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    รายงานการสัมมนา “ความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรมอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี” 
ดร.ขนิษฐา  สารพิมพา 

ส านักงาน ก.พ.  

    ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก .พ. โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหาร
และผู้แทนด้านการส่งเสริมจริยธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  จีน เกาหลี ญี่ปุุน ในประเทศไทย  โดย          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันจากประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการ         
พลเรือน  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกวิธีการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐให้
เกิดผล และ เพ่ือพัฒนาบทบาท ของส านักงาน ก .พ. ในการ สนับสนุนเรื่องนี้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน                 
โดยระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดขึ้นที่ห้องประชุม ๓๒๑๐ อาคารสัมมนา ส านักงาน ก .พ. 
จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน  ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีผู้บริหารและผู้แทน รวมทั้งสิ้น          
๙ ประเทศ ๑๑ คน จากประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุุน เกาหลี  ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนามเข้าร่วมประชุม 
 
      ในการสัมมนาดังกล่าว รศ.ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ  ผู้อ านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม และเลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  ได้กล่าวในการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“Challenges of Ethical Promotion in Civil Service” ว่า ท าอย่างไรจึงจะลดระบบอุปถัมภ์ในราชการ
พลเรือนไทยลงได้ โครงสร้างทางสังคมและระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองในอดีต    
หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมค่านิยมของความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา กับ ความกตัญญูและการตอบแทน ความท้าทาย
ของระบบราชการไทยมีหลายประการ โดยสรุปก็คือ ท าอย่างไรหัวหน้าส่วนราชการจึงจะตระหนักถึงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องส าคัญ ในขณะเดียวกันนักส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมก็ต้องพยายามขายความคิดให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ การสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็งในระหว่าง
ส่วนราชการเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ส าคัญเมื่อต้องตัดสินใจบนความขัดแย้งทางคุณธรรม ก็ควรต้องท าให้สาธารณะ
ได้รับรู้ การเปิดเผยจะท าให้สาธารณะเข้าใจและให้การสนับสนุนการท างาน หรือเป็นเกราะก าบังมิให้เกิดการ
ละเมิดคุณธรรมจริยธรรม 

   สนทนาปัญหาความท้าทายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี  

     รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ  กล่าวว่า จริยธรรมเป็นสิ่งที่เกิดมาจากภายในตัวบุคคล โดยที่เรา
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดจริยธรรมในตัวบุคคลได้ เช่น ให้การเลี้ยงดูที่ดี จากครอบครัว โรงเรียน 
หรือแม้แต่สื่อต่างๆ ก็ถือว่ามีบทบาทเช่นกัน ดังนั้นมาตรฐานทางจริยธรรมจึงเกิดจากหลายๆ ภาคส่วนร่วมกัน
เป็นกระบวนการทางสังคม  สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแต่ละหน่วยงานต่างก็เผชิญปัญหาแตกต่างกันไป
ตามแต่บริบทขององค์กร โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคในสังคมไทย ได้แก่ 
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    ๑. การขาดการแทรกแซงจากสังคม (Lacking of Social Sanction) 

    คนในสังคมมีบทบาทส าคัญในการสะท้อนให้เห็นว่า บุคคล หรือ องค์กร มีการประพฤติตนได้
เหมาะสมหรือไม่ อะไรเป็นสิ่งที่ควรกระท า หรือไม่ควรกระท า การสะท้อนกลับจากคนรอบข้างถึงการกระท าท่ี
ไม่ถูกต้อง ก็จะเป็นการห้ามปรามไม่ให้อีกฝุายกระท าผิด ส่งผลให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง และส่งเสริมการกระท าที่ดี 
แต่ส าหรับคนไทยนั้น หลายๆ ครั้งมักจะเกรงใจกัน ไม่กล้าที่จะห้ามปรามกัน มองว่าการกระท าเช่นนั้นจะสร้าง
ความอับอายให้อีกฝุาย หรือมองว่าไม่ใช่เรื่องของเรา หรือบางคนมีความเชื่อที่ว่าทุก คนย่อมต้องได้รับผลจาก
การกระท าของคนอยู่แล้ว จึงไม่ขอก้าวก่ายการกระท าของผู้อื่น เป็นต้น 

     การที่คนในสังคมไม่ห้ามปรามผู้กระท าผิดนั้น ถือเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมจริยธรรมให้
เกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถเอาผิดผู้ที่กระท าผิดกฎหมายได้ ก็ ยากท่ีจะส่งเสริมผู้คน
ให้กระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามไปด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะคาดหวังให้ภาครัฐท างานอยู่บนหลักของความ
ถูกต้องดีงาม ในขณะที่สังคมโดยรวมยังขาดมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี 

   ๒. จริยธรรมของผู้น า (Leadership in giving ethical behavioral examples) 

    ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรก็คือ ผู้น าองค์กรนั้นๆ เมื่อผู้น า
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก ก็จะท าให้สมาชิกรับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี อะไรคือสิ่งที่เขาควรปฏิบัติ จากการเห็น
ตัวอย่างของผู้น าของเขา ตัวอย่างเช่น ดร .ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รถประจ า
ต าแหน่งที่ท่านสามารถใช้ได้ตามอัธยาศัย ท่านใช้ในหน้าที่เท่านั้น ท่านไม่น ารถประจ าต าแหน่งของท่านไปใช้ใน
การส่วนตัว แม้ว่าท่านจะสามารถท าได้ เนื่องจากว่าท่านแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นขององค์กร สิ่งใดสิ่งใดเป็นของ
ส่วนตัว ตัวอย่างของ ดร. ป๋วย ท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ 

     หากมีวัฒนธรรมเช่นนี้ในภาคราชการ เช่นการที่ทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นของเรา อะไรไม่ใช่ของเรา 
ก็จะเป็นส่งเสริมการกระท าท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ลดการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง   

   ๓. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 

    เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ชาติไทยจะพบว่า ในอดีตนั้น พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมอ านาจ
ของประชาชน มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการภายในประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เริ่มมีการปรับเปลี่ยน
การบริหารราชการแผ่นดิน   การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มาเป็นระบอบ
กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินยุคนั้น 
นอกจากพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ก็ยังประกอบไปด้วยบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลภารกิจหลักๆ ภายในประเทศ รวมถึง
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชา ของบุคคลเหล่านั้นในแต่ละภารกิจ โดยที่อ านาจการบริหารสูงสุด
ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของราษฎร ฉะนั้น บุคคลที่ท างานให้กับพระมหากษัตริย์
จึงถือว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วย 
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      ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการสมัยนั้ นยังเป็นระบบอุปถัมภ์ (Patron and Client 
Relationship) หมายถึงข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal Relationship) เป็นส าคัญ การ
เลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งไม่ได้มีผลมาจากผลงานเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นหากความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับ  
ผู้มีอ านาจไม่ค่อยดี ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างมาก 

      แม้ว่าปัจจัยส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระบบอุปถัมภ์อยู่เลย พระเจ้าแผ่นดินรวมทั้งคนในชั้น
ปกครองจ าเป็นต้องยึดหลักคุณธ รรมจริยธรรมในการบริหารประเทศ ซึ่งถือเป็นกฎของระบบอุปถัมภ์ ที่ผู้มี
อ านาจในแผ่นดินจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น แม้ระบบอุปถัมภ์จะมีมุมที่ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการทั้งหมด แต่ก็เป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือเกื้อกูล และค า นึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน จากการที่ผู้มีอ านาจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 

   - การเปลี่ยนจากระบบอุปถัมภ์มาเป็นการให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

    เมื่อพิจารณาถึงประวัติความเป็นมาในประวัติศาสตร์ข้างต้น ก็อาจช่วยให้เข้าใจถึงอุปสรรคใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการ โดยเฉพาะเมื่อมาถึงยุคท่ีราชการจะเปลี่ยนแปลงจากการใช้ระบบ
อุปถัมภ์มาเป็นการให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Merit System) ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้าง
ความตึงเครียดภายในหน่วยงานขณะนี้ เพราะโดยห ลักการแล้ว เมื่อใช้การให้ผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน ก็ไม่ควรจะมีการอุปถัมภ์กันเป็นการส่วนตัวหรือใช้การเล่นพรรคเล่นพวก แต่เนื่องจากวัฒนธรรม
ดังกล่าวอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน เราจึงยังพบว่าระบบอุปถัมภ์มีอยู่ทุกท่ีแม้ว่าจะมีความพยายาม
ท าให้เป็นระบบผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานก็ตาม 

    การเปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งมาสู่อีกระบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิดของบุคคลซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา ต่างจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สามารถ
มีผลบังคับใช้ในชั่วข้ามคืน 

   อย่างไรก็ตาม ในระบบราชก ารมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ที่จะเข้ามารับ
ราชการจะต้องผ่านการสอบแข่งขันจึงจะเข้าสู่ระบบได้ เป็นต้น 

    ในระบบอุปถัมภ์เองก็มีการท างานเป็นทีม งานเสร็จออกมาดีก็มีให้เห็นมาก แต่เมื่อมีการ
แข่งขันกันโดยเฉพาะการเลื่อนข้ันหรือแย่งชิงต าแหน่ง กัน เมื่อมีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในองค์กร 
บรรยากาศจะตึงเครียดมาก บางครั้งถึงกับมีฝุายหนึ่งลาออก ซึ่งหมายถึงความความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของ
องค์กร เมื่อบุคคลที่มีความสามารถไม่สามารถอยู่กับองค์กรนั้นได้อีกต่อไป 

    ผู้แทนสิงคโปร์ : ในประเทศสิงคโปร์มีวิธีการท าให้ภาครัฐโปร่งใสและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น  Coffee table morning talk ไม่ใช่การพูดคุยเพ่ือหาผลประโยชน์ แต่เพ่ือให้การ
ด าเนินการหลายๆอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยการพบปะพูดคุยกัน  และหากเจ้าหน้าที่กระท าผิดจะถูก



๔ 

 

ด าเนินการตามกฎหมา ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใด  รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่ดี บวกกับการมีค่านิยมใน
การท างานที่ด ี

   ผู้แทนเกาหลี : การที่ภาครัฐของสิงคโปร์มีการคอรัปชั่นน้อยเนื่องมาจากการให้ค่าตอบแทนที่
สูงมากๆ หรือไม ่

    ผู้แทนสิงคโปร์ : คงไม่ใช่แค่การให้ค่าตอบแทนที่สูงเพียงอ ย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในการท างาน และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย เพราะหากปัจจัยแวดล้อมไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานที่โปร่งใสแล้ว ก็กลายเป็นว่าเราจ่ายเงินเดือนสูงๆ ให้กับคนที่คอรัปชั่น   

   ๔. การแทรกแซงทางการเมือง 

    หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งจะมี รัฐมนตรี และนักการเมืองเป็นผู้บริหารสูงสุด เมื่อบุคคล
เหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว มีอ านาจในการบริหารประเทศ ก็มีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจในส่วนราชการด้วย 
โดยทั่วไปในระบบราชการจะมีระเบียบที่ใช้ในกระบวนการคัดเลือก กระบวนการแต่งตั้ง หรือโอนย้ายบุคคลไป
ด ารงต าแหน่งในส่วนราชการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้อยู่
หลายครั้ง 

    ผู้แทนมาเลเซีย : ในอดีต นักการเมืองจะท าหนังสือขอให้มีการแต่งตั้งหรือโอนย้ายข้าราชการ
ให้ไปช่วยนักการเมืองในกิจกรรมทางการเมือง ต่อมาในปี ๒๐๐๓ ได้มีการออกระเบียบห้ามกระท าการดังกล่าว 
ซึ่งถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ในทางปฏิบัตินั้น ระเบียบนี้อาจไม่สามารถบังคับใช้กับ
นักการเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารได้ แต่จะมีผลบังคับใช้กับข้าราชการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็ยังคง
มีให้เห็นอยู ่

    จริยธรรมของข้าราชการเองก็ส าคัญ บางคนต้องการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหาผลประโยชน์
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้อ านาจทางการเมืองใน
ราชการยิ่งข้ึน ท าให้เกิดความไม่โปร่งใสตามมา และตัดสินได้ยากกว่าใครผิด ใครถูก 

      ปัญหาจริยธรรมในองค์กรไม่ได้มีแต่ในภาครัฐเท่านั้น ในภาคเอกชนก็มีตัวอย่างการขาด
จริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บริษัท Enron ในสหรัฐอเมริกา ที่สุดท้าย
ต้องล้มละลายไปเนื่องจากความไม่โปร่งใสทางการเงินของบริษัท  

    ๕. นโยบายการใช้งบประมาณในราชการ 

     ในฐานะบุคลากรภาครัฐควรพิจารณาว่าสิ่งที่ก าลังท าอยู่นั้นมุ่งประโยชน์แก่ใคร เช่นว่า 
ส่วนรวมหรือส่วนตัว ส่วนรวมหรือหน่วยงาน นโยบายบางอย่างก็มีความขัดแย้งในทางปฏิบัติ ได้แก่ นโยบาย
การใช้งบประมาณแผ่นดินที่รับการจัดสรรในแต่ละปี ที่หน่วยงานจะต้องบริหารใช้ไห้ได้ตามท่ีได้รับมา หากการ
ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลว่าปีต่อไปจะถูกพิจารณาให้ได้รับงบประมาณน้อยลง ความ



๕ 

 

พยายามที่จะใช้งบแม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ถือเป็น ภาวะที่ตัดสินได้ยาก ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง 
(Ethical dilemma) อย่างหนึ่ง 

    ผู้แทนเกาหลี : ในเกาหลีก็มีปัญหาลักษณะเดียวกัน เมื่อใดที่มีงบประมาณเหลือ หัวหน้าจะ
น าไปใช้กับสิ่งที่เห็นได้ชัด เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน แต่บางครั้งก็ถูกมองว่าไม่ได้มีความจ าเป็นขนาดนั้น 
ปัญหานี้อาจไม่ใช่เรื่องของปัญหาทางจริยธรรม  แต่มองว่าเป็นปัญหาการจัดสรรงบประมาณและการจัดการ
งบประมาณ และเม่ือการใช้งบไม่เป็นไปตามแผน ก็จะส่งผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย 

    ๖. การร้องเรียนจากประชาชน และเสียงสะท้อนจากสื่อ (External Voice) 

    การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก รวมถึงการน าเสนอของสื่อต่อการท างานของภาครัฐก็เป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความโปร่งใสได้ 

   ผู้แทนสิงคโปร์ : สิงคโปร์จะมีสมาชิกรัฐสภา  ๑ ท่าน ออกมารับฟังปัญหาจากประชาชน
โดยตรง ทุกๆ สัปดาห์ 

    ผู้แทนเกาหลี : ในเกาหลีมีการเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่าน internet (e-Government 
System) ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อภาครัฐได้ และเจ้าหน้าที่ก็จะคอยตอบค าถามและช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ 

    เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ประชาชนร้องเรียนนั้น เมื่อได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ ได้รับการ
ชี้แจง และท าความเข้าใจก็จะช่วยให้เขาสบายใจขึ้น ถึงแม้ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขก็ตาม 

   ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีควรพิจารณาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ 

   ๑. ควรเริ่มที่ใคร  และจะมีวิธีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นพ้องกับนโยบายอย่างไร ทั้งนี้
ผู้บริหารจะต้องเห็นด้วยกับการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร มิฉะนั้นการขับเคลื่อนในเรื่องจริยธรรมจะเป็นเรื่อง
ยาก 

   ๒. มีการย้ าเตือนถึงเรื่องจริยธรรมหรือไม่ เนื่องจากการส่งเสริมจริยธรรมนั้นคงไม่ใช่เรื่องท่ี
พูดกันเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทุกคนจะไม่กระท าการผิดจริยธรรมอีก ในสหรัฐอเมริกา มีการสัมมนาประจ าปีให้
หน่วยงานภาครั ฐมารวมตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้ ควรมีผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าการส่งเสริม
จริยธรรมให้เกิดข้ึน  

    ๓. รูปแบบการให้ความรู้การส่งเสริมจริยธรรมไม่ควรเป็นเพียงการบรรยายเท่านั้น แต่ควรยก
เอาเหตุการณ์จริงเป็นกรณีศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองกันด้วย  

    ๔. แนะน าให้มีเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน 

    ๕. ควรให้ข้อมูลแก่สังคมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารงานราชการ เช่น ความไม่ชัดเจนว่าสิ่งใด
จะเป็นทางออกท่ีดีที่สุด (Ethical Dilemma) หรือให้ประชาชนได้ทราบถึงอุปสรรคที่ต้องเผชิญท าให้ไม่



