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โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ  กรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ 
(๒๕๕๔) 

 

 ๑    แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนควรดําเนินการ 
  อย่างไร    
 ตอบ :  เน่ืองจากจริยธรรมเป็นหลักในการป้องกัน ไม่ใช่ลงโทษ ดังน้ัน หากส่วนราชการต่าง ๆ 
เสริมสร้างจริยธรรมได้ผลดีมากเท่าไร เรื่องการดําเนินการทางวินัยก็ลดลงเท่าน้ัน ประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมประเมินได้จากการสามารถป้องกันและเสริมสร้างได้ดีเพียงไร 

  ๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม: เป็นบทบาทในการให้คําปรึกษา กํากับดูแล 
ดังน้ัน การท่ีประธานกรรมการจริยธรรมเป็นบุคคลภายนอกจึงถูกต้องแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมต้อง
คอยกํากับดูแลให้ส่วนราชการมีแนวทางในการจัดการ กํากับดูแลการ enforcement ประมวลจริยธรรม  
ให้คําปรึกษากระบวนการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และต้องมีการศึกษาฝึกอบรมให้
ความรู้ว่าควรทําอย่างไร 
  บทบาทที่สําคัญคือ การติดตาม ประเมินผล ซึ่งควรทําหน้าที่คล้ายคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานภาครัฐของ ก.พ.ร. ระบบที่ ก.พ.ร. ใช้ทําการประเมินตรวจสอบค่อนข้างดี รูปแบบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมในการทํางานน่าจะเป็นเช่นน้ัน ดังน้ัน ระบบการตรวจสอบ ประเมินของ
คณะกรรมการจริยธรรมต้องมีความเข้มแข็ง คณะกรรมการจริยธรรมต้องคอยตรวจสอบให้คําปรึกษาและ
แนะนําส่วนราชการ 
  การบริหารจัดการการละเมิดประมวลจริยธรรม คณะกรรมการให้คําแนะนําว่าอย่างไรเป็น
เรื่องของจริยธรรมโดยตรง เช่น จริยธรรมในการทํางานวิจัย การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม อย่างไรเป็นเรื่องผิดจริยธรรมและผิดวินัย อย่างไรเป็นเรื่องผิดจริยธรรม ผิดวินัยและผิดกฎหมาย
แผ่นดิน คณะกรรมการจริยธรรมต้องคอยกํากับดูแลว่าหัวหน้าส่วนราชการทําบทบาทหน้าที่ตามประมวล
จริยธรรมอย่างไร เช่น กรณีผิดจริยธรรมโดยตรง ผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนข้าราชการหรือไม่ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการละเมิดประมวลจริยธรรมที่เข้าข่ายผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทํา ผู้บังคับบัญชาก็ผิดวินัย 
ข้าราชการที่ถูกตักเตือนและรับการพัฒนา หากกลับมาทําผิดจริยธรรมซํ้าอีก ก็ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ
ลงโทษทางวินัย หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเกินกว่าอํานาจที่มีอยู่

   ภาคผนวก ๓ 

บทสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง   
แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ 
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หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็ส่งเรื่องให้ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งกํากับดูแลตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

  โดยสรุป    
  - การทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานควรทําหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาของ
บุคลากรในหน่วยงาน อาจดําเนินการโดยการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการ
สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 
  - การดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมควรมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 
  - การจัดทําคู่มือจริยธรรมโดยนําประมวลจริยธรรมของ ก.พ. มาเป็นแนวทางและแสดง
ตัวอย่างประกอบการอธิบาย ไม่ควรแสดงรายละเอียดเฉพาะตัวบทเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างอาจนํามาจาก
กรณีที่ ก.พ.เคยมีการวินิจฉัยไปแล้ว 
  - ควรมีการแสดงรายละเอียดว่า การกระทําลักษณะใดจัดเป็นการผิดจริยธรรม การกระทํา
ลักษณะใดจัดเป็นการผิดวินัย การกระทําลักษณะใดจัดเป็นการผิดกฎหมายอาญา รวมถึงการกระทํา
ลักษณะใดที่เป็นความผิดทั้งจริยธรรมและวินัย หรือผิดทั้งสามอย่าง 

