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกต่างและสอดคล้อง
กับโครงสร้างจิต 6 ข้ันของโคห์ลเบิร์ก  

ด้วยเหตุน้ีในการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ี
วางอยู่บนฐานการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมควบคู่กับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม จึงเช่ือว่ามีความจําเป็นต้องใช้แนวทางการลงโทษทางวินัยในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ทําให้คนกลัวการถูกลงโทษเป็นพ้ืนฐาน จากน้ันจึงจะก้าวไปสู่แนวทางท่ี 2, 3 และ 4 ซ่ึงเป็นการยกระดับ
พฤติกรรมและยกระดับความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือตอบเป้าหมายยุทธศาสตร์จริยธรรมของชาติด้วย
มาตรการท่ีหลากหลายมากข้ึน  

2.3.2 ปัจจัยท่ีส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม 
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในคร้ังน้ี ยังได้

ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยในการส่งเสริมจริยธรรม พบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมในภาครัฐท่ีสําคัญ 10 ด้าน โดยได้สรุปสาระสําคัญออกมาเป็นลักษณะปัจจัยท่ีเอ้ือ
ต่อการส่งเสริมจริยธรรม และได้ทําการทดสอบปัจจัยดังกล่าวจากการสํารวจข้อมูลทัศคติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนเพ่ือสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์ทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันจากมุมมอง
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเองและจากภาคประชาชน รวมถึงเพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
สภาพจริยธรรมภาครัฐในหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาเป็นลักษณะปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ 
การส่งเสริมจริยธรรมได้ ดังน้ี  

1. การรับรู้มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

  การรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหน่วยงานเป็นปัจจัยสําคัญ 
โดยหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหน่วยงานจะช่วยป้องกัน
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การประพฤติผิดและละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถทราบถึงความคาดหวังทาง
จริยธรรมต่อการทําหน้าท่ีของตนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกําหนด มี
เกณฑ์ในการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ละเมิดจริยธรรมเพ่ือป้องกันการละเมิดจริยธรรม สามารถ
ใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถให้บริการกับประชาชนโดยเท่าเทียมไม่มีการเลือก
ปฏิบัติและในภาพรวมจะช่วยให้ประชาชนมีความเช่ือถือศรัทธาเจ้าหน้าท่ีของรัฐมากข้ึน 

2. ระเบียบกฎหมายภาครัฐไม่ซับซ้อนและเป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไป 
 ระเบียบกฎหมายหรือข้ันตอนในการติดต่อราชการท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นภาระต่อ

ประชาชนมากเกินไปจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน และเอ้ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถใช้ระเบียบ 
กฎหมาย หรืออํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดได้ 

3. มีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน 
 ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานมีความจําเป็นจะต้อง

กําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวท่ีชัดเจน โดยหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว
จะต้องมีกลไก ระบบ และเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กรท่ีชัดเจน 

4. นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน 
 การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมจะต้องมีการนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน 

หน่วยงานและผู้บริหารให้ความสําคัญในการส่งเสริมจรยิธรรม มีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมเชิงรุก มีการกําหนดมาตรการในการป้องกันการละเมิดจริยธรรม และหากมีการละเมิดจริยธรรมก็มี
การดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงกับผู้ละเมิดจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ิมต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงาน

เป็นไปตามหลักคุณธรรมและคํานึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
นําปัจจัยด้านจริยธรรมมาใช้ประกอบในการพิจารณา การปรับเลื่อนตําแหน่งและให้ความดีความชอบควรมี
การนําปัจจัยด้านจริยธรรมมาประกอบการพิจารณาเพื่อส่งเสริมคนดีให้เข้ามามีบทบาทท่ีดีกับหน่วยงาน และ
ควรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 

 6. กลไกกํากับด้านจริยธรรม 
 หน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมจริยธรรมท่ีดีควรมีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวล

จริยธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตามความแตกต่างของลักษณะงานในหน่วยงานในแต่ละประเภทไม่ควรใช้
มาตรฐานเดียวมาบังคับใช้กับบุคลากรทุกประเภทซ่ึงอาจมีสภาพการทํางานและความเสี่ยงในการละเมิด
จริยธรรมท่ีแตกต่างกัน มีกลไกกํากับดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจภายนอก การรับของขวัญของกํานัล การเบียดบังทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว การรับงานองค์กร
ธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอก การตรวจสอบทรัพย์สินหรือการรับจ้างงานภายหลังจากพ้นตําแหน่งหน้าท่ี
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ราชการ และมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือกระทําการทุจริต 
7. ภาวะผู้นําทางจริยธรรม 

 ผู้นําหรือผู้บริหารของหน่วยงานทําตัวเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรม มีความสามารถในการ
จัดการอารมณ์ของตนเองไม่ใช้อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการปลุกเร้าและส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักความสามัคคี
มากกว่าการชิงดีชิงเด่น 

  8. ภาวะผู้นําแห่งการเปล่ียนแปลง 
 ผู้นําหรือผู้บริหารของหน่วยงานควรจะมีความสามารถในการประเมินสภาพการณ์หรือ

ผลกระทบขององค์กรจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
  9. ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าจริยธรรมมีคุณค่า ต้ังใจปฏิบัติงานตามจริยธรรมของข้าราชการท่ี
ดี พร้อมท่ีจะทําระเบียบหรือมาตรฐานท่ีกําหนด และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมทางจริยธรรมมากกว่าการ
ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา 
  10. บริบทแวดล้อมอื่น ๆ  

ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพจริยธรรมของหน่วยงาน เช่น ระบบอุปถัมภ์และการเล่น
พรรคเล่นพวกจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมจริยธรรม การสร้างการรับรู้และเชิดชูเกียรติ การสนับสนุน
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับหน่วยงาน ความรักใคร่กลมเกลียวของบุคลากรในหน่วยงาน ระบบการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของข้อมูลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว 
และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรในหน่วยงาน  

 

ในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ี
ได้มีการวิเคราะห์และนําปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าวมาออกแบบสํารวจทัศนคติของประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยได้ทําการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติโดยวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ 
(Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นกับมาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อันได้แก่ (1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ             
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (2) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (3) กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีถูกต้อง
ชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
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ทางราชการ ซ่ึงผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติพบว่าปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา
ข้างต้นมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมทางจริยธรรมต้ังแต่ 2 ด้าน ข้ึนไปไม่ว่าจะเป็นด้าน 1) ยึดม่ันใน
สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 3) กล้าตัดสินใจและ
กระทําในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ             
5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ 7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม            
มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านท่ี 2 4 และ 7 ปัจจัยด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
และด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านท่ี 2-7 ปัจจัยด้าน
นโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านท่ี 2 5 และ 6 ปัจจัยด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านท่ี 2 3 4 5 และ7 และปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านท่ี 1 2 5 6 และ 7 เป็นต้น 

ท้ังน้ีประเด็นสําคัญท่ีน่าสนใจต่อการนํามากําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐประการแรกคือ ปัญหาการรับรู้และเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม จากการสํารวจ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 5,600 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1,400 ตัวอย่างพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึง
ร้อยละ 81.6 ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และร้อยละ 78.0 ไม่
เคยทําความเข้าใจเน้ือหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงานรัฐมาก่อน แม้จะเป็นในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงร้อยละ 65.3 ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐาน
จริยธรรม และร้อยละ 55.1 ไม่เคยทําความเข้าใจเน้ือหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม (ดูเพ่ิมเติม ใน เดชา 
สังขวรรณ และคณะ,  
“รายงานผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ” โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ: การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ, รายงานวิจัย, 
สํานักงาน ก.พ., 2562 หน้า 27)   

ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ค่า
คะแนนปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐในในภาพรวมเป็นเชิงบวก 
อย่างไรก็ดียังพบว่ามีปัจจัยหลายตัวซ่ึงเม่ือเทียบกับปัจจัยตัวอ่ืนแล้วมีค่าคะแนนตํ่ากว่าอย่างชัดเจน หรือมี
ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสัดส่วนท่ีสูงเกินกว่าร้อยละ 25 ท่ีมีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบต่อสภาพ
การส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงควรนํามาเป็นโจทย์ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ
ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน ปัจจัยด้านหน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยในด้าน
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กลไกด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านผู้นําเชิงจริยธรรม ปัจจัยด้านภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง และท่ีเป็นประเด็น
หัวข้อย่อยท่ีควรให้ความสําคัญ ได้แก่ ความเข้าใจต่อมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การกล้าเปิดเผย           
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทํากฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีอาจทําให้            
อึดอัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร  

ในส่วนของทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในหน่วยงาน
ของรัฐโดยส่วนใหญ่แล้วท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อมาตรฐานจริยธรรม
ในทุกด้าน อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นท่ีประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจํานวนมากให้ความกังวล  

โดยในมุมมองของประชาชนจะให้ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการเบียดบังทรัพย์สิน เวลา 
บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตัว ประเด็นการทักท้วงหรอืขอรับคําอธิบายเม่ือพบเจ้าหน้าท่ีกระทํา
ทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ประเด็นการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว 
ประเด็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกท่ีมีผลประโยชน์แอบแฝง ประเด็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความสามารถ ประเด็นการปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า 
ประเด็นการให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ประเด็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ และประเด็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ  

ในส่วนเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการ
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งท่ีไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผย
การทุจริตท่ีพบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็น
ธรรม การยึดม่ันทําในส่ิงท่ีถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตําแหน่ง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเอ้ือ
ประโยชน์พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว การรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์
แอบแฝง  

2.3.3 การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) จากกรณีศึกษาต่างประเทศ 
ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐได้มีการศึกษา

องค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในต่างประเทศ 
เพ่ือนําตัวแบบการส่งเสริมจริยธรรมในต่างประเทศท่ีน่าสนใจเพื่อใช้เป็นคู่เทียบ (Benchmarking) สําหรับการ
พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ  

  2.3.3.1 กลไกและนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยท่ัวไป 
  จากการทบทวนบทบาทนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐในงาน

ของ Menzel15 ท่ีศึกษาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการ

                                                 
15 Menzel, D.C. , Ethics Management for Public Administrators: Building Organizations of Integrity., New York: M.E. Sharp, 
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ทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐนานาชาติ ได้สรุปมีการระบุถึงกลไกและนโยบายภาครัฐที่สําคัญต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมดังน้ี 

1)  ตัวแบบผู้นําทางจริยธรรม (Exemplary Leaderships) บทบาทของผู้นําทางจริยธรรมมี
ท้ังการปฏิบัติเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร การแนะนําและทําความเข้าใจตลอดจนการวินิจฉัย
ข้อปัญหาข้อถกเถียงเก่ียวกับคุณค่าทางจริยธรรมและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร   

2) การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ข้ึนเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ
ด้านจริยธรรมในองค์กร ซ่ึงรวมถึงการสร้างข้อกําหนดทางจริยธรรมร่วมกันภายในหน่วยงานของรัฐ (Ethics 
Agreement) ด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) น้ันมีหลายระดับท้ังระดับรัฐบาลกลาง ส่วน
ราชการ และระดับท้องถิ่น โดยในท่ีน้ีครอบคลุมถึงกลไกในการกํากับให้มาตรฐานทางจริยธรรมถูกนําไปใช้ใน
การปฏิบัติจริงด้วย (Implementation)  

3) การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ซ่ึงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมในความหมายน้ีไม่ได้หมายความ
ถึงเพียงแค่การแนะนําเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการทําความดี เท่าน้ัน แต่ระบบกลไกด้านการฝึกอบรม
ทางจริยธรรมจะหมายรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อกําหนดทางจริยธรรมต่าง ๆ สิ่งใดท่ีถือ
ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และรวมถึงกรณีตัวอย่างท่ีเป็นปัญหาและข้อถกเถียงทาง
จริยธรรมด้วย 

4) กลไกป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซ่ึงหมายความถึงกลไก
และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร เช่น การสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ การกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติด้านมาตรฐานจริยธรรมท่ีอนุญาตให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในการตรวจสอบติดตาม  เฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift and Payment) ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการ
ห้ามรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานต้องห้าม (Prohibited Sources) หรือห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับ
ของขวัญซ่ึงเป็นเพราะตําแหน่งหน้าท่ีของตน และการห้ามรับเงินหรือค่าใช้จ่ายจากจากบุคคลหรือแหล่งทุนอ่ืน
ซ่ึงไม่ใช่งบประมาณของรัฐ โดยขอบเขตคําจํากัดความของ ‘ของขวัญ’ ตามกฎและมาตรฐานจริยธรรมน้ันไม่ได้
หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปสินบนโดยตรงเท่าน้ันแต่ กินความหมายกว้างมากซ่ึงอาจหมาย
รวมถึง รางวัล การเชิญไปร่วมงานหรือกิจกรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ซ่ึงอาจมีเรื่องการให้ผลประโยชน์เรื่องการ
ท่องเท่ียวหรือการสร้างสายสัมพันธ์แอบแฝง) การรับผลประโยชน์จากงานนอกหน้าท่ี (เช่น การรับงานท่ี
ปรึกษาจากบริษัทท่ีมีการติดต่อหน่วยงานของรัฐท่ีตนทํางานอยู่) และการให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
เป็นความสุ่มเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 

6) หน่วยงานหรือองค์กรท่ีกํากับดูแลจริยธรรม (Ethics Audit) หรือให้คําปรึกษาทาง
จริยธรรม (Ethics Counsellor) โดยท่ัวไปหน่วยงานกํากับดูแลจริยธรรมน้ันไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีในการ

                                                                                                                                                        
2007 
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ตรวจสอบทางการเงินทางบัญชีหรือทําหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายท้ังด้านวินัยหรือคดีโดยตรงซ่ึงจะมีหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายทําหน้าท่ีดังกล่าวอยู่แล้ว แต่หน่วยงานกํากับด้านจริยธรรมมักจะทําหน้าท่ีตรวจสอบ
พฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรมและให้คําแนะนําหรือข้อวินิจฉัยเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในปัญหาท่ีก้ํากึ่งหรือประเด็นโต้แย้งว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ควรกระทําแต่ไม่ได้มีกฎทางวินัยหรือกฎหมาย
ห้ามไว้ 

  2.3.3.2 กรณีศึกษาตัวอย่างต่างประเทศ 
  การจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ียัง

ศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมจริยธรรมและองค์กรในการส่งเสริมจริยธรรมเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักรซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีให้ความสําคัญกับการส่งเสริมจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีลักษณะเด่นของการจัดองค์กรหน่วยงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมที่มี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างชัดเจน
และมีองค์กรท่ีต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเป็นศูนย์กลางในการขับเคล่ือนและตรวจสอบติดตามการส่งเสริม
จริยธรรมและปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ ในขณะท่ีสหราชอาณาจักรจะเป็นลักษณะ
ของคณะกรรมการให้คําปรึกษาต่อนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่และ
ระเบียบกฎหมาย การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมในสองประเทศ
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและมีลักษณะการจัดองค์กรท่ีมีความคล้ายคลึงกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมของ
สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นอกจากน้ียังได้ทําการคัดเลือกกรณีศึกษาของประเทศอินเดียซ่ึงในส่วนของประเทศ
อินเดียน้ันเป็นประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทยและเป็นประเทศท่ี
มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเช่นเดียวกันหากอ้างอิงจากการจัดอันดับ
ดัชนีความโปร่งใส 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบมีการพัฒนางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมมาอย่างยาวนาน 