๖ 

 

สามารถด าเนินโครงการตามแผนได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องการเปิดให้บริการรถไฟฟูาที่ล่าช้า เป็นต้น การสื่อสารกับ
สังคมนอกจากจะสร้างความโปร่งใสให้ภาคราชการแล้ว ยังเป็นการท าให้สังคมได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการขับเคลื่อนจริยธรรมจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจา กทุกภาคส่วนใน
สังคม 

    ๖. ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือในการไม่แทรกแซงการท างานของภาครัฐ และใช้กฎหมาย
ในการเอาผิดผู้ฝุาฝืนอย่างจริงจัง 

    ส าหรับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านรวมทั้งญี่ปุุน เกาหลีจะมีสภาพปัญหาและแนวทางการ
ส่งเสริม รวมทั้งความท้าทายอย่างไร ปรากฏอยู่ใน น าเสนอ Country paper ในหัวข้อเรื่อง  The Challenges 
of Ethical Promotion work : Experiences of ASEAN Civil Service  ต่อไป   
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The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

ความท้าทายของการส่งเสริมจริยธรรมในประเทศอินโดนีเซีย 

    ผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย โดย  Anie Ratna Santoso, Director of Personnel 
Bureau, National Civil Service Agency-Republic Of Indonesia และ Dyka Santi, International 
Cooperation Staff, NCSA-Republic Of Indonesia กล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลาย 
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของรัฐได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและ
พลเมือง ราชการพลเรือนของอินโดนีเซียในทุกวิชาชีพและในการท างานทุกส่วนถูกเรียกร้องให้เป็นแบบอย่าง    
ที่ดีของพลเมืองในสังคม ดังนั้น ทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานของข้าราชการพลเรือนจึงถูกก าหนดไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังมีบทบัญญัติท่ีกว้างกว่าครอบคลุมอยู่เช่น  จริยธรรมในทางปรัชญา 
อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๐๐๐ ต้นๆ ทัศนคติ พฤติกรรม และบทบาทหน้าที่อย่างเป็นทางการ ในการกระท าให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังคงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากพบว่า  ภาคราชการยังคง
มีการคอร์รัปชัน ให้สินบนและมีความอ่อนด้อ ยในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี 
ต่อมาในเดือนตุลาคม ๒๐๐๔ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ตกลงประกาศใช้ กฎหมายข้อบังคับของราชการ  เลขที่ 
๔๒/๒๐๐๔  ประกอบด้วยประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการพลเรือนเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดมีความยุติธรรม และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

      หน่วยงานของ รัฐในส่วนกลาง  ได้แก่ กระทรวงการบริหารและปฏิรูปราชการ ส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน และส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งชาติ ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค
ในการส่งเสริมและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยด าเนินการในเชิงการกล่อมเกลา
ทางสังคมในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม  ในราชการอินโดนีเซียก็ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายใน              
เชิงการน าไปใช้หลายเรื่อง ซึ่งจะได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนมากล่าวถึงดังต่อไปนี้  

      รายละเอียดในประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการพลเรือนในอินโดนีเซีย 

     จากการยึดหลักประสบการณ์ทางคุณธรรมในเป็นกฎใช้บังคับพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรมจึง
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความจริงที่ซับซ้อนและเก่ียวข้องกับการลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งท าให้ระดับพ้ืนฐาน
แนวคิดทางคุณธรรมและวิธีการน าไปใช้มีความเข้มงวดมากขึ้น  ข้าราชการพลเรือนทุกคนในอินโดนีเซียจะต้อง
ยึดหลักปฏิบัติตามค่านิยมพ้ืนฐานทางจริยธรรม อันได้แก่ข้อบัญญัติทางศาสนา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย ความคิดริเริ่ม ประสิทธิผลต่างๆ แล้ว ยังมีประมวลจริยธรรมภายใต้กฎหมายข้อบังคับของ
ราชการ เลขท่ี ๔๒/๒๐๐๔ ซึ่งประกอบด้วย  

 



๘ 

 

 

๑. ค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับราชการพลเรือน  
๒. ค าม่ันสัญญาของข้าราชการพลเรือนว่าจะต้องยึดมั่นในแนวทางทัศนคติและจริยธรรม

เกี่ยวกับ  
ก. จริยธรรมของหน่วยงานรัฐบาลและประเทศ  
ข. จริยธรรมส าหรับองค์กร 
ค. จริยธรรมของบุคคลและสังคม  
ง. จริยธรรมระหว่างข้าราชการพลเรือน  

๓. การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
๔. ข้อตกลงของประมวลจริยธรรมส าหรับ ในทุกหน่วยงาน ภาครัฐ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับ

บุคลิกภาพหรือลักษณะเฉพาะของหน่วยงานและวิชาชีพในกลุ่มราชการพลเรือน  
    กลยุทธ์ในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
    ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม คือการตรวจสอบอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ความจริงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความด้อยในประสิทธิภาพ
ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะและในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

    ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าไปใช้ของประมวลจริยธรรมในราชการพล เรือนของ
อินโดนีเซีย จึงมีการใช้บทลงโทษส าหรับผู้ละเมิดจริยธรรมภายใต้กฎหมายข้อบังคับเลขที่ ๔๒/๒๐๐๔ ซึ่งมี
คณะกรรมการพิเศษตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาด าเนินคดีทางจริยธรรมต่อผู้ละเมิดจริยธรรมในกรณีท่ีคดีมี              
ความซับซ้อนต้องการ การวิเคราะห์และพิจารณา ภายใต้กฎหม ายดังกล่าว คณะกรรมการสามารถ พิพากษา
ตัดสินลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรม ในขั้นสูงสุด  โดยคณะกรรมการจะจัดตั้งขึ้นจากความเห็นชอบของสมาชิกใน
หน่วยงานโดยมีสมาชิกจากหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย ๕ คน  

 
   การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนของอินโดนีเซีย  
  ประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการพลเรือนเป็นมาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ

และประสิทธิภาพการท างานในทางบวกของประเทศ ทั้งยังปูองกันการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เป็นมือ
อาชีพของข้าราชการพลเรือน ดังนั้น การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนของอินโดนีเซียจึงมี แนวทางการ
ส่งเสริมอย่างน้อยที่สุดในวิธีการดังต่อไปนี้  

๑. กล่อมเกลาสังคมผ่านสื่อและเวทีที่หลากหลาย เช่น  การสัมมนา การศึกษาและอบรม 
โดยเฉพาะการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนเข้าใหม่ เชื่อมกับหลักสูตรปฏิรูปราชการของประเทศ  

๒. สร้างความร่วมมือในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าร าชการพลเรือนระหว่างราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

    โดยการส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าวมีเปูาหมายดังต่อไปนี้  



๙ 

 

๑. เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการให้บริการประชาชนของข้าราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับ
การให้บริการของหน่วยงานตามภารกิจหลักขององค์กร 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน พร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและธรรมชาติของสถาบัน  

๓. เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีความเป็นมืออาชีพตามหลักวิชาชีพของประมวลจริยธรรม
ราชการพลเรือน 

 

    ความท้าทายและก้าวต่อไปของการส่งเสริมจริยธรรมในอินโดนีเซีย 
    แม้ว่าประมวลจริยธรรมจะกลายเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการควบคุมพฤติกรรมในวิชาชีพ 

แต่ยังมีข้อจ ากัดบางอย่าง ได้แก่  
๑. ความไม่ชัดเจนในการประเมินส าหรับการลงโทษทางจริยธรรม : ตัวบ่งชี้ส าหรับการ

ลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมมักจะมีความยุ่งยากในการวัดและตัดสินลงโทษ เงื่อนไขดังกล่าวเกิดจากความ
หลากหลายของคนในประเทศโดยเฉพาะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และประเด็นทางศาสนาที่ไม่
สามารถแก้ไขโดยการใช้ประมวลจริยธรรม  

๒. ขาดแบบอย่างท่ีดีจากผู้น า : ผู้บริหารระดับสูงยังไม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพียงพอที่จะ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมเป็นไปโดยง่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงเป็น
ปัญหาในการสื่อสารและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่ข้าราชการพลเรือน  

๓. บางหน่วยงานมีบรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ า นวยการในบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะโดยตรงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 

    ข้อจ ากัดที่ท้าทายดังกล่าวเป็นอุปสรรคส าคัญต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของราชการ 
ดังนั้น ส าหรับก้าวต่อไปในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้ างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ในการตัดสินลงโทษ ยิ่งขึ้นส าหรับการส่งเสริมจริยธรรมในอินโดนีเซีย โดยเริ่มจากการทบทวนและศึกษาวิจัย
เพ่ือการน าไปใช้ของประมวลจริยธรรม  

      บทสรุปจากประเทศอินโดนีเซีย ประมวลจริยธรรมมีความส าคัญในฐานะเป็นแนวทางปฏิบัติ
ราชการส าหรับขา้ราชการพลเรือน เนื่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นบุคคลที่ประชาชนคาดหวังในการปรับปรุง
และปฏิรูปด้วยตามแนวทางประชาธิปไตย และส่งผลต่อการท างานของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะอย่าง
ยั่งยืน  

    ความท้าทาย ของการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ที่ การน าไปใช้และการกล่อ มเกลาให้ยอมรับ
ประมวลจริยธรรม รวมทั้งความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้น าก็ยังจ าเป็นต้องมีมากกว่าที่เป็นอยู่ การตัดสินลงโทษทาง
จริยธรรมจ าเป็นต้องได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีความยุติธรรมและชัดเจนในการตัดสิน ยิ่งกว่านั้น 
บรรยากาศการท างานของข้าราชการจ าเป็นต้องได้รั บการปรับปรุงออกแบบให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
มีความเป็นไปได้และการส่งเสริมให้การให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพดีขึ้น  



๑๐ 

 

    การเผชิญหน้ากับความท้าทายและปกปูองจากประเด็นที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือกรณี
จริยธรรมในราชการพลเรือน ก้าวต่อไปคือการทบทวนและศึกษาวิจัยอย่ างละเอียดเพื่อให้ประมวลจริยธรรมมี
การน าไปใช้ได้จริงทั้งในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้ายที่สุด คาดหวังว่า การบริหารจัดการ
ประมวลจริยธรรมจะสามารถพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความเป็นกลางของการให้บริการสาธารณะ 

    จากกรณีของประเทศอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็น ถึงวิธีการคิดและการท างานในการส่งเสริม
จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทย จะเห็นได้ ว่าการด าเนินการส่งเสริม จริยธรรม จ าเป็นต้องมีกลไก
ทั้งไม้แข็งและไม้นวม การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าไปใช้ประมวลจริยธรรม โด ยใช้กลยุทธ์การกล่อมเกลาทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ในอีกส่วน
หนึ่งจ าเป็นต้องมีการลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง ปัญหาส าคัญอันเป็นอุปสรรคคือ ความไม่ชัดเจนใน
เครื่องมือวัด อันเป็นกลไก ที่เป็นมาตรฐานส าหรับลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรม  รวมถึงบรรยากาศการท างานและ
ผู้น า ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและวางแนวทางการตัดสินใจทางจริยธรรมต่อไป  

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมในประเทศญี่ปุ่น 

   ความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรมของญี่ปุุน โดย Yuji Takata เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การวางแผนจริยธรรม Senior Ethics Officer for  Planning, National Public Service Ethics 
Board กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเริ่มจากดัชนีตัวชี้วัดการรั บรู้ภาพลักษณ์คอรัปชั่นด้านความโปรงใสระดับนานาชาติ
ประจ าป ีค.ศ. ๒๐๑๐ ประเทศญี่ปุุนถูกจัดอยู่ที่อันดับที่ ๑๗ ของโลก (Transparency International ๒๐๑๐ 
Corruption Perceptions Index) โดยอันดับที่หนึ่งได้แก่ เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ รองลงมาได้แก่ 
ฟินแลนด์ สวีเดนและแคนาดา 

   โครงสร้างของหน้าที่และระบบจริยธรรมของประเทศญี่ปุุนแบ่งออกเป็นสามองค์ประกอบ
ใหญ่ดังต่อไปนี้ 

๑) ทัศนคติหรือมุมมองที่คาดหวังจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
    การบริการสาธารณะ ผลประโยชน์ของสาธารณะ การไม่หวังผลประโยชน์ ความยุติธรรม 

ความเป็นกลาง และการมุ่งอ านาจและการมุ่งเรื่องสิทธิพิเศษ อย่างไรก็ตามก็ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐว่าขาดความตระหนัก การพึ่งหรือขึ้นกับรัฐบาลกลาง ความไม่ยืดหยุ่น ทัศนคติที่คับแคบ การท า
ตามแบบแผน  การขาดจิตใจการให้บริการ การลดลงของความคิดสร้างสรรค์ การมีอ านาจมาก เกินไปและ
ความหยิ่งยโส 

๒) วินัยเรื่องหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะแห่งชาติ
(National Public Service Act) ประกอบไปด้วย 

    การยึดมั่นต่อหน้าที่  การปฏิบัติตามกฎหมายและค าสั่งหน้าที่ ข้อห้ามเรื่องข้อพิพาทด้าน
แรงงาน ข้อห้ามเรื่องการการกระท าที่อาจท าให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียหรือความน่าเชื่อถือลดลง ความลับ การอุทิศ
ตนเพี่อการบริการ ข้อห้ามเรื่องการกระท าหรือแสดงออกทางการเมือง การแยกตัวออกจากการร่วมมือกับ
เอกชนหรือองค์กรเอกชน ข้อห้ามเรื่อการมีส่วนร่วมในธุรกิจอื่นๆ และอ่ืนๆ 

๓) กฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่กับภาคส่วนที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ 

 กฎข้อห้ามเรื่องผลประโยชน์ที่อาจได้รับ (ของขวัญ การยืมเงิน บริการฟรี การได้รับส่วน
แบ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การได้รับความบันเทิง หรือ การปฏิบัติ รางวัลส าหรับการแก้ไขและการรวมเล่ม
หนังสือ) 

 กฎข้อห้ามการติดต่อหรือปฎิสัมพันธ์ (การสันทนาการ/การตีกอล์ฟ การท่องเที่ยว) 



๑๒ 

 

 หลักประกันความโปร่งใส (ระบบการรายงาน (ของขวัญ อาหาร /เครื่องดื่ม รางวัล หุ้น 
รายได)้  

 
    ภูมิหลังของการก าหนดพระราชบัญญัติจริยธรรม 
    ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕-๑๙๙๖ กรณีอ้ือฉาวของเจ้าหน้าที่รัฐได้ถูกเปิดเผย ให้หลังหนึ่งปีก็ได้มีการ

ออก ประมวลจริยธรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Ethics Code) ซึ่งได้รับการบังคับใช้โดย
กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในปี ค .ศ. ๑๙๙๘ กรณีอ้ือฉาวของเจ้าหน้าที่รัฐได้ถูกเปิดเผยอีกครั้ง เ ดือน
สิงหาคมปี ค .ศ. ๑๙๙๙ พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับจริยธรรมของการบริการสาธารณ ะแห่งชาติได้ถูกประกาศใช้
ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน  ต่อมาคณะกรรมการจริยธรรมการบริการสาธารณ ะแห่งชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้น เดือน
เมษายนปีถัดมาพระราชบัญญัติจริยธรรมการบริการสาธารณแห่งชาติและประมว ลจริยธรรมได้ถูกบังคับใช้ 
เดือนสิงหาคมปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ประมวลจริยธรรมการบริการสาธารณแห่งชาติได้รับการแก้ไข 

 
ระบบรักษาจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษาจริยธรรมของข้าราชการ 

มาตรฐานทัว่ไปของการปฏิบตัิตามจริยธรรม 

ประมวลความประพฤต ิ

 กฎเกณฑ์เร่ืองความสมัพนัธ์กบัภาคสว่นท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 

 พระราชบญัญตัท่ีิห้ามแม้กระทัง่ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาค

สว่นร่วมท่ีไม่ผลประโยชน์ 

 

กฎการรายงาน 

 การรายงานเร่ืองการดีรับของขวญั 

 การายงานเร่ืองการเก่ียวผนักบัสว่นแบ่งหรือหุ้น 

 การรายงานเร่ืองรายได้ 

การด าเนินการกบัผู้ละเมิด 

คณะกรรมการจริยธรรมการบริการสาธารณะแหง่ชาต ิ

เจ้าหน้าที่ควบคมุจริยธรรม 

(รองรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ของแตล่ะกระทรวงเป็นต้น) 

 



๑๓ 

 

 
 
