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คูมือประกอบการอบรม
หลักสูตร สํานึกขาราชการไทยไมโกง

ศูนยสงเสริมจริยธรรม
สํานักงาน ก.พ.
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คูมือประกอบการอบรม
หลักสูตร สํานึกขาราชการไทยไมโกง

พิมพครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
จํานวนพิมพ ๑,๐๐๐ เลม

เจาของ  สํานักงาน ก.พ.
  ศูนยสงเสริมจริยธรรม 
  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท ๐-๒๕๔๗-๑๐๐๐

พิมพที่   บริษัท บีเจ อินเตอรพริ้น จํากัด
  ๓๒๗/๑๗-๑๙ ซ.พหลโยธิน ๓๒  แขวงเสนานิคม
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
  โทรศัพทและโทรสาร ๐ ๒๙๔๑๗๒๙๓

๐๒
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คํานํา

คุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ เปนปจจัยสําคัญตอสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของ                    
ผูรับบริการและประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา กําหนดเรื่องมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของขาราชการบรรจุไวใหขาราชการตองถือปฏิบัติ

 เปนที่ทราบกันดีวา ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยูในปจจุบัน ดังที่ปรากฏทางสื่อสาธารณะ
อยางตอเน่ือง ผลการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนพบวา ประชาชนเชือ่วาขาราชการมสีวนเกีย่วของกบัปญหาการทุจรติ
คอรรัปชัน รวมถึงดัชนีชี้วัดความโปรงใสนานาชาติ ขององคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)                 
ในป ๒๐๑๕ ประเทศไทยไดคะแนน ๓๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งถือวาไดคะแนนในระดับที่คอนขางตํ่า

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศใหการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเปนวาระแหงชาติ โดยมีการรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน โดยในสวน
ของราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการรณรงค ขับเคลื่อนการใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน                             
และจัดอบรมใหขาราชการไดเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนอมนําพระบรมราโชวาทและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดํารงชีวิตและการทํางาน 

 คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติได มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา                             
จิตสํานึกของขาราชการ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมสําหรับผูบริหารประเภทอํานวยการ ชื่อหลักสูตร            
“สํานึกขาราชการไทยไมโกง” ขึ้น และสนับสนุนการฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ ตลอดจนการพัฒนาสื่อการฝกอบรม เพื่อให 
ทุกสวนราชการทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคสามารถนําหลักสูตรนี้ไปพัฒนาขาราชการในสังกัดไดต้ังแตปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 สดุทายนี ้สาํนกังาน ก.พ. หวงัวา คูมอืประกอบการอบรม “หลกัสตูร สาํนกึขาราชการไทยไมโกง” นีจ้ะเปนประโยชน
ในการพัฒนาจริยธรรมของขาราชการในทุกสวนราชการ สมดังเจตนารมณของรัฐบาล

                                                                          สํานักงาน ก.พ.
                                                                        กันยายน ๒๕๕๙
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๐๕

สารบัญ
   หนา
ความเปนมาของหลักสูตร ๗
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ๘
แผนภาพนําเสนอสําหรับวิทยากร 
  การอบรมวิทยากรตัวคูณ ๙
  การอบรมหลักสูตรผูบริหารประเภทอํานวยการ ๒ วัน ๑๔
เอกสารประกอบเนื้อหารายวิชา

วิชาที่ ๑. ความมุงมั่นใหราชการไทยไรทุจริต
  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ๓๐
  ความพยายาม ๒ ป ที่ผานมาของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ๓๒
  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ๓๓

วิชาที่ ๒. คุณธรรม คานิยม และหลักธรรมาภิบาลตอบุคคลในหนวยงาน 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๓๖
  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ๓๘
  แบบประเมินอารมณองคกร ๔๑

วิชาที่ ๓. คุณธรรม คานิยม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการ
  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ๔๔

วิชาที่ ๔. หลุมพรางของการทํางานไมมีประสิทธิผลและประชาชนไมเชื่อถือไววางใจ
  แกระบบอุปถัมภ ๔๘
  ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ๕๓

วิชาที่ ๕. ระบบงานและวิธีการทํางานที่ผูรับบริการพอใจและไววางใจ
       การสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม ๕๘

วิชาที่ ๖. การปรับตัวสูระบบงานและวิธีปฎิบัติงานใหม
        การพัฒนาองคกร ๖๔
  การนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ๘ ขั้นตอน ๖๖
  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ๖๗

วิชาที่ ๗. การสรางความเขมแข็งใหตนเอง และเพื่อนรวมงาน
  กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ    
  และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗๐
  แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการทุจริต [กรณีศึกษา] ๗๓
  การแกไขสถานการณเมื่อตองอยูในสภาพบังคับใหมีสวนรวมในการทุจริต ๗๔

วิชาที่ ๘. การสรางเครือขาย และสรุปการเรียนรู 
  การสรางเครือขาย (Networking) ๘๐ 
แบบประเมิน มาตรฐานวิทยากร ๘๖
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ความเปนมาของหลักสูตร

๑. บทบาทของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ

คณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แตงต้ังคณะกรรมการตอตาน              
การทุจรติแหงชาติ (คตช.) ข้ึน ใหมีหนาทีจ่ดัทาํมาตรการบรูณาการความรวมมอืในการปองกนัและขจดัการทจุรติ ประสานงาน 
หนวยงานที่เก่ียวของ เสนอแนะความเห็นหรือกลไกใหคณะรัฐมนตรี เปนตน คตช. ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ วันที่                  
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๔ คณะดูแลงาน ๔ ดาน ไดแก ดานการปลูกฝงจิตสํานึก                     
และสรางการรับรู ดานการปองกันการทุจริต ดานการประชาสัมพันธ และดานประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม

ในงานดานการปลูกฝงจิตสํานึกและสรางการรับรูนั้น คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) มอบหมายให
สํานักงาน ก.พ. เปนสวนราชการรับผิดชอบในการฝกอบรมหลักสูตร “สํานึกขาราชการไทยไมโกง” สําหรับสวนกลาง               
และสวนภูมิภาค 

๒. การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. ไดนําเรื่องท่ี คตช. มอบหมายเกี่ยวกับการฝกอบรมหลักสูตรนี้หารือ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ                      
การสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด โดยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ อ.ก.พ.ฯ                  
มีมติ เห็นชอบขอเสนอหลักสูตร “สํานึกขาราชการไทยไมโกง” สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารประเภท                
อํานวยการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลุกจิตสํานึกของขาราชการใหมุงมั่นปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง เพ่ือประโยชนของ              
สวนรวม เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน และรวมมือกันปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ ระยะเวลา                 
ฝกอบรม ๒ วัน และใหสํานักงาน ก.พ. จัดฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ รวมถึงสนับสนุนเอกสารการอบรมและส่ือการสอน                  
แกสวนราชการดวย 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขึ้น โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูแทนสวนราชการ          

ตางๆ จากประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองหลักสูตร                       
กับขาราชการระดับชํานาญการพิเศษจาก ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข กอนจะรับฟง              
ความคดิเห็นและขอเสนอแนะจาก อ.ก.พ. วิสามญัเกีย่วกบัการสงเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสวนราชการ และผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

๐๗
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แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารประเภทอํานวยการตอไป ใหมีความมุงม่ันปฏิบัติ

หนาทีเ่พือ่สวนรวม ปฏบิตัติน ปฏบิตังิานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนตัวอยางทีดี่ของผูรวมงาน และสามารถมบีทบาทสาํคัญ
ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ

ลักษณะสําคัญของหลักสูตร

๑. เนื้อหาการเรียนรูสําหรับผูบริหารประเภทอํานวยการ
ผูบริหารประเภทอํานวยการมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนงานของสวนราชการและเปนตนแบบความประพฤติ            

ใหแกผูอยูใตบงัคบับัญชาทีม่องเห็นไดชดัเจน เนือ่งจากเปนตวัเชือ่มรับนโยบายของนกับริหารนาํมาแปลงสูการปฏบิตั ิและเปน    
ผูบังคับบัญชาของขาราชการระดับลางลงไป ดังนั้น หากตองการใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการ               
สวนใหญใหเกิดผลไดอยางยั่งยืน จําเปนตองพัฒนาขาราชการกลุมนี้กอน

๒. ระยะเวลาอบรม ๒ วัน
หลกัสตูรนีเ้ปนหลกัสตูรทีจ่ะมาเพิม่เตมิในตอนทายของหลกัสตูรผูบรหิารประเภทอาํนวยการ โดยผูเขาอบรมจะสามารถ

นําความรู ทักษะที่ไดเรียนมากอนนี้ในหลักสูตรมาใชประโยชนสูงสุด 

๓. การเรียนรูแบบผูใหญ (เรียนรูรวมกัน ใชกรณีศึกษา)
รูปแบบกิจกรรมในหลักสูตรจะใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกันเปนหลัก                  

โดยนํากรณีศึกษาซึ่งเปนเหตุการณเสมือนจริงมาใชในการเรียนรู เพ่ือใหแตละคนมีโอกาสคิดวาถาตนเองอยูในสถานการณ
จําลองนั้นจะตัดสินใจที่จะทําอยางไร และรับทราบความคิดเห็นที่หลากหลายของผูเขารับการฝกอบรมดวย

 
๔ . การพัฒนาความคิดเนน Solution Focus
การนําแนวทาง Solution Focus มาใช โดยการมุงไปสูสภาพทีพ่งึประสงคในอนาคต มากกวาแนวทาง Problem Focus 

ทีม่กัจะใชเวลาในการหาสาเหต ุหรอืถกเถยีงหาผูรบัผดิชอบในอดีตมากไป แนวทางนีท้าํใหผูเกีย่วของรวมกนัหาทางออกในอนาคต
ทีเ่ปนไปไดจริงไดอยางรวดเรว็ขึน้
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การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ 
หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :  

ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
• ที่มา  
คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตแหง่ชาติ มอบหมายให้จดัท าหลกัสตูร ส านึก

ข้าราชการไทยไมโ่กง ส าหรับสว่นกลางและสว่นภมูิภาค 
• วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการท่ีจะเข้าสูต่ าแหน่งผู้บริหารประเภท
อ านวยการตอ่ไป ให้มีความมุง่มัน่ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือสว่นรวม ปฏิบตัิตน 
ปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นตวัอยา่งท่ีดีของผู้ ร่วมงาน และสามารถมี
บทบาทส าคญัในการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบอยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ลักษณะส าคัญของหลักสูตร  
–ผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารประเภทอ านวยการ 
–การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน 
–การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (เรียนรู้ร่วมกัน ใช้กรณีศึกษา) 

พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔  

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุดคือ
ท าให้ส าเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว  
ซึ่งจะท าได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปัญญาความรู้
คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง. 

ก าหนดการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ 
วันที่ 1 

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
แนวทางการเป็นวิทยากรอ านวยการ 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อตระหนักถึงปัญหาและการ 
    ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ [1] 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ 
    การท างานในหน่วยงาน [2] 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ตระหนักถึงความต้องการของ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน [3] 
พักรับประทานอาหาร 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้มีความรู้เท่าทันสภาพปัญหา 
    การทุจริตที่เกิดขึ้น [4] 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อวางแผนพัฒนาไปสู่เป้าหมายและ 
    บริการที่พึงประสงค์ [5] 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อวางแผนปรับตัวสู่ระบบงานและ 
    วิธีการปฏิบัติงานใหม่ [6] 

วันที่ 2 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้แนวการ 
    ปฏิบัติที่สร้างความเข้มแข็งให้ 
    ตนเองและเพื่อนร่วมงาน [7] 
กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย [8]  
    และสรุปการเรียนรู้ 
 
 
 
พักรับประทานอาหาร 
การเตรียมตัวเพ่ือเป็นวิทยากร 
    อ านวยการ 
การแบ่งงานกลุ่ม และเตรียมการ 
    น าเสนอ 
 
 

วันที่ 3 
ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
พักรับประทานอาหาร 
ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (ต่อ) 
สรุปการเรียนรู้ 
 
 
 
 

งานท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

“ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการรับผิดชอบใน
การฝึกอบรมหลักสูตร “ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง” 
ส าหรับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด)” 
 

เปรียบเทียบ Problem Focus กับ Solution Focus 

• Problem Focus 
ความขดัข้อง ไมเ่กิดผล 

สภาพปัญหา 

วิเคราะห์ปัญหา 

วินิจฉยัโรค 

รักษาโรค 

• Solution Focus 
ความขดัข้อง ไมเ่กิดผล 

ต้องการให้เป็นอยา่งไร 

ท าอะไรได้บ้าง 

หาทางเลือกใหม ่

ใช้แนวทางใหม่ 

ปัจจุบัน 

อดีต 

อนาคต 

ปัจจุบัน 

อนาคต 

๐๙
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๓. คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานต่อผู้รับบรกิาร 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและ

ผู้รับบริการ 
ประเด็นส าคัญ 

• ระบุความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานและผู้รับบริการได้ 
• อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณธรรม ค่านิยม หลักธรรมาภิบาลในการท างานที่

ส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกหน่วยงานและผู้รับบริการได้ 

 
๕. ระบบงานและวิธีการท างานท่ีผู้รับบริการพอใจและไว้วางใจ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถวางแผนการท างานไปสู่เป้าหมายและบริการที่พึงประสงค์ 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้แนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการ 
• รู้แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้งาน 
• ประยุกต์การเรียนรู้จากช่วงที่ ๒, ๓, ๔ เพ่ือออกแบบเป้าหมายและบริการใหม่ได้ 

 
๔. หลุมพรางของความไม่มีประสิทธิผลและประชาชนไม่เชื่อถือไว้วางใจ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้เท่าทันสภาพปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น และผลกระทบ 
ประเด็นส าคัญ  

• อธิบายผลกระทบของการทุจริตในหน่วยงานได้ 
• เข้าใจปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตในการท างาน เช่น ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรค

เล่นพวก 
• กฎหมายที่เข้าใจยาก การใช้ดุลยพินิจของข้าราชการ 
• การท างานที่ไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม 
• เข้าใจเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

 

 
 ๖. การปรับตัวสู่ระบบงานและวิธีปฎิบัติงานใหม่  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถวางแผนปรับตัวสู่ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ได้ 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางพัฒนาจิตส านึก จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 
แนวทางเพื่อท าให้ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานใหม่เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน 
แนวทางก าหนดระเบียบ และวิธีการก ากับควบคุม 

• วางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบใหม่ได้ 

 
๑. ความมุ่งมั่นให้ราชการไทยไร้ทุจริต 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักถึงการแก้ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐ 

ประเด็นส าคัญ  
• รับทราบความมุ่งมั่นของรัฐบาล และผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
• รับทราบการด าเนินการในเรื่องนี้ที่ผ่านมาของหน่วยงาน  
• เข้าใจทิศทางการด าเนินการต่อไปของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการท างานที่สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และบทบาทของแต่ละคนที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต 

 
๒. คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลต่อบุคคลในหน่วยงาน 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและการท างานในหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญ 

• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะต่าง ๆ ทางสังคม 
• อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณธรรม ค่านิยม หลักธรรมาภิบาลในการท างานที่

ส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานได้ 

๑๐
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๗. การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการรู้แนวการปฏิบัติที่สร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้วิธีด าเนินการเมื่อพบการทุจริต 
• รู้การเป็นต้นแบบแก่เพื่อนร่วมงาน 
• รู้ให้ค าแนะน า ตักเตือนเพื่อนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
• รู้การร่วมงานงานกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :  
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

 
๘. การสร้างเครือข่าย และสรุปการเรียนรู้  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถสร้างเครือข่ายและสรุปการเรียนรู้ได้ 
ประเด็นส าคัญ 

• เข้าใจและสามารถการพัฒนาเครือข่ายภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 
• สามารถวางแผนในการพัฒนาตนให้ยืนหยัดท างานด้วยความสุจริต และพัฒนา

องค์กรให้ร่วมกันท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
• สรุปการเรียนรู้ของทั้งสองวัน 

ข้อตกลงร่วมกัน 
 
1. เราทุกคนคือทรัพยากรส าคัญ มีบทบาทต่อความส าเร็จของ

หลักสูตรนี ้
2.การเรียนรู้เกดิจาก ฐานความรู้เดมิของผู้เรียน และการต่อยอดองค์

ความรู้ 
3. วทิยากรคือผู้สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกันใน

หมู่ผู้เรียน และร่วมกับวทิยากร 
4. ระหว่างการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญที่จะรับฟังซึ่งกัน

และกัน ให้ความเหน็ และถามเพื่อให้เกดิความกระจ่าง สรุปความ
เข้าใจ และต่อยอดความคิด 

               การเรียนรู้มาจากการมีส่วนร่วม ( Active Learning) 

ทัศนคต ิ เป็นการผสมผสานระหว่าง  
  ความเข้าใจ (Cognitive)  

ความรู้สึก (Affective)  
           และพฤติกรรม (Behavior) 

ทัศนคต ิ เป็นเรื่องของจิตใจ ทา่ท ี ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล 
ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ การกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
เชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา  
จะเห็นได้ว่า ทัศนคต ิ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้น
แสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม   (NovaBizz.com) 

๑๑
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ทัศนคติเชิงบวก
(Positive Attitude)  

 
ช่วยในการด ารงชีวิต ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์  และน า

ความส าเร็จ สร้างสรรค์
สิ่งดีๆ 

ทัศนคติเชิงลบ 
(Negative Attitude) 

 
เป็นการมองอย่างไม่เชื่อ 
รังเกียจ คิดว่าท าไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

เมื่อการสอนไม่มีระบบ การสื่อสารข้อมูลจะ
ขาดประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของผู้ฟังจะลดลง 

ในฐานะวิทยากรท่านจะเป็นคนส าคัญท่ีจะ
สื่อสารสร้างความเข้าใจ กระตุ้น และชี้แนะ 

ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรม 

• วัตถุประสงค์ 
• จ านวนผู้เข้าอบรม พื้นฐาน อายุ ประสบการณ์ 
• เวลา 
• ลักษณะห้อง และสภาพแวดล้อม 
• อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือ 
• เวลาพัก 
• 9ล9 

 
 
 
 

องค์ประกอบความส าเร็จ 
• รู้จัก/ เข้าใจผู้ฟัง 
• ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ตามหลักวิชา มีแผน/โครงสร้างการสอนที่ชัดเจน 
• รับรู้/ ฟัง/จับประเด็นความจ าเป็น/ความต้องการของผู้เรียน 
• ให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้เรียน 
• ใช้การอ านวยกลุ่ม กระตุ้นการคิด และการมีส่วนร่วมไม่ใช่บรรยายอย่างเดียว 
• ใช้การสื่อสารสองทางด้วยค าถาม และการคิดต่อยอด 
• มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวขอ้ง หรือ กรณีศึกษา กรณีความส าเร็จ ที่เกิดขึ้นจริง 
• มีการทบทวน เน้นย้ า 
• ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
• มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 

Confidential 24 

โครงสร้าง/แผนการสอน 

เกริ่นน า 
เพื่อสร้างความสนใจ 

 

เนื้อหาหลัก 
ที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ 

เน้นความเข้าใจง่าย เชื่อมโยง  
(รู้-ไม่รู้ ง่าย-ยาก)   ค าถาม 

สรุป 
 ทบทวนประเด็น
หลักที่น าเสนอ 
ทิ้งท้ายให้คิด 

ต่อยอด 

๑๒
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เกริ่นน า 

-เชื่อมโยง 
-วัตถุประสงค์ 
-แนะน าหัวข้อ 

• เนื้อหาหลัก 
• ระบุแนวทางการน าเสนอ 

-สร้างความสนใจ ชี้ให้เห็น
ประโยชน์ 

-บอกก าหนดการ 

• การเกริ่นน าที่ดี 

Confidential 

•สั้น 
•เชื่อมโยง 

•ไม่ลงรายละเอียด
เรื่องที่จะน าเสนอ 
•ระบุวัตถุประสงค์

และ ความคาดหมาย 
•บทบาท 

เรียกความ
สนใจได้ 

สรุป 

• เน้นประเด็นส าคัญของข้อมูลหลักเชื่อมโยงถึงภาพรวม 
• ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าก าลังจะจบ เช่น สุดท้ายนี้........... 
 ทั้งหมดที่คุยกันมา..... 
• จบด้วยความประทับใจ 
• ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มใหม่อีก 
• เน้นภาพรวมอีกครั้ง 

เนื้อหาหลัก 

• ไหลลื่นอย่างมีตรรกะ 
     แต่ละประเด็นเชือ่มโยงกัน 
     ไม่ข้าม กระโดด 
• การอธิบายรายละเอียด 
     ระบุค าจ ากัดความ 
     มีการขยายความ ยกตัวอย่างเป็น

ประเด็นรอง 
    ใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย 
    ใช้ภาพประกอบ 
      

•ศึกษาหลักสูตร 
•ใช้เอกสารแจก 
•ตอบค าถามที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นหลัก 

•ถามค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความ

เข้าใจ 
•ไม่อ่านpowerpoints

แต่อธิบาย 

รูปแบบของแผนการสอน 
แผนการสอนวิชา ........................................................................... เวลา 1 ชั่วโมง 

เวลา เนื้อหา วิธีการ/อุปกรณ์ 
00.00 ความน า 

 เชื่อมโยง 
 หัวข้อวิชา 
 จูงใจ 
 วัตถุประสงค์ 

 
วิธีการ + อุปกรณ์ 

00.03 เนื้อหา 
1. ประเด็นส าคัญ 

 
วิธีการ + อุปกรณ์ 

00.08 2. ประเด็นส าคัญ 
 ประเด็นย่อย 
 ประเด็นย่อย 
 ประเด็นย่อย 

 
วิธีการ + อุปกรณ์ 

 
 

ตรวจสอบความเข้าใจ 

๑๓
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างจติส านึกของข้าราชการที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารประเภทอ านวยการต่อไป ให้มี
ความมุ่งม่ันปฏบิัตหิน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัตติน 
ปฏิบัตงิานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่าง
ที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทส าคัญ
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาต ิ

“ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการรับผิดชอบใน
การฝึกอบรมหลักสูตร “ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง” 
ส าหรับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด)” 
 

ลักษณะส าคัญของหลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง” 

• ผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารประเภทอ านวยการ 
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน 
• การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (เรียนรู้ร่วมกัน ใช้กรณีศึกษา) 

พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔  

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด 
คือท าให้ส าเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทาง
เดียว ซึ่งจะท าได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมี
ปัญญาความรู้คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็น
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง. 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :  

ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

แนะน าตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ใช้เวลาไม่เกิน ๑ นาทีระบุชื่อที่อยากให้เพื่อนเรียก แล้ว
เลือกตอบ ๑ ค าถาม (แต่ละค าถามตอบได้ไม่เกิน ๗ คน) 

ค าถาม 
1. ท าไมมาเข้าหลักสูตรนี้ 
2. คาดหมายว่าจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้ 
3. มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร 
4. มีประสบการณ์กับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
5. ท่านคิดว่าจะมีส่วนในความส าเร็จของหลักสูตรนี้ได้อย่างไร 

๑๔
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๑๕

เปรียบเทียบ Problem Focus กับ Solution Focus 

• Problem Focus 
ความขดัข้อง ไมเ่กิดผล 

สภาพปัญหา 

วิเคราะห์ปัญหา 

วินิจฉยัโรค 

รักษาโรค 

• Solution Focus 
ความขดัข้อง ไมเ่กิดผล 

ต้องการให้เป็นอยา่งไร 

ท าอะไรได้บ้าง 

หาทางเลือกใหม ่

ใช้แนวทางใหม่ 

ปัจจุบัน 

อดีต 

อนาคต 

ปัจจุบัน 

อนาคต 

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

เกียรติภูมิ 
ข้าราชการ 

ความมุ่งมั่น
ของรัฐบาล
และส่วน
ราชการ 

ระบบ วิธีการ
ท างานที่พึง
ประสงค์ 

วิเคราะห์ตน 
วิเคราะห์
องค์กร 

วิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

รู้หลุมพราง
ของการ
ทุจริต 

การปฏิบัติตน
เมื่อพบทุจริต 

การสร้าง
เครือข่าย การบริหารความ

เปลี่ยนแปลง 

 
๑. ความมุ่งมั่นให้ราชการไทยไร้ทุจริต 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงการแก้ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐ 

ประเด็นส าคัญ  
• รับทราบความมุ่งมั่นของรัฐบาล และผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
• รับทราบการด าเนินการในเรื่องนี้ที่ผ่านมาของหน่วยงาน  
• เข้าใจทิศทางการด าเนินการต่อไปของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการท างานที่สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และบทบาทของแต่ละคนที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต 

2 

ทุกส่วนราชการมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ผู้กระท าการทุจริต (ท าเอง/ใช้ผู้อื่นท า/
สนับสนุน) ต้องถูกด าเนินการทางวินัยหรือ
มาตรการทางปกครองหรือกฎหมายอื่นๆ 

อย่างเฉียบขาด รวดเร็ว 
เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการ

ภายใต้กฎหมายของ ปปช. 