มีกลไกท้ังทางกฎหมายและหน่วยงานกลางสํานักงานจริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (The Office of 
Government Ethics: OGE) ท่ีเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมท่ีชัดเจน บทบาทของหน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในสหรัฐอเมริกาจะเน้นท่ีการควบคุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) จากการศึกษาจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของสหรัฐอเมริกาท่ีทําให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานด้าน
จริยธรรมน้ันคือเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรมเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาเรื่องอ้ือฉาว
ทางการเมืองที่เกิดข้ึน 

สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบของการพัฒนางานด้านการส่งเสริม
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จริยธรรมที่ไม่ได้มีรูปแบบโครงสร้างท่ีชัดเจน แต่เป็นการทํางานผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ (The Committee on the Standard of Public Life) ซ่ึงเป็นหน่วยงานคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี การส่งเสริมจริยธรรมในอังกฤษดําเนินการผ่านกลไกการวางข้อกําหนดทางจริยธรรมหลัก และ
การตรวจสอบและจัดทํารายงานประจําปีพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนายกรัฐมนตรี จุดเด่นของคณะกรรมการ
ด้านมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยู่ท่ีการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรมท่ีมี
ภาพลักษณ์เป็นกลาง อย่างไรก็ดีมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอํานาจหน้าท่ีจํากัด 

สาธารณรัฐอินเดีย 
อินเดียมีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรมท่ีครบถ้วนไม่ ว่าจะเป็นประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเปิดเผย
ทรัพย์สิน กฎหมายกําหนดการให้บริการภาครัฐ กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ท่ีสําคัญในประเทศอินเดียมีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle Blowing 
Law) อย่างไรก็ดียังมีปัญหาท่ีขาดหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและมีความพยายามใน
การนําเสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานกลางด้านความโปร่งใส จริยธรรม และธรรมาภิบาลขึ้น 

นอกจากน้ียังได้มีการศึกษาตัวแบบและจุดเด่นแนวคิดท่ีน่าสนใจในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
จริยธรรมในประเทศอ่ืนๆ เช่น แนวคิดการขับเคล่ือนจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศอ่ืนทาง
ตะวันตก และประเทศอ่ืนทางเอเชีย เพ่ือนํามาเป็นตัวแบบสําหรับการศึกษาการขับเคลื่อนจริยธรรมในประเทศ
ไทย ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศพบข้อค้นพบ
สําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย ดังน้ี 

1) ปัจจุบันจริยธรรมได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ และมีความพยายาม
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศจํานวนมากท่ีต้องการขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม มีการจัดทําดัชนีช้ีวัดต่างๆ และการจัดทําต้นแบบประมวลจริยธรรมท่ีเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่างๆ การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมในระยะ
ต่อไปตามยุทธศาสตร์จึงมีความจําเป็นจะต้องคํานึงถึงบริบทระหว่างประเทศ มาตรฐานตัวช้ีวัด และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศทางจริยธรรมท้ังขององค์กรระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยร่วมเป็นภาคี และในประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าด้วย 

2) ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ต่ืนตัวและให้ความสนใจพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไป
มาก มีการออกแบบกลไกการส่งเสริมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การสร้างผู้นําทางจริยธรรม 
(Exemplary Leaderships) กลไกการวินิจฉัยปัญหาข้อถกเถียงทางจริยธรรม การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) การจัดต้ังหน่วยงานกลางด้านจริยธรรม หน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีกํากับดูแลจริยธรรม (Ethics Audit) หรือหน่วยงานให้คําปรึกษาทางจริยธรรม (Ethics Counsellor) 
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม กลไกป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ข้อกําหนด
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เกี่ยวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift and Payment) การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานกลาง การ
ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียจากภาคประชาชนหรือประชาสังคม กฎหมายหรือกฎกําหนด
ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle Blowing 
Law) เป็นต้น 

3) ในการขับเคล่ือนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วยังให้ความสําคัญ
กับมาตรฐานจริยธรรมและกฎเกณฑ์ ด้านจริยธรรม  (Compliance) ซ่ึ งจากการศึกษาตัวแบบของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีความน่าสนใจในประเด็นนโยบาย ‘Beyond Compliance’ ซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนาทางจริยธรรมท่ีจะต้องส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในตนเอง และการสร้างเสริมให้เกิด
พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านจริยธรรมในองค์กรโดยไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์บังคับ โดยเป็นไปตามทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg ท่ีมองว่าการกําหนดพฤติกรรมให้ทําและไม่ให้ทําเป็นเพียงระดับการ
ควบคุมข้ันต้นท่ีจะต้องมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกคนมีจริยธรรมด้วยตนสํานึกทางสังคมของตนเองในระดับท่ี
สูงข้ึนไป  

4) มีข้อพึงระวังเก่ียวกับการใช้นโยบายและเคร่ืองมือกลไกในในการส่งเสริมจริยธรรมมาใช้
เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองซ่ึงมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา 

5) มีข้อพิจารณาเก่ียวกับมาตรฐานการรับของขวัญซ่ึงตามวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
มีวัฒนธรรมและความเช่ือที่แตกต่างกัน 

6) ปัจจุบันประเทศต่างๆ เริ่มมีความต่ืนตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริม
จริยธรรมมากย่ิงข้ึน โดยประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับจากดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชัน (Corruption 
Perception Index: CPI) ในอันดับท่ีดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันข้ันรุนแรง ทว่าหลังพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาดัชนีความโปร่งใสได้สูงข้ึนมา
อยู่ในอันดับท่ี 87 ในปี 2561 และข้ึนมาอยู่ในอันดับ 80 ในปี 2563 จากการสํารวจ 180 ประเทศ แสดงให้
เห็นการดําเนินนโยบายด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันและการส่งเสริมจริยธรรมท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจึงสามารถดําเนินนโยบายท่ีมีความเฉียบ
ขาด จนบางครั้งอาจให้ความสําคัญกับมาตรการป้องกันปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายสูง แต่อาจไม่เน้น
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นรายบุคคล 

7) ปัจจัยการสร้างความรับรู้และความตื่นตัวให้กับประชาชนน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
กับกลไกการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศ 

8) ปัจจุบันจากการโลกยุคดิจิทัลได้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเด็นจริยธรรม
และความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) กําลังเป็นประเด็นท่ีรัฐจะต้องต่ืนตัวและให้
ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บและรักษาข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น
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ข้อมูลท่ีบุคคลรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าถูกจัดเก็บข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จริยธรรมทางทรัพย์สิน         
ทางปัญญา และการแพร่กระจายของข่าวลวง   

 2.3.3.3 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยกับคู่เทียบ 
(Benchmarking) 

 เพ่ือให้เห็นภาพต่อท่ีชัดเจนในการจัดทํายุทธศาสตร์ครั้งน้ียังได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตภายในประเทศเพ่ือ
ทราบถึงสภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการ 
หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจภายในประเทศท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติท่ี
ผ่านมาและช่องว่าง(Gap) กับคู่เทียบ (Benchmarking) สําหรับการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการนําแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมมา
ปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมา สําหรับนํามากําหนดแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย โดยพบประเด็นสําคัญ
ท่ีน่าสนใจดังน้ี 

1) ในประเทศได้มีความต่ืนตัวในการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมต้ังแต่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและข้อกําหนดของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีได้จัดทําค่านิยมผลัก 9 ประการและให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีการจัดทําประมวล
จริยธรรมไว้รองรับให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 9 ประการดังกล่าว และประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรมสําหรับ
บังคับใช้และเป็นแนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 

2) จากการศึกษาทบทวนการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมใน
หน่วยงานต่างๆ พบว่าปัจจุบันท้ังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีการจัดทําประมวลจริยธรรม
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีก็อาจมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง เช่น ในส่วน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้มีการยกร่างกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถออกประกาศได้เน่ืองจากยังมีประเด็นถกเถียงในเรื่อง
เน้ือหา อย่างไรก็ดีในส่วนของหน่วยงานรองอันได้แก่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ก็ได้มีการกําหนด
ประมวลจริยธรรมของตนเอง แสดงให้เห็นว่าในระดับของการขับเคลื่อนให้มีจัดทําประมวลจริยธรรมน้ัน
สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดี 

3) ในประเทศไทยปัจจุบันมีสํานักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางทําหน้าท่ีหน่วยงานกลางท่ีเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมท่ีชัดเจนคล้ายสํานักงานจริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (The 
Office of Government Ethics: OGE) และมีองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทําประมวลจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐแต่ละประเภท ซ่ึง
การขับเคลื่อนการจัดทําประมวลจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใน
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แต่ละประเภทจะมีบริบทและลักษณะท่ีแตกต่างกัน ในหน่วยงานของรัฐบางประเภทน้ันองค์กรกลางการ
บริหารงานบุคคลน้ัน ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานด้านการกําหนดหลักเกณฑ์ และกํากับดูแลในเชิงนโยบายเท่าน้ัน 
ไม่มีอํานาจในการลงไปบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานต่างๆ โดยตรง โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม เช่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(สํานักงาน ก.ถ.) สํานักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงาน ก.ค.ศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มักจะใช้การออกกฎ
หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานในกํากับดูแลนําไปปฏิบัติ หรือมีการออกประมวล
จริยธรรมท่ีเป็นมาตรฐานกลางให้หน่วยงานในกํากับนําไปปรับใช้และแก้ไขเพ่ิมเติมตามสมควร แต่ในบาง
หน่วยงานเช่นตํารวจและทหารซ่ึงมีสายการบังคับบัญชาและมีหน่วยงานท่ีกํากับดูแลทางวินัยอย่างชัดเจนก็จะ
มีโครงการท่ีเป็นกลไกในการตรวจสอบควบคุมและกํากับดูแลด้วย ในการจัดทําประมวลจริยธรรมโดยท่ัวไป
หน่วยงานกลางด้านการส่งเสริมจริยธรรมจะเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมกลางสําหรับให้หน่วยงานในกํากับ
นําไปประกาศใช้ต่อไป เม่ือหน่วยงานกลางประกาศมาตรฐานกลาง แล้วหน่วยงานในกํากับก็จะนําไปใช้ปรับใช้
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามอํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยอาจมีการรวมเอาค่านิยมทางคุณธรรมท่ี
หน่วยงานน้ันยึดถือปฏิบัติอยู่เดิมมาเป็นข้อกําหนดในประมวลจริยธรรมหรือจัดทําเป็นจรรยาบรรณอาชีพด้วย
ก็มี เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการนําเอาอุดมคติตํารวจ หรือในส่วนของทหารได้นําเอาวินัยทหารมา
รวมไว้กับการออกกฎด้านจริยธรรมขององค์กรด้วย  

4) จากการลงไปศึกษาแนวทางและท่ีมาของการจัดทําประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐพบว่าหากพิจารณาถึงการได้มาซ่ึงการกําหนดจริยธรรมเหล่าน้ีของทุกหน่วยงาน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตัดสินใจจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ การพิจารณาผ่านคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานท่ีหน่วยงานน้ันๆจัดต้ังข้ึนมิได้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน หรือบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ
ตามจริยธรรมเหล่าน้ัน และยังพบว่าส่วนใหญ่การจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมยังมีลักษณะ
จากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา (Top-down) ยังไม่ค่อยพบการจัดทําประมวลจริยธรรมจากการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานงานระดับปฏิบัติจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) หรือการจัดทําข้อตกลงร่วมเป็นการภายใน
ของหน่วยงานระดับปฏิบัติเองซ่ึงเป็นความริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมภายในองค์กร (Ethics 
Agreement)  

5) จากการลงไปศึกษาโครงสร้าง อัตรากําลัง และหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
กําหนดนโยบายส่งเสริมจริยธรรมจากกรณีศึกษาพบว่าในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานท่ีทํา
หน้าท่ีด้านการส่งเสริมจริยธรรมและกําหนดมาตรฐานจริยธรรม โดยบางหน่วยงานเป็นโครงสร้างถาวรท่ีมี
อัตรากําลังชัดเจน แต่ในบางหน่วยงานเป็นการจัดต้ังกลุ่มงานหรือแผนกงานหรือมอบหมายบุคคลากรเป็นการ
เฉพาะภายในไม่ได้มีโครงสร้างและอัตรากําลังชัดเจน และส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับเสียงสะท้อนจากหน่วยงาน
ท่ีทําหน้าท่ีด้านการส่งเสริมจริยธรรมและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมว่าเป็นงานท่ีไม่ได้รับความสําคัญจาก
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หน่วยงาน บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดนโยบายและการปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมท่ี
ชัดเจน โดยเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพบว่ามีความพร้อมในการทํางานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรที่ชัดเจนกว่า มีการต้ังหน่วยงานรับผิดชอบดูแลใน
หลากหลายช่ือ เช่น ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตฝ่ายธรรมาภิบาลในองค์กร, ฝ่ายกํากับดูแลท่ีดี, ฝ่าย 
GRC เป็นต้น และมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน
มากกว่า 

6) ปัญหาท่ีมักพบบ่อยในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐคือปัญหาข้อโต้แย้งใน
เรื่องประเด็นจริยธรรมทางสิ่งใดเป็นสิ่งท่ีควรกระทํา (Do) และสิ่งใดไม่ควรกระทํา (Don’t) จากปัญหาประเด็น
ความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) จากพ้ืนฐานความเช่ือท่ีต่างกัน ในประเด็นปัญหาดังกล่าวได้มี
การออกแบบให้มีระบบศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรมมาช่วยเหลือแนะนําหรือนําเรื่องส่งให้ผู้มีอํานาจสั่งการ
ทําการวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมามักพบว่าศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรมกลับ
ไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว และยังมีการใช้บริการไม่มากนัก  

7) ในส่วนราชการโดยท่ัวไปแล้วจะไม่มีงบประมาณ แผนงาน โครงการท่ีชัดเจนสําหรับการ
ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยมักจะอิงกับการใช้งบประมาณหรือแผนงานตามปกติของหน่วย 
หรือนําไปสอดแทรกกับโครงการตามปกติของหน่วยงาน เช่น งานของศูนย์ต่อต้านการทุจริต งานด้านการ
ฝึกอบรมโดยสอดแทรกเน้ือหาเข้าไปในหลักสูตรอบรมต่างๆ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีโครงการ
ด้านจริยธรรมเป็นการเฉพาะ เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรทางธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ แล้วพบว่ามักจะมี
แผนงานโครงการและกรอบงบประมาณท่ีชัดเจนกว่า โดยส่วนหน่ึงเป็นส่วนสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร ประกอบกับมักจะพบแนวทางและกิจกรรมสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนจริยธรรมและคุณธรรมของ
องค์กรท่ีก้าวหน้ากว่าหน่วยงานของรัฐโดยรวม 

8) แต่ละหน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่นเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี
มักจะเป็นการคัดเลือกจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา หรือโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา 
และผลของการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นยังไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน  

9) ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจและเอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาล ซ่ึงจากการศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจพบว่ามีการกําหนดกรอบ
ค่านิยมของหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มาเป็นกรอบ
เป้าหมาย และมีการสร้างคุณค่าหลักขององค์กรท่ีนอกเหนือไปจากคุณค่าหลัก 9 ประการของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความ
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยกับคู่เทียบ 
ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 