 
    มาตรฐานทั่วไปของการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม 

 เจ้าหน้าที่ควรจะท าหน้าที่ของตัวเองด้วยความยุติธรรมเสมอ โดยตระหนักว่าตนเองเป็น
ข้าราชการมีหน้าทีร่ับใช้คนทั้งชาติ 

 เจ้าหน้าที่ไม่ควรจะใช้หน้าที่และต าแหน่งของตัวเองเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือองค์กร
ที่ตนเองท างาน 

 เจ้าหน้าที่ไม่ควรท าการใดๆที่สร้างข้อกังขาและความไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจในสาธารณชน 

 เจ้าหน้าที่ควรจะใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการมุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 เจ้าหน้าที่ควรตระหนักว่าการกระท าของตนอาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อถือในการบริการ
สาธารณะ        แม้จะเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนนอกเวลาราชการก็ตาม 

    ประมวลความประพฤติ 
      ตัวอย่างของการกระท าท่ีต้องห้าม ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรูปธรรม ได้แก่  การรับ

ของขวัญ การรับการเลี้ยงรับรองรับประทานอาหารค่ า การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมสิ่งของหรือรับบริการโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย การรับโอนหุ้น การเดินทางไปเที่ยวหรือเล่นก อล์ฟด้วยกัน การบังคับให้บุคคลที่สามกระท าการ
เหล่านี้ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับ การรับสินค้าส าหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่แจกกันโดยทั่วไป และการรับ
บริการเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างง่ายในการประชุมที่เข้าร่วมประชุมตามหน้าที่ ไม่ถือเป็นการกระท าท่ีถูกห้าม 
ถือว่าได้มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม  

      นอกจากนั้น ยังมีข้อห้ามอ่ืนๆ ได้แก่ การรับการเลี้ยงรับรองในระดับเกินกว่าความเหมาะสม
ของการรับรองในที่ประชุมที่จะยอมรับได้ การให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน ณ ที่นั้น ซื้อสิ่งของหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การรับประทานอาหาร การรับค่าตอบแทนในกรณีที่มีการจ้างพิมพ์หนังสือ ซึ่งจ านวนมากเกินกว่าครึ่งของรัฐที่
จะรับซื้อหรือหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยเงินสนับสนุนของรัฐ การละเมิดแบบเป็นองค์กร เช่น การรับ
ผลประโยชน์ ทั้งท่ีรู้ได้ว่าได้จากการละเมิดกฎจริยธรรมของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ หรือการที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
เช่น ผู้อ านวยการยอมรับการละเมิดของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

    ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์/งานที่เรียกเก็บค่าบริการ 
    ได้แก่ การอนุญาต การมอบอ านาจ การให้เงินช่วยเหลือ การตรวจสอบ การตรวจการณ์หรือ

การควบคุมดูแล การกระท าที่ก่อให้เกิดการเสียเปรียบ การแนะน าด้านการบริหาร การบริหารเพ่ือการพัฒนา 
ปรับปรุง และ ปรับโครงการต่างๆ สัญญา การประเมินเรื่องงบประมาณ  

    ระบบการรายงาน 
      ระบบการรายงานคือต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ คือ การรับ ของขวัญ การถือหุ้น รายได้ /

รายรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองความโปร่งใสในกรณีท่ีติดต่อกับผู้ที่ท าธุรกิจ และเพ่ือตรวจสอบภายหลัง



๑๔ 

 

จากการท างานร่วมกับผู้ที่ท าธุรกิจว่าไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักธุรกิจรายใดๆ ใน ethics act ก าหนด 
rules of reporting ไว้ ๓ ประเภท คือ  

   ๑. reporting of gifts ซึ่งเป็นการรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการบรรยายหรือของขวัญที่
ได้รับจากผู้ประกอบการ  

   ๒. reporting of share dealings ซึ่งเป็นการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การซื้อขายหุ้นที่
ด าเนินการในเวลา ๑ ปี และ  

   ๓. reporting of income ซึ่งเป็นการรายงานรายได้ใน ๑ ปี กลไกเหล่านี้ ริเริ่มน ามาใช้โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความโปร่งใส (assurance of transparency) ในการติดต่อประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับผู้ประสานงานทางธุรกิจ และเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสภายหลัง ว่าได้มีการรับสิ่งของหรือ
ค่าตอบแทนอย่างไม่เหมาะสมบ้างหรือไม่  โดยคาดหวังว่า การก าหนดให้ข้าราชการต้องมีหน้าที่ในการรายงาน
ดังกล่าว จะช่วยยับยั้งการละเมิดจริยธรรมได้  คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม (the ethics board) จะ
ด าเนินการตรวจสอบส าเนารายงานแต่ละประเภทที่ถูกส่งมาจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการตรวจสอบจะ
ด าเนินการจากมุมมองที่ว่ ามีการการรับของหรือซื้อขายหุ้นอย่างไม่เหมาะสม อันจะท าให้บิดเบือนความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานหรือไม่ และมีการส่งรายงานถูกต้องหรือไม่  

      ผลการด าเนินการในรอบ ๑ ปี มีจ านวนกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมได้ท าการ
ตรวจสอบดังนี้ ๑.  กรณีรายงานการรับของขวัญ จ านวน ๒,๔๐๐ กรณี  ๒. รายงานการซื้อขายหุ้น จ านวน
ประมาณ ๖๐ กรณี และ ๓. การรายงานรายได้ จ านวนประมาณ ๑,๓๐๐ กรณี ส าหรับการรายงานของขวัญ 
หากรวมถึงกรณีของข้าราชการในระดับต่ ากว่าระดับบริหาร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายในตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีจ านวนถึง ๑๘,๐๐๐ กรณี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ (ประมาณ ๗๐-๘๐ %) เป็นกรณี
เกี่ยวกับค่าตอบแทนในการบรรยายหรือค่าต้นฉบับ 

 

การด าเนินการทางวินัยและการสอบสวนการละเมิดที่เป็นที่สงสัย 
การละเมิดพระราชบัญญัติจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมจะถูกลงโทษทางวินัย โดยมีขั้นตอน

การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. กระทรวงหรือหน่วยงานรายงานกรณีละเมิดจริยธรรมที่เป็นไปได้  
๒. กระทรวงหรือหน่วยงานแจ้งการเริ่มการสอบสวน 
๓. กระทรวงหรือหน่วยงานท ารายงานระหว่างรอการสอบสวน 
๔. คณะกรรมการจริยธรรมให้ข้อคิดเห็น 
๕. กระทรวงหรือหน่วยงานรายงานผลการสอบสวน 
๖. กระทรวงหรือหน่วยงานขอการอนุมัติการลงโทษทางวินัย 
๗. คณะกรรมการจริยธรรมอนุมัติ 
๘. การลงโทษทางวินัยที่ด าเนินการโดยแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน 
 



๑๕ 

 

      กระบวนการตรวจสอบและด าเนินการทางวินัยกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดจริยธรรม เมื่อมี
เรื่องอ้ือฉาวเกิดขึ้นจะด าเนินการกันเองภายในหน่วยงาน ซึ่งการกระท าสอบสวนทางวินัยดังกล่าวมักจะเบา
เกินไป จนท าให้ถูก วิพากษ์วิจารณ์ ว่าข้าราชการ อาจจะใจดีกับพวกพ้องมากไป  ดังนั้น ในการด าเนินการทาง
จริยธรรมจึงเพิ่มความเข้มงวดของการสอบสวนและด าเนินการทางวินัยส า หรับผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิด ใน
ชั้นต้นถึงแม้ผู้มีอ านาจของกระทรวงหรือหน่วยงานจะมีสิทธิในการสอบสวนและด าเนินการทางวินัยเหมือนที่
ผ่านมา แต่จะมีกลไกให้คณะกรรมการจริยธรรมเข้ามาเก่ียวข้องมากขึ้น อาทิ การรายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือการรับรองคณะกรรมกา รจริยธรรมกรณีท่ีมีการตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ ยังให้
สิทธิคณะกรรมการจริยธรรมในการสอบสวนและด าเนินการทางวินัยได้เองกรณีที่จ าเป็นได้ด้วย  

      ส าหรับกระบวนการด าเนินการสอบสวนและด าเนินการทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม ในกรณีที่
แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่รับรู้ข้อมูลการล ะเมิดให้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมโดยเร็ว หลังจาก
นั้นให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานด าเนินการสอบสวนหลังจากท่ีมีการแจ้งการเริ่มสอบสวนให้คณะกรรมการ
จริยธรรมทราบ ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียกขอรายงานหรือแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คืบหน้าในการสอบสวนได้ตามสมคว ร ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเข้าร่วมการ
สอบสวนนั้นได้ ส าหรับผลการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นว่ามีการละเมิด ให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานรายงาน
ผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการจริยธรรมและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียดการลงโทษทางวินัย 
จากนั้นจึงสามารถลงโทษทางวินัยได้  

   มาตรฐานการลงโทษทางวินัย 
      ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม  จึงจะเข้าข่ายถูกด าเนินการ

ทางวินัย ซึ่ง ฝุายบุคคลแห่งชาติได้ก าหนดไว้ในกฎ ข้อ ๒๒-๑ เป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้น จึง ต้องมีการค านึงถึง
สถานการณ์เป็นรายกรณีด้วย หากมีเหตุผลที่เหมาะสมระดับหนึ่ง เช่น ในกรณีที่มีการแสดงตนด้วยตนเอง
ก่อนที่จะพบการละเมิด หรือกรณีที่เป็นเรื่องที่มีระดับความรับผิดชอบในต าแหน่งที่สูงเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่
ระดับบริหาร ก็สามารถจัดการในระดับที่สูงกว่าหรือต่ ากว่ามาตรฐาน ๑ ระดับก็ได้ 

 

    ตัวอย่างเช่น ถ้ารับเงินหรือของขวัญที่มีราคาแพงจากกลุ่มผลประโยชน์ จะถูกไล่ออก พักงาน 
ลดเงินเดือน หรือถูกตักเตือน  ถ้ารับการบันเทิงความเพลิดเพลินหรือการเลี้ยงอาหารจากกลุ่มผลประโยชน์  จะ
ถูกลดเงินเดือน หรือ ตักเตือน หากเรียกเก็บค่าบริการจากบุคคลในการให้บริการธุรกิจที่ไม่ใช่กลุ่มงานที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ จะต้องถูกลดเงินเดือน หรือถูกตักเตือน แต่หากรับการบันเทิงความเพลิดเพลินหรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับด าเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะถูกไล่ออกหรือพักงาน เป็นต้น 

    การส่งเสริมเพื่อป้องกันความประพฤติมิชอบ 
      ภายใต้กฎระเบียบเหล่านี้ คณะกรรมการจริยธรรมได้ ด าเนินการ ต่างๆ เพื่อลดเรื่องปัญหา

อ้ือฉาวของข้าราชการ ประการแรก คือ กิจกรรมการสร้ างจิตส านึกและการฝึกอบรม ส าหรั บการฝึกอบรมที่
คณะกรรมการจริยธรรมด าเนินการเอง โดยจะ จัดฝึกอบรมปีละ ๑๐ กว่าครั้ง ในเมืองส าคัญต่างๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ทราบถึง ระเบียบและการบังคับใช้จริยธรรมอย่างจริงจัง แต่เพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอ ในปัจจุบันมีความ



๑๖ 

 

พยายามทุ่มเทก าลังในการพัฒนาเครื่องมือในการฝึกอบรมด้านจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของแต่ละ
กระทรวงหรือหน่วยงานด าเนินการ เช่น PowerPoint ส าหรับการอธิบายระบบ  และ DVD ส าหรับอธิบาย
กรณีศึกษาต่างๆ  ซึ่งเป็นการแนะน ากรณีศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในรู ปแบบละครเป็นที่ชื่นชอบของแต่ละ
หน่วยงานมาก. 

      ส าหรับ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จริยธรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานหรือกระทรวงต่างๆ นั้น มี
จ านวนประมาณปีละ ๑-๒ แสนคน กล่าวคือ ในจ านวนข้าราชการส่วนกลางทั่วไป ๓ คน จะมีผู้ได้รับการอบรม
ด้านจริยธรรมประมาณ ๑-๒ คนในทุกๆ ปี  

      นอกจากนี้ เวลา ๑ สัปดาห์ คือ ในช่วงวันที่ ๑-๗ ธันวาคมของทุกปีได้ก าหนดให้เป็นสัปดาห์
จริยธรรม (National Public Service Official Ethics Week) จะมีกิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกต่างๆ อาทิ การ
บรรยาย การแจกแผ่นพับหรือติดโปสเตอร์ จากมุมมองที่ให้ความส าคัญกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน
การเพ่ิมจิตส านึกด้านจริยธรรมใน ที่ท างาน ดังนั้น จึงมีการส่งอีเมล์ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เพิ่มจิตส านึกด้าน
จริยธรรม จากหัวหน้าหน่วยงานในภูมิภาค หรือผู้ก ากับดูแลด้านจริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด 
นอกจากนี้ เพื่อให้ การละเมิดต่อระเบียบทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่หมดไป ไม่เพียงแต่ในมุมมอ งของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น การท าให้ผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจริยธรรมและการควบคุมจริยธรรมก็มีความส าคัญ ดังนั้น  คณะกรรมการจริยธรรม จึงมี
การด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในวงกว้างทั้งกับเจ้าห น้าที่และผู้ประกอบการเอกชน อาทิ การจัดท าแผ่น
พับเผยแพร่ การก าหนดสัปดาห์จริยธรรม เป็นต้น 

      ในการรับมือใน กรณีท่ีได้เกิดเรื่องอ้ือฉาวขึ้นมาแล้ว  ตราบใดที่คนเป็นองค์ประกอบของ
องค์กร การขจัดเรื่องอ้ือฉาวให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น  การลดทอนให้ความ
เสียหายจากการเกิดเรื่องอ้ือฉาวเหลือน้อยที่สุดจึงเป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การ
สอบสวนอย่างรวดเร็วและการด าเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวด  แต่หากด าเนินการช้านาน จะท าให้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์นานไปด้วย และอาจจะถูกสงสัยโดยไม่จ าเป็นว่าจะมีเรื่องปิดบังอยู่หรือไม่ นอกจากนั้น หาก
ด าเนินการลงโทษทางวินัยในสถานเบาเกินไปอาจเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระท าดังกล่าว และอาจ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการช าระความ ผิดให้แก่องค์กร นอกจากนี้ การส่งผลยับยั้งการละเมิดจริยธรรมที่จะ
เกิดข้ึนใหม่ก็จะน้อยลงด้วย จากประเด็นต่างๆ ข้างต้น ดังนั้น ในขณะนี้ คณะกรรมการจริยธรรม จึงได้พยายาม
ร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดกระบวนการสืบสวนและด าเนินการทางวินัยให้เร็วที่สุดและเข้มงวดมากด้วย     

      ส่วนสุดท้าย เป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในโครงสร้างเพ่ือรักษาความยั่งยืนของ
จริยธรรม ในการขจัดเรื่องอ้ือฉาว และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรว่า “เราจะไม่ให้อภัยต่อการละเมิดใดๆ ” ได้
อย่างดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศของการมีจริยธรรม โดยการ อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการประสานงาน
กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่ท างานอยู่เสมอ นอกจากนี้การที่ผู้บริหาร
ขององค์กรมีจิตส านึกจริยธรรมและมีความเป็นผู้น าสูงก็ยังเป็นอีกหนึ่งกุญแจส าคัญ ในปัจจุบัน สิ่งที่
คณะกรรมการก าลังทุ่มเทก าลังอยู่ คือ การวางระบบการแจ้งเตือนภายในหรือการเปุานกหวีด (whistle 
blowing) เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการละเมิดด้านจริยธรรมและการค้นพบโดยเร็ว การเปุานกหวีดส่วนใหญ่ ท าให้



๑๗ 

 

นึกถึงการแอบฟูองหรือการหักหลังซึ่งเป็นภาพในเชิงลบ แต่การค้นพบกรณีโดยเร็วและการรับมือกรณีอย่าง
รวดเร็ว จะส ามารถลดทอนระดับการท าลายความเชื่อม่ันขององค์กรให้ลดน้อยลงได้ และยังสามารถคาดหวัง
การยับยั้งการกระท าผิดจริยธรรมได้อีกด้วย การแจ้งในกรณีท่ีพบการละเมิด ถือเป็นการกระท าเพ่ือองค์กร 
และจ าเป็นต้องปฏิรูปจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ให้รู้สึกราวกับว่าเป็นหน้าที่ของตน สิ่งส าคั ญในระบบการแจ้ง
ภายใน คือ จะต้องไม่ท าให้ผู้แจ้งได้รับผลกระทบเชิงลบใดๆ เนื่องจากส าหรับผู้แจ้งแล้ว นอกจากจะเสีย
ประโยชน์จากการถูกทราบชื่อแล้ว ยังเสียประโยชน์ในเชิงการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ค านึงถึงการวางมาตรการรับมือให้มีการแจ้งโดยไม่บอกชื่อ หรือให้เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเท่านั้นเป็นผู้ทราบชื่อของ
ผู้แจ้งด้วย 