ผู้บังคับบัญชาท่ีปล่อยปละละเลย  
ให้ถือว่าผิดวินัยหรืออาญาแล้วแต่กรณี 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

• ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครดั 

• ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเรื่องด่วน
แห่งชาติ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครื่องข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2 

ให้ส านักงาน ป.ป.ท. รวบรวมข้อมูล
เพื่อพิสูจน์การทุจริต 

ในภาครัฐ และติดตาม  
การด าเนินงานของส่วนราชการ 
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มีประชากรโลกมากกว่า 6 ล้านล้าน
คนอาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาด้าน
คอร์รัปชั่นอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆเช่นความยากจนของ
ประชาชนส่วนใหญ่ การค้ามนุษย์ 
มาตรฐานการศึกษาต่ า การท าลาย
สภาพแวดล้อมและผู้ก่อการร้าย 

สถานการณ์โลก 

100= Highly clean 
 0   = Highly corrupt 

Transparency  
International 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) 

rank Country CPI 2015 
Score 

CPI 2014 
Score 

CPI 2013 
Score 

8 Singapore 85 84 86 
54 Malaysia 50 52 50 
76 Thailand 38 38 35 
88 Indonesia 36 34 32 
98 Philippines 35 38 36 
112 Vietnam 31 31 31 
139 Laos 25 25 26 
142 Cambodia 22 21 20 
150 Myanmar 21 21 21 
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ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ/ 
   ตรวจสอบได้ 
เปิดเผย/โปร่งใส 
นิติธรรม 
ความเสมอภาค 
การมีส่วนร่วม/การ 
   แสวงหาฉันทามติ 
การกระจายอ านาจ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑๐ หลักของธรรมาภิบาล 

๑ ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒ มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ 

๓ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
๔ – ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย 
      อาศัยต าแหน่งหน้าที่  
-  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

๕ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง
ทางการเมือง ให้บริการที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม 

๗ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

๘ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๙ ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๐ เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษา
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของราชการ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ 

๑ ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง๑ ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง

 
๒. คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลต่อบุคคลในหน่วยงาน 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและการท างานในหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญ 

• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะต่าง ๆ ทางสังคม 
• อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณธรรม ค่านิยม หลักธรรมาภิบาลในการท างานที่

ส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานได้ 

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี 

ทางสายกลาง 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์สุจริต สตปัิญญา 

ขยันอดทน แบ่งปัน) 

ทรัพยากร (สุขภาพ เวลา 
ทรัพย์สิน ความรู้ 
คุณธรรม ฯลฯ) 

วางแผน
กิจกรรมสู่
เป้าหมาย 

สร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี 

ความปรารถนา 
เป้าหมาย 

สร้างสมดุล 

๑๖
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บทบาทหน้าที่ของบุคคล ใน ๑ เดือน 
บุคคลและหน่วยงาน เวลา บทบาท ความคาดหวังต่อเรา 

ตนเอง 

ครอบครัว 

หน่วยงานราชการ 

ญาติพี่น้อง เพื่อน 

ชุมชน ส่วนรวม 

ธุรกิจเอกชน 

วิเคราะห์การท างานในองค์กร Business Hierarchy Analysis 

ระดับ จุดอ่อน จุดแข็ง 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ 

การจัดการ 

การปฏิบัติการ 

ภาพรวมแผนที่แสดงอารมณ์องค์กร 
คกึคัก 

ซบเซา 

สบายใจ ไม่สบายใจ 

อารมณ์ก้าวร้าว อารมณ์ที่พลัง
เผาไหม้จนหมด 

อารมณ์ไม่กล้า
สร้างสรรค์ 

อารมณ์ไม่
กระตือรือร้น 

อารมณ์คึกคัก 

อารมณ์อบอุ่น 

อารมณ์ไม่เป็นมิตร 

อารมณ์เย็นชา 

ความรู้สึก
ฮึกเหิม 

ความรู้สึก
ผอ่นคลาย 

ความรู้สึก
ตึงเครียด 

ความรู้สึก
กงัวล 

• ความหงุดหงิด 
• ความไม่วางใจกนั 

• ความริเร่ิมการท างาน 
• ความสมานสามคัคี 

• ความซบเซา 
• ความหมดหวงั 

• ความสนบัสนุนกนั 
• ความยอมรับกนั 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความพอเพียง 
• เรียงล าดับคุณค่าที่ส าคัญในการท างานภายในองค์กร ๕ ข้อ และ

ประเมินความพึงพอใจในแต่ละข้อ 
 

 
 

๑ .................... 
๒ .................... 
๓ .................... 
๔ .................... 
๕ .................... 

พอใจมาก 
A        B 

พอใจ 
C 

ไม่พอใจ 
D         E 

ภาพรวมแผนที่แสดงอารมณ์องค์กร 
คกึคัก 

ซบเซา 

สบายใจ ไม่สบายใจ 

อารมณ์ก้าวร้าว 

         %% 

อารมณ์ที่พลัง
เผาไหม้จนหมด 

         %% 

อารมณ์ไม่กล้า
สร้างสรรค์ 
         %% 

อารมณ์ไม่
กระตือรือร้น 
         %% 

อารมณ์ 
คึกคัก 

         %% 

อารมณ์ 
อบอุ่น 

         %% 

อารมณ์ 
ไม่เป็นมิตร 
         %% 

อารมณ์ 
เย็นชา 

         %% 

 
๓. คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานต่อผู้รับบรกิาร 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและ

ผู้รับบริการ 
ประเด็นส าคัญ 

• ระบุความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานและผู้รับบริการได้ 
• อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณธรรม ค่านิยม หลักธรรมาภิบาลในการท างานที่

ส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกหน่วยงานและผู้รับบริการได้ 

๑๗
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ภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทย” ณ วันนี้  
สวนดุสิตโพล 1-6 พฤษภาคม 2559  จาก 1,085 คนทั่วประเทศ 

 “ภาพลักษณ์ข้าราชการไทย” ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน 

อันดับ 1 ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่น โกงกิน รับสินบน 81.48 % 

อันดับ 2 มีเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ใช้อ านาจในทางที่ผิด 79.63 % 

อันดับ 3 เช้าชามเย็นชาม ท างานช้า บริการไม่ดี 60.20 % 
อันดับ 4 ระบบการท างานดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน มีบริการ 

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
56.17 % 

อันดับ 5 
 

เป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีสิทธิสวัสดิการ  
ที่ดี 

53.86 % 

ภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทย” ณ วันนี้  
สวนดุสิตโพล 7 พฤษภาคม 2559  1,085 คนทั่วประเทศ 

 สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “ข้าราชการไทย” ณ วันน้ี คือ 
อันดับ 1 ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 86.12 % 
อันดับ 2 สามัคคีร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง

ให้เจริญก้าวหน้า 
83.05 % 

อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและข้าราชการไทย 67.28 % 
อันดับ 4 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ตกเป็นเครื่องมือ   

ของใคร 
63.60 % 

อันดับ 5 ท างานให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชน 59.44 % 

ภาพลักษณ์ “ส่วนราชการของเรา” ณ วันนี ้
ส่วนราชการ .................... 

ระบุเหตุการณ์จนถงึปัจจุบัน +   I   - 
ในมมุมองของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องภายนอก 

๑ 

๒ 

ในมมุมองของประชาชน 

 
๔. หลุมพรางของความไม่มีประสิทธิผลและประชาชนไม่เชื่อถือไว้วางใจ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้เท่าทันสภาพปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น และผลกระทบ 
ประเด็นส าคัญ  

• อธิบายผลกระทบของการทุจริตในหน่วยงานได้ 
• เข้าใจปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตในการท างาน เช่น ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรค

เล่นพวก 
• กฎหมายที่เข้าใจยาก การใช้ดุลยพินิจของข้าราชการ 
• การท างานที่ไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม 
• เข้าใจเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความพอเพียง 
• เรียงล าดับคุณค่าที่ส าคัญในการท างานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายนอกองค์กร ๕ ข้อ และประเมินความพึงพอใจในแต่ละข้อ 
 

 
 
 

๑ .................... 
๒ .................... 
๓ .................... 
๔ .................... 
๕ .................... 

พอใจมาก 
A        B 

พอใจ 
C 

ไม่พอใจ 
D         E 

 
พิว้ 

Corruption 
คอร์รัปชัน 

การยักยอก 
(Embezzlement) 

การอุปถัมภ ์
(Patronage) 

การคอร์รัปชั่นขนาดเล็ก  
(Petty Corruption) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interest) 

การติดสินบน 
(Bribery) 

การเลือกที่รักมักที่ชัง 
(Nepotism) 

การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ 
(Grand Corruption) 

๑๘
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การสังเคราะห์งานวิจัยโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2552) 
 

1. การเรียกเก็บภาษีคอร์รัปชนั มีชื่อเรียกหลายชื่อ ซึ่งรวมทั้งการเรียกสินบน 
ส่วย สินน้ าใจ ค่าน้ าร้อนน้ าชา และเงินใต้โต๊ะ เป็นต้น  
2. การดึงเงินงบประมาณแผน่ดินจากค่าคอมมิชชั่นโครงการมาเป็นของตน 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเสนอโครงการเพื่อให้ได้เงิน 
คอร์รัปชัน ทั้ง ๆ ที่โครงการดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริง 
3. การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการผูกขาดธุรกิจ หรือผูกขาดการประมูล
โครงการ 
4. การเล่นพรรคเล่นพวก การด ารงต าแหน่งหลายหน่วยงาน จนเกิดลักษณะที่
เรียกว่าการทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflicts of interests)  
5. การใช้อ านาจทางการเมือง ด าเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์ใหก้ับบริษัท
ธุรกิจที่ตนเอง ครอบครัว หรือพรรคพวกมีผลประโยชน์อยู่ เรียกว่า “คอร์รัป
ชันเชิงนโยบาย” 
 

การสังเคราะห์งานวิจัยโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร กรณีต ารวจฮ่องกง 

1 ยุคอ านาจมืด  
      ฮ่องกงก่อนปี 1970 การบริการต่าง ๆ และวงการต ารวจเต็มไปด้วยการทุจริต 
2 เสียงเรียกร้องจากประชาชน 
      ฟางเส้นสุดท้ายเกิดในปี 1973 เมื่อต ารวจชั้นผู้ใหญ่ Peter Godber ซึ่งอยู่

ระหว่างถูกสอบสวนเรื่องการทจุริตสามารถหนอีอกนอกประเทศไปได้ ท าให้
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนระดับสงูด าเนินการในเรื่องนี ้และมี
ข้อเสนอให้แยกหน่วยสอบสวนการทุจริตออกจากกรมต ารวจ 

 
 

3 ก าเนิด ICAC (The Independent Commission Against Corruption)  
    ตั้งเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 1974 มีภารกิจชัดเจนในการสอบสวน และติดตามการทุจริต

อย่างอิสระ รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษ (Chief Executive 
of the Hong Kong Special Administrative Region) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือสถานภาพของผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร  

4 กฎหมายต่อต้านการทุจริต  
    เพื่อให้การทุจริตถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและให้ผู้สอบสวนมีอ านาจอย่างแท้จริง

จ าเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็ง จึงมีการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการอิสระ
ต่อต้านการทุจริตเพี่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานของ ICAC และพระราชบัญญัติป้องกัน
การติดสินบน ให้อ านาจในการสืบสวนของหน่วยงาน 

5 แนวทางสามขา (Three Pronged Approach) 
    คณะกรรมการพบว่าการทุจริตมิใช่เป็นแค่อาชญากรรมที่ต้องมีการสืบสวนเท่านั้น 

แต่เป็นเร่ืองของแนวคิดที่ต้องก าจัดให้หมดจากสังคม ดังนั้นการต่อสู้กับเรื่องนี้จึงต้อง
มีทั้งการสืบสวนลงโทษ มีกลยุทธ์ในการป้องกันอย่างมีระบบ และการให้ความรู้ 

 

รูปแบบคอร์รัปชันที่มีโอกาสเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

• เรียงล าดับรูปแบบคอรัปชันที่น่าเป็นห่วง ๕ ข้อ และระบุพันธกิจที่
มีโอกาสเกิดขึ้น 

 

               พันธกิจ ๑      พันธกิจ ๒     พันธกิจ ๓  
 

๑ .................... 
๒ .................... 
๓ .................... 
๔ .................... 
๕ .................... 

วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต 

น้อ
ย--

โอก
าส

เกิด
   

   
   

   
   

 --
---

-มา
ก 

น้อย--------------- ผลกระทบ           --------------------มาก   

 
๕. ระบบงานและวิธีการท างานท่ีผู้รับบริการพอใจและไว้วางใจ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถวางแผนการท างานไปสู่เป้าหมายและบริการที่พึงประสงค์ 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้แนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการ 
• รู้แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้งาน 
• ประยุกต์การเรียนรู้จากช่วงที่ ๒, ๓, ๔ เพ่ือออกแบบเป้าหมายและบริการใหม่ได้ 

๑๙
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1945 2488 สงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุต ิ
1961 2504 แผนพัฒนา ฉบับที่ 1 
1972 2515 คดี วอเตอร์เกต  
1990 2533  Good Governance 
1995 2538  Corruption Perceptions Index 
                The 7 Principles of Public Life, UK 
1997 2540  วกิฤตเศรษฐกจิเอเชีย 
 

2001 2544  Enron, Worldcom ล้มละลาย 
2002 2545  SOX Act 
2008 2551  วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ Subprime Loan 
2009 2552  Greek government-debt crisis  
2010 2553  Arab Spring  ตูนีเซีย อียปิต์ 
2016 2559  EPA ฟ้องบริษัทโฟร์คสวาเกน็ ซอฟแวร์โกงวัดค่าไอเสีย 11 ล้านคัน 

พัฒนาการของคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของโลก  

๒๐
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 ๖. การปรับตัวสู่ระบบงานและวิธีปฎิบัติงานใหม่  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถวางแผนปรับตัวสู่ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ได้ 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางพัฒนาจิตส านึก จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 
แนวทางเพ่ือท าให้ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานใหม่เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน 
แนวทางก าหนดระเบียบ และวิธีการก ากับควบคุม 

• วางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบใหม่ได้ 

ค่านิยมและจิตส านึก : กลไกก ากับพฤติกรรมมนุษย์  
จุรี วิจิตรวาทการ ๒๕๕๖ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นพื้นฐาน เป็นขั้นที่ใชก้ฎเกณฑ์ กติกา ค าสั่ง การบังคับด้วย
อ านาจ ก าหนดให้ท าหรือไม่ท า หากไม่ท าตาม ก็จะมีผลในการลงโทษหรือ
หากท าตามก็มีข้อก าหนดให้ได้รับรางวัล  

ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ค่านิยมและวิถีปฏิบัติของสังคมมีอิทธิพลเหนอืพฤติกรรมของ
คนในสังคมประการหนึ่งคือเห็นว่าถูกต้อง เพราะได้รับการซึมซับวิธีการ
ปฏิบัติจนคุ้นเคยและเคยชินเป็นวิถีชีวิตปกติของตน หากไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม ก็จะรู้สึกแปลกแยกแตกต่าง   ประการที่สอง โดย
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเอง  

เปรียบเทียบคุณลักษณะของประโยชน์ในภารกิจ/งาน  
ปัจจุบัน กับ อนาคต ๓ ปีข้างหน้า 

 ประโยชน์ปัจจุบัน 
• จุดแข็ง---------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• จุดอ่อน---------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 

ประโยชน์ใน ๓ ปี ข้างหน้า 
• จุดแข็ง --------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• จุดอ่อน--------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
 

ผู้รับบริการ 
๑ 
 
 
๒ 
 
 
๓ 

การสร้างศักดิ์ศรีและจริยธรรมภายในองค์การ 
ผู้น าต้นแบบที่ดี 

การฝึกอบรม
จริยธรรม 

ประมวลจริยธรรมและ
การปฏิญาณ 

การตรวจสอบ
จริยธรรม 

การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ขั้นที่ ๓ ขั้นที่จิตส านึกของมนุษย์เป็นตัวก ากับพฤติกรรม จิตส านึกแห่ง
ความดีงาม (Conscience) ประจ าใจ หรือมโนธรรมของมนุษย์ มีศักยภาพ
สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรช่ัว โดยคิดพิจารณา
ตามระบบเหตุและผล นึกถึงผลกระทบของการตัดสินใจของตนเองที่
เกิดขึ้นต่อส่วนรวม หรือกระทบต่อคุณธรรมประจ าใจในข้ออื่น ๆ เช่น 
ความเมตตากรุณา ความเป็นธรรม ความสุจริตเที่ยงธรรม เป็นต้น ซึ่งการ
ที่สั่งสมบ่มเพาะคุณธรรมในใจมนุษย์นั้น จะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของมนุษย์  

ค่านิยมและจิตส านึก : กลไกก ากับพฤติกรรมมนุษย์ (ต่อ) 

๒๑
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Application Stage) 
Cumming and Worley 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์เชงิกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
2. การแสดงออกถึงความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 
3. การสร้างแบบอย่างของการเปลีย่นแปลงในระดับผู้บริหารระดับสงู 
4. การปรับองค์การให้สนับสนนุการเปลี่ยนแปลง 
5. การสรรหาและใหค้วามรู้สมาชิกใหม่และเลิกจ้างผู้ที่ขาดความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ 
6. การสร้างการเฝ้าระวังเก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมาย 

 
๗. การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการรู้แนวการปฏิบัติที่สร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
ประเด็นส าคัญ 

• รู้วิธีด าเนินการเมื่อพบการทุจริต 
• รู้การเป็นต้นแบบแก่เพื่อนร่วมงาน 
• รู้ให้ค าแนะน า ตักเตือนเพ่ือนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
• รู้การร่วมงานงานกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ๒๕๕๑) 

      รักษาวินัยของตนเอง  โดย  
-กระท าการตามข้อปฏิบัติ 
-ไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม 
-ปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา อย่างมีคุณธรรม อย่างเที่ยงธรรม  
รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย 
- เสริมสร้างแรงจูงใจให้เป็นคนด ี
- เสริมสร้างและพัฒนาให้มีวินัย 
- ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
- ก ากับ ดูแลให้  กระท าการตามข้อปฏิบัติ ไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม 
- ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิด 
                                                                         
 

การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน 
     John P. Kotter (1996) 

1. การสร้างส านึกถึงความเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
2. การริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
3. การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ ์
4. การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ 
5. การมอบอ านาจ การให้อ านาจอย่างกว้าง ๆ  
6. สร้างความส าเร็จในระยะสั้นๆ ก่อนน าไปสู่ชัยชนะที่ต้องการ 
7. สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
8. ให้ความส าคัญกับผลงาน และวัฒนธรรมการท างานแนวทางใหม่ 

 

สร้างสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศ 

ให้ทั้งหน่วยงาน/องค์การมี
ส่วนร่วม สร้างความ

ร่วมมือร่วมใจ 

สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

และรักษาให้ยั่งยืน 

คุณท าอย่างไรเมื่อพบว่าเพื่อนร่วมงานทุจริต 

ผมอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่ง  อยากเตือนเพื่อนร่วมงานที่
ร่วมกันเป็นกระบวนการในการยักยอกทรัพย์และ
ทุจริตโดยที่ผมไม่อยากสร้างปัญหาให้ใคร ไม่อยากมี
ศัตรูเพิ่ม ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ถ้าเป็นคุณแล้ว 
คุณจะเลือกใช้วิธีการตักเตือนพวกเขาเหล่านั้นหรือไม่
อย่างไร 

บทบาทของผู้บังคับบัญชาตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม  
(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี  
(๒) หัวหน้าต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
(๓) หัวหน้าต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์ มี
ผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจ 

๒๒
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คุณลักษณะที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 

• ความสามารถ 
• ความเมตตากรุณา 
• การยึดถือหลักคุณธรรม 

การให้ Feedback ที่สร้างสรรค์ 

• อธิบายให้ข้อเท็จจริง  
• อย่าใช้ค าพูดที่เป็นค ากว้างๆ ไม่ชัดเจน เช่น ไม่รับผิดชอบ ไม่

มืออาชีพ 
• ไม่พิจารณาตัดสิน เช่น ดี ไม่ดี เก่ง ไม่เก่ง 
• อย่าพูดเกินความจริง เช่น ส่งงานช้าทุกครั้ง 
• พูดในนามตัวเอง ไม่ต้องอ้างคนอื่น 
• ขึ้นต้นประโยคว่า ฉัน/ ผม .....สังเกตเห็นว่า.... 
• ให้ Feedback เฉพาะเรื่องที่คุณมั่นใจ มีข้อมูล 
• ไม่ปล่อยเวลาให้นานเกินไป 

 
 
 
 

 
 

การรับ Feedback 

 
• ตั้งใจฟัง 
• ถามเพื่อขอความกระจ่าง 
• สรุปสิ่งที่ได้ยินตามความเข้าใจของตัวเอง 
• รับสิ่งที่เป็นจริงหรือพยายามเข้าใจความเห็นของผู้พูด 
• ใช้เวลาทบทวนสิ่งที่ได้ฟังมาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

ตนเอง 

การตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. ตัดสินใจพูดคุยเมื่อเห็นการท าผิด 
2. เริ่มต้นด้วยเจตนาเชิงบวก 
3. ชี้ให้เห็นผลดี/ผลเสีย 
4. ท าข้อตกลงในการแก้ไข/ปรับปรุง/สนับสนุน 
5. ติดตามผล/ชมเชย 

ตัวอย่างการให้ Feedback 

เมื่อจะชม 
1. “ผมชอบ ข้อมูลคุณดีมาก” 
2. “ผมสังเกตเห็นว่าคุณใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่ครอบคลุม” 
เมื่อจะว่า 
1. “คุณพูดไม่รู้เรื่อง” 
2. “เวลาที่ผมฟังคุณอธิบายหลักสามห่วงสองเงื่อนไขแล้ว ผมยัง

ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของค าว่า พอประมาณ” 
1.   ผลงานคุณคราวนี้แย่มาก 
2.   ผมไม่เห็นข้อมูลที่คุณใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ ท าให้ไม่

แน่ใจว่าครอบคลุมหรือไม่ 

สถานการณ์ที่ 1 : “เมื่ออยู่ในสถานการณ์บังคบัให้ทุจริต” 

นักการเมือง 

“คุณหมอ....ที่ผมเรียกคุณมาพบ
วันนี้เพื่อจะแจ้งว่า ท่าน รมต.           
ได้เอาเงินงบประมาณจากที่จะ
สร้างสนามบินมาเพิ่มให้จังหวัด
ท่าน ดังนั้น ท่านต้องแบ่งเป็น

สวัสดิการให้ผู้ใหญ่ 15% นะ เป็น
เงินสดก็ได้” 

“ต้องขอประทาน
โทษด้วยครับ ผมไม่
ทราบจะหาให้ ได้
หรือไม่” 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

นักการเมือง 

“ถ้าอย่างนั้น...คุณก็จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์จากบริษัทของเพื่อนผมก็

แล้วกัน ผมนัดเค้าไว้แล้ว 
ประเดี๋ยวทางบริษัทจะหัก

เปอร์เซ็นต์ไว้ให้เอง โอเคนะ” 

“....................” 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

เปอร์เซ็นต์ไว้ให้เอง โอเคนะ”

........................................“....................
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สถานการณ์ที่ 2 : “เมื่ออยู่ในสถานการณ์บังคับให้ทุจริต” 

คณะรัฐมนตรีฯ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้จัดงาน
เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีสั่งการมา  โดยได้เชิญ

สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้าสถานี
อนามัยในเขตจังหวัดทั้งหมด กว่า 300 คน 

1 

2 
แต่เมื่องานเลี้ยงจบแล้ว รัฐมนตรีและคณะฯ  

ไม่จ่ายเงิน ทางโรงแรมจึงเรียกเก็บเงินจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด กว่า 100,000 บาท 

3 
ผู้ตรวจราชการเขต 

จึงขอเงินจากท่ี
ต่างๆ มาจ่ายแทน 

ผู้ตรวจราชการเขต

ต่างๆ มาจ่ายแทน

ขอเงินจากรัฐวิสาหกิจใน
สังกัด 50,000 บาท 

ขอเงินจากผอ.โรงพยาบาล 
ในจังหวัด 50,000 บาท 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 7,537 บาท 

กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การ
ลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 

ข้อ 3 ข้าราชการผู้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา /ให้ถ้อยค าในฐานะพยานผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวน ที่เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติราชการ ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองพยานและอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 4 ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกระท าผิดวินัยกับข้าราชการอื่น ถ้าให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรืออื่นๆ  

 ข้อ 7  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ  มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง
พยาน เช่น ไม่เปิดเผยชื่อ  ไม่กลั่นแกล้งเอง คุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ประสานพนักงาน
อัยการเพ่ือเป็นทนายแก้ต่าง พิจารณาให้ย้ายหรือด าเนินการอื่นใด โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น   

การแจ้งเรื่องร้องเรียน 
• ช่องทาง/ระบบรับเรื่องร้องเรียน 
• หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
 - หน่วยงานภายใน  
  * ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  *กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
  *หน่วยงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 -หน่วยงานภายนอก ส านักนายกรัฐมนตรี  สนง. ก.พ.                       

สนง. ป.ป.ท. ศูนย์ด ารงธรรม กท.มหาดไทย 
 -หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สนง.ป.ป.ช.                         

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน  วุฒิสภา สตง. 

กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การ
ลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 

 ข้อ 8-10   ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่คุ้มครอง ให้ยื่นค าร้องต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ ถ้าผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุฯ ไม่คุ้มครองให้ยื่นค าร้องต่อ ส านักงาน ก.พ.      

 ข้อ 17   ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ อาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ให้
ข้อมูลหรือถ้อยค า (ต้องไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด) 
              พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
              เครื่องเชิดชูเกียรติ 
             รางวัล 
             ค าชมเชยเป็นหนังสือ     

 
๘. การสร้างเครือข่าย และสรุปการเรียนรู้  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการสามารถสร้างเครือข่ายและสรุปการเรียนรู้ได้ 
ประเด็นส าคัญ 

• เข้าใจและสามารถการพัฒนาเครือข่ายภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 
• สามารถวางแผนในการพัฒนาตนให้ยืนหยัดท างานด้วยความสุจริต และพัฒนา

องค์กรให้ร่วมกันท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 
(Networking) 
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“เครือข่าย” (Network) หมายถึง การเชื่อมโยง
ของกลุ่ มของคนหรือกลุ่ มองค์กรที่ สมัคร ใจ  ที่ จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
การจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความ
เป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพ
สิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

การสร้างเครือข่าย 

องค์ประกอบของเครือข่าย 

 มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือขา่ย (stakeholders 

participation) 
 มีการเสริมสร้างซึง่กันและกัน (complementary relationship) 
   มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 
   มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลีย่น (interaction) 

ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย  

1.  เครือข่ายเชิงพื้นที่  (area) 
2.  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 
3.  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที ่(function) 

เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Network) อย่างหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 

กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียม หรือ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

การเป็นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็น
อิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น 

ประเด็นส าคัญ 

ปรัชญาเครือข่าย 

L  = มีการเรียนรู้ (Learning) 
I  = มีการร่วมลงทุน (Investment) 
N = มีความเป็นธรรมชาติ (Nature) 
K = รักษาสัมพันธภาพ (Keep Relationship) 

1. เครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive 
structures)  
บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิด
เกี่ยวกับองค์กรเครือข่ายใกล้เคียงกัน ในด้านความรู้
ความสามารถ และความต้องการ 

2. องค์กรเครือข่ายไม่มีล าดับขั้น (Hierarchy)  
การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือขา่ยเป็นไปในลักษณะ
แนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็น
อิสระของแต่ละองค์กรอาจไม่เท่ากัน 

ลักษณะของเครือข่าย 

๒๕



ค
ูม
ือ
ป
ระก

อ
บ
ก
ารอ

บ
รม

ห
ลัก

สูต
ร สําน

ึก
ขาราชก

ารไท
ย

ไม
โก

ง

3. องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า (Division of labour) 
การที่องค์กรเข้ามาร่วมเปน็เครือข่ายกัน เพราะส่วนหนึ่ง
คาดหวังการพึ่งพิงแลกเปลี่ยนความสามารถระหวา่งกัน  
จะน าไปสู่การพึ่งพิงและขึ้นต่อกัน การแบ่งงานกันท า ทั้งยัง
เป็นการลดโอกาสที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแสดงอ านาจเหนือ
เครือข่ายด้วย 

4. ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่าย  
จะน าไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย ดังนั้น  
การพัฒนาของแต่ละองค์กร เครือข่าย จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

ลักษณะของเครือข่าย (ต่อ...) 

ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพัฒนา 

1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)  
 อธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกัน 

ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะท าให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดย
สมัครใจ  ก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เต็มใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ภาคประชาชน / ชุมชน 
ภาคราชการ 
ภาคเอกชน 
ภาคนักวิชาการ 
ภาคสื่อมวลชล 
ภาค NGO 

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเป็นเครือข่าย 

5. องค์กรเครือข่ายก าหนดการบริหารจัดการกันเอง             
(Self regulating)                                                                 
ในการท างานร่วมกันในลักษณะแนวราบ จ าเป็นต้องมีความ
สมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง  
การต่อรอง ตกลง ระหว่างองค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายใน เพื่อให้เครือข่ายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายต้องใช้เวลา  
การบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความไว้เนื้อ  
เชื่อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด เพื่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์รวมทั้งการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กร 

ลักษณะของเครือข่าย (ต่อ...) 

2. แนวคิดการรวมพลัง (Synergy)  
 เป็นการผนึกก าลังในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 

แต่ต้องเป็น 1+1>2 หมายความว่า การรวมพลังกัน
ท างานน าไปสู่ ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือ เข้มแข็ง
มากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดยโดดเดี่ยว 

ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือขา่ย (ต่อ...) 

1. สร้างความผูกพันและความรับผิดชอบต่อการสร้าง
เครือข่าย 
  ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ 
  วิเคราะห์ พูดคุย ปัญหาร่วมกัน 
  มีความพร้อมที่จะท างานร่วมกัน 

เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย 
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2. เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าการสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลา 
  ผู้บริหารต้องให้เวลากับการสร้างเครือข่าย 
  ร่วมกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และมีความ 
   เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย (ต่อ...) 

3. การเคารพและความไว้วางใจระหว่างกันเป็นส่ิงส าคัญ 
4. องค์กรที่ร่วมเครือข่ายจะต้องได้รับประโยชน์จากการ

สร้างเครือข่าย 
  ต้องรู้จักเสียสละจากการสร้างเครือข่าย 
  ต้องหมั่นสรุปบทเรียนจากการท างาน 
  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
 

เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย (ต่อ...) 

5. ในกรณีที่การสร้างเครือข่ายจ าเป็นต้องมีการลงนามใน
สัญญาต้องให้แน่ใจว่าเป็นสัญญาที่จัดท าอย่างรอบคอบ 

6. ในช่วงการร่วมเป็นเครือข่ายหรือประสานงานกัน
สถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เราควรต้องตระหนัก
ถึงปัญหาขององค์กรเครือข่าย และมีความยึดหยุ่น
พอสมควร 

7. ต้องแน่ใจว่าทั้งองค์กรของท่านและองค์กรที่เป็นเครือข่าย 
มีความคาดหวังที่ตรงกันในการร่วมมือกันท างานตลอด
ระยะเวลาที่ตกลงจะร่วมงานกัน 

เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย (ต่อ...) 

อภิปรายกลุ่มเราจะเป็นเครือข่ายกันอย่างไร? 

1. ใครจะเป็นเครือข่ายกันบ้าง อย่างไร (อย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ) 

2. ความส าเร็จของเครือข่ายที่คาดหมายคืออะไร 
3. แต่ละฝ่ายที่เป็นเครือข่ายควรจะมีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในความส าเร็จอย่างไร 
 

 8. ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในด้านพื้นที่
และวัฒนธรรมองค์กร อย่าคาดหวังว่าองค์กรเครือข่าย   
จะสนองตอบต่อปัญหาเหมือนที่ท่านตอบสนอง 

 9. ตระหนักในความเป็นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็น
เครือข่าย 

10. รับผิดชอบในความส าเร็จ หรือความล้มเหลวร่วมกัน 

เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย (ต่อ...) 

แลกเปล่ียนความเหน็ 

๒๗
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วิชาที่ ๑

ความมุงมั่นใหราชการไทยไรทุจริต
๒๙
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วิชาที่ ๑

ความมุงมั่นใหราชการไทยไรทุจริต
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๓๒

ความพยายาม ๒ ปที่ผานมาของรัฐบาลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.  โยกยายขาราชการสีเทา เปนแบบอยาง/สรางความเชื่อมั่นใหประชาชน

๒.  ตัง้คณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาต ิ(คตช.) และศนูยอาํนวยการตอตานการทจุรติ

แหงชาติ (ศอตช.)

๓.  ออกคําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ

มิชอบ เครื่องมือที่ผูมีอํานาจสั่งการไดงายรวดเร็ว

๔.  ตัง้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครฐั (คตร.) เพือ่ตรวจสอบ 

โครงการตางๆ ใหเกิดความโปรงใส คุมคา และเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจรงิ มีกาํหนด

มาตรการเชน ตรวจสอบโครงการที่มีมูลคา ๕ ลานบาทขึ้นไป

๕.  ตั้งคณะกรรมการนโยบายกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่กําหนดนโยบายและแนวทาง

๖.  กําหนดใหมาตรการปองกนัคอรรปัชนัโดยการมสีวนรวมของภาคประชาชน ผานการใชกลไก

ที่เปนสากลตอขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

       - โครงการเพื่อความโปรงใสในโครงการกอสราง (Cost) และโครงการเพื่อความโปรงใส  

 ในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ

 - ริเริ่มวัฒนธรรมใหมในการทํางานอยางโปรงใสของขาราชการโดยการมีสวนรวมคิด รวมทํา  

 ตรวจสอบงบประมาณดวยกลไกที่เปนสากล

๗.  หามใชภาพนายกรัฐมนตรีเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธทั่วไป (เปนแบบอยางและ

บรรทัดฐานใหม ลดปญหาพฤติกรรมการขัดกันแหงผลประโยชน)

๘.  การใช ม.๔๔ แกปญหาการบุกรุกที่ดินปาสงวน

๙.  อนมัุตใิหบรรลุหลักสูตรปลุกจิตสาํนกึการตอตานทจุรติในทกุระดบัการศกึษา “โตไปไมโกง” 

สรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเยาวชน

๑๐.  อนุมัติการรณรงคตามยุทธศาสตร “คนไทยไมโกง” เปนสวนหนึ่งของการสรางวัฒนธรรม

สรางพลังประชาชนที่รังเกียจการคอรรัปชันทุกรูปแบบ
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๓๓

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา

แถลงตอสภานิติบัญญัติ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ปรากฎนโยบายที่เกี่ยวกับ             

การปองกันและปราบรามทุจริต ในหัวขอที่ ๑๐ ดังนี้

๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม           
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ...

     ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก               
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ             
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่                
ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกและแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน                  
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง                     
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน                            
และเสียคาใชจายทั้งของรัฐและประชาชน

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญ
เรงดวนแหงชาติและเปนเร่ืองท่ีตองแทรกอยูในกรปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอ                        
ผูกระทาํการทกุจรติประพฤตมิชิอบทัง้ในดานวนิยัและคดี รวมท้ังใหผูใชบรกิารมีโอกาสประเมินระดบั
ความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษา   
ที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวน                
การปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมี              
คําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูกับเจาหนาที่ของรัฐ                     
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

     ๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อ              
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไป                     
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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วิชาที่ ๒

คุณธรรม คานิยม และหลักธรรมาภิบาล
ตอบุคคลในหนวยงาน

๓๔
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คุณธรรม คานิยม และหลักธรรมาภิบาล
ตอบุคคลในหนวยงาน
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ประกอบดวย หลักการยอย ๑๐ ประการ ดังนี้

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
 ๑)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตที่คุมคา                 

ตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏบิติังานเพือ่อาํนวย
ความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกจิท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน

 ๒)  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลวุตัถปุระสงคขององคการ มกีาร
วางเปาหมายการปฏิบัตงิานท่ีชัดเจนและอยูในระดบัทีต่อบสนองตอความคาดหวงัของประชาชน สรางกระบวนการปฏบิติังาน
อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ งเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม                  
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

 ๓)  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง                
ความตองการของประชาชนผูรบับรกิาร และผูมสีวนไดสวนเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมีความแตกตางกนัไดอยางเหมาะสม

คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)
 ๔)  ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ                  

ตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตาม 
เปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ            
การแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 ๕)  เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต                
ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย

 ๖)  หลกันติธิรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏบิตัริาชการตองใชอาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี              
สวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

 ๗)  ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก  
ดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ                
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการ                
เขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย
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ประชารัฐ (Participatory State)
 ๘)  การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉนัทามต ิ(Participation/ Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏบัิติ

ราชการตองรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน รวมทัง้เปดใหประชาชนมสีวนรวมในการรับรู เรียนรู ทาํความเขาใจ รวมแสดง
ทศันะ รวมเสนอปญหา/ประเดน็ทีส่าํคญัทีเ่กีย่วของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน 
และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวาง                    
กลุมผูมีสวนไดสวนเสยีทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคดัคานท่ีหาขอยตุไิมไดในประเดน็
ที่สําคัญ

 ๙)  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอาํนาจและกระจาย
ความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจและการดาํเนนิการใหแกผูปฏบิติังานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถาย
บทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม

ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)
 ๑๐)  คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ                        

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลัก                  
ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืนและ
จรรยาบรรณวิชาชพี

๓๗
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผล
บังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
พลเรือนทุกตําแหนง มีหนาท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ๑๐ ขอ ตามที่ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้กําหนด

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ขอ สรุปไดดังนี้ 
๑. ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม 
  (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี               

ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทําใดขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

  (๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรม ขาราชการตองรายงานพรอม พยานหลักฐาน (หากมี)                     
ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณหีวัหนาสวนราชการฝาฝนจรยิธรรม ตองรายงานตอปลดักระทรวง หรอื ผูบงัคบับญัชาเหนอืขัน้ขึน้ไป 
ของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม   

  (๓)  รายงานการดาํรงตาํแหนงในนติบิคุคลและกจิการทีรั่ฐถอืหุนใหญตอหวัหนาสวนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรม กรณีที่การดํารงตําแหนงนั้นๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย

  (๔)  กรณทีีข่าราชการเขารวมประชมุและพบวามกีารกระทาํหรือเสนอเร่ืองทีฝ่าฝนจริยธรรม ขาราชการมหีนาที่ 
ตองคัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น

๒. ขาราชการตองมจิีตสาํนกึทีด่แีละความรบัผดิชอบตอหนาที ่เสยีสละ ปฏบิติัหนาทีด่วยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

  (๑)  อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
  (๒)  ละเวนการกระทําที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน หรือของขาราชการอื่น 
  (๓)  ใชดลุพนิิจและตัดสนิใจ ปราศจากอคตสิวนตน ตามขอมลูพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
  (๔)  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ
  (๕)  ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานทีม่หีนาทีต่รวจสอบตามกฎหมายหรอืประชาชน ใหขอมลูทีเ่ปนจรงิ

และครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
  (๖)  ไมสั่งการดวยวาจา กรณีที่สั่งราชการดวยวาจา ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง 

เพื่อใหผูสั่งพิจาราณาสั่งการตอไป 

๓.  ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ           
เหนือกวาประโยชนสวนตน 

  (๑)  ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ   
สวนตวั มาประกอบการใชดลุพนิจิใหเปนคณุหรอืเปนโทษแกบคุคลนัน้ หรือปฏบิติัตอบคุคลนัน้ตางจากบคุคลอืน่เพราะชอบ
หรือชัง

  (๒)  ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการ                               
ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
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  (๓)  ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิด ความเคลือบแคลง             
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยู ในความรับผิดชอบของหนาท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย                             
ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น

  (๔)  ในการปฏบิตัหินาทีท่ีร่บัผดิชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาทีอ่ืน่ในราชการ รัฐวสิาหกจิ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชน
ของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

๔.  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนทีม่ชิอบโดยอาศยัตาํแหนงหนาที ่และไมกระทาํการอนัเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

  (๑)  ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับของขวัญ เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณี              
หรือใหแกบุคคลทั่วไป

  (๒)  ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
  (๓)  ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรได 

๕.  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 
  (๑)  ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัย 

หรอืมขีอทกัทวงวาการกระทําไมชอบ ตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพจิารณา และจะดําเนนิการ 
ตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว

  (๒)  ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว

  (๓)  ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา 
และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป

  (๔)  ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 
  (๕)  ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเปนการ

เลี่ยงกฎหมาย 
  (๖)  เมื่อทราบวามีการละเมิดกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน              

เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว

  (๗)  เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ 
สรางภาระเกินสมควรแกประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรม ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับดังกลาว
โดยเร็ว

๖.  ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ด วยความเที่ยงธรรมเปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน                             
โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

  (๑)  ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยูตามกฎหมาย
  (๒)  ปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

๓๙
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  (๓)  ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติ                
ตอบุคคลผูมาติดตอ

  (๔)  ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบ
ตอความเปนกลางทางการเมือง 

  (๕)  ไมเอือ้ประโยชนเปนพเิศษใหแกญาตพิีน่อง พรรคพวก และตองปฏบิตัหินาทีด่วยความเทีย่งธรรมไมเหน็แก
หนาผูใด

  (๖)  ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา

๗ .  ขาราชการตองปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด และรวดเรว็ ไมถวง
เวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
อยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

  (๑)  ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง                           
เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น

  (๒)  ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรับการรองขอ

๘.  ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
  (๑)  ปฏิบัติงานโดยมุงใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ
  (๒)  ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัดคุมคา 
  (๓)  ใชความรูความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด

๙.  ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๑)  ไมแสดงการตอตานการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๒)  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท                               
ไมวาทางการหรือทางวาจา 

๑๐.  ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม 
  (๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้            

กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
  (๒)  หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวย                 

ความเที่ยงธรรม และควบคุมใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
  (๓)  หวัหนาสวนราชการและผูบังคบับญัชาในสวนราชการ ตองสนบัสนนุ สงเสรมิและยกยองผูอยูใตบงัคบับญัชา

ที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
  (๔)  ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม

๔๐
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แบบประเมินอารมณ์องค์การ 

* ให้ท่านประเมินอารมณ์องค์การโดยมองคนที่ท างานอยู่ในองค์การ 

 มแีพร ่
กระจาย 
ไปทั่ว

องค์การ 
 
 
๓ คะแนน 

คนท่ีมี
อารมณ์ 
เช่นนี้ 
มีอยู่

ค่อนข้าง 
มาก 

๒ คะแนน 

คนท่ีมี
อารมณ์ 
เช่นนี้ 
มีอยู่

ค่อนข้าง
น้อย 

๑ คะแนน 

ไม่มีคนท่ี
มีอารมณ์

เช่นนี้  
 
 
 

๐ คะแนน 

 
 
   คะแนนรวม 

๑.ความรู้สึกว่างานน่าสนใจ     ๑.อารมณ์คึกคกั 
๒.ความรู้สึกอยากที่จะท าอะไรขึ้นมาเอง     
๓.ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พยายามเพื่อไปสู่วสิัยทัศน์และ
เป้าหมายร่วมกัน 

    

๔.ความรู้สึกอบอุ่นท่ีมีต่อกัน     ๒.อารมณ์อบอุน่ 
๕.ความรู้สึกช่วยเหลือเกื้อกูลในจุดที่ผู้อื่นมีจุดอ่อน      
๖.ความตระหนักในการยอมรับข้อดี  จุดแข็งของแต่ละคน     
๗.ความรู้สึกท่ีต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา      ๓.อารมณ์ไม่เป็นมิตร 
๘.ความรู้สึกหงุดหงิดที่งานของตนเองไม่ค่อยราบรื่น     
๙.ความรู้สึกไม่เข้าใจว่าผู้อื่นคิดอะไรกันอยู ่     
๑๐.ความรูส้ึกห่วงกังวลต่อสภาพปัจจุบันท่ีไม่ชัดเจน     ๔.อารมณ์เย็นชา 
๑๑.ความรูส้ึกหนักอกหนักใจ     
๑๒.ความรูส้ึกว่าถึงจะพยายามอยา่งไรก็คงไมส่ าเร็จ     
๑๓.ความตระหนักว่าต้องท าทุกอย่างเพื่อให้ส าเรจ็ให้ได ้     ๕.อารมณ์ที่พลังเผาไหม้

จนหมด 
๑๔.ความตระหนักว่าจะต้องไม่ท าอะไรแบบช่างมัน     
๑๕.ความรูส้ึกท่ีว่าในท่ีสุดแล้วคงจะไมม่ีใครมาช่วยท าหรือ
มาช่วยตัดสินใจ 

    ๖.อารมณ์ไม่
กระตือรือร้น 

 ๑๖.ความรูส้ึกท่ีว่าเป็นอย่างน้ีดีแลว้ อย่างนี้พอแล้ว     
๑๗.ความรูส้ึกท่ีจะปฏิเสธผู้อื่น      ๗.อารมณ์ก้าวร้าว 

 ๑๘.ความรูส้ึกท่ีจะก าจดัคนอื่นออกไป     
๑๙.ความรูส้ึกไม่ต้องมายุ่งเกีย่ว หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน
และกัน 

    ๘.อารมณ์ไม่กล้า
สังสรรค ์

๒๐.ความรูส้ึกไม่ต้องการแสดงความรู้สึกตนเอง เอาแต่
อดทนเอาไว้  

    

 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

 

คะแนน 

คะแนน 

 

คะแนน 

คะแนน 

 
คะแนน 

คะแนน 

 

คะแนน 

คะแนน 

 

แบบประเมินอารมณองคกร

* ใหทานประเมินอารมณองคกรโดยมองคนที่ทํางานอยูในองคกร

องคกร

๔๑
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วิชาที่ ๓

คุณธรรม คานิยม และหลักธรรมาภิบาล
ในการปฎิบัติงานตอผูรับบริการ
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การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวถึง การจัดการกระบวนการและการดําเนินการ                         

ในความรูเกีย่วกบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย รวมถงึกระบวนการและวธิกีารในการสรางความสัมพันธกบัผูรบับรกิาร
และผูมีสวนไดสวนเสีย และการวัดความพึงพอใจ ท่ีเกิดจากกระบวนการและการดําเนินในการตอบสนองความตองการ 
สําหรับการจัดการกระบวนการใหสามารถดําเนินการใหสามารถตอบสนองตรงความตองการของผูรับบริการและผูมี                        
สวนไดสวนเสียจะตองมีสวนประกอบ คือ ๑) ตองรูความตองการ ๒) ตองรูกิจกรรมที่ตองมีการดําเนินการ ๓) ผลที่ได                    
จากการดําเนินการ โดยมีเจาของกระบวนการเปนผูรับผิดชอบหลัก และผูบริหารขององคกรเปนผูสนับสนุนใหเจาของ
กระบวนการสามารถดําเนินการใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยในการดําเนินตองมี
กระบวนการในการสอบกลบัถงึผลในการดาํเนนิการเสมอ การใหความสําคญักบัผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสยี แบงเปน 
๒ กระบวนการหลักคือ ๑) การดําเนินการเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งรวมถึงการกําหนด
ความตองการความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ และ ๒) การดําเนินการในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ                         
และผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงการวัดผลการดําเนินการในตอบสนองความตองการและผลการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ                
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในภาพที่แบบของความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ความรูเกีย่วกบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย หมายถงึ ความรูในความตองการ ความคาดหวงั ความนยิมชมชอบ 

โดยจะตองมีกิจกรรมในการกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต และ
กิจกรรมในการรับฟงและเรียนรูความตองการ ความคาดหวัง ความนิยมชมชอบ รวมถึงการนําขอมูลมาใชในการวางแผน
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนาบริการใหมๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้ความหมายของผูรับบริการ คือ               
ผูที่มารับบริการจากหนวยงานหรือองคกรของรัฐโดยตรง หรือ ผานชองทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจะตองเปนผูรับบริการหลัก
ซึ่งรวมถึงบุคคลประชาชน หรือองคกรเอกชน องคกรรัฐและองคกรในลักษณะอื่นๆ ในการกําหนดผูรับบริการหลักจะตองมี
ความเชื่อมโยงไปยังคําถามขออื่นๆ ในเรื่องการกําหนดชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความตองการ การประเมิน                       
ความพึงพอใจท่ีไดจากการตอบสนองความตองการ นอกจากนี้ องคกรตองมีการพิจารณา ผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต                     
ซึ่งอาจมาใชบริการงานที่มีอยูแลวในปจจุบันและคาดวาจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และ งานอื่นๆที่ไมเคยมีในปจจุบันแตคาดวา              
อาจมีในอนาคตดวย

สําหรับความหมายของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบจากงานหรือกิจกรรมที่หนวยงานหรือองคกร
ของรัฐไดมีการดําเนินการ ท้ังทางบวกและทางลบ โดยผลกระทบอาจหมายรวมถึงผลกระทบทางตรง และผลกระทบ                     
ทางออม โดยผูไดรับผลกระทบ อาจเปนประชาชน ชุมชน องคกรอื่นของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรในลักษณะอื่นๆ และ
รวมถึงบุคลากรของหนวยงานหรือองคกรของรัฐที่เปนผูใหบริการ ซึ่งหมายรวมถึงขาราชการ ผูปฏิบัติงาน ผูดําเนินการแทน 
ผูบริหาร โดยไมรวมผูรับบริการ ถึงแมวาในความเปนจริง ผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของผูมีสวนไดสวนเสีย

การกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถกําหนดหรือจําแนกไดตามปจจัยที่กําหนดขึ้น 
โดยอาจกาํหนดตาม ๑) ประเภทของงานบรกิาร หรืองานอืน่ๆของหนวยงานหรือองคกร ๒) กาํหนดตามลักษณะทางภมิูศาสตร 
เชน กลุมผูใชบริการในสวนกลางและสวนภูมิภาคหรือจังหวัด ๓) กําหนดตามลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ 
ความพิการ ภาษาที่ใช ๔) กําหนดตามลักษณะทางกฎหมาย เชน บุคคลหรือประชาชน นิติบุคคล องคกรมหาชน และองคกร
ลักษณะอื่นๆตามกฎหมาย

สําหรับกิจกรรมในการรับฟงความคิดเห็น และการเรียนรูความตองการและความคาดหวังจะตองมีการดําเนินการ               
ใหเหมาะสมในแตละกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง 
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เปนกจิกรรมของการดาํเนนิการในการไดมาซึง่ขอมลูทีเ่กดิจากการสํารวจ สอบถาม ประชมุกลุมยอย ขอรองเรียน ขอคิดเหน็ 
ขอเสนอแนะ ขอมูลจากเว็บไซด ทั้งทางตรงและทางอื่นๆ ท้ังนี้ การรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย              
และผูรับบริการในอนาคต รวมถึงการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดผลที่จะนําไปใชในการวางแผนกลยุทธของหนวยงานหรือ
องคกรรฐั ใหมกีารจดัลาํดบัความสาํคญัของการใหบริการ โดยอาจดําเนนิการออกแบบกระบวนงานเพ่ือปรับปรุงและพฒันา
กระบวนงานใหเหมาะสมกับสภาพทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยการปรับปรุงการใหบริการจะตองมีการกําหนดปจจัย                  
ท่ีสําคัญ ที่สงผลตอความนิยม ความภักดี ความพึงพอใจ และความไววางใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย                               
และผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต

๒. ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ                  

การใหบรกิารของหนวยงานหรอืองคกรของรฐั และนาํไปสูการพฒันาใหเกดิความไววางใจและความพงึพอใจในการใหบริการ
ในที่สุด ในการสรางสัมพันธจําเปนตองมีพื้นฐานในความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งความตองการ               
ความคาดหวัง ความนิยมชมชอบ ตลอดจนตองมีการเรียนรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งพฤติกรรมการ                 
ใชบริการ ความชอบ/ความไมชอบ ในการมาใชบริการ การอํานวยความสะดวกท่ีถูกใจ/ไมถูกใจ โดยตองมีการดําเนินการ          
ในการสือ่สารและปฏิสมัพนัธกับผูรบับรกิารอยูอยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหเกดิความสมัพนัธ ความผกูพัน และนาํไปสูเกิดภาพลกัษณ
ที่ดี โดย Liker (๒๐๐๔) ไดแบงหลักการในการสรางความสัมพันธและการพัฒนาความสัมพันธเปนขั้นๆ ตามภาพที่ ๑ ดังนี้

๑. การใหเกียรติซึ่งกันและกันของผูรับบริการและผูใหบริการ
๒. การมีความสมํ่าเสมอในการใหบริการ
๓. การมีความชัดเจนในเปาหมายในการใหบริการและการรับบริการ
๔. การสรางระบบที่เปนภาพที่ธรรมในการสรางความสัมพันธ
๕. การเรียนรูความตองการใหมๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 
 
ท้ังน้ี ในการสรางความสมัพนัธเพียงอยางเดยีวอาจไมยัง่ยนืตองมกีารพฒันาความสมัพนัธอยางเปนรูปธรรม โดยเริม่ตน 