องค์กรศูนย์กลางการส่งเสริมจริยธรรม สหรัฐอเมริกา: มีหน่วยงานกลางสํานักงานจริยธรรม
ภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (The Office of Government 
Ethics: OGE) เป็น ศูนย์กลางการขับเคลื่ อนงานด้าน
จริยธรรมที่ ชัดเจน  อัน เป็นผลมาจากเจตจํานงทาง
การเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรมเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ปั ญ ห า เรื่ อ ง อื้ อ ฉ าวท างก าร เมื อ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สหรัฐอเมริกา 

มีสํานักงาน ก.พ. เป็นองค์กรศูนย์กลางส่งเสริมจริยธรรม ทํางาน
ควบคู่กับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาโครงสร้างหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านจริยธรรมในหลายหน่วยงานยังมีโครงสร้างไม่
ชัดเจนหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณแผนงาน 
โครงการด้านจริยธรรมที่ชัดเจน 

คณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมแห่งชาติ สหราชอาณาจักร : มีคณะกรรมการด้านมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (The Committee on the Standard 
of Public Life) จุดเด่นของคณะกรรมการฯอยู่ที่การลงไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรมที่มี
ภาพลักษณ์เป็นกลาง  
สาธารณรัฐอินเดีย: มีคณะกรรมการจริยธรรมทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลและตรวจสอบ ติดตามการประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกสภาในเรฎ่องคุณธรรมและจริยธรรม 

มีการออกแบบให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
(ก.ม.จ.) คล้ายคลึงกับคณะกรรมการด้านมาตรฐานเจ้าหน้าที่ของ
รัฐของสหราชอาณ าจักร  ซึ่ งจะ เริ่ ม มี การ ขับ เคลื่ อนตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

การจัดทํามาตรฐานจริยธรรม สหรัฐอเมริกา: มีกลไกด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
กฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม มีการออกประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2372 
สหราชอาณาจักร: มีหลักจริยธรรม 7 ประการ (the 
Seven Principles of Public Life) ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

ในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วมีการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ในระดับการสั่งงานจากบังคับบัญชา ยังขาดเรื่องการ
ขับเคลื่อนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรมแบบบูรณาการ  
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ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย 

ลักษณะของคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาล ไม่มี  
การออกกฎหมายด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการจัดทําประมวลจริยธรรม  

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน มักจะสอดแทรกเนื้อหาจริยธรรมในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร ยังไม่ค่อยมีโครงการอบรมด้านจริยธรรมเป็นการเฉพาะ 

กลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สหรัฐอเมริกา: มีการวางข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ทรัพย์สิน มาตรการการป้องกัน ปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) และการให้ความคฎ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการแทรกแซงทางการเมือง  
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือเงื่อนไข
การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งครอบคลุมทั้งในสังกัด
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย The All 
India Service Act 1951 การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 

มีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการรายงานบัญชีทรัพย์สินซึ่งยังกําหนด
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง  

ข้อกําหนดเกี่ยวกับของขวัญและ 
การรับงานนอก 

สหรัฐอเมริกา: มีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎและ
มาตรฐานจริยธรรมเก่ฎยวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift 
and Payment) โด ย ข อ บ เข ต คํ า จํ า กั ด ค ว าม ข อ ง 
‘ของขวัญ’ ไม่ได้หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปสินบนโดยตรง เท่านั้นแต่กินความหมายความกว้างมาก
ซึ่งอาจหมายรวมถึง รางวัล การเชิญไปร่วมงานหรือ
กิจกรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การรับผลประโยชน์จากงาน

มีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง ยังไม่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับการรับงานนอก 
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นอกหน้าที่  และการให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ที่
เป็นความสุ่มเสีย่งให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือเงื่อนไข
การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งครอบคลุมทั้งในสังกัด
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย The All 
India Service Act 1951 การรับงานภายนอก การร่วม
ลงทุนในธุรกิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 

หน่วยงานกํากับดูแลด้านจริยธรรม (Ethics 
Audit) 

สหรัฐอเมริกา: มีหน่วยงาน OGE เป็นหน่วยงานศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบติดตามงานด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานของรัฐ (Conflict of Interest) และกํากับดูแล
องค์กรด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในหน่วยงาน
ภายใต้ฝ่ ายบริหาร  แต่ไม่ได้ มีหน้าที่ โดยตรงในการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือดําเนินการสืบสวนสอบสวน
การกระทําผิดไม่ ว่าจะเป็นความผิดทุจริตต่อหน้าที่ 
ความผิดทางวินัย หรือการละเมิดจริยธรรม ซึ่งหน้าที่
ดังกล่าววอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสืบสวน
สอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation: FBI) 
และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนอื่นๆ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน: มีหน่วยงานตรวจสอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม 

มีการออกแบบให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
ทําหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษา กําหนดมาตรการการ
ขับเคลื่ อนจริยธรรม  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการ
ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตรวจสอบรายงาน
ประจําปีของหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจาก
การใช้บังคับตามพระราชบัญญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562  
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กลไกการบริหารงานบุคคลด้านจริยธรรม
ตั้งแต่การเข้าสู่ตําแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบกํากับดูแล
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายหลังพ้นจากตําแหน่ง 

สหรัฐอเมริกา: มีการกําหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรภาครัฐ และมีหน่วยงานตรวจสอบและการ
กํากับดูแลมาตรฐานการตรวจสอบ ทรัพย์สินหรือการ
ตรวจสอบประวัติรวมถึงมาตรฐานความโปร่งใสภาครัฐของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ดํารงตําแหน่งอยู่ ก่อนการดํารง
ตําแหน่งและภายหลังพ้นจากหน้าที่ติดตามดําเนินคดีใน
กรณีที่การประพฤติเสื่อมเสียเป็นความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน  

เริ่มมีการนํากลไกด้านจริยธรรมมาใช้ในระบบการบริหารงาน
บุคคล แต่ยังไม่ได้มีการระบุอย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักการ
ประเมินที่ชัดเจน 

การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่น ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน มีการยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่น แต่ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือก
จากผู้บังคับบัญชา และ/หรือเป็นการหมุนเวียนการให้รางวัล
ภายในหน่วยงาน ที่ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามี
บทบาทในการส่งเสริมจริยธรรม 

กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทํา
ผิด (Whistle Blowing Law) 

สหรัฐอเมริกา: มีบทบัญญัติของกฎหมายย่อยในลักษณะ
ของการคุ้มครอง ผ ู้ให้ข้อมูลแทรกอย่ฎในกฎหมายด้านต่างๆ 
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการออกกฎหมายคฎ้มครองผ ู้เปิดโปง
ข้อมูลการทุจริตหรือผฎ้ละเมิดจริยธรรมอันนําความเสื่อม
เสียของหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ขาดหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจน  
ในขณะที่รัสเซีย แม้จะมีกฎหมายดังกล่าว แต่ก็มักจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกใช้เป็นเครฎ่องมือทางการเมือง  

ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle 
Blowing Law) ซึ่งควรมีการผลักดันมาตรการคุ้มครองผู้เปิดเผย
ข้อมูลการกระทําผิด (Whistle Blower Protection Measure) 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
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กลไกการวินิจฉัยและให้คําปรึกษาประเด็นข้อ
ถกเถียงทางจริยธรรม 

สหรัฐอ เมริกา : ในสํ านักงานจริยธรรมภาครัฐแห่ง
สหรัฐอเมริกามีส่วนให้คําปรึกษาและนโยบายทางกฎหมาย 
(General Counsel & Legal Policy Division)  
สหราชอาณาจักร: มีหน่วยงานตรวจสอบให้คําปรึกษา
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจ
เป็นปัญหา หรือประเด็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดการ
ละเมิดจริยธรรม หรืออาจลุกลามกลายเป็นการกระทําผิด
ที่ร้ายแรงอันอาจส่ งผลต่อความเชื่อ ถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อรัฐ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสั่งการโดยตรง 

มีการกําหนดให้มีการตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรม แต่ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถทําหน้าที่ในบทบาทดังกล่าวและไม่มีการใช้
บริการด้านการวินิจฉัยและให้คําปรึกษาประเด็นข้อถกเถียงทาง
จริยธรรม 

การสร้างผู้ นํ าทางจริยธรรม  (Exemplary 
Leaderships)  

เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกําหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งในกลไกการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 

ก าร พั ฒ น าก ารส่ ง เส ริ ม จ ริ ย ธร รมต าม
มาตรฐานสากล 

เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 

การส่งเสริมจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ์ 
(Beyond Compliance)  

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ : มีการดําเนินนโยบาย  
ในเรื่องของ “จริยธรรมที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์" 

ควรกําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ระดับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ฯ 

การใช้มาตรการทางจริยธรรมเป็นเครื่องมือ
การเมือง 

เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม 

ควรกําหนดเป็นเป็นข้อพึงระวังในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริม
จริยธรรม 

การสร้างความรับรู้ตื่นตัวของประชาชน สหรัฐอเมริกา: ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน  
การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง
ความประพฤติเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลักดัน

ควรกําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 
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ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญให้กับประชาชน  
การนําเครือข่ายภาคประชาชนหรือประชา
สั งคมมาร่วมตรวจสอบติดตามเฝ้ าระวัง
พฤติกรรมเสื่อมเสียหรือละเมิดจริยธรรม 

สหรัฐอเมริกา: ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน  
การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง
ความประพฤติเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลักดัน
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญให้กับประชาชน 
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน
สังคม (Civil Society)  

ประชาชนและภาคประชาสังคมเริ่มตื่นตัว แต่ยังไม่มีการส่งเสริม
จากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล 
(Digital Ethics and Privacy) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน ยังไม่มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลก
ดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) 
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จากการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่าภายใต้ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประเทศไทยได้มี
การพัฒนากลไกด้านจริยธรรมไว้แล้วค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายด้านจริยธรรม การ
จัดต้ังหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม การต้ังคณะกรรมการนโยบายด้าน
จริยธรรมของประเทศซ่ึงมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน การจัดให้ระบบการรายงานประจําปี
เกี่ยวกับสภาพการณ์ทางจริยธรรมและจัดทําข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ท้ังน้ีสิ่งท่ียังขาดก็คือการออก
กฎหมายและมาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ี (Whistle 
Blowing Laws or Measures) และการขับเคลื่อนบทบาทกลไกด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดข้ึนจริงโดยมี
ประสิทธิภาพซ่ึงควรจะมีการนํามาพิจารณาในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ี 

 
2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ีได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
องค์กรของรัฐ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของรัฐท่ีมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strength Weakness Opportunity and 
Threat : SWOT) เพ่ือพิจารณาตัวแปรท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดแข็งและ
จุดอ่อน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม และปัจจัยท่ีเป็น
ปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคท่ีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้การส่งเสริมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ  

พร้อมกันน้ีการประเมินสถานการณ์เพ่ือประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ในครั้งน้ียังมีการรวบรวมข้อมูล
อย่างรอบด้านทั้งการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา การจัดประชุมกลุ่มย่อยท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพ่ือวิเคราะห์ SWOT และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมท่ีเหมาะสม โดย
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐปรากฏรายละเอียดดังน้ี  

2.4.1 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในกับการส่งเสริมจริยธรรม  
        สภาพแวดล้ อมภ าย ในองค์ ก ร/ห น่ วยงานของรั ฐ ท่ี เป็ น  ‘ จุ ดแ ข็ ง’ (Strengths) ใน                  

การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังน้ี 
1. มีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายรองรับการส่งเสริม

จริยธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ได้มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรม
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ไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางขับเคล่ือนงาน
ด้านจริยธรรม การต้ังคณะกรรมการด้านมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.)  เป็นคณะกรรมการนโยบายด้าน
จริยธรรมของประเทศซ่ึงมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน การจัดให้ระบบการรายงานประจําปี
เกี่ยวกับสภาพการณ์ทางจริยธรรมและจัดทําข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซ่ึงหากจะยังขาดอยู่ก็จะเป็น
กฎหมายและมาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ี (Whistle 
Blowing Laws or Measures) ซ่ึงควรจะมีการนํามาพิจารณาในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

2. มีสํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐและมี
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปยัง
หน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจนอยู่แล้ว และมีโครงสร้างหน่วยงานหรือมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมในแต่ละระดับท่ีพร้อมจะทํางานด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน 

3. มีกลไกกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทํางานควบคู่ไปกับกลไกการดําเนินการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และการดําเนินคดีอาญาตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน  

4. พนักงานในองค์กรภาครัฐทุกระดับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมจริยธรรมของ
หน่วยงาน 

5. ในระบบการบริหารงานบุคคลมีการนําระบบจริยธรรมมาใช้ต้ังแต่รับเข้าทํางาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีการสอบวัดความรู้และตรวจสอบประวัติบุคคลต้ังแต่เข้าสมัครงาน มีการนําเกณฑ์การประเมิน 
และเป็นเง่ือนไขในการเข้าสู่ตําแหน่งระดับสูง 

6. เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการทํางานของตนเป็นอย่างดี มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบและตามอํานาจหน้าท่ีซ่ึงกําหนดไว้แล้วชัดเจน มีกรอบประมวลจริยธรรมให้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในแล้ว
ในเกือบทุกหน่วยงาน 

7. เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่ยังเช่ือม่ันและยึดถือจริยธรรมเป็นหลักในการประพฤติตนและในการ
ทํางาน หากได้รับการส่งเสริมและให้ความเช่ือม่ันก็พร้อมท่ีจะร่วมส่งเสริมจริยธรรมและสร้างเสริมสังคม
จริยธรรมให้เกิดข้ึนได้ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร/หน่วยงานของรัฐท่ีเป็น ‘จุดอ่อน’ (Weaknesses) ในการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ มีดังน้ี 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐจํานวนมากยังมองว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และมองไม่เห็น
ภาพเป้าหมายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจน ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยู่ของ
จริยธรรมในระดับท่ีเป็นรูปธรรม  

2. ผู้นําในระดับหน่วยงานหรือผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการขับเคลื่อนจริยธรรม การ
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ดําเนินการตามนโยบายจริยธรรม เป็นแต่เพียงการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามข้อสั่งการ แต่ไม่สามารถขับเคล่ือน
นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังขาดความสนใจในการศึกษาและทําความเข้าใจประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 
โดยพบว่ายังมีเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ไม่เคยทําความเข้าใจเน้ือหาของประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงานมาก่อน 
การขาดความรับรู้และความไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมน้ีเองท่ีทําให้การขับเคลื่อนจริยธรรม
เป็นเรื่องยากและใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง 

4. เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังขาดความเช่ือม่ันว่าการมีกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมจะช่วยแก้ปัญหาท้ังใน
ระดับโครงสร้างระบอบการทํางานภาครัฐ ยังไม่เช่ือม่ันในตัวผู้บริหาร และยังไม่พบว่ามีการขับเคลื่อนกลไกใน
การกํากับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมภายในหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

5. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมในหลายหน่วยงานยังขาดโครงสร้างและอัตรากําลังท่ี
ชัดเจนเป็นการมอบหมายภาระหน้าท่ีพิเศษเพ่ิมให้กับบุคลากรคนใดคนหน่ึงหรือจัดต้ังกลุ่มงานพิเศษเป็นการ
เฉพาะกิจไม่มีโครงสร้างรองรับ หรือเป็นงานฝากในหน่วยงานอ่ืน เช่น ในศูนย์ต่อต้านการทุจริต หรือแม้จะมี
โครงสร้างหน่วยงานรองรับก็มักจะเป็นงานท่ีไม่ได้รับความสําคัญและได้รับการจัดสรรอัตรากําลังไม่เพียงพอ 
ขาดงบประมาณ แผนงาน โครงการ ไว้รองรับภารกิจ นอกจากน้ีสําหรับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลท่ีมี
หน่วยงานการส่งเสริมจริยธรรมเองก็ประสบปัญหาเรื่องของภาระงานเน่ืองจากมีภาระงานของหน่วยงาน
ตามปกติท่ีต้องรับนโยบายจากรัฐบาล และงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามปกติมากอยู่แล้ว โดย
ภารกิจด้านการส่งเสริมจริยธรรมมักไม่ได้เป็นงานเร่งด่วน ซํ้าซ้อนกับภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีจาก
งานปกติและไม่ได้ถูกจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน 

6. ท่ีผ่านมาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมจริยธรรมมักจะทําโดยจํากัดในวงแคบโดยหน่วยงานของรัฐเอง 
ยังขาดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืน ๆ และขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

7. ท่ีผ่านมาในองค์กรธุรกิจหรือในรัฐวิสาหกิจมีการวางโครงสร้างการทํางานด้านจริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานท่ีชัดเจน แต่ในส่วนราชการมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจํานวนมากได้แสดงความคิดเห็นว่าใน
หน่วยงานของตนเองยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน ไม่มีกลไก ระบบ และ
เครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร และการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเท่าท่ีควร 

8. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมจริยธรรมมักจะไม่ได้รับความสําคัญ ไม่ได้รับการพิจารณาความดี 
และขาดความเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

9. การตีความเรื่องจริยธรรมไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากเกินไป ซ่ึงการที่ประเด็นทาง
จริยธรรมขาดความชัดเจนและไม่ได้ระบุลักษณะความผิดและบทลงโทษไว้ชัดเจนอย่างในวินัยหรือในทาง
คดีอาญาทําให้สามารถเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือพวกพ้อง หรืออาจใช้เป็นช่องทางใน
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การกลั่นแกล้งกันได้ 
10. ยังขาดกลไกในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสในการกระทําผิดท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือพบเบาะแสการ

กระทําผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐมักจะน่ิงเฉยเน่ืองจากเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย หรือบางครั้งการ
แจ้งเบาะแสอาจส่งผลให้เพ่ือนร่วมงานถูกลงโทษแทนท่ีผู้กระทําผิดตัวจริงซ่ึงหลักฐานสาวไปไม่ถึงตัว 

11. เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังมองว่าประพฤติผิดจริยธรรมเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และยอมรับได้  
12. มีการต้ังคําถามเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มากย่ิงข้ึน จากความแตกต่างทางความเช่ือ ความ

ศรัทธา ท่ีมีต่อศาสนาและสถาบันหลักอ่ืนๆ คนรุ่นใหม่อาจจะมีบุคลิกท่ีชอบตั้งคําถามกับความเช่ือ ความ
ศรัทธาในสถาบันทางศาสนาและสถาบันอ่ืนๆ ในสังคม มีบุคคลท่ีไม่นับถือศาสนา ปฏิเสธทุกความเช่ือการมีอยู่
ของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือเทพยดาใดและสิ่งเคารพใดๆ และเริ่มต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ 
มากย่ิงข้ึน 

13. ระบบโครงสร้างส่วนราชการท่ีมีสายการบังคับบัญชาซ่ึงผู้บังคับบัญชามีบทบาทสูงต่อการให้คุณ  
ให้โทษหรือความเจริญก้าวหน้า มีการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษได้กว้างทําให้ลูกน้องต้องเช่ือฟัง
ผู้บังคับบัญชาแม้จะไม่เต็มใจหรือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในองค์กร  

14. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอาชีพท่ีสามารถอยู่ในราชการได้จนถึงอายุ 60 ปี ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนแล้ว อาชีพข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงเป็นอาชีพท่ีมีอายุการทํางานยาวนานท่ีสุด 
คือ 20-40 ปีข้ึนไป ด้วยเหตุน้ีสังคมข้าราชการสังคมการทํางานในหน่วยงานภาครัฐจึงมีความหลากหลายใน
เรื่องช่วงวัย ส่งผลไปสู่ความหลากหลายทางความคิด ความเช่ือ ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ด้วยเช่นกัน 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสบางคนอาจเคยชินและยึดติดกับระบบราชการเดิมที่พ่ึงพาพวกพ้อง แยกไม่ออกระหว่างเร่ือง
ส่วนตัวและเร่ืองงาน เคยชินกับพฤติกรรมกับการรับคําสั่งผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดและไม่เคยต้ังคําถามกับสิ่ง
ท่ีผู้บังคับบัญชาทําว่าผิดหรือถูกอย่างไร ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่อาจมีบุคลิกกล้าคิดกล้าทํา แต่เม่ือมารับ
ราชการ ทํางานในหน่วยงานของรัฐ และกล้าท่ีจะต้ังคําถามกับคําสั่งของผู้บังคับบัญชา กล้าขัดคําสั่งอันมิชอบ
ของเจ้านาย ก็ไม่อาจท่ีจะอดทนและเติบโตในระบบราชการทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา ซ่ึงความเช่ือความคิดท่ี
ต่างกันอาจเป็นปัญหาให้เกิดความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) และข้อถกเถียงทางจริยธรรมใน
หน่วยงาน อย่างไรก็ดีความหลากหลายในเชิงความคิดความเช่ือในอีกแง่มุมหน่ึงก็อาจเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีทําให้
เกิดการกํากับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมท่ีดีก็ได้ 

2.4.2 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร/หน่วยงานของรัฐท่ีเป็น ‘โอกาส’ (Opportunities) ในการส่งเสริม

จริยธรรมภาครัฐ มีดังน้ี 
1. ปัจจุบันสังคมเร่ิมมีความต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐมากข้ึน ประชาชนสามารถ

เข้าถึงสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายกว่าในอดีตและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบติดตามการ
ทํางานและกดดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีประพฤติมิชอบ โดยมีความต่ืนตัวทั้งในส่วนบุคคล เครือข่ายภาคประชา
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สังคม และสื่อมวลชน ท่ีพร้อมจะทําหน้าท่ีในการตรวจสอบและกดดันเจ้าหน้าท่ีผู้ประพฤติมิชอบได้ในวงกว้าง 
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นส่วนเสริมท่ีสําคัญต่อการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ให้

เจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้จักอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
3. จากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมท่ีผ่านมา และจาก

ทบทวนคําแนะนําต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทางจริยธรรม และการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทําข้อตกลงร่วมภายในหน่วยงาน พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความเห็นพ้องท่ีจะนํากลไกการตรวจสอบทางจริยธรรมมาเป็น
มาตรการทางเลือกในการกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมองว่ากลไกการตรวจสอบมีความยืดหยุ่นกว่า
มาตรการทางวินัยหรือทางคดีท่ีในการดําเนินการต้องการหลักฐานท่ีแน่ชัดและต้องมีการเปิดเผยตัวผู้ให้ข้อมูล 
ซ่ึงทําให้ท่ีผ่านมาส่งผลต่อการแสดงตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะให้ข้อมูลและยืนหยัดต่อต้านการกระทําท่ีไม่
ถูกต้องภายในองค์กรของตนเอง 

4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศอาจสามารถช่วยให้เกิดระบบการกํากับ
ดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีย่ิงข้ึน ยกตัวอย่างหากมีระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลทรัพย์สินและบัญชีทางธนาคารท่ีดีก็อาจช่วยให้เกิดการรายงานทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระเอกสาร และสามารถทําให้มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินมีความ
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้ไม่ต้องจํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเท่าน้ัน หรือการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบสารสนเทศก็อาจช่วยป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างใน
ราคาแพงเกินจริงท่ีเป็นการทุจริตได้ 

5. ปัจจุบันแนวคิดการบริหารประเทศในปัจจุบันในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเสรี เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย เป็นต้น ให้ความสําคัญกับการนําหลักการ เช่น หลักธรรมาภิบาล  หรือการบริหารจัดการท่ีดี หลัก
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐแนวใหม่  หลักการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ ฯลฯ มาสร้างแบบแผนและวิธีการปกครองแบบมีจริยธรรม แทนท่ีจะมุ่งไปในทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจนมองข้ามการพัฒนาและให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ความสนใจของ
ประชาคมโลกในการบริหารรัฐแนวใหม่ด้วยหลักการทางจริยธรรมน้ีเองเป็นปัจจัยกระตุ้นการส่งเสริมจริยธรรม
เชิงบวก ท่ีนําไปสู่การตรวจสอบและการวัดความเช่ือม่ันของประเทศในรูปแบบต่างๆ ขององค์กรอิสระ และ
ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐ และทําให้ตัวรัฐเองไม่อาจปฏิเสธกระแสสังคมโลกท่ี
บีบให้รัฐต้องเป็นเจ้าภาพและเป็นตัวกลางในการส่งเสริมจริยธรรมในการทํางานภาครัฐ ท่ีจะนําไปสู่การสร้าง
ความโปร่งใสให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศในสายตาของนานาชาติ เช่น การวัดดัชนีช้ี
วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น 
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร/หน่วยงานของรัฐท่ีเป็น ‘อุปสรรค’ (Threats) ในการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ มีดังน้ี 

1. ยังมีผู้คนจํานวนมากท้ังประชาชนภาคธุรกิจ นักการเมือง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับประโยชน์
จากระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอ้ือประโยชน์จากตําแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ียัง
สนับสนุนให้เกิดระบบอุปถัมภ์ และการทุจริตคอรัปชัน ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะช่วยปกปิดการกระทําผิดและช่วยเหลือ
ผู้กระทําผิดให้หลุดรอดไม่ถูกลงโทษ 

2. ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องการขับเคล่ือนจริยธรรม ซ่ึงก็คือ สํานักงาน ก.พ. ว่าจะ
สามารถวางตัวเป็นหน่วยงานกลางเองมีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นกลาง และสามารถฟันฝ่าแรงกดดันทาง
การเมืองในการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม และการกําหนดมาตรการและตอบสนองต่อพฤติกรรมการละเมิด
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มากน้อยเพียงใด ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง และจากกลไกการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมจริยธรรมที่ไม่ได้มีขอบเขตอํานาจการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนจะสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

3. กรณีท่ีประชาชน สังคม องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมน้ันส่วนใหญ่ก็มักจะมีความต่ืนตัวในช่วงสั้นๆ ซ่ึงหากผ่านไปช่วงเวลาเวลาหน่ึงก็มักจะปล่อยผ่านลืม
ไป และบริบทของสังคมไทยยังเป็นสังคมท่ีลืมง่ายและพร้อมให้อภัยยอมรับให้ผู้ท่ีละเมิดจริยธรรมน้ันกลับเข้า
มามีบทบาทได้อีก 

4. การขับเคลื่อนด้านจริยธรรมจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารรัฐบาล การ
ผลักดันจากผู้นําองค์กร หน่วยงานในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนอื่นๆ ทว่าผู้นําทาง
การเมืองเองยังไม่สามารถท่ีจะใช้ภาพลักษณ์รัฐบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสถียรภาพและความเช่ือม่ัน
ให้กับประชาชนได้ ย่ิงไปกว่าน้ันภาพลักษณ์ของนักการเมืองและผู้บริหารองค์กรยังพบพฤติกรรมการละเมิด
จริยธรรมอยู่บ่อยคร้ังทําให้ลดความน่าเช่ือถือของกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม และความเช่ือถือศรัทธาจาก
ประชาชน บ่อยคร้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ถูกแทรกแซงหรือกดดันจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือนักการเมืองให้ทํา
เรื่องไม่ถูกต้อง ซ่ึงหากไม่ยอมตามก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้ 

5. ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังไม่เช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมว่าจะสามารถเอาผิดกับผู้
ประพฤติผิดได้ จากการช่วยเหลือกันเรื่องพยานหลักฐาน การดําเนินคดีใช้เวลานาน ส่วนใหญ่แล้ว
พยานหลักฐานไม่เพียงพอจะสาวไปถึงตัวการท่ีแท้จริงสามารถลงโทษได้แต่เจ้าหน้าท่ีระดับล่าง 

6. กระแสสังคมยุคใหม่ท่ีเริ่มไม่เช่ือถือศรัทธาในศาสนา และสถาบันหลักต่างๆ มีการต้ังคําถามและเกิด
ข้อกังขาในประเด็นจริยธรรมต่างๆ ว่าเป็นสิ่งท่ีสังคมต้องการหรือไม่ ทําให้การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐและ
ประเด็นจริยธรรมจะถูกต้ังคําถามมากขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการยอมรับคุณค่าทางจริยธรรมใน
สังคม 

 



52 

7. การทํางานในระบบในหน่วยงานของรัฐ แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจเพ่ือการค้าใดๆ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ท่ี
ในขณะเดียวกันกลับมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพมีสูงขึ้น ในแต่ละครัวเรือนไม่เพียงมีหน้ีสินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่
ประชาชนเองยังมีหน้ีสินในช่วงวัยท่ีอายุน้อยมากข้ึนด้วย ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจตกตํ่า ค่าครองชีพสูงข้ึนน้ีเอง
ท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีรัฐพยายามหาช่องโหว่ของระบบราชการสร้างรายได้ สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเอง โดยมีท้ัง
ท่ีอ้างเรื่องแรงกดดันเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัว และเป็นความละโมบไม่ซ่ือสัตย์ของเจ้าหน้าท่ีบางคน 

ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังหมดได้ในตารางวิเคราะห์ SWOT ซ่ึง
สรุปข้อมูลท่ีจะนําไปสู่การกําหนดประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์ SWOT ที่จะนําไปสู่การกําหนดประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic challenges) 
 

จุดแข็ง (STRENGTH) 
1. พระราชบัญญัติจริยธรรม, มีกฎหมายรองรับการส่งเสริมจริยธรรม 
2. มีหน่วยงานกลางเป็นศูนย์กลางรองรับนโยบายส่งเสริมจริยธรรมของ
ภาครัฐในแต่ละประเภท 
3. มีหน่วยงานที่พร้อมทํางานจริยธรรมอย่างชัดเจน 
4. ในเบื้องต้นมีกลไกกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดจริยธรรม การทุจริตต่าง ๆ 
4. พนักงานในองค์กรพร้อมให้ความร่วมมือ 
5. ในระบบการบริหารงานบุคคลมีการนําระบบจริยธรรมมาใช้ตั้งแต่
รับเข้าทํางาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่
ตําแหน่งระดับสูง  
6. เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดี มีกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกรอบประมวลจริยธรรมชัดเจน 
7. เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการทํางาน หากได้รับ
การสร้างความเชื่อมั่น การกระตุ้นจะพร้อมในการร่วมส่งเสริมจริยธรรม 
 

