ยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
“การศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :
การจัดทายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ”

เสนอ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

โดย
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์

1
1
2

บทที่ 2 กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
2.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์
2.3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการกาหนดแนวการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์
2.3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม
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 การนาประเด็น SWOT มากาหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2.5.3 สรุปประเด็นท้ายเชิงกลยุทธ์สาคัญที่ต้องการมุ่งเน้นเพื่อ
นาไปกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรม

3
4
8

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
3.1 การกาหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
3.1.1 วิสัยทัศน์
3.1.2 พันธกิจ
3.1.3 เป้าหมาย

62
63
63
63
63

(2)

24
27
28
32
46
46
49
55
55
57
60

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.1.4 ยุทธศาสตร์
 ด้านที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ภายในหน่วยงานของรัฐ
 ด้านที่ 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหาร
การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานและทุกระดับ
 ด้านที่ 3 พัฒนาระบบที่เอื้อให้นาการส่งเสริมจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
 ด้านที่ 4 รวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรม
ทางจริยธรรม
 ด้านที่ 5 การสื่อสารและการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่
เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเปลี่ยนทัศนคติ
เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการกระทาผิด
3.2 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและ
รูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.2.1 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในส่วนกลาง
3.2.2 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในส่วนภูมิภาค
3.2.3 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อน
งานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่สามารถดาเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win)

(3)

63
65
67

74
80
84

87

87
88
89

บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (4) บัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในการจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีออก
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ งประกาศใช้เมื่ อ วัน ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 และ
มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก สํ าคั ญ ในการจัด ทํ าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่ อเป็ นหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
การจัดทําประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ทั้ งนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 ดั งกล่ าวได้ กํ าหนดให้ มี ค ณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็ นผู้กํ าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกํ ากับติ ดตามดู แลกลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการในการรักษาจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
การบั งคั บใช้ประมวลจริยธรรมตามกฎหมายนี้ กํ าหนดหลักเกณฑ์ ในการจัด ทําประมวลจริยธรรม รวมถึ ง
ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม (ศจ.) ขึ้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม
คุณ ธรรมและจริยธรรมให้ แก่ข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มาตรา 8 กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ. จึงทําให้ ศจ. มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุม

1

ข้าราชการประเภทต่าง ๆ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับ
ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานภาครัฐในฝ่ายบริหาร หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวง
ทบวง กรม รวมถึ ง ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเป็ น กรม ข้ า ราชการการเมื อ ง ข้ า ราชการและบุ ค ลากร
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กร
อิสระ ศาล และองค์กรอัยการ ในจํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้จําแนกเป็นข้าราชการ 1,334,893
คน พนั ก งานจ้ าง 243,687 คน พนั ก งานราชการ 145,374 คน ลู ก จ้ างประจํ า 138,723 คน และลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว 229,630 คน ข้าราชการตํารวจ 219,642 คน1 และข้าราชการทหาร ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
จํานวน 430,209 นาย ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีจํานวนทั้งหมด 2,742,158 คน
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จึงจําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่ครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ.2562
จึงมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.ม.จ. และมีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ภายใต้คําแนะนําและให้คําปรึกษา
ของ ก.ม.จ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้เป็น
ทั้งคนเก่งและคนดีตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนที่จะนําไปสู่การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยที่บริหารประเทศโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต
เป็นคุณธรรมสูงสุดเพื่อการมุ่งไปสู่ การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เป็ น กรอบและกลไกในการขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น การรั ก ษาจริ ย ธรรมและส่ งเสริ ม พั ฒ นา
จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2567
2.2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
การพั ฒ นาชาติระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิ รูปประเทศด้ านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อีกทั้งยังและเป็นภาพต่อสําคัญในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 อ้างอิงข้อมูลใน กําลังคนภาครัฐ 2561: ในฝ่ายพลเรือน https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/9786165482066-thaigov-manpower-2561.pdf
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บทที่ 2
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
การดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้
ได้ออกแบบให้มีกระบวนการทํางานโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านโดยยึดโยงกับแนวโน้ม (Trends)
และแนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ แนวคิ ด ทางวิ ช าการในการส่ ง เสริ ม
ด้านจริยธรรม การรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ ในต่างประเทศที่มีผลต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตโดยได้สํารวจและวิเคราะห์
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจในประเทศจากกรณีศึกษา
การศึกษาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐฉบับต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านมาตรฐานจริ ย ธรรมและการส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ และการจั ด สั ม มนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมสําหรับเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่ งกระบวนการเหล่ านี้ เป็ นข้อ มู ลสํ าคั ญ ในการกํ าหนดยุท ธศาสตร์
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ในการออกแบบกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation) ได้แบ่งขั้นตอนและเนื้อหา
ออกเป็นลําดับเพื่อให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
2.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์
2.3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์
2.3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม
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 สรุปประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) ดังนี้
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีการให้ความหมายของคําว่า “จริยธรรม” คือธรรม
ที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม ว่าด้วยกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของ
มนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทําให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูกผิด ควร
ไม่ควร คือการบ่มเพาะคุณธรรมลงไปในจิตใจจนสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ในมาตรา 5 ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน
จริยธรรมว่ าเป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารประพฤติ ป ฏิ บัติ อ ย่ างมี คุ ณ ธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ โดยมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่ าวจะถูก นํ ามาใช้ เป็ นหลั กสํ าคั ญ ในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่ วยงานของรัฐที่ จะ
กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา ตลอดจนการ
ดํารงตนในการกระทําความดีและละเว้นความชั่ว
ดวงเดือน พันธุมนาวิน2 ได้สรุปว่าจริยธรรม (Morality) มีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม คุณธรรม
ค่านิยม กฎระเบียบ และศาสนา ทั้งนี้เพราะจริยธรรม คือ ระบบของพฤติกรรมการทําดี ละเว้นชั่ว ซึ่งการที่คน
จะทําความดีหรือไม่นั้นขึ้นกับ ‘สาเหตุภายใน’ และ ‘สาเหตุภายนอก’ โดยสาเหตุภายในนั้นหมายความถึง
ลักษณะทางจิตใจของตัวบุคคลเองที่จะตัดสินใจทําความดีละเว้นความชั่ว เช่น ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความ
ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ส่วนสาเหตุภายนอกนั้นหมายความถึงอิทธิพลภายนอกหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น
คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ผู้ร่วมงาน
ในงานเดียวกัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทํางานราชการ 3
ประการ โดยข้าราชการที่เป็นคนดีและเก่งอย่างสมบูรณ์ นั้นจะต้องมีพ ฤติกรรมครบทั้ง 3 ประเภทในคนๆ
เดียวกัน อันได้แก่ พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมในหน้าที่
ราชการ
พฤติ ก รรมของพลเมื อ งดี หมายถึ ง พฤติ ก รรมการทํ าตามกฎหมาย พฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์
พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม นั่นคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ยึดมั่นใน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม
พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถทํางาน
ที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิต มีพฤติกรรม
การพัฒ นาผู้อยู่ในความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม และพฤติกรรมการพัฒ นา
2 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ‘ปกกฎหมายกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม’, วารสารพัฒนาสังคม, 9 (1), 2550
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กลุ่มและสังคมรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
ส่วนพฤติกรรมในหน้าที่ราชการ คือ พฤติกรรมการทํางานเพื่องานราชการ และเพื่อส่วนรวม
เป็นสําคัญ พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ ตลอดจนมี จรรยาในวิชาชีพของตน สามารถ
ปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
สุ จิ ต บุ ญ บงการ 3 ได้ ส รุ ป ความหมายของจริ ย ธรรมว่ าคื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมดี ง าม
ประกอบไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งความหมายของคุณธรรมนั้นหมายความถึงสภาพคุณงามความดี ส่วน
ศีลธรรม หมายความว่าความประพฤติที่ดีที่ชอบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคําว่าจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมต่างก็มี
ความหมายสอดคล้องกันในลักษณะของความประพฤติหรือการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ อย่างไรก็ดีคําว่า
“จริยธรรม” นั้ นมั กจะใช้กั บการประพฤติ ปฏิ บัติ ในการประกอบอาชี พ หรือ ดําเนิ นกิ จการของบุ ค คล เช่ น
จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมทางการเมือง
ในงานเดี ย วกั น นี้ สุ จิ ต บุ ญ บงการ ยั ง ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง “จริ ย ธรรม” กั บ
“จรรยาบรรณ”, “จริยธรรม” กับ “จริยศาสตร์” และ “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย”
ในส่วนของ “จริยธรรม” กับ “จรรยาบรรณ” มักจะมีการใช้สับสน ซึ่งตามรากศัพท์ “จรรยาบรรณ”
นั้ นหมายถึ งหนั งสือ ที่ ว่าด้ วยความประพฤติที่ดีงาม ซึ่งอาจหมายรวมถึงการจัดทํ าประมวลหลัก ของความ
ประพฤติที่ดีงาม หรือการกําหนดกรอบของความประพฤติที่ดีของผู้ประกอบอาชีพการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
(เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณสื่อมวลชน) ซึ่งมักจะมีความสับสนในการใช้ศัพท์ “จรรยาบรรณ” กับ
“จริยธรรม” ซึ่งหากเป็นการประพฤติไม่เหมาะสมที่ถูกต้องต้องเรียกว่า “ไม่มีจริยธรรม” การเรียกว่า “ไม่มี
จรรยาบรรณ” นั้นจะหมายถึงการที่ไม่มีการกําหนดหลักการหรือข้อกําหนดของความประพฤติที่ดีงามไว้ หรือ
อาจกล่าวได้ว่าการประมวลหลักความประพฤติที่ดีงามที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” กับ “ประมวลจริยธรรม” นั้น
เป็นเรื่องเดียวกัน
ความแตกต่างของ “จริยธรรม” กับ “จริยศาสตร์” ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว “จริยธรรม” เป็นเรื่องของ
ความประพฤติ ส่วน “จริยศาสตร์” เป็ นสาขาหนึ่ งของวิชาปรัชญาซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ethics โดย
การศึกษาเรื่อง “จริยศาสตร์” นั้นเป็นการศึกษาถกเถียงกันในเรื่องของคุณค่า ความดี ความถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
แสวงหาคําตอบว่าอะไรคือความดีอะไรคือความถูกต้อง
หากพิจารณา “จริยธรรม” กับ “กฎหมาย” จะเห็นได้ว่าทั้ง “จริยธรรม” และ “กฎหมาย” จะมี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ ต้องการควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่ างสงบสุ ข ซึ่ ง “จริยธรรม” กั บ “กฎหมาย” ในบางครั้งก็ เป็ น เรื่อ งเดี ย วกั น ที่ กํ าหนดโดยค่ านิ ยม หรือ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่จะเป็นตัวกําหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องหรือการกระทําใด
เป็ นเรื่อ งที่ ไม่ เหมาะสมหรือ ไม่ถูก ต้ อ ง โดยรัฐอาจจะออกกฎหมายหรือ กฎข้ อบั งคั บห้ ามมิ ให้ มีก ารกระทํ า
3 สุจิต บุญบงการ ‘คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.’ ใน สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: เดอะ สยาม เฮอริเทจ, 2552
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ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวและกําหนดโทษไว้ กรณีดังกล่าวก็จะถือว่ารัฐได้ออกกฎหมายเป็นข้อห้าม
การกระทําที่เป็นการละเมิดจริยธรรม
อย่างไรก็ดี “จริยธรรม” มีความแตกต่างกับกฎหมาย 4 ประการ ประการแรก คือ จริยธรรมเป็นเรื่อง
ของความประพฤติในระดับสูง ส่วนกฎหมายเป็นการควบคุมความประพฤติในระดับมาตรฐานขั้นต่ําเท่านั้น
จึ งทํ าให้ สิ่งที่ ล ะเมิ ดจริ ยธรรมหลายเรื่อ งไม่ ได้ ถูก กํ าหนดว่าผิด กฎหมาย อย่ างเช่น การทํ าร้ายนั้ นถื อ ว่ าผิ ด
กฎหมายแต่ในแง่มุมของจริยธรรมยังต้องการให้มนุษย์มีความกรุณาปราณีไม่เบียดเบียนกันด้วย ประการที่สอง
กฎหมายนั้นเป็นข้อกําหนดที่บังคับเป็นการทั่วไป ส่วน “จรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นข้อกําหนดทางจริยธรรมนั้นอาจ
ใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาจใช้เฉพาะในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น จรรยาบรรณแพทย์ก็ใช้กับแพทย์เท่านั้น
ไม่ได้มีสภาพบังคับที่ใช้กับคนทั่วไป ประการที่สาม กฎหมายจะมีการกําหนดบทลงโทษและบทบังคับไว้ชัดเจน
ในขณะที่ จ ริ ย ธรรมอาจไม่ ไ ด้ กํ า หนดบทลงโทษไว้ แ ต่ อ าจเป็ น การลงโทษทางสั ง คมก็ ไ ด้ ประการที่ สี่
“จริยธรรม” มักจะเน้นที่การสร้างเสริมหรือพัฒนาจิตสํานึกจากภายในให้คนรู้สึกถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและ
ต้องทําให้สิ่งที่ถูกต้องด้วยสํานึกของตนไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษอย่างที่คนเกรงกลัวกฎหมาย
การควบคุมความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของคนในสังคมนั้นกลไกกฎหมายถือเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
อันมีบทบังคับที่ชัดเจนที่ใช้กับคนในสังคม อย่างไรก็ดีกฎหมายและจริยธรรมแม้จะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
ที่มุ่งให้คนในสังคมทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ละเมิ ดจริ ยธรรมของบุ ค คลในทุ ก ๆ เรื่อ งได้ ในทางตรงกั น ข้ ามการสร้างสั งคมสงบสุ ขจําเป็ น ต้ อ งใช้ ห ลั ก
จริยธรรมเข้ามาเสริมแทนการใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวกฎหมายเองก็มีข้อจํากัดหลายประการ
ทั้งกระบวนการออกกฎหมายมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือจําเป็นต้องขึ้นกับการต่อรองทางการเมือง การกําหนด
ตัวบทกฎหมายโดยละเอียดเกินไปไม่สามารถทําได้เนื่องจากจะทําให้กฎหมายขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นข้อจํากัดที่ทําให้กฎหมายมักจะมีช่องโหว่ให้คนไม่ดีสามารถหา
ช่องโหว่ของกฎหมายเอาตัวรอดได้เสมอ
จริ ย ธรรมนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ และน่ า สนใจ ยกตั ว อย่ า งจากกรณี ศึ ก ษาตั ว อย่ า งของ
แซนเดล ไมเคิล4 จากหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรม
ไว้ว่า ปัญหาทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องสําคัญและอาจส่งผลถึงกับให้สังคมเกิดความระส่ําระส่ายได้ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีประชาชนชาวอเมริกาได้แสดงความไม่พอใจในวงกว้างและรู้สึกแค้นเคืองต่อสถาบันการเงินในช่วงที่มี
วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 จากกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปอุ้มสถาบันทาง
การเงินโดยใช้งบประมาณของรัฐจํานวนมาก แต่กลับปรากฏว่าสถาบันการเงินที่ได้รับเงินช่วยเหลือกลับยัง
จ่ายเงินโบนัสจํานวนมากให้กับผู้บริหารสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินดังกล่าว การจ่ายเงิน
โบนั สของบริษัทที่ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐให้กับผู้บริหารนั้นไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายบังคับไว้ แต่กลับมี
ประเด็ น ทางจริย ธรรมจากการที่ ป ระชาชนมองว่าผู้ บริ หารสถาบั น การเงิน ไม่ ค วรจะได้ รับ โบนั ส เนื่ อ งจาก
4Sandel M. J., JUSTICE: What’s the Right Thing to Do?, New York: Farrar Straus Giroux, 2009
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ประชาชนไม่พอใจว่าบริษัทกําลังเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้กับผู้บริหารซึ่งบริหารงานล้มเหลว และ
แสดงให้เห็นถึงความโลภของผู้บริหารสถาบันการเงินที่ไม่ยอมเสียสละในช่วงวิกฤตและขาดความสํานึกว่า
บริษัทได้รับเงินสนับสนุนมาจากที่ใด แม้ในภายหลังจะมีการกดดันจากรัฐในการเสนอเก็บภาษีจํานวนมากจาก
การเงินจ่ายให้กับผู้บริหารและมีการกดดันจากสังคมจนทําให้ผู้บริหารสถาบันการเงินยอมคืนเงินโบนัสก็ตาม
ทว่าประเด็นทางจริยธรรมดังกล่าวได้ทําให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจและไม่สนับสนุนนโยบายที่จะให้รัฐ
ใช้งบประมาณไปอุ้มสถาบันทางการเงินอีก ทั้งที่ในช่วงแรกประชาชนส่วนใหญ่ต่างเข้าใจการที่รัฐต้องใช้เงินของ
รัฐไปอุ้มสถาบันการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากกรณีศึกษาที่แซนเดิลยกมานี้แสดงให้เห็นปัญหา
ของการละเมิดจริยธรรมที่ส่งผลรัฐขาดความน่าเชื่อถือ ขาดศรัทธา และขาดความชอบธรรมได้ ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบในวงกว้างและสร้างความเสียหายได้มากกว่าการละเมิดกฎหมายเสียอีกแม้ในบางครั้งตัวรัฐเอง
ไม่ได้เป็นผู้ละเมิดจริยธรรมโดยตรง พร้องกับแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดของกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ อันเนื่องมาจากสถานะของกฎหมายในการเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติในระดับมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของบุคคลในทุก ๆ เรื่องได้ดังที่กล่าวไปแล้ว
ในหนังสือเรื่องเดียวกันแซนเดลได้แสดงให้เห็นว่าบ่อยครั้งประเด็นทางจริยธรรมมักจะถูกนํามาเป็นข้อ
ถกเถียง ยกตัวอย่างการออกกฎหมายควบคุมโสเภณี ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรมเนื่องจากเป็น
การควบคุมพฤติกรรมที่ขัดกับศีลธรรม แต่ในอีกมุมมองหนึ่งทางจริยธรรมก็อาจมองว่าหากเป็นการค้าประเวณี
ด้วยความยินยอมก็น่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ค้าประเวณีตามหลักค่านิยมเสรีนิยมซึ่งเป็นความเชื่อทาง
จริยธรรมอีกแนวหนึ่งรวมถึงรัฐจะได้มีโอกาสเข้าถึงและช่วยเหลือดูแลหญิงโสเภณีได้ทั่วถึงขึ้น หรือการกําหนด
โควต้าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้กับคนผิวสีซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรม
ทางจริยธรรมเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจถูกมองว่าเป็นการตอกย้ําตีตรา
สร้างความด้อยค่าให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่นเดียวกับกรณีผู้คนควรมีสิทธิโดยชอบธรรมหรือไม่ที่จะจบชีวิตตัวเอง
หรือบ่อยครั้งที่คุณ ค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองอย่างเช่นในกรณี ที่จริยธรรมความผูกพั นภักดีใน
ครอบครัวอาจเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีที่ต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับ
ญาติพี่น้องที่กําลังกระทําผิดหรือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม ประเด็นทางจริยธรรมเหล่านี้ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้
ข้อสรุปที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าในสังคมไม่อาจจะมีแค่กฎหมายหรือหลักจริยธรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น แต่จะต้องมีทั้งสองอย่างทํางานควบคู่กันในระดับการควบคุมระดับต้นและการควบคุมระดับสูง
สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประวีณ ณ นคร (2555)5 สรุปความเรื่องจริยธรรมในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง “สภาพที่ทรงไว้ซึ่ง
ความประพฤติโดยชอบ” (น.6) ทั้งนี้การจะรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐได้จะต้องระวังดูแล ป้องกัน และ
5 ประวีณ ณ นคร. การบรรยายเรื่อง ปรัชญา และแนวคิดหลักเกี่ยว 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. เจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนระวังในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมและไม่ฝ่าฝืนข้อ
ปฏิบัติทางจริยธรรม
2. ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เกี่ยวข้องและสังคม ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่รัฐมีจริยธรรม
3. ผู้บังคับบัญชา องค์กรผู้เกี่ยวข้องและสังคม ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางจริยธรรม
4. ผู้บังคับบัญชาเยียวยาโดยดําเนินการลงโทษ (Punishment) หรือแก้ไข (Correction) แก่เจ้าหน้าที่
รัฐผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม
กล่ า วโดยสรุ ป จริ ย ธรรมเป็ น ลั ก ษณะของความประพฤติ ที่ เหมาะสม ถู ก ต้ อ ง ชอบธรรม โดย
ตัวจริยธรรมเองไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นลักษณะพฤติกรรมที่สูงกว่ากฎหมาย การละเมิดจริยธรรมจึงอาจไม่ได้เป็น
ความผิด ตามกฎหมายแต่บางครั้งก็ อาจมีการกําหนดกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ เพื่ อ ห้ามการกระทํ าผิดที่เป็ น
การละเมิ ด ศี ล ธรรมหรื อ จริย ธรรมขึ้ น มาก็ ได้ กฎหมายอาจมี บ ทบาทไม่ ม ากนั ก ต่ อ การควบคุ ม พฤติ ก รรม
ทางสังคม ซึ่งจริยธรรมจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้สังคมสงบสุขและทําให้ผู้คนในสังคมเห็นแก่ส่วนรวม
กฎหมายและจริย ธรรมจึ งมี บ ทบาทเสริม ซึ่ งกั น และกั น นอกจากนี้ จ ริย ธรรมยั งเป็ น เรื่ องสํ าคั ญ เนื่ อ งจาก
เป็ น ประเด็ น ที่ เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาซึ่ งการละเมิ ด จริ ย ธรรมนั้ น อาจส่ งผลกระทบในวงกว้ างและ
สร้างความเสี ยหายได้ มาก จริยธรรมเป็ นเรื่องของความถูก ต้อ ง ชั่ ว ดี ซึ่ งอาจเป็นประเด็นถกเถียง โดยใน
ปัจจุบันได้มีความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อรับรองมาตรฐานทางจริยธรรมและควบคุมการประพฤติ
ผิดจริยธรรมขึ้น โดยในประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ที่กําหนดให้มีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลไกการรักษาจริยธรรม
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างเสริมสังคมสันติสุข สร้างความเสียสละและเห็นแก่ส่วนร่วมให้คนในสังคม
อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักจริยธรรมให้กลับมาสู่สังคมไทย อย่างไรก็ตามจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็
ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งเจ้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา องค์กรของรัฐและสังคมร่วมมือกันในการ
ดูแล ป้องกัน และเยียวยา
2.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ภาครัฐระดับต่าง ๆ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการจัด ทํ ายุ ทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่ งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ ได้ มี
การศึกษาวิเคราะห์ถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแนวนโยบายภาครัฐ
อื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่งของการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยมีประเด็นดังนี้
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2.2.1 กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม
ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศักราช 2560 ได้ระบุ ว่าจริยธรรมถือเป็ นหลัก
สําคัญของรัฐธรรมนูญโดยมีการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นหลักสําคัญตั้งแต่เหตุผลของ
การประกาศรัฐธรรมนูญดังนี้
“...การปกครองของประเทศไทยได้ ดํ า รงเจตนารมณ์ ยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพิ่ มเติม และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่น
เรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้
เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทําให้การบังคับ
ใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม...” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณ ธรรมและจริยธรรมถือเป็ นปั จจัยพื้ นฐานสําคัญ ต่อการพั ฒ นาระบบ
การเมืองการปกครอง แก้ไขความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อฉลและบิดเบือนอํานาจ
นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังมีบทบัญญัติอีกหลายส่วนที่กล่าวถึงเรื่องจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นใน
มาตรา 27 ที่กล่าวถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ยังมีข้อยกเว้นทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 วรรคห้า ดังนี้
“บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” และที่สําคัญในมาตรา 76 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา
128 ในหมวดรัฐสภา และมาตรา 219 ในหมวดองค์กรอิสระ ได้กําหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม และการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในองค์กรอิสระ
“มาตรา 76 วรรคสาม รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว”
“มาตรา 128 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก และ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานสภา รองประธานสภา เรื่ อ งหรื อ กิ จ การอั น เป็ น หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การ
เสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา
การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป
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การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอํานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ”
“มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับ
แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับ
ได้ ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง
ในการจั ด ทํ ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ งให้ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของสภาผู้ แทนราษฎร
วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นเรื่อง
สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” นั้นถือเป็ น
ลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตามมาตรา 160 (5) และเป็นลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 202 (10)
จากบทบัญ ญั ติของรัฐธรรมนู ญ ที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้นได้แสดงให้ เห็นถึ งความสําคัญ ของมาตรฐาน
จริยธรรมซึ่งรัฐธรรมนู ญ ให้ มีการกํ าหนดมาตรฐานจริยธรรมและให้ มีก ารกํ าหนดประมวลจริยธรรมให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในองค์กรอิสระ และมีบทบังคับในการควบคุมการกระทําอันเป็นการฝ่า
ฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครอบคลุมทุกองค์กร
2.2.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในการจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีออก
กฎหมายพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งเพิ่ งประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.
2562 และมีผลบั งคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้ นไป เพื่ อใช้เป็นหลักสําคัญ ในการจัดทํ า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดทําประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยสาระสําคัญของกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวมีดังนี้
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พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐอันได้แก่ กระทรวง
ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ไม่ได้ใช้บังคับแก่หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ
ศาล และองค์กรอัยการซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและมีหลักเกณฑ์และการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามกฎหมายในที่นี้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
สาระสําคัญของมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการระบุไว้ใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดังนี้
“มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งจะต้องประกอบด้วย
1) ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวนี้ให้ใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ของรัฐที่ จ ะกําหนดเป็ น หลั ก เกณฑ์ ในการปฏิ บัติ ตนของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ เกี่ ยวกั บ สภาพคุ ณ งามความดี ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสําหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทําหรือไม่ควร
กระทํา ตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและละเว้นความชั่ว”
กําหนดให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐโดยให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 6 แห่งกฎหมายดังกล่าว ซึ่งองค์กรกลางการบริหารบุคคลภาครัฐในที่นี้หมายความถึงคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท
นั้น รวมทั้ งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุ คคลของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทําประมวล
จริยธรรม
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1) คณะรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการการเมือง
2) สภากลาโหม สําหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
3) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สําหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) คณะกรรมการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม องค์ ก ารมหาชน สํ าหรับ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ าที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้กําหนดนโยบาย
แนวทาง มาตรการ และกํากับติดตามดูแลกลไกในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการใน
การรัก ษาจริยธรรมสํ าหรับเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ และการบั งคั บ ใช้ ประมวลจริย ธรรมตามกฎหมายนี้ กํ าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดทําประมวลจริยธรรม รวมถึงตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย
พร้อมกันนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีการกําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ กําหนดตัวผู้รับผิดชอบการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน การส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ความรู้ ในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการกําหนดกรอบการรายงานเสนอต่อ ก.ม.จ. ในทุกสิ้นปีงบประมาณ
นอกจากนี้ในบทเฉพาะกาลยังได้กําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทําประมวลจริยธรรมไว้ด้วยว่าเมื่อ
ก.ม.จ. ได้ ป ระกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ อ งค์ ก รกลาง
บริหารงานบุคคลและองค์กรองค์กรอื่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทําประมวลจริยธรรมตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
จัดทําประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กําหนด ทั้งนี้บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ
ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
การกําหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานภาครัฐในกํากับฝ่ายบริหาร ไม่รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ
และองค์กรอิสระ โดยในกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีหลักมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของประเทศไทย 7 ประการ ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการจัดทําประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการขับเคลื่อนการจัดทําประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
มี ก.ม.จ. และองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของรัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดย ก.ม.จ. จะเป็นผู้กําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการพร้อมกํากับติดตามดูแลกระบวนการรักษาจริยธรรม โดยมีองค์กรกลาง
การบริหารงานบุคคลในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการและมีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เป็นศูนย์กลางการประสานงาน โดยหลักการสําคัญ ในการกําหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในกฎหมาย
รัฐ ธรรมนู ญ และกํ า หนดเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 นั้ น เป็ น ความพยายาม
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ในการออกกฎหมายเพื่ อควบคุ มความประพฤติท างจริยธรรมเพื่ อ ให้ ประมวลจริยธรรมมี สภาพบั งคับทาง
กฎหมาย และมีกลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการสร้างเสริมและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) จัดทําขึ้นมาอย่าง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศ
ไทย ที่กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมและ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ งในการบู รณาการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นสามด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล ที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยได้ มี ค วามพยายามในการแก้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต มาโดยตลอด โดยใน
ระดับประเทศได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกห้วงระยะ 5 ปี โดย
ดําเนินการมาแล้ว 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 1 พ.ศ.2551-2555 และระยะที่ 2 พ.ศ.2556-2560 ในปัจจุบันอยู่
ภายใต้กรอบการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.25612565) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560- 2579) โดยถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อนําไปปฏิบัติใช้อย่างบูรณาการร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ได้มีการกําหนดเป้าหมายเพื่อสร้าง
สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน ให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ให้การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว
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เป็ น ธรรม และได้ รับ ความร่วมมื อจากประชาชน และดั ชนี ก ารรับ รู ้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ด้านที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้านที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ด้านที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ด้านที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ด้านที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
2.3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อวางรากฐานการพัฒ นาไปสู่ประเทศที่มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล อีกทั้ง
ประชาชนในสั งคมมี โอกาสทั ด เที ยมกั น และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี มี ส่ วนร่วมในการพั ฒ นาประเทศและการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนการปฏิรูปประเทศนี้พัฒนาขึ้นมา
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยหวังก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศคือ
1. ประเทศไทยมี ฐานทรั พ ยากรรองรั บ การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ างสมดุ ล ในเชิ งสั งคมและเชิ ง
เศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็น
ธรรม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม
3. ยกระดั บภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม บริก าร และการวิจัยพั ฒ นานวั ตกรรม รวมทั้ งลด
อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศถูกแบ่งออกเป็น 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 และแผนการปฏิ รูปประเทศ พบว่ า มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการนั้ นมี ค วาม
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยกระดับ
ศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ แผนการปฏิรูปด้านดังกล่าวถูกกําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปล่ฎยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
บุคคลให้สามารถดึงดูด รักษาจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
ในขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบนั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในฐานะที่เป็นแนวทางการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้มีผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิ บ าลเข้ ามามี อํ านาจในการปกครองบ้ า นเมื อ ง หรื อ ใช้ อํ า นาจตามอํ าเภอใจ รวมทั้ งส่ งเสริ ม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จากการวิเคราะห์ เนื้ อ หาแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ านการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น และ
แผนการปฏิ รูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน แผนการปฏิรูปทั้ง 2 ด้านนี้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้มีบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มีกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
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โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับเป็นการวางกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มแข็ง
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ดังกล่าวพบว่า มาตรฐานทางจริยธรรมที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านความมั่นคง ในประเด็นด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเป็ นปัจจัยส่งเสริมทางอ้อม สําหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงเช่นกัน ทั้งในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ที่ต้องการปฏิรูปและ
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐและประเทศ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีกลไกจริยธรรมภาครัฐเป็นแนวทางใน
การดําเนินการ และเน้นการทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามทุจริต
ในขณะที่ แผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ อ าจกล่ าวได้ ว่ าเป็ นปั จจั ยส่ งเสริมยุ ท ธศาสตร์ชาติ
ทางอ้อม ที่จะเข้ามาสร้างเสริมคุณธรรมของคนในชาติ
ทั้งนี้เนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นกรอบกลไกในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน
ของสั งคมตั้ งแต่ ร ะดั บ ประชาชน สั งคม และประเทศชาติ มี วั ฒ นธรรมใฝ่ คุ ณ ธรรม แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
มาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐจึงถูกออกแบบให้มีการกําหนดเป้าหมายที่แคบลงโดย
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลัก ซึ่งจะมีทั้งการใช้กลไกส่งเสริมเชิง
บวกและกลไกในการกํ ากั บดู แ ลพฤติ ก รรมของเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐที่ ชัด เจนขึ้ น ในการดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีจริยธรรมอันดีพร้อมกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่ชัดเจน โดย
คาดหวังว่าหากมาตรการทางจริยธรรมเป็นไปด้วยดีก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารงานภาครัฐที่ดี และทําหน้าที่
เป็นส่วนเสริมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกจากกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตดังกล่าวแล้ว กลไกที่สําคัญใน
การผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ซ่ึงคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ
ผลั ก ดั น ให้ ภ าคราชการของประเทศมี คุ ณ ธรรมปลอดทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ก็คือการบูรณาการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมควบคู่กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริม
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จริยธรรมภาครัฐ ด้วยเหตุนี้จึงจะทําให้การส่งเสริมจริยธรรมสามารถเชื่อมโยงสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี
และจะเป็นภาพต่อที่สมบูรณ์ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชาติในมิติของการพัฒนาด้วยคนดีที่มีความ
ยั่งยืน และการสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งประโยชน์สาธารณะและมีประสิทธิภาพ
2.2.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ
การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ถือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.25612580) ซึ่งออกตามพระราชบัญ ญั ติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทํ างานควบคู่ไปกับแผนแม่ บทระดับชาติฉบั บต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้แก่ แผน
ปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559- 2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีรายละเอียดดังนี้
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
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ
ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญควบคู่กับการพัฒนาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์หลักคือ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จําแนกออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญ ญัติมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 พบว่ า มาตรฐานจริ ย ธรรม 7 ประการสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ใน 3 ยุท ธศาสตร์ได้ แก่ ยุ ท ธศาสตร์ชาติ ด้ านความมั่ น คง ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ดังนี้
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1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมข้อ 1 การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถตอบสนองประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
ซึ่งมีแนวทางสําคัญการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสั งคมร่ว มปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ พึ งประสงค์ ได้ แ ก่ การบู ร ณาการเรื่อ งความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนตั้งแต่เยาว์วัย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒ นธรรมของคนในสั งคม และการส่ งเสริม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ วนรวม
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์นี้ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3) ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครั ฐ
กล่าวได้ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สามารถ
ตอบสนองหรือสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหลัก
เนื่องจากพบว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว 6 ประการจากทั้งหมด 7 ประการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งจัดการภาครัฐ (เช่นเดียวกับ
มาตรฐานจริยธรรมที่มุ่งจัดการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือ ภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมของประเทศ
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนี้ ระบุประเด็นที่
ควรดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไว้ เช่น
1) ปรับปรุงและพัฒนาให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งปรับปรุงภาครัฐให้ทันสมัย
2) บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มุ่งมั่นและมีความเป็นมืออาชีพ
3) มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ
4) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาค
ทั้ งนี้ ส ามารถสรุปความสอดคล้ อ งของมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ออกมาเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ความสอดคล้องของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ
7.ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา ระบบการบริห ารจั ด การ
ภาครัฐ