จากขั้นที่ ๑ คือการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ขั้นที่ ๒ การมีความสมํ่าเสมอ ขั้นที่ ๓ การมีความชัดเจน ขั้นที่ ๔ การมี                        
ความเปนรูปธรรมและขั้นที่ ๕ การเรียนรูความตองการใหมๆ

ดัดแปลงจากแนวคิดของ Liker (2004)

การเรียนรู
ความตองการ

ใหมๆ

การสรางระบบ
ที่เปนรูปธรรม

การมีความชัดเจน

การมีความสมํ่าเสมอ

การใหเกียรติ

ภาพที่ ๑ แสดงขั้นของการสรางและพัฒนาความสัมพันธระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ ภาพที่ ๒ แสดงระบบการบริการภาครัฐและปจจัยที่สรางความสัมพันธกับลูกคา

ระบบบริการภาครัฐภายใตการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ปจจัยที่สรางความสัมพันธกับลูกคา
 การรูจักลูกคา

 การเขาใจความตองการของลูกคา

 การตอบสนองความตองการของลูกคา

 การแกปญหาใหกับลูกคา

ผูมารับบริการ

การจัดระบบ

สารสนเทศ

การรับฟง

ขอรองเรียน

การเปดเผย

ขอมูล

การแกไขกฎระเบียบ

ขอบังคับหรือประกาศ

การกําหนด

ระยะเวลา

Front Line

CRM ในแตละกระบวนงาน
 การมีสวนรวมใน

 กระบวนงานของผูรับบริการ

 ระบบสารสนเทศ
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จากภาพที่ ๒ แสดงคุณลักษณะสําคัญของระบบการบริการภาครัฐ โดยเนนการสรางการมีสวนรวมในกระบวนการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับกระบวนการใหบริการ รวมท้ังมีการจัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวย
ระบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ กจ็ะทาํใหเกิดการกาํหนดภาพท่ีแบบการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑ ๑๑ วธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ทีส่ามารถอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนทั้ง ๕ สวน คือ ๑) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒) การจัด
ระบบสารสนเทศ ๓) การรับฟงขอรองเรียน ๔) การเปดเผยขอมูล และ ๕) การเปดเผยขอมูล

นอกจากนัน้ในจดุท่ีผูรับบรกิารและผูใหบรกิารมปีฏิสัมพนัธกนั ยงัตองมสีวนประกอบอกี ๒ สวน ทีจ่ะชวยใหผูใชบรกิาร

เกิดความพึงพอใจจากการใชบริการของหนวยงานของรัฐ คือ ๑) ดานผูใหบริการ และ ๒) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งในจุดนี้ 
ตองการปจจยัทีจ่ะทําใหบรรลเุปาหมายของหลกัการบริหารความสัมพันธของลูกคา คอื การรูจักลูกคา การเขาใจความตองการ
ของลูกคา การตอบสนองความตองการของลูกคา และการแกปญหาใหกับลูกคา

สําหรับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนการวัดผลวาการบริการท่ีมอบใหนั้นบรรลุไดสมกับ
ความคาดหวังของผูรับบริการมากนอยเพียงใด การวัดความพึงพอใจ มักถูกนํามากําหนดเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (KPI : 
Key Performance Indicator) โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการแขงขันทางการตลาดสูง นิยมใชความพึงพอใจของลูกคาเปน
ดชันีช้ีวดัทีสํ่าคัญตวัหนึง่ทีส่ะทอนความสาํเรจ็ของธรุกจิในภาพรวม ยิง่ดชันคีวามพงึพอใจของผูมารบับรกิารสงูมากกวาคูแขง 
ก็ยิ่งสะทอนวาผูมารับบริการมีโอกาสกลับมาใชบริการมากกวาคูแขงเชนกัน ความพึงพอใจของผูใชบริการ จึงถูกกําหนดเปน
ยุทธศาสตรสําคัญของการใหบริการในปจจุบัน

หลายหนวยงานคํานึงถึงความไมพึงพอใจ ที่ถึงแมวาจะเปนเสียงสวนนอย แตก็ถือวาเปนเสียงสะทอนที่ตองปรับปรุง 
และพยายามที่จะขจัดความไมพึงพอใจสวนนอยนั้นใหหมดสิ้นไป เพื่อรักษาการแขงขันใหคงความไดเปรียบอยูเสมอ อีกทั้ง
ในการเรยีนรูความไมพอใจและการดาํเนนิการปรับปรงุพฒันาความไมพอใจใหหมดสิน้ไปยอมสงผลตอการพฒันาความสมัพนัธ

อันดีกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ระดับของความพอใจนั้นสามารถแบงไดหลายระดับข้ึนกับวาผูรับบริการ               
มีทางเลือกมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งผูมารับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จําเปนตองใชบริการโดย
ไมมีโอกาสเปลีย่นไปเลอืกใชบรกิารจากหนวยงานอืน่แทนได ความพึงพอใจของผูมารบับรกิารจงึเปนการสะทอนระดบัคุณภาพ
ในปจจุบัน และสามารถนําไปกําหนดเปนเปาหมายของหนวยงานในการปรับปรุงการใหบริการในอนาคตใหมีคุณภาพดี                
ยิ่งขึ้นโดยในการวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจจะเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback loop) ในการพัฒนางานบริการ
ของหนวยงานรัฐ ดังแสดงในภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ แสดงขอมูลปอนกลับในการนําผลการวัดความพึงพอใจ
และไมพอใจมาปรับปรุงบริการ

สวนประกอบ : บุคคลากร
สถานที่ และอื่นๆ

การปรับปรุง การวัดผล

ความตองการ
ความจําเปน

ผลการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจ และ
ความไมพึงพอใจ

การบริการภาครัฐ

ปอนกลับ

ปรับปรุงจาก การใหความสําคัญการผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย-ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคกร หมวด ๓

(เว็บไซต สํานักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th)

วิชาที่ ๔

หลุมพรางของการทํางานอยางไมมีประสิทธิผล
และประชาชนไมเชื่อถือไววางใจ
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วิชาที่ ๔

หลุมพรางของการทํางานอยางไมมีประสิทธิผล
และประชาชนไมเชื่อถือไววางใจ
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แกระบบอุปถัมภ
จากการสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาระบบอุปถัมภที่สรางผลเสียหาย

กับระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม” โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ ในระบบ
ราชการไทยใหเปนรูปธรรมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีผูที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา จํานวน ๑๕๐ คน 

เม่ือนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปดการสัมมนาแลว พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ 
เชิดบุญเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปน              
รูปธรรมไดบรรยายเรื่อง “ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย : วิเคราะหผลเสียสูแนวทางการปองกันและแกไขปญหา                   
อยางเปนรูปธรรม” จากนั้นมีการวิพากษและอภิปรายรวมกันโดย พลเรือเอก ศักด์ิสิทธิ์ เชิดบุญเมือง นายสีมา สีมานันท 
(กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ) และศาสตราจารยนิสดารก เวชยานนท (โฆษก                           
คณะกรรมาธิการวิสามัญ) ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑  รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณของระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
ประเด็นที่ ๒  การวิเคราะหและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย
ประเด็นที่ ๓  ผลเสียดานตางๆ เชน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการทุจริตคอรรัปชัน และดานบริการประชาชน 

ที่เกิดจากการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย
ประเด็นที่ ๔  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาระบบอุปถัมภ ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม

ประเด็นที่ ๑ รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณของระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย 
คณะกรรมาธิการฯ พบวา เงื่อนไขทางความคิดของขาราชการไทยสวนใหญ คือ ความสํานึกทางชนชั้น ซึ่งยังยึดโยง

กบัความเชือ่ในเรือ่ง “ผูใหญ-ผูนอย” “การใหความชวยเหลือ-ความคุมครอง” “การฝากเนือ้ฝากตัว” “การทดแทนบุญคุณ” 
“ขาเกาเตาเล้ียง” จงึเกดิระบบทีเ่รยีกวาเจานายเกาลกูนองเกาทีต่างอปุถมัภคํา้ชูชวยเหลอืตอบแทนกนั เจานายเกานัน้ก็ยอม
ตองมเีจานายเกาของตนอีกทอดหน่ึงท่ีจะตองชวยเหลอืตอบแทน ทาํใหเกดิพวัพนัไปทัง้ระบบราชการและทาํใหระบบอปุถมัภ

ยังเปนที่แพรหลาย อยูในทุกวงราชการ รวมท้ัง การบรรจุ แตงต้ัง โยกยายในระบบราชการไทยยังมีการชวยเหลือและ                
ผลกัดนัใหบคุคลท่ีเปนพรรคพวก ญาตสินทิ มติรสหายไดเขามาอยูในระบบราชการและมคีวามเจริญเตบิโตกาวหนาในหนาที่
การงาน โดยไมคํานึงถึงความรูความสามารถ ความอาวุโส ความเหมาะสม และความเปนธรรม นอกจากนี้ยังไดพัฒนาการ
จากความสัมพันธสวนบุคคลมาเปนความสัมพันธ ในเชิงผลประโยชนเขามาเกี่ยวพัน ทั้งในรูปแบบของเงิน สิทธิดานตางๆ               
ในสังคม การใหสิทธิประโยชน การใหบริการ เปนตน 

การศึกษาหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาระบบอปุถมัภ ซึง่เปนปญหาทีส่รางผลเสยีหายกบัระบบราชการไทย
ใหเปนรปูธรรม ในเรือ่งของความสมัพันธระหวางภาคการเมอืง ภาคธุรกิจ และขาราชการประจาํนัน้ คณะกรรมาธกิารวสิามัญ 
(คณะของพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เปนประธาน) เห็นวา ปจจุบันกลุมธุรกิจไดพัฒนากาวไกลไปมากจนกาวลํ้า              
กลุมขาราชการ ขณะเดียวกันระบบการเมืองไดเปดกวางขึ้นและตองอาศัยเม็ดเงินเปนจํานวนมาก ในสมัยกอนนักการเมือง
มกัอาศยัการสนบัสนนุทางการเงินจากนกัธรุกจิ แตปจจุบันนกัธรุกจิกลบักลายเปนนักการเมอืงเสียเอง กลุมธรุกจิ กลุมการเมือง
จึงเริ่มกลืนเปนกลุมเดียวกัน นักการเมืองโดยแทที่ไมมีทุนถูกกีดกันออกจากระบบ

ความสัมพันธระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และขาราชการประจําจึงเปนไปในลักษณะที่ไมสมดุล ยิ่งนานวัน               
อํานาจของกลุมขาราชการประจําจะลดลงตามลําดับ ทําใหเกิดวงจรที่ขาราชการชั้นผูนอยวิ่งเขาหาขาราชการชั้นผูใหญ       
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สวนขาราชการชั้นผู ใหญก็จะวิ่งหานักการเมืองในฐานะผูที่เขามาใชอํานาจรัฐและมีอํานาจในการพิจารณาเลื่อนยศ                     
เลือ่นตาํแหนง และนกัธรุกจิวิง่เขาหาขาราชการ เพือ่เสนอผลประโยชนตอบแทนใหกบัขาราชการและนกัการเมือง โดยแลกกบั 
ผลประโยชนทางธุรกิจหรือสิทธิพิเศษในการลงทุน

การโยกยายขาราชการระดับสูงในชวงเปลี่ยนผานรัฐบาล เมื่อรัฐบาลใดขึ้นมาบริหารประเทศก็มักจะมีการโยกยาย
ขาราชการระดับสงูใหดาํรงตาํแหนงแทนคนกอนท่ีรฐับาลเหน็วาเปนบคุคลของฝายตรงขามหรอืมแีนวโนมวาจะไมสนองตอบ
ตอนโยบาย เมื่อพรรคการเมืองใดไดกํากับดูแลกระทรวงใด ก็จะมีอํานาจในการแตงตั้งโยกยายหรือการวางตัวขาราชการใน
ตําแหนงตางๆ ของกระทรวงนั้นๆ โดยผานการใชอํานาจที่มาจากการดํารงตําแหนงที่เปนทางการและไดรับความชอบธรรม
ตามกฎหมาย ประกอบกับการใชอํานาจทางการเมืองที่มีเหนือกวาขาราชการประจํา เชน อํานาจในการจัดสรรงบประมาณ 
อํานาจในการควบคุมและกํากับนโยบายของระบบราชการ หรืออํานาจจากการเปนผูแทนของประชาชน เปนตน

สวนราชการในฐานะหนวยงานท่ีเปนผูรับนโยบายโดยตรงจากฝายการเมืองไปปฏิบัติ จึงทําใหตัวขาราชการตองมี          

ความใกลชิดกบัฝายการเมอืง เมือ่ฝายการเมอืงเขาครอบครองอาํนาจรัฐ อกีทัง้กฎหมายไดใหสทิธแิละใหอาํนาจในการแตงตัง้ 
โยกยายขาราชการประจํา เพื่อใหฝายการเมือง ในฐานะผูกําหนดนโยบายไดบุคคลที่เหมาะสมสอดคลองกับการเขามา                 
เปนไมเปนมือ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนผลใหการใชระบบอุปถัมภทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น                
ในระบบราชการ

นโยบายประชาสังคมที่ทําใหประชาชนหวังพึ่งพิงนโยบายอุปถัมภของรัฐมากจนเกินไป และนโยบายประชานิยมเปน
พื้นฐานกอใหเกิดความหวังเทียมในหมูคนจน สําหรับในระบบราชการนั้น นโยบายดังกลาวเปนการเปดชองโหวใหนําไปสู 
การทุจริตคอรรัปชัน เพราะการนํานโยบายประชานิยมไปปฏิบัติจําเปนตองใชงบประมาณมหาศาล ประกอบกับวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย ยอมเปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐและกลุมผลประโยชนกระทําการทุจริตคอรรัปชัน              
ไดงายขึ้น นี่คือความจริงที่จําเปนตองแกไขโดยเรงดวน

ประเด็นที่ ๒ การวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 
คณะกรรมาธิการฯ ไดวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย พบวากฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ รวมทั้งนโยบายและแผนงาน หรือกระบวนการที่ถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลมี            
ชองวางหรือเปดโอกาสให มีการใชระบบอุปถัมภ โดยมีความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการ เชน การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตางๆ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ยังไมแสดงใหเห็นถึงความเปนธรรมไดอยางชัดเจน ยังไมมีการ
กําหนดรายละเอียดของกระบวนการไดอยางครบถวน ซ่ึงในบางครั้งมีชองวางใหเกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดการหลบเลี่ยง              
การเบี่ยงเบน หรือการจัดทํารายละเอียดที่เอื้อตอการใชระบบอุปถัมภ

มีการกําหนดใหสวนราชการสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางเพิ่มเติมได เชน การกําหนดใหสวนราชการ
พิจารณากําหนดองคประกอบในการพิจารณาความเหมาะสม และแนวทางการคัดเลือกไดเอง ที่อาจทําใหเกิดชองวางใน            
การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจไดตามอําเภอใจ และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน แตไมมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องของระยะ
เวลาอยางชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล

ผูเกีย่วของในกระบวนการบริหารงานบุคคลนัน้ ผูใชอาํนาจ ปญหาของระบบอปุถัมภทีเ่ขามาแทรกซมึอยูในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลเปนผลมาจากการเปดชองวางใหผูมีอํานาจหรือผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจ ซึ่งผูใช

อํานาจมักเขาใจวาตนเองสามารถใชอํานาจโดยอสิระอยางไรกไ็ด ซึง่แทจรงิแลวการใชอาํนาจนัน้ ตองเปนการใชอยางเหมาะสม 
มีเหตุผล และตองคํานึงถึงประโยชนทางราชการเปนสําคัญ ประกอบกับผูมีอํานาจไมยึดหลักคุณธรรม หลักความสมเหตุสมผล
หรอืแมกระทัง่ผูมอีาํนาจใชดลุพนิจิไมมคีวามสนใจหรือไมใสใจในเร่ืองของ หลักเกณฑและวธีิการทีก่าํหนด ไมไดศกึษาทาํความ
เขาใจในหลักการหรือเจตนารมณของหลกัเกณฑและวธิกีารทีแ่ทจรงิ จนทาํใหการใชดลุพนิจิในการตดัสนิใจเกดิการเบ่ียงเบน
หลักการของกฎระเบียบตางๆ
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นอกจากนั้น ยังมีปญหาเกิดจากคณะกรรมการคัดเลือกไมไดดําเนินการใหเปนไปตามรูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอนท่ี
กาํหนด อกีทัง้คณะกรรมการสวนใหญเปนผูดาํรงตําแหนง ซ่ึงเปนขาราชการในสังกดัเดียวกนัท่ีตองอยูภายใตการบงัคบับญัชา
หรือกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับสูงนั้น อาจไดรับการชี้นําหรือเสนอแนะจากผูบริหารระดับสูงจึงไมมีอิสระอยางแทจริง              
ในการพจิารณา หรอืในกรณีกรรมการจากภายนอกราชการกอ็าจไมทราบขอมลูหรอืไมมขีอมลูทีค่รบถวนเกีย่วกบัคณุลกัษณะ 
ความรู ความสามารถ ศักยภาพของผูดํารงตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้ง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการท่ีข้ึนตรงตอการบังคับบัญชา               
ของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงอธิบดี จึงมีความจําเปนที่ตองเช่ือฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาและอาจตกอยูภายใตอิทธิพล                      
ทางการเมือง

ระบบบริหารงานบุคคลขาดกลไกในการติดตามประเมินผลและบทลงโทษในกรณีที่เกิดผลเสียหายภายหลังจาก            
การแตงตั้งโยกยาย เชน การพิจารณาแตงตั้งหรือโยกยายทําใหเกิดผลเสียตอทางราชการก็ไมมีบทลงโทษ หรือกําหนดให
บุคคลใดเปนผูรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากการพิจารณาแตงตั้งโยกยายที่ไมเปนธรรม

ประเด็นที ่๓ ผลเสยีดานตางๆ เชน ดานการบริหารงานบคุคล ดานการทุจริตคอรรัปชันและดานบริการประชาชน 
ที่เกิดจากการใชระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย

ทีป่ระชุมพบวา ขาราชการถกูใชไปในทางสวนตวั ไมยดึทีป่ระโยชนของประเทศชาต ิแตมุงเนนทีก่ารประจบผูมีอํานาจ
เพื่อประโยชนสวนตัว จึงเปนชองทางใหนักการเมืองใชขาราชการเปนเครื่องมือของตนในการประพฤติผิดเกิดการยาย         
ขามหวย หรือการแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงในลักษณะการยายขามหนวยงาน ขามกระทรวง ขามสายงาน

โดยการแตงตัง้โยกยายดงักลาวเปนการวางตวับคุคล จดัสรรตาํแหนงของขาราชการระดบัสงูในตําแหนงทีฝ่ายการเมือง
ตองการ โดยมกัอางเหตผุลวา เปนไปเพือ่ความเหมาะสม เปนผลตอเนือ่งใหการบริหารงานภายในองคกรเกิดปญหาแตกความ

สามัคคีภายในองคกร ขาราชการขาดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและไมแนใจในความกาวหนาในสายงาน ไมยึดถือ                     
หลักวิชาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนหลักการของระบบคุณธรรมในการพิจารณา

การบริหารงานบุคคลไมมีหลักประกันวาจะไดคนที่มีความรูความสามารถมาทํางาน เนื่องจากการคัดเลือกคนยึด         
หลักความพึงพอใจมากกวาการเลือกสรรผูมีความรู ความสามารถ ขาราชการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

เนือ่งจากระบบอปุถมัภ มลีกัษณะทีต่รงกนัขามกบัระบบคณุธรรม การนาํเอาระบบนีม้าใชหรือปลอยใหแทรกซมึเขาไป
ในหนวยงานใดแลว จะทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวา อาณาจักรแหงอิทธิพล ซ่ึงจะมีผลในทางเส่ือมของระบบคุณวุฒิหรือ               
ระบบคุณธรรม การพิจารณาการเลือกสรรคนเขาทํางาน รวมทั้งการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง มักจะไมคํานึงถึงหลักคุณวุฒิ
และความรูความสามารถเปนเกณฑ บุคคลทาํงานไมตรงกบัความสามารถของตนเอง ผูทีม่คีวามสามารถไมกาวหนาในหนาท่ี
การงาน กอใหเกิดการเสียขวัญกําลังใจในการทํางาน

การนําระบบอุปถัมภไปใชยอมทําใหศรัทธาเชื่อถือของประชาชนเสื่อมคลาย ประชาชนไมใหความรวมมือกับราชการ
ไทย และเปนบอเกิดของการทุจริตคอรรัปชัน

การทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ ซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากระบบอุปถมัภ หรอืเกดิจากเจตนา
ที่จะทุจริตตั้งแตตนและใชระบบอุปถัมภนําทาง โดยเปนผลมาจากการวางตัวบุคคลใหมีตําแหนงหนาที่เอ้ืออํานวยตอ                      
การกระทาํผดิ มอีาํนาจใหคาํอนุมตัอินญุาต ใหสมัปทานหรอืใบประกอบกจิการตางๆ การอนุมตัใินเรือ่งการใชจายงบประมาณ 
ซึ่งจะพบการทุจริตในลักษณะดังกลาวอยางมากมายในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

หลักนิติรัฐถูกทําลาย และคนในสังคมละเลยตอกฎกติกาของสังคม ภารกิจของสวนราชการถูกจํากัดบทบาท เพราะ
ตองตอบสนองตอฝายที่ควบคุม โดยเนนสนองตอบตอผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม ระบบราชการขาด
การยอมรับและเชื่อถือจากนานาประเทศ สงผลเสียที่ใหญหลวงตอการลงทุน ภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ

๕๐
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ประเด็นที่ ๔ แนวความคิดในการปองกันและแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรมของ             

สภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เปนประธานไดศึกษาเรื่องราวเหลานี้อยางลึกซึ้ง คือ
๑. นโยบายของรฐัตองกาํหนดเปนนโยบายหรอืวาระแหงชาตใินการบรหิารราชการแผนดนิโดยระบบคณุธรรม ยกเลิก

ระบบอุปถัมภยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ของหนวยงานรัฐ โดย
จัดทํามาตรฐานกําหนดแนวทางในการทํางานใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก ๖ ประการ ไดแก 
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา

๒. กําหนดเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติไวอยางชัดเจนโดยละเอียด เชน             
หามรับของขวัญหรือรับเลี้ยงจากผูอื่น หามรับสินบนจากผูอื่นที่มีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน หามการเลนกอลฟรวมกัน
ระหวางขาราชการกบันกัธรุกจิ หามใชทรพัยสมบัตสิาธารณะเพือ่ประโยชนสวนตวั หามไมใหขาราชการบาํนาญเขามาเก่ียวของ

หรือรับจางบริษัทเอกชน ในลักษณะเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาเปนระยะเวลาอยางนอยสองปหลังจากเกษียณอายุ                       
เพื่อปองกันไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ปญหาเร่ืองผลประโยชนทับซอน และความสัมพันธ 
ในเชิงอุปถัมภ รวมถึงตองกําหนดมาตรการและดําเนินการตามกฎหมาย กรณีที่มีการทําผิดกฎหมายจริยธรรม

๓. จัดตั้งองคกรกลางการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนกลไกในการควบคุมและกํากับดูแลใหการบริหารงานบุคคล                
ภาครฐัใหเปนไป ในมาตรฐานเดยีวกนั มีความเปนกลาง เปนหนวยงานอสิระทีไ่มขึน้กบัฝายบรหิารหรอือยูใตการบงัคับบญัชา
ของฝายบริหารโดยตรง เกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติตอบุคคลทุกคนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ กระบวนการไดมา               
ซึ่งคณะกรรมการกลางชุดดังกลาวตองมีความโปรงใสเปนธรรม และมีความหลากหลายของผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน

๔. กําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาของทุกสวนราชการใหมีขอบเขตอยางชัดเจนตามที่กฎหมาย
กาํหนด เพ่ือเปนการกาํกบั ควบคมุและเปนขอพงึระวงัตอการใชอาํนาจในการตดัสนิใจทีต่องอยูบนพืน้ฐานของระบบคณุธรรม
และจริยธรรม เพื่อประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงนักบริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการใหอํานาจหรือการใชดุลพินิจของตัวบุคคล แตควรกําหนดใหเปนอํานาจใน             
รูปแบบของคณะกรรมการ

๕. กําหนดใหผูบังคบับัญชาหรือคณะกรรมการผูพจิารณาจะตองบนัทกึรายงานการประชมุถงึเหตผุลในการใชดลุพนิจิ

หรอืเหตผุลในการตดัสนิใจแตงตัง้ โยกยาย และเลือ่นตําแหนงเปนลายลักษณอกัษรไวอยางชดัเจน รวมทัง้ตองมรีะบบตรวจสอบ
การใชดุลพินิจในการคัดเลือกของคณะกรรมการ

๖. ระบบราชการจะตองกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมทั้งระบบการเตรียมคนเพ่ือดํารงตําแหนง
สําคัญไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงนักบริหารระดับสูง ตลอดจนตองจัดทําหลักเกณฑในการแตงตั้ง 
การโยกยาย และการสบัเปลีย่นหมุนเวยีนตาํแหนงทีช่ดัเจน โปรงใสและเปนธรรม จะทาํใหขาราชการเกิดความมัน่ใจในระบบ
การบรหิารงานบคุคลและสรางศรทัธา ความนาเชือ่ถอืใหเกดิขึน้ภายในองคกร และควรจัดทาํคูมอืดานการบริหารงานบุคคล 
เพื่อใชเปนมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนตําแหนงในทุกระดับ/ทุกชั้นยศ

๗. ตองปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินใหสามารถวัดไดทั้งความเกงและความดี ของขาราชการแตละคนไดอยางเปน
รูปธรรม โดยอาจกําหนดใหมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเปน ๒ กระบวนการ กลาวคือ กระบวนการคัดเลือกผูที่มี               
ความรูความสามารถและกระบวนการตรวจสอบพฤตกิรรมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคเพือ่เปนมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรม
ในการดํารงตําแหนง และมีการประเมินผลกอนเขาสูกระบวนการแตงตั้ง

๘. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการรองเรียนใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ ปจจุบันเพ่ือใหผูไดรับผลกระทบ                
เขาถึงกระบวนการไดโดยงาย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนตองกําหนดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐหรือ
คุมครองพยาน ในกรณีที่มีการรองเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อไมใหไดรับผลรายหรือถูกกลั่นแกลง

๕๑



ค
ูม
ือ
ป
ระก

อ
บ
ก
ารอ

บ
รม

ห
ลัก

สูต
ร สําน

ึก
ขาราชก

ารไท
ย

ไม
โก

ง

๙. มีกลไกภายในองคกรเพื่อใหเกิดการตรวจสอบหรือสอดสองพฤติกรรม ที่เอื้อประโยชนตอระบบอุปถัมภ เพิ่ม                  
บทกําหนดโทษตอการไมปฏิบตัดิงักลาว หากสนันิษฐานไดวาเปนพฤติกรรมทีเ่ขาขายการกระทําอนัเปนการยดึถอืผลประโยชน
สวนตนมากกวาผลประโยชนของประเทศชาติ และมีผลประโยชนทับซอนใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบซึ่งถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได

๑๐. ตองเพิ่มเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไวในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อปองปรามการกระทําที่
อาจเปนการขมขู กลั่นแกลง ขัดขวาง และแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่จะตองถูกดําเนินการได

๑๑. จัดต้ังองคกรกลางในลักษณะ เชน สหภาพขาราชการฯ โดยใหมีอํานาจหนาที่ใหความชวยเหลือแกขาราชการ              
ผูไดรับผลกระทบหรือไม ไดรับความเปนธรรมจากการใชระบบอุปถัมภในกระบวนการบริหารงานบุคคล รวมทั้งใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนใหคําแนะนํา เสนอแนะชองทางเกี่ยวกับการรองเรียน รองทุกข 
หรือฟองรองคดีใหกับขาราชการทั่วไป

๑๒. จดัทาํเปนหลกัสตูรการเรยีนการสอนในวชิาคณุธรรมจริยธรรม โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัหลักคณุธรรมและจรยิธรรม 
หลักธรรมาภิบาล หนาที่พลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหเปนหนึ่งในวิชา
บังคับเรียนของการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และตองมีเนื้อหาที่
สอดรับเชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระดับ จากคุณธรรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงคุณธรรมเฉพาะในแตละวิชาชีพ เปนการปลูกฝงคุณธรรม
ตลอดชีวิต

๑๓. ใหความสําคัญกับบทบาทภาคประชาชนและองคกรภาคีเครือขายภาคประชาชน โดยการเสริมสรางความรู              
ความเขาใจหลัก ๖ ประการของหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา

๑๔. กอต้ังสถาบันการศกึษาหรอืหลกัสตูรเฉพาะสาํหรบันกัการเมอืงและขาราชการ (Political Academy) เพือ่อบรม
และปลูกฝงหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และหลักการปฏิบัติหนาที่ที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะให
กับนักการเมือง และขาราชการทั้งหลายทั้งปวงที่นําเสนอมานี้คือตนทางของการปฏิรูประบบคุณธรรมในวงราชการโดย               
การรวมกันปฏิเสธระบบอุปถัมภโดยสิ้นเชิง.