  ๑.๒ บทบาทของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีผู้บริหารต้น (เช่น รองอธิบดี) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งเป็น
ผู้บริหารอยู่แล้ว ต้องเน้นบทบาทด้านการป้องกันและเสริมสร้างโดยการขับเคลื่อนพัฒนาจิตสํานึกในการ
ทํางานดีให้มีขึ้นในหน่วยงาน รองอธิบดีกําหนดนโยบายกระบวนการขับเคลื่อน การพัฒนาข้าราชการ 
กําหนดรูปแบบการตรวจสอบ ดําเนินการ ออกแบบว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อร้องเรียนว่าเรื่องใดมีการร้องเรียนมาก จําแนกให้ชัดเจนว่า กรณีใดที่ผิดจริยธรรม
โดยตรง  กรณีใดยังไมถึงขั้นผิดวินัยก็ต้องกําหนดกรอบเป็นแนวปฏิบัติและการจัดการ เช่น ทํางานล่าช้าไม่
มีประสิทธิภาพ เช้าชามเย็นชาม ขาดจริยธรรม เช่นน้ีจะจัดการอย่างไร และจะแนะนําผู้บังคับบัญชา
อย่างไร 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมต้องทําหน้าที่ในการป้องกัน เสริมสร้าง การตรวจสอบ
ควรศึกษารูปแบบของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ ควรทําหน้าที่ในรูปแบบของผู้ตรวจสอบภายในหรือ
รูปแบบของผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
  ๑.๓ บทบาทของผู้บริหาร  
  ต้องให้ความสําคัญปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม บริหารงานยุติธรรมใน
หน่วยงานให้ดี กําหนดนโยบาย กลไกการเสริมสร้างจริยธรรมในการทํางาน มีความยุติธรรมและ    
วิจารณญาณในการมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการละเมิด
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จริยธรรม คอยดูแลแนะนํา ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทําผิดจริยธรรมโดยตรง ซึ่งประมวลจริยธรรมอาจยัง
ครอบคลุมไม่ถึงและไม่ได้ผิดวินัยเพ่ือเป็นการป้องกันและเป็นตัวอย่างที่ดีเก่ียวกับด้านจริยธรรมโดยเฉพาะ
เรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น การรับบุคคล เข้าทํางาน การประมูลงาน
ของหน่วยงานต้องไม่มีการรับฝากจากญาติ เพ่ือน คนรู้จัก 

 ๒      กระบวนการจัดการกรณีมีผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมควรทําอย่างไร และการแบ่งแยกระหว่าง 
  จริยธรรมและวินัย 

 ตอบ :   กรณีมีผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม การแบ่งแยกระหว่างจริยธรรมและวินัยขณะน้ียังมีความทับซ้อน 
กันอยู่ การแบ่งแยกความผิดทางจริยธรรมกับวินัยข้าราชการ ให้พิจารณาจากระเบียบที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ  
หากเป็นการปฏิบัติที่ควรทําอย่างมีจริยธรรม เป็นเรื่องของจริยธรรมโดยตรง เช่น เรื่องการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ หากมีการปฏิบัติล่าช้า เป็นเรื่องของจริยธรรม การฝากญาติ เพ่ือนเข้าทํางาน หรือประมูลงาน
ราชการเป็นเรื่องผิดจริยธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นธรรม แต่วินัยครอบคลุมไปไม่ถึง 

 กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  
เป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทย แต่สังคมตะวันตกให้ความสําคัญมาก เป็นเรื่องจริยธรรมโดยตรง และนํามา
ซึ่งความทุจริตต้ังแต่เล็กน้อย จนกระทั่งขั้นรุนแรงต่อประเทศ หากบริหารจัดการเร่ืองน้ีได้จะเป็นการ
ป้องกันการละเมิดจริยธรรม กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขณะนี้กฎหมายของ ปปช. กําหนดไว้เป็นเรื่อง
ร้ายแรงของกลุ่มนักการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การรับของขวัญ ของกํานัลมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาทถ้วน รับไม่ได้ ในสังคมตะวันตกเรื่องน้ีร้ายแรงมาก รับเงินเกินสามพันบาทติดคุก 
สังคมไทยเป็นเร่ืองไม่คุ้นเคย อาทิเช่น หากข้าราชการช่วยให้พรรคพวกประมูลโครงการจากรัฐได้แม้ไม่ได้
สนับสนุนโดยตรง แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อ่ืน เข้าข่าย Conflict of Interest  แม้เราจะไม่ใช่
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เราฝากเพ่ือน ๆ ธรรมเนียมไทยชอบช่วยเหลือเพ่ือน หรือกรณีสอบบรรจุ มีญาติ
เข้ามาสอบก็ฝากเพ่ือน ไม่สามารถเอาผิดวินัยได้ แต่เป็นการผิดจริยธรรมโดยตรง เน่ืองจากปรัชญาของการ
ทํางานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยุติธรรม โปร่งใส เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะน้ีกฎหมาย 
ปปช. กําลังพิจารณาขยายขอบเขตเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนราชการจะต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อาทิเช่น ผู้บริหารระดับสูงที่มี Conflict of Interest หาก
มีการร้องเรียน ควรมีกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หากไม่เข้าข่ายผิดวินัยหรือกฎหมายอาญา 
คณะกรรมการจริยธรรมต้องแนะนําผู้บริหารระดับสูง หากจัดการไม่ได้ให้ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องไม่เกินสามพันบาท หาก
เกินรับมาแล้วให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที ผู้บังคับบัญชาต้องมีหน่วยตรวจสอบพิจารณาว่ารับได้หรือไม่ 
หากไม่ได้ให้ตกเป็นของรัฐและส่วนราชการบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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 หากของมีค่าเกินสามพันบาทต้องปฏิเสธ หากปฏิเสธไม่ได้เช่น ไปเยี่ยมราษฎร ราษฎรให้มา 
รับแล้วให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดทราบโดยทันทีเพ่ือให้วินิจฉัย หลักที่สําคัญคือ ความเป็นกลางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังน้ัน การรับแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดทันทีเพ่ือความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เน่ืองจากการรับแล้วไม่แจ้งอาจเรียกว่าแอบรับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหาร
บางคนชอบสะสมพระเคร่ือง ไปไหนก็มีแต่คนมอบพระเคร่ืองให้ แต่บางทีมีกรอบพระเป็นทองแท้หรือฝัง
เพชร มีค่าเกินสามพันบาท การรับของขวัญจากต่างประเทศ ของขวัญจากญาติพ่ีน้องต้องดูความเหมาะสม 
หากต้องรับไว้ รายงานเป็นทางการ ลงบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา ความผิดที่เกิดขึ้นคือ  
การไม่แจ้ง ถือว่าไม่โปร่งใส มีลับลมคมใน  
 การให้ในเทศกาลปีใหม่ เป็นเรื่องปกติหากไม่เกินสามพันบาท แต่หากรวมแล้วมีมูลค่าเกิน
สามพันบาท ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา บันทึกมอบไว้ให้แก่หน่วยงานพิจารณา หรือกรณีเป็นเจ้าหน้าที่
ให้บริการได้รับของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์บ่อย ๆ จากผู้รับบริการแต่ละคนเป็นประจํา จะทําให้
ติดนิสัยว่าถ้าใครไม่ถือของขวัญมาจะทํางานให้ช้า ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าที่ทํางานรวดเร็วขึ้นก็เพราะคาดหวัง
ของขวัญของรางวัล ดังน้ัน ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาและลงรายการให้หน่วยงานพิจารณาตัดสินว่าจะใช้
ประโยชน์อย่างไร 
 หากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรับของขวัญ ของกํานัลหรือผลประโยชน์ หากเป็นอธิบดี
รายงานปลัดกระทรวง หากเป็นปลัดกระทรวงรายงานรัฐมนตรี (ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจแต่งต้ัง ถอดถอน) 
อาทิเช่น ช่วยให้บริษัทประมูลงานขนาดใหญ่ได้ บริษัทนํารถยนต์เบ็นซ์มาให้เป็นของขวัญ รับไว้แล้วไม่
รายงาน อาจเข้าข่ายทุจริตรับสินบน มีโทษจําคุก หากประธานคณะกรรมการจริยธรรมทําผิดละเมิด
ประมวลจริยธรรม ต้องรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ๓ การพัฒนาองค์กรคุ้มครองจริยธรรมควรทําอย่างไร     
 ตอบ :    
          ๓.๑ ให้พัฒนาลักษณะการทํางานลักษณะเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ 
อาจข้ึนตรงกับหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ 
 ๓.๒ การทํางานในอนาคตเพ่ิมความเป็นอิสระมากขึ้น ไม่อยู่ภายใต้การสั่งการของผู้บริหาร
ระดับสูง อาจประยุกต์ใช้รูปแบบการทํางานของผู้ตรวจ หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน
ภาครัฐของ ก.พ.ร. แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกหน่วยจะไปขึ้นกับองค์กรอิสระ ควรดําเนินการปรับบทบาท
ของตนเอง กลไกและระบบการปฏิบัติงาน 
 ๓.๓ ในอนาคตสามารถปรับเช่นเดียวกับต่างประเทศ คือ รายงานตรงกับองค์กรอิสระ เช่น 
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือองค์กรอิสระที่กํากับดูแลประมวลจริยธรรม ประสานกับองค์กรอิสระ