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่ งชาติ และแผนอื่นใดรวมตลอดทั้ งการจัดทํ างบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณต้อ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จากความเชื่อมโยงของมาตรฐานทางจริยธรรมกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทความสําคัญของจริยธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอันมีจุดเน้นในการสร้างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ พัฒนาคนให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติให้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ในปัจจุบันจริยธรรมยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ในประเด็นความรับผิดชอบทางการบริหาร ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมให้ประเทศและระบบ
บริหารภาครัฐมีจริยธรรมที่ดีและยังมีส่วนช่วยทางอ้อมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็น
ส่วนเสริมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็จอีกด้วย
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นอกจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาชาติระยะยาวที่ถือ
เป็นแผนแม่บทที่หน่วยงานของรัฐและแผนระดับชาติอื่นจะต้องดําเนินการตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
ทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) และยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2560-2579) อีกด้วย
2.2.3.2 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจัดเป็นแผนแม่บทระดับประเทศที่มุ่งวางรากฐานและ
สร้างความเข้มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน และถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยในทุกระดับและทุก
ภาคส่วน ตั้งแต่การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมทั้งระดับประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี
เป้าหมายให้ ประชาชนมี พ ฤติก รรมที่ ถูก ต้องดีงามด้ วยหลักธรรมทางศาสนา มีค วามมั่งคั่ ง ยั่ งยืนด้ วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ ให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งประกอบด้วยคนมีคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม และชุมชน
คุ ณ ธรรม ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ป ระเทศชาติ มี ค วามสงบสุ ข สมานฉั น ท์ มั่ น คงด้ ว ยมิ ติ ท างศาสนาอย่ า งยั่ ง ยื น
เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
การส่งเสริมคุณธรรมของประชาชน สังคม และประเทศชาติดังกล่าวเป็นไปตามหลักการสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพจากข้างในโดยใช้คุณธรรมเพื่อสร้างพลังการทําความดีเพื่อชาติของประชาชนใน
ทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด
“คุณธรรมนําการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ทั้งนี้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นกลไกส่งเสริมให้
เกิดคุณธรรมของคนในชาติทุกภาคส่วนและทุกระดับ ตามกรอบการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทยทั้งภาคสถาบันทางการเมืองการปกครอง ภาคราชการ ภาควิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณ ธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างและพั ฒ นาระบบบริหารจัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทํา
หน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดําเนินงานด้านคุณธรรม และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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2.2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยกําหนด
ตามแนวทางของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่ กํ าหนดวิสั ยทั ศ น์ ว่า “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์
ชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมและยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งในการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นสามด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล ที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยได้ มี ค วามพยายามในการแก้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต มาโดยตลอด โดยใน
ระดับประเทศได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกห้วงระยะ 5 ปี โดย
ดําเนินการมาแล้ว 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 1 พ.ศ.2551-2555 และระยะที่ 2 พ.ศ.2556-2560 โดยในปัจจุบัน
อยู่ ภ ายใต้ ก รอบการดํ า เนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการกําหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมมีพฤติกรรม
ร ่ว มต้ านการทุ จ ริ ต ในวงกว้ า ง เกิ ด วั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง (Political Culture) มุ่ งต้ า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก
ภาคส่วนให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากประชาชน และดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ด้านที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้านที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ด้านที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