จากคอลัมน มุมขาราชการ ซี ๑๒ หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ ๒-๔ และ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมในระดับสากล
 ในมุมมองตางประเทศหรือในสากลเห็นวาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

เปนประเด็นที่ไดรับการกลาวถึงและเปนหลักการพื้นฐานของจริยธรรมทั่วไป ซึ่งสังคมมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ในภาครัฐ
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรมและเปนกลางโดยคํานึงผลประโยชนสวนรวมเปนอันดับแรก มีการกําหนดความซื่อสัตย
ของเจาหนาที่รัฐและในกระบวนการตางๆ ของรัฐในกฎหมาย โดยมีหลักการสําคัญประการหนึ่งคือ ประชาชนทุกคนจะตอง
มีความเทาเทียมกันทางกฎหมายและจะตองไดรับความเปนธรรมและ เปนกลาง ซึ่งความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน   
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมอาจจะเกิดข้ึนไดถาไมมี การระบุ เปดเผย และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  
ภาครฐัจะตองบรหิารจดัการอยางโปรงใสและสามารถอธบิายความขดัแยงกนัระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมที่พบดวย เพราะเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)

๒. ที่มาของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
อาํนาจของรฐัเปนอาํนาจทีไ่ดมาจากประชาชน เกดิจากประชาชนและผูใชอาํนาจรัฐตางมคีวามไววางใจซ่ึงกนัและกัน 

กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อสวัสดิการของประชาชนโดยรวม และในสังคม
ปจจุบันที่รัฐมีอํานาจมากข้ึนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และมีบทบาทมากข้ึนในการแทรกแซงกิจกรรม            
ทางธรุกจิและระบบเศรษฐกจิ กย็ิง่ทําใหจรยิธรรมและความซ่ือตรงของเจาหนาทีร่ฐั ยิง่มคีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้ และกฎหมาย
เพยีงอยางเดยีวก็อาจจะไมสามารถรบัประกันไดวาเจาหนาทีร่ฐัจะไมใชอาํนาจเพือ่แสวงหาผลประโยชนสวนตนเหนอืประโยชน
สวนรวม เพราะความขัดแยงสวนใหญเกี่ยวของกับผลประโยชนและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ประโยชนสวนรวม
เปนแนวคิดท่ีมีความหมายกวาง แตกตางหลากหลายไปแตละสังคม วัฒนธรรม และปจเจกชน แตครอบคลุมลักษณะ                  

ของการไดหรือเสียประโยชนฝายหนึ่ง ซึ่งจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรม ยากตอการตัดสินใจ ทําใหตองเลือก                    
อยางใดอยางหน่ึงระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interests) เกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติภารกิจในหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐอาจกอใหเกิด              
ผลไดผลเสียสวนตัว ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจหรือการกระทําตามหนาที่ขาดความเที่ยงธรรม และไมเปนกลาง ทําใหตองมี
มาตรการควบคุมเพื่อปองกันมิใหเกิดผลเสียหายตอประโยชนสวนรวมของสังคม 

๓. ความหมาย องคประกอบ และรปูแบบของความขดัแยงกนัระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมีความหมายที่กวางขวางซึ่ง ความขัดแยงกัน
ของผลประโยชนในหลายกรณีก็ไมใชการฉอราษฎรบังหลวง แตการฉอราษฎรบังหลวงทุกกรณีเปนปญหาความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เพราะเกีย่วของกบัการใชอาํนาจของรฐัอยางผดิกฎหมายเพือ่ใหไดมา
ซึ่งเงินหรือผลประโยชนสวนตัวอื่นๆ

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม คือ สถานการณ หรือการกระทําที่เจาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตัวทางการเงินสูงพอจะกระทบตอการใชอํานาจหนาที่ของรัฐ เปนสถานการณที่เกิดขึ้นจริง                    
หรือเปนสถานการณที่ดูเสมือนวาประโยชนทางการเงินอาจมีอิทธิพลตอการใชอํานาจหนาที่ เปนสถานการณที่อาจมีโอกาส
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เกิดขึ้นดังนั้น ความขัดแยงทางผลประโยชนจึงเกิดจากบุคคล และหรือหนวยงาน มีบทบาท ๒ บทบาท โดยแตละบทบาท             
มีวัตถุประสงคแตกตางกัน

ความขดัแยงกนัระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เปนสถานการณทีบ่คุคลไมวาจะเปนขาราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน หรือผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากเพียงพอที่จะมี “อิทธิพล” ตอ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอผลประโยชนของสวนรวม เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชนสวนตัวของนักการเมือง    
หรือขาราชการขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม และเมื่อความสนใจสวนตัวมีมากพอที่จะมีอิทธิพลตอการทํางานในหนาท่ี 
ทางราชการก็จะกอใหเกิดความขัดแยงทางจริยธรรม เปนความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน                
สวนรวมของผูปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ซึ่งความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดจาก         
องคประกอบหลัก ๓ ประการรวมกันคือ

 ๑.  มีผลประโยชนสวนตัว (Private or personal interest) อาจเปนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน
ก็ได เปนของตนเองหรือของคนที่มีความสัมพันธใกลชิด โดยประโยชนสวนตนมีความขัดแยงกับตําแหนงหนาที่

 ๒.  มีหนาที่และความรับผิดชอบทางการตามตําแหนงราชการหรือสาธารณะ (Public or official duty and 
responsibility) ผูที่ดํารงตําแหนงสาธารณะตองมีบทบาทและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานทางวิชาชีพหรือมาตรฐาน                     
การปฏิบัติงานดวยความเปนกลาง ยึดผลประโยชนสาธารณะสําคัญเหนือผลประโยชนสวนตน

 ๓.  มีการเขามาแทรกแซงการใชดุลยพินิจอยางเปนกลาง (Interfering with objective judgment) สภาพ             
ความขัดแยงไดเขามาแทรกแซงการใชดุลยพินิจที่เปนกลางของผูดํารงตําแหนงจนทําใหการตัดสินใจเบี่ยงเบนออกจาก
มาตรฐานทางวิชาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การคํานึงผลประโยชนสวนตัวเปนธรรมชาติของมนุษย แตเมื่อมีหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบตอสวนรวมแลว (Account-
ability) ความตองการสวนตัวมีอิทธิพลบิดเบือนทําใหการตัดสินใจดําเนินการหรือไมดําเนินการสิ่งใดเปนไปในทาง                              
ที่เห็นแกความตองการสวนตัวและมีผลกระทบไปในทางเสียหายตอสวนรวม ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน                          
และผลประโยชนสวนรวมแบงได ๒ ลักษณะ คือ

 ๑.  ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้นจริง (Real conflict of                   
interests) เปนสถานการณที่ผู ดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชนสวนตัวที่เขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่                        
ตามตําแหนงและความรับผิดชอบ

 ๒.  โอกาสการเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Potential conflict 
of interests) ผูมีอํานาจตัดสินใจพบวาตนเองอยูในสถานการณที่ผลประโยชนสวนตัวมีโอกาสหรือสามารถเขามามีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติหนาท่ี แตยังไมไดตัดสินใจหรือดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบ และ จะเปลี่ยนไปเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้น
จริงไดก็ตอเมื่อไดตระหนักถึงความขัดแยงแตมิไดละทิ้งผลประโยชนสวนตนหรือถอนตัวออกจากสถานการณนั้น

รูปแบบของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
Kenneth Kernaghan และ John Langford ไดแบงประเภทของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน              

และผลประโยชนสวนรวมเปน ๗ ประเภท ดังนี้
 ๑.  การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) 
 ๒.  การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts)
 ๓.  การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
 ๔.  การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
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 ๕.  การรูขอมูลภายใน (Inside information)
 ๖.  การใชสมบัติราชการเพื่อประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property for private              

advantage)
 ๗.  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-barrelling)

๔. กลไกการแกปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เครื่องมือสวนใหญท่ีใชในการจัดการกับการแกปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวมเปนการทําใหโอกาสเกิดปญหาดังกลาวมีนอยที่สุด โดยเครื่องมือตางๆ จะนํามาใชกับลักษณะปญหาที่แตกตางกัน 
และหากไมสัมฤทธ์ิผลก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ชวยเสริมดวย และตองมีกลไกท่ีบังคับใชกฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือตรวจสอบ 
ใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตามขอกําหนดที่บัญญัติไว เชน การตั้งคณะกรรมการที่ตองมีความเปนอิสระอยาง
เพียงพอเพื่อทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงกอนที่จะดําเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวของตอไป หลักการสําคัญคือ พยายาม 
ลดขนาดของอิทธิพลหรือแรงจูงใจที่เกิดจากผลประโยชนรอง ไมใหมีผลกระทบตอการใชดุลยพินิจในการพิจารณาสิ่งตางๆ    
ทีเ่กีย่วของกับผลประโยชนหลกัที ่ผูดาํรงตาํแหนงสาธารณะตองคาํนงึถงึในฐานะผูปฏบิตัหินาทีใ่นตาํแหนงทีไ่ดรบัมอบหมาย

จากรัฐ ซึ่งแนวทางและมาตรการซึ่งเปนกลไกในการปองกันปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ                         
ผลประโยชนสวนรวม มีดังนี้

 ๑.  การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and Disqualification from               
office) เปนเครื่องมือที่ใชในการปองกันในเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

 ๒.  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวใหสาธารณะทราบ (Disclosure of            
Personal Interests) เปนการชวยใหสาธารณชนสามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางที่อาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายขึ้น 
แบงได ๒ ประเภทคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น และการแจงทรัพยสิน                        
ของเจาหนาที่กอนจะมาดํารงตําแหนง 

 ๓.  การกาํหนดขอพงึปฏิบตั ิ(Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพ่ือบอกถงึส่ิงทีค่วรและไมควรกระทาํสาํหรบั
ขาราชการใหถือเปนหลักจรรยาบรรณในการทํางาน ไดแก การรับของตอบแทน เมื่อการรับสิ่งของไมวาจะเปนเงิน                            
หรือการสรางชื่อเสียง มีผลกระทบตอผลประโยชนสวนรวม หรือเมื่อไดนําอํานาจราชการมาใชในทางท่ีไมถูกตองเพื่อ                       
กอใหเกิดผลประโยชนตอตนเอง และการตดัสนิใจในหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัการเมอืงและมเีงนิมาเกีย่วของ ในกรณทีีข่าราชการ
หรอืนักการเมืองทีม่ผีลประโยชนสวนตวัเกีย่วของหรอืจะไดรบัผลกระทบจาก การตดัสนิใจ จะตองลงคะแนนในเรือ่งทีเ่ก่ียวของ
กับผลประโยชนสวนรวม ผูนั้นจะตองงดสิทธิ์ในการลงคะแนน

 ๔.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพนจากตําแหนงในหนาที่ทางราชการ (Post-Office Employment                   
Restrictions) มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหผูที่ดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยราชการไปใชประโยชน
หลังออกจากตําแหนงดังกลาว และปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการในฐานะ ที่เคยดํารงตําแหนง
สําคัญในหนวยงานราชการมาแลว

หลกัการสําคัญของกลไกการปองกนัมใิหเกดิปญหาความขดัแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
คือ พยายามลดขนาดของอิทธิพลหรือแรงจูงใจ อันเกิดจากผลประโยชนรองไมให มีผลกระทบตอการใชดุลยพินิจในการ
พจิารณาสิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัผลประโยชนหลกัทีผู่ดํารงตําแหนงสาธารณะตองคาํนงึถงึในฐานะผูปฏบิติัหนาทีใ่นตําแหนง
ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ
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สาํหรบัประเดน็ทีน่าํมาพจิารณาเกีย่วกบัประสิทธผิลของการใชเคร่ืองมอื/กลไกในการปองกนัปญหา ความขดัแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ประกอบดวยขอบเขตของพฤติกรรมตางๆ ที่เขาขายท่ีจะกอใหเกิด
ปญหา และเงื่อนไขในการใชกลไกดังกลาวใหสําเร็จ ตัวอยาง

 ๑.  การรับของขวัญแบบไหนที่เขาขายกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ                           
ผลประโยชนสวนรวม เนื่องจากขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับการรับของขวัญมีปญหาในการตีความอยูคอนขางมาก แมเบื้องตน               
กฎระเบียบของประเทศตางๆ จะกําหนดมูลคาของสิ่งของที่ผูดํารงตําแหนงของรัฐสามารถรับได แตการพิสูจนทราบวา                  
การรบัของขวญันัน้นําไปสูการกระทําท่ีกอใหเกดิปญหาความขดัแยงกนัระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
หรือไมเปนเรื่องยาก (๑. การใชวิจารณญาณวาควรเปดเผยการรับมอบสิ่งของเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับในฐานะที่
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ๒. การพิสูจนทราบความบริสุทธิ์ใจของการรับสิ่งของเปนไปไดยาก แตการมีระเบียบเรื่อง             
การหามรบัของขวญักจ็ะเปนกลไกหนึง่ในการปองกนัปญหาความขดัแยงกนัระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 
ซึ่งจะชวยทําใหโอกาสของการเกิด คอรรัปชันลดลง)

 ๒.  ความชัดเจนของการแจงบัญชีทรัพยสินหนี้สินหมายถึงอะไรตองแจง อะไรไมตองแจง กรณีตัวอยางของ               
ประเทศอังกฤษเปนขอเสนอแนะที่ดีตอวิธีการตรวจสอบรายการท่ีตองแสดงในบัญชีทรัพยสินหนี้สินของเจาหนาที่รัฐโดย            
หลักเกณฑใหมเพิ่มเติมสําหรับรัฐมนตรีซึ่งจะตองปรับเปล่ียนทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม เปนการกําชับให
รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอการแสดงรายการทรัพยสินหนี้สินของตนเอง คูสมรส บุตรอายุต่ํากวา ๑๘ ป และหุนสวน ซึ่ง               
อาจจะกอใหเกิดปญหาความขดัแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได โดยจดัทาํรายการทรพัยสิน
หนี้สิน ผลประโยชนประเภทตางๆ ที่อาจกอใหเกิดปญหา และมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ รัฐมนตรีตองนํารายการบัญชีทรัพยสิน
หนีส้นิของตนและบุคคลท่ีเก่ียวของไปประชมุรวมกับขาราชการประจําในระดับผูบริหารระดับสงูสดุของกระทรวงทีร่บัผดิชอบ               
เพื่อปรึกษาวาในบัญชีดังกลาวมีรายการใดที่ อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนไดซ่ึงเปนการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
ความถูกตองเทานั้นมิไดเปนการใหขาราชการประจํามารวมรับผิดดวย

 ๓. ความเชี่ยวชาญของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกับปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน และ                       
ผลประโยชนสวนรวม ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและผูเชี่ยวชาญก็มีจํานวนจํากัดมากๆ การหาม 
ผูเชีย่วชาญทีม่สีวนไดเสยีกับธรุกิจทีเ่ก่ียวของเขาเปนกรรมการพจิารณาเร่ืองตางๆ เปนเร่ืองทีห่ลกีเลีย่ง ไดยาก แตควรมเีงือ่นไข 
คือ ใหกรรมการที่มีความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมีจํานวนนอยและจํากัดบทบาท
โดยใหมีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษาในคณะกรรมการได แตไมควรมีสิทธิลงคะแนนเสียง

 นอกจากกลไก/เครื่องมือในรูปแบบของกฎระเบียบตางๆ และองคกรกํากับดูแลแลว ปจจัยสําคัญที่มีผลตอ                     
ความสําเร็จของการใชกลไกเหลานั้นในการปองกันปญหา คือ การมีสวนรวมของสื่อมวลชนและองคกรพัฒนาเอกชน                 
ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบและตีแผพฤติกรรมที่มิชอบตอสาธารณชน และชวยใหขอมูลเพิ่มเติมแกประชาชน
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วิชาที่ ๕

ระบบงานและวิธีการทํางานที่ผูรับบริการ
พอใจและไววางใจ
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การสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม

องคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม
ศักดิ์ศรีหรือสุจริตธรรม (integrity) อันเปนองคประกอบสําคัญของจริยธรรมนั้นเปนแนวคิดที่ทําความเขาใจไดไมงาย

นกั เพราะบางคร้ังอาจมองเพยีงแคเปนเรือ่งของการไมฉอฉลและปราศจากทจุรติคอรปัชัน่ หรอือาจมองกวางขึน้ใหครอบคลมุ
ถึงการกระตุนใหคนไดมีการเตรียมตัวและสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและกลาเผชิญกับสิ่งที่ตนไดกระทําไป 
รวมถึงยังตองนําผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับบุคคลทุกฝายในประเด็นนั้นๆเขามาพิจารณาอยางรอบคอบ บนรากฐาน                        
ของความซือ่สตัยสจุรติ ความเชือ่ถอืไววางใจได การไมเลอืกปฏบิตั ิความเทีย่งตรงและยตุธิรรม อยางไรกด็กีารตคีวามในเรือ่ง
ศกัดิศ์รหีรอืเกยีรตศิกัดิด์งักลาวนีมี้ความเกีย่วของโดยตรงกบัเกณฑมาตรฐานทีสั่งคมยอมรับและยดึถือ รวมถงึหลักการเงือ่นไข
ตามรัฐธรรมนูญและอุดมการณความประชาธิปไตย 

นอกจากในระดับตัวขาราชการท่ีพึงตองประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน                         
และประชาชนดวยความเคารพนบัถอืใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั รวมถงึการใชทรพัยากรขององคกรอยางมคีวามรบัผดิชอบแลว               
เรายังสามารถนําเรื่องศักดิ์ศรีมาใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนขององคกรวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม                 
หรือไม เชน มีการดูแลตอผู ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและใหเกียรติ รวมถึงการรักษาปกปองไมใหผู ปฏิบัติงาน                   
ตองมีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรีหรือสิ่งไมดีงามใดๆ

ศาสตราจารย Donald C. Menzel ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๖)               
ผูเขียนหนังสือเรื่อง Ethics Management for Public Administrators: Building Public Organizations                          
of Integrity ไดกลาวถึงคาํจาํกดัความของการเปนองคกรท่ีมีศกัดิศ์รีวาหมายถึง สถานท่ีท่ีมีบคุคลมาอยูรวมกัน มปีฏสิมัพนัธ 
ตอกนัดวยความเอือ้อาทร มคีวามเคารพในความเปนปจเจกชนของสมาชิกทกุคน เอาใจใสดแูลซึง่กนัและกนั ใชความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานดวยความภาคภูมใิจ รับผดิชอบตอผลการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจของตนเอง รวมทัง้ใหความสาํคญั
ตอสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจ ตองการและคาดหวังจากองคกรและบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

คําจํากัดความดังกลาวแสดงใหเห็นวา องคกรที่มีศักด์ิศรีนั้นจะมีความนาอยูและนาทํางาน เนื่องจากมีปจจัยตางๆ              
ทั้งบุคลากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย เมื่อใครก็ตามไดมีโอกาสเขาไปทํางานในองคกรท่ีดีพรอมเชนนี้ ยอมสงผลใหผูนั้น                
มีพลงั มีความกระตอืรอืรนทีจ่ะปฏบัิตงิาน อกีทัง้มแีรงจงูใจท่ีจะผลกัดนัใหพวกเขาทุมเททาํงานอยางเตม็สตกิาํลงัความสามารถ
เพื่อองคกรของตนเอง

การสรางองคกรท่ีมศีกัดิศ์รบีนพืน้ฐานของการพฒันาจรยิธรรมเปนงานทีท่าทายความสามารถของผูบรหิาร บางองคกร
จําเปนตองสรางสิ่งตางๆมากมายกวาจะกาวขึ้นสูการเปนองคกรที่มีศักดิ์ศรี ในขณะที่บางองคกรก็ไดพยายามสรางหลายสิ่ง
หลายอยางเชนกัน แตกลับไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากยังมีอุปสรรคนานัปการ การกาวสูการเปนองคกรที่มีศักดิ์ศรี                   
แตละองคกรสามารถสรางเครือ่งมอืตางๆ ดวยตนเองเพือ่ใหมคีวามเหมาะสมสาํหรบัการสรางศกัด์ิศรีใหกบัองคกรและบงัเกดิ
ความยั่งยืน ซึ่งที่ผานมา ไดมีการคิดคนเคร่ืองมือหลากหลายชนิดที่สามารถนํามาใชได แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงคงเปนเรื่อง                    
ของความสามารถทีแ่ตละองคกรจะเลอืกเครือ่งมอืท่ีเหมาะสมทีส่ดุไปใช ขอควรจาํกคื็อ ควรเลอืกเครือ่งมอืมากกวาหนึง่ชนดิ            
เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ เพราะไมมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่สมบูรณที่สุด

การสรางศกัดิศ์รแีละจริยธรรมใหเกดิขึน้ภายในองคกรไมใชเรือ่งงายและเปนเรือ่งทีท่าทายความสามารถของผูบรหิาร
องคกรอยางแทจรงิ ในอดตีทีผ่านมายงัไมมกีารกลาวถงึเร่ืองศักดิศ์รีและจริยธรรมไวอยางเปนรูปธรรมมากนกั เวลาทีม่กีารพดู
ถึงเรื่องจริยธรรมก็มักมีนัยวาเปนเรื่องสวนบุคคล เชน เราอยากจะเปนคนมีจริยธรรม หรือเปนคนมีศักดิ์ศรี โดยยังไมแนใจ  
วาจะตองมีพฤติกรรมอยางไรจึงจะเรียกวามีจริยธรรมหรือมีศักดิ์ศรี

๕๙๖๐๕๘
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๕๙

 การสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีจําเปนตองสรางองคประกอบพ้ืนฐานตางๆมากมาย เปรียบเสมือนกับการกอตั้งองคกร
ใหมๆ ทีเดียว โดยจะเริ่มดวยการวิเคราะหหาเครื่องมือตางๆท่ีจะชวยในการสรางศักดิ์ศรีใหกับองคกร ขอควรคํานึงก็คือ             
ควรเร่ิมดวยการเลือกใชเครื่องมือทีละชนิดอยางมีวิจารณญาณแลวพิจารณาวาเครื่องมือใดเหมาะสมกับองคกร แลวพัฒนา
เครื่องมืออื่นๆตอไป เพราะเครื่องมือแตละชนิดตางมีทั้งจุดออนและจุดแข็ง

เครื่องมือสําหรับสรางศักดิ์ศรีและจริยธรรมภายในองคกร
จากผลการศึกษาวิจัย Menzel ไดนําเสนอเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถที่จะนําไปประยุกต

ใชในการสรางศักดิ์ศรีและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในระดับตัวบุคคลกอนท่ีจะกาวขึ้นไปสูในระดับของการเปนองคกรที่มีศักดิ์ศรี 
อันไดแก

ผูนําตนแบบที่ดี (Leadership) 
การฝกอบรมจริยธรรม (Ethical Training) 
ประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณ (Codes & Oaths)
การตรวจสอบจริยธรรม (Ethics Audits)
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