จุดอ่อน (WEAKNESS) 
1. มาตรฐานจริยธรรมมีความเป็นนามธรรม เข้าใจยาก ไม่ชัดเจน 
2. ผู้นําในระดับหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญ แค่ทําตามโจทย์  
3. เจ้าหน้าที่รัฐไม่สนใจ ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญกับมาตรฐานจริยธรรม 
4. เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความเชื่อมั่นในหน่วยงานตัวเอง ไม่มีความเชื่อมั่นในผู้บริหาร กลไก ระบบการ
ส่งเสริมจริยธรรม 
5. ปัญหาเรื่องขาดโครงสร้างหน่วยงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจน อัตรากําลัง งบประมาณในการทํางาน
ส่งเสริมจริยธรรมไม่เพียงพอ ภาระงานส่งเสริมจริยธรรมซ้ําซ้อนกับภาระงานปกติของหน่วยงาน 
6. ไม่มีการสร้างเครือข่าย ไม่มีการสื่อสารรณรงค์ และไม่ประสบความสําเร็จในการใช้สื่อเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
7. ขาดเครื่องมือกลไกในการส่งเสริมจริยธรรม กิจกรรมด้านจริยธรรมยังไม่ได้รับการตอบรับจาก
ผู้ร่วมงาน  
8. สายงานสร้างเสริมจริยธรรมไม่มีการเติบโตก้าวหน้า 
9. การตีความการกระทําผิดจริยธรรมที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจมากเกินไป 
10. ไม่มีการระบุโทษที่ชัดเจน และไม่มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทําผิดที่เข้มแข็ง 
11. เจ้าหน้าที่รัฐมองข้ามการประทําผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในองค์กร 
12. เจ้าหน้าที่รัฐยังตั้งคําถามเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม 
13. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาทําให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในองค์กร 
14. ความหลากหลายในเชิงความคิดความเชื่อในระบบราชการทําให้เกิดข้อโต้เถียงทางจริยธรรม 
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โอกาส (OPPORTUNITIES) 
1. สังคมให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นมากกว่าใน
อดีตสังคม ประชาชน สื่อมวลชน พร้อมกดดันและตรวจสอบการทํางาน
เจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ปรัชญาการดําเนินชีวิตพอเพียงเป็นพื้นฐาน 
3. กลไกทางจริยธรรมสามารถใช้เป็นมาตรการทางเลือกในตรวจสอบ
ติดตามกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยทําให้เกิดระบบการกํากับดูแล
และควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. กระแสโลกที่ตื่นตัวเรื่องจริยธรรมทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวตาม 

อุปสรรค (THREATS) 
1. สังคมพึ่งพาช่วยปกปิด และช่วยเหลือคนผิด 
2. แรงกดดันทางการเมืองต่อองค์กรกลางด้านการส่งเสริมจริยธรรม และจุดอ่อนที่ไม่มีอํานาจบังคับ
หน่วยงานให้ปฏิบัติตาม  
3 สังคมลืมง่าย ให้อภัย รู้สึกว่าเป็นเรื่องปรกติ 
4. ความไม่เชื่อมั่นในจริยธรรมของผู้นํา และการแทรกแซงทางการเมือง 
5. ไม่เชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรม 
6. กระแสไม่นับถือศาสนา ไม่เชื่อมั่นในศาสนาและสถาบันหลัก 
7. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
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2.5 การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment)  
 การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์น้ีเป็นการนําประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ท้ังทางทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นท้าทายท่ีต้อง
ก้าวผ่านเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปสู่ความสําเร็จ มี
รายละเอียดดังน้ี 
 2.5.1 จุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ท้ังทางทฤษฎีและกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ปัจจัย
ส่งเสริมยุทธศาสตร์ สภาพการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในปัจจุบัน การศึกษาคู่เทียบจาก
กรณีศึกษาต่างประเทศ (Benchmarking) และสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและ
ปัญหาข้อขัดข้องท่ีผ่านมา พบข้อค้นพบสําคัญนํามาจัดทําเป็นประเด็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในระยะต่อไปได้ดังน้ี 

1) ตามกรอบทฤษฎีด้านจริยธรรมโดยท่ัวไปจะมีลักษณะตรงกันคือ มีการนําเสนอถึงระดับ
การพัฒนาทางจริยธรรม โดยแนวทฤษฎีท่ีได้นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
การส่งเสริมจริยธรรมในคร้ังน้ีคือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg ท่ีนําเสนอลําดับ
ข้ันของการพัฒนาจริยธรรมเป็นหกข้ันเร่ิมต้ังแต่เลี่ยงการลงโทษ แสวงหารางวัล เพ่ือการยอมรับของสังคม ทํา
ตามหน้าท่ีและกฎเกณฑ์ทางสังคม ทําเพ่ือส่วนร่วม และการยึดม่ันในอุดมคติ โดยในแต่ละลําดับข้ันของการ
พัฒนาจะมีแนวทางการบริหารจริยธรรมที่แตกต่างกัน โดยในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมได้ออกแบบแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1. การใช้การ
ลงโทษทางวินัย 2. การให้รางวัล 3. การใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ หรือคําม่ันสัญญาท่ีมีแก่องค์กรหรือ
สังคม และ 4. การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดํารงชีวิต ซ่ึง
สอดคล้องกับลําดับการพัฒนาจริยธรรมในแต่ละข้ัน  

2) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมควรเน้นการสร้างการ
รับรู้และเข้าใจในมาตรฐานทางจริยธรรมให้มากข้ึนท้ังในส่วนของภาคประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

3) กําหนดจุดเน้นในการพัฒนาปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อน ตามท่ี
ปรากฏในการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน หน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรม นโยบายการส่งเสริมจริยธรรม บริหารทรัพยากรบุคคล กลไกด้านจริยธรรม ผู้นําเชิง
จริยธรรม ภาวะผู้นําแห่งการเปล่ียนแปลง ความเข้าใจต่อมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การกล้าเปิดเผย
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทํากฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีอาจทําให้อึด
อัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร  
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4) กําหนดจุดเน้นของมาตรฐานทางจริยธรรมด้านท่ียังเป็นจุดอ่อน ตามท่ีปรากฏในการ
วิเคราะห์ SWOT ท่ีควรให้ความสนใจส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การคุ้มครองเม่ือมีการทักท้วงหรือขอรับคําอธิบายเม่ือพบเจ้าหน้าท่ีกระทําทุจริต 
ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกท่ีมีผลประโยชน์แอบแฝง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ การปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า การให้บริการทุกคนอย่างเท่า
เทียม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ การกล้าแสดงความ
คิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งท่ีไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผยการทุจริตท่ีพบ
เห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม การยึดม่ัน
ทําในสิ่งท่ีถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตําแหน่ง  

5) กําหนดจุดเน้นในการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการส่งเสริม
จริยธรรมของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศ ตามการศึกษาคู่เทียบจาก
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ มีดังน้ี 

- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมทุกระดับ 
- ให้มีแผนงาน งบประมาณ และโครงการด้านจริยธรรมให้ชัดเจน 
- ส่งเสริมให้การสร้างความตระหนักและการจัดทําข้อตกลงทางจริยธรรมร่วมกันจาก

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานงานระดับปฏิบัติจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) และ
การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่นท่ีคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกระดับ 

- ขับเคล่ือนกลไกการส่งเสริมจริยธรรมต่างๆ ให้ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่า
จะเป็น องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ระบบการรายงาน และการทําหน้าท่ีของหน่วยงานกํากับดูแลด้านจริยธรรม 
(Ethics Audit)  

- การนําการบริหารงานบุคคลมาใช้ในการส่งเสริมจริยธรรมเต็มรูปแบบ 
- การสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้ เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle 

Blowing Protection) ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
- ปรับปรุงบทบาทของศูนย์ให้คําปรึกษา และระบบการทําคําวินิจฉัยประเด็นข้อ

ขัดแย้งทางจริยธรรมให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
- การสร้างผู้นําทางจริยธรรม 
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- เน้นยกระดับการส่งเสริมจริยธรรมในระดับของการสร้างความภาคภูมิใจ และการ
ทําเพ่ือสังคมเพ่ิมเติมจากจุดเน้นในเรื่องของการวางระเบียบกฎเกณฑ์ ด้าน
จริยธรรมอย่างท่ีผ่านมา 

- ระมัดระวังการนํากลไกทางจริยธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 
- การสร้างความต่ืนตัวด้านจริยธรรม และการนําเครือข่ายภาคประชาสังคม และ

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสีย
หรือละเมิดจริยธรรม 

-  พัฒนาระบบการคุ้มครองจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital 
Ethics and Privacy) 

2.5.2 การนําประเด็น SWOT มากําหนดประเด็นขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งข้างต้น ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งน้ี ยังได้มีการนําประเด็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร/
หน่วยงานของรัฐมาทําการวิเคราะห์กําหนดประเด็นการจัดทํายุทธศาสตร์โดยการวิเคราะห์แบบ TOWS 
Matrix กล่าวคือเป็นการนําจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค 
(threats) มาจับคู่เพ่ือออกแบบเป็นกลยุทธ์ โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและ
โอกาสแล้วนําข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน 

2. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน
และโอกาสแล้วนําข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน 

3. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและ
ข้อจํากัดแล้วนําข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน 

4. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง
และข้อจํากัดแล้วนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน 

 
 เพ่ือนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ

การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของประเทศไทย โดยประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีดังน้ี 
กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (S+O)  
1. ขับเคลื่อนกลไกจริยธรรมให้เกิดผลท่ีแท้จริง วางโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น นโยบาย กลไก ระบบ และ

เครื่องมือต่าง ๆ รองรับสังคมท่ีมีจริยธรรม  
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2. สร้างความเช่ือม่ันในมาตรฐานจริยธรรม และกระบวนการยุติธรรมผ่านการนําเสนอข้อมูลท่ีแท้จริง 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติคือชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ และ
ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการควบคุมทางสังคม ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือส่งเสริม
จริยธรรม 

4. เปิดโอกาสให้สื่อ ประชาชน ภาคประชาสังคมร่วมส่งเสริมจริยธรรมผ่านกลไกการตรวจสอบการ
ทํางานภาครัฐ 

5. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างชาญฉลาดควบคู่กับการผลักดันจริยธรรม เช่น เครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ออกแบบแอพลิเคช่ันกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มาตรฐาน
จริยธรรม และกิจกรรมรณรงค์ 

6. ใช้การสื่อสารและการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสําคัญของมาตรฐานจริยธรรม 
7. ใช้แนวทางการเชิดชูบุคคลท่ีมีจริยธรรม และดึงผู้ท่ีได้รับรางวัลมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรมใน

ระยะยาว เหมือนเช่นบทบาทของทูต ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
8. รณรงค์เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทําผิด จะไม่มีการคิดแบ่งแยกความผิดเล็กน้อย ความผิดรุนแรงอีก

ต่อไป มีแต่การการกระทําผิดและการกระทําถูกเท่าน้ัน 
กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (W+O)  
1. สร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีความชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
2. ส่งเสริมบทบาทของศูนย์ให้คําปรึกษาเร่ืองจริยธรรมท่ีสามารถให้คําวินิจฉัยประเด็นทางจริยธรรมได้

เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
3. กําหนดโครงสรา้งองค์กรและอัตรากําลังท่ีชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการเติบโตหน้าท่ี 
4. กําหนดนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมในระดับรัฐบาล, กพ ใช้อํานาจสั่งการให้ผู้บริหารสนใจการ

ส่งเสริมจริยธรรม 
5. สื่อสารให้ชัดเจนว่าเรื่องจริยธรรมไม่ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เพราะจริยธรรมควรทําแง่บวก ให้

รางวัล ส่งเสริม ไม่ใช่การจ้องจับผิดลงโทษเพียงอย่างเดียว 
6. สร้างเครือข่าย/เวทีแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
7. สร้างการรับรู้มาตรฐานจริยธรรมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 
8. ปรับภาพลักษณ์หน่วยงาน ท้ัง สํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานอ่ืน ในเรื่องศักยภาพการทํางานและ

มาตรฐานจริยธรรม 
9. ระบบควบคุมภายในองค์กร 
10. กําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรของหน่วยงานน้ัน ๆ  
11. สร้างความเช่ือม่ันกับระบบคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
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12. ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตรวจจับการปฏิบัติท่ีผิดจริยธรรม และสร้างระบบส่งเสริม
จริยธรรม โดยคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมดิจิทัล 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (S+T)  
1. ให้สังคมระแวดระวังการขัดมาตรฐานจริยธรรมกับคุณค่าสังคม วิถีปฏิบัติ 
2. แก้ภาพลักษณ์การทํางานภาครัฐเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน 
3. เสริมกลไกป้องกันการแทรกแซง ทําให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
4. ยกระดับจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง 
5. ออกแบบกลไกป้องกันการแทรกแซงการทํางานภาครัฐของฝ่ายการเมือง 
6. สร้างแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีจริยธรรมเพื่อต่อสู่กับระบบอุปถัมป์ภายในระบบการ

ทํางานภาครัฐ 
กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (W+T)  
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรฐานจริยธรรม ท่ีสามารถนําไปบังคับใช้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกประเภท 

รวมถึงข้าราชการการเมือง 
2. ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมเชิงวิชาชีพผ่านบทบาทของหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและทักษะทางจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
3. เรียกร้องบทบาทของผู้นําในทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับทางจริยธรรม 
4. ให้ความรู้และการอบรมระยะสั้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดจริยธรรม และส่งเสริมแนวทางการทํางานท่ียึด

คุณธรรม จริยธรรม ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
5. วางโครงสร้างหน่วยงานให้คําปรึกษา และจัดให้มีผู้เช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาทางจริยธรรม

ภายในหน่วยงาน 
6. สร้างคลังสะสมผู้ให้คําปรึกษาทางจริยธรรม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อสร้างจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
7. ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานประสาน หน่วยงานกลาง ให้มีความน่าเช่ือถือในทางจริยธรรม 
8. ส่งเสริมให้มีการนําแนวคิดจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ 
9. ประยุกต์ใช้มาตรฐานจริยธรรม 7 ข้อเข้าไปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพและมีความ

รับผิดชอบในการทํางาน 
10. ส่งเสริมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ เพ่ือปกป้อง

ความเป็นส่วนตัวของประชาชนควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับความม่ันคงของประเทศ 
11. ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลรัฐให้กับประชาชน ภาคประชาสังคม เพ่ือสร้างกลไก

การตรวจสอบจากภายนอก 
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12. ส่งเสริมบทบาทของ ก.ม.จ. ในการตรวจสอบประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรม และเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถย่ืนเรื่องร้องเรียนการผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐกับทาง ก.ม.จ. ได้ 

13. ผลักดันให้ ก.ม.จ. มีการต้ังอนุ ก.ม.จ. เพ่ือสร้างความเป็นอิสระในการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ระดับสูง เช่น รัฐบาล เป็นต้น 

14. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือส่งเสริม
จริยธรรมในองค์กร 