21

ด้านที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ด้านที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)
มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( สํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว พบว่า มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ข้อที่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะกลายเป็นปัจจัยสอดคล้องหลักในยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเป็นปัจจัยส่งเสริมทางอ้อมสําหรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ
แผนการปฏิ รูปประเทศด้ านการบริห ารราชการแผ่ นดิ น แผนการปฏิ รูป ประเทศด้านการป้ อ งกั นและการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ถือว่าเป็นแผนที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ทั้งใน
ฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ที่มีกลไกจริยธรรมภาครัฐเป็นแนวทางในการดําเนินการ และเน้นการ
ทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามทุจริต ในขณะที่ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็ น
ปัจจัยส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติทางอ้อม ที่จะเข้ามาสร้างเสริมคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามทุจริตของคน
ในชาติ
ดังนั้ นยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐจึงถูก ออกแบบให้
สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้วและเน้นไปที่การส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลัก
ซึ่งจะมีทั้งการใช้กลไกส่งเสริมเชิงบวกและกลไกในการกํากับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชัดเจนขึ้นใน
การดูแลและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยคาดหวังว่าหาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปด้วยดีก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารงาน
ภาครัฐที่ ดี ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจรวมทั้ งเป็นภู มิคุ้มกันให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมและทําหน้าที่เป็น
ส่วนเสริมสําคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตอีก
ทางหนึ่งด้วย
นอกจากกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตดังกล่าวแล้ว
ยังเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลภาครัฐในการชักจูงและรักษาไว้ซึ่งคนดี คน
เก่ง มีจิตสาธารณะ ผลักดันให้ภาคราชการของประเทศมีธรรมาภิบาลปลอดทุจริตซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญ
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ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ก็คือการบูรณาการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐควบคู่กับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้จึงจะทําให้
การส่งเสริมจริยธรรมสามารถเชื่อมโยงสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีและจะเป็นภาพต่อที่สมบูรณ์ในการบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาชาติในมิติของการพัฒนาด้วยคนดีที่มีความยั่งยืน และการสร้างระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มุ่งประโยชน์สาธารณะและมีประสิทธิภาพ
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2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์
ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศ อย่างเช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี ่ปุ่น สาธารณรัฐ อิน เดีย ฯลฯ ได้ให้ค วามสํา คัญ กับ นโยบายและการส่ง เสริม
จริย ธรรมและการแก้ไ ขปัญ หาการทุจ ริต คอรัป ชัน ในประเทศของตนเองอย่า งจริง จัง อาทิ การก่อ ตั ้ง
หน่วยงานสํานักงานจริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Office of Government Ethics:
US OGE) การขับ เคลื่อ นการส่ง เสริม จริย ธรรมผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานชีวิต เจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ
(Committee on the Standard of Public Life) ของสหราชอาณาจัก ร และการจัด ตั ้ง คณะกรรมการ
จริยธรรมทั้งในราชสภาและโลก ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบติดตามการประพฤติปฏิบัติของ
สมาชิกสภาในเรื่อ งคุณ ธรรมและจริยธรรมของสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น กล่าวคือ หลายประเทศมีก าร
กําหนดเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกําหนดกฎหมายด้าน
จริย ธรรม และพัฒ นาองค์ก รกลางเพื ่อ การขับ เคลื ่อ นงานด้า นจริย ธรรม ในประเทศไทยเองก็ได้ม ีก าร
กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องสําคัญ และมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 25606 ฉบั บ ปั จ จุ บั น อย่ า งชั ด เจน อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ มี ก ารตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25627 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐและเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีหลักเกณฑ์การจัดทํา
ประมวลจริ ย ธรรม กระบวนการรั ก ษาจริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รวมทั้ ง มาตรการและกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นอกจากนี ้ย ัง มีก ารส่ง เสริม จริย ธรรมรูป แบบอื ่น ๆ ที ่ม ีส ่ว นในการกระตุ ้น และผลัก ดัน ให้เกิด
การแข่ง ขัน ระหว่า งประเทศในการสร้า งความเชื ่อ ถือ และความเชื ่อ มั ่น ในการเป็น รัฐ ที ่ป กครองด้ว ย
ธรรมาภิบาล เช่น การวัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทําขึ้น
โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) การวัดดัชนีค วามเชื่อมั่นของประเทศนี้
แสดงให้เห็นความสําคัญของจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่มีต่อประชาคมโลก อีกทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของประชาชน สื่อสารมวลชน และภาคประชาสังคมที่เองก็ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรม
และการตรวจสอบการทํ า ผิด ทางจริย ธรรม พฤติก รรมการทุจ ริต และระบบที ่เอื ้อ ต่อ การเกิด คอรัป ชัน
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 ตัวเลขที่ล ดลงนี้เป็นผลมาจาก
การลดลงของคะแนนใน 3 กลุ่มคือ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากการสํารวจของ
International Institute for Management Development (IMD) จากการสํ า รวจข้อ มูล นัก ธุร กิจ ใน
ท้องถิ่นและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้าไปทําธุรกิจในประเทศถึงระดับการรับรู้ในเรื่องคอรัปชันในประเทศของ
Political and Economic Risk Consultancy (PERC)9 และการวัด เกี ่ย วกับ ความห ลากหลายของ
ประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
บริห าร นิต ิบ ัญ ญัต ิ และตุล าการของโครงการความหลากหลายของประชาธิป ไตย (Varieties of
Democracy Project: V-DEM)10
ในขณะที ่ก ารวัด คะแนนในอีก 6 ด้า น คือ 1) การประเมิน กระบวนการเปลี ่ย นแปลงไปสู่
ประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และดูค วามเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1. ด้านการเมือ ง
2. ด้านเศรษฐกิจ และ 3. ด้านการจัดการของรัฐบาลของ Bertelsmann Foundation Transformation
Index (BF-TI) 2) การจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านการเงิน ของ International Country Risk Guide (ICRG) 3) การวิเคราะห์เชิงลึก เกี่ยวกับ ความ
เสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญ ของEconomist intelligence Unit (EIU) 4) การประเมิน
ปัจจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐในการดําเนิน
ธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาตของ Global Insight Country
Risk Rating (GI) 5) การสํ า รวจมุม มองของนัก ธุร กิจ ที ่เข้า มาลงทุน ในประเทศไทยเกี ่ย วกับ ปัจ จัย ที ่เป็น
อุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจของ World Economic Forum (WEF) และ 6) การประเมินค่าความโปร่งใส
ของ World Justice Project (WJP) ได้รับคะแนนเท่าเดิม
อย่างไรก็ต าม เนื่อ งจากคะแนนจากทั้ง 3 หน่ว ยงานที่ก ล่าวไปข้างต้น นี ้ล ดลงเป็น เหตุให้ค่าดัช นี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการคอรัปชันสูงขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีการกําหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น ทว่าอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐอาจจะ
ยังขาดกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ประชาชนและนักธุรกิจยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้
นอกจากนี้โครงการพัฒ นาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้พูดถึงแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมและ
ค่า นิย มในการบริก ารสาธารณะ (public service) ว่า ควรครอบคลุม เรื่อ งของเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
8 ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (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 ซึ่งที่
ผ่า นมามีวิธีก าร 2 วิธีที ่รัฐ บาลหลายประเทศนํ ามาใช้ในการปรับ ปรุง จริย ธรรมการบริก ารสาธารณะคือ
ประการแรก คือ การจัด การทางจริย ธรรมที ่เน้น การทํ าตามกฎเกณฑ์ก ารปฏิบ ัต ิ (Compliance-based
ethics management) และประการที ่ส อง คือ การจัด การทางจริย ธรรมที ่ว างอยู ่บ นพื ้น ฐานของ
ความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Integrity-based ethics management)
การศึกษาวิจัยด้านจริยธรรมในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความสนใจในการศึกษาแนวคิด
การบริหารงานภาครัฐด้วยหลักจริยธรรมและได้แนะนําเครื่องมือ/กลไกเพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันเห็นได้ใน
ผลงานของ Howard Whitton11 ผลงานของ Adams and Balfour12 และผลงานของ Suresh Misra13
เป็นต้น การถอดบทเรียนกรณีศึกษาต่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดการมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
ตามแนวคิด ในการพัฒ นาคุณ ธรรมจริย ธรรมกระแสหลัก เช่น ทฤษฎีต ้น ไม้จ ริย ธรรมของดวงเดือ น
พัน ธุม นาวิน และทฤษฎีพ ัฒ นาการทางจริย ธรรมของโคห์ล เบิร ์ก (Kohlberg’s Moral Development
Theory) และการศึก ษาแนวคิด ที่กําลังเป็นที่ส นใจในปัจจุบัน เช่น แนวคิด การสะกิด พฤติก รรม (Nudge
Theory) ที ่เน้น ในเรื ่อ งของ “การยกระดับ พฤติก รรม” และ “การเข้า แทรกแซงก่อ นที ่จ ะมีก ารทํ า ผิด
จริยธรรมเกิดขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยเน้นในการบูรณาการนําแนวทางการจัดการทางจริยธรรมที่เน้นการทํา
ตามกฎเกณฑ์ก ารปฏิบัติ (Compliance-based ethics management) และการจัด การทางจริย ธรรมที่
วางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Integrity-based ethics management) มาประยุกต์ใช้
ร่วมกันในการออกแบบการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าที่รัฐ
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ได้
ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรนํามาพิจารณาในการกําหนดยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของแนวคิด
และทฤษฎี ที่ จ ะนํ ามาใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานในการดํ าเนิ น การ มี ก ารศึ ก ษาทบทวนปั จ จั ย ส่ งเสริ ม
พฤติกรรมทางจริยธรรมและสํารวจสภาพปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมที่เป็นอยู่ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ และสภาพการประพฤติและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเพื่อกําหนดจุดเน้นในการส่งเสริม
พัฒนา และดําเนินการเก็บข้อมูลสภาพการส่งเสริมจริยธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทราบถึง
แนวโน้มสถานการณ์และบริบทการขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐทั้งในระดับสากลและสภาพการดําเนินงานของ
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
ในการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ได้อ้างอิง
แนวคิ ด ทางทฤษฎี จ ากทฤษฎี พ ัฒ นาการทางจริ ย ธรรมของ Lawrence Kohlberg ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง ระดั บ
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเป็นแต่ละระดับ14 โดยยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ ได้ แบ่ งแนวทางและวิ ธีการในการส่ งเสริมจริยธรรมออกเป็ น 4 แนวทาง โดยทั้ ง
4 แนวทางสะท้ อนการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพประกอบ
ด้านล่างนี้

ภาพที่ 2.2 แนวทางการบริหารจริยธรรมและโครงสร้างจิต 6 ขั้นในการใช้แนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคห์ลเบิร์ก
แนวทางที่ 1: ใช้การลงโทษทางวินัย/การควบคุมเพื่อหลบเลี่ยงการกระทําผิดทางจริยธรรม
แนวทางที่ 2: ใช้การให้รางวัลและการสร้างความยอมรับจากสังคมเพื่อจูงใจให้แสดงออก
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางที่ 3: ใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ หรือคํามั่นสัญญาที่มีแก่องค์กรหรือสังคมเป็น
ตัวกํากับและตอกย้ําให้แสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
แนวทางที่ 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 (แนวทางที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการกระทําผิดทางวินัย
และจริยธรรมซึ่ งแนวทางนี้ ตั้ งอยู่ บ นการใช้ เหตุ ผ ลแบบหลบหลี ก การถู ก ลงโทษ ที่ ผ่ านมาประเทศไทยใช้
แนวทางนี้อย่างแพร่หลาย ทว่าแนวทางที่ 1 นี้ไม่สามารถสร้างกระตุ้นให้แสดงออกพฤติกรรมทางจริยธรรมที่
พึ่งประสงค์ได้ จึงหันมาให้ความสําคัญกับการให้รางวัลและการสร้างความยอมรับจากสังคม (แนวทางที่ 2) ซึ่ง
แนวทางนี้อยู่บนฐานคิดที่ว่ามนุษย์ต้องการแสวงหารางวัลและต้องการทําตามความเห็นชอบของผู้อื่น อย่างไรก็
ตามมาตรการในการส่งเสริมของไทยด้วยแนวทางนี้ที่ 2 นี้ไม่เป็นรูปธรรมนักเพราะอยู่ในระยะเริ่มต้น ส่วน
แนวทางที่ 3 นั้นเน้นใช้กฎของสังคมและคํามั่นสัญญาที่มีต่อส่วนรวมสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจหรือความ
ละอายใจขึ้น ในแง่นี้คํามั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่สังคมจะเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออกพฤติกรรมทางจริยธรรม ใน
ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ทางสังคมจะคอยกํากับเอาไว้ไม่ให้ประพฤติละเมิดทางจริยธรรม และแนวทางสุดท้ายที่
ผู้วิจัยเสนอคือแนวทางที่ 4 ซึ่งเน้นการสร้างให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดําเนินชีวิต กล่าวคือ
พฤติกรรมทางจริยธรรมควรได้รับการแสดงออกเองจากแรงบัลดาลในภายในของบุคคลผู้มียึดมั่นในอุดมคติ
สากล จะเห็นว่าทั้ง 4 แนวทางสะท้อนการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกต่างและสอดคล้อง
กับโครงสร้างจิต 6 ขั้นของโคห์ลเบิร์ก
ด้วยเหตุนี้ในการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้
วางอยู่บนฐานการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมควบคู่กับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม จึงเชื่อว่ามีความจําเป็นต้องใช้แนวทางการลงโทษทางวินัยในระดับเบื้องต้น เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ทํ าให้ คนกลัวการถูกลงโทษเป็ นพื้ นฐาน จากนั้ นจึงจะก้าวไปสู่แนวทางที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็ นการยกระดั บ
พฤติกรรมและยกระดับความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบเป้าหมายยุทธศาสตร์จริยธรรมของชาติด้วย
มาตรการที่หลากหลายมากขึ้น
2.3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ ยังได้
ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมจริยธรรม พบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมในภาครัฐที่สําคัญ 10 ด้าน โดยได้สรุปสาระสําคัญออกมาเป็นลักษณะปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมจริยธรรม และได้ทําการทดสอบปัจจัยดังกล่าวจากการสํารวจข้อมูลทัศคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์ทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันจากมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและจากภาคประชาชน รวมถึงเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สภาพจริยธรรมภาครัฐในหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาเป็นลักษณะปัจจัยที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมได้ ดังนี้
1. การรับรู้มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
การรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหน่วยงานเป็นปัจจัยสําคัญ
โดยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของหน่วยงานจะช่วยป้องกัน
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การประพฤติผิดและละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทราบถึงความคาดหวังทาง
จริยธรรมต่อการทําหน้าที่ของตนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนด มี
เกณฑ์ในการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเมิดจริยธรรมเพื่อป้องกันการละเมิดจริยธรรม สามารถ
ใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการกับประชาชนโดยเท่าเทียมไม่มีการเลือก
ปฏิบัติและในภาพรวมจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น
2. ระเบียบกฎหมายภาครัฐไม่ซับซ้อนและเป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไป
ระเบียบกฎหมายหรือขั้นตอนในการติดต่อราชการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นภาระต่อ
ประชาชนมากเกินไปจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน และเอื้อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ระเบียบ
กฎหมาย หรืออํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้
3. มีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน
ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้านการส่ งเสริมจริยธรรมของหน่ วยงานมี ค วามจํ าเป็ นจะต้ อ ง
กําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวที่ชัดเจน โดยหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว
จะต้องมีกลไก ระบบ และเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กรที่ชัดเจน
4. นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน
การขับเคลื่อ นการส่ งเสริม จริยธรรมจะต้อ งมี การนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมที่ ชัดเจน
หน่วยงานและผู้บริหารให้ความสําคัญในการส่งเสริมจริยธรรม มีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมเชิงรุก มีการกําหนดมาตรการในการป้องกันการละเมิดจริยธรรม และหากมีการละเมิดจริยธรรมก็มี
การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ละเมิดจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและคํานึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
นําปัจจัยด้านจริยธรรมมาใช้ประกอบในการพิจารณา การปรับเลื่อนตําแหน่งและให้ความดีความชอบควรมี
การนําปัจจัยด้านจริยธรรมมาประกอบการพิจารณาเพื่อส่งเสริมคนดีให้เข้ามามีบทบาทที่ดีกับหน่วยงาน และ
ควรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
6. กลไกกํากับด้านจริยธรรม
หน่วยงานที่มีการส่งเสริมจริยธรรมที่ดีควรมีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวล
จริย ธรรมที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตามความแตกต่ างของลั ก ษณะงานในหน่ ว ยงานในแต่ ล ะประเภทไม่ ค วรใช้
มาตรฐานเดียวมาบั งคับใช้กับบุ ค ลากรทุกประเภทซึ่ งอาจมี สภาพการทํ างานและความเสี่ยงในการละเมิด
จริยธรรมที่แตกต่างกัน มีกลไกกํากับดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจภายนอก การรับของขวัญของกํานัล การเบียดบังทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว การรับงานองค์กร
ธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอก การตรวจสอบทรัพ ย์สินหรือการรับจ้างงานภายหลังจากพ้ นตํ าแหน่งหน้ าที่
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ราชการ และมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือกระทําการทุจริต
7. ภาวะผู้นําทางจริยธรรม
ผู้นําหรือผู้บริหารของหน่วยงานทําตัวเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรม มีความสามารถในการ
จัดการอารมณ์ ของตนเองไม่ ใช้อารมณ์ กับผู้ใต้ บังคับบั ญ ชา มี ความสามารถในการปลุ กเร้าและส่ งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักความสามัคคี
มากกว่าการชิงดีชิงเด่น
8. ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ นําหรือ ผู้ บ ริห ารของหน่ วยงานควรจะมี ค วามสามารถในการประเมิ น สภาพการณ์ ห รือ
ผลกระทบขององค์กรจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญ ชาที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการพัฒ นาขีดความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน
9. ทัศนคติในการปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าจริยธรรมมีคุณค่า ตั้งใจปฏิบัติงานตามจริยธรรมของข้าราชการที่
ดี พร้อมที่จะทําระเบียบหรือมาตรฐานที่กําหนด และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมทางจริยธรรมมากกว่าการ
ปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา
10. บริบทแวดล้อมอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจริยธรรมของหน่วยงาน เช่น ระบบอุปถัมภ์และการเล่น
พรรคเล่น พวกจะเป็นอุปสรรคต่ อการส่ งเสริมจริยธรรม การสร้างการรับรู้และเชิดชูเกียรติ การสนับสนุ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ กับหน่ วยงาน ความรักใคร่กลมเกลียวของบุคลากรในหน่ วยงาน ระบบการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของข้อมูลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว
และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรในหน่วยงาน
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้
ได้มีการวิเคราะห์และนําปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าวมาออกแบบสํารวจทัศนคติของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ โดยได้ทําการทดสอบความสัมพั นธ์ทางสถิติโดยวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์
(Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นกับมาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อั นได้ แก่ (1) ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั กของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
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ทางราชการ ซึ่งผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติพบว่าปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมทางจริยธรรมตั้งแต่ 2 ด้าน ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นด้าน 1) ยึดมั่นใน
สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) กล้าตัดสินใจและ
กระทํ าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ 7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 4 และ 7 ปัจจัยด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
และด้ านการส่ งเสริ ม จริย ธรรมในหน่ ว ยงานมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ มาตรฐานจริยธรรมด้ านที่ 2-7 ปั จจั ย ด้ าน
นโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 5 และ 6 ปัจจัยด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 3 4 5 และ7 และปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 2 5 6 และ 7 เป็นต้น
ทั้งนี้ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจต่อการนํามากําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐประการแรกคือ ปัญหาการรับรู้และเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม จากการสํารวจ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 5,600 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1,400 ตัวอย่างพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึง
ร้อยละ 81.6 ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และร้อยละ 78.0 ไม่
เคยทํ าความเข้ า ใจเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประมวลจริ ย ธรรมภายในหน่ ว ยงานรั ฐ มาก่ อ น แม้ จ ะเป็ น ในส่ ว นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงร้อยละ 65.3 ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญ ญั ติมาตรฐาน
จริยธรรม และร้อยละ 55.1 ไม่ เคยทํ าความเข้าใจเนื้ อหาเกี่ ยวกั บประมวลจริยธรรม (ดู เพิ่ มเติ ม ใน เดชา
สังขวรรณ และคณะ,
“รายงานผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ, รายงานวิจัย,
สํานักงาน ก.พ., 2562 หน้า 27)
ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้ ค่า
คะแนนปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐในในภาพรวมเป็นเชิงบวก
อย่างไรก็ดียังพบว่ามีปัจจัยหลายตัวซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจัยตัวอื่นแล้วมีค่าคะแนนต่ํากว่าอย่างชัดเจน หรือมี
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 25 ที่มีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบต่อสภาพ
การส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งควรนํามาเป็นโจทย์ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ
ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน ปัจจัยด้านหน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยในด้าน