ผูนําตนแบบที่ดี (Exemplary Leadership) 
ภาวะผูนาํนบัเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสาํคญัในลาํดับตนๆ เพราะผูนาํมอีทิธพิลอยางสูงตอองคกรและการสรางจรยิธรรม

เพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีศักดิ์ศรี กอนอ่ืนใด ผูนําจะตองปฏิบัติตนอยางมีศักด์ิศรีและมีจริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดี                             
แกผูใตบงัคบับญัชา ผูนาํในทีน่ีห้มายถึง ผูบริหารในทกุระดบัขององคกรตามทฤษฎทีางดานพฤตกิรรมศาสตรอาจกลาวไดวา
เมื่อผูนํามีคานิยม ความเชื่อ ที่ตนเองยึดมั่นอยางไร ก็มักแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับสิ่งที่ตนเชื่อถือออกมา ไมวาพฤติกรรมนั้น
จะดหีรอืไม ยอมมอีทิธพิลตอผูใตบังคบับัญชาอยางมากและสงผลตอการทีพ่วกเขายดึถอืปฏบัิติตาม ฉะนัน้ เมือ่ผูนาํในองคกร
ไดแนะนําผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตนอยางไร จําเปนอยางยิ่งที่ตนเองจะตองทําในสิ่งที่ตนไดพูดอยางเครงครัด 

การฝกอบรมจริยธรรม (Ethical Training) 
การบริหารจริยธรรมนั้นอาจจําแนกออกไดเปนสองแนวทางใหญๆ กลาวคือ แนวทางเชิงบังคับใหปฏิบัติตาม                  

(compliance-based approach อันเปนเรื่องของการวางกฎระเบียบ ขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติตางๆ วาควรทํา
หรอืไมควรทาํอยางไร ควรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมแบบใด มกีารตรวจสอบใหประพฤติปฏบิติัตามท่ีวางไวและการลงโทษผูกระทาํ
ผิด อันมีลักษณะในเชิงลบ โดยมุงเนนใหความสําคัญตอการปองกันการฉอฉล ทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางเชิงศักดิ์ศรี 
(integrity-based approach) อันเปนเรื่องของการเสริมสรางขีดสมรรถนะทางคุณธรรมและพฤติกรรมอันเหมาะสมดีงาม 
รวมถึงการกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมของการมีสํานึกของความรับผิดชอบอยางจริงจังและเปนไปดวยความระมัดระวัง                      
โดยมุงเนนใหความสําคัญตอการสรางคานิยมเชิงจริยธรรมที่พึงประสงค การกระทําหรือผลกระทบที่ควรจะดําเนินการ                    
ใหบรรลุตลอดจนการวางกลไกภายในเพื่อใหคําแนะนําปรึกษา

ในการนี้ แตละองคกรควรมีการจัดใหมีการวางโครงสรางปจจัยพื้นฐานทางดานจริยธรรม (ethics infrastructure)  
ที่เอื้ออํานวยทั้งในดานของการควบคุม (control) การชี้นํา (guidance) และการจัดการ (management) 
  ๑. Compliance Model หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมแบบตางๆ ที่ถูกระบุวาถูกตองเหมาะสม 

และนํามากําหนดใหบุคคลทั่วไปตองประพฤติตามเพื่อแสดงถึงการมีจริยธรรม การพิจารณาวา
พฤติกรรมใดมีจริยธรรมหรือไมนั้น จะยึดหลักกฎหมายเปนพื้นฐาน กลาวคือ พฤติกรรมนั้น              

๖๐ ๕๙
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ตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ทางดานจริยธรรมของสังคมนั้นๆ อีกนัยหนึ่งก็คือ                       
ตราบใดท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติตนเองตามรูปแบบพฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยองคกร                      
วาถูกตอง ก็ถือวาบุคคลนั้นประพฤติไมผิดจริยธรรม หากเปรียบเทียบระหวาง Compliance 
Model และ Integrity Model ซ่ึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับการฝกอบรมจริยธรรม พบวา 
Compliance Model เปนรูปแบบท่ีองคกรตางๆ นิยมนําไปใชในอยางกวางขวางมากกวา                      
ดวยเหตุผลงายๆวาเปนรูปแบบพฤติกรรมที่งายตอการกําหนด การนําไปใช หรือแมแตการ                 
ตีความวาผิดหรือถูกก็งายเชนกัน แตประเด็นคําถามที่เกิดขึ้นก็คือ หากบุคคลใดมีพฤติกรรม               
ตามทีถ่กูกาํหนดขึน้ตาม Compliance Model จะหมายความวาบคุคลนัน้มจีริยธรรมจรงิหรอืไม

 ๒. Integrity Model หมายถึง รูปแบบที่มุงพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคคลในการที่จะเขาใจ 
หยั่งรู ตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อสรางและนําพาตนเองสูการเปนผูมีจริยธรรม บุคคลนั้น                   
จะตองมีความสามารถในการพิจารณาถึงเหตุและผลเพื่อแสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
จริยธรรม เชน ความซ่ือสัตย การปฏิบัติตอผูอื่น การฝกอบรมจริยธรรมตามรูปแบบนี้จึงเปน                 
การหาวิธีท่ีจะกระตุ นใหบุคคลเกิดความพยายามสรางสรรคพฤติกรรมบางอยางที่มีระดับ                 
ความยากและสูงกวา Compliance Model

หากจะสรางองคกรท่ีมีศักดิ์ศรีควรเริ่มจากการฝกอบรมจริยธรรมที่แทจริง โดยใช Integrity Model เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง การฝกอบรมจะตองสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรเขาใจและตระหนักวาอะไรคือส่ิงที่ดี
และสมควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นจะแตกตางไปจากแนวทางการกําหนดพฤติกรรมตาม Compliance 
Model หากการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิผลก็เชื่อวาจะชวยทําใหบุคลากรตระหนักวาอะไรดี และอะไรควรหลีกเลี่ยง
อะไรที่ไมควรทํา อันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการใชวิจารณญาณไตรตรองดวยเหตุและผล

ประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณ (Codes & Oaths)
เมื่อเริ่มแรกเขารับราชการ ขาราชการสวนใหญมักจะมีทัศนคติเชิงบวกตอกฎเกณฑ ไมวาจะเปนประมวลจริยธรรม 

(Codes of Ethics) หรือประเพณีปฏิบัติขององคกร หากองคกรหวังที่จะสงเสริมจริยธรรมในระยะยาวก็ควรจัดทําประมวล
จรรยาบรรณ รวมทัง้การกาํหนดเงือ่นไขและบทลงโทษเกีย่วกบัการกระทาํอนัเปนปฏปิกษตอจริยธรรม เพ่ือส่ีอสารและจงูใจ
ใหขาราชการใหมประพฤติตนเองใหสอดคลองกับจริยธรรมขององคกร

แนวทางปฏิบัติดานจริยธรรมเปนสิ่งท่ียึดถือปฏิบัติกันมาในชวงระยะเวลาเวลาหนึ่งและสงผลในทางที่ดีตอการ                 
บรหิารงานขององคกร ซึง่อาจจะอยูในรปูของเอกสารหรือไมก็ได แตนักวชิาการสวนใหญเหน็วาควรจะมกีารบนัทกึเปนเอกสาร
เผยแพรอยางเปนทางการจะเหมาะสมกวา แตก็มีขอเสียตรงที่แนวทางที่กําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ
ใหกระทําหรือหามกระทําบางอยางก็เหมือนกับเปนตัวบทกฎหมายที่ประกอบขึ้นดวยรายการพฤติกรรมที่บังคับใหคน              
ตองปฏบิตั ิแตก็มิไดเปนเครือ่งรบัประกนัวาเมือ่บคุคลถอืปฏิบตัแิลวจะมัน่ใจไดวาบคุคลดงักลาวนัน้จะมจีรยิธรรมอยางแทจรงิ

แตละองคกรมักจะนิยมมีประมวลจริยธรรมของตนเอง บางองคกรอาจจะมีประมวลจริยธรรมวิชาชีพ (Codes                         
of Professional Ethics) เฉพาะสาขาอีกดวย เชน ดานบัญชีและการเงิน บางองคกรไมเคยมีประมวลจริยธรรมเปนของ
ตนเอง แตเมือ่เห็นวาหนวยงานอืน่ๆม ีกพ็ยายามกําหนดประมวลจรยิธรรมขององคกรตนเองขึน้มาบาง ซึง่อาจจะมาจากการ
รวบรวมแนวคิดของหนวยงานอื่นๆ บางองคกรก็แสวงหามาในแบบสําเร็จรูป ทําใหประมวลจริยธรรมไมเหมาะสม                          
และไมสรางคุณคาตอองคกรเทาที่ควร

๖๑๖๒๖๐
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๖๑

การปฏิญาณ (Oaths) หมายถึง การรวบรวมคาํพดูเพือ่กลาวยนืยนัแสดงความมุงมัน่วาบุคคลนัน้จะทาํอะไร การกลาว
ปฏิญาณมิไดถือวาเปนขอบังคับตามกฎเกณฑ แตเปนขอพึงปฏิบัติเพ่ือเกียรติยศและศักด์ิศรี หนวยงานภาครัฐอาจใชคํา
ปฏญิาณเปนเครือ่งมือในการสงเสรมิการเปนองคกรแหงการมศีกัด์ิศร ีเพราะอยางนอยกจ็ะไดทราบวาบคุลากรของเขามคีวาม
ตั้งใจจะประพฤติตนในแนวทางใด

ในปจจุบันขาราชการหรือลูกจางทุกคนที่เขาทํางานในหนวยงานทุกแหงของรัฐบาลกลางจะตองกลาวสาบานตน              
ตามคําปฏิญาณ เพื่อใหคํามั่นสัญญาวาตนจะมุงมั่นที่จะประพฤติในเรื่องอะไรบาง

การตรวจสอบจริยธรรม (Ethics Audits)
การตรวจสอบจริยธรรมเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลคอนขางสูง ซึ่ง Menzel เสนอแนะใหทุกองคกรนําไปประยุกตใช

วิธีการตรวจสอบอาจใชแบบสํารวจและการสัมภาษณซ่ึงสามารถดําเนินการโดยบุคลากรภายในองคกรหรืออาจวาจาง          
บุคคลหรือบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการก็ได ในปจจุบันองคกรตางๆทั่วโลกไดมีการนําการตรวจสอบจริยธรรมไปใชกัน
อยางแพรหลาย แตขอควรตระหนกักค็อื การตรวจสอบจรยิธรรมนบัเปนเร่ืองยากมากและตองมกีารพิจารณาอยางรอบคอบ
ในการนํามาใชใหไดผลอยางเที่ยงตรง

ความยากของการสงเสรมิใหมคีวามเปนองคกรท่ีมีศกัดิศ์รไีดแก การท่ีจะสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีส่ามารถ
เอ้ือตอเปาหมายที่เราตองการ ปญหาที่องคกรตางๆมักจะประสบเหมือนกัน ก็คือ ไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร Menzel                
จึงไดเสนอแนะแนวทางวา การสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีควรเริ่มจากการตรวจสอบวาในปจจุบัน (as-is) บุคลากรมีความเขาใจ
ดานจริยธรรม หรือมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมอยูในระดับใดเปนอันดับแรกกอน แลวจึงคอยกําหนดรูปแบบและ

องคประกอบของจริยธรรมทีอ่งคกรตองการ (to-be) เพือ่ผลกัดนัสูการเปนองคกรทีม่ศัีกดิศ์รี ตอจากนัน้จึงออกแบบเครือ่งมอื 
ที่จะใชในการสรางสิ่งที่ องคกรตองการ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนในการเสริมสราง จริยธรรมในองคกร

เพื่อเปนรากฐานของการมุงไปสูการเปนองคกรท่ีมีศักดิ์ศรี การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวยกิจกรรมหลายประการ
ไดแก การคัดเลือกบุคลากร การวาจาง การพัฒนาบุคลากร การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหนง เปนตน 
กิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอตัวบุคคลโดยตรง จึงควรจะเชื่อมโยงเรื่องจริยธรรมและศักดิ์ศรีเขาไว
ในกิจกรรมตางๆดังกลาว

นอกจากน้ี การใหคําแนะนําปรึกษาก็เปนเครื่องมือที่องคกรสามารถนําไปใชในการเสริมสรางจริยธรรมอยาง                         
เปนทางการ กลาวคือ องคกรอาจกําหนดใหมีตําแหนงที่ปรึกษาดานจริยธรรม (Ethics Counselor) เพ่ือทําหนาที่                             
ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยแกไขปญหาเรื่องจริยธรรมแกสมาชิกในองคกร ซึ่งผูที่จะดํารงตําแหนงดังกลาวจะตองไดรับ              
การฝกฝนอบรมอยางเขมขนถึงวิธีการใหคําปรึกษาจนมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

บทสรุป 
องคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมเปนสถานที่หรือแหลงรวมของบุคคลท่ีเขามาปฏิบัติงานรวมกันอยางมีจิตสํานึก                        

รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ครองตนอยูในความดีงามถูกตอง รวมถึงมีการปฏิบัติตอกันดวยความเอื้ออาทร เอาใจใสดูแล                     
ซึง่กันและกนั อนัเปนผลทําใหองคกรดงักลาวมสีภาพนาอยูและมคีวามสุข บคุลากรขององคกรมคีวามภาคภมูใิจและพึงพอใจ 

๖๒ ๖๑
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เกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค มีคามกระตือรือรนและทุมเทสติกําลังความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถ                
ผลักดันและผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพใหแกองคกร

ในการสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมนั้น ผูบริหารของแตละองคกรสามารถประยุกตใชเครื่องมือหรือเทคนิค               
วิธีการตางๆ เชน การสรางภาวะผูนําตนแบบ การฝกอบรม การจัดทําประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณตน การตรวจสอบ
จริยธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคล อยางไรก็ดี การใชเคร่ืองมือแตละชนิดควรใชดวยความเขาใจอยางแทจริง                        
และตรงกับจดุมุงหมายเพ่ือใหเกดิประโยชนอยางแทจริง อกีทัง้ตองใชความพยายามทีจ่ะบรูณาการเคร่ืองมอืตางๆ เขาดวยกนั 
อยางกลมกลืนเพราะตางมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สิ่งที่ควรคํานึงก็คือ ไมมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง                      
ที่มีประสิทธิผลมากกวากัน เราจําเปนตองใชเครื่องมือตางๆรวมกันจึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 

ปรับปรุงจาก การสรางองคกรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม (เว็บไซต สํานักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th) ๖๓๖๓๖๒
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วิชาที่ ๖

การปรับตัวสูระบบงานและ
วิธีปฎิบัติงานใหม
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การพัฒนาองคกร

กิจกรรมพัฒนาองคกร มุงที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะหรือสวนหนึ่งๆ (Specific Features or Parts)                          
ขององคกร ดงันัน้ เปาหมายของการเปลีย่นแปลงดังกลาว จึงเปนสิง่ท่ีกจิกรรมพัฒนาองคกรใหความสําคญั ปจจัย ๒ ประการ 
ที่เกี่ยวของกับเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงและสามารถสงผลกระทบตอความสําเร็จของกจิกรรมพัฒนาองคกร ซึง่ไดแก 
ประเด็น (Organizational Issues) ท่ีกิจกรรมพัฒนาองคกรมุงแกไข และระดับชั้นของระบบองคกร (Level of                    
Organizational System) ที่ถูกคาดหวังวาจะไดรับผลกระทบที่สําคัญ จากกิจกรรมพัฒนาองคกร โดย Cummings and 
Worley แบงประเด็นที่กิจกรรมพัฒนาองคกรมุงแกไขออกเปน ๔ ประเด็น ไดแก ประเด็นดานกลยทุธ ทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นดานเทคโนโลยีและโครงสราง ประเด็นดานกระบวนการทรัพยากรบุคคล และประเด็นดานกลยุทธ สวนระดับชั้น              
ขององคกรแบงเปน ระดบับุคคล ระดบักลุม และระดับองคกร

 Cummings and Worley อธิบาย ๔ ประเด็นที่กิจกรรมพัฒนาองคกรมุงแกไข ดังนี้
 ประเดน็ดานทรพัยากรบคุคล เกีย่วของกบัวธิกีารชกันาํผูมศีกัยภาพเขามาในองคกร วธิกีารต้ังเปาหมายใหกบับคุคล

เหลาน้ี รวมทัง้วิธกีารประเมนิผลงานและใหรางวลั และวธิกีารชวยใหบคุคลเหลานีเ้ตบิโตในอาชพีและจดัการกบัความเครยีด 
ตัวอยางของกิจกรรมพัฒนาองคกรดานทรัพยากรบุคคล ไดแก  การบริหารผลงาน เปนตน

ประเด็นดานเทคโนโลยีและโครงสราง เก่ียวของกับวิธีการแบงงานออกเปนฝาย และการประสานงานฝายตางๆ                         
เพือ่สนบัสนนุทศิทางเชงิกลยทุธ รวมทัง้วธิกีารสงมอบสนิคา/บรกิาร และวธิกีารเชือ่มโยงคนเขากบังาน ตวัอยางของกิจกรรม
พฒันาองคกรดานเทคโนโลยแีละโครงสราง การปรบัโครงสรางองคกร การมสีวนรวมของพนกังาน และการออกแบบงาน เปนตน 

ประเด็นดานกระบวนการทรพัยากรบคุคล เกีย่วของกบักระบวนการทางสงัคม ระหวางสมาชกิขององคกร เชน การส่ือสาร 
การตดัสนิใจ ภาวะผูนาํและกระบวนการของกลุม ตัวอยางเชน การสรางทมี เปนตน

 
ประเด็นดานกลยุทธ เกี่ยวของกับการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับการเลือกสินคาหรือบริการ วิธีการแขงขัน ความสัมพันธ

ระหวางองคกรกบัสิง่แวดลอม และการปรบัตวัเพือ่รักษาความสอดคลองกบัส่ิงแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไป ตัวอยางของกิจกรรม
พัฒนาองคกรดานกลยุทธ เชน กลยุทธการแขงขันและการรวมมือ หรือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร เปนตน

๖๔
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 ประเดจนด้านกระบวนการมนุษย์ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสังคม (Social Processes) 
ระหว่างสมาชิกขององค์การ เช่น การสื่อสาร การตัดสินใจ ภาวะผู้น าและกระบวนการของกลุ่ม 
ตัวอย่างเช่น Coaching (รายละเอียดน าเสนอในบทท่ี 15 ), Team Building หรือการสร้างทีม เป็นต้น 
 ประเดจนด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสินค้าหรือบริการของ
องค์การตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น วิธีการแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม 
และการปรับตัวเพื่อรักษาความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างของกิจกรรม
พัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ เช่น Competitive and Collaborative Strategies หรือกลยุทธ์การ
แข่งขันและการร่วมมือ, Culture Change หรือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น 
 

Interventions Primary Organizational Level Affected 
Individual Group Organization 

Human Process 
     - Coaching and Training                           
     - Process Consultation 
     - Third-party Intervention 
     - Team-building 
     - Organization Confrontation Meeting 
     - Intergroup Relations 
     - Large-group Interventions 

 
× 
 
× 
 

 
 

 
 
× 
× 
× 
× 
× 
 

 
 
 
 
 
× 
× 
× 

Techno structural  
     - Structural Design 
     - Downsizing 
     - Reengineering 
     - Parallel Structures 
     - High-involvement Organizations 
     - Total Quality  Management 
     - Work Design 

 
 
 
 
 
× 
 
× 

 
 
 
× 
× 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

Human Resources Management 
     - Goal Setting 
     - Performance Appraisal 
     - Reward Systems 
     - Career Planning and Development 
     - Managing Workforce Diversity 
     - Employee Wellness  

 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 
 
× 

 
 
 
× 

Strategic 
     - Integrated Strategic Change 
     - Merger and Acquisition Integration  
     - Alliances 
     - Network 
     - Culture Change 
     - Self-designing Organizations 
     - Organization Learning 
     - Organization Learning and 
Knowledge Management  

  
 
 
 
 
 
 
× 
× 

 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

ปรับปรุงจาก : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร 
(Organization Development and Change) : จิตติ รัศมีธรรมโชติ 
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การนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ๘ ขั้นตอน

 การเปลีย่นแปลงขององคกร มขีัน้ตอนของการเปลีย่นแปลง ๘ ขัน้ตอน ซึง่สามารถจดักลุมไดเปน ๓ ระดบั คอื ระดบั
แรก คือ การสรางบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง (ขั้นตอนที่ ๑-๓) ระดับสอง คือ การเขาถึงความเขาใจใหทุกคนในองคกร
ไดรับทราบอยางท่ัวถึง (ข้ันตอนท่ี ๔-๖) และระดับสาม คือ การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จและรักษาไวอยางยั่งยืน                 
(ขั้นตอนที่ ๗-๘)

 การจัดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
 ๑. การสรางสํานึกแหงความเรงดวนท่ีตองเปล่ียนแปลง เพื่อใหการทํางานเปนปจจุบันประกอบกับสภาพแวดลอม

ทางการแขงขันและตลาดทางการแขงขันท่ีมีทั้งวิกฤติและโอกาส สวนประกอบสําคัญของการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง                    
คือ การชี้แจงใหทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงใหม ความพอใจและต้ังใจท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูส่ิงที่ดีกวา
เพื่อความอยูรอดภายใตการแขงขันและการชวง ชิงชัยชนะทางตลาดลูกคาอยางมีจุดมุงหมาย ซ่ึงลอมรอบดวยพลังแหง          
การเปลี่ยนแปลง 

 ๒. การริเริม่ในการนําการเปลีย่นแปลงรวมกนั หมายถงึ การมพีลงักลุมทีผ่ลกัดนัใหเกดิการเปลีย่นแปลงรวมกนัตัง้แต
ระดบัผูบรหิารระดบัสงู ระดบักลาง และระดบัลางเพราะแตละกลุมมคีวามสัมพันธในการเชือ่มโยงกนั เพ่ือใหการเปลีย่นแปลง
สําเร็จโดยอาศัยการสื่อสารที่ดีตอกันเพื่อทําใหเกิดเปนพฤติกรรมใหมที่ตองการ

 ๓. การพัฒนาวิสัยทัศนและกลยุทธ หมายถึง การมีภาพแหงอนาคตที่ชัดเจนหรือวิสัยทัศนที่ชัดเจนซ่ึงเปน                      
เครื่องนําทางไปสูสิ่งที่คาดหวังและสื่อใหองคกรทราบถึงอนาคตที่ตองการจะใหเปนไป

 ๔. การสือ่สารใหผูอืน่ทราบ หมายถงึ การหาโอกาสและใชชองทางในการส่ือสารใหบุคคลในองคกรทราบถงึวสิยัทศัน
และพฤติกรรมใหมที่ตองการ

 ๕. การมอบอํานาจ การใหอํานาจอยางกวางๆ หมายถึง การทําใหการเปลี่ยนแปลงสําเร็จโดยการใหอํานาจ                           
มอบหมายใหบคุคลมอํีานาจในการทํางานได เชน การใหขอมลูทีส่าํคญัเพือ่ตดัสนิใจ การใหความรูในการทํางาน การใหอาํนาจ
หนาที่และการใหรางวัลตอบแทน 

 ๖. สรางความสําเร็จในระยะสั้น ๆ กอนการนําไปสูชัยชนะที่ตองการ หมายถึง มีการวางแผนเพ่ือใหการทํางาน               
ตามที่ตองการเปลี่ยนแปลงเปนผลสําเร็จในระยะสั้นกอน

 ๗. สรางการเปลีย่นแปลงใหเกิดอยางตอเน่ืองตอไป หมายถงึ การสงเสริม การพัฒนาบคุลากรสําหรับการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต

 ๘. ใหความสําคัญกับผลงานที่ดี และวัฒนธรรมการทํางานแนวทางใหม  หมายถึง การใหความสําคัญกับพฤติกรรม
ใหมที่ไดเปลี่ยนแปลงแลวและมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความรับผิดชอบและสํานึกในการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงจาก : การพัฒนาองคกรและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Change) 
รศ.ดร.เนตรพัณณา ยาวิราช
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรประกอบดวย ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่ชัดเจน 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรควรเริ่มตนดวยการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธใหมขององคกร                     

รวมทั้งคานิยมรวม (Shared Values) และพฤติกรรมที่สนับสนุนกลยุทธดังกลาว โดยวิสัยทัศนจะระบุถึงความมุงหมาย 
(Purpose) และทศิทาง (Direction) สาํหรับการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมซึง่วิธกีารหนึง่ในการนาํเสนอรายละเอยีดของวสิยัทศัน 
อยางชัดเจนคือการกําหนดคําประกาศเกี่ยวกับความมุงหมายขององคกร ที่แจกแจงรายละเอียดของคานิยมขององคกร

๒. การแสดงออกถึงความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง
การเปลี่ยนวัฒนธรรมตองดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูง บุคคลเหลานี้ตองมีความมุงมั่นอยางแรงกลา ตอการ                 

สรางคานิยมใหมทีผ่ลกัดนัใหเกิดการเปลีย่นแปลง โดยผูบรหิารระดับสงูจาํเปนตองอยูในอาํนาจตลอดชวงของการเปลีย่นแปลง
ดังกลาว 

๓. การสรางแบบอยางของการเปลี่ยนแปลงในระดับผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงตองสื่อสารวัฒนธรรมใหมผานการกระทําของตน กลาวคือ พฤติกรรมของผูบริหารระดับสูง                       

ตองเปนเสมือนสัญญาลักษณของคานิยมและพฤติกรรมที่คาดหวัง

๔. การปรับองคกรใหสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
การเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบอ่ืนๆ ขององคกร               

ไดแก โครงสราง ระบบทรัพยากรณบุคคล ระบบสารสนเทศและการควบคุม และรูปแบบการบริหาร เนื่องจากองคประกอบ
เหลานี้สามารถปลูกฝงพฤติกรรมของสมาชิกองคกรใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม เชน ทําใหสมาชิกองคกรตระหนัก                
ถึงพฤติกรรมการทํางานภายใตวัฒนธรรมใหมและพยายามแสดงพฤติกรรมดังกลาว