15. เสริมยํ้าเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการทํางานเพ่ือประชาชน เล็งเห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
2.5.3 สรุปประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมจรยิธรรมเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงแก้ไข  กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกันดังกล่าว 
สามารถนํามาสู่การสกัดประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenges) ได้ดังน้ี 
 “ไม่มีข้อยกเว้น”  
 สร้างและพัฒนากลไกต่างๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ (Conduct of 
code and law) ท้ังในระดับความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ การสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีมาตรฐาน
เดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น การสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสผู้กระทําผิด ส่งเสริมมาตรการการให้รางวัลเชิดชูผู้มีจริยธรรม  เพ่ือสร้างแรงจูงใจไม่ให้มีการกระผิด
ตามมาตรฐานจริยธรรมเกิดข้ึน 
 “ไม่มีข้อกังขา" 
 พัฒนาในระดับนโยบายส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐและการวางบทบาทในการให้คําปรึกษา
ทางจริยธรรม (Policy and mentoring) เพ่ือสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการท่ี
รัฐบาลเป็นผู้นําทางจริยธรรม ออกคําสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและความร่วมมือในการร่วมบริหารงาน
ภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา หรือต้ังคําถามกับการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม ต้ังแต่ในระดับของ
องค์กร หน่วยงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงาน  
 “ไม่ยอมรับการกระทําผิดสีเทาอีกต่อไป" 
 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทําผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (Changing  a 
Mindset for Behavioral Change)  ตามแนวคิดการบริหารจัดการพฤติกรรม จะไม่มีการคิดแบ่งแยก
ความผิดเล็กน้อย และความผิดร้ายแรงอีกต่อไป  รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่ามีแต่การกระทํา
ผิดหรือถูกเท่าน้ัน กล่าวคือ รณรงค์เปลี่ยนแนวคิดระดับของการกระทําผิดให้มีแค่การกระทําถูกท่ีเป็นฝั่งขาว 
และการกระทําผิดท่ีเป็นฝั่งดํา จะไม่มีการยอมรับการทําผิดสีเทาอีกต่อไป  
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 “ไม่ให้ความพยายามน้ันสูญเปล่า", “ไม่ถูกดอง" 
 สร้างระบบการบริหารงานบุคคลท่ี คํานึงถึงหลักทางจริยธรรม  (Ethical Human Resource 
Management) ต้ังแต่ในระดับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ผลักดันให้ในหน่วยงานนําหลักจริยธรรมมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีความประพฤติตาม
มาตรฐานจริยธรรมควรท่ีจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า  เช่น         
การได้รับรางวัล การได้รับโอกาสในการปรับเลื่อนตําแหน่ง การได้รับโอกาสในการไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
 “ไม่มีท่ียืนสําหรับความผิด”, “ไม่มีความรู้สึกโดดเด่ียวสําหรับความถูกต้องทางจริยธรรม” และ 
“ร่วมมือผลักดันให้เกิดการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าท่ีรัฐ” 
 สร้างกลไกและเครือข่ายการร่วมตรวจสอบการกระทําผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (People 
participation and social engagement) เปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้า
มาร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทําผิดจริยธรรมในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐเกิดข้ึน และไม่ปล่อยให้มีท่ียืน
สําหรับการกระทําผิดทางจริยธรรมปรากฏอยู่ในระบบการทํางานภาครัฐ ขณะเดียวกันก็ร่วมส่งเสริมเชิดชู
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ บุคคลต่าง ๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างถ้วนถี่ว่าเป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรม 
ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อทํางานส่งเสริมจริยธรรมในระยะยาว แสดง
ให้เห็นว่าการทํางานส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐไม่ได้เป็นการทํางานแบบโดดเด่ียวอีกต่อไป แต่เป็นการทํางาน
แบบรวมหมู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานพร้อมท่ีจะร่วมมือผลักดันให้เกิดการสร้างสังคม-
วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ และสร้างภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยท่ีเป็นคนดี 
มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเช่ือม่ันและความไว้วางใจในระดับสากล 

ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐได้นํา
ประเด็นจุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากข้อค้นพบสําคัญของงานวิจัย การนําประเด็น SWOT 
มากําหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญ มาจัดทําเป็นยกร่างยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐท่ีมีความครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีกล่าวมา 
นอกจากน้ียังได้มีการนําร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมานําเสนอในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและทบทวนร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นท้ังจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ยุทธศาสตร์สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง แล้วนําประเด็น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้ามารวบรวมเพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 
จากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีมีผล            

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเป็นท่ีประจักษ์ การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมา             
ภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐของข้าราชการในประเทศ หน่วยงานเอกชน
และรัฐวิสาหกิจในประเทศ  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐฉบับต่าง ๆ การสํารวจทัศนคติของ
ประชาชนท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านการจัดทํานโยบายหรือยุทธศาสตร์ หรือด้านพฤติกรรมศาสตร์ หรือด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หรือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ หรือการจัดทําแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การจัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและ
รูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือหาแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในแต่ละข้ันตอนมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ผล 
เพ่ือนํามาจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พร้อมท้ังมีการกําหนด
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุป
ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ได้ดังน้ี 
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3.1 การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
 

3.1.1 วิสัยทัศน์:  บุคลากรภาครัฐไทยไว้วางใจได้ (A Trusted Government and Civil Service) 
3.1.2 พันธกิจ:  สร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเน้นยํ้า

ภาพลักษณ์บุคลากรของรัฐท่ีเป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเช่ือม่ันจากประชาชน
และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ 

3.1.3 เป้าหมาย: การยกระดับความเช่ือม่ันข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ และพัฒนาภาพลักษณ์              
ความโปร่งใสและการคอร์รัปชันให้ได้มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป ภายในเวลา 5 ปี  

3.1.4 ยุทธศาสตร์ 
  ด้านที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

ด้านท่ี 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

  ด้านที่ 3 พัฒนาระบบท่ีเอ้ือให้นําการสง่เสริมจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
  ด้านที่ 4 รวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

  ด้านท่ี 5 การสื่อสารและการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
เปลี่ยนทัศนคติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการกระทําผิด 
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แผนภาพความเช่ือมโยงประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์                                                  
และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

(Mapping Strategic Challenges and Ethical Promotion Strategies)

“ไม่มีข้อยกเว้น” 
การสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีมาตรฐาน
เดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกประเภท โดย
ไม่มีข้อยกเว้น 

“ไม่มีข้อกังขา" 
ส ร้ า ง ค ว าม พ ร้ อ ม ใน ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ทางจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา 
หรือต้ังคําถามกับการดําเนินงาน

“ไม่มีเทาๆ" 
รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่า
มีเพียงการกระทําท่ีผิดหรือถูกเท่าน้ัน ไม่
ยอมรับการทําผิดสีเทาอีกต่อไป 

“ไม่สูญเปล่า", “ไม่ถูกดอง" 
สร้างระบบการบริหารงานบุคคลท่ีคํานึงถึง
ห ลั ก ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม  (Ethical Human 
Resource Management) โดยเจ้าห น้าท่ี
ของรัฐท่ี มีความประพฤติตามมาตรฐาน
จริยธรรมควรจะได้รับการสนับสนุนใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้ความพยายามน้ันสูญ

“ไม่ มี ท่ี ยื น สํ าห รั บ ค วาม ผิ ด” , “ไม่ มี
ความรู้สึกโดดเดี่ยวสําหรับความถูกต้อง
ทางจริยธรรม” 
ไม่ปล่อยให้มีท่ียืนสําหรับการกระทําผิดทาง
จริยธรรมปรากฏอยู่ในระบบการทํางาน
ภาครัฐ  ร่วมมือผลักดันให้เกิดการปฏิวัติ
สังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมทางในหมู่
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี รัฐ และสร้าง
ภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยท่ีเป็นคนดี

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 การส่งเสริมมาตรฐาน
ทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2 การพัฒนาผลักดัน
นโยบายและระบบบริหารการส่ งเสริม
มาตรฐานจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 พัฒนาระบบท่ีเอ้ือให้
นํ าก ารส่ ง เส ริ ม จริ ย ธรรม ไป ใช้ ใน การ
บริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4 รวมพลังทุกภาคส่วนใน
การสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 5 การสื่อสารและการ
รณรงค์ด้วยแนวทางใหม่เพ่ือสร้างความรู้ 
ความ เข้ าใจ  และ เปลี่ ยน ทั ศนค ติ เร่ือ ง
มาตรฐานจริยธรรมและการกระทําผิด 
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ด้านที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 
ประเด็นความ 

ท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค ์

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อ
มาตรฐานจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
สร้างมาตรฐานจริยธรรม
ให้มีมาตรฐานเดียวกันใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐทุก
ประเภท “โดยไม่มี
ข้อยกเว้น” 

1.1 มุ่งสร้างมาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.1.1คู่มืออธิบายและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม 
1.1.2 ประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
1.1.3 ชุดข้อมูลความรู้
เรื่องกฎหมายจริยธรรม 
ข้อประพฤติปฏิบัติทาง
จริยธรรม ที่เผยแพร่อยู่
ในสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

1.1.1.1 จัดทําคู่มืออธิบายเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และกําหนดพฤติกรรมเพื่อให้นําไป
ปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
จริยธรรม  
1.1.2.1 จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในหน่วยงานและความ
รับผิดชอบโดยคํานึงถึงลักษณะความ
แตกต่างของภาระงานด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
1.1.3.1 จัดให้มีสื่อในการเรียนรู้ ทําความ
เข้าใจพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ
ขององค์กรที่หลากหลาย และสะดวกใน
การเข้าถึง 

1.1.1.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนได้รับ
คู่มือจริยธรรม 
1.1.2.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนได้รับ
ประมวลจริยธรรม 
 
1.1.3.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้และ
เข้าใจมาตรฐานจริยธรรม
เป็นอย่างดี 

 
 

1.2 วางแนวทางการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจ
มาตรฐานจริยธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมให้กับ

1.2.1แนวทางการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจ
มาตรฐานจริยธรรม 
1.2.2 ข้อตกลงร่วมใน

1.2.1.1 กําหนดมาตรการ หรือนโยบายใน
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเชิงบวกที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 
1.2.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐในทุก

1.2.1.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐยอมรับและ
ตกลงที่จะปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการรักษาและ
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ประเด็นความ 
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รัฐในระดับวงกว้างเพื่อ
ป้องกัน การประพฤติผิด
และละเมิดจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

หน่วยงานเกี่ยวกับการ
รักษาและส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ 

ระดับสร้างการตระหนักรู้ในพฤติกรรมหรือ
ประเด็นล่อแหลมต่าง ๆ รวมทั้งการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
ที่อาจนํามาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียง ขาด
ความเชื่อถือศรัทธา หรือพฤติกรรมในการ
ละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของตนเอง เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม
หรือเสนอให้จัดทําข้อตกลงร่วมโดยความ
ริเริ่มของหน่วยงานเองในการจัดทํากฎ 
กติกา หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้เป็นการ
ภายในหน่วยงานเพื่อรักษาและส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐของตนเอง 
1.2.1.3 นําระบบการเปิดผยบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินมาใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

ส่งเสริมจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน 
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ด้านที่ 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

ประเด็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค ์

พัฒนานโยบายส่งเสริม
มาตรฐานทางจริยธรรม
เตรียมความพร้อมและ
ความร่วมมือในการร่วม
บริหารงานภาครัฐอย่างมี
จริยธรรม โดย “ไม่มีข้อ
กังขา” หรือตั้งคําถาม 

2.1 กําหนดนโยบายแผน
แม่บทการส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรมในระดับชาติตาม
แนวทางการบริหารการ
ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐนําไปปฏิบัติ

2.1.1 แผนแม่บทการส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรมในระดับชาติ และ
ระดับองค์กร 

2.1.1.1 หน่วยงานกลางรับผิดชอบ
การออกแบบแผนแม่บทการ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมใน
ระดับชาติ ตามแนวทางการ
บริหารการส่งเสริมจริยธรรม เพื่อ
วางแนวทางการบริหารรัฐอย่างมี
จริยธรรมและนําไปสู่การสังคม-
วัฒนธรรมทางจริยธรรมใน
เจ้าหน้าที่รัฐ 

2.1.1.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
นําแผนแม่บทการส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรมไป
ประยุกต์เป็นยุทธศาสตร์
การส่งเสริมจริยธรรมภายใน
องค์กร 

 2.2 แก้ไขปรับปรุงกลไก
ขับเคลื่อนจริยธรรมเดิมให้
สามารถทํางานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมี
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานส่งเสริม
จริยธรรมทุกหน่วยงาน 

2.2.1.1 จัดตั้งหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม
ที่ชัดเจนในหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน ทั้งระดับส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
2.2.1.2  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรมใน
องค์กรให้เพียงพอกับภาระและ
หน้าที่ในการทํางาน 

2.2.1.1.1มีตําแหน่ง 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมจริยธรรมที่
ชัดเจนในหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงาน ทั้งระดับ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น 
2.2.1.1.2 สามารถ
ตรวจสอบความคืบหน้าการ
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ประเด็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค ์

2.2.1.3 จัดทํารายงานสถานการณ์
และความก้าวหน้าของการส่งเสริม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
ประจําทุกปี โดยใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและรูปแบบรายงานที่ได้
พัฒนาในงานวิจัยจัดทํา
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ 

ดําเนินงานผ่านรายงาน
สถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของการ
ส่งเสริมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นประจําปี 

 2.3 ปรับปรุงระบบศูนย์ให้
คําปรึกษาด้านจริยธรรม 

2.3.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมี
ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านจริยธรรม 
 
2.3.2 รายงานข้อหารือเกี่ยวกับปัญหา
ข้อสงสัยหรือข้อกังวลทางจริยธรรม 
 

2.3.1.1  จัดให้มีการตั้งศูนย์ให้
คําปรึกษาเพื่อหารือกรณีมีข้อ
หารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือ
ข้อกังวลทางจริยธรรมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ 
2.3.2.1 ศูนย์ให้คําปรึกษาทํา
หน้าที่เสนอประเด็นที่ต้องการคํา
วินิจฉัย ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น ให้เป็นผู้วินิจฉัยหรือ
ออกกฎ กติกา แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติต่อไป (กรณีประเด็น

2.3.1.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขอ
หารือกรณีมีข้อหารือ
เกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือ
ข้อกังวลทางจริยธรรม 
2.3.1.1.2 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางใน
การเสนอประเด็นที่ต้องการ
คําวินิจฉัยได้ 



69 

ประเด็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค ์

ข้อหารือเกินกว่าอํานาจของ
หน่วยงานหรือต้องการคําวินิจฉัย
จาก ก.ม.จ.  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเสนอผ่าน สํานักงาน ก.พ. 
เพื่อนําเสนอ ก.ม.จ.  วินิจฉัย
ต่อไป) 

 2.4 ส่งเสริมบทบาทของ 
ก.ม.จ. และอนุ ก.ม.จ. ในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
จริยธรรม 

2.4.1 รายงานประจําปีและ
ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณ 

2.4.1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินของ 
ก.ม.จ.  ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม มีบทบาทเชิงรุก 
(proactive) ทั้งในภารกิจการให้
คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี 
กําหนดแนวทางหรือมาตรการใน
การขับเคลื่อนจริยธรรม การ
กําหนดเกณฑ์ในการกํากับ ดูแล 
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามมาตรฐานจริยธรรม  
2.4.1.2 ให้มีอนุ ก.ม.จ. รับผิดชอบ
ช่วยเหลืองาน ก.ม.จ. ในแต่ละ
ด้าน หรือช่วยเหลืองาน กมจ. ใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ

2.4.1.1.1 ก.ม.จ. และอนุ 
ก.ม.จ.  สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นอิสระทางการเมือง 
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วินิจฉัยปัญหาหรือข้อกังวลต่างๆ 
ด้านจริยธรรม 
2.4.1.3 ก.ม.จ.  จัดทํารายงาน
ประจําปี และข้อเสนอแนะด้าน
จริยธรรมจรรยาบรรณเสนอต่อ 
ครม. เป็นประจําทุกปี 
2.4.1.3 ยกระดับบทบาทของ 
กมจ. และอนุฯ ในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมจริยธรรม 
 