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

โดยตรงกรณีเกิดการละเมิดประมวลจริยธรรมร้ายแรง คณะกรรมการจริยธรรมอาจปรับบทบาทให้เหมือน
คณะกรรมการ ก.พ.ค. 
 ๓.๔ การพัฒนา/ฝึกอบรม 
 คณะกรรมการจริยธรรม : ควรมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม บทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ ก.พ. ให้มีแนวคิดและแนวการปฏิบัติให้ตรงกัน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม การให้คําปรึกษา แนะนําผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับความรับผิดชอบการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมในหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม : ควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมเช่นเดียวกัน 
พัฒนาคล้าย ๆ กับคณะกรรมการจริยธรรม พัฒนาความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ปรับวิธีคิดและวิธีทํางาน 
ส่วนคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่คัดเลือกให้มาดํารงตําแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรม มี
ความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์ กลุ่มงานน้ีต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่หลากหลาย คือมีทั้ง 
นักกฎหมาย นักสังคมศาสตร์ และนักจริยศาสตร์ 

 

 ๔  บทบาทของสํานักงาน ก.พ. และ ก.พ. ควรเป็นอย่างไร 

  ตอบ :  
   ๔.๑ การตรวจสอบประเมินจริยธรรมขององค์กร และข้าราชการในองค์กร ควรมีการประเมิน 
(Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และประกาศให้สาธารณชนทราบ ใน web-site เพ่ือให้องค์กร
ที่ดีได้รับการยกย่อง องค์กรที่อันดับไม่ดีจะได้ปรับปรุงและให้ข้อเสนอนะในการปรับปรุงเช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ 
   ๔.๒ จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ว่าแนวทางการป้องกันและเสริมสร้างควรทําอย่างไร อาจใช้กรณีตัวอย่างเร่ืองทางวินัยที่มีการกระทําผิดมา
ใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน  แนวทางการตรวจสอบว่าควรทําอย่างไร แยกแยะกรณีผิดจริยธรรมโดยตรง
อย่างเดียว เช่น ชอบเถียงบ่อย ๆ ก้าวร้าว หากตรวจสอบพบ ผู้บริหารจะต้องจัดการอย่างไร เช่น ตักเตือน 
หรือส่งไปพัฒนา แต่หากยังไม่เป็นผลก็ต้องย้ายไปทํางานในหน่วยงานที่ไม่  ต้องติดต่อกับประชาชนจะได้ไม่
เกิดการละเมิดและเป็นการป้องกัน ส่วนกรณีทําผิดจริยธรรมและผิดวินัยข้าราชการด้วยน้ันจะต้องจัดการ
อย่างไร  และหากเป็นกรณีทําผิดทั้งจริยธรรม วินัยข้าราชการและกฎหมายอาญาด้วยจะต้องทําอย่างไร 
เป็นต้น 
   ๔.๓ คู่มือผู้บริหารระดับสูงในการรับผิดชอบด้านจริยธรรม : การปรับปรุงระบบ กลไกการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของข้าราชการ เช่น ความล่าช้า ความ
ผิดพลาด ผลลัพธ์ไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมโดยแท้ ผู้บริหารต้องตรวจสอบหน่วยงานของตนเองตลอดเวลา