       ปัจจุบัน มีการสร้างช่องทางการแจ้งภายในแล้วในทุก กระทรวงหรือหน่วยงาน  ต่อจากนี้ จะ
เป็นความท้าทายที่จะต้องพัฒนาให้ช่องทางการแจ้งภายในใช้งานได้ง่ายขึ้น อาทิ มีการวางช่องทางการแจ้ง
ภายนอก โดยให้ทนายเป็นผู้ด าเนินการ หรือการวางกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เป็นต้น  

      โดยสรุปมาตรการส่งเสริมจริยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ 

 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและการฝึกอบรม โดยมีสื่อ PowerPoint และ DVD 

 สัปดาห์จริยธรรมเจ้าหน้าที่บริการสาธารณะแห่งชาติ   

 การโต้ตอบกรณีที่เก่ียวกับการละเมิดจริยธรรม โดยมีการด าเนินการที่รวดเร็วและเข้มงวด 

 ยกระดับและส่งเสริม ความเข้มแข็งของโครงสร้างเพ่ือ รักษาจริยธรรม  โดยเปิดโอกาสให้
หน่วยงานมีการร้องเรียนเพื่อปูองกันการละเมิด และสร้างระบบเอ้ือต่อการเปุานกหวีด (whistle blowing) 

 

    ความท้าทายในปัจจุบัน 
    จากการด าเนินการในสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าจะท าให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้น แต่ยังไม่

สามารถเรียกได้ว่าสมบูรณ์ และเห็นว่ายังจ าเป็นต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
จริยธรรม คือ การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้าราชการ ดังนั้น จึงมี การส ารวจทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อข้าราชการว่าเป็นอย่างไรอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการจริยธรรมได้ด าเนินการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพจริยธรรมของข้าราชการทุกปี โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือ ประชาชนในทุกระดับ 
(Citizen monitors, Well-informed Monitors, Private Monitors) และข้าราชการ  

    จากค าถามในการวิจัยที่ว่า ท่านมีทัศนคติต่อจิตส านึกความมีจริยธรรมของข้าราชการพล
เรือนแห่งชาติอย่างไร  โดยเปรียบเทียบทัศนคติระหว่างข้าราชการพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป พบว่า  ทัศนคติของประชาชนทั่วไปต่อ จิตส านึกความมีจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ยัง
เห็นว่าข้าราชการพลเรือนมีระดับจิตส านึกจริยธรรมน้อยกว่าทัศนคติของกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งข้าราชการพลเรือนมีความเห็นว่า จริยธรรมข้าราชการพลเรือนมีความเหมาะสมดีอยู่
แล้ว และในความคิดของกลุ่มข้ าราชการเองเห็นว่า ตนเองมีความเข้มงวดในการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มประชาชนทั่วไปเห็นว่ามีความเข้มงวดน้อยกว่า สาเหตุที่เกิดความแตกต่างนี้ มีหลากหลาย โดยสาเหตุ
หลักน่าจะมาจากการที่ในระยะหลังจิตส านึกเชิงจริยธรรมในสังคมโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้มาตรฐาน ของ
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จิตส านึกทางจริยธรรมที่ประชาชนจะเรียกร้องจากข้าราชการก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย จนกระทั่ง
ทางฝุายข้าราชการไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในสังคมได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ถือว่า
จิตส านึกของข้าราชการยังไปไม่ถึงระดับมาตรฐานที่ประชาชนต้องการและถือเป็นประเด็นปัญหา 

    อีกค าถามเกี่ยวกับความประทับใจต่อพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ตามประมวลจริยธรรม ส่วน
ใหญ่จะเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก มีการตรากฎหมายมาเป็นเวลา ๑๐ ปี โดยมากเริ่มมีการซึมซับ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ผลการส ารวจพบว่ า ข้าราชการจะรู้สึกว่าการ
บังคับใช้นั้นค่อนข้างเข้มงวดมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันประชาชนจะรู้สึกว่าการบังคับใช้นั้นยังโอนอ่อนเบา
อยู่ แสดงให้เห็นว่าจิตส านึกทางจริยธรรมของข้าราชการยังด้อยกว่า 

    มุมมองส าหรับอนาคต 
    กฎหมายและการบังคับใช้จริยธรรมได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมษายน ปี ๒๐๐๐ เป็นเวลา ๑๐ 

ปีแล้ว ที่ผ่านมากฎหมายนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งของการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการ จนกระทั่งในปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับโดยทั่ วไปให้ข้าราชการควรจะ
ยึดถือปฏิบัติตาม ยังมีประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือให้เป็นก้าวต่อไปส าหรับ ๑๐ ข้างหน้า จะมีการ
ริเริ่มการด าเนินการและน าไปสู่การปฏิบัติจริงในประเด็นท้าทาย ๓ เรื่อง คือ  

๑. ปลูกจิตส านึกข้าราชการพลเรือนด้านจริยธรรมในระดับชาติ  
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมและบังคับใช้จริยธรรม 
๓. จัดการต่อกรณีการละเมิดกฎหมายจริยธรรมและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างเข้มงวดและ

รวดเร็ว 
     ในการปลูกจิตส านึกข้าราชการเกี่ยวกับจริยธรรม ที่ผ่านมา ในการฝึกอบรมทางจริยธรรมจะ

มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ข้าราชการเก่ียวกับกฎหมายและการบังคับใช้อย่างท่ัวถึง แต่ต่อไปนี้จะหยุดแค่เพียงการ
ให้องค์ความรู้ไม่ได้ จ าเป็นต้องปลูกจิตส านึกข้าราชการในความหมายกว้างอย่างเช่น การด ารงตน การแสดง
ความมุ่งม่ันตั้งใจและก าหนดจรรยาบรรณในอาชีพในฐานะข้าราชการด้วย 

      ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เอ้ือต่อการบังคับใช้จริยธรรม โดยจ าเป็นที่จ ะต้องให้
ข้าราชการระดับสูงเป็นแบบอย่างในการกระท าการต่างๆ ด้วยจิตส านึกจริยธรรมระดับสูง แต่นอกเหนือจากนั้น
ยังจ าเป็นต้องเผยแพร่การมีเจตนามุ่ง มั่นว่า การกระท าผิดหรือการละเมิดเป็นเรื่อง ที่ “ไม่สามารถให้อภัย ” ได้ 
ให้กระจายทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้  ยังจ าเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างที่เข้มแข็งเพ่ือรักษาจริยธรรม โดยวาง
ระบบการแจ้งภายใน หรือการเปุานกหวีด หรือการวางระบบการสืบสวน 

      และกรณีสุดท้าย ในกรณีที่เกิดการละเมิดจริยธรรมขึ้น เพื่อลดทอนความสูญเสียความเชื่อมั่น
จากประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการสืบสวนและลงโทษทางวินัย อย่างรวดเร็วและ
เข้มงวด นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องวิเคราะห์ เหตุจูงใจหรือสาเหตุให้ท าการละเมิด และวางมาตรการเพื่อปูองกัน
การเกิดซ้ าอย่างเหมาะสมด้วย 



๑๙ 

 

      ส าหรับตัวคณะกรรมการจริยธรรมเอง ก็จะด าเนินการต่อประเด็นท้าทายเหล่านี้ในเชิงรุก 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกฎหมายจริยธรรม ที่จะตอกย้ าความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ และ
จนกระท่ังได้รับความชื่นชมเก่ียวกับจริยธรรมของข้าราชการจากต่างประเทศ 

      ความท้าทายการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของญี่ปุุน ถือว่าเป็นประโยชน์ส าหรับ
การประยุกต์ใช้ ของประเทศ ต่างๆ อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพ่ิมความเข้มงวดต่อการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนและการสร้างวัฒนธรรม “การไม่ใช้อภัยต่อการละเมิดทางจริยธรรม” 
ให้แพร่กระจายไปในทุกๆ องค์กร 
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The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมในสาธารณรัฐเกาหลี 
 

   ส าหรับ EUNYOUNG JANG, Assistant Director, Minister of Public Administration 
and Security (MOPAS) จากสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงความท้าทายในการส่งเสริม
จริยธรรมในราชการเกาหลี โดยเริ่มที่ประเด็นเก่ียวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ น ามาสู่ระบบปูองกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  (conflict of Interest) และการสอดแทรกทัศนคติเก่ียวกับจริยธรรมเข้าไปในกลุ่มข้ าราชการ       
พลเรือน สรุปได้ดังนี้  

  ภารกิจของ MOPAS คือหน่วยงานบริหารงานภาครัฐระดับประเทศ มีลักษณะรูปแบบเป็น            
e- government โดยดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคคล ความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ (Disaster 
Safety) โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ทั้งในเรื่องการเงินและ
การพัฒนาภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการปกครองตนเองในท้องถิ่นให้เข้มแข็งมากข้ึน  

  วิสัยทัศน์ของ MOPAS คือ การเพิ่มความสามารถภาครัฐ ส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนมี
ความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและมั่นคงในสังคม สร้างความตระหนักในการก้าวสู่สังคม
ยุคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง และสนับสนุนการปกครองตนเองในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

  ในเรื่องที่กล่าวมา ภารกิจส าคัญที่สุดของราชการเกาหลีในขณะนี้ คือ การสร้างความเชื่อถือ
ในข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความส าเร็จ  เกาหลีเอง ได้พยายามสร้างระบบปูองกันการเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ (ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม) ขึ้นอย่างไม่มีข้อยกเว้น  

   ระบบป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อสอดแทรกทัศนคติเก่ียวกับจริยธรรมเข้าไปในกลุ่มข้าราชการพลเรือน โดยมีวิธีการหลัก 
๒ วิธี คือ 

๑. ปูองกันไม่ให้ข้าราชการพลเรือนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างผิดกฎหมาย   
๒. รักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ    

   การด าเนินการ ๔ ส่วน คือ การจดทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินที่เปิดเผยและที่ต้อง
พิจารณา การสร้างข้อจ ากัดการจ้างงานหลังเกษียน การรายงานการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่น่าไว้ใจ  และให้รายงาน
การรับของขวัญ   



๒๑ 

 

 

 

 

  ประวัติการด าเนินการในระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 การลงทะเบียนทรัพย์สิน เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ปี ค .ศ. ๑๙๘๑ ใน
กลุ่มรองรัฐมนตรีหรือสูงกว่า ต่อมาในปี ๑๙๘๕ บังคับใช้ส าหรับข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือสูงกว่า  เริ่มมี
การจ ากัดการจ้างงานหลังเกษียณและประกาศการรับของขวัญ  และตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในภาครัฐ   

 ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะ 
(บังคับส าหรับข้าราชการระดับ ๑ หรือสูงกว่า )  และขยายการลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน ส าหรับข้าราชการ
ระดับ ๔ หรือสูงกว่าขึ้นไป 

 ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ มีการขยายการลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน ส าหรับข้าราชการระดับ ๕-๗ 
ที่ท างานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ใบรับรอง ต ารวจ และพนักงานดับเพลิง 

 ปี ค.ศ. ๒๐๐๕  เริ่มให้รายงาน การถือหุ้นที่ไม่น่าไว้วางใจ หรืออาจเป็นผลประโยชน์              
ทับซ้อน (Blind trust of stocks)   

 ปี ๒๐๐๖ ขยายกระบวนการลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน ไปยังข้าราชการที่มีบัญชีทรัพย์สิน
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็ว  ข้าราชการจะต้องอธิบายเมื่อถูกถาม และมีกระบวนการทบทวน
ข้อยกเว้นในการลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สินที่เป็นมรดกทางตรงและมรดกตกทอด/ผู้สืบสายโลหิต   

 ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี ๔ ข้อใหญ่ดังนี้  

๑. การลงทะเบียนและเปิดเผยทรัพย์สินส่วนบุคคล 

กลุ่มเปูาหมายที่ต้อง ลงทะเบียนและเปิดเผย บัญชีทรัพย์สิน  คือระดับ ๔ หรือสูงกว่าขึ้นไป ที่
จะต้องลงทะเบียน ได้แก่ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผู้ออกกฎหมาย และหัวหน้าส านักงานท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น อธิการบดี เจ้าหน้าที่ระดับสูง (ระดับ ๔ ขึ้นไป ) ผู้พิพากษา นายทหารระดับพันเอกหรือสูงกว่า 
และเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ที่ติดต่อกับหน่วยงาน 

ส าหรับต าแหน่งงานที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เช่น ต ารวจ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่
ภาษี ตรวจสอบ ก่อสร้าง วิศวกร สิ่งแวดล้อม และอาหาร ก าหนดให้ข้าราชการระดับ ๗ หรือสูงกว่าจะต้อง
ลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สินไว้ 

ในกรณีของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผู้ ออกกฎหมาย ฯลฯ ผู้ได้รับการแต่งตั้งทาง
การเมือง ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพอยู่ในระดับหนึ่งหรือสูงกว่าจะต้องเปิดเผยทรัพย์สิน ต่อ
สาธารณะ  หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  



๒๒ 

 

ทรัพย์สินที่จะต้องลงทะเบียน  ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์ที่ได้รับและจ่ายในราชการ 
คู่สมรส และมรดกตกทอดและในฐานะผู้สืบสายโลหิต   

* อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจากมรดกทางตรงและมรดกตกทอดสามารถท างานหา
เงิน เลี้ยงชีพของตนเองได้อย่างอิสระในภายหลัง อาจเป็นไปได้ที่จะปฏิเสธการลงทะเบี ยนหลังจากได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมภาคราชการ   

ก าหนดเวลาที่จะต้องไปลงทะเบียน  ก าหนดให้ลงทะเบียนแรกภายใน ๑ เดือนนับจากวันเริ่ม
รับต าแหน่ง หรือลงทะเบียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  และให้มี การเผยแพร่ 
เปิดเผยทรัพย์สินโดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารของหน่วยงานราชการ     

ส าหรับวิธีการลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนต้นสังกัด  โดยลงทะเบียน
ผ่านระบบเว็บไซด์เรียกว่า ระบบข้อมูลด้านจริยธรรมสาธารณะ  PETI (Public Ethics Total Information 
System) เป็นการลงทะเบียนทรัพย์สินและสามารถตรวจสอบได้ เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลด้านบุคคล การเงิน 
รถยนต์และที่ดิน 

คณะกรรมการจริยธรรมภาคราชการ เป็นผู้ตรวจสอบ  ซ่ึงสิ่งที่ตรวจสอบ  ได้แก่ การ สุ่มว่า
ทรัพย์สินทั้งหมดมีการลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ มีความถูกต้อง (ไม่มีการละเว้น หรือรายงานเกินความจริง ) 
กรณีท่ีทรัพย์สินมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมาก มีสาเหตุที่ เป็นไปได้อย่างไร และวิธีการติดตาม  โดยการให้
แก้ไขให้ถูกต้อง, ตักเตือน และลงโทษทางวินัย ไล่ออก หรือ ปรับ ๑๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ 

 

๒. จ ากัดการจ้างงานหลังเกษียณ 
เจ้าหน้าที่ชองรัฐที่เกษียณราชการที่ถูกก าหนดให้ต้องลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน  จะถูกจ ากัด

การจ้างงานหลังเกษียณ หรือจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างงานจากคณะกรรมการจริยธรรมของราชการก่อน  
โดยจะจ ากัดการรับจ้างงานในบริษัทธุรกิจที่ท างานร่วมกันในหน้าที่รับผิดชอบ ๓ ปีก่อนเกษียน   ห้ามรับงาน
เป็นเวลา ๒ ปีนับจากวันเกษียณ  และในบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้น อาจขออนุมัติการจ้างงานได้   

บริษัทที่ถูกจ ากัดการจ้างงานหลังเกษียณ  ได้แก่ ธุรกิจที่มีหลักทรัพย์มากกว่า ๔ ล้านดอลลาร์ 
และมูลค่าธุรกิจ ๑๒ ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัทดังกล่าว  