31

กลไกด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านผู้นําเชิงจริยธรรม ปัจจัยด้านภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง และที่เป็นประเด็น
หัวข้อย่อยที่ควรให้ความสําคัญ ได้แก่ ความเข้าใจต่อมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกล้าเปิดเผย
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทํากฎระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจทําให้
อึดอัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของ
ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร
ในส่วนของทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในหน่วยงาน
ของรัฐโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อมาตรฐานจริยธรรม
ในทุกด้าน อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนมากให้ความกังวล
โดยในมุมมองของประชาชนจะให้ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการเบียดบังทรัพย์สิน เวลา
บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ประเด็นการทักท้วงหรือขอรับคําอธิบายเมื่อพบเจ้าหน้าที่กระทํา
ทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ประเด็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ประเด็นการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ประเด็นการปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า
ประเด็นการให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และประเด็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ
ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการ
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผย
การทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม การยึดมั่นทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตําแหน่ง การใช้ตําแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว การรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์
แอบแฝง
2.3.3 การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) จากกรณีศึกษาต่างประเทศ
ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐได้มีการศึกษา
องค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ
เพื่อนําตัวแบบการส่งเสริมจริยธรรมในต่างประเทศที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นคู่เทียบ (Benchmarking) สําหรับการ
พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
2.3.3.1 กลไกและนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยทั่วไป
จากการทบทวนบทบาทนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในงาน
ของ Menzel15 ที่ศึกษาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรม 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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ทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนานาชาติ ได้สรุปมีการระบุถึงกลไกและนโยบายภาครัฐที่สําคัญต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมดังนี้
1) ตัวแบบผู้นําทางจริยธรรม (Exemplary Leaderships) บทบาทของผู้นําทางจริยธรรมมี
ทั้งการปฏิบัติเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร การแนะนําและทําความเข้าใจตลอดจนการวินิจฉัย
ข้อปัญหาข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร
2) การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ
ด้านจริยธรรมในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสร้างข้อกําหนดทางจริยธรรมร่วมกันภายในหน่วยงานของรัฐ (Ethics
Agreement) ด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) นั้นมีหลายระดับทั้งระดับรัฐบาลกลาง ส่วน
ราชการ และระดับท้องถิ่น โดยในที่นี้ครอบคลุมถึงกลไกในการกํากับให้มาตรฐานทางจริยธรรมถูกนําไปใช้ใน
การปฏิบัติจริงด้วย (Implementation)
3) การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ซึ่งการฝึกอบรมด้านจริยธรรมในความหมายนี้ไม่ได้หมายความ
ถึงเพียงแค่การแนะนําเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการทําความดี เท่านั้น แต่ระบบกลไกด้านการฝึกอบรม
ทางจริยธรรมจะหมายรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อกําหนดทางจริยธรรมต่าง ๆ สิ่งใดที่ถือ
ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และรวมถึงกรณีตัวอย่างที่เป็นปัญหาและข้อถกเถียงทาง
จริยธรรมด้วย
4) กลไกป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งหมายความถึงกลไก
และนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร เช่น การสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ การกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติด้านมาตรฐานจริยธรรมที่อนุญาตให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift and Payment) ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ห้ ามรั บ ของขวัญ จากบุ ค คลหรื อ หน่ วยงานต้ อ งห้ าม (Prohibited Sources) หรือ ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ รั บ
ของขวัญซึ่งเป็นเพราะตําแหน่งหน้าที่ของตน และการห้ามรับเงินหรือค่าใช้จ่ายจากจากบุคคลหรือแหล่งทุนอื่น
ซึ่งไม่ใช่งบประมาณของรัฐ โดยขอบเขตคําจํากัดความของ ‘ของขวัญ’ ตามกฎและมาตรฐานจริยธรรมนั้นไม่ได้
หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปสินบนโดยตรงเท่านั้นแต่ กินความหมายกว้างมากซึ่งอาจหมาย
รวมถึง รางวัล การเชิญไปร่วมงานหรือกิจกรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ซึ่งอาจมีเรื่องการให้ผลประโยชน์เรื่องการ
ท่ องเที่ ยวหรือการสร้างสายสัมพั นธ์แอบแฝง) การรับผลประโยชน์ จากงานนอกหน้ าที่ (เช่ น การรับงานที่
ปรึกษาจากบริษัทที่มีการติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนทํางานอยู่) และการให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เป็นความสุ่มเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
6) หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ กํ า กั บ ดู แ ลจริ ย ธรรม (Ethics Audit) หรื อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาทาง
จริยธรรม (Ethics Counsellor) โดยทั่ วไปหน่ วยงานกํ ากั บดู แลจริ ยธรรมนั้ น ไม่ ได้ มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการ
2007
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ตรวจสอบทางการเงินทางบัญชีหรือทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งด้านวินัยหรือคดีโดยตรงซึ่งจะมีหน่วยงาน
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายทํ าหน้ าที่ ดั งกล่ าวอยู่ แ ล้ ว แต่ ห น่ วยงานกํ า กั บ ด้ านจริ ย ธรรมมั ก จะทํ าหน้ าที่ ต รวจสอบ
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรมและให้คําแนะนําหรือข้อวินิจฉัยเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในปัญหาที่ก้ํากึ่งหรือประเด็นโต้แย้งว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทําแต่ไม่ได้มีกฎทางวินัยหรือกฎหมาย
ห้ามไว้
2.3.3.2 กรณีศึกษาตัวอย่างต่างประเทศ
การจัดทํายุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ยัง
ศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมจริยธรรมและองค์กรในการส่งเสริมจริยธรรมเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจั ก รซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ที่ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีลักษณะเด่นของการจัดองค์กรหน่วยงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมที่มี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน
และมี อ งค์ ก รที่ ตั้ งขึ้นอย่างเป็ นทางการเป็ นศู นย์ ก ลางในการขั บเคลื่ อนและตรวจสอบติ ด ตามการส่ งเสริม
จริยธรรมและปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะเป็นลักษณะ
ของคณะกรรมการให้คําปรึกษาต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่และ
ระเบี ยบกฎหมาย การเปรียบเที ยบสภาพแวดล้อมในการขั บ เคลื่อ นการส่ งเสริมจริยธรรมในสองประเทศ
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีลักษณะการจัดองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมของ
สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ยังได้ทําการคัดเลือกกรณีศึกษาของประเทศอินเดียซึ่งในส่วนของประเทศ
อินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทยและเป็นประเทศที่
มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันหากอ้างอิงจากการจัดอันดับ
ดัชนีความโปร่งใส
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบมีการพัฒนางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมมาอย่างยาวนาน
มีก ลไกทั้ งทางกฎหมายและหน่ วยงานกลางสํานั กงานจริยธรรมภาครัฐแห่ งสหรัฐอเมริกา (The Office of
Government Ethics: OGE) ที่เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจน บทบาทของหน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในสหรัฐอเมริกาจะเน้นที่ การควบคุ มป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Conflict of
Interest) จากการศึ กษาจุด เปลี่ยนที่ สําคัญ ของสหรัฐอเมริก าที่ ทําให้ เกิดความเข้มแข็ งของหน่ วยงานด้ าน
จริยธรรมนั้นคือเจตจํานงทางการเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเรื่องอื้อฉาว
ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจั ก ร หรื อ ประเทศอั งกฤษเป็ น ต้ น แบบของการพั ฒ นางานด้ านการส่ งเสริ ม
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จริยธรรมที่ไม่ได้มีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน แต่เป็นการทํางานผ่านคณะกรรมการด้านมาตรฐานเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (The Committee on the Standard of Public Life) ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานคณะกรรมการที่ ป รึก ษาของ
นายกรัฐมนตรี การส่งเสริมจริยธรรมในอังกฤษดําเนินการผ่านกลไกการวางข้อกําหนดทางจริยธรรมหลัก และ
การตรวจสอบและจัดทํารายงานประจําปีพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนายกรัฐมนตรี จุดเด่นของคณะกรรมการ
ด้ า นมาตรฐานเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ อยู่ ที่ ก ารลงไปตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งประเด็ น ล่ อ แหลมทางจริ ย ธรรมที่ มี
ภาพลักษณ์เป็นกลาง อย่างไรก็ดีมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอํานาจหน้าที่จํากัด
สาธารณรัฐอินเดีย
อิ น เดี ย มี ก ารพั ฒ นากลไกด้ า นจริ ย ธรรมที่ ค รบถ้ ว นไม่ ว่ า จะเป็ น ประมวลจริ ย ธรรม
คณะกรรมการจริยธรรม กฎหมายป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น (Conflict of Interest) และการเปิ ด เผย
ทรัพย์สิน กฎหมายกําหนดการให้บริการภาครัฐ กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ที่สําคั ญในประเทศอินเดียมีกฎหมายคุ้ มครองผู้ เปิด เผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle Blowing
Law) อย่างไรก็ดียังมีปัญหาที่ขาดหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและมีความพยายามใน
การนําเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านความโปร่งใส จริยธรรม และธรรมาภิบาลขึ้น
นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารศึ ก ษาตั ว แบบและจุ ด เด่ น แนวคิ ด ที่ น่ า สนใจในการขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม
จริยธรรมในประเทศอื่นๆ เช่น แนวคิดการขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศอื่นทาง
ตะวันตก และประเทศอื่นทางเอเชีย เพื่อนํามาเป็นตัวแบบสําหรับการศึกษาการขับเคลื่อนจริยธรรมในประเทศ
ไทย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศพบข้อค้นพบ
สําคัญที่ควรนํามาพิจารณาในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย ดังนี้
1) ปัจจุบันจริยธรรมได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ และมีความพยายาม
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศจํานวนมากที่ต้องการขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรม มีการจัดทําดัชนีชี้วัดต่างๆ และการจัดทําต้นแบบประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่างๆ การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมในระยะ
ต่อไปตามยุทธศาสตร์จึงมีความจําเป็นจะต้องคํานึงถึงบริบทระหว่างประเทศ มาตรฐานตัวชี้วัด และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศทางจริยธรรมทั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี และในประเทศที่
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าด้วย
2) ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไป
มาก มีการออกแบบกลไกการส่งเสริมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การสร้างผู้นําทางจริยธรรม
(Exemplary Leaderships) กลไกการวินิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ ถกเถี ย งทางจริ ย ธรรม การกํ าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านจริยธรรม หน่วยงานหรือ
องค์กรที่กํากับดูแลจริยธรรม (Ethics Audit) หรือหน่วยงานให้คําปรึกษาทางจริยธรรม (Ethics Counsellor)
การฝึก อบรมด้ านจริยธรรม กลไกป้ อ งกั นปั ญ หาผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน (Conflict of Interest) ข้ อ กํ าหนด
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เกี่ ยวกับ ของขวั ญ และค่ าใช้ จ่าย (Gift and Payment) การตรวจสอบข้อ เท็ จจริงโดยหน่ วยงานกลาง การ
ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสียจากภาคประชาชนหรือประชาสังคม กฎหมายหรือกฎกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริก าร กฎหมายคุ้ มครองผู้ เปิดเผยข้อมู ลการกระทํ าผิ ด (Whistle Blowing
Law) เป็นต้น
3) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วยังให้ความสําคัญ
กั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมและกฎเกณฑ์ ด้ า นจริ ย ธรรม (Compliance) ซึ่ ง จากการศึ ก ษาตั ว แบบของ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีความน่าสนใจในประเด็นนโยบาย ‘Beyond Compliance’ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒ นาทางจริยธรรมที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในตนเอง และการสร้างเสริมให้เกิด
พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านจริยธรรมในองค์กรโดยไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์บังคับ โดยเป็นไปตามทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg ที่มองว่าการกําหนดพฤติกรรมให้ทําและไม่ให้ทําเป็นเพียงระดับการ
ควบคุมขั้นต้นที่จะต้องมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกคนมีจริยธรรมด้วยตนสํานึกทางสังคมของตนเองในระดับที่
สูงขึ้นไป
4) มีข้อพึงระวังเกี่ยวกับการใช้นโยบายและเครื่องมือกลไกในในการส่งเสริมจริยธรรมมาใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา
5) มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานการรับของขวัญซึ่งตามวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน
6) ปั จจุบันประเทศต่างๆ เริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุ จริตและการส่ งเสริม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชัน (Corruption
Perception Index: CPI) ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขั้นรุนแรง ทว่าหลังพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาดัชนีความโปร่งใสได้สูงขึ้นมา
อยู่ในอันดับที่ 87 ในปี 2561 และขึ้นมาอยู่ในอันดับ 80 ในปี 2563 จากการสํารวจ 180 ประเทศ แสดงให้
เห็นการดําเนินนโยบายด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันและการส่งเสริมจริยธรรมที่เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจึงสามารถดําเนินนโยบายที่มคี วามเฉียบ
ขาด จนบางครั้งอาจให้ความสําคัญกับมาตรการป้องกันปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายสูง แต่อาจไม่เน้น
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นรายบุคคล
7) ปัจจัยการสร้างความรับรู้และความตื่นตัวให้กับประชาชนน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
กับกลไกการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศ
8) ปัจจุบันจากการโลกยุคดิจิทัลได้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเด็นจริยธรรม
และความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy) กําลังเป็นประเด็นที่รัฐจะต้องตื่นตัวและให้
ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บและรักษาข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น
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ข้ อ มู ล ที่ บุ ค คลรู้ตั วและไม่ รู้ตั ว ว่ าถู ก จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การคุ้ ม ครองความเป็ นส่ วนตั ว จริย ธรรมทางทรัพ ย์ สิ น
ทางปัญญา และการแพร่กระจายของข่าวลวง
2.3.3.3 การเปรี ย บเที ย บสภาพการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของประเทศไทยกั บ คู่ เที ย บ
(Benchmarking)
เพื่อ ให้เห็ นภาพต่ อที่ ชัดเจนในการจัดทํายุ ทธศาสตร์ครั้งนี้ ยังได้ทํ าการศึกษาวิเคราะห์
สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตภายในประเทศเพื่อ
ทราบถึงสภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการ
หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจภายในประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติที่
ผ่านมาและช่องว่าง(Gap) กับคู่เทียบ (Benchmarking) สําหรับการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการนําแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมมา
ปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา สําหรับนํามากําหนดแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย โดยพบประเด็นสําคัญ
ที่น่าสนใจดังนี้
1) ในประเทศได้มีความตื่นตัวในการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและข้อกําหนดของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้จัดทําค่านิยมผลัก 9 ประการและให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีการจัดทําประมวล
จริยธรรมไว้รองรับให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 9 ประการดังกล่าว และประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรมสําหรับ
บังคับใช้และเป็นแนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
2) จากการศึ ก ษาทบทวนการจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมหรื อ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมใน
หน่วยงานต่างๆ พบว่าปัจจุบันทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีการจัดทําประมวลจริยธรรม
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีก็อาจมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง เช่น ในส่วน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มีการยกร่างกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถออกประกาศได้เนื่องจากยังมีประเด็นถกเถียงในเรื่อง
เนื้อหา อย่างไรก็ดีในส่วนของหน่วยงานรองอันได้แก่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ก็ได้มีการกําหนด
ประมวลจริยธรรมของตนเอง แสดงให้เห็ นว่าในระดับของการขับเคลื่ อนให้ มีจัดทํ าประมวลจริยธรรมนั้ น
สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดี
3) ในประเทศไทยปัจจุบันมีสํานักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางทําหน้าที่หน่วยงานกลางที่เป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจนคล้ายสํานักงานจริยธรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (The
Office of Government Ethics: OGE) และมี อ งค์ ก รกลางการบริห ารงานบุ ค คลเป็ น หน่ วยงานกลางเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทําประมวลจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐแต่ละประเภท ซึ่ง
การขับเคลื่อนการจัดทําประมวลจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใน
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แต่ล ะประเภทจะมีบริบทและลักษณะที่แตกต่างกัน ในหน่ วยงานของรัฐบางประเภทนั้นองค์ก รกลางการ
บริหารงานบุคคลนั้น ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการกําหนดหลักเกณฑ์ และกํากับดูแลในเชิงนโยบายเท่านั้น
ไม่มีอํานาจในการลงไปบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานต่างๆ โดยตรง โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม เช่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(สํ านั ก งาน ก.ถ.) สํ านั ก งานคณะกรรมการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สํ านั ก งาน ก.ค.ศ.) สํ านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มักจะใช้การออกกฎ
หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานในกํากับดูแลนําไปปฏิบัติ หรือมีการออกประมวล
จริยธรรมที่ เป็นมาตรฐานกลางให้หน่วยงานในกํากับนําไปปรับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมตามสมควร แต่ในบาง
หน่วยงานเช่นตํารวจและทหารซึ่งมีสายการบังคับบัญชาและมีหน่วยงานที่กํากับดูแลทางวินัยอย่างชัดเจนก็จะ
มีโครงการที่เป็นกลไกในการตรวจสอบควบคุมและกํากับดูแลด้วย ในการจัดทําประมวลจริยธรรมโดยทั่วไป
หน่วยงานกลางด้านการส่งเสริมจริยธรรมจะเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมกลางสําหรับให้หน่วยงานในกํากับ
นําไปประกาศใช้ต่อไป เมื่อหน่วยงานกลางประกาศมาตรฐานกลาง แล้วหน่วยงานในกํากับก็จะนําไปใช้ปรับใช้
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาจมีการรวมเอาค่านิยมทางคุณธรรมที่
หน่วยงานนั้นยึดถือปฏิบัติอยู่เดิมมาเป็นข้อกําหนดในประมวลจริยธรรมหรือจัดทําเป็นจรรยาบรรณอาชีพด้วย
ก็มี เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการนําเอาอุดมคติตํารวจ หรือในส่วนของทหารได้นําเอาวินัยทหารมา
รวมไว้กับการออกกฎด้านจริยธรรมขององค์กรด้วย
4) จากการลงไปศึกษาแนวทางและที่มาของการจัดทําประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐพบว่าหากพิจารณาถึงการได้มาซึ่งการกําหนดจริยธรรมเหล่านี้ของทุกหน่วยงาน พบว่า
ส่วนใหญ่ เป็ นการพิ จารณาตัดสินใจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ การพิจารณาผ่านคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานที่หน่วยงานนั้นๆจัดตั้งขึ้นมิได้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน หรือบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ
ตามจริยธรรมเหล่านั้น และยังพบว่าส่วนใหญ่การจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมยังมีลักษณะ
จากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา (Top-down) ยังไม่ค่อยพบการจัดทําประมวลจริยธรรมจากการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานงานระดับปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) หรือการจัดทําข้อตกลงร่วมเป็นการภายใน
ของหน่วยงานระดับปฏิบัติเองซึ่งเป็นความริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมภายในองค์กร (Ethics
Agreement)
5) จากการลงไปศึ ก ษาโครงสร้าง อั ตรากํ าลั ง และหน้ าที่ ของหน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
กําหนดนโยบายส่งเสริมจริยธรรมจากกรณีศึกษาพบว่าในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและกําหนดมาตรฐานจริยธรรม โดยบางหน่วยงานเป็นโครงสร้างถาวรที่มี
อัตรากําลังชัดเจน แต่ในบางหน่วยงานเป็นการจัดตั้งกลุ่มงานหรือแผนกงานหรือมอบหมายบุคคลากรเป็นการ
เฉพาะภายในไม่ได้มีโครงสร้างและอัตรากําลังชัดเจน และส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับเสียงสะท้อนจากหน่วยงาน
ที่ทําหน้าที่ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมว่าเป็นงานที่ไม่ได้รับความสําคัญ จาก
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หน่วยงาน บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดนโยบายและการปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมที่
ชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพบว่ามีความพร้อมในการทํางานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรที่ชัดเจนกว่า มีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดูแลใน
หลากหลายชื่อ เช่น ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตฝ่ายธรรมาภิบาลในองค์กร, ฝ่ายกํากับดูแลที่ดี, ฝ่าย
GRC เป็นต้น และมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
มากกว่า
6) ปัญหาที่มักพบบ่อยในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐคือปัญหาข้อโต้แย้งใน
เรื่องประเด็นจริยธรรมทางสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรกระทํา (Do) และสิ่งใดไม่ควรกระทํา (Don’t) จากปัญหาประเด็น
ความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) จากพื้นฐานความเชื่อที่ต่างกัน ในประเด็นปัญหาดังกล่าวได้มี
การออกแบบให้มีระบบศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรมมาช่วยเหลือแนะนําหรือนําเรื่องส่งให้ผู้มีอํานาจสั่งการ
ทําการวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมามักพบว่าศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรมกลับ
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ดังกล่าว และยังมีการใช้บริการไม่มากนัก
7) ในส่วนราชการโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีงบประมาณ แผนงาน โครงการที่ชัดเจนสําหรับการ
ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมโดยมักจะอิงกับการใช้งบประมาณหรือแผนงานตามปกติของหน่วย
หรือนําไปสอดแทรกกับโครงการตามปกติของหน่วยงาน เช่น งานของศูนย์ต่อต้านการทุจริต งานด้านการ
ฝึกอบรมโดยสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีโครงการ
ด้านจริยธรรมเป็นการเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรทางธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ แล้วพบว่ามักจะมี
แผนงานโครงการและกรอบงบประมาณที่ชัดเจนกว่า โดยส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร ประกอบกับมักจะพบแนวทางและกิจกรรมสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนจริยธรรมและคุณธรรมของ
องค์กรที่ก้าวหน้ากว่าหน่วยงานของรัฐโดยรวม
8) แต่ละหน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่นเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี
มักจะเป็นการคัดเลือกจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา หรือโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
และผลของการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นยังไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
9) ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจและเอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิ บาล ซึ่งจากการศึกษากรณี ศึกษาตัวอย่างของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจพบว่ามีการกําหนดกรอบ
ค่านิยมของหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มาเป็นกรอบ
เป้าหมาย และมีการสร้างคุณ ค่าหลักขององค์กรที่ นอกเหนือไปจากคุณ ค่าหลัก 9 ประการของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความ
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เป็นต้น
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยกับคู่เทียบ
ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม
สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ
องค์กรศูนย์กลางการส่งเสริมจริยธรรม
สหรั ฐ อเมริ ก า: มี ห น่ ว ยงานกลางสํ า นั ก งานจริ ย ธรรม
ภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (The Office of Government
Ethics: OGE) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า น
จริ ย ธรรมที่ ชั ด เจน อั น เป็ น ผลมาจากเจตจํ า นงทาง
การเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนงานจริยธรรมเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ปั ญ ห าเรื่ อ งอื้ อ ฉ าวท างก ารเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมแห่งชาติ
สหราชอาณ าจั ก ร: มี ค ณะกรรมการด้ า นมาตรฐาน
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (The Committee on the Standard
of Public Life) จุดเด่นของคณะกรรมการฯอยู่ที่การลงไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรมที่ มี
ภาพลักษณ์เป็นกลาง
สาธารณรัฐอินเดีย: มีคณะกรรมการจริยธรรมทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลและตรวจสอบ ติดตามการประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกสภาในเร่ฎองคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
สหรั ฐ อเมริ ก า: มี ก ลไกด้ า นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
กฎหมายรองรั บ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารออกประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2372
สหราชอาณาจั ก ร: มี ห ลั ก จริ ย ธรรม 7 ประการ (the
Seven Principles of Public Life) ดํ า เนิ น ก า ร ใ น