๕. การสรรหาและใหความรูสมาชิกใหมและเลิกจางผูที่ขาดความสอดคลองกับกลยุทธใหม
วธิกีารหนึง่ในการเปลีย่นวฒันธรรมองคกรอยางมปีระสทิธผิลทีส่ดุ คอืการเปลีย่นแปลงองคประกอบของสมาชกิองคกร 

ซึ่งหมายถึงการคัดเลือกและการเลิกจางสมาชิกองคกรบนพื้นฐานของความสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บุคลากรระดับผูนําท่ีตํารงตําแหนงสําคัญ (Key Leadership Positions) ซึ่งการกระทําของบุคคลเหลานี้สามารถสงเสริม
หรือขัดขวางคานิยมและพฤติกรรมใหม

๖. การสรางการเฝาระวังเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย
การเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนขององคกรกับพนักงานซึ่งสงผล                        

ตอปญหาดานจรยิธรรมและกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่องคกรพยายามสรางคานยิมทีส่งเสริมใหพนกังานเกดิความซ่ือสตัย 
การควบคุมตนเอง ความเสมอภาค และความมั่นคงในงาน คําประกาศเกี่ยวกับคานิยมดังกลาว มักทําใหพนักงานคาดหวัง
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ในสทิธขิองตนและการปฏบิตัขิององคกรตอตน ดังนัน้ องคกรจึงตองแสดงออกถึงการปฏบิติัตามเร่ืองดังกลาวดวยการกาํหนด
วธิกีารปฏบิตังิาน และแสดงพฤตกิรรมทีส่งเสรมิคานยิมทีป่ระกาศ เชน การปกปองสทิธแิละหลีกเล่ียงการละเมดิกฎเกีย่วกับ
จริยธรรม ซึ่งบางกรณีอาจรวมไปถึงรายละเอียดในสัญญาจาง นอกจากนี้ คานิยมที่องคกรประกาศตองสอดคลอง                          
กับความเปนจริง โดยองคกรตองหลีกเลี่ยงการใหคํามั่นสัญญาในสิ่งที่ปฏิบัติไมได เพื่อปองกันปญหาดังกลาว

ปรับปรุงจาก : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร 
(Organization Development and Change): จิตติ รัศมีธรรมโชติ 
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วิชาที่ ๗

การสรางความเขมแข็งใหตนเอง 
และเพื่อนรวมงาน
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กฎ ก.พ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน

การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน
พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน             
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒  ในกฎ ก.พ. นี้
“วินัย” หมายความวา วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑)
“พยาน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามมาตรา ๙๘

หมวด ๑
บททั่วไป

 ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานตอผูมีหนาที่สืบสวน
สอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบยีบของทางราชการ อนัเปนประโยชนและเปนผลดยีิง่ตอทางราชการ ใหถอืวา
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งไดรับความคุมครองพยานและอาจไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้

ขอมลูหรอืถอยคาํตามวรรคหนึง่จะถอืวาเปนประโยชนและเปนผลดยีิง่ตอทางราชการตอเมือ่เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํให
ดําเนินการทางวินัยได หรือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทําความผิดได และมีผลทําใหสามารถประหยัด
งบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหสามารถรักษาไวซึ่งระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได

ในกรณีที่ขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัยนั้น
ดวย ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้

ขอ ๔  ขาราชการพลเรอืนสามญัผูทีอ่าจจะถกูกลาวหาวามสีวนรวมในการกระทาํผดิวนิยักบัขาราชการอ่ืน ถาไดให
ขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามาตอบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีสืบสวน
สอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ และขอมลูหรอืถอยคาํนัน้เปนปจจยัสาํคญัจนเปนเหตใุห
มกีารสอบสวนทางวนิยัแกผูเปนตนเหตแุหงการกระทําผิด อาจไดรับการกนัเปนพยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครอง
พยานตามกฎ ก.พ. นี้

ขอ ๕  การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้ จะตองเปนความเชื่อ
โดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวาเปนความจริง และไมมีการกลับถอยคํานั้นในภายหลัง

การใหขอมลูหรอืถอยคาํตามวรรคหนึง่ ไมถอืเปนการเปดเผยความลบัของทางราชการและไมเปนการกระทาํการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน

ขอ ๖ ผูบังคบับัญชาตามลาํดบัชัน้ทีไ่ดรบัขอมลูมหีนาทีร่ายงานใหผูบงัคบับญัชาซ่ึงเปนผูมอีาํนาจสัง่บรรจแุละแตง
ตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

๗๐๗๐
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หมวด ๒
การคุมครองพยาน

ขอ ๗  ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน ดังตอไปนี้
 (๑)  ไมเปดเผยชื่อ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
 (๒)  ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลทําให

กระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
 (๓)  ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือถอยคํา
 (๔)  ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปนคดีตอศาล
  ในกรณีท่ีพยานผูใดรองขอเปนหนังสือ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังจะพิจารณายายผูนั้นหรือพิจารณา

ดาํเนนิการอืน่ใดทีเ่หน็วาจาํเปนเพือ่ใหผูนัน้ไดรบัความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยนิยอมหรือเหน็ชอบจากผูบงัคบับญัชา
ของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรอืกระบวนการตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวกไ็ด

ขอ ๘  พยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ ๗ หรือการใหการคุมครองดัง
กลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๙ เม่ือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดรับคํารองตามขอ ๘ แลว หากมีมูลนาเช่ือวาเปนไปตามท่ีพยานกลาว
อาง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดําเนินการใหความคุมครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได

ขอ ๑๐  พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้หรือการใหการคุมครอง
ดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ. ได

ขอ ๑๑  เมือ่สํานักงาน ก.พ. ไดรบัคาํรองตามขอ ๑๐ แลว หากมมีลูนาเช่ือวาเปนไปตามท่ีพยานกลาวอาง ใหสาํนกังาน 
ก.พ. ดําเนินการใหมีการยายหรือโอน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหผูนั้นไดรับความคุมครอง โดยไมตองได
รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกอน หรือไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่
กฎหมายกําหนด

ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่เห็น
สมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙ ตอไป

ขอ ๑๒  การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ใหพิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได และใหเริ่ม
ตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณีจนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทางวินัย
ตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น

หมวด ๓
การกันเปนพยาน และการลดโทษ

ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเร่ืองกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ถาผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา               
ตามขอ ๔ ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณีที่ไมอาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่น
ใดเพือ่ดาํเนนิการทางวนิยัแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทาํความผดิวินยัในเรือ่งนัน้ไดนอกจากจะไดขอมลูหรอืพยานหลกัฐาน
จากผูนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจกันผูนั้นเปนพยานได

๗๐ ๗๑
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ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีผูท่ีถูกกนัเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาใหถอยคาํตอบคุคลหรอืคณะบคุคลผูมหีนาทีสื่บสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคําหรือใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง

ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญตามขอ ๑๓ ไวเปน
พยาน หรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานตามขอ ๑๔ ใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ

ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ผูใดไดใหขอมูลหรือใหถอยคําที่สําคัญจนเปน
เหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได และผูนั้นตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทําผิด
วินัยนั้นดวย ถาผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยนั้น หรือได
รวมกระทําความผิดวินัยไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นตํ่ากวาโทษที่ควรไดรับจริงได แตทั้งนี้ตองไมตํ่ากวาการลดโทษที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมาย
กําหนด

หมวด ๔
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ

ขอ ๑๗  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกผูใหขอมูลหรือถอยคํา
ตามขอ ๓ ไดดังนี้

 (๑)  ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้นเปนขอควรพิจารณาอ่ืนตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนที่ผู
บังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

 (๒)  เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
 (๓)  รางวัล
 (๔)  คําชมเชยเปนหนังสือ
ขอ ๑๘  ใหผูมอีาํนาจสัง่บรรจุและแตงตัง้พจิารณาใหบาํเหนจ็ความชอบเปนกรณพีเิศษตามขอ ๑๗ แกผูใหขอมลูหรือ

ใหถอยคําตามขอ ๓ ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํา
นั้น

                                                                         ใหไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
    อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

                                                                                นายกรัฐมนตรี
                                                                                    ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยานการลดโทษ และการให
ความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. สมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข ในการใหบําเหน็จ
ความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยานสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ใหขอมูลตอผู
บังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานอันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

๗๑๗๒๗๒
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๗๑

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการทุจริต [กรณีศึกษา]

(ตอนที่ ๑) “คุณทําอยางไรเมื่อพบวาเพื่อนรวมงานทุจริต”

 ผมอยูในองคกรแหงหนึ่ง อยากเตือนเพื่อนรวมงานท่ีรวมกันเปนกระบวนการในการยักยอกทรัพยและทุจริตโดยที่
ผมไมอยากสรางปญหาใหใคร ไมอยากมศีตัรเูพิม่ ไมฟองนาย ไมขายเพือ่น ถาเปนคณุแลว คณุจะเลอืกใชวธิกีารตกัเตอืนพวก
เขาเหลานั้นหรือไมอยางไร (กระทูคําถามจากหองพันธทิพย ) 

 ถาทานเปนบุคคลผูนั้น ทานจะตักเตือนเพื่อนหรือไม และจะใชวิธีการอยางไร

(ตอนที่ ๒) “เมื่ออยูในสถานการณบังคับใหกระทําการทุจริต”

 สาํนกังานแหงหนึง่ไดรับเงนิงบประมาณเพิม่เติมมา ๑๖ ลานบาทเศษ หวัหนาสํานักงานของหนวยงานแหงนัน้ไดรบั
การติดตอทางโทรศัพทจากขาราชการการเมืองผูหนึ่งใหไปพบที่โรงแรมที่พักของเขา

 เม่ือขึน้ไปทีห่องพักของขาราชการการเมอืงผูนัน้ ก็ไดรบัแจงวาในจังหวดัของตนเองไดรบัเงนิเพิม่เตมิครัง้นีป้ระมาณ 
๑๖ ลานบาทเศษ เดิมเงินจํานวนนี้จะถูกจัดเอาไปสรางสนามบิน แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงไดแปรญัตติกลับเอามาให จึง
ขอเงินเปนสวัสดิการผูใหญ ๑๕% ของงบประมาณที่ไดรับมา โดยจะขอเปนเงินสด ซึ่งหัวหนาสํานักงานผูนั้น ยังตอบไมไดวา
จะทําใหไดหรือไม ขาราชการการเมืองผูนั้นจึงไดเสนอแนวทางที่สองวา ใหชวยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณจากบริษัทพรรค
พวกที่จะเดินทางมาพบ ซึ่งทางบริษัทจะหักเปอรเซ็นตเอาไวเอง

 นอกจากนั้น กอนเดินทางไปตรวจเยี่ยมหนวยงานในจังหวัดนั้น ทางคณะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงไดแจงให
หัวหนาสํานักงานแหงนั้นทราบวา ตองการพบปะสังสรรคกับผูบริหารและเจาหนาที่ในระดับตําบล อําเภอและระดับจังหวัด
ในเขตจังหวัดนั้นทั้งหมด หัวหนาสํานักงานฯ ผูนั้นจึงไดจัดงานเลี้ยงขึ้น โดยมีผูคนมารวมงานทั้งหมด ๓๐๐ คน แตเมื่องาน
เลี้ยงเสร็จสิ้น คณะของรัฐมนตรีไมจายเงินคาจัดเลี้ยงดังกลาว ทางโรงแรมจึงเรียกเก็บเงินกับหัวหนาสํานักงานฯ เปนเงินกวา 
๑ แสนบาท โดยทางผูตรวจราชการเขตไดประสานขอเงินจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดมาชวยเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผูอํานวย
การเขตตางๆ ในจังหวัดชวยสมทบอีก ๕๐,๐๐๐ บาท สวนสํานักงานแหงนั้นไดชวยจายเงินที่เหลืออีก ๗,๕๓๗ บาท

จากตวัอยางเรือ่งขางตนแสดงใหเหน็ถงึการทจุริตเชงินโยบายท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวางและแพรหลายมผูีเขียนถงึบคุคล
ที่เปนตนเหตุของการทุจริตคอรรัปชันวา นักการเมืองชั่ว ขาราชการไรขาดคนปกปอง พอคาใหสินบน ประชาชนรับกรรม

 

คําถามทายเรื่อง
๑. ถาทานเปนหัวหนาสาํนกังานในจงัหวดันัน้ทานจะแกปญหาการทีน่กัการเมอืงขอหกัเปอรเซน็ต

จากงบประมาณที่ไดรับอยางไร
๒. กรณีที่มีการสั่งการใหจัดงานเลี้ยงโดยไมมีงบประมาณรองรับทานมีแนวทางในการจัดการกับ

สถานการณดังกลาวนี้อยางไร

๗๒ ๗๓
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“การแกไขสถานการณเมื่อตองอยูในสภาพบังคับใหมีสวนรวม
ในการทุจริต”

“เกิดเปนหญิงแทจริงแสนลําบาก เกิดเปนขาราชการนั้นสิยากกวาหลายเทา” 
นี่เปนคําพังเพยไทยท่ีกลาวในลักษณะประชดประชันขาราชการไทย เพราะเปนกลุมบุคคลท่ีนาสงสารและนาเห็นใจ 

เนือ่งจากระบบราชการทีม่มีายาวนาน มกัเปนระบบอภสิทิธิช์น ศกัดนิาเจาขนุมลูนาย อปุถมัภ ตอบแทน เกือ้หนนุ ภกัด ีฯลฯ 
ลักษณะนายสั่งลูกนอง ปกปองลูกนอง ฝายลูกนองกลัว เอาใจนาย เสนอจัดทําใหนาย ประเภท ดีครับนาย ไดครับผม                 
เหมาะสมครับทาน

 เริ่มตนผมรับราชการและเติบโตจากลูกหมอมหาดไทยจนเกษียณอายุที่มหาดไทย ดํารงตําแหนงในภูมิภาค                        
แทบจะตลอดทั้งชีวิตราชการ คือ ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งลวน
แตเปนตาํแหนงทีต่องบังคบัวาใหตองสมัผสักบัคนทกุประเภทจาํนวนมาก ทัง้ประชาชน ขาราชการ นกัการเมอืง และคลกุคลี
กับหนวยงานตาง ๆ  อยางหลีกเลี่ยงไมได ผมเคยเปนทั้งผูบังคับบัญชาและลูกนองมายาวนาน พบเห็นทั้งการทุจริตและสุจริต 
จึงไดประสบการณทั้งดวยตนเอง เห็นฟง แกไขปญหาจากมหาดไทย และหนวยงานอื่นๆ เห็นแนวทางที่เขาแกไขเอาตัวรอด
ไดจาการทุจริตโดยใชลักษณะวิชา ทั้งวิชาเทพและวิชามาร นํามาจัดทําแกไข รูสึกสงสารขาราชการผูนอยที่ซื่อ ๆ ไมรูวิธี 
หลีกหน ีแกไขไมได จาํตองเปนเหยือ่ของเจาหนาทีท่ีเ่จาเลห ทีท่าํเรือ่งทจุรติก็มาก รวมทัง้เจาหนาทีท่ีจ่งใจทจุรติ สาํเรจ็แลว
ไดยศ ตําแหนง ผลประโยชน บางคนไดดี รอดตัว บางคนรับกรรมถูกไลออก ติดคุก

๑. สรางภาพของความโปรงใส ซื่อสัตย รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบ
เราตองพยายามสรางภาพของความโปรงใส ซ่ือสัตย การรังเกียจเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งไมรับสิน

นํ้าใจจากการทําหนาท่ีท่ีไมถูกตอง ฯลฯ จะโดยแสดงออกทางการพูดคุย แสดงอาการกับทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน                  
ผูใตบังคับบัญชา สังคม ใหรูกันชัดเจนอยางกวางขวางจะมีผลใหคนทั่วไปรับรูนิสัยเราวาเราเปนคนตรงไปตรงมา ถาทุกคน
ยอมรับความเปนคนตรง ๆ ของเรา ก็จะไมไดรับการแตงตั้งใหเขาไปรวมตรวจรับ เหตุจากเขากลัววาถามีเราเขาไปดวย                   
เรื่องไมสุจริตจะลวงรูกันไปทั่ว การทุจริตจะทํายากขึ้น แลวอาจพลอยทําใหคนอื่นที่ยินยอมรวมทุจริตกับเขา เมื่อเห็นวาเรา
ขัดขวางก็อาจกลัวและอาจไมยอมทุจริตตามไปดวย ที่เรียกวาเกิดอาการ วงแตก คือ เกิดการพรอมใจกันไมยอมตรวจรับขึ้นได

๒. หมั่นสังเกตสิ่งบอกเหตุวาจะถูกชักจูงหรือบังคับใหเขาไปในวงจรอุบาทของการทุจริต
 ปกติมักมีสิ่งบอกเหตุที่จะทําใหเรารูลวงหนาเสมอ เสมือนรางกายที่จะเปนโรคมันจะมีอาการของโรคเตือนเชนกัน 

ฉะนัน้ จงึควรหมัน่สดบัตรบัฟง หรอืสงัเกตใหดก็ีจะสามารถพบไดวาเรามโีอกาสจะถูกชกัจูง โนมนาว บงัคบั ขูเข็ญ หรอืจาํยอม
โดยปริยาย ที่จะเขาไปใน วงจรอุบาท ของการทุจริตหรือไม เชน องคกรนี้ ผูบังคับบัญชาคนนี้หรือเรื่องอยางนี้ ฯลฯ ตองมี
การกระทําทุจริตทุกครั้ง ถารูลวงหนาเราก็จะรูตัว และไมยอมเขารวมงานดวย เชน ถาเปนผูบังคับบัญชาคนนี้ มักจะมีการ
เรียกเปอรเซ็นตจากการตรวจรับงาน หรือมักพบการทุจริตเสมอในการตรวจรับลูกรังท่ีลงบนถนนแลวเกลี่ยบดอัด                               
ซึ่งโดยธรรมเนียมสวนใหญจะลงจํานวนไมครบหรือไมบดอัด หรือธรรมเนียมในการตรวจรับงานขุดลอกคลองก็มักจะ                           
ไมตรงตามลักษณะของงานเสมอ เราก็ยายหนี พยายามไมเขาไปเปนลูกนองผูบังคับบัญชาที่ทุจริต หรือไปเปนกรรมการ              
ตรวจรับงานที่สุมเสี่ยงตอการทุจริต

  กอนจะถูกเขาไปมีสวนรวมในการ

๗๓๗๔๗๔
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๓. ไมวิ่งเตน นักการเมือง ผูบังคับบัญชาเพื่อแลกกับการมาลงตําแหนงสําคัญ
 ตองไมวิ่งเตน รับปากนักการเมือง ผูบังคับบัญชาเพ่ือแลกกับการโยกยายมาดํารงตําแหนงสําคัญเพ่ือจะเปน มือ

ทําเรื่องทุจริตใหกับนักการเมืองหรือผูบังคับบัญชาคนนั้นๆ เพราะสุดทายก็อาจตองออกจากราชการเพราะติดคุก พึงระลึก
เสมอวาถาผูใหญวิ่งเตนเอาเรามา เราก็ตองเปนหนี้บุญคุณอยางแนนอน ไมสามารถจะปฏิเสธคําส่ังอันมิชอบของทานได                
อันเปนเรื่องปกติของลักษณะขาราชการไทย บุญคุณตองทดแทน

 ทีนี้เมื่อเรารูแลววาจะมี ภัย มาถึง กลาวคือจําเปนตองถูกยายไปเปนลูกนองผูบังคับบัญชาทุจริต มิหนําซํ้าผูบังคับ
บัญชาก็ยังจะตั้งเราใหรับผิดชอบกับงานซึ่งสุมเส่ียงตอการมีทุจริตเกิดขึ้นแนนอน ก็ตองระมัดระวังและรีบปฏิเสธ หรือรับ
ทําความเขาใจแตเริ่มแรกวา เราไมสันทัดกับงานทุจริต เพื่อทานจะไดไปเลือกคนอื่นแทนเรา

๔.  ตั้งสติ และใชปญญา
 ปลอบใจและช่ังใจตวัเอง ดงัท่ีพหสูตู เคยสอนไววา มนษุยเราเลือกไมได ๒ อยาง คอื เลือกเกิดไมไดและเลือกผูบังคับ

บัญชาไมได แตก็สามารถเลือกได ๒ อยาง คือ เลือกทําดีกับเลือกทําชั่ว หรือมิฉะนั้นก็ตองตองคิดอยางอาจารยกลาณรงค 
จันทิก ซึ่งเคยเปรียบเปรยไววา การจะตัดสินใจทําเรื่องทุจริต เหมือนเหรียญที่มี ๒ ดาน เสมอ กลาวคือ

 ถาเราใจออนยอมรวมวงทุจริตดวย ก็จะไดสิ่งตอบแทนแนนอน คือ อาจไดเลื่อนยศ ตําแหนง ความดีความชอบ              
อาจไดอยูใกลครอบครัว ไปมาสะดวก ฯลฯ (แตมีโอกาสจะถูกติฉินนินทา ดูถูก เหยียดหยาม ถูกสอบสวน ถูกลงโทษ                       
ออกจากราชการ ติดคุก ฯลฯ)

 แตถาใจแข็ง ไมยอมรวมวงทุจริตดวย ก็อาจถูกกลั่นแกลงโดนยายไปลําบาก กันดาร ไมไดอยูใกลครอบครัว                           
ถูกหาเร่ือง โดนสอบสวน ตองโทษทัณฑ ฯลฯ (แตมีโอกาสไดรับคํายกยอง ชมเชย ชื่นชม และไมมีโอกาสถูกสอบสวน               
ถูกจําคุก ฯลฯ) ตองตัดสินใจวาจะเลือกดานใด

 ตองนึกถึงหลักธรรมวาตองใชสมองและปญญาในการแกไขอยางกลาหาญ ตอสู อดทน อดกล้ัน โดยยึดวา                                
ถาอุปสรรคไมมี บารมีไมเกิด ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ฯลฯ เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหตนเอง นึกถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง 
ครอบครัวและวงศตระกูล รวมทั้งความดีที่สั่งสมมาตลอด การยอมรับทางสังคม ถาผิดพลาดก็คงยอยยับคราวนี้ ฯลฯ 

 ตองนึกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง ที่อยูอยางพอสมควรแกอัตภาพ ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย สะสม ละโมบ 
กอบโกย หรือแกงแยงยศตําแหนงจนเกิดเหตุ จนกระทั่งตองทุจริต ถูกไลออกจากราชการ ติดคุก เสียอนาคต                                      
หมดความกาวหนาหมดความสงางาม

  เมื่อสถานการณบังคับใหตองเขาไปมีสวนรวมในหนวยงานที่มีการทุจริต

๑. แมพยายามแลว แตเราก็ยังเคราะหรายถูกผูบังคับบัญชาตั้งใหเขารวมในการทุจริต
 ขอใหหลกีเลีย่งโดยเขาพบผูบงัคบับญัชาเพือ่ขอถอนตัวจาการเขารวมรับผิดชอบดวยความสุภาพ โดยอางความจาํเปน 

ความเสียหายที่ตองเกิดขึ้นตามมา ผลของการตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจตรวจสอบ เชน สตง. โทษของการ                  
กระทําผิด

 อาจขอรองบุคคลท่ีผูบังคับบัญชาใหความเกรงใจ เคารพ ศรัทธา เชื่อถือมาชวยพูดให เชน บุคคลในครอบครัว             
นักการเมือง พระสงฆ ผูหลักผูใหญ ฯลฯ

 อาจอธิบายใหกลุมบุคคลที่จะตองรับผิดชอบรวมกับเรา ใหเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงการรับผลราย ซึ่งอาจถึง                
ไลออก ติดคุก ทําใหเขาเหลานั้นกลัวและจะเปนแนวรวมชวยเรารวมคานกับผูบังคับบัญชา ซึ่งดีกวาการคานผูบังคับบัญชา
อยูคนเดียวแน

๗๔ ๗๕
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 อาจขอลาปวย ลากิจ ไปราชการ ลาบวช ลาไปประกอบพิธีทางศาสนา ลาศึกษาตอ ขอยายไปจากองคกร                            
เพื่อใหบุคคลอื่นยายมาฯลฯ ซึ่งอาจดูเปนการหนีปญหาแตก็เปนวิธีที่นุมนวล

 ทายที่สุดเราก็ตองยืนยันไมยอมรับ พรอมทั้งอางเหตุผลประกอบวา การไมตรวจรับมีเหตุผลอยางไร ทั้งขอกฎหมาย
และขอเท็จจริง

๒. ตองเสี่ยงรายงานใหผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาขึ้นไปทราบถึงพฤติการณทุจริต
 อาจมีความจําเปนตองเสี่ยงรายงานใหผู บังคับบัญชาท่ีเหนือกวาข้ึนไปอีกในทางลับหรือเปดเผย ทางตรง                                

หรือทางออม เพื่อจะไดทราบถึงพฤติการณสอทุจริต เพราะทานเปนผูใหญมีประสบการณสูง ทานคงจะมีวิธีการระงับ                   
เรื่องราว หรือแกไขโดย บัวไมใหชํ้านํ้าไมใชขุน โดยปกปดเรื่องสอทุจริตที่เราไปรายงานใหเปนความลับ เพื่อใหปลอดภัย              
แกตัวเราได (วิธีนี้เราตองมั่นใจวา ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปมีพลังสูงกวาจริง ๆ และเปนคนดี)

๓. กรณีที่ถูกสั่งใหไปกระทําผิดอีกทอดหนึ่งแทนผูบังคับบัญชา
 กรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งใหเราทําทุจริต จะสั่งดวยวาจาหรือหนังสือ ใหเราไปเรียกเงินหรือไปกระทําผิดอีกทอดหนึ่ง

แทนผูบังคับบัญชา เชน ใหไปเรียกหักเงินเปอรเซ็นตจากเงินโบนัสของบรรดาลูกนองทั้งหลาย เราตองใจแข็ง ปฏิเสธไมยอม
เปน มือ ให โดยพยายามบายเบี่ยงใหผูบังคับบัญชาไปรองขอผลประโยชนเสียเอง หรือกลาวกับผูรับเหมาหรือลูกนองเอง                
ผูบังคับบัญชาบางคนอาจไมกลา ถาไมมี มือ หรือถากลาก็ตองไปเสี่ยงเอาเอง เราไมเกี่ยวของแปดเปอนดวย