ในการลงโทษ ได้แก่ ไล่ออก จ าคุก ๑ ปี หรือปรับ ๘,๐๐๐ ดอลลาร์ 
 

๓. การรายงานการถือหุ้นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน    

     การถือหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่า ๒๔,๐๐๐  ดอลลาร์ของ ผู้ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และ
เจ้าหน้าที่ระดับ ๔ หรือสูงกว่าในหน่วยงานให้บริการด้านการเงิน ควรจะขายออกไปหรือแทนที่ในอัตราการถือ
หุ้นที่ยอมรับได้ ยกเว้นการถือหุ้นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คือในกรณีนี้ การถือหุ้นอาจปรับเปลี่ยน
ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้านหุ้นส่วนที่ปกปิดนี้ ถ้าอยู่ในงานที่เก่ียวข้องกับการถือหุ้น
ดังกล่าวน้อยมาก คณะกรรมการจะตรวจสอบว่าผู้สมัครมีต าแหน่งที่เอ้ือต่อการได้รับข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ    
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การจัดการหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทดังกล่าวหรือไม่ หรือว่ามีโอ กาสในการได้รับการดูแลจาก     
การครองต าแหน่งอยู่นั้น ถ้าไม่มีความเกี่ยวพันกับหุ้นส่วนที่ถือสิทธิอยู่ ผู้สมัครอาจถือหุ้นนั้นได้ โดยใช้เวลา
ประมาณ ๒ เดือน การละเมิดระเบียบข้อนี้ จะต้องได้รับโทษจ าคุก ๑ ปีขึ้นไป หรือปรับ ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์ 

๔. การรายงานของขวัญท่ีให้และได้รับ  

   เจ้าหน้าที่ของรัฐและครอบครัว จะต้องรายงานการได้รับของขวัญ ซึ่งมีทั้งของขวัญ ที่ให้หรือ
ได้รับจากรัฐบาลต่างประเทศ มีมูลค่าเท่ากับ  ๑๐๐ ดอลลาร์หรือมากกว่า  โดยให้รายงานต่อหน่วยงานที่สังกัด 
และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับรายงานเ รื่องการได้รับของขวัญ โดย หัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญนั้นแก่
หน่วยงานจัดเก็บที่เก่ียวข้องหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับลักษณะของขวัญนั้น ในกรณีที่มีการละเมิด
ระเบียบดังกล่าว จะต้องมีการลงโทษหรือลงโทษทางวินัย   

    โดยสรุปการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของราชการเกาหลี ให้กับส าคัญกับการ สร้างระบบ
ปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยวิธีการทั้งสี่ประการดังกล่าว ถือว่าเป็นความท้าทาย อย่างยิ่ง ทั้งเรื่อง
การลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน การจ ากัดการจ้างงานหลังเกษียณ การรายงานการถือหุ้นและขายหุ้นในส่วนที่
ไม่น่าไว้วางใจ รว มทั้งการประกาศการรับของขวัญต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นการด าเนินการที่แข็งกร้าวที่จะท าให้
ข้าราชการมีวินัย อีกทั้งช่วยให้สาธารณะเข้ามาตรวจสอบได้โดยง่าย 

 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
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The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

    Chantha ONXAYVIENG, Director of Planning and Summarize of the Public 
Administration and Civil Service Authority (PACSA) ผู้อ านวยการด้านการวางแผนและการประมวลผล
ของส านักงานบริหารงานภาครัฐและราชการพลเรือน ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าว
สรุปความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรม  โดยกล่าวถึงหลักการของการจัดการและการส่งเสริมจริยธรรม 
ภารกิจและหน้าที่พ้ืนฐานของข้าราชการ และนโยบายในอนาคตที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมรัฐเป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจ โดย
เป็นปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนอันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ปี ค .ศ. ๒๐๒๐  ดังนั้น ความส าเร็จของการบูรณาการลาวเข้าสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับว่าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้รับความเชื่อถือและความม่ันใจหรือไม่
มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ความเป็นผู้น าของประเทศจึงถูกแทนที่โดยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกา ร
บริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นในระดับชาติ  

ในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รัฐบาลได้ย้ าว่า
ต้องการพัฒนาข้อบังคับและระบบการท างานในองค์กรของรัฐ ส่งเสริมสิทธิบุคคลและการมีส่วนร่วม พัฒนา
กฎหมายและจัดการเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง กา รจัดการฐานะการเงินและเพ่ิมระดับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
อันเป็นปัจจัยส าคัญน าไปสู่เปูาหมายของการพัฒนาประเทศ 

     เพ่ือชี้ถึงแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของราชการพลเรือนในมุมมองของประเทศลาวเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการภาครัฐ ในส่วนแรกจะกล่าวถึงความหมายและแนวคิดหลักขอ งการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมจริยธรรมโดยยึดตามร่างจรรยา ในส่วนที่สอง เป็นกลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนลาว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและชี้ถึงโครงการที่มีแนวทางความเป็นไปได้ และเส้นทางการพัฒนาในอนาคต 
ในส่วนที่สาม เป็นความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรมและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในราชการพลเรือน 
อนาคต และส่วนสุดท้ายจะมีเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมในราชการพลเรือนด้วย      

      หลักการของการจัดการและการส่งเสริมจริยธรรม 

ค่านิยม หลักการของการจัดการในราชการพลเรือน สิทธิและข้อผูกพันของข้าราชการ 
รวมถึงจรรยาข้าราชการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการในการจ้างงานก าหนดขึ้นตามระเบียบกฎหมายมาตรา ๘๒ 
พระราชกฤษฎีกา ของราชการพลเรือนลาว ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐบาลลาว ค่านิยมและหลักการ
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ดังกล่าวถูกจัดให้เป็นส่วนที่ครอบคลุมส่วนทั่วไป ภายใต้กรอบทางปรัชญา นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย
มาตรฐานตามนโยบายใหม่ ขั้นตอนและการริเริ่มที่เป็นไปได้ โดยหลักของการบริหารจัดการในราชการพลเรือน
จะถูกก าหนดให้มีคุณสมบัติในเรื่องต่อไปนี้   

๑. เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกามาตรา ๘๒ การตัดสินใจในการจ้างงานในราชการพลเรือน 
จะกระท าบนพื้นฐานหลักจริยธรรม  

๒. กิจกรรมของการจัดการราชการพลเรือนจะต้องเป็นไปด้วยความม่ันใจได้ว่าปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรคพวก ไม่ยึดหลักกฎหมายและความยุติธรรม  

๓. กิจกรรมในราชการพลเรือนจะต้องมั่นใจตลอดเวลาว่าจะรักษาความลับในกรณีมีข้อมูล
พิเศษ  

๔. ผู้รับจ้างจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่ถูกกระท าตามกฎการบริหารจัดการโดย
พลการ  

๕. การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักพระราชกฤษฎีกา ๘๒ โดยไม่เลือกปฏิบัติที่ขัดแย้ง
ต่อพ้ืนฐานทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การตั้งครรภ์ การเป็นบิดามารดา การเลี้ยงดู ความเชื่อทาง
ศาสนา ไม่เก่ียวข้องกับบัน ทึกทางการแพทย์ ประวัติทางอาชญกรรมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องที่เชื่อว่ามีส่วนใด
ดังกล่าว  

๖. การบริหารจัดการในราชการพลเรือนจะต้องมีความเป็นผู้น าในระดับสูง และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารอย่างมีคุณค่า ให้ค าปรึกษา ร่วมมือและให้ข้อมูลจากผู้ร่วมงานในสถานที่ท างาน  

๗. คุณลักษณะผู้ถูกว่าจ้างในราชการ ควรจะมีคุณสมบัติดังนี้  (๑) มีเหตุผล มีอิสระในการ
ต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือความไม่มีเหตุผลของการบริหารจัดการ (๒) มีเหตุผลที่เหมาะสมใน
การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา  และ (๓) ได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกั บความ
รับผิดชอบของตน 

 เพ่ือให้ข้าราชการมีพฤติกรรมที่ดีตรงกับกฎหมายของลาว รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้มีระเบียบหน้าที่
ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ซึ่งปรากฏในพระราชกฤษฎีกากระทรวง ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐบาลลาว โดยมีรายละเอียด
พ้ืนฐานดังต่อไปนี้    

๑. ข้าราชการพลเรือนจะต้องจงรักภักดี  และซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ   เคารพมติและค าสั่งจาก
หน่วยงานทีเหนือกว่า และปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ ยุติธรรมและ
เท่าเทียม เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน รับฟังและยอมรับในทัศนะของ
ประชาชน ภายใต้การควบคุมของสาธารณะและอ านาจที่เหนือกว่า ข้าราชการพลเรือนจะต้องรักษาเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี จริยธรรม และพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพ่ือผลส าเร็จของงาน 

๒. ข้าราชการพลเรือนจะต้องรักษาความลับของชาติ ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ รักษา
มาตรฐานจริยธรรม อดีตข้าราชการพลเรือนที่ท างานในหน่วยงานรักษาความลับของชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบจริยธรรมในสถานที่ท างานเดิมอย่างเข้มงวด ยกเว้นบางกรณีที่ก าหนดยกเว้นโดยกฎหมาย  



๒๖ 

 

๓. ข้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา  ในกรณีที่มีค าสั่ง
ขัดแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบราชกา รให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้บังคับบัญชา
ยืนยัน ให้ข้าราชการรายงานค าสั่งนั้นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่า ในกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้รับผิดชอบ  

๔. การออกค าสั่งทางราชการ จะต้ องเขียนในรูปแบบที่จัดให้และให้ ทันเวลา ไม่จ าเป็นต้องท า
ตามล าดับกระบวนการหากพิจารณาเห็นว่ามีความเร่งด่วน รายงานผลการท างานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 
สม่ าเสมอ ด้วยความรับผิดชอบสูง   

๕. ผู้จัดการควรปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดในการออกค าสั่งและ
รับผิดชอบผลเสียหายอันเกิดจากการออกค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง  

๖. ข้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติงานด้วย ความรับผิดชอบตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ ตามกฎระเบียบและอยู่ในเวลาราชการหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพ่ือให้มอบหมายผู้อ่ืนปฏิบัติแทน  

๗. ข้าราชการใหม่ควรท างานในท้องถิ่น ชนบทเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี หรือ ๕ ปีแรกของการ
จ้างงาน  

๘. ข้าราชการจะต้องรายงานการท างานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วเป็นปกติพ้ืนฐาน 
รับผิดชอบความเสียหายจากการรายงานผิดพลาด  

๙. ข้าราชการพลเรือนควรจะ ยื่นประวัติการเงินของตนต่อองค์กร รวมทั้งรายละเอียดของ
สินทรัพย์ และหนี้สินรวมทั้งของครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) ด้วย 

๑๐. ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในต าแหน่งจัดการควรจะมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน 
 ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในระดับรากฐาน ได้แก่

การสนับสนุนจากผู้น าและบุคคลทุกระดับ รัฐบาลลาวได้ก้าวผ่านกระบวนการแรกนี้โดยวางปัญหาการ       
คอร์รัปชันเป็นปัญหาระดับชาติและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ก้าวต่อไป คือ
การพัฒนาจริยธรรมและพ้ืนฐานความซื่อสัตย์ในทุกกลุ่มของสังคม โดยให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนา
แก้ปัญหาคอร์รัปชันจากต่างประเทศ ความพร้อมรับผิดและความโปร่งใสในธุรกิจระดับนานาชาติเป็นเปูาหมาย
ส าคัญในการพัฒนา ทั้งนี้ นโยบายในอนาคตและการแทรกแซงจะเป็นเปู าหมายหลักของภาครัฐและราชการ
พลเรือน โดยประกอบด้วย  

- การพัฒนา ภายในภาครัฐ  มีการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ กระบวนงานที่
ชัดเจน และโปร่งใส โครงการปรับปรุงการบริหารราชการ ค่าจ้าง และการชดเชยการปฏิรูป การปรับปรุงการ
จัดการด้านการเงินและตรวจสอบระบบ การปรับปรุงเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ    



๒๗ 

 

- ภาคประชาสังคม มีการปรับปรุงการเข้าร่วมของพลเมืองเพ่ิมข้ึน การไหลของกระแสข้อมูล
ข่าวสารอย่างอิสระ มอบอ านาจสื่อมวลชน เป็นต้น  รวมถึงการให้อ านาจประชาชนในการ ตรวจสอบพฤติกรรม
ข้าราชการด้วย  

ความพยายามทั้งหมดนี้ เกิดข้ึนเพื่อต้องการปรับปรุงจริยธรรมและคุณธรรมในสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองโดยมีวิธีการหลากหลาย โดยสรุปได้ดังนี้ 

• ระบบตรวจสอบและควบคุมจัดการมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ระดับสภาแห่งชาติ ตรวจสอบบัญชีทั่วไป ระดับผู้ตรวจกระทรวง คณะกรรมการด้านคอร์รัปชัน 

• มีความเข้มแข็งทางการเมืองการปกครอง และน่าเชื่อถือ   

• ระบบข้อมูลข่าวสารโปร่งใสและมีความพร้อมมากขึ้น (ปรับปรุงระบบข้อมูล)  

• มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง ดึงดูดใจ เป็นธรรม (meritocratic) และจัดระเบียบได้ดี  

• กฎหมายและตุลาการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดกระบวนการลับทั้งหลาย 

• กฎหมายที่เชื่อถือได้ คาดท านายได้  

• มีการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

• การจัดการที่พร้อมรับผิด 

• สื่อมวลชนมีอิสระ อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชัน 

• พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเก็บบันทึก 

• พัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจเอกชน 

• สร้างความเข้มแข็งให้ราชการพลเรือน  

• ฝึกอบรมการต่อต้านคอร์รัปชันและรณรงค์สร้างความตระหนักในจริยธรรม  
 
๓. ความส าเร็จและความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรม  
ปัจจุบัน การยึดถือระเบียบวินัยและจริยธรรมราชการพลเรือนลาวใช้พระราชกฤษฎีการาชการ 

พลเรือน มาตรา ๘๒ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีกระบวนการดังนี้ คือ ราชการพลเรือนทุกคนมีความเท่าเทียม
กันในการใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของราชการพลเรือน ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรม 
เกียรติยศและศักดิ์ศรีทั้งภายในและนอกหน้าที่ ผู้ใดละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับนี้ จะ ต้องได้รับโทษ
หรือลงโทษตามกฎหมาย 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๐๕  มีกฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นตามระเบียบราชการพล
เรือน โดยมีผลบังคับใช้ในกลุ่มข้าราชการพลเรือน ผู้น าทุกระดับ เจ้าหน้าที่ฝุายบริหาร เจ้าหน้าที่เทคนิค 
เจ้าหน้าที่ในผู้ประกอบการของรัฐ ทหาร ต ารวจ ผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งบุคคลที่มีหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยให้
มีการประกาศบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง สามีหรือภรรยาและบุตรก่อนที่จะได้รับต าแหน่ง อ านาจ
หรือมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว  

กฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชันมีประเภทหรือรูปแบบการบังคับเก่ียวกับประเด็นดังนี้  



๒๘ 

 

๑. การฉ้อโกงและรวบรวมเอาทรัพย์สินของรัฐ  
๒. การให้สินบน 
๓. การใช้ต าแหน่ง อ านาจและหน้าที่ในการละเมิดทรัพย์สินจากรัฐ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล 
๔. การละเมิดในทรัพย์สินของรัฐหรือส่วนบุคคล 
๕. การตั้งใจฉ้อฉลกระท าผิดมาตรฐานการก่อสร้าง ออกแบบ ค านวณและอ่ืนๆ  
๖. การหลอกลวงการเสนอราคาและการสัมปทาน 
๗. การปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม  
๘. การเปิดเผยความลับของรัฐเพ่ือผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
๙. การถ่วงเวลาในการให้บริการหรือท าให้เอกสารล่าช้า  
๔. ก้าวต่อไปของการส่งเสริมจริยธรรม  
ก้าวต่อไปของการส่งเสริมจริยธรรม มีกลยุทธ์หลายประการรวมทั้งการเผยแพร่จริยธรรม จรรยา

ข้าราชการและการต่อต้านคอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยเฉพาะผู้น าควรมีพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือน าไปสู่ความโปร่งใสและไม่คอร์รัปชัน  

กิจกรรมหลักในการส่งเสริมจริยธรรมของราชการพลเรือนลาวมีดังต่อไปนี้  
๑. วิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มส าคัญของสถานการณ์เชิงลบในราชการพลเรือน  
๒. ส่งเสริมกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน 
๓. พัฒนาและปรับปรุงประมวลจริยธรรม  
๔. พัฒนาระบบการจัดการความคับข้องใจ 
๕. พัฒนากระบวนการเก็บบันทึกและการตัดสินใจของรัฐบาล  
๖. พัฒนาระบบการสื่อสารในสาธารณะ 
๗. สร้างโอกาสในการถกเถียงพูดคุย 
๘. ให้รางวัลจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ  
 สรุป การควบคุมในทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการคอร์รัปชันในราชการ       