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย
มีสํานักงาน ก.พ. เป็นองค์กรศูนย์กลางส่งเสริมจริยธรรม ทํางาน
ควบคู่กับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่ า ง ๆ แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง มี ปั ญ หาโครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
รั บ ผิ ด ชอบด้ านจริ ย ธรรมในหลายหน่ ว ยงานยั ง มี โครงสร้ างไม่
ชั ด เจนหรื อ มี บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอ ขาดงบประมาณแผนงาน
โครงการด้านจริยธรรมที่ชัดเจน
มี ก ารออกแบบให้ มี ค ณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
(ก.ม.จ.) คล้ายคลึงกับคณะกรรมการด้านมาตรฐานเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ ของสหราชอาณ าจั ก ร ซึ่ ง จะเริ่ ม มี ก ารขั บ เคลื่ อ นตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ในภาพรวมส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มี ก ารจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชี พ ตั้ งแต่ รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.2550 ในระดับการสั่งงานจากบังคับบัญชา ยังขาดเรื่องการ
ขั บ เคลื่ อ นและการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งองค์ ก รเพื่ อ
ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรมแบบบูรณาการ
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ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม
กลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อกําหนดเกี่ยวกับของขวัญและ
การรับงานนอก

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ
สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย
ลั ก ษณะของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาของรั ฐ บาล ไม่ มี
การออกกฎหมายด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการจัดทําประมวลจริยธรรม
ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน
มักจะสอดแทรกเนื้อหาจริยธรรมในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร ยังไม่ค่อยมีโครงการอบรมด้านจริยธรรมเป็นการเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา: มีการวางข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย มีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการรายงานบัญชีทรัพย์สินซึ่งยังกําหนด
ทรัพ ย์สิน มาตรการการป้ องกัน ปั ญ หาผลประโยชน์ ทับ เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง
ซ้ อ น (Conflict of Interest) และการให้ ค วามค้ฎมครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการแทรกแซงทางการเมือง
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือเงื่อนไข
การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งครอบคลุมทั้งในสังกัด
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย The All
India Service Act 1951 การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ
ซ้อนเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ
สหรั ฐ อเมริ ก า: มี ก ารกํ ากั บ ดู แ ลให้ เป็ น ไปตามกฎและ มีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง ยังไม่มีข้อกําหนด
มาตรฐานจริยธรรมเก่ฎยวกับของขวัญและค่าใช้จ่าย (Gift เกี่ยวกับการรับงานนอก
and Payment) โด ย ข อ บ เข ต คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง
‘ของขวัญ’ ไม่ได้หมายความถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปสินบนโดยตรง เท่านั้นแต่กินความหมายความกว้างมาก
ซึ่ ง อาจหมายรวมถึ ง รางวั ล การเชิ ญ ไปร่ ว มงานหรื อ
กิจกรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การรับผลประโยชน์จากงาน
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หน่วยงานกํากับดูแลด้านจริยธรรม (Ethics
Audit)

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ
นอกหน้าที่ และการให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ที่
เป็นความสุ่มเสีย่ งให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือเงื่อนไข
การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งครอบคลุมทั้งในสังกัด
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย The All
India Service Act 1951 การรั บ งานภายนอก การร่ ว ม
ลงทุนในธุรกิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ
สหรัฐอเมริกา: มีหน่วยงาน OGE เป็นหน่วยงานศูนย์กลาง
ในการขั บ เคลื่ อ นและตรวจสอบติ ด ตามงานด้ า นการ
ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นใน
หน่วยงานของรัฐ (Conflict of Interest) และกํากับดูแล
องค์ ก รด้ า นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ ในหน่ ว ยงาน
ภายใต้ ฝ่ า ยบริ ห าร แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือดําเนิ นการสืบสวนสอบสวน
การกระทํ า ผิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น ความผิ ด ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
ความผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ การละเมิ ด จริ ย ธรรม ซึ่ ง หน้ า ที่
ดั ง กล่ า ววอยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานสื บ สวน
สอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation: FBI)
และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนอื่นๆ
สาธารณรัฐประชาชนจี น: มี ห น่ วยงานตรวจสอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย

มีการออกแบบให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
ทํ า หน้ า ที่ เ สนอแนะและให้ คํ า ปรึ ก ษา กํ า หนดมาตรการการ
ขั บ เคลื่ อ นจริ ย ธรรม กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น การตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม ตรวจสอบรายงาน
ประจําปีของหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงตีความและวินิจฉัยปัญ หาที่เกิดจาก
การใช้ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม
พ.ศ. 2562

42

ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรม

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย

กลไกการบริ ห ารงานบุ ค คลด้ า นจริ ย ธรรม
ตั้งแต่การเข้าสู่ตําแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบกํากับดูแล
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายหลังพ้นจากตําแหน่ง

สหรัฐอเมริกา: มีการกําหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรภาครัฐ และมีหน่วยงานตรวจสอบและการ
กํ า กั บ ดู แ ลมาตรฐานการตรวจสอบ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ การ
ตรวจสอบประวัติรวมถึงมาตรฐานความโปร่งใสภาครัฐของ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทั้ ง ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อยู่ ก่ อ นการดํ า รง
ตําแหน่งและภายหลังพ้นจากหน้าที่ติดตามดําเนินคดีใน
กรณีที่การประพฤติเสื่อมเสียเป็นความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน

เริ่ ม มี ก ารนํ ากลไกด้ านจริ ย ธรรมมาใช้ ในระบบการบริห ารงาน
บุ ค คล แต่ ยั งไม่ ได้ มี ก ารระบุ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมและมี ห ลั ก การ
ประเมินที่ชัดเจน

การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่น

กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทํา สหรัฐอเมริกา: มีบทบัญญัติของกฎหมายย่อยในลักษณะ
ผิด (Whistle Blowing Law)
ของการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูลแทรกอย่ฎในกฎหมายด้านต่างๆ
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการออกกฎหมายค้ฎมครองผู้เปิดโปง
ข้อมูลการทุจริตหรือฎละเมิ
ผ้ ดจริยธรรมอันนําความเสื่อม
เสี ย ของหน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ก็ ข าดหน่ ว ยงานในการ
ขับเคลื่อนการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจน
ในขณะที่รัสเซีย แม้จะมีกฎหมายดังกล่าว แต่ก็มักจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกใช้เป็นเคร่ฎองมือทางการเมือง

มีการยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่น แต่ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือก
จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และ/หรื อ เป็ น การหมุ น เวี ย นการให้ รางวั ล
ภายในหน่ ว ยงาน ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า มี
บทบาทในการส่งเสริมจริยธรรม
ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิด (Whistle
Blowing Law) ซึ่งควรมีการผลักดันมาตรการคุ้มครองผู้เปิดเผย
ข้ อ มู ล การกระทํ าผิ ด (Whistle Blower Protection Measure)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
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สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ

กลไกการวินิจฉัยและให้คําปรึกษาประเด็นข้อ สหรั ฐ อเมริ ก า: ในสํ า นั ก งานจริ ย ธรรมภาครั ฐ แห่ ง
ถกเถียงทางจริยธรรม
สหรัฐอเมริกามีส่วนให้คําปรึกษาและนโยบายทางกฎหมาย
(General Counsel & Legal Policy Division)
สหราชอาณาจักร: มี หน่ วยงานตรวจสอบให้ คํ าปรึก ษา
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจ
เป็นปัญหา หรือประเด็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดการ
ละเมิดจริยธรรม หรืออาจลุกลามกลายเป็นการกระทําผิด
ที่ ร้ า ยแรงอั น อาจส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของ
ประชาชนต่อรัฐ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสั่งการโดยตรง
การสร้ า งผู้ นํ า ทางจริ ย ธรรม (Exemplary เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
Leaderships)
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม
ก ารพั ฒ น าก ารส่ งเส ริ ม จริ ย ธรรม ต าม เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
มาตรฐานสากล
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม
การส่งเสริมจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ์ ราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ : มี ก ารดํ า เนิ น นโยบาย
(Beyond Compliance)
ในเรือ่ งของ “จริยธรรมที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์"
การใช้มาตรการทางจริยธรรมเป็ น เครื่อ งมื อ เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมระดับสากลในประเทศ
การเมือง
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม
การสร้างความรับรู้ตื่นตัวของประชาชน
สหรัฐอเมริกา: ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง
ความประพฤติเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลักดัน

สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย
มีการกําหนดให้มีการตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาทางจริยธรรม แต่ที่ผ่าน
มายั ง ไม่ ส ามารถทํ า หน้ า ที่ ในบทบาทดั ง กล่ า วและไม่ มี ก ารใช้
บริการด้านการวินิจฉัยและให้คําปรึกษาประเด็นข้อถกเถียงทาง
จริยธรรม

ควรกําหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งในกลไกการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ
ควรกํ าหนดเป็ นเป้ าหมายการพั ฒ นาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ
ควรกํ าหนดเป็ นเป้ าหมายการพั ฒ นาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ระดับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ฯ
ควรกําหนดเป็นเป็นข้อพึงระวังในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริม
จริยธรรม
ควรกํ าหนดเป็ นเป้ าหมายการพั ฒ นาการส่งเสริมจริยธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ
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สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศคู่เทียบ
สภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญให้กับประชาชน
การนํ าเครื อ ข่ ายภาคประชาชนหรื อ ประชา สหรัฐอเมริกา: ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนใน
ประชาชนและภาคประชาสังคมเริ่มตื่นตัว แต่ยังไม่มีการส่งเสริม
สั ง คมมาร่ ว มตรวจสอบติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง จากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
พฤติกรรมเสื่อมเสียหรือละเมิดจริยธรรม
ความประพฤติเสื่อมเสียของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลักดัน
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญให้กับประชาชน
สาธารณรัฐอินเดีย: มีการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน
สังคม (Civil Society)
จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล ไม่ปรากฏข้อมูลในกรณีนี้ที่ชัดเจน
ยังไม่มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลก
(Digital Ethics and Privacy)
ดิจิทัล (Digital Ethics and Privacy)
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จากการเปรี ย บเที ย บสภาพแวดล้ อ มและสถานการณ์ ด้ านการส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมในต่ างประเทศ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่าภายใต้ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประเทศไทยได้มี
การพัฒนากลไกด้านจริยธรรมไว้แล้วค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายด้านจริยธรรม การ
จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม การตั้งคณะกรรมการนโยบายด้าน
จริยธรรมของประเทศซึ่งมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การจัดให้ระบบการรายงานประจําปี
เกี่ยวกับสภาพการณ์ ทางจริยธรรมและจัดทําข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ทั้งนี้สิ่งที่ยังขาดก็คือการออก
กฎหมายและมาตรการในการให้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อ ผู้ เปิ ด เผยข้ อมู ล การกระทํ าผิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ (Whistle
Blowing Laws or Measures) และการขับเคลื่อนบทบาทกลไกด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงโดยมี
ประสิทธิภาพซึ่งควรจะมีการนํ ามาพิ จารณาในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้ านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้
2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
องค์กรของรัฐ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของรัฐที่มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strength Weakness Opportunity and
Threat : SWOT) เพื่อพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดแข็งและ
จุดอ่อน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม และปัจจัยที่เป็น
ปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้การส่งเสริมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้การประเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ในครั้งนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูล
อย่างรอบด้านทั้งการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมและปั ญหาอุปสรรคที่ผ่านมา การจัดประชุมกลุ่มย่อยทั้ งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพื่อวิเคราะห์ SWOT และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมที่เหมาะสม โดย
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐปรากฏรายละเอียดดังนี้
2.4.1 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในกับการส่งเสริมจริยธรรม
สภ าพ แวดล้ อ มภ ายใน องค์ ก ร/ห น่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ‘จุ ด แข็ ง ’ (Strengths) ใน
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้
1. มีก ารออกพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายรองรับการส่งเสริม
จริยธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ได้มีการพัฒนากลไกด้านจริยธรรม
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ไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนงาน
ด้ านจริ ยธรรม การตั้ งคณะกรรมการด้ านมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็ น คณะกรรมการนโยบายด้ าน
จริยธรรมของประเทศซึ่งมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การจัดให้ระบบการรายงานประจําปี
เกี่ยวกับสภาพการณ์ ทางจริยธรรมและจัดทําข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งหากจะยังขาดอยู่ก็จะเป็น
กฎหมายและมาตรการในการให้ ค วามคุ้ มครองต่ อ ผู้ เปิ ด เผยข้ อมู ล การกระทํ าผิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ (Whistle
Blowing Laws or Measures) ซึ่ งควรจะมี ก ารนํ ามาพิ จารณาในการจั ด ทํ ายุ ท ธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
2. มีสํานั กงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐและมี
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปยัง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประเภทต่ าง ๆ อย่ างชั ด เจนอยู่ แ ล้ ว และมี โครงสร้ า งหน่ ว ยงานหรื อ มี ก ารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมในแต่ละระดับที่พร้อมจะทํางานด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน
3. มีกลไกกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทํางานควบคู่ไปกับกลไกการดําเนินการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และการดําเนินคดีอาญาตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน
4. พนั ก งานในองค์ ก รภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ พร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ การส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมของ
หน่วยงาน
5. ในระบบการบริหารงานบุคคลมีการนําระบบจริยธรรมมาใช้ตั้งแต่รับเข้าทํางาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีการสอบวัดความรู้และตรวจสอบประวัติบุคคลตั้งแต่เข้าสมัครงาน มีการนําเกณฑ์การประเมิน
และเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่ตําแหน่งระดับสูง
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจบทบาทหน้าที่การทํางานของตนเป็นอย่างดี มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบและตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้แล้วชัดเจน มีกรอบประมวลจริยธรรมให้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในแล้ว
ในเกือบทุกหน่วยงาน
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ ยังเชื่อมั่นและยึดถือจริยธรรมเป็นหลักในการประพฤติตนและในการ
ทํ างาน หากได้ รับการส่งเสริมและให้ ค วามเชื่ อมั่นก็ พ ร้อมที่ จะร่วมส่งเสริมจริยธรรมและสร้างเสริมสั งคม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นได้
สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร/หน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ‘จุ ด อ่ อ น’ (Weaknesses) ในการส่ งเสริ ม
จริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนมากยังมองว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นนามธรรม เข้าใจยาก และมองไม่เห็น
ภาพเป้าหมายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยู่ของ
จริยธรรมในระดับที่เป็นรูปธรรม
2. ผู้นําในระดับหน่วยงานหรือผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการขับเคลื่อนจริยธรรม การ
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ดําเนินการตามนโยบายจริยธรรม เป็นแต่เพียงการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามข้อสั่งการ แต่ไม่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความสนใจในการศึกษาและทําความเข้าใจประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
โดยพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เคยทําความเข้าใจเนื้อหาของประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงานมาก่อน
การขาดความรับรู้และความไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี้เองที่ทําให้การขับเคลื่อนจริยธรรม
เป็นเรื่องยากและใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความเชื่อมั่นว่าการมีกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมจะช่วยแก้ปัญหาทั้งใน
ระดับโครงสร้างระบอบการทํางานภาครัฐ ยังไม่เชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร และยังไม่พบว่ามีการขับเคลื่อนกลไกใน
การกํากับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
5. หน่ วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมในหลายหน่วยงานยังขาดโครงสร้างและอัตรากําลังที่
ชัดเจนเป็นการมอบหมายภาระหน้าที่พิเศษเพิ่มให้กับบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือจัดตั้งกลุ่มงานพิเศษเป็นการ
เฉพาะกิจไม่มีโครงสร้างรองรับ หรือเป็นงานฝากในหน่วยงานอื่น เช่น ในศูนย์ต่อต้านการทุจริต หรือแม้จะมี
โครงสร้างหน่วยงานรองรับก็มักจะเป็นงานที่ไม่ได้รับความสําคัญและได้รับการจัดสรรอัตรากําลังไม่เพียงพอ
ขาดงบประมาณ แผนงาน โครงการ ไว้รองรับภารกิจ นอกจากนี้สําหรับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลที่มี
หน่ วยงานการส่งเสริมจริยธรรมเองก็ประสบปั ญ หาเรื่องของภาระงานเนื่ องจากมี ภาระงานของหน่ วยงาน
ตามปกติที่ต้องรับนโยบายจากรัฐบาล และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามปกติมากอยู่แล้ว โดย
ภารกิจด้านการส่งเสริมจริยธรรมมักไม่ได้เป็นงานเร่งด่วน ซ้ําซ้อนกับภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จาก
งานปกติและไม่ได้ถูกจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน
6. ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมจริยธรรมมักจะทําโดยจํากัดในวงแคบโดยหน่วยงานของรัฐเอง
ยังขาดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ และขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ประสบ
ความสําเร็จ
7. ที่ ผ่ านมาในองค์ ก รธุ ร กิ จ หรือ ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารวางโครงสร้างการทํ างานด้ านจริ ยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานที่ชัดเจน แต่ในส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนมากได้แสดงความคิดเห็นว่าใน
หน่วยงานของตนเองยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน ไม่มีกลไก ระบบ และ
เครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร และการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเท่าที่ควร
8. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมจริยธรรมมักจะไม่ได้รับความสําคัญ ไม่ได้รับการพิจารณาความดี
และขาดความเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
9. การตีค วามเรื่องจริยธรรมไม่ชัดเจนเปิ ดโอกาสให้ใช้ ดุลยพิ นิจมากเกิ นไป ซึ่งการที่ ประเด็นทาง
จริยธรรมขาดความชัดเจนและไม่ได้ระบุลักษณะความผิดและบทลงโทษไว้ชัดเจนอย่างในวินัยหรือในทาง
คดีอาญาทําให้สามารถเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือพวกพ้อง หรืออาจใช้เป็นช่องทางใน
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การกลั่นแกล้งกันได้
10. ยังขาดกลไกในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสในการกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพบเบาะแสการ
กระทําผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะนิ่งเฉยเนื่องจากเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย หรือบางครั้งการ
แจ้งเบาะแสอาจส่งผลให้เพื่อนร่วมงานถูกลงโทษแทนที่ผู้กระทําผิดตัวจริงซึ่งหลักฐานสาวไปไม่ถึงตัว
11. เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมองว่าประพฤติผิดจริยธรรมเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และยอมรับได้
12. มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น จากความแตกต่างทางความเชื่อ ความ
ศรัทธา ที่มีต่อศาสนาและสถาบันหลักอื่นๆ คนรุ่นใหม่อาจจะมีบุคลิกที่ชอบตั้ งคําถามกับความเชื่ อ ความ
ศรัทธาในสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ ในสังคม มีบุคคลที่ไม่นับถือศาสนา ปฏิเสธทุกความเชื่อการมีอยู่
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดาใดและสิ่งเคารพใดๆ และเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ
มากยิ่งขึ้น
13. ระบบโครงสร้างส่วนราชการที่มีสายการบังคับบัญชาซึ่งผู้บังคับบัญชามีบทบาทสูงต่อการให้คุณ
ให้ โทษหรื อ ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า มี ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการให้ คุ ณ ให้ โทษได้ ก ว้ างทํ าให้ ลู ก น้ อ งต้ อ งเชื่ อ ฟั ง
ผู้บังคับบัญชาแม้จะไม่เต็มใจหรือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในองค์กร
14. ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐเป็นอาชีพ ที่ส ามารถอยู่ในราชการได้จนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแล้ว อาชีพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นอาชีพที่มีอายุการทํางานยาวนานที่สุด
คือ 20-40 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุนี้สังคมข้าราชการสังคมการทํางานในหน่วยงานภาครัฐจึงมีความหลากหลายใน
เรื่อ งช่วงวั ย ส่ งผลไปสู่ ค วามหลากหลายทางความคิด ความเชื่ อ ในเรื่ องคุ ณ ธรรม จริยธรรม ด้ว ยเช่น กั น
เจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนอาจเคยชินและยึดติดกับระบบราชการเดิมที่พึ่งพาพวกพ้อง แยกไม่ออกระหว่างเรื่อง
ส่วนตัวและเรื่องงาน เคยชินกับพฤติกรรมกับการรับคําสั่งผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดและไม่เคยตั้งคําถามกับสิ่ง
ที่ผู้บังคับบัญชาทําว่าผิดหรือถูกอย่างไร ในขณะที่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่อาจมีบุคลิกกล้าคิดกล้าทํา แต่เมื่อมารับ
ราชการ ทํางานในหน่วยงานของรัฐ และกล้าที่จะตั้งคําถามกับคําสั่งของผู้บังคับบัญชา กล้าขัดคําสั่งอันมิชอบ
ของเจ้านาย ก็ไม่อาจที่จะอดทนและเติบโตในระบบราชการทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งความเชื่อความคิดที่
ต่างกันอาจเป็นปัญหาให้เกิดความขัดแย้งในเชิงคุณค่า (Conflict of Values) และข้อถกเถียงทางจริยธรรมใน
หน่วยงาน อย่างไรก็ดีความหลากหลายในเชิงความคิดความเชื่อในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทําให้
เกิดการกํากับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมที่ดีก็ได้
2.4.2 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร/หน่วยงานของรัฐที่เป็น ‘โอกาส’ (Opportunities) ในการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้
1. ปัจจุบันสังคมเริ่มมีความตื่นตัวและให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายกว่าในอดีตและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบติดตามการ
ทํางานและกดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ โดยมีความตื่นตัวทั้งในส่วนบุคคล เครือข่ายภาคประชา
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สังคม และสื่อมวลชน ที่พร้อมจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบและกดดันเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติมิชอบได้ในวงกว้าง
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นส่วนเสริมที่สําคัญต่อการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้จักอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ฟุ้งเฟ้อ
3. จากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมที่ผ่านมา และจาก
ทบทวนคํ าแนะนํ าต่ าง ๆ ในการขับ เคลื่ อ นการส่งเสริมจริยธรรม ไม่ ว่าจะเป็ น การใช้ ม าตรการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ งทางจริ ย ธรรม และการสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การทํ าข้ อ ตกลงร่ ว มภายในหน่ ว ยงาน พบว่ า
เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความเห็นพ้องที่จะนํากลไกการตรวจสอบทางจริยธรรมมาเป็น
มาตรการทางเลื อกในการกํ ากั บดู แลเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ โดยมองว่ากลไกการตรวจสอบมีค วามยื ด หยุ่น กว่ า
มาตรการทางวินัยหรือทางคดีที่ในการดําเนินการต้องการหลักฐานที่แน่ชัดและต้องมีการเปิดเผยตัวผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งทําให้ที่ผ่านมาส่งผลต่อการแสดงตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะให้ข้อมูลและยืนหยัดต่อต้านการกระทําที่ไม่
ถูกต้องภายในองค์กรของตนเอง
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศอาจสามารถช่วยให้เกิดระบบการกํากับ
ดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างหากมีระบบการเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น และบั ญ ชี ท างธนาคารที่ ดี ก็ อาจช่ วยให้ เกิ ด การรายงานทรั พ ย์ สิ น และตรวจสอบทรัพ ย์สิ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระเอกสาร และสามารถทําให้มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินมีความ
ครอบคลุ ม ถึ งเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ทุ ก ระดั บ ได้ ไม่ ต้ อ งจํ ากั ด เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐระดั บ สู งเท่ านั้ น หรื อ การ
ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบสารสนเทศก็อาจช่วยป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างใน
ราคาแพงเกินจริงที่เป็นการทุจริตได้
5. ปั จจุบันแนวคิดการบริหารประเทศในปัจจุบันในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเสรี เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย เป็นต้น ให้ความสําคัญกับการนําหลักการ เช่น หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี หลัก
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ หลักการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ ฯลฯ มาสร้ างแบบแผนและวิ ธี ก ารปกครองแบบมี จ ริ ย ธรรม แทนที่ จ ะมุ่ ง ไปในทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจนมองข้ามการพัฒนาและให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ความสนใจของ
ประชาคมโลกในการบริหารรัฐแนวใหม่ด้วยหลักการทางจริยธรรมนี้เองเป็นปัจจัยกระตุ้นการส่งเสริมจริยธรรม
เชิงบวก ที่นําไปสู่การตรวจสอบและการวัดความเชื่อมั่นของประเทศในรูปแบบต่างๆ ขององค์กรอิสระ และ
ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐ และทําให้ตัวรัฐเองไม่อาจปฏิเสธกระแสสังคมโลกที่
บีบให้รัฐต้องเป็นเจ้าภาพและเป็นตัวกลางในการส่งเสริมจริยธรรมในการทํางานภาครัฐ ที่จะนําไปสู่การสร้าง
ความโปร่งใสให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศในสายตาของนานาชาติ เช่น การวัดดัชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น
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สภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก ร/หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ‘อุ ป สรรค’ (Threats) ในการส่ งเสริ ม
จริยธรรมภาครัฐ มีดังนี้
1. ยังมีผู้คนจํานวนมากทั้งประชาชนภาคธุรกิจ นักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับประโยชน์
จากระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอื้อประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยัง
สนับสนุนให้เกิดระบบอุปถัมภ์ และการทุจริตคอรัปชัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะช่วยปกปิดการกระทําผิดและช่วยเหลือ
ผู้กระทําผิดให้หลุดรอดไม่ถูกลงโทษ
2. ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการขับเคลื่อนจริยธรรม ซึ่งก็คือ สํานักงาน ก.พ. ว่าจะ
สามารถวางตัวเป็นหน่วยงานกลางเองมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นกลาง และสามารถฟันฝ่าแรงกดดันทาง
การเมืองในการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม และการกําหนดมาตรการและตอบสนองต่อพฤติกรรมการละเมิด
จริยธรรมของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐได้ มากน้ อยเพี ยงใด ไม่ ถูก ใช้เป็ นเครื่องมื อทางการเมื อง และจากกลไกการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมที่ไม่ได้มีขอบเขตอํานาจการบังคับบัญชาที่ชัดเจนจะสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
3. กรณี ที่ประชาชน สังคม องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะมีความตื่นตัวในช่วงสั้นๆ ซึ่งหากผ่านไปช่วงเวลาเวลาหนึ่งก็มักจะปล่อยผ่านลืม
ไป และบริบทของสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ลืมง่ายและพร้อมให้อภัยยอมรับให้ผู้ที่ละเมิดจริยธรรมนั้นกลับเข้า
มามีบทบาทได้อีก
4. การขับเคลื่อนด้านจริยธรรมจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารรัฐบาล การ
ผลักดันจากผู้นําองค์กร หน่วยงานในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นๆ ทว่าผู้นําทาง
การเมืองเองยังไม่สามารถที่จะใช้ภาพลักษณ์รัฐบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนได้ ยิ่งไปกว่านั้นภาพลักษณ์ของนักการเมืองและผู้บริหารองค์กรยังพบพฤติกรรมการละเมิด
จริยธรรมอยู่บ่อยครั้งทําให้ลดความน่าเชื่อถือของกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม และความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชน บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถูกแทรกแซงหรือกดดันจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือนักการเมืองให้ทํา
เรื่องไม่ถูกต้อง ซึ่งหากไม่ยอมตามก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้
5. ประชาชนและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐยังไม่ เชื่ อมั่ นในกระบวนการยุ ติ ธรรมว่าจะสามารถเอาผิ ด กับ ผู้
ประพฤติ ผิ ด ได้ จากการช่ ว ยเหลื อ กั น เรื่ อ งพยานหลั ก ฐาน การดํ า เนิ น คดี ใช้ เวลานาน ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
พยานหลักฐานไม่เพียงพอจะสาวไปถึงตัวการที่แท้จริงสามารถลงโทษได้แต่เจ้าหน้าที่ระดับล่าง
6. กระแสสังคมยุคใหม่ที่เริ่มไม่เชื่อถือศรัทธาในศาสนา และสถาบันหลักต่างๆ มีการตั้งคําถามและเกิด
ข้อกังขาในประเด็นจริยธรรมต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการหรือไม่ ทําให้การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐและ
ประเด็นจริยธรรมจะถูกตั้งคําถามมากขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการยอมรับคุณค่าทางจริยธรรมใน
สังคม
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7. การทํางานในระบบในหน่วยงานของรัฐ แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจเพื่อการค้าใดๆ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา ที่
ในขณะเดี ยวกั น กลั บมี ปัญ หาเรื่ อ งค่ าครองชี พ มี สู งขึ้ น ในแต่ ล ะครัวเรื อ นไม่ เพี ย งมี ห นี้ สิ น ที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น แต่
ประชาชนเองยังมีหนี้สินในช่วงวัยที่อายุน้อยมากขึ้นด้วย ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพสูงขึ้นนี้เอง
ที่ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐพยายามหาช่องโหว่ของระบบราชการสร้างรายได้ สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเอง โดยมีทั้ง
ที่อ้างเรื่องแรงกดดันเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว และเป็นความละโมบไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่บางคน
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งหมดได้ในตารางวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง
สรุปข้อมูลที่จะนําไปสู่การกําหนดประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

52

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. ในระบบการบริหารงานบุค คลมีการนํ าระบบจริยธรรมมาใช้ตั้งแต่
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. เจ้าหน้าที่ รัฐไม่ มีความเชื่อมั่นในหน่ วยงานตั วเอง ไม่ มีค วามเชื่ อมั่ นในผู้ บริห าร กลไก ระบบการ
ส่งเสริมจริยธรรม
5. ปัญหาเรื่องขาดโครงสร้างหน่วยงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจน อัตรากําลัง งบประมาณในการทํางาน
ส่งเสริมจริยธรรมไม่เพียงพอ ภาระงานส่งเสริมจริยธรรมซ้ําซ้อนกับภาระงานปกติของหน่วยงาน
6. ไม่ มี การสร้างเครือ ข่ าย ไม่ มีก ารสื่ อ สารรณรงค์ และไม่ ป ระสบความสํ าเร็จ ในการใช้ สื่ อ เผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม
7. ขาดเครื่อ งมื อ กลไกในการส่ งเสริ ม จริย ธรรม กิ จ กรรมด้ านจริยธรรมยั งไม่ ได้ รับ การตอบรับ จาก
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 ทั้ งสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ง่ายขึ้นมากกว่าใน
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)
การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์นี้เป็นการนําประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ทั้งทางทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งเพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นท้าทายที่ต้อง
ก้าวผ่านเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปสู่ความสําเร็จ มี
รายละเอียดดังนี้
2.5.1 จุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ งเสริมยุ ท ธศาสตร์ สภาพการประพฤติ ป ฏิ บัติ ตามมาตรฐานจริยธรรมในปั จ จุ บัน การศึ ก ษาคู่ เที ยบจาก
กรณีศึกษาต่างประเทศ (Benchmarking) และสภาพการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและ
ปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา พบข้อค้นพบสําคัญนํามาจัดทําเป็นประเด็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในระยะต่อไปได้ดังนี้
1) ตามกรอบทฤษฎีด้านจริยธรรมโดยทั่วไปจะมีลักษณะตรงกันคือ มีการนําเสนอถึงระดับ
การพัฒนาทางจริยธรรม โดยแนวทฤษฎีที่ได้นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
การส่งเสริมจริยธรรมในครั้งนี้คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg ที่นําเสนอลําดับ
ขั้นของการพัฒนาจริยธรรมเป็นหกขั้นเริ่มตั้งแต่เลี่ยงการลงโทษ แสวงหารางวัล เพื่อการยอมรับของสังคม ทํา
ตามหน้าที่และกฎเกณฑ์ทางสังคม ทําเพื่อส่วนร่วม และการยึดมั่นในอุดมคติ โดยในแต่ละลําดับขั้นของการ
พัฒนาจะมีแนวทางการบริหารจริยธรรมที่แตกต่างกัน โดยในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมได้ออกแบบแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1. การใช้การ
ลงโทษทางวินัย 2. การให้รางวัล 3. การใช้ความภาคภูมิใจ ความละอายใจ หรือคํามั่นสัญญาที่มีแก่องค์กรหรือ
สังคม และ 4. การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดยให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณค่าหลักในการดํารงชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับลําดับการพัฒนาจริยธรรมในแต่ละขั้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมควรเน้นการสร้างการ
รับรู้และเข้าใจในมาตรฐานทางจริยธรรมให้มากขึ้นทั้งในส่วนของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3) กําหนดจุดเน้นในการพัฒนาปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อน ตามที่
ปรากฏในการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน หน่วยงาน
ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรม นโยบายการส่ งเสริม จริย ธรรม บริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล กลไกด้ านจริ ย ธรรม ผู้ นํ าเชิ ง
จริยธรรม ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจต่อมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกล้าเปิดเผย
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทํากฎระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจทําให้อึด
อัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของ
ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร

55

4) กํ าหนดจุดเน้ นของมาตรฐานทางจริยธรรมด้ านที่ ยังเป็ นจุ ดอ่อ น ตามที่ ป รากฏในการ
วิเคราะห์ SWOT ที่ควรให้ความสนใจส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การคุ้มครองเมื่อมีการทักท้วงหรือขอรับคําอธิบายเมื่อพบเจ้าหน้าที่กระทําทุจริต
ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย การใช้ตําแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไปรั บ งานนอกหรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมภายนอกที่ มี ผ ลประโยชน์ แ อบแฝง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถ การปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า การให้บริการทุกคนอย่างเท่า
เทียม การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ การให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ การกล้าแสดงความ
คิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบ
เห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การยึดมั่น
ทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตําแหน่ง
5) กําหนดจุดเน้นในการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการส่งเสริม
จริยธรรมของประเทศไทยให้ มีค วามเป็ นสากลและทั ดเที ยมกั บนานาประเทศ ตามการศึ กษาคู่ เที ยบจาก
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ มีดังนี้
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมทุกระดับ
- ให้มีแผนงาน งบประมาณ และโครงการด้านจริยธรรมให้ชัดเจน
- ส่งเสริมให้การสร้างความตระหนักและการจัดทําข้อตกลงทางจริยธรรมร่วมกันจาก
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานงานระดับปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) และ
การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรมดีเด่นที่คัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับ
- ขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมจริยธรรมต่างๆ ให้ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่า
จะเป็น องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรายงาน และการทํ าหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลด้ านจริ ย ธรรม
(Ethics Audit)
- การนําการบริหารงานบุคคลมาใช้ในการส่งเสริมจริยธรรมเต็มรูปแบบ
- การสร้ า งมาตรการในการคุ้ ม ครองผู้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล การกระทํ า ผิ ด (Whistle
Blowing Protection) ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน
- ปรับปรุงบทบาทของศูนย์ให้ คําปรึกษา และระบบการทํ าคําวินิจฉัยประเด็นข้อ
ขัดแย้งทางจริยธรรมให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน
- การสร้างผู้นําทางจริยธรรม
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- เน้นยกระดับการส่งเสริมจริยธรรมในระดับของการสร้างความภาคภูมิใจ และการ
ทํ า เพื่ อ สั ง คมเพิ่ ม เติ ม จากจุ ด เน้ น ในเรื่ อ งของการวางระเบี ย บกฎเกณฑ์ ด้ า น
จริยธรรมอย่างที่ผ่านมา
- ระมัดระวังการนํากลไกทางจริยธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
- การสร้างความตื่นตัวด้านจริยธรรม และการนําเครือข่ายภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสื่อมเสีย
หรือละเมิดจริยธรรม
- พัฒ นาระบบการคุ้มครองจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital
Ethics and Privacy)
2.5.2 การนําประเด็น SWOT มากําหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งข้างต้น ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และส่ งเสริมจริยธรรมภาครัฐในครั้งนี้ ยังได้ มีการนํ าประเด็ นสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์ก ร/
หน่ วยงานของรัฐมาทํ าการวิ เคราะห์ กํ าหนดประเด็ น การจั ดทํ ายุท ธศาสตร์โดยการวิเคราะห์ แบบ TOWS
Matrix กล่าวคือเป็นการนําจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค
(threats) มาจับคู่เพื่อออกแบบเป็นกลยุทธ์ โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ
1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสแล้วนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
2. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสแล้วนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
3. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจํากัดแล้วนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
4. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และข้อจํากัดแล้วนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐของประเทศไทย โดยประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีดังนี้
กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (S+O)
1. ขับเคลื่อนกลไกจริยธรรมให้เกิดผลที่แท้จริง วางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น นโยบาย กลไก ระบบ และ
เครื่องมือต่าง ๆ รองรับสังคมที่มีจริยธรรม
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2. สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และกระบวนการยุติธรรมผ่านการนําเสนอข้อมูลที่แท้จริง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความจงรักภั กดีในสถาบั นหลั กของชาติคื อชาติ ศาสนา และสถาบั นกษั ตริย์ และ
ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. นํ าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการควบคุ ม ทางสั ง คม ฯลฯ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ งเสริ ม
จริยธรรม
4. เปิดโอกาสให้สื่อ ประชาชน ภาคประชาสังคมร่วมส่งเสริมจริยธรรมผ่านกลไกการตรวจสอบการ
ทํางานภาครัฐ
5. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างชาญฉลาดควบคู่กับการผลักดันจริยธรรม เช่น เครื่องมือในการควบคุม
พฤติก รรม ให้ ความรู้ด้ านเทคโนโลยี ออกแบบแอพลิ เคชั่น กลางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ มาตรฐาน
จริยธรรม และกิจกรรมรณรงค์
6. ใช้การสื่อสารและการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสําคัญของมาตรฐานจริยธรรม
7. ใช้แนวทางการเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรม และดึงผู้ที่ได้รับรางวัลมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรมใน
ระยะยาว เหมือนเช่นบทบาทของทูต ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
8. รณรงค์เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทําผิด จะไม่มีการคิดแบ่งแยกความผิดเล็กน้อย ความผิดรุนแรงอีก
ต่อไป มีแต่การการกระทําผิดและการกระทําถูกเท่านั้น
กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (W+O)
1. สร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีความชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน
2. ส่งเสริมบทบาทของศูนย์ให้คําปรึกษาเรื่องจริยธรรมที่สามารถให้คําวินิจฉัยประเด็นทางจริยธรรมได้
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
3. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการเติบโตหน้าที่
4. กําหนดนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมในระดับรัฐบาล, กพ ใช้อํานาจสั่งการให้ผู้บริหารสนใจการ
ส่งเสริมจริยธรรม
5. สื่อสารให้ชัดเจนว่าเรื่องจริยธรรมไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพราะจริยธรรมควรทําแง่บวก ให้
รางวัล ส่งเสริม ไม่ใช่การจ้องจับผิดลงโทษเพียงอย่างเดียว
6. สร้างเครือข่าย/เวทีแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
7. สร้างการรับรู้มาตรฐานจริยธรรมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป
8. ปรับภาพลักษณ์หน่วยงาน ทั้ง สํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานอื่น ในเรื่องศักยภาพการทํางานและ
มาตรฐานจริยธรรม
9. ระบบควบคุมภายในองค์กร
10. กําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ
11. สร้างความเชื่อมั่นกับระบบคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
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12. ใช้ เทคโนโลยี ปัญ ญาประดิษฐ์เพื่ อตรวจจับการปฏิ บัติที่ ผิดจริยธรรม และสร้างระบบส่งเสริม
จริยธรรม โดยคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมดิจิทัล
กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (S+T)
1. ให้สังคมระแวดระวังการขัดมาตรฐานจริยธรรมกับคุณค่าสังคม วิถีปฏิบัติ
2. แก้ภาพลักษณ์การทํางานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
3. เสริมกลไกป้องกันการแทรกแซง ทําให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
4. ยกระดับจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง
5. ออกแบบกลไกป้องกันการแทรกแซงการทํางานภาครัฐของฝ่ายการเมือง
6. สร้างแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจริยธรรมเพื่อต่อสู่กับระบบอุปถัมป์ภายในระบบการ
ทํางานภาครัฐ
กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (W+T)
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรฐานจริยธรรม ที่สามารถนําไปบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท
รวมถึงข้าราชการการเมือง
2. ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมเชิงวิชาชีพผ่านบทบาทของหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและทักษะทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
3. เรียกร้องบทบาทของผู้นําในทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับทางจริยธรรม
4. ให้ความรู้และการอบรมระยะสั้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดจริยธรรม และส่งเสริมแนวทางการทํางานที่ยึด
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
5. วางโครงสร้างหน่วยงานให้คําปรึกษา และจัดให้ มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาทางจริยธรรม
ภายในหน่วยงาน
6. สร้างคลังสะสมผู้ให้คําปรึกษาทางจริยธรรม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
7. ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานประสาน หน่วยงานกลาง ให้มีความน่าเชื่อถือในทางจริยธรรม
8. ส่งเสริมให้มีการนําแนวคิดจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ
9. ประยุ ก ต์ ใช้ ม าตรฐานจริ ย ธรรม 7 ข้ อ เข้ าไปในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ศั ก ยภาพและมี ค วาม
รับผิดชอบในการทํางาน
10. ส่งเสริมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ เพื่อปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวของประชาชนควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับความมั่นคงของประเทศ
11. ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลรัฐให้กับประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างกลไก
การตรวจสอบจากภายนอก
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12. ส่งเสริมบทบาทของ ก.ม.จ. ในการตรวจสอบประเด็นล่อแหลมทางจริยธรรม และเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนการผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐกับทาง ก.ม.จ. ได้
13. ผลักดันให้ ก.ม.จ. มีการตั้งอนุ ก.ม.จ. เพื่อสร้างความเป็ นอิสระในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับสูง เช่น รัฐบาล เป็นต้น
14. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือส่งเสริม
จริยธรรมในองค์กร
15. เสริมย้ําเรื่องบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการทํางานเพื่อประชาชน เล็งเห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.5.3 สรุปประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกันดังกล่าว
สามารถนํามาสู่การสกัดประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenges) ได้ดังนี้
“ไม่มีข้อยกเว้น”
สร้างและพัฒนากลไกต่างๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ (Conduct of
code and law) ทั้งในระดับความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ การสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีมาตรฐาน
เดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสผู้กระทําผิด ส่งเสริมมาตรการการให้รางวัลเชิดชูผู้มีจริยธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจไม่ให้มีการกระผิด
ตามมาตรฐานจริยธรรมเกิดขึ้น
“ไม่มีข้อกังขา"
พัฒนาในระดับนโยบายส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐและการวางบทบาทในการให้คําปรึกษา
ทางจริยธรรม (Policy and mentoring) เพื่อสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการที่
รัฐบาลเป็นผู้นําทางจริยธรรม ออกคําสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและความร่วมมือในการร่วมบริหารงาน
ภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา หรือตั้งคําถามกับการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม ตั้งแต่ในระดับของ
องค์กร หน่วยงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงาน
“ไม่ยอมรับการกระทําผิดสีเทาอีกต่อไป"
รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์เปลี่ ย นทั ศ นคติ เรื่ อ งการทํ า ผิ ด จริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ (Changing a
Mindset for Behavioral Change) ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การพฤติ ก รรม จะไม่ มี ก ารคิ ด แบ่ ง แยก
ความผิดเล็กน้อย และความผิดร้ายแรงอีกต่อไป รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่ามีแต่การกระทํา
ผิดหรือถูกเท่านั้น กล่าวคือ รณรงค์เปลี่ยนแนวคิดระดับของการกระทําผิดให้มีแค่การกระทําถูกที่เป็นฝั่งขาว
และการกระทําผิดที่เป็นฝั่งดํา จะไม่มีการยอมรับการทําผิดสีเทาอีกต่อไป
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“ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า", “ไม่ถูกดอง"
สร้ า งระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ทางจริ ย ธรรม (Ethical Human Resource
Management) ตั้งแต่ในระดับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ผลักดันให้ในหน่วยงานนําหลักจริยธรรมมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประพฤติตาม
มาตรฐานจริ ย ธรรมควรที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในรู ป แบบต่ างๆ ไม่ ให้ ค วามพยายามนั้ น สู ญ เปล่ า เช่ น
การได้ รั บ รางวั ล การได้ รั บ โอกาสในการปรั บ เลื่ อ นตํ า แหน่ ง การได้ รั บ โอกาสในการไปศึ ก ษาดู ง านใน
ต่างประเทศ
“ไม่มีที่ยืนสําหรับความผิด”, “ไม่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวสําหรับความถูกต้องทางจริยธรรม” และ
“ร่วมมือผลักดันให้เกิดการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในเจ้าหน้าที่รัฐ”
สร้ า งกลไกและเครื อ ข่ า ยการร่ ว มตรวจสอบการกระทํ า ผิ ด จริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ (People
participation and social engagement) เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน ภาคประชาสั งคม และสื่ อ มวลชนเข้ า
มาร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทําผิดจริยธรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้น และไม่ปล่อยให้มีที่ยืน
สําหรับการกระทําผิดทางจริยธรรมปรากฏอยู่ในระบบการทํางานภาครัฐ ขณะเดียวกันก็ร่วมส่งเสริมเชิดชู
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ บุ คคลต่าง ๆ ที่ ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างถ้วนถี่ว่าเป็ นบุคคลที่มีจริยธรรม
ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อทํางานส่งเสริมจริยธรรมในระยะยาว แสดง
ให้เห็นว่าการทํางานส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐไม่ได้เป็นการทํางานแบบโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่เป็นการทํางาน
แบบรวมหมู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะร่วมมือผลักดันให้เกิดการสร้างสังคมวัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยที่เป็นคนดี
มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระดับสากล
ในกระบวนการจั ดทํ ายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่ งเสริมจริยธรรมภาครัฐได้ นํา
ประเด็นจุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากข้อค้นพบสําคัญของงานวิจัย การนําประเด็น SWOT
มากําหนดประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์สําคัญ มาจัดทําเป็นยกร่างยุทธศาสตร์
ด้ านมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ ที่ มี ค วามครอบคลุ ม ในทุ ก ประเด็ น ที่ ก ล่ า วมา
นอกจากนี้ยังได้มีการนําร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมานําเสนอในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํ า
ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทบทวนร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในส่ วนกลางและส่ วนภู มิภ าคเพื่ อ ให้ ยุท ธศาสตร์ส ามารถนํ าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ จริง แล้ วนํ าประเด็ น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้ามารวบรวมเพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
จากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศที่มีผล
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นที่ประจักษ์ การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างธรรมา
ภิบาลหรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการในประเทศ หน่วยงานเอกชน
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในประเทศ ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ภ าครัฐ ฉบั บ ต่ าง ๆ การสํ ารวจทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนทั้ งในส่วนกลางและส่ วนภู มิภ าคที่ มีต่ อ ค่านิ ยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้ าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุ ณ วุฒิ นั กวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม ด้ านการจัดทํ านโยบายหรือยุทธศาสตร์ หรือด้านพฤติกรรมศาสตร์ หรือด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หรือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ หรือการจัดทําแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้ อ งในการจั ด ทํ ายุ ท ธศาสตร์ด้ านมาตรฐานทางจริย ธรรมและการส่ งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ และการจั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บัติ การเพื่ อ จั ดทํ าข้ อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและ
รู ป แบบการขั บ เคลื่ อ นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ หาแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมในแต่ละขั้นตอนมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ผล
เพื่อนํามาจัดทํายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พร้อมทั้งมีการกําหนด
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุป
ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ได้ดังนี้
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3.1 การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
3.1.1 วิสัยทัศน์: บุคลากรภาครัฐไทยไว้วางใจได้ (A Trusted Government and Civil Service)
3.1.2 พั นธกิจ: สร้างสังคม-วัฒ นธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รัฐ และเน้นย้ํา
ภาพลักษณ์บุคลากรของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ
3.1.3 เป้ า หมาย: การยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ นข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ รัฐ และพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์
ความโปร่งใสและการคอร์รัปชันให้ได้มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป ภายในเวลา 5 ปี
3.1.4 ยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ
ด้านที่ 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
ด้านที่ 3 พัฒนาระบบที่เอื้อให้นําการส่งเสริมจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ด้านที่ 4 รวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม
ด้านที่ 5 การสื่ อสารและการรณรงค์ ด้วยแนวทางใหม่เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้ าใจ และ
เปลี่ยนทัศนคติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการกระทําผิด
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แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
(Mapping Strategic Challenges and Ethical Promotion Strategies)
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐาน
ทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ

ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นที่ 2 การพั ฒ นาผลั ก ดั น
นโยบายและระบบบริ ห ารการส่ ง เสริ ม
มาตรฐานจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 พั ฒ นาระบบที่เอื้อให้
นํ าก ารส่ งเส ริ ม จริ ย ธรรม ไป ใช้ ใ น การ
บริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 รวมพลังทุกภาคส่วนใน
การสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม

ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นที่ 5 การสื่ อ สารและการ
รณรงค์ ด้ ว ยแนวทางใหม่ เพื่ อ สร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจ และเป ลี่ ย นทั ศนคติ เ รื่ อ ง
มาตรฐานจริยธรรมและการกระทําผิด

“ไม่มีข้อยกเว้น”
การสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้มีมาตรฐาน
เดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท โดย
ไม่มีข้อยกเว้น
“ไม่มีข้อกังขา"
ส ร้ า ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ทางจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา
หรือตั้งคําถามกับการดําเนินงาน
“ไม่มีเทาๆ"
รณรงค์ให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจว่า
มี เพี ย งการกระทํ า ที่ ผิ ด หรื อ ถู ก เท่ า นั้ น ไม่
ยอมรับการทําผิดสีเทาอีกต่อไป
“ไม่สูญเปล่า", “ไม่ถูกดอง"
สร้างระบบการบริหารงานบุ คคลที่คํานึงถึง
ห ลั ก ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม (Ethical Human
Resource Management) โดยเจ้ า หน้ า ที่
ของรั ฐ ที่ มี ค วามประพฤติ ต ามมาตรฐาน
จริ ย ธรรมควรจะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ใน
รูป แบบต่ าง ๆ ไม่ ให้ ค วามพยายามนั้ น สู ญ
“ไม่ มี ที่ ยื น สํ าห รั บ ค ว าม ผิ ด ” , “ไม่ มี
ความรู้ สึ ก โดดเดี่ ย วสํ า หรั บ ความถู ก ต้ อ ง
ทางจริยธรรม”
ไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสําหรับการกระทําผิดทาง
จริ ย ธรรมปรากฏอยู่ ใ นระบบการทํ า งาน
ภาครั ฐ ร่ ว มมื อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การปฏิ วั ติ
สั ง คม-วั ฒ นธรรมทางจริ ย ธรรมทางในหมู่
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ64และสร้ า ง
ภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยที่เป็นคนดี

ด้านที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ
ประเด็นความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 1.1 มุ่งสร้างมาตรฐาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อ จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐให้
มาตรฐานจริยธรรมของ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
สร้างมาตรฐานจริยธรรม
ให้มีมาตรฐานเดียวกันใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐทุก
ประเภท “โดยไม่มี
ข้อยกเว้น”

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

1.2 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

1.1.3.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้และ
เข้าใจมาตรฐานจริยธรรม
เป็นอย่างดี
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ประเด็นความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รัฐในระดับวงกว้างเพื่อ
ป้องกัน การประพฤติผิด
และละเมิดจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัด
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
รักษาและส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ

กลยุทธ์
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

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์
ส่งเสริมจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน
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ด้านที่ 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
ประเด็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนานโยบายส่งเสริม
มาตรฐานทางจริยธรรม
เตรียมความพร้อมและ
ความร่วมมือในการร่วม
บริหารงานภาครัฐอย่างมี
จริยธรรม โดย “ไม่มีข้อ
กังขา” หรือตั้งคําถาม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์