 กรณีขางตนถาเจาหนาที่ถูกเรียกผลประโยชนหลายคน พยายามใหทุกคนกลาลงชื่อรองเรียน ใหมีจํานวนมากที่สุด 
เพราะจะทําใหพยานหลักฐานมีนํ้าหนักมาก มีความนาเชื่อถือ ฟงไดวากระทําผิดจริง หรือผูบังคับบัญชาอาจกลัว ละอาย  
แลวงดการทุจริตไปได

 บางกรณีลูกนองทัดทานผูบังคับบัญชาทุจริต ที่ขูเข็ญไมไหว จําใจตองลงนามตรวจรับงานไปทั้งๆ ที่รูวาผิด ลูกนอง
บางรายถึงกับแอบอัดเทปคําขูเข็ญของผูบังคับบัญชาไว เพื่อเปนหลักฐานแสดงในภายหลังวาตนเองไมมีทางหลีกเลี่ยงจริง ๆ

บางกรณลีกูนองมคีวามรอบคอบมาก กลาวคอื หลงัจากจาํใจลงนามดงักลาวแลว กม็ารวมกนับนัทกึ (อาจมบีคุคลอืน่ 
เปนพยานรวมดวย) วาทุกคนถูกบังคบัใหลงนามอยางไร โดยระบพุฤติการณเพือ่แสดงเปนหลกัฐานวาพวกตนตกอยูในสภาวะ
จําเปนจริงๆ เพื่อใหพนโทษ

๔. ทําใหเรื่องราวที่สอทุจริต ไดถูกเผยแพรโดยเร็ว 
 เผยแพรเรือ่งราวทีส่อทจุรติโดยเรว็ อยางกวางขวางใหมากทีส่ดุ เทาทีจ่ะทาํไดทางสือ่ทกุรปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออม 

ทั้งทางลับและเปดเผย เพราะถาเรื่องถูกเปดเผยสูสาธารณชนมากเทาใดการทุจริตยิ่งยากขึ้น เชน ผูที่เกี่ยวของที่มีหนาที่
โดยตรง หรอืผูสัง่การอยูเบือ้งหลงัจะเกรงกลวั เพราะคนท่ัวไปในสังคม จะเขามาตรวจสอบโดยเฉพาะส่ือมวลชน ซึง่เปนหนาที่
หรืออาชีพของสื่ออยูแลว เคยมีบางแหงจัดทําบัตรสนเทห ใบปลิว ฯลฯ รองเรียนแจกจายไปยังหนวยงาน สื่อมวลชน

๕ ควรใหมีผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามามีสวนรวมใหความเห็น
 ถาเรื่องราวสอทุจริตเปนงานตรวจสอบที่ยากหรือเฉพาะทาง เราเปนลูกนองโดยตรงผูบังคับบัญชาอาจหักคอ                  

หรือบังคับเราไดงาย ตองพยายามขอผูมีความรู ประสบการณดานนั้นๆ จากภายนอกองคกรเขามารวมใหความเห็น                          
รับผิดชอบ เชน ผูมีความรูดานไฟฟา กอสราง ภาษา พฤกษศาสตร เครื่องจักรกล ฯลฯ เพื่อมาขัดขวางไมใหการตรวจรับงาน
ที่เราจําตองรับผิดชอบ ไมใหเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชาจะไมกลาบังคับเราใหทุจริต เพราะกลัว เกรงใจ ผูทรงคุณวุฒิ               
จากภายนอก ดังกลาว
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๖. ขอใหประชาคม หรือแกนนําประชาชนเขามามีสวนรวม
 พยายามใหประชาคม หรือแกนนําประชาชนเขามามีสวนรวมเสมอ เชน รวมเปนกรรมการตรวจรับงาน เพราะเขา

เปนคนอยูในชุมชนยอมรูดี รักทองถิ่น ไมกลัวผูบังคับบัญชา เขาทํานอง รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมติดตามผล           
ซ่ึงเปนหลักของความเขมแข็งขององคกรชุมชน สงผลใหผูบังคับบัญชาท่ีคิด ทุจริต ไมกลาทุจริตหรือไมกลากดดันลูกนอง 
เพราะมีคนภายนอกมารวมรูเห็น อันเปนการถวงดุล นอกจากนั้นยังเสริมสรางความโปรงใสมากยิ่งขึ้น เขาทํานองยิ่งโปรงใส 
ยิ่งโกงยาก เหมือนผีกลัวความสวางฉันใด คนโกงกลัวความโปรงใสฉันนั้น

๗. พกเครื่องอัดเทป อัดทั้งเสียงและภาพ
 กรณีที่ลูกนองใจกลาขึ้นมา หากผูบังคับบัญชาส่ังใหลูกนองรีดไถ เรืยกรองขอเงิน บางคนอาจนําเครื่องอัดเทป                   

ชนิดจิว๋ทีอั่ดไดทัง้เสยีงและภาพ แอบตดิใสกระเปาเส้ือของตนเอง แลวเขาไปทาํทพูีดคยุยนิยอมทาํตามผูบงัคบับญัชา เพือ่ให
ผูบงัคบับญัชาวางใจ แลวนํามารองเรียนดวยตนเอง หรอืใหบคุคลอืน่รองเรยีนกับสาํนกังาน ป.ป.ช. สาํนกังานตรวจเงินแผนดนิ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลก็คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนนักการเมือง ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงหนาที่ และถูกสงอัยการสูงสุด            
เพื่อฟองเปนคดีอาญาตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน

 บางกรณีลูกนองใจไมถึงกับกรณีดังกลาวขางตน แตกอนจะถึงเวลาตรวจการจาง ที่ตนเองจะตองจําใจลงลายมือชื่อ
รับผิดรวมดวย ตนเองจึงวางแผนใหผูรับเหมา (ซึ่งถูกเรียกเงินพิเศษและไมเต็มใจจะจายเงินพิเศษใหผูบังคับบัญชาอยูแลว) 
ทําการ ลอซื้อ โดยผูรับเหมาแลวจึงไปลงบันทึกประจําวันระบุพฤติการณถูกเรียกเงินพรอมกับถายรูปธนบัตรทุกฉบับที่จะ              
นําไปใหผูบังคับบัญชา ที่สถานีตํารวจแลวทําทีไปจายเงินแกผูบังคับบัญชา จากนั้นจึงสงสัญญาณใหตํารวจเขาจับกุมได         
คาหนังคาเขา 

 บางทีก็แกลงปลอยขาววาจะมีคนทราบเร่ืองการทุจริตบาง จะมีการลอจับกุมเกิดขึ้นบาง ฯลฯ ผูบังคับบัญชา                     
ก็จะกลัว เปลี่ยนใจไมทุจริต อยางนี้ก็มี

๘. ทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อแยง
 กรณีหลีกเลี่ยงผูบังคับบัญชาที่จะทําทุจริตไมได ไมวาจะแกไขแบบเดินชน หรือแกไขโดยขอรอง บายเบี่ยง                             

แบบนุมนวลแลวก็ตาม ประกอบกบัเจาหนาทีค่นอืน่ทีเ่ปนกรรมการตรวจรบัเกดิการกลวัแลวกพ็ลอยรวมทาํทจุรติกบัเขาดวย 
กรณีจําเปนเชนนี้ เราจําตองรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับแนนอน มีวิธีที่สามารถเอาตัวรอดไดดวยการทําบันทึกเสนอ                
ผูบังคับบัญชาแยงเอาไวในเร่ืองวา ขัดขอกฎหมายอยางไร เราไมเห็นดวยอยางไร พรอมเหตุผล เราก็จะรอดตัว                            
ไมโดนขอหาวารวมทุจริตกับเขาดวย

 ประสบการณท่ีผมพบ และแนวทางแกไขขางตนเปนเพียงตัวอยางบางสวนเทานั้น ซึ่งที่ทั้งสําเร็จและลมเหลว                   
และอาจนํามาใชไดหรือไมไดกับบางกรณีเทานั้น มิใชนํามาใชไดทุกกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณ สภาพแวดลอม                                 
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ประชาชน สังคม เวลา ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน โดยผูที่มีบทบาทแกไขสําคัญที่สุด คือ               
ตัวเราเอง วาจะมีความสามารถ มีประสบการณ ความแนบเนียน การปกปดเปนความลับ ฯลฯ ไดมากนอยแคไหน เพียงไร

 สิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการปราบปรามการทุจริตสําเร็จ ก็คือ ผูบังคับบัญชาตองเปน คนซื่อตรง ดังที่เขาพูดกันวา                
ถาหวัไมสาย หางจะไมกระดกิ นกัปกครองถงึแนะนาํกนัวา การปฏิบตังิานของขาราชการไทยทีจ่ะไมถกูกดดนั ทาํงานสบายใจ 
ตองพยายามเลือกขอยายไปทํางานอยูกับผูบังคับบัญชาที่ซ่ือสัตย เขาทํานองที่วา ใหเลือกเจาอาวาส อยาเลือกวัด                         
หมายความวาใหเลือกไปอยูกับนายอําเภอที่ดี อยาไปเลือกอําเภอใหญนั้นเอง 

๗๖ ๗๗



ค
ูม
ือ
ป
ระก

อ
บ
ก
ารอ

บ
รม

ห
ลัก

สูต
ร สําน

ึก
ขาราชก

ารไท
ย

ไม
โก

ง

 อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาผูถูกกลาวหาวาทุจริตจะมีทั้ง เจตนาประมาท ไมเจตนา ผูที่นาสงสาร ก็คือ ผูที่ไมเจตนา 
ไมตั้งใจจะทุจริต แตกระทําไปโดยจํายอมบาง อาจเพราะถูกบังคับขูเข็ญบาง ถูกหลอกลวงบาง ฯลฯ หรือผูเจตนารวมทุจริต
อาจมีตําแหนงเล็กหรือไมคอยมีอํานาจ

ฉะนัน้ ถาตองการให ดาํเนนิการจบัทจุรติกับผูบงัคบับญัชา ซึง่มตีาํแหนงใหญ เชน ถอดถอนผูบงัคบับญัชาออกจาก
ตําแหนง (กรณีนักการเมืองกระทําผิดซึ่งไมมีโทษทางวินัย) หรือ ชี้มูลการกระทําผิด และดําเนินคดีอาญากับผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีตําแหนงใหญ และใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมหรือจะเกิดความเกรงกลัวอันเปนการปองปราม                           
เพือ่มใิหมีการทจุริตอกีตอไป จงึเหน็ควรใหมกีารกนัผูกระทาํผดิ (อาจมตีาํแหนงเลก็) ทีใ่หความรวมมอืไวเปนพยานได ป.ป.ช. 
เล็งเห็นถึงคุณคาการผดุงความยุติธรรม เจตนารมณที่สําคัญดังกลาว จึงไดแกไขเพิ่มเติม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
กับผูใหความรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนพยานได ดังปรากฏในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย             
การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ... มาตรา ๑๐๓/๖ บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใด ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ
ในการกระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนผูถูกกลาวหารายอื่น หากไดใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน
สาระสําคัญในการท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลอันเปนสาระสําคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐาน                                
ในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาหนาท่ีของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูนั้น                          
ไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดีก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งขณะนี ้                 
รางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว อยูระหวางการพิจารณาของ สภาผูแทนราษฎร

โดย นายประสาท พงษศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

จาก คูมือขาราชการไทยหัวใจซื่อสัตย สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช.

(ไมปรากฏปที่พิมพ และสํานักพิมพ หนา ๓๔-๔๕)
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วิชาที่ ๘

การสรางเครือขาย และสรุปการเรียนรู
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การสรางเครือขาย (Networking)

ความหมาย 
เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน 

หรอืทาํกิจกรรมรวมกนั โดยมกีารจัดระเบยีบโครงสรางของคนในเครอืขายดวยความเปนอสิระ เทาเทยีมกนัภายใตพ้ืนฐาน
ของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน

ประเด็นสําคัญของนิยามขางตน คือ
 ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ 
 กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคน  

 หรือองคกรนั้น ๆ

การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง  “รวมกัน” เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉยๆ              
โดยไมได “รวมกัน” ทําสิง่หนึง่สิง่ใด และกไ็มใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชกิทีมี่ความสนใจรวมกันเพยีงเพือ่พบปะสังสรรค
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกันเทานัน้ แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมอืทาํกิจกรรมรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม
กันดวย.... และไมใชการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ ...การมอบหมายให
สมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งไดรายชื่อมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญขึ้น การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยาย
ถงุใสอฐิใหโตข้ึนเพือ่จะไดบรรจอุฐิไดมากข้ึน แตกองอฐิในถุงก็ยงัวางระเกะระกะขาดการเชือ่มโยงประสานกนัอยางเปนระบบ 

ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนําไป

สูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน เมื่อภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขาย                         
ก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องระยะยาวก็ได

การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดีหรือจุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและ      
สนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกวา ๑ + ๑ = ๒ แตตองเปน ๑ + ๑ > ๒ เรียกวาเปน 
“พลงัทวคูีณ” ผลลพัธทีไ่ดจากการทาํงานเปนเครอืขายตองดกีวาผลรวมทีเ่กดิจากการปลอยใหตางคนตางทาํแลวนาํผลลพัธ
ของแตละคนมารวมกัน

  องคประกอบของเครือขาย 
  ๑. มีการรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
  ๒. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)
  ๓. มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits)
  ๔. การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)
  ๕. มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship)
  ๖. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)
  ๗. มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)

๘๐



ค
ูม
ือ
ป
ระก

อ
บ
ก
ารอ

บ
รม

ห
ลัก

สูต
ร สําน

ึก
ขาราชก

ารไท
ย

ไม
โก

ง

มีการรับรูมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
สมาชิกในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปน เครือขาย                     

อาทิเชน มีความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยางเดียวกันหรือตองการ 
ความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรม              
รวมกันเพื่อแกปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดขึ้น 

การรบัรูรวมกันถือเปนหวัใจของเครือขายทีท่าํใหเครอืขายดาํเนนิไปอยางตอเนือ่ง เพราะถาเริม่ตนดวยการรับรูทีต่างกนั
มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไมเหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือยาก เพราะแตละคนจะติดอยูในกรอบ                 
ความคิดของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง แตท้ังนี้มิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายจะมี
ความเหน็ทีต่างกนัไมได เพราะมมุมองทีแ่ตกตางชวยใหเกดิการสรางสรรค ในการทาํงาน แตความแตกตางนัน้ตองอยูในสวน
ของกระบวนการ (process) ภายใตการรับรูถึงปญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นที่ตางกันจะนําไปสู                
ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด

การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)
วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพเดียวกัน มีการรับรูและเขาใจไป                 

ในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายที่จะเดินทางไปดวยกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําใหกระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง               
มคีวามเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขดัแยงอนัเนือ่งมาจากความคดิเห็นทีแ่ตกตางกนั ในทางตรงกนัขาม ถาวสิยัทศัน
หรือเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของเครือขาย พฤติกรรมของสมาชิกกลุมนั้นก็จะเริ่ม               
แตกตางจากแนวปฎบัิตทิีส่มาชกิเครอืขายกระทาํรวมกนั ดงันัน้ แมวาจะตองเสยีเวลามากกับความพยายามในการสรางวสิยัทศัน 
รวมกัน แตก็จําเปนจะตองทําใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
เครือขายใหมากที่สุดแมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits)
คาํวาผลประโยชนในท่ีน้ีครอบคลมุทัง้ผลประโยชนทีเ่ปนตวัเงนิและผลประโยชนไมใชตวัเงนิ เปนความตองการ (need) 

ของมนุษยในเชิงปจเจก อาทิเชนเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ 
สมาชกิของเครอืขายเปนมนษุยปถุชุนธรรมดาทีต่างกม็คีวามตองการเปนของตัวเอง (human needs) ถาการเขารวม

ในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวม                
ในเครือขายมากขึ้น

ดังน้ัน ในการที่จะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขาย จําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชน                      
ทีเ่ขาจะไดรบัจากการเขารวม ถาจะใหดตีองพจิารณาลวงหนากอนทีเ่ขาจะรองขอ ลกัษณะของผลประโยชนทีส่มาชิกแตละคน 
จะไดรับอาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียงพอที่จะเปนแรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติไดจริง               
ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมีตําแหนงในเครือขาย แตไมไดรวมปฎิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นวา
เขาเสียประโยชนมากกวาได หรือเมื่อเขาไดในสิ่งที่ตองการเพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในที่สุด

การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 
 การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย                    

เปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิก               
ในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน (partner)” ของเครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ 

๘๑
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(horizontal relationship) คอืความสมัพนัธฉนัทเพือ่น มากกวาความสมัพนัธในแนวด่ิง (vertical relationship) ในลกัษณะ
เจานายลูกนอง ซึ่งบางครั้งก็ทําใดยากในทางปฎิบัติเพราะตองเปล่ียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสราง
บริบทแวดลอมอื่นๆ เขามาประกอบ แตถาทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก

มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
องคประกอบทีจ่ะทาํใหเครอืขายดาํเนนิไปอยางตอเนือ่ง คอื การทีส่มาชกิของเครอืขายตางกส็รางความเขมแขง็ใหกัน

และกัน โดยนําจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําใหไดผลลัพธเพ่ิมขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ 
(๑+๑ > ๒) มากกวาผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อตางคนตางอยู 

การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence ) 
เปนองคประกอบทีท่าํใหเครอืขายดาํเนนิไปไดอยางตอเนือ่งเชนเดียวกนั การทีส่มาชกิเครือขายตกอยูในสภาวะจาํกัด

ทัง้ดานทรพัยากร ความรู เงนิทุน กําลงัคน ฯลฯ ไมสามารถทํางานใหบรรลเุปาหมายอยางสมบรูณไดดวยตนเองโดยปราศจาก

เครอืขาย จําเปนตองพ่ึงพาซึง่กนัและกนัระหวางสมาชิกในเครอืขาย การทาํใหหุนสวนของเครอืขายยดึโยงกนัอยางเหนยีวแนน 
จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึกวาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําใหเครือขายลมลงได การดํารงอยู                        
ของหุนสวนแตละคนจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงอยูของเครือขาย การเกื้อหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะสงผลให               
สมาชิกมีปฎิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ 

มีปฎิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction ) 
หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฎิสัมพันธกันแลว ก็ไมตางอะไรกับกอนหินแตละกอนที่รวมกันอยูในถุง แตละกอน      

ก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือกอใหเกิดการปฎิสัมพันธระหวางกัน                            
เชน มกีารตดิตอกนัผานทางการเขียน การพบปะพดูคยุ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั หรือมกีจิกรรมประชมุสมัมนา 
รวมกัน โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย 

ลักษณะของปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปล่ียนกัน (reciprocal exchange) มากกวาที่จะเปนผูให
หรอืเปนผูรบัฝายเดยีว (unilateral exchange) ยิง่สมาชกิมปีฎสิมัพนัธกนัมากเทาใดกจ็ะเกดิความผกูพันระหวางกันมากขึน้
เทานั้น ทําใหการเชื่อมโยงแนนแฟนมากขึ้น มีการเรียนรูระหวางกันมากขึ้น สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย 

องคประกอบขางตนไมเพยีงแตจะเปนประโยชนในการนําไปชวยจาํแนกระหวางเครอืขายแท กบัเครือขายเทยีมเทานัน้ 
แตยังแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย 

ปรัชญาการสรางเครือขาย 
การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

การนําเครือขายตองมี LINK หมายถึง “การเชื่อมโยง”

L – Learning การเรียนรู 
I – Investment การลงทุน 
N – Nature การฟูมฟกบํารุง 
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเปนคําวา LINK หมายถึงการเชื่อมโยง 
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การสรางเครือขาย (Networking)
 การสรางเครอืขาย หมายถึงการทําใหมกีารติดตอ สนบัสนนุใหมกีารแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารและการรวมมอืกนัดวย

ความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหสมาชิกในเครือขายมีความพัมพันธกันฉันทเพื่อน 
ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบ
ติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางกันดวย 

ความจําเปนที่ตองมีเครือขาย 
การพฒันางานหรอืการแกปญหาใดๆทีใ่ชวธิดีาํเนนิงานในรูปแบบทีสื่บทอดกนัเปนวฒันธรรมภายในกลุมคน หนวยงาน 

หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศที่ไมมีการติดตอสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใต             
กรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใกลมือ 
หรือถาจะออกแบบใหมก็ตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปญหาที่ซับซอนได

การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงานของตน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน               
ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก

ประเภทและรูปแบบของเครือขาย 
๑.  เครือขายเชิงพื้นที่ (area)
๒.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue)
๓.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่

๑.  เครือขายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย ที่อาศัยพื้นที่ดําเนินการ
เปนปจจยัหลกัในการทาํงานรวมกนัเปนกระบวนการพัฒนาท่ีอาศยักจิกรรมท่ีกดิข้ึนในพ้ืนท่ีเปนเปาหมายนาํทางและเปนการ
พัฒนาแบบบูรณาการที่ไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เปนที่ตั้งแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของ             
ทุกฝายลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงพื้นที่ สามารถจัดไดหลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ

  
๑)  การแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เชน
        -   เครือขายระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชน เครือขายประชาคม อ.แม่สอด จ.ตาก  
        -   เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.น่าน
        -   เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
        -   เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย
        -   เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ UNDP เปนตน
๒)  การแบงพื้นที่ตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน
        -   เครือขายลุมนํ้าปง
        -   เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ
๒.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง  เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ            

ที่เกิดขึ้นเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร โดยมองขามมิติในเชิงพ้ืนที่  มุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ               
อยางจรงิจงั และพัฒนาใหเกดิความรวมมือกบัภาคีอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของลกัษณะและโครงสรางของเครือขายเชงิประเด็นกจิกรรม  
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สามารถแบงไดอยางมากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน                                       
และภาคประชาชน โดยไม ยดึตดิกบัพืน้ทีด่าํเนนิการ  แตใชหลกัของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้เปนตวักาํหนดความเปนเครอืขาย  เชน 

-   เครือขายปาชุมชน
-   เครือขายภูมิปญญาชาวบาน
-   เครือขายธนาคารหมูบาน
-   เครือขายผูสูงอายุ
-   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค
-   เครือขายสิ่งแวดลอม
-   เครือขายปฏิรูปการศึกษา
-   เครือขายสิทธิมนุษยชน
-   เครือขายสุขภาพ ฯลฯ

 ๓.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ หมายถึง เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กจิกรรม และการกอตัว              
ของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย ซ่ึงอาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนน การดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของหนวยงาน หรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชน นั้นๆ ลักษณะและโครงสราง                  
ของเครือขายประเภทนี้ สําหรับสังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได ๔ ภาคสวนใหญๆ ไดแก

 ๑)   เครอืขายภาครฐั เชน เครอืขายสถาบนัการศกึษา เครอืขายกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย เครอืขายองคกร
อสิระของภาครฐั เชน สถาบันพระปกเกลา สภาท่ีปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ เปนตน

 ๒)   เครอืขายภาคธรุกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอตุสาหกรรม สมาคมผูสงออก เครือขาย SME ฯลฯ
 ๓)   เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพ่ือนตะวันออก เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ          

เครือขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ
  ๔)   เครอืขายภาคประชาชน เชน เครอืขายปราชญอสีาน เครือขายประมงพ้ืนบานเครือขายสมชัชาคนจน เปนตน

ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย เพื่อความยั่งยืน
-   สมาชิกที่เขารวม ตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม
-   สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรของสมาชิก

-   มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอท่ีจะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เปนกิจกรรมท่ีตองแนใจวาทําได                                  
และกระจายงานไดทัว่ถงึ ควรเลอืกกจิกรรมทีง่ายและมแีนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทาํกจิกรรมทีย่ากโดยเฉพาะครัง้แรกๆ 
เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายที่เริ่มกอตัวเกิดการแตกสลายได

-   จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ
-   สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกที่ยังออนแอ                      

ใหสามารถชวยตนเองได
-   สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย 
-   สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญที่มีอยู โดยรวมกันตั้งเปาหมาย                   

ในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เปนพ้ืนฐานในการ   
สรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย
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-   สรางความสัมพนัธท่ีแนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดบัของสมาชกิในเครือขายในลักษณะความสมัพนัธฉนัทเพือ่น 
-   จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพ่ือเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบทอดความเปนเครือขาย                      

ตอไป
 -   จัดใหมีเวทีระหวางคนทํางานเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการ                      

ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
 -   จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การสื่อสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน เชน สรางระบบ                

การสงตองาน และสรางเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน

๘๕
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แบบประเมิน มาตรฐานวิทยากร

องค์ประกอบการประเมิน
1

น้อย
2

ค่อนข้าง
น้อย

3
ปาน
กลาง

4
ค่อนข้าง

มาก

5
มาก

ด้านเนื้อหาและการสอน 
๑.๑ มีความรู้ในเรือ่งที่ถา่ยทอด
๑.๒ ถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
๒.๑ แสดงให้เห็นว่ามีการวางแผน
๒.๒ มกีารบริหารจัดการที่ดีระหวา่งน าเสนอ
๓ มีการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔ มีการประเมินการเรยีนรู้ของผู้เรยีน
ด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 
๕ มีการสือ่สารสองทาง
๖ ใช้เทคนิควิธีการถ่ายทอดที่หลายหลากเพือ่
สร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดของสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดของสร้างการเรียนรู้
ผู้เรียนที่แตกต่างกัน
๗.๑ ช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจองค์ความรูท้ี่น าเสนอ
๗.๒ ช่วยให้ผู้เรยีนต่อยอดความรู้ได้ด้วยตัวเองต่อยอดความรู้ได้ด้วยตัวเองต่อยอดความรู้
ด้านการพัฒนาตนเองเพื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
๘.๑ มคีณุลักษณะส่วนบุคคลทีแ่สดงถึงความ
มั่นใจ
๘.๒ แสดงความตั้งใจและจริงใจที่จะถา่ยทอด
๙ แสดงความตั้งใจและพร้อมทบทวนเพื่อพัฒนา
ตนเอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
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