พลเรือนลาว มีปรากฏในพระราชกฤษฎีกามาตรา ๘๒ และกฎหมา ยการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่วนการควบคุม
อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในอนาคตอาจจะ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาประมวลจริยธรรม ให้มีผลบังคับ ใช้
รายบุคคลและโดยรวม เพื่อสร้างความม่ันใจในการมีจริยธรรมเพิ่มขึ้น และควรจะมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  จะเห็นได้ว่า ในการส่งเสริมจริยธรรมของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังมี                    
แนวทางการด าเนินการอยู่ต่อเนื่องหลายประการ ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคที่มีประเด็นปลีกย่อยที่แตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก  สิ่งส าคัญคือการเผยแพร่ให้ความ รู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จริยธรรมอันเป็นพ้ืนฐาน ในการส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมาย  พระราชกฤษฎีกาและกฎหมายเฉพาะส าหรับการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ได้จ าแนกเป็นข้อห้ามในรายพฤติกรรมที่เห็นเด่นชัดต่างๆ เช่น การฉ้อโกงทรัพย์สิน การให้
สินบน การปลอมแปลงเอกสาร การเปิดเผยความลับ  ฯลฯ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนา ภายในภาครัฐ โดย



๒๙ 

 

การปรับปรุงการกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมมากข้ึน เน้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาแก้ปัญหาคอร์รัปชันจากต่างประเทศ 
ความพร้อมรับผิดและความโปร่งใ สในธุรกิจระดับนานาชาติ และมีแผนในการพัฒนาประมวลจริยธรรมต่อไป   
ในอนาคต การให้อิสระแก่สื่อมวลชนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาจริยธรรมระดับประเทศด้วย  
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The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมในสหพันธรัฐมาเลเซีย 

   ส าหรับการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศมาเลเซีย หรือสหพันธรัฐมาเลเซีย ผู้แทนในการ
สัมมนาครั้งนี้คือ Mrs. MUNIRAH ABDULLAH BAJANUDDIN, DATIN, Senior Deputy Director, Public 
Service Department Malaysia ได้กล่าวถึงการส่งเสริมจริยธรรมทั้งในเชิงปรัชญาและแนวทางการท างาน 
โดยกล่าวว่า ในการเตรียมพร้อมรับน าประเทศสู่วิสัยทัศน์ปี ๒๐๒๐ นั้น มีการยึดสโลแกน “มาเลเซียรวมเป็น
หนึ่ง ประชาชนมาก่อน และมีประสิทธิภาพทันที ” (๑ Malaysia, People First, Performance Now) 
มาเลเซียจึงมีการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือพัฒนาระบบราชการ ความต้องการของสังคมท่ีต้องการ
ให้ราชการมีความโปร่งใส มีการส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายของวิสัยทัศน์ปี ๒๐๒๐ อย่าง
แท้จริง  

     จากประวัติความเป็นมาข องประเทศมาเลเซีย เริ่มจากการเป็นประเทศของมุสลิม จึงได้รวม
เอาความดีหรือค่านิยมของศาสนาเข้ามาเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของราชการ จริยธรรมจึงมีความหมายที่
เกี่ยวข้องกับ พระเจ้าที่นับถือ มนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ค่านิยมจริยธรรมได้แก่ ความยุติธรรม ความอดทน 
ความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือหรือความเป็นทีม ระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา เป็นต้น 
ซึ่งนับว่าเป็นการให้ค านิยามของจริยธรรมที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการประเมิน   
     จริยธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมด้านคุณธรรมและหลักพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานแนวทางประมวล
รายบุคคล องค์กร และวิชาชีพ การสร้างเสริมจริยธรรมจ าเป็นต้องมีความรู้ที่เพียงพอ การกระท าท่ีเป็นผลมา
จากความรู้และมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับรู้ข้างในจิตส านึก บุคคลต้องกระท าสิ่งที่ดีงามบ่อยๆ จน
กลายเป็นนิสัยและเป็นจารีตที่ดีงาม ยกตัวอย่าง  

- บังคับให้ตนเองกระท าในสิ่งที่ดีและเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี 
- ส ารวจการกระท าของตนเอง  
- ส ารวจสิ่งที่เป็นความพยายามของตนเอง 
- ลงโทษตนเองส าหรับการขาดความสดชื่นแจ่มใส  
- เพ่ิมความมานะส าหรับการท าสิ่งที่ดีและเลี่ยงสิ่งที่เลว 
และ 
- การแก้ไขตัวเอง 



๓๑ 

 

     หลักพ้ืนฐานของการส่งเสริมและจัดการจริยธรรม ในราชการพลเ รือน คือการสร้างมาตรฐาน
หรือระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือปฏิบัติ โดยสะท้อนให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ของแต่ละ
สาขา  

๑. หลักจริยธรรมในมุมมองของมุสลิม : ในมุมมองของผู้นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่า จริยธรรม 
เป็นเสมือนสิ่งที่เกิดจากภายในที่พัฒนาจากมุมมองต่อชีวิตของมนุษย์ แรงจูงใจของมนุษย์ในการท างานและ        
การให้บริการที่ดีไม่เพียงแต่เกิดจากความรู้สึกในการเติมเต็มของตัวเอง พัฒนาตนเอง หรือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่
ด ารงมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการให้บริการของประเทศ แต่โดยเบื้องลึกแล้ว เป็นความเชื่อในการยึดถือ
ความไว้วางใจในชีวิต การท างานจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความดีอย่างแท้จริงที่เป็นกุญแจน าไปสู่การ
เติมเต็มในชีวิตในโลกปัจจุบันและน าไปสู่ความสุขในโลกภายหลัง การท างานของบุคคลหนึ่งยังเป็นรูปแบบของ
การภาวนาอธิษฐานหรือการนมัสการในความหมายกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับบรรทัดฐานของความเชื่ออัน
ศักดิ์สิทธิ์และจริยธรรม 

๒. ค่านิยมในทางบวก : เพ่ือรักษาความซื่อสัตย์ของข้าราชการมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียจึง
เน้นความต้องการให้ข้าราชการรักษาความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาตลอดโดยผ่านการตอกย้ าค่านิยมทางบวก
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ (Clean, 
efficient and trustworthy) โดยค่านิยมของรัฐบาล ได้แก่ ความเชื่อถือได้ รับผิดชอบ จริงใจ อุทิศตน เป็น
กลาง ฉลาดบริสุทธิ์ ให้ความร่วมมือ มีเกียรติและกตัญญู  โดยรัฐบาลต้องให้ความม่ันใจในการด ารงหลักการ
ความเป็นธรรมทางการเมืองและมีความรับผิดชอบด้วยมาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุดของรัฐบาลที่ได้รับการ
เลือกตั้ง โดยประกอบด้วยหลักคุณธรรม รับผิดชอบ โปร่งใสและธรรมรัฐ โดยมุ่งมั่นถึงผลงานและประสิทธิภาพ 
การตัดสินใจด้านนโยบายภาครัฐตั้งอยู่บนพ้ืนฐานประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจส าคัญ ภายใต้กรอบกฎหมาย
และการเงินงบประมาณ 

๓.  ระบบการให้บริการภาครัฐ : ความพร้อมรับผิดของราชการพลเรือนในการให้บริการ
ประชาชน โดยมีการตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะ โดยตรง  เพื่อรับฟังจาก ๔๒ เมืองในประเทศ  
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

๔. การให้รางวัลและลงโทษ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักปฏิบัติตามจริยธรรมที่ก าหนด 
โดยรัฐบาลได้เตรียมเส้นทางเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับผู้ที่ให้บริการดีเด่น และในทางกลับกันจะมีการลงโทษทา ง
วินัย ส าหรับการให้บริการของข้าราชการในกรณีที่มีโทษรุนแรงคือการพ้นจากข้าราชการและไม่ได้รับเงิน
บ านาญ 

  กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรม  
๑. แผนความซื่อสัตย์แห่งชาติ  เป็นแผนแม่บทแสดงทิศทางของสังคมและประเทศ เพ่ือตอกย้ า

วิถีชีวิตที่มีคุณธรรมระดับสูงและรักษาบรรทัดฐานจริยธรรม ในความหมายของคุณภาพ แห่งความเป็นเลิศใน
องค์รวมของบุคคลและองค์กร เน้นพื้นฐานจริยธรรมและค่านิยมการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันของข้าราชการ
พลเรือน โดยมีแนวทาง ๕ ประการ คือ  



๓๒ 

 

๑) การลดปัญหาคอร์รัปชัน การทุ จริตต่อหน้าที่ และการใช้อ านาจในทางที่ผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและแก้ไขปัญหาความล่าช้าของระบบราชการ 
๓) เพ่ิมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน   
๔) สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งข้าราชการพลเรือนได้พัฒนาค่านิยมชุดหนึ่ง เรียกว่า The Twelve 
Pillarsได้แก่  

๑) คุณค่าของเวลา  
๒) ความส าเร็จจากความเพียร  
๓) ความสุขของการท างาน  
๔) เกียรติยศของความเป็นธรรมดาสามัญ 
๕) ค่าของพฤติกรรม  
๖) อ านาจของความเมตตา  
๗) อิทธิพลของแบบอย่าง 
๘) พันธกิจของหน้าที่  
๙) ภูมิปัญญาของเศรษฐกิจ 
๑๐) ความดีของการอดทน 
๑๑) พัฒนาการของความสามารถพิเศษ 
๑๒) ความสุขจากการริเริ่ม  

   ค่านิยมเหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการเข้าใหม่ท่ีท างานเก่ียวกับการให้บริการ  
๓.  การก าหนดนโยบายต่อกฎระเบียบ  เพ่ือให้ข้าราชการเกิดความพึงพอใจ จึงก าหนด

นโยบายว่าอะไรควรท าและไม่ควรท า ในการให้บริการ เช่น ไม่ควรรับของขวัญ หรือรางวัล สิ่งบันเทิงต่างๆ ซึ่ง
ผู้ให้นั้นตั้งใจว่าจะได้รับผลตอบแทน การไม่เปิดเผยความลับราชการเพ่ือการเก็งก าไร เป็นต้น ทั้งนี้ ข้าราชการ
พลเรือนทุกคนจะต้องประกาศทรัพย์สินของตนและครอบ ครัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติ โดยหัวหน้า
ส่วนราชการจะต้องคอยสอดส่องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของลูกน้อง  

๔. ประมวลจริยธรรม (The Code of Conduct) ข้าราชการพลเรือนทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมปี ๑๙๙ ๓ ซึ่งก าหนดแนวทางความประพฤติต่างๆ ได้แก่ การจงรักภัก ดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติและรัฐบาล ให้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งกับหน้าที่การงาน เลี่ยงการหาผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่ การท าให้ราชการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ท างานด้วยประสิทธิภาพ และมีแบบแผนอย่างซ่ือสัตย์และซื่อตรง รั บผิดชอบและเลี่ยงการใช้อิทธิพล
จากภายนอกหรือกดดันในการเรียกร้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เลี่ยงการละเลยจากการปฏิบัติหน้าที่ รักษา
ความเป็นกลาง และข้าราชการพลเรือนยกเว้นข้าราชการครู จะต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๓๓ 

 

      กฎหมายย่อยของประมวลจริยธรรม สามารถลงโทษผู้ กระท าผิด โดยมีการลงโทษตั้งแต่การ
ตักเตือนหรือต าหนิในกรณีที่กระท าผิดเล็กน้อยจนกระทั่งไล่ออกจากราชการในกรณีกระท าผิดร้ายแรง  

๕. คณะกรรมการธรรมรัฐ (Governance Integrity Committee) น าโดยองค์กรปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย มีหน้าที่ส่งเสริมระบบบริหารของภาครัฐให้มีความซื่อสัตย์ ภายใต้การดูแล
ของรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐมนตรี มีการรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้ การ ตรวจสอบภายใน หรือความผิดใน
การให้บริการต่างๆ ต่อคณะกรรมการธรรมรัฐ    

๖. สถาบันความซื่อสัตย์ชาวมาเลเซีย ท าหน้าที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ใ ห้ข้อมูลกับสังคมท้ังรัฐ
และเอกชนเกี่ยวกับคุณค่าที่แต่ละบุคคลควรยึดถือเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ปี ๒๐๒๐ 

 ความส าเร็จและความท้าทาย 
  การให้อ านาจแก่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียในปี ๒๐๐๘ 

ในการปูองกันและปราบปรามโดยวิธีการต่างๆ ท าให้เกิดผลส าเร็จดังเช่ น ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๑  ได้มีการ
จับกุมเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่กระท าผิด  ๓๔ คน สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวนี้อย่างกว้างขวาง ท าให้เห็นว่ารัฐบาล
เอาจริงกับเรื่องนี้ และมีความเข้มงวดด าเนินการเพ่ือหวังว่าอันดับดัชนีคอร์รัปชันจะดีข้ึนกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ 
ข้อมูลจากการที่สื่อมวลชน รายงาน จึงเป็นสัญญาณเตือนให้ภาคราชการ และเอกชน ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีมาตรฐานตามท่ีมีการจัดอันดับความโปร่งใสจากนานาชาติ  

   ความท้าทายหลักมีดังต่อไปนี้  
1. การให้บริการและระเบียบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ  สาธารณชนคาดหวังความรวดเร็ว

ในการให้บริการ ซึ่งควรใช้ระเบียบราชการน้อยเพื่อท างานและแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น 
2.  ความซื่อสัตย์ คอร์รัปชัน การทุจริตต่อหน้าที่และใช้อ านาจในทางที่ผิด  จากคะแนนความ

โปร่งใสนานาชาติ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๒๓ ในปี ๒๐๐๓  และอันดับที่ ๕๖ ในปี ๒๐๐๙ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพด้านอื่นๆ จากรายงานประจ าปีของผู้ตรวจกล่าวว่า มีการทุจริต
ต่อหน้าที่และใช้อ านาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่สืบสวน
และลงโทษเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 

3. ขาดการก าหนดวิ สัยทัศน์และภารกิจภายใน ปัจจุบันทุกหน่วยงานมีกลยุทธ์และเริ่มได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO แต่ในด้านการให้บริการพบว่า ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานในสายตาประชาชน มีเพียง 
๓๐ % ที่ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ แม้ว่าจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน  ISO แต่หลายสิ่งยังไม่ได้
รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลังการรับใบรับรองอันทรงเกียรติ  

 แนวทางส่งเสริมจริยธรรม  
 ๑. สถาบันการบริหารงานภาครัฐแห่งชาติ (The National Public Administrative 

Institute (INTAN)) รับผิดชอบการส่งเสริมจริยธรรมโดยการ จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับค่านิยม 
จริยธรรมและทัศนคติ  

  ๒. การลดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ โดยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน เป็นฝุายตรวจสอบการท างานและสนับสนุนให้เกิดการเคารพกฎหมาย  และผลักดันในสิ่งต่างๆ 
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เหล่านี้ เช่น ข้าราชการจะต้องไม่ท าธุรกิจส่วนตัว มีการประก าศทรัพย์สิน ไม่ใช้ชีวิตที่ฟูุงเฟูอ โดยยึดถือว่า 
ความซื่อสัตย์ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ แต่เป็นสิ่งที่สังคมสร้างข้ึนและเป็นวิถีชีวิต  

  ๓. การส่งเสริม กฎหมายเกี่ยวกับปกปูองผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน หรือผู้เปุานกหวีด รวมถึง
ครอบครัว โดยคาดหวังว่าจะท าให้มีการรายงานคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนในสังคมมากขึ้น 

๔. การก าหนดช่วงเวลาหลังเกษียณในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการเป็นเวลา ๒ ปี เพื่อลด
ปัญหาการข้าราชการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชา  

  สิ่งที่รัฐบาลก าลังผลักดันคือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดราชการ พัฒนาป ระสิทธิภาพ บน
พ้ืนฐานความรู้ ยึดค่านิยมที่ถูกต้อง รับผิดชอบ โปร่งใส และการสื่อสาร เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเปลี่ยน
ทัศนคติความเป็นผู้น า ลูกจ้าง ระบบและกระบวนการ เส้นทางความคิด ยืดหยุ่น  

 ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซีย ยังคงท างานเพ่ือเพ่ิมความตระหนักในจริยธรรมในสังค ม และเพ่ิม
การต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้น าทางการเมืองมักจะมองว่าจริยธรรมเป็นเรื่องทั่วไปมากกว่ามาตรฐานที่ควรยึดถือ
เป็นแบบอย่างและไม่รู้สึกว่ามีความจ าเป็นต้องแสดงตนเองให้เป็นแบบอย่างเพ่ือให้เกิดความเคารพใน
มาตรฐานนั้น และสิ่งส าคัญสุดท้ายคือ กฎหมายไม่ได้สามารถใช้บั งคับได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีบางคนพยายาม
ละเมิด ซึ่งท าให้มีการแสวงหาประโยชน์แบบใหม่ มักจะเกิดเรื่องอ้ือฉาว ใช้ต าแหน่งในทางมิชอบหรือผิด
จริยธรรม สร้างความเสื่อมเสียต่อความเชื่อมั่นในสาธารณะโดยรวม  