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมจําแนกว่ากรณีใดเป็นจริยธรรม
โดยตรง ไม่ผิดวินัย ผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการแก้ไข ปรับปรุงระบบ กลไก กระบวนการในการทํางาน 
   ๔.๔ คู่มือข้าราชการท่ัวไป มีตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือให้ประยุกต์ในการปฏิบัติ ไม่ใช่บทบัญญัติ 
   โดยสรุป  เมื่อมีการบริหารจัดการเสริมสร้างจริยธรรมอย่างเข้มข้น เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับข้าราชการจะดีขึ้น และระหว่างข้าราชการเองจะ
ดีขึ้น ความผิดทางอาญาจะน้อยลง ในที่สุดจะเห็นว่าการขาดจริยธรรมของประเทศเหล่าน้ันคือ การขาด
ประสิทธิภาพ ทํางานล่าช้า ได้ผลไม่ดี ไม่มีเรื่องร้ายแรง และประชาคมต้องมีส่วนร่วม ช่วย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

รวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ราชการเองจะต้องโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบทุกเวลา เปิดใจกว้าง 
 
 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  พนัธมุนาวิน  ผู้อํานวยการโครงการวิจัยแม่บท  
การวิจัยและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(๒๕๕๔) 
 

 ๑    แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการในขณะปฏิบัติงาน ทําได้อย่างไร และ 
  กิจกรรมการพัฒนาท่ีจําเป็นควรเป็นอย่างไร 
  ตอบ :   ปัจจุบันประเด็นท้าทายเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  นอกจาก
จะต้องพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานอย่างมีจริยธรรมเพ่ิมขึ้นแล้ว ภายหลังวิกฤตทาง
เศรษฐกิจโลกและของบริษัทเอนรอน พบว่าบุคคลที่เดิมเป็นคนดีกลับเปลี่ยนแปลงมาทําความช่ัว เป็นคลื่น
ลูกใหม่ที่จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ว่าทําไมคนที่ดีจึงเปลี่ยนแปลงกลับทําช่ัว ทําให้มีคนช่ัวมากขึ้นกว่าเดิม 
   การจะพัฒนาใคร อะไร และอย่างไร จะต้องทําการวิจัยและพัฒนา สํารวจ เปรียบเทียบเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร มีทฤษฎีด้านจริยธรรมและจิตพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ้ืนฐาน
สนับสนุน การพัฒนาต้องทําอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง การพัฒนาส่งเสริมให้คนทําความดี จากการวิจัยเชิง
ทดลองพบผลตรงกันว่า จะต้องทําพร้อมกันหลายวิธี เป็นการจัดการแบบองค์รวมพร้อมกันจึงจะสําเร็จ 
   การพัฒนาประเทศไทยมัวแต่ทําตามตะวันตก ซึ่งไม่ได้ผล เน่ืองจากสังคมตะวันตกเป็นสังคม
ที่มีจริยธรรมเข้มแข็งพอสมควร แตกต่างจากสังคมไทยที่จริยธรรมยังไม่เข้มแข็ง นอกจากน้ันขณะน้ีใน
ประเทศไทยนิยมพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมทางศาสนา เน่ืองจากทําง่าย ผู้จัดไม่ต้องเสียเวลาคิดพัฒนา แต่
อาจไม่สําเร็จ วิธีการพัฒนาโดยใช้วิธีการทางศาสนาเหมาะสมกับคนเลื่อมใสศาสนาอยู่แล้ว การวิจัยพบว่า
ต้องใช้ ๒ แบบควบคู่กันไป ขั้นแรกต้องพัฒนาปรับทัศนคติให้ยอมรับการพัฒนาโดยวิธีการทางศาสนา ก่อน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมเข้าร่วมการฝึกอบรม  ขั้นที่ ๒ จึงใช้วิธีการพัฒนาที่เราจัดให้ เช่น วิธีการทาง
ศาสนา วิธีการทางจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ 
   การจัดกิจกรรมการพัฒนาให้ได้ผลดีไม่ได้อยู่ที่ตัวกิจกรรม แต่ขึ้นกับวิธีการด้วย เช่น ต้องไม่
บังคับให้ทุกคนต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน ถ้าจะให้เข้าร่วมต้องปรับทัศนคติ ชักจูง สื่อสารให้เห็นชัด 
เห็นชอบในกิจกรรมที่จะได้รับ กลยุทธ์ เช่น รุ่นที่ ๑ เลือกผู้ที่มีทัศนคติดีต่อกิจกรรมเข้าอบรม รุ่นที่ ๒  
รออยู่และได้รับคําบอกกล่าวจากผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๑ ว่าดีก็จะอยากเข้าอบรมบ้าง 
   การพัฒนาจริยธรรมต้องสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเน้ืองานคือ พัฒนาขณะทํางาน ส่งเสริม
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชาที่จะพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชาขณะทํางานโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
การฝึกอบรมต้องพัฒนาจิต ๘๐ % พัฒนาพฤติกรรมแค่ ๒๐ % เทคนิคไม่เน้นการบรรยาย หลักการสร้าง

บทสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง   
แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมจริยธรรมข้าราชการ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

คนดีคือ ต้องสร้างชีวิตที่เป็นสุขให้เขา (Well-being) ตัวอย่างง่ายๆ เวลาจะไปขอบริจาคเงินเพ่ือการกุศล 
ใด ๆ หากไปขอบริจาคขณะเขามีความสุข เขาจะบริจาค หากไปขอบริจาคขณะเขามีความทุกข์ เครียด 
อารมณ์ไม่ดี เขาจะไม่บริจาค 

 ๒ แนวทางการพัฒนาผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ข้าราชการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
  ของข้าราชการ 
  ตอบ :  กลุ่มคณะกรรมการจริยธรรม :  ขณะน้ียังไม่มีคําตอบ เน่ืองจากยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ
คณะกรรมการจริยธรรม ด้วยคุณสมบัติที่คณะกรรมการเป็นผู้ใหญ่มาก เคยดํารงตําแหน่งผู้บริหาร อาจไม่
เหมาะจะพัฒนาโดยตรง ให้ทําการพัฒนาลักษณะเดียวกับผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดี ควรพัฒนา
ลักษณะไม่เป็นทางการมากกว่าเป็นทางการ 
   เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ไป ๓-๕ ปี และมีข้อมูลมากพอ ควรทําการวิจัยและ
พัฒนา หรือวิจัยเปรียบเทียบคณะกรรมการต่างกระทรวง 
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : ใช้วิธีการพัฒนานักพัฒนา และให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความจําเป็นในการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันการละเมิด
จริยธรรมว่า วิธีใดได้ผลกับคนประเภทไหน ศึกษาเพ่ืออนุรักษ์คนดีขณะนี้สําคัญมากเนื่องจากในสังคมยุค
ปัจจุบันพบว่า คนดีอาจเปลี่ยนเป็นช่ัวได้ ศึกษาว่า Moral Disengagement เกิดขึ้นได้อย่างไร พิสูจน์หา
สาเหตุ จัดการที่สาเหตุ และผลของการพัฒนา 
   กลุ่มผู้บริหาร : ควรพัฒนาการเป็นต้นแบบที่ดี การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นําสําคัญมาก
หากผู้นําดี องค์กรจะอยู่รอดและข้าราชการจะดีตามไปด้วย 
   ขอให้ศึกษาเทคนิค วิธีการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ได้เขียนเอกสารให้กับสํานักงาน ก.พ.ไว้แล้ว  
 

 ๓ แนวทางการพัฒนาข้าราชการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ  

  ตอบ :  ก่อนอ่ืนขอให้ความเห็นว่า วิธีการลงโทษเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผล และอาจกลับได้ผลในทาง
ตรงกันข้ามกับที่องค์กรคาดหวัง อาจเป็นดาบสองคม ทําให้การกระทําผิดที่อยู่ในที่มืดออกมาที่สว่าง  
คนรับทราบทั