2.1.1.1 หน่วยงานกลางรับผิดชอบ
การออกแบบแผนแม่บทการ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมใน
ระดับชาติ ตามแนวทางการ
บริหารการส่งเสริมจริยธรรม เพื่อ
วางแนวทางการบริหารรัฐอย่างมี
จริยธรรมและนําไปสู่การสังคมวัฒนธรรมทางจริยธรรมใน
เจ้าหน้าที่รัฐ

2.1.1.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
นําแผนแม่บทการส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรมไป
ประยุกต์เป็นยุทธศาสตร์
การส่งเสริมจริยธรรมภายใน
องค์กร

2.2.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมี 2.2.1.1 จัดตั้งหน่วยงาน/
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานส่งเสริม ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม
จริยธรรมทุกหน่วยงาน
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

2.1 กําหนดนโยบายแผน
2.1.1 แผนแม่บทการส่งเสริม
แม่บทการส่งเสริมมาตรฐาน มาตรฐานจริยธรรมในระดับชาติ และ
จริยธรรมในระดับชาติตาม ระดับองค์กร
แนวทางการบริหารการ
ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐนําไปปฏิบัติ

2.2 แก้ไขปรับปรุงกลไก
ขับเคลื่อนจริยธรรมเดิมให้
สามารถทํางานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
2.2.1.3 จัดทํารายงานสถานการณ์
และความก้าวหน้าของการส่งเสริม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
ประจําทุกปี โดยใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและรูปแบบรายงานที่ได้
พัฒนาในงานวิจัยจัดทํา
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้

2.3 ปรับปรุงระบบศูนย์ให้
คําปรึกษาด้านจริยธรรม

2.3.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมี 2.3.1.1 จัดให้มีการตั้งศูนย์ให้
ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านจริยธรรม
คําปรึกษาเพื่อหารือกรณีมีข้อ
หารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือ
2.3.2 รายงานข้อหารือเกี่ยวกับปัญหา ข้อกังวลทางจริยธรรมให้กับ
ข้อสงสัยหรือข้อกังวลทางจริยธรรม หน่วยงานต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ
2.3.2.1 ศูนย์ให้คําปรึกษาทํา
หน้าที่เสนอประเด็นที่ต้องการคํา
วินิจฉัย ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น ให้เป็นผู้วินิจฉัยหรือ
ออกกฎ กติกา แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติต่อไป (กรณีประเด็น

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์
ดําเนินงานผ่านรายงาน
สถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของการ
ส่งเสริมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นประจําปี

2.3.1.1.1 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขอ
หารือกรณีมีข้อหารือ
เกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือ
ข้อกังวลทางจริยธรรม
2.3.1.1.2 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางใน
การเสนอประเด็นที่ต้องการ
คําวินิจฉัยได้
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ข้อหารือเกินกว่าอํานาจของ
หน่วยงานหรือต้องการคําวินิจฉัย
จาก ก.ม.จ. ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเสนอผ่าน สํานักงาน ก.พ.
เพื่อนําเสนอ ก.ม.จ. วินิจฉัย
ต่อไป)
2.4 ส่งเสริมบทบาทของ
2.4.1 รายงานประจําปีและ
ก.ม.จ. และอนุ ก.ม.จ. ในการ ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรม
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
จรรยาบรรณ
จริยธรรม

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) 2.5.1.1 ผลักดันผู้บริหารรัฐ
ในการร่วมส่งเสริมและปฏิบัติตาม
ผู้บริหารในองค์กรให้ยอมรับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นํา
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
2.6.1.1 กําหนดมาตรการและ
ดําเนินการกับผู้ประพฤติผิดจริยธรรม กลไกในการดําเนินการกับผู้
2.6.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการ ประพฤติผิดจริยธรรม
ดําเนินการลงโทษผู้กระทําความผิด
2.6.2.1 กําหนดมาตรการและ
กลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้
2.6.3 มาตรการและกลไกในการให้ ข้อมูลการละเมิดจริยธรรม หรือ
ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการละเมิด พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง
จริยธรรม
ล่อแหลมให้เกิดการละเมิด
2.6.4 แนวทางการสื่อสารและการ
จริยธรรม ทั้งนี้ให้คํานึงถึงกรณี
รณรงค์ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม การกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริ
ภายในหน่วยงานภาครัฐ
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 อํานาจและเป็นอิสระโดย
สิ่งที่ถูกต้องให้มีการเปิดเผยสิ่ง
ไม่ถูกแทรกแซง
ทุจริต การละเมิดจริยธรรม ให้
ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรังแกโดย
ไม่เป็นธรรมโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลย
2.7 ส่งเสริมและเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําทางจริยธรรม และ
เชิดชูเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมใน
ระยะยาว

2.7.1 จํานวนครั้งและรายละเอียดการ
จัดหลักสูตรผู้นําทางจริยธรรมที่ดี
สําหรับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหาร
ระดับสูง

2.7.1.1 ส่งเสริมเชิดชูผู้นําทาง
2.7.1.1.1 สร้างผู้นําทาง
จริยธรรมที่ได้รับการยอมรับใน
จริยธรรม ให้เกิดขึ้นจริง
องค์กร
ในทุกองค์กร
2.7.1.2 ส่งเสริมให้ผู้นําทาง
จริยธรรมสร้างทีมงานในการทํา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางจริยธรรม
2.7.1.3 พัฒนาหลักสูตรผู้นําทาง
จริยธรรมที่ดีสําหรับผู้ที่จะก้าวสู่
การเป็นนักบริหารระดับสูง
2.7.1.4 ใช้เทคนิคการสะกิด
พฤติกรรม (Nudges) เพื่อ
ออกแบบการตัดสินใจอัน
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาสู่
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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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สร้างระบบการ
บริหารงานบุคคลที่
คํานึงถึงหลักทาง
จริยธรรม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีความประพฤติตาม
มาตรฐานจริยธรรมควร
จะได้รับการสนับสนุนใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้
ความพยายามนั้นสูญ
เปล่า

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
3.2.1.1 กําหนดมาตรการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 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 โครงการ การทํางานส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรจัดการ บุคคลอย่างมีจริยธรรม
ผ่านระบบการบริหารงาน ภายในองค์กร
อบรมและพัฒนาด้านจริยธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงใน
บุคคล
ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อทําให้ องค์กรของรัฐ
บุคลากรเห็นความสําคัญของ
จริยธรรม และมีแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถทาง
จริยธรรมของตนเอง
3.4.1.2 ทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้ง
ของฝ่ายผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา
และพนักงาน รวมถึงในกลุ่ม
พนักงานด้วยกันเอง เพื่อเปิด
โอกาสให้เกิดการสลายอํานาจ
ภายในหน่วยงานมาสู่การสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมและมีจริยธรรม
3.5 การสนับสนุนโครงสร้าง 3.5.1การปรับโครงสร้าง บทบาท
และการเตรียมบุคลากร
ภารกิจให้รองรับการทํางาน

3.5.1.1 สนับสนุนการจัด
โครงสร้างการบริหารทรัพยากร

3.5.1.1 โครงสร้างการ
บริหารงานอย่างมี
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ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

3.6 เปิดช่องทางให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมี
โอกาสและมีทางเลือกในการ
ร้องเรียนปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

กลยุทธ์

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์

บุคคลอย่างมีจริยธรรม
จริยธรรมช่วยกําหนด
3.5.1.2 สร้างความร่วมมือกับ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
หน่วยงานทั้งภายในและนอก
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ประเทศเพื่อจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
3.5.1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ คลังความรู้ใน
หลายรูปแบบ และเครื่องมือที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานบริหาร
การส่งเสริมจริยธรรม
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 รวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม
ประเด็นความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
สร้างกลไกและเครือข่ายร่วม
ตรวจสอบการกระทําผิด "ไม่
ปล่อยให้มีทยี่ นื สําหรับ
ความผิด", “ไม่มีความรู้สึก
โดดเดี่ยวสําหรับความ
ถูกต้อง" และ “ร่วมมือ
ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติ
สังคม-วัฒนธรรมทาง
จริยธรรมในเจ้าหน้าที่รัฐ”

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

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

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์
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 ร่วมเป็นเครือข่ายภาคราชการภาคเอกชน- 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

ตัวชี้วัด
4.3.1 จํานวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือสอบถาม
เกี่ยวกับประเด็นข้อกังวล
ของประชาชน หรือการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ล่อแหลมทางจริยธรรม

กลยุทธ์

เป้าหมายของแต่ละ
เป้าประสงค์

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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รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปลี่ยน
ทัศนคติเรื่องการทําผิด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มี
เพียงการกระทําที่ผิดหรือถูก
เท่านั้น “ไม่ยอมรับการ
กระทําผิดสีเทาอีกต่อไป"

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

5.3 เปลี่ยนทัศนคติและ 5.3.1 การมอบรางวัล
พฤติกรรมการกระทําผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดํารงตน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
อาทิ การน้อมนําหลัก

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

5.3.1.1 ใช้แนวคิดข้าราชการเพื่อประชาชน
ในการกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่รัฐตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประพฤติตนตาม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ

1.
ชิดชูเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ดํารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
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เศรษฐกิจพอเพียง
5.3.2 ผลการสํารวจทัศนคติ
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 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.2.1 ข้ อเสนอแนวทางการส่ งเสริม จริยธรรมและรูป แบบการขั บ เคลื่ อนงานด้ านการ
ส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลาง
3.2.1.1 การสร้างมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยรูปแบบใน
การขับเคลื่อนหลักคือการจัดทําคู่มืออธิบายและกําหนดพฤติกรรมให้นําไปปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
ข้ าราชการทั้ งหมดให้ เสร็จสิ้นและมี ก ารแจกจ่ ายสู่ห น่ วยงานทุ ก หน่ วยงานโดยเร็ว นอกจากนั้ น หน่ วยงาน
ส่วนกลางจะต้ องมีการกําหนดมาตรการหรือ นโยบายในการส่ งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่ชัดเจน ชี้ให้ เห็ นถึ ง
พฤติกรรมหรือประเด็นล่อแหลมที่เป็นพฤติกรรมในการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานของ
ตนเอง
3.2.1.2 การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กลไกขั บ เคลื่ อ นจริ ย ธรรมเดิ ม ให้ ส ามารถทํ า งานได้ ต าม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบในการขับเคลื่อนในส่วนนี้คือการจัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
งานส่ งเสริม จริ ยธรรมที่ ชัด เจนในหน่ วยงานของรัฐทุ ก หน่ วยงานรวมถึ งให้ มี ก ารปรับ โครงสร้ างหน่ วยงาน
รับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรมในองค์กรให้เพียงพอกับภาระและหน้าที่ ในการทํางาน นอกจากนี้หน่วยงาน
ดังกล่าวควรมีการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษากรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรมเพื่อ
ให้บริการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาครวมถึงกําหนดมาตรการและกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการ
ละเมิดจริยธรรม เช่นการแจ้งข้อร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตแบบไม่เปิดเผยตัวผู้ร้อง เป็นต้น ทั้งนี้ให้คํานึงถึงกรณี
การกลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธิ์ควบคู่ไปด้วย
3.2.1.3 ควรมีการกําหนดมาตรการ หลัก เกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุ คคล ที่ มีก ารนํ า
เงื่อ นไขด้ านจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมเป็ น องค์ ป ระกอบในการพิ จ ารณา ตั้ งแต่ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง โดยรูปแบบในการขับเคลื่อนคือ ให้มี
การจัดทําคะแนนด้านจริยธรรม เพื่อใช้เป็นคะแนนประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลากร
ภาครัฐรายบุคคล รวมถึงให้มีการวัดผลทางจริยธรรมของผู้บริหารด้วยแบบประเมินบุคลิกภาพ (Personality
Inventory) ก่อนเข้ารับตําแหน่งในทุกตําแหน่ง ซึ่งหากท่านใดไม่ผ่านการทดสอบให้คณะกรรมการผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมที่จะดํารงตําแหน่งหรือไม่
3.2.1.4 หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้ งประชาชน
เอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม สนใจติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยรูปแบบในการขับเคลื่อนคือให้มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรม หรือในศูนย์ให้คําปรึกษา
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กรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรม เช่นเดียวกันกับแนวคิดของการใช้ระบบคณะ
ลูกขุนในการพิจารณาคดี
3.2.1.5 ควรมี ก ารสื่ อ สารและการรณรงค์ ด้ ว ยแนวทางใหม่ ผ่ า นรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ น
ลักษณะเดียวกันกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่ประสบความสําเร็จเช่นแคมเปญ “ให้เหล้า = แช่ง” โดยให้มีการจัดทําแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
จริยธรรม เช่น “เทาๆ = โกง” หรือ “ตามน้ํา = เลว” เป็นต้น
3.2.1.6 ควรจั ด ให้ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารด้ านจริ ยธรรมของหน่ วยงานประจํ าปี
ในทุ ก ปี ง บประมาณทั้ ง ในส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค โดยทํ า การเก็ บ ข้ อ มู ล ข้ า ราชการในหน่ ว ยงานทุ ก คน
และเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ประชาชนผู้ ม าใช้ บ ริก ารทุ ก คน เพื่ อ นํ าผลคะแนนดั งกล่ าวมาประกอบการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐรายบุคคล
3.2.2 ข้ อเสนอแนวทางการส่ งเสริม จริยธรรมและรูป แบบการขั บ เคลื่ อนงานด้ านการ
ส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค
ในด้านข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคนั้นมีความสอดคล้องกันกับข้อเสนอสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ส่วนกลาง ดังนี้
3.2.2.1 เมื่ อ มี ก ารจัด ทํ าคู่ มือ อธิบายและกํ าหนดพฤติ กรรมให้ นําไปปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน
จริยธรรมจากส่วนกลางแล้วนั้น หน้าที่ของส่วนภูมิภาคคือการนําเอาคู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติใช้รวมถึงกําหนด
เป็นมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด
ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคจะต้องรายงานพฤติกรรมหรือประเด็นล่อแหลมที่เป็นพฤติกรรมใน
การละเมิดจริยธรรมที่พบเจอรายงานกลับเพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนกลางใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.2.2.2 เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานและผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนรวมถึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ให้
คําปรึกษากรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลในจริยธรรมเพื่อให้บริการกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคแล้ว หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะต้องพัฒนากลไกในการกระตุ้นการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมต่อ
ศูนย์ให้คําปรึกษาดังกล่าวรวมถึงให้ความร่วมมือในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบกลั่นกลองกรณีการ
กลั่นแกล้งร้องเรียนโดยไม่บริสุทธิ์อยู่เสมอ
3.2.2.3 เมื่อหน่วยงานส่วนกลางเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจริยธรรมแล้ว หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคควรใช้รูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินข้อ
พิพาท เชิงจริยธรรมของข้าราชการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของการใช้ระบบคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี
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3.2.2.4 หากมีการจัดทําแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมเกิดขึ้น หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคมีหน้าที่สนับสนุนและช่วยเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่หลักคิดในการยกระดับมาตรฐานจริยธรรม
ภาครัฐให้ ข้าราชการทุ ก คนมี ม าตรฐานจริย ธรรมที่ สู งขึ้ น เป็ น ที่ พึ่ งและเป็ น ที่ ไว้ วางใจของประชาชนตาม
วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
3.2.3 ข้ อเสนอแนวทางการส่ งเสริมจริยธรรมและรูป แบบการขั บ เคลื่ อนงานด้ านการ
ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ทั น ที แ ละสร้ า งผลกระทบสู ง
(Quick Win)
Quick Win
ยุทธศาสตร์ที่ 1




ยุทธศาสตร์ที่ 2






ยุทธศาสตร์ที่ 3





แนวทาง
ให้แต่ละหน่วยงานจัดทําคู่มือ Do & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติ
กรรรมสีเทาและเป็นแนวทางง่ายๆในการการประพฤติตนทางจริยธรรม
จัดให้มีการบันทึกพฤติกรรมสีขาว (พฤติกรรมทางจริยธรรมที่พึงประสงค์) ใน
ระบบที่เหมาะและสามารถติดตามพัฒนาการในระดับบุคคลได้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมส่วนบุคคล ทั้งนี้การบันทึกนี้ควร
แปลงเป็นคะแนนซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต เช่น การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
จัด ที ม ให้ คํ าปรึก ษาในแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ส ามารถตอบคํ าถามทางจริยธรรม
โดยเฉพาะประเด็นที่คลุมเครือ (สีเทาๆ) ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การดําเนินงาน
ทําได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว
พัฒนาช่องทางสื่อสารโดยตรงถึง ก.ม.จ. ให้สามารถฝากเรื่องและตอบปัญหา
เร่งด่วนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
มีเวทีประกวดแนวคิด/วิธีแก้ปัญหาทางจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการตัดสิน
และให้ ร างวั ล โดยอาจให้ ผู้ ช นะเป็ น แกนนํ า ในการสร้ า งที ม ที ป รึ ก ษาทาง
จริยธรรมและรณรงค์ผลักดันประเด็นที่ต้องการแก้ไข
จัดทําแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสําหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก
เข้าสู่ระบบราชการ เพื่อให้ทราบความสําคัญของการส่งเสริมจริยธรรมตั้งแต่
แรกเข้าทํางาน
จัดทําเครืองมือการประเมินพฤติกรรมการทํางานภายใต้กรอบจริยธรรมเพื่อวัด
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นและหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การประเมินควร
มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบควบคู่กัน
89

Quick Win

แนวทาง


ยุทธศาสตร์ที่ 4





ยุทธศาสตร์ที่ 5








จัดประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสม่ําเสมอเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นท้าทาย
ทางจริยธรรมใหม่ ๆ อาทิ digital ethics and privacy จนได้ ข้ อ สรุ ป ที่ เป็ น
บรรทัดฐานเดียวกัน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมนําไป
แก้ปัญหาภายในองค์กร
ร่วมเป็ นเครือ ข่ายภาครั ฐ-เอกชน-สถาบั น การศึ ก ษา ทํ ากิ จกรรมในรูป แบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ Creating
shared value) เป็ น ระยะและมี ค วามต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ เกิ ด สั งคมวัฒนธรรมทางจริยธรรม
จัดกิจกรรมบริการสังคมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อถือโอกาสรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากประชาชนและนํ า มาเป็ น แนวทางปรั บ ปรุ ง การส่ ง เสริ ม
จริยธรรม
กระตุ้ น ให้ สั งคมหั น มาสนใจประเด็ นเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ หรือ ประเด็ น สี เทาทาง
จริยธรรม โดยการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ
เลือกประเด็นปัญหาเล็ก ๆ ทางจริยธรรมที่ใกล้ตัวประชาชนมาทํ าแคมเปญ
รณรงค์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้
อาจใช้social media ร่วมกับสื่อกระแสหลัก
จั ด กิ จกรรม พิ เศ ษ (Special events) ที่ เข้ า ถึ ง ง่ า ยแต่ มี ป ระเด็ น แล ะ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน เพื่อสอดแทรกค่านิยมทางจริยธรรมแก่สังคม
เน้นย่ําความภูมิใจและความทรงเกียรติของการผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบัน
หลักของชาติเป็นพื้นฐานคอยกํากับไม่ให้ละเมิดพฤติกรรมทางจริยธรรม
ใช้แนวคิดข้าราชการของประชาชน คอยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่รัฐตระหนัก
ถึ งความสํ าคั ญ ของการประพฤติ ต นตามจริ ย ธรรมและมี จิ ต สาธารณะเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน
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