 2.5 ใช้แนวทางผู้นํานํา
จริยธรรมสร้างภาพลักษณ์
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อรัฐเพื่อประชาชน
อย่างมีศักยภาพและมี
จริยธรรม 

2.5.1 ข้อตกลงร่วม (Integrity Pact) 
ในการร่วมส่งเสริมและปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นํา 

2.5.1.1 ผลักดันผู้บริหารรัฐ 
ผู้บริหารในองค์กรให้ยอมรับ 
ปฏิบัติ และเข้าร่วมเป็นผู้กระทํา
การสําคัญในการขับเคลื่อน
จริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 7 ประการอย่าง
เคร่งครัด 
2.5.1.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์
เรื่องบทบาทของผู้นํารัฐ ผู้นําใน

2.5.1.1.1 การร่วมทํางาน
และร่วมแสดงความ
รับผิดชอบในการส่งเสริม
จริยธรรม ตั้งแต่ระดับ
รัฐบาลมาจนถึงเจ้าหน้าที่
ภาครัฐทั่วไป เพื่อ
ยกระดับความเชื่อมั่นใน
การทํางานของประเทศใน
ระดับสากล 
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องค์กรในการเป็นผู้กระทําการ
ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อสร้างการ
รับรู้การทําตามต้นแบบผู้นํา 
(leadership model) เพื่อสร้าง
ขวัญกําลังใจและกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆ ปฏิบัติตาม 

 2.6 สร้างความเชื่อมั่นใน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม พร้อมกับมาตรการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลผู้ละเมิด
จริยธรรม 

2.6.1 มาตรการและกลไกในการ
ดําเนินการกับผู้ประพฤติผิดจริยธรรม 
2.6.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการ
ดําเนินการลงโทษผู้กระทําความผิด 
 
 
2.6.3 มาตรการและกลไกในการให้
ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการละเมิด
จริยธรรม 
2.6.4 แนวทางการสื่อสารและการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
ภายในหน่วยงานภาครัฐ 

2.6.1.1 กําหนดมาตรการและ
กลไกในการดําเนินการกับผู้
ประพฤติผิดจริยธรรม 
 
2.6.2.1 กําหนดมาตรการและ
กลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูลการละเมิดจริยธรรม หรือ
พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง
ล่อแหลมให้เกิดการละเมิด
จริยธรรม ทั้งนี้ให้คํานึงถึงกรณี
การกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริ
สุทธิใจควบคู่ไปด้วย 
2.6.3.1 รณรงค์ส่งเสริมให้

2.6.1.1.1 การกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมมี
ความผิดและผู้กระทําผิด
ต้องได้รับการลงโทษ 
 
2.6.1.1.2  ผู้แจ้งเบาะแส
ผู้กระทําความผิดจริยธรรม
ได้รับการคุ้มครอง จาก
หน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่อง
จริยธรรม 
2.6.1.1.3 ผู้ได้รับ
มอบหมายให้บริหาร
จัดการข้อร้องเรียนมี
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เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องให้มีการเปิดเผยสิ่ง
ทุจริต การละเมิดจริยธรรม ให้
ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรังแกโดย
ไม่เป็นธรรมโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลย 

อํานาจและเป็นอิสระโดย
ไม่ถูกแทรกแซง 

 2.7 ส่งเสริมและเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําทางจริยธรรม และ
เชิดชูเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมใน
ระยะยาว 

2.7.1 จํานวนครั้งและรายละเอียดการ
จัดหลักสูตรผู้นําทางจริยธรรมที่ดี
สําหรับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหาร
ระดับสูง 

2.7.1.1 ส่งเสริมเชิดชูผู้นําทาง
จริยธรรมที่ได้รับการยอมรับใน
องค์กร 
2.7.1.2 ส่งเสริมให้ผู้นําทาง
จริยธรรมสร้างทีมงานในการทํา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางจริยธรรม 
2.7.1.3 พัฒนาหลักสูตรผู้นําทาง
จริยธรรมที่ดีสําหรับผู้ที่จะก้าวสู่
การเป็นนักบริหารระดับสูง 
2.7.1.4 ใช้เทคนิคการสะกิด
พฤติกรรม (Nudges) เพื่อ
ออกแบบการตัดสินใจอัน
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาสู่

2.7.1.1.1 สร้างผู้นําทาง
จริยธรรม ให้เกิดขึ้นจริง
ในทุกองค์กร 
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พฤติกรรมทางจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 

 2.8 วางระบบรองรับการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐของ
ประชาชนที่หลากหลายและ
ปลอดภัย 

2.8.1ช่องทางการร้องเรียนที่
หลากหลายและปลอดภัย 
2.8.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใน
แต่ละช่องทาง 

2.8.1.1 วางช่องทางรองรับการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐของ
ประชาชนที่หลากหลายทั้ง 
Online, Offline ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
2.7.1.2 มีการกําหนดขั้นตอนการ
จัดการข้อร้องเรียนที่สั้น กระชับ 
สะดวก รวดเร็ว และชัดเจน 
2.7.1.3 มีกระบวนการปกปิดและ
ทําให้ผู้ร้องเรียนรู้สึกปลอดภัย 

2.8.1.1.1 มีช่องทางการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐของ
ประชาชนที่หลากหลาย
และปลอดภัยสร้างกลไก
การตรวจสอบการ
ประพฤติผิดจริยธรรมจาก
ภายนอก 
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เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค ์

สร้างระบบการ
บริหารงานบุคคลที่
คํานึงถึงหลักทาง
จริยธรรม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีความประพฤติตาม
มาตรฐานจริยธรรมควร
จะได้รับการสนับสนุนใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้
ความพยายามนั้นสญู
เปลา่ 
 

3.1 นําเกณฑ์ทางคุณธรรม
และจริยธรรมมาเป็นหนึ่งใน
กลไกการบริหารงานบุคคลที่
ส่งเสริมจริยธรรมที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุก
ระดับ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 
และภายหลังการดํารง
ตําแหน่ง 
 

3.1.1 แสดงรายละเอียดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน
บุคคล ที่มีการนําเงื่อนไขด้านจริยธรรม
และคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณา 
3.1.2 รายงานการประเมินจริยธรรม
แนวราบ (ระหว่างผู้ร่วมงาน)  
3.1.3 รายงานการประเมินแนวดิ่ง 
(การคัดเลือกโดยผู้บังคับบัญชา) 
 
 
 

3.1.1.1กําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน
บุคคล ที่มีการนําเงื่อนไขด้าน
จริยธรรมและคุณธรรมเป็น
องค์ประกอบในการพิจารณา 
ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การ
แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การพัฒนา  การแต่งตั้ง
โยกย้ายบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง 
3.1.1.2 ให้มีการนําประวัติและ
คุณสมบัติด้านจริยธรรมมาเป็น
คุณลักษณะพิเศษในการพิจารณา
เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่ง 
 
 

3.1.1.1.1แนวทางการ
บริหารงานบุคคลเป็น
กลไกการคัดกรองและ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
ศักยภาพและจริยธรรมใน
การทํางาน 
3.1.1.1.2เจ้าหน้าที่รัฐที่
ประพฤติตามหลัก
จริยธรรมได้รับโอกาส
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่คน
อื่น 
3.1.1.1.3 มีการประเมิน
จริยธรรมทั้งแนวราบ
(ระหว่างผู้ร่วมงาน) และ
แนวดิ่ง (การคัดเลือกโดย
ผู้บังคับบัญชา) 

 3.2สร้างมาตรการทาง 3.2.1 มาตรการในการตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

3.2.1.1 กําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการ

3.2.1.1.1 ใช้อํานาจและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของ
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กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ในการตรวจสอบการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่รัฐมาใช้เป็นกลไก
การแทรกแซงการกระทําผิด
จริยธรรมในระยะแรกเริ่ม 

3.2.2 รายงานผลการบริหารงานบุคคล
ในด้านจริยธรรมประจําปี 
3.2.3 รายงานผลการดําเนินและการ
ตรวจสอบการกระทําผิดจริยธรรม
ประจําปี 

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในตําแหน่งที่อาจมีความ
ล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรม
ทั้งก่อนการเข้าสู่ตําแหน่ง ระหว่าง
การดํารงตําแหน่ง และภายหลัง
พ้นจากตําแหน่ง (โดยเฉพาะการ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงควรต้อง
ผ่านการประเมินด้านจริยธรรม
ก่อนการแต่งตั้ง) 
3.2.1.2 ส่งเสริมให้เกิดการ
ประเมินจริยธรรมทั้งแนวราบ 
(ระหว่างผู้ร่วมงาน) และแนวดิ่ง 
(การคัดเลือกโดยผู้บังคับบัญชา) 
เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กร 
3.2.2.1. รายงานผลการกําหนด
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารงานบุคคลในด้านจริยธรรม
3.2.3.1 รายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินการให้เป็นไป

กฎหมายมาตรฐานทาง
จริยธรรมสร้างความ
เชื่อมั่นและเป็นกลไก
ป้องกันการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
3.2.2.1.1 เปิดโอกาสให้
เกิดการเรียนรู้และ
ตรวจสอบการทํางานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3.2.3.1.1 เปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะและเปิดโอกาส
ให้เกิดการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
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ตามมาตรการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังกล่าว รายงานให้ กมจ. 
ทราบทุกระยะ 

 3.3 สร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือ
ในความเป็นกลางและความ
โปร่งใสของฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

3.3.1 รายงานความเสี่ยงภายใน
องค์กรที่จะนําไปสู่การสร้างความ
เชื่อถือและความโปร่งใสขององค์กรใน 
5 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับ
ระหว่างบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับ
ระหว่างกลุ่ม และระดับระหว่างองค์กร 

3.3.1.1 รายงานเหตุผลในทุกการ
ตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อการ
มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลต่างๆ 
เสมอ เพื่อแสดงให้เห็น
ความสามารถในการตัดสินใจและ
ความโปร่งใสในการทํางานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีจริยธรรม 
3.3.1.2 ตรวจสอบจริยธรรมที่ระบุ
ให้เห็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่
จะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
และความโปร่งใสขององค์กรใน 5 
ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับ
ระหว่างบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับ
ระหว่างกลุ่ม และระดับระหว่าง
องค์กร 

3.3.1.1.1 ทราบถึงความ
เสี่ยงภายในองค์กรที่จะ
นําไปสู่การสร้างความ
เชื่อถือและความโปร่งใส
ขององค์กรใน 5 ระดับคือ 
ระดับบุคคล ระดับ
ระหว่างบุคคล ระดับกลุ่ม 
ระดับระหว่างกลุ่ม และ
ระดับระหว่างองค์กร 
3.3.1.1.2เปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะและเปิดโอกาส
ให้เกิดการตรวจสอบ 

 3.4. เสริมสร้างขีด 3.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน 3.4.1.1 ทํางานร่วมกับหน่วยงาน 3.4.1.1.1 การบริหารงาน
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ความสามารถทางจริยธรรม
ผ่านระบบการบริหารงาน
บุคคล 

โครงการ การทํางานส่งเสริมจริยธรรม
ภายในองค์กร 
 
 

ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรจัดการ
อบรมและพัฒนาด้านจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อทําให้
บุคลากรเห็นความสําคัญของ
จริยธรรม และมีแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถทาง
จริยธรรมของตนเอง 
3.4.1.2 ทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้ง
ของฝ่ายผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา
และพนักงาน รวมถึงในกลุ่ม
พนักงานด้วยกันเอง เพื่อเปิด
โอกาสให้เกิดการสลายอํานาจ
ภายในหน่วยงานมาสู่การสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมและมีจริยธรรม 

บุคคลอย่างมีจริยธรรม
สามารถปฏิบัติได้จริงใน
องค์กรของรัฐ 

 3.5 การสนับสนุนโครงสร้าง
และการเตรียมบุคลากร

3.5.1การปรับโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจให้รองรับการทํางาน 

3.5.1.1 สนับสนุนการจัด
โครงสร้างการบริหารทรัพยากร

3.5.1.1 โครงสร้างการ
บริหารงานอย่างมี
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ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 บุคคลอย่างมีจริยธรรม 
3.5.1.2 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและนอก
ประเทศเพื่อจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
3.5.1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อาทิ คลังความรู้ใน
หลายรูปแบบ และเครื่องมือที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานบริหาร
การส่งเสริมจริยธรรม 

จริยธรรมช่วยกําหนด
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

 3.6 เปิดช่องทางให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมี
โอกาสและมีทางเลือกในการ
ร้องเรียนปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

3.6.1 ช่องทางให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐร้องเรียนปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

3.6.1.1  จัดให้มีกลไกการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หารือข้อ
ปัญหาหรือข้อกังวลใจ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้ง
การร้องเรียนผ่านหน่วยงาน
โดยตรง และผ่านองค์กรกลาง

3.6.1.1.1 มีช่องทางให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รัฐร้องเรียนปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ ของ
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน 
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บริหารงานบุคคล โดยมีการ
กําหนดมาตรการในคุ้มครองและ
รักษาความลับต่อตัวผู้ร้องเรียน 
3.6.1.2 ในกรณีที่ กมจ. รับทราบ
เหตุหรือปัญหาพฤติกรรมที่
ล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรม
ด้วยตนเอง อาจมีการดําเนิน
มาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน และจัดทํา
ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําไปยัง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือจัดทําข้อเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเป็น
นโยบายในภาพรวมของประเทศ
ต่อไป 
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ด้านที่ 4 รวมพลังทุกภาคสว่นในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจรยิธรรม 
ประเด็นความท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค ์

สร้างกลไกและเครือข่ายร่วม
ตรวจสอบการกระทําผิด "ไม่
ปล่อยให้มีทีย่ืนสาํหรับ
ความผิด", “ไม่มีความรู้สึก
โดดเดี่ยวสําหรับความ
ถูกต้อง" และ “ร่วมมือ
ผลักดันใหเ้กิดการปฏิวัติ
สังคม-วัฒนธรรมทาง
จริยธรรมในเจ้าหนา้ที่รัฐ”   

4.1 ประชาชนและภาค
ประชาสังคมมีสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลทางการ
ใด ๆ ที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐ 

4.1.1 คําสั่งแต่งตั้ง
ประชาชนและภาคประชา
สังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาครัฐ 
 

4.1.1.1 รัฐสนับสนุนให้ประชาชน              
ภาคประชาสังคมใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
การมีเสรีภาพในข้อมูล (Freedom of 
Information) โดยเป็นการส่งเสริมสิทธิของ
พลเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ร้องขอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรัฐบาล หน่วยงาน
ของรัฐครอบครองอยู่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
4.1.1.2 รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ อัน
เป็นการส่งเสริมการบริหารงานที่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วม 
4.1.1.3 ประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
ของรัฐ 
 

4.1.1.1.1 ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของาครัฐ 
 
 
 