     
     ส าหรับการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศมาเลเซีย หรือสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเตรียมพร้อม
รับน าประเทศสู่วิสัยทัศน์ปี ๒๐๒๐  นั้น ดังสโลแกนที่ว่า “มาเลเซียรวมเป็นหนึ่ง ประชาชนมาก่อน และมี
ประสิทธิภาพทันท”ี (๑Malaysia, People First, Performance Now) ตามแผนแม่บทความซื่อสัตย์แห่งชาติ 
ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการให้แก่ข้าราชการใหม่  ส่งเสริมประมวลจริยธรรม  มีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ 
คณะกรรมการธรรมรัฐ  สถาบันความซื่อสัตย์มาเลเซีย  แต่ปัญหาหลักคือ การให้บริการและระเบียบราชการที่
ไม่มีประสิทธิภาพ  ความซื่อสัตย์ คอร์รัปชัน การทุจริตต่อหน้าที่และใช้อ านาจในทางที่ผิด  จึงจ าเป็นต้องเน้น
การให้ความรู้ อบรมสัมมนา ลดคอร์รัปชัน รายงานบัญชีทรัพย์สิน ลดความเป็นอยู่ที่ฟูุงเฟูอ ยึดหลักศาสนา 
และให้ผู้น าทางการเมืองเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
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The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 

   ส าหรับการส่งเสริมจริยธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีการรวมประเทศใหม่ใน
ระบอบรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๐๘ การเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นระบบใหม่ การสร้างและการ
พัฒนาประเทศจึงเป็นเปูาหมายส าคัญ  
    Khin  Maung  Win, Pro-rector, Union Civil Service Board จากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า กล่าวว่า ในการพัฒนาประเทศโดยยกระดับเศรษฐกิจ- สังคมของประชาชน น าไปสู่ความทันสมัย
และประเทศอุ ตสาหกรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมกับส่วนอื่นๆ 
ขณะเดียวกันนโยบายความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศและยึดหลักสันติภาพเป็นสิ่งที่ได้พยายามท าเพ่ือให้
เป็นหนึ่งเดียวกันไม่เพียงแต่ในภูมิภาคแต่เป็นไปเพ่ือระดับท่ัวโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเพิ่ มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ โดยมีหัวหน้ารัฐบาลกล่าวเน้นถึงเรื่องนี้ด้วย  
    ราชการพลเรือน ของประเทศพม่า  ประกอบด้วย บุคลากรที่ท างานใน ส่วนราชการหน่วยงาน
ทางธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการเอกชน หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคลตามระเบียบราชการ     
พลเรือน ในการ ก าหนด กลยุทธการเลือกสรรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาอาชีพ การฝึกอบรม วิเคราะห์งาน ประเมินประสิทธิภาพ วิจัย สวัสดิการสังคม ฯลฯ    
   หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับราชการพลเรือนของสหภาพพม่ามีสองหน่วยงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการสหภาพราชการพลเ รือน (Union Civil Service Board หรือ UCSB) ท าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ในการเลือกสรรและอบรม อีกหน่วยงานหนึ่งคือ ส านักสอบสวนพิเศษ (Bureau of Special Investigation) 
ท าหน้าที่ปูองกันทุจริตคอร์รัปชันและปกปูองทรัพย์สินสาธารณะ สังกัดรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
     
   คณะกรรมการสหภาพราชการพลเรือน  
    ในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมการสหภาพราชการพลเรือนประสบความส าเร็จ จากการเป็น
คณะกรรมการเลือกสรรและฝึกอบรมข้าราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๑ มีการปรับโครงสร้างใหม่
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสหภาพ ข้าราชการ (Union Civil Services Law) สหภาพรัฐบาล (the Union 
Government Law) คณะกรรมการตามโครงสร้างใหม่นี้จึงเป็นองค์กรกลางของราชการ ภายใต้ประธานและ
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ผู้ช่วย ๕ คน มีกรมในสังกัด ๒ กรม มหาวิทยาลัย ๓ แห่ง มีหน่วยงาน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ท าหน้าที่  
สรรหาและฝึกอบรม กิจการราชการพลเรือน สถาบันกลางของราชการพลเรือน สถาบันกลางของราชการ     
พลเรือนส่วนบน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสหภาพแห่งชาติ  
 
 
   ส านักสอบสวนพิเศษ  

  ส านักสอบสวนพิเศษสังกัดภายใต้คณะกรรมการบริหารงานสอบสวนพิเศษและกฎหมาย
สอบสวนพิเศษปี ๑๙๕๑ ปัจจุบันสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ปกปูองผลประโยชน์ของรัฐและดูแลการ
ใช้อ านาจรัฐในการท าอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชัน ซึ่งมีภารกิจหลักจ าแนกได้ดังนี้ 

(1) เพ่ือบรรลุเปูาหมายในนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ   
(2) เพ่ือสืบสวนและลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการทุ จริต  ฉ้อโกง และใช้

อ านาจในทางผิด เป็นต้น 
(3) เพ่ือปูองกันการให้สินบนและคอร์รัปชัน ยึดหลักคุณธรรมในการให้บริการบุคคล 
(4) สืบสวนและลงโทษตามกฎหมายแก่ผู้กระท าผิดทางเศรษฐกิจ เช่น ลักลอบน าสินค้าเข้า

หรือส่งออกผิดกฎหมาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผิดเรื่องการขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น 

หลักพ้ืนฐานของการส่งเสริมจริยธรรม 

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ก าหนดหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับจริยธรรมดังนี้  

 มาตรา ๒๖  (a) ข้าราชการจะต้องเป็นอิสระจากพรรคการเมือง (b) สหภาพสามารถออก
กฎหมายที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการเพ่ือความมั่นคงและการมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ส าหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วในการท างานราชการ และส าหรับการใช้ชีวิตของข้าราชการเกษียณอายุ  

 นอกจากนั้น พบว่า กฎหมายที่เก่ียวข้องกับระเบียบวินัยการให้บริการบุคคล ได้แก่ กฎหมายการ
สืบสวนข้าราชการพลเรือน ๑๘๕๐ กฎหมายการรักษาความลับราชการ ๑๙๒๓ ประมวลข้าราชการ ๑๙๔๐ 
วินัยและการอุทธรณ์ ๑๙๔๑ ฯลฯ  

 ประมวลระเบียบ ปี ๑๙๙๑ ก าหนดระเบียบของราชการในการท างาน ชั่วโมงท างาน พฤติกรรม 
อิสระทางการเมือง ธุรกิจส่วนตัว โดยเคารพต่อกฎหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เลี่ยงคอร์รัปชัน รับสินบน ใช้อ านาจ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  

กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน  

๑. ใช้กลยุทธ์ด้านกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย ฯลฯ และมีการบังคับใช้เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับเชื่อฟังอย่างจริงจัง 



๓๗ 

 

๒. การฝึกอบรมด้านจริยธรรม โดยมีมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมในวัฒนธรรมของสหภาพ
พม่า โดยมีการศึกษาอบรมตั้งแต่ระดับโรงเรียน โดยมีคติพจน์ต่างๆ ที่สอนความส าคัญของมนุษยชาติ การท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ท าหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ เป็นต้น 

๓. การตอกย้ าและการให้รางวัล ส าหรับบุคคลที่ท าคุ ณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จะได้รับ
เหรียญรางวัลและยศเป็นการตอบแทนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและส่งเสริมจริยธรรม  

๔. สวัสดิการ ค่าตอบแทนส าหรับข้าราชการจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยกรม
ที่ดูแลสวัสดิการจะสร้างบรรยากาศการท างาน ให้ที่พักอาศัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นทัศนคติการ
ให้บริการที่ด ีปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ  

๕. การบังคับทางวินัย การลงโทษตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ โดยแยกสืบสวนอย่างเป็น
ทางการ มีการปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดพร้อมๆ กับการลงโทษ โดยมีโทษตามล าดับดังนี้ ต าหนิ หักเงินเดือน 
ลดการเลื่อนขั้น  ลดเงินเดือน ลดต าแหน่ง เรียกเก็บเงินเดือนคืน ไม่จ่ายเงินเดือน ย้าย และไล่ออก  โดยมีการ
ปูองกันการกระท าผิดวินัย ตัดสินไม่ยุติธรรมและกดดันเจ้าหน้าที่ การตัดสินกรณีร้ายแรงจะถูกพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังและยึดหลักยุติธรรม  

   ความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรม  

   ในการจั ดการจริยธรรมสิ่ งส าคัญคือการแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและส่งเสริมระเบียบ
วินัยในหมู่ราชการพลเรือน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการจริยธรรมยังพบว่ามีความท้าทายหลายประการ เช่น 
การละเมิดกฎหมาย ทุจริตต่อทรัพย์สินราชการ ให้สินบน ละทิ้งหน้าที่ราชการ คอร์รัปชันและการก่อ
อาชญากรรมต่างๆ  

   ก้าวต่อไปของการส่งเสริมจริยธรรมในราชการ 

   จากการศึกษาวิจัย พบว่า สาเหตุของการขาดจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลง เอกสาร
ในการประกอบ ธุรกิจและเรื่องก าหนดเวลา ความต้องการอาชีพในอนาคต การปฏิเสธ ขาดความเป็นผู้น าที่
สนับสนุน ฯลฯ โดยจ าเป็นต้องมีป ระมวลจริยธรรมก าหนดให้เฉพาะแต่ละวิชาชีพ ในสถานที่ท างานของ
ราชการเพ่ือก าหนดแนวพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีสัญญาณที่ดีจากผู้น า เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม 
๒๐๑๑ ประธานสภาสหภาพพม่าปัจจุบันได้กล่าวตอกย้ าว่าจะต้องมีรัฐบาลที่สะอาด ไม่คอร์รัปชัน และไม่มี
สินบน  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 



๓๘ 

 

 

 

 

 

The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 

   ผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ Mr. Andronico De Chavez Lanuza, Deputy Director, 
Masbate Field Office, Philippine Civil Service Commission Regional Office น าเสนอการส่งเสริม
จริยธรรมในราชการพลเรือนของฟิลิปปินส์ โดยมีหลักพ้ืนฐานตามกฎหมายและการใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้  
 

     หลักพ้ืนฐานของการส่งเสริมจริยธรรม    

ราชการพลเรือนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นหน่วยงานกลางด้านบุคลากรของรัฐบาล จัดตั้ง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ
ต่อราชการพลเรือน สร้างระบบคุณธรรมและการให้รางวัลให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
โดยรวม ให้มีความพร้อมรับผิดต่อสาธารณชน และเป็นที่ปรึกษาต่อประธานาธิบดีในด้านบุคคลของภาครัฐ  

   กลยุทธ์และความท้าทายของการส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน  

๑.  การส่งเสริมและพิทักษ์คุณธรรม โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการมีพฤติกรรมตาม
มาตรฐานของประมวลจริยธรรม  เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของข้าราชการ มีการให้รางวัลและบทลงโทษ พัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 

๒. การต่อต้านคอร์รัปชันโดยการเน้นปฏิรูป ๓ ด้าน คือ  

๒.๑ ปูองกันให้มีโอกาสเกิดการคอร์รัปชันน้อยที่สุด และท าให้แน่ใจว่าระบบสามารถต้านทาน  
คอร์รัปชัน ยกตัวอย่าง กฎหมายปฏิรูปการจัด ซื้อจัดจ้างของรัฐบาล และการจัดท าการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเลคทรอนิกส์ (E-Procurement) ท าให้มีมาตรฐานและทันสมัย ประชาชนสามารถตรวจสอบโครงการต่างๆ 
ของรัฐที่ต้องการประมูลและเสนอราคาผ่านทางอินเตอร์เนต 

  การลดโอกาสการท าผิดกฎหมายและการคอร์รัปชันโดยการปรับปรุงระเบียบร าชการและ
การให้บริการ การท าผิดหลายครั้งเกิดจากระเบียบราชการและการให้บริการต่อประชาชน การเก็บ



๓๙ 

 

ค่าธรรมเนียมและกระบวนการร้องเรียน ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ การใช้เอกสารประกอบในการติดต่อ
ราชการ การใช้ระยะเวลามากในการให้บริการ ดังนั้น จึงมีการลดขั้นตอนและระยะเวล าการท างานให้บริการ
ประชาชนตามกฎหมายปี ๒๐๐๗  

๒.๒ ใช้เครื่องมือกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันและกฎหมายอื่นๆ เช่น การตรวจสอบพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน ปี ๒๐๐๓ มีการสอบสวนผู้ที่ใช้ต าแหน่งในการแสวงหาประโยชน์ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน 

๒.๓ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยินยอมและต่อรองกับการคอร์รัปชัน โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายทางศาสนา เอกชนและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐในการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่จริยธรรมในระบบราชการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมและสร้างค่านิยมในทางบวกแก่เยาว ชน โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการร่วมด้วย  

 
ก้าวต่อไปของการส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนฟิลิปปินส์  

  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการยึดมั่นในความเที่ยงธรรม ข้าราชการพลเรือนจะเป็นผู้น าของเอเชีย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี ๒๐๓๐  ภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตปี ๒๐๐๗  เป็นเครื่องมือที่
ก าหนดให้ข้าราชการมีการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลที่เชื่อมต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 
 
 
 

The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

    ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ Mr. Toh Boon Kwan, Senior Researcher Centre for 
Governance and Leadership, Civil Service College, Public Service Division, Prime Minister’s 
Office, Singapore กล่าวถึงการปลูกฝังจริยธรรมในราชการพลเรือนสิงคโปร์  ว่า ในรัฐบาลสิงคโปร์ มีการ
ปลูกฝังจริยธรรม โดยมี วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อเป็นหลักการพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่ได้ปฏิบัติงา น
ร่วมกับรัฐบาลของสิงคโปร์  และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การให้บริการและความเป็นเลิศ  ซ่ึง
วิธีการหลักท่ีใช้มาโดยตลอดช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การสอดแทรกในการฝึกอบรมต่างๆ  

    หลักธรรมาภิบาลของราชการสิงคโปร์ จะมีการปลูกฝังในประเด็นต่างๆ  โดยเฉพาะ ๔ ด้าน 
คือ ด้านผู้น า ด้านการท างาน ด้านโอกาสของทั่วโลก และด้านการเปลี่ยนแปลง 

     ด้านผู้น า สิงคโปร์ถือว่า ความเป็นผู้น าคือกุญแจส าคัญ  จะต้องมีลักษณะ ๔ ประการ คือ        
๑) ยึดหลักปลอดจากทุจริต ๒) ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งที่นิยม ๓) เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ ๔) มีวิสัยทัศน์
ระยะยาว  

     ด้านการท างาน สิงคโปร์ปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับ รางวัลความส าเร็จของการท างาน  อยู่ที่สิ่ง
ส าคัญ ๒ ประการ คือ การท างานเพ่ือให้สามารถ พ่ึงพาตนเอง  ยืนบนขาตัวเอง  ไม่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการ และ 
การท างานเพ่ือจริยธรรม ถือเป็นความท้าทายของชีวิตการท างานในการใช้ความสามารถสูงสุด   

ด้านโอกาสของทั่วโลก การท างานในสิงคโปร์ คนในสิงคโปร์ถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสส าหรับ
ทุกคน โดยปลูกฝังค่านิยมในเรื่องต่างๆ ดังนี้   

๑. สิงคโปร์เป็นเมืองของทุกคนทั่วโลก และเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นบ้าน 
๒. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๓. อยู่เหนือจากหุ้นส่วนทางการเงิน 
๔. รักษาค่านิยมและอัตลักษณ์ประจ าชาติ  



๔๑ 

 

 ด้านการเปลี่ยนแปลง โดยสิงคโปร์ปลูกฝังค่านิยมด้านความคิดเพื่อการ เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัวตลอดเวลา  

๑. พร้อมในการปรับตัวและยืดหยุ่น  
๒. บริหารจัดการให้ดีกว่าคู่แข่ง 
๓. ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
๔. เปลี่ยนข้อจ ากัดเป็นความได้เปรียบ 