 
4.1.1.1.2 ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของรัฐ 
4.1.1.1.3 ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยและเชื่อมั่นเมื่อ
อยู่ในการดูแลของรัฐมาก
ขึ้น 
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 4.2ประชาชนในทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนช่วยเหลือ
การสร้างเสริมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4.2.1.  คําสั่งแต่งตั้ง
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาค
ส่วนต่างๆ ที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ การ
เชิดชูเกียรติคุณเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 
4.2.2 กิจกรรม/โครงการ
การเข้ามามีส่วนร่วมของ
กลุ่มประชาสังคมต่างๆ ใน
การส่งเสริมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.1 เปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ การเชิดชู
เกียรติคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น หรือกิจกรรมในการสร้าง
เสริมจริยธรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
4.2.2.1 ร่วมเป็นเครือข่ายภาคราชการ-
ภาคเอกชน- สถาบันการศึกษา หรือเป็นการ
จัดกิจกรรมร่วมในรูปแบบอื่น ทํากิจกรรมใน
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility หรือ 
Creating shared value)  เพื่อขับเคลื่อนให้
เกิดสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 
4.2.2.2 ให้องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจํานวนการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน และรายละเอียด
กิจกรรมที่มีการดําเนินร่วมที่ดีเด่นเป็น
ต้นแบบรายงานให้ กมจ. ทราบ ผ่าน 
สํานักงาน กพ. เป็นประจําทุกปี  

4.2.1.1.1  ประชาชน 
ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
พัฒนาภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
รณรงค์ การเชิดชูเกียรติ
คุณเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
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 4.3 เปิดช่องโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

4.3.1 จํานวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือสอบถาม
เกี่ยวกับประเด็นข้อกังวล
ของประชาชน หรือการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ล่อแหลมทางจริยธรรม 

4.3.1.1 จัดมุม หน่วย หรือสายด่วนรับแจ้ง
ข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยแก่ประชาชน 
4.3.1.2 จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
สอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อกังวลของ
ประชาชน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ล่อแหลมทางจริยธรรม 
4.3.1.3 สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับทราบถึงการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน จัดประชุมชี้แจงประโยชน์ของการ
ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในสังกัดรับทราบเพื่อกระตุ้นให้ระมัดระวัง
ไม่ประพฤติปฏิบัติในพฤติกรรมที่เป็นการ
ละเมิดจริยธรรม 
4.3.1.4 กรณีข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลด้าน
จริยธรรมเป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าเข้าข่าย
เป็นพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมหรือไม่ ให้
หน่วยงานส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับมอบ
ภารกิจด้านการส่งเสริมจริยธรรมรายงานไป
ยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อวินิจฉัย

4.3.1.1.1 ประชาชน
สามารถร้องเรียนหรือ
สอบถามเกี่ยวกับประเด็น
ข้อกังวลของประชาชน 
หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นล่อแหลมทาง
จริยธรรมได้ 
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และกําหนดกฎ กติกา แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป 
4.3.1.5 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างสังคม-วัฒนธรรมเชิงจริยธรรม
ขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวัง และติดตามการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ ทางสังคม เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
ทางจริยธรรมรูปแบบใหม่ 
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ด้านที่ 5 การสื่อสารและการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และเปลี่ยนทศันคติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการกระทําผิด 
ประเด็นความท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค ์

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปลี่ยน
ทัศนคติเรื่องการทําผิด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มี
เพียงการกระทําที่ผิดหรือถูก
เท่านั้น “ไม่ยอมรับการ
กระทําผิดสเีทาอีกต่อไป" 

5.1 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านมาตรฐาน
จริยธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชน 

5.1.1 โครงการรณรงค์
เสริมสร้างความตระหนักรู้
ต่อความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม 
5.1.2 ดัชนีความรับรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม (Ethical 
Standard Perception 
Index) และเผยแพร่ผลการ
จัดอันดับด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน
ภาครัฐอยู่ในระดับ 95% 
ขึ้นไป 

5.1.1.1 ใช้เทคนิควิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ ใน
การนําเสนอเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจ
ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และให้
เข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนซึ่งยัง
ขาดความสนใจให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1.1.2 กระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจประเด็น
เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือประเด็นสีเทาทาง
จริยธรรม เพื่อกดดันให้พฤติกรรมสีเทา
หายไป  
5.1.1.3 ใช้ช่องทาง Social Media อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการรงณรงค์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านจริยธรรมเนื่องจากเป็นสื่อ
ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจมาก
ที่สุด 
5.1.1.4 จัดทําโครงการรงณรงค์ที่แปลกใหม่ 
เข้าถึงง่าย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
5.1.1.5 ใช้บุคคลซึ่งได้รับการเชิดชูด้าน
จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม อาทิ 

5.1.1.1.1 เกิดการ
แข่งขันระหว่าง
หน่วยในการจัด
อันดับด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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ดารานักแสดง นางสาวไทย  ในการดึงดูด
ความสนใจจากสังคมในด้านจริยธรรม 
5.1.2.1 จัดทํา ดัชนีความรับรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard 
Perception Index) และเผยแพร่ผลการจัด
อันดับด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งสามารถเป็น
กลไกควบคุมทางสังคมด้วยอีกทางหนึ่ง 

 5.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถาบันหลัก อัน
ประกอบด้วย ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

5.2.1 กิจกรรม/โครงการ
รณรงค์สื่อสารกับประชาชน
ในประเทศเรื่องบทบาทและ
ความสําคัญของสถาบัน
หลัก 3 สถาบันในสังคม 

5.2.1.1 สร้างความร่วมมือกับสื่อหลักและสื่อ
รอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ 
5.2.1.2 เน้นย้ําความสําคัญของการถวายสัตย์
ปฏิญาณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานคอยกํากับไม่ให้
ละเมิดทางจริยธรรม 

5.2.1.1.1 เพื่อสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อ
สถาบันหลัก ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่
สําคัญอย่างหนึ่งใน
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

 5.3 เปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมการกระทําผิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5.3.1  การมอบรางวัล
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดํารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
อาทิ การน้อมนําหลัก

5.3.1.1 ใช้แนวคิดข้าราชการเพื่อประชาชน 
ในการกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่รัฐตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประพฤติตนตาม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ  

1.
ชิดชูเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ดํารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
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เศรษฐกิจพอเพียง 
5.3.2 ผลการสาํรวจทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐทุก
ระดับอยู่ในจํานวน 95% 
ขึ้นไป 

5.3.1.2 สื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
อาทิ การน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
5.3.2.1 สํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกปีเพื่อสํารวจ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติที่
ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

สังคม อาทิ การ
น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.3.1.1.2 เพื่อสร้าง
การยอมรับและ
ความเคารพซึ่งกัน
และกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชน 
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3.2 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับ 
    เจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

3.2.1 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลาง   
  3.2.1.1 การสร้างมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยรูปแบบใน
การขับเคลื่อนหลักคือการจัดทําคู่มืออธิบายและกําหนดพฤติกรรมให้นําไปปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
ข้าราชการท้ังหมดให้เสร็จสิ้นและมีการแจกจ่ายสู่หน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเร็ว นอกจากน้ันหน่วยงาน
ส่วนกลางจะต้องมีการกําหนดมาตรการหรือนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่ชัดเจน ช้ีให้เห็นถึง
พฤติกรรมหรือประเด็นล่อแหลมที่เป็นพฤติกรรมในการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐในหน่วยงานของ
ตนเอง 

3.2.1.2 การแก้ ไขปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมเดิมให้สามารถทํางานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบในการขับเคล่ือนในส่วนน้ีคือการจัดต้ังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมจริยธรรมท่ีชัดเจนในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานรวมถึงให้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรมในองค์กรให้เพียงพอกับภาระและหน้าท่ีในการทํางาน นอกจากน้ีหน่วยงาน
ดังกล่าวควรมีการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษากรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรมเพ่ือ
ให้บริการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาครวมถึงกําหนดมาตรการและกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการ
ละเมิดจริยธรรม เช่นการแจ้งข้อร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตแบบไม่เปิดเผยตัวผู้ร้อง เป็นต้น ท้ังน้ีให้คํานึงถึงกรณี
การกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิควบคู่ไปด้วย 

3.2.1.3 ควรมีการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล ท่ีมีการนํา
เง่ือนไขด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การแต่งต้ังโยกย้ายบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง โดยรูปแบบในการขับเคลื่อนคือ ให้มี
การจัดทําคะแนนด้านจริยธรรม เพ่ือใช้เป็นคะแนนประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลากร
ภาครัฐรายบุคคล รวมถึงให้มีการวัดผลทางจริยธรรมของผู้บริหารด้วยแบบประเมินบุคลิกภาพ (Personality 
Inventory) ก่อนเข้ารับตําแหน่งในทุกตําแหน่ง ซ่ึงหากท่านใดไม่ผ่านการทดสอบให้คณะกรรมการผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมท่ีจะดํารงตําแหน่งหรือไม่ 

3.2.1.4 หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ท้ังประชาชน 
เอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม สนใจติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมการบริหารงานท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยรูปแบบในการขับเคล่ือนคือให้มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม หรือในศูนย์ให้คําปรึกษา
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กรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรม เช่นเดียวกันกับแนวคิดของการใช้ระบบคณะ
ลูกขุนในการพิจารณาคดี 

3.2.1.5 ควรมีการสื่อสารและการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่ ผ่านรูปแบบการขับเคลื่อน
ลักษณะเดียวกันกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ท่ีประสบความสําเร็จเช่นแคมเปญ “ให้เหล้า = แช่ง” โดยให้มีการจัดทําแคมเปญท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
จริยธรรม เช่น “เทาๆ = โกง” หรือ “ตามนํ้า = เลว” เป็นต้น 

3.2.1.6 ควรจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการด้านจริยธรรมของหน่วยงานประจําปี                
ในทุกปีงบประมาณท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค โดยทําการเก็บข้อมูลข้าราชการในหน่วยงานทุกคน            
และเก็บข้อมูลกับประชาชนผู้มาใช้บริการทุกคน เพ่ือนําผลคะแนนดังกล่าวมาประกอบการประเมินผล               
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐรายบุคคล 

3.2.2 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาค  

ในด้านข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาคน้ันมีความสอดคล้องกันกับข้อเสนอสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
ส่วนกลาง ดังน้ี 

3.2.2.1 เม่ือมีการจัดทําคู่มืออธิบายและกําหนดพฤติกรรมให้นําไปปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมจากส่วนกลางแล้วน้ัน หน้าท่ีของส่วนภูมิภาคคือการนําเอาคู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติใช้รวมถึงกําหนด
เป็นมาตรการหรือนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังหมด 
ในทางกลับกันเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนภูมิภาคจะต้องรายงานพฤติกรรมหรือประเด็นล่อแหลมที่เป็นพฤติกรรมใน
การละเมิดจริยธรรมท่ีพบเจอรายงานกลับเพ่ือเป็นข้อมูลให้ส่วนกลางใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.2.2.2 เม่ือมีการจัดต้ังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจนรวมถึงมีการจัดต้ังศูนย์ให้
คําปรึกษากรณีมีข้อหารือเก่ียวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรมเพ่ือให้บริการกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคแล้ว หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะต้องพัฒนากลไกในการกระตุ้นการรายงานพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมต่อ
ศูนย์ให้คําปรึกษาดังกล่าวรวมถึงให้ความร่วมมือในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบกลั่นกลองกรณีการ
กลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธ์ิอยู่เสมอ 

3.2.2.3 เม่ือหน่วยงานส่วนกลางเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรมแล้ว หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคควรใช้รูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินข้อ
พิพาท เชิงจริยธรรมของข้าราชการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของการใช้ระบบคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี 
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3.2.2.4 หากมีการจัดทําแคมเปญท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมเกิดข้ึน หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคมีหน้าท่ีสนับสนุนและช่วยเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่หลักคิดในการยกระดับมาตรฐานจริยธรรม
ภาครัฐให้ข้าราชการทุกคนมีมาตรฐานจริยธรรมท่ีสูงข้ึน เป็นท่ีพ่ึงและเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชนตาม
วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้  

 
3.2.3 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานด้านการ

ส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีสามารถดําเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง                  
(Quick Win) 

 
Quick Win แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ให้แต่ละหน่วยงานจัดทําคู่มือ Do & Don’t เพ่ือลดความสับสนเก่ียวกับพฤติ
กรรรมสีเทาและเป็นแนวทางง่ายๆในการการประพฤติตนทางจริยธรรม  

 จัดให้มีการบันทึกพฤติกรรมสีขาว (พฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์) ใน
ระบบท่ีเหมาะและสามารถติดตามพัฒนาการในระดับบุคคลได้ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมส่วนบุคคล ท้ังน้ีการบันทึกน้ีควร
แปลงเป็นคะแนนซ่ึงมีผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต เช่น การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน่ง หรือข้ึนเงินเดือน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  จัดทีมให้คําปรึกษาในแต่ละหน่วยงานท่ีสามารถตอบคําถามทางจริยธรรม 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีคลุมเครือ (สีเทาๆ) ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้การดําเนินงาน
ทําได้ต่อเน่ือง ถูกต้อง และรวดเร็ว  

 พัฒนาช่องทางส่ือสารโดยตรงถึง ก.ม.จ. ให้สามารถฝากเรื่องและตอบปัญหา
เร่งด่วนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้   

 มีเวทีประกวดแนวคิด/วิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการตัดสิน
และให้รางวัล โดยอาจให้ผู้ชนะเป็นแกนนําในการสร้างทีมทีปรึกษาทาง
จริยธรรมและรณรงค์ผลักดันประเด็นท่ีต้องการแก้ไข  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  จัดทําแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสําหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก
เข้าสู่ระบบราชการ เพ่ือให้ทราบความสําคัญของการส่งเสริมจริยธรรมต้ังแต่
แรกเข้าทํางาน 

 จัดทําเครืองมือการประเมินพฤติกรรมการทํางานภายใต้กรอบจริยธรรมเพ่ือวัด
ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนและหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีการประเมินควร
มีท้ังแนวด่ิงและแนวราบควบคู่กัน 
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Quick Win แนวทาง 

 
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นท้าทาย

ทางจริยธรรมใหม่ๆ  อาทิ digital ethics and privacy จนได้ข้อสรุปท่ีเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําไป
แก้ปัญหาภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา ทํากิจกรรมในรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ Creating 
shared value) เป็นระยะและมีความต่อเน่ืองเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคม-
วัฒนธรรมทางจริยธรรม  

 จัดกิจกรรมบริการสังคมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือถือโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและนํามาเป็นแนวทางปรับปรุงการส่งเสริม
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  กระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือประเด็นสีเทาทาง
จริยธรรม โดยการสร้างเน้ือหาท่ีดึงดูดความสนใจ  

 เลือกประเด็นปัญหาเล็ก ๆ ทางจริยธรรมท่ีใกล้ตัวประชาชนมาทําแคมเปญ
รณรงค์ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท้ังน้ี
อาจใช้social media ร่วมกับสื่อกระแสหลัก 

 จั ด กิ จกรรม พิ เศษ  (Special events) ท่ี เ ข้ า ถึ ง ง่ายแ ต่ มี ป ระ เด็ น แล ะ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน เพ่ือสอดแทรกค่านิยมทางจริยธรรมแก่สังคม 

 เน้นยํ่าความภูมิใจและความทรงเกียรติของการผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบัน
หลักของชาติเป็นพ้ืนฐานคอยกํากับไม่ให้ละเมิดพฤติกรรมทางจริยธรรม  

 ใช้แนวคิดข้าราชการของประชาชน คอยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าท่ีรัฐตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประพฤติตนตามจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน  
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