    ค่านิยมหลักของราชการสิงคโปร์ มี ๓ ประการ คือ 
๑. ความซื่อสัตย์ -ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน คาดหวังถึงการรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูง  
๒. การให้บริการ - ให้บริการด้วยความเป็นกลาง เท่าเทียม และเคารพ ด้วยจิตส านึกรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ 
๓. ความเป็นเลิศ -มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศดีท่ีสุดเท่าที่มนุษย์สามารถท าได้  
โดยเนื้อหาดังกล่าว จะปรากฏอยู่ในหลักสูตรฝึกอบรมความเป็นผู้น าในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

เตรียมรับราชการ ระดับ แรกเข้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้จัดการใหม่ ผู้อ านวยการ และ
ผู้บริหารระดับสูงสุด มีหลักสูตรอบรมภายใน เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการผู้ควบคุมทีมงาน อบรมการ
ต่อต้านทุ จริตคอร์รัปชันโดยผู้ตรวจสอบ และ การอบรมผสมผสานด้านเว็บไซด์ ส าหรับผู้เ ข้าใหม่ โดยใช้
ระยะเวลาหลักสูตร ๒ วัน  

นอกจากนั้น ยังมีการอบรมหลักสูตรให้แก่กลุ่มเปูาหมายภายนอก ได้แก่  
๑.จัดการฝึกอบรม การต่อต้านการทุจริต ให้แก่  ประเทศเครือจักรภพ  (พันธมิตรส านัก

เลขาธิการเครือจักรภพ) รวมทั้ง "การก ากับดูแลกิจการสาธารณะส าหรับเวียดนาม "และ"การก ากับดูแลกิจการ
ส าหรับประเทศแอฟริกา" (ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุุนส านักงานความร่วมมือ) 

๒. จัดโปรแกรมการฝึกอบรม การก ากับดูแลผู้น าในการก ากับดูแลโครงการ  (จัดขึ้นทุกปี ของ
ราชการพลเรือน)  
     จะเห็นได้ว่า  การปลูกฝังจริยธรรมในราชการพลเรือนสิงคโปร์ ที่ผ่านมาท าให้ประเทศประสบ
ความส าเร็จ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องจากได้มีการเผยแพร่อย่างเข้มแข็ง โดยการสอดแทรกในการฝึกอบรมต่างๆ มี
การท าซ้ าและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งยังเผยแพร่โครงการฝึกอบรมไปยังส่วนอื่นๆ ภายนอก
ประเทศ และกระท าอย่างจริงจัง สร้าง หลักธรรมาภิบ าล สร้าง พ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกั น 
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การให้บริการและความเป็นเลิศ  
 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

The Challenges of Ethical Promotion work : 

Experiences of ASEAN Civil Service 

การส่งเสริมจริยธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

   ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย  Mrs. Nguyen Thi Huong Giang, 
Senior Official, Expert in Salary Affairs Department, The Ministry of Home Affairs (MoHA), 
Vietnam กล่าวว่า ในการส่งเสริมจริยธรรมในราชการเวียดนาม มี หลักการพื้นฐานส าหรับการจัดการและ       
การส่งเสริมจริยธรรม ๗ ประการคือ  

๑. ความเชื่อมั่นในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจาก ข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้รักษาความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนต่อภาครัฐ มีมาตรฐานของ
ความเป็นมืออาชีพ ประสิทธิภาพการท างานและประสิทธิผล รักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย และรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะตลอดเวลา  

๒. ความโปร่งใส ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังในการใช้อ านาจและ
ทรัพยากรส าหรับสาธารณชน ภายใต้นโยบายรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงควรมีความพร้อมรับผิดในการ
ตัดสินใจ และเตรียมพร้อมเสมอส าหรับการถูกพิจารณาลงโทษส าหรับการกระท าของตนเอง  

๓. ความซื่อสัตย์ ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้ตัดสินใจและกระท า
การในการรักษาประโยชน์ส่วนรวมโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน การเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนจะเป็นที่เพ่งเล็งและถือเป็นความผิดในหน้าที่อย่างรุนแรง 

๔.  ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้าราชการพลเรือนและเจ้าห น้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้
ด าเนินการตามกฎหมาย ใช้อ านาจการบริหารราชการภายใต้รัฐบาล รัฐสภา หรือผู้มีอ านาจอื่น อ านาจและ
บารมีควรจะมีความถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอิสระและปราศจากความเกรงกลัวหรือสร้างบุญคุณ เพื่อบรรลุ
เปูาหมายของสาธารณะตามท่ีรัฐบาลก าหนด 

๕. ความยุติธรรม ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้ตัดสินใจและ
กระท าการด้วยความยุติธรรม เท่าเทียม ปราศจากอคติ หรือเอนเอียงต่ออิทธิพล ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
จริยธรรม เคารพสิทธิของพลเมือง  



๔๓ 

 

๖. ความรับผิดชอบ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง  รวมทั้ง
ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้รักษาผลประโยชน์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความ
จ าเป็นต่างๆ จากรัฐบาล ข้าราชการพลเรือนอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป  โดยมีก าหนดเวลาที่แน่นอน ด้วยความ
ใส่ใจ เคารพ และอ่อนโยน  

๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคาดหวังให้
ตอบแทนการได้รับคุณค่าท่ีดีจากทรัพย์สินของรัฐโดยการบริหารจัดการสาธารณ และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายและ
การใช้ทรัพยากรที่ฟุุมเฟือยหรือสิ้นเปลืองมากเกินไป  

กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนเวียดนาม  
การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนเวียดนาม มีการปรับใช้กฎหมายจริยธรรม ประมวล

จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ต่อต้านการคุกคามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในราชการ สร้างความ
เข้มแข็งต่อประสิทธิภาพข้าราชการพลเรือน และเครื่องมือในการสนับสนุนจรรยาข้าราชการ พัฒนาการบริหาร
จัดการและกระบวนการที่มีการส่งเสริมค่านิยมทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

  
ความส าเร็จและความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรม  
ความส าเร็จของการส่งเสริมจริยธรรม พบว่า จากการที่กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดจริยธรรมในราชการพลเรือนในปี ๒๐๑๐ ท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จ านวนมากกว่า ๒.๕ ล้านคนได้รับการฝึกอบรมและตอกย้ าเก่ียวกับทักษะความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรมใน 
๕ ปีที่ผ่านมา 

สิ่งที่เป็นความท้าทายของการส่งเสริมจริยธรรมในเวียดนาม พบว่า ในการจัดการ  การสรรหา
บุคคล การจ้างงาน การสอบเข้ารับราชการ การทดสอบส าหรับการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การประเมินส าหรับ
การหมุนเวียน การเข้ารับต าแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลง 

ปัญหาส าคัญของประเทศคือ คุณภาพด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานใหญ่ ๆ 
พบว่ามีคุณภาพด้อยลง ยังคงมีการ คอร์รัปชัน  ใช้อ านาจเผด็จการ ขาดความรับผิดชอบและจิตบริการ ซึ่งไม่
สนใจต่อความต้องการของประชาชนและสังคม    

 
ก้าวต่อไปของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือนในเวียดนาม 
การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนเวียดนาม มีการวางกลยุทธ์ไว้ดังนี้  
๑. ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการพลเรือนจะต้องได้รับการ

ปรับปรุง  
๒. กระตุ้นให้มีการฝึกอบรมข้าราชการใหม่เกี่ยวกับจริยธรรม  
๓. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐแล ะข้าราชการในการด าเนินการใช้

จริยธรรมของราชการพลเรือน  

 



๔๔ 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “The Direction of Ethics promotion for ASEAN Civil Service in 2015” 

 
ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา เป็น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Direction of 

Ethics promotion for ASEAN Civil Service in 2015” ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกันบูรณาการองค์
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการสัมมนา  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
เกี่ยวกับทิศทางในก ารท างานเพ่ือให้การสร้างจริยธรรมในหน่ วยงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สรุปได้
ดังนี้  

 
กลุ่มที่ ๑ มุ่งระดมความคิดเพ่ือหามาตรการในการสร้างเสริมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ 

โดยมีมาตรการดังนี้คือ  
๑. การสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการท างาน 
๒. การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับข้าราชการในบริบทของการท างานภาครัฐ 
๓. พัฒนาให้ข้าราชการท างานแบบ “มืออาชีพ” 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยยกเลิกระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือ ขั้นตอนการท างานที่

ซ้ าซ้อน รวมทั้งการลดการคอรัปชั่น 
๕. การสร้างมาตรการในการปูองกันการคอรัปชั่ นทั้งในหน่วยงานขนาดเล็กระดับฝุายหรือ

กลุ่ม จนถึงระดับส านักหรือกอง 
๖. การปูองกันการคอรัปชั่น และปลูกฝังจริยธรรมให้กับประชาชนทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่

ในช่วงปฐมวัย 
การด าเนินการเพ่ือให้แนวทางข้างต้นประสบความส าเร็จ ต้องด าเนินการใน ๓ ส่วน คือ 

ระดับบุคคล  ควรเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมพลังให้ข้าราชการเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน 
รวมทั้งท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับหน่วยงานหรือองค์กร จ าเป็นต้องสร้างให้องค์กรมี
ผู้น าที่ต่อต้านการคอ ร์รัปชั่น และมีพันธกิจที่ชัดเจนเป็นอิสระจากแรงกดดันต่าง ๆ  และระดับกระบวนการ
ท างาน การกระบวนการท างานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 



๔๕ 

 

  กลุ่มที่ ๒ มุ่งระดมความเห็นต่อ มาตรการในการสร้างเสริมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ  
พบว่า เปูาหมายส าคัญคือ  การปลูกฝังพื้นฐานกรอบวิธีคิดแบบจริยธรรม  (Ethics mind set) ซึ่งมีมาตรการที่
จะน าสู่เปูาหมายดังกล่าว โดย 

๑. การสร้างมาตรฐานส าหรับเทียบเคียงระดับความโปร่งใส และการปลอดคอรัปชั่นของ
องค์กร 

๒.  การสร้างมาตรฐานพื้นฐานของพฤติกรรมการท างานท่ีมีจริยธรรม ซึ่งเป็นจริยธรรมที่ต้อง
ประพฤติในการท างานทุกๆวัน   รวมทั้งการเป็นต้นแบบที่ดีส าหรับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆในองค์กร 

กลยุท ธ์ที่จะส่งเสริมให้เปูาหมายการปลู กฝังพ้ืนฐานกรอบวิธีคิดแบบจริยธรรมประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย  

๑. การสร้างผู้น าในทุกระดับเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมในการท างาน 
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่เป็นกลุ่มผู้น าในการสร้างและรณรงค์เกี่ยวกับการ

สร้าง/การปลูกฝังจริยธรรมในองค์กร 
๓. สร้างกลไกให้องค์กรมีความพร้อมรับผิดต่อสาธารณชน ด้วยการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการท างานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และน าผลการส ารวจดังกล่าวมา ใช้ในการพัฒนาการ
ท างาน 
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สรุปผลโครงการ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
 

บทเรียนจากการสัมมนาและทิศทางการส่งเสริมจริยธรรม ปี ๒๐๑๕ ส าหรับประเทศไทย  

   จากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ ราชการไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในช่วงเวลา
หลังจากท่ีได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒               
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ การส่งเสริมจริยธรรมในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรมีทิศทางที่ชัดเจน
ทั้งในระดับ กระบวนการ ระดับ หน่วยงาน และระดับบุคคล โดยอาจพิจารณาการก าหนดทิศทางตามแนว
ทางการส่งเสริมจริยธรรมของประเทศอาเซียน ดังต่อไปนี้   

๑. การสร้างมาตรการในการป้องกันการคอรัปชั่นในหน่วยงาน  โดยปรับปรุงช่องทาง การ
แจ้งเตือนภายใน  หรือเปุานกหวีดให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวทาง การปูองกันการขัดแ ย้งทาง
ผลประโยชน์ และสร้างระบบปูองกันที่มีความเป็นไปได้จริง  รวมทั้งจัดการกรณีการละเมิดจริยธรรมโดยเร็วและ
เข้มงวด และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

๒. การสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการท างาน  โดยสร้าง
บรรยากาศของการท างานอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานของไทย เช่น ความกตัญญู ความ
กรุณาเอ้ือเฟ้ือ ความเมตตา ความอ่อนน้อม ความอดทน ความเป็นมิตร  ความระมัดระวัง ความเห็นใจผู้อื่น 
ความศรัทธาในศาสนา และความพึงพอใจ  รวมทั้ง การส่งเสริมให้ผู้บริหารมีจิ ตส านึกจริยธรรมและ 
ความเป็นผู้น า ปรับปรุงการบริหารงานโครงการต่างๆ การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
สร้างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  

 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน เช่น การบัญญัติ
เรื่อง การเปิดเผยบัญชี ทรัพย์สินของข้าราชการระดับสูง  การรับของขวัญ ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรองท่ีอาจ
ท าให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน การยกเลิกระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือ ขั้นตอนการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน  

๔. การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเผยแพร่จริยธรรม จรรยาข้าราชการ  แนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสร้างเครื่องมือในการอบรมข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่



๔๗ 

 

ข้าราชการใหม่ และสอดแทรกอยู่ในการอบรมส าหรับข้าราชการที่ก าลังก้าวสู่ต าแหน่งระดับต่างๆ มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่มีจริยธรรมในงานรูปแบบ ต่างๆ ระบบการตรวจสอบ  จัดสัปดาห์จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

๕. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ ในการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการจริยธรรม
และองค์กรคุ้มครองจริยธรรมในราชการพลเรือน 

 

การประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

   ผลการประเมินการจัดสัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในราชการพลเรือนของประเทศ
อาเซียน รวมทั้งญี่ปุุน เกาหลี วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) 
เพ่ือพัฒนากลไกวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในภาครัฐให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
ด าเนินการในเรื่องนี้เกิดผล ๒) เพ่ือให้ราชการพลเรือนไทยและราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือนระหว่างกัน
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกวิธีการและกลยุทธ์ ในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐให้
เกิดผลต่อไป อันจะน ามาสู่ความน่าเชื่อถือในตัวข้าราชการและระบบราชการ ๓) เพ่ือพัฒนาส านักงาน ก.พ. ให้
สามารถด าเนินบทบาทส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสต่อไป  

ในการประเมินผลดังกล่าว มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินโครงการ โดยมีเนื้อหา ๓ ส่วน 
ไดแ้ก่ ๑) ส่วนที่เป็นเนื้อหาของการสัมมนา ๒) ส่วนของผู้บรรยาย ๓) ส่วนของภาพรวมการสัมมนา ปรากฏว่า  

๑) ส่วนที่เป็นเนื้อหาของการสัมมนา พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพอใจในระดับมาก- มากที่สุด 
(๔.๐๐-๕.๐๐ คะแนน) โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การน าเสนอผลงานและประสบการณ์
ของแต่ละประเทศ ใน Country paper เรื่อง “The Challenges of Ethical Promotion work : 
Experiences of ASEAN Civil Service” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Direction of Ethics 
promotion for ASEAN Civil Service in 2015” ส่วนหัวข้ออ่ืนๆได้รับความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมให้แก่ประเทศต่างๆ ทุกประเทศ  

๒) ในส่วนของผู้บรรยาย พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพอใจในระดับมาก- มากที่สุด (๔.๐๐-
๕.๐๐ คะแนน ) โดย รศ .ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ ผู้อ านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และ
เลขาธิการองค์กรเพื่อ ความโปร่งใสในประเทศไทย  ผู้บรรยายในหัวข้อ  “Challenges of Ethical Promotion 
in Civil Service” และ  รศ . ดร . วริยา  ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้บรรยายหัวข้อ “Ethical Thoughts: Practical implications for ASEAN Civil 
Servant”  



๔๘ 

 

๓) ส่วนของภาพรวมการสัมมนา  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพอใจในระดับมาก- มากที่สุด 
(๔.๐๐-๕.๐๐ คะแนน) โดยมีค าถามปลายเปิด สรุป ความเห็นได้ว่า ในการสัมมนาโดย ภาพรวมทุกรายการมี
ความเหมาะสม ระบบราชการที่ได้รับการระบวุ่ามีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษได้แก่ ระบบการจัดการและการ
ส่งเสริมจริยธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับประโยชน์ โดยจากการแ ลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมของแต่ละประเทศ ท าให้มีความเข้าใจมากข้ึน และสามารถน าไประบบการจัดการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ประมวลจริยธรรมของแต่ละประเทศไปปรับใช้กับประเทศของตนเองได้ ส่วนความคิดเห็นด้านสถานที่พัก 
อาหารและบริการต่างๆ ของการสัมมนาได้รับการชมเชยว่ามีความเหมาะสมและได้รับบริการที่ดีเยี่ยม   

     ---------------------------------------------------------------------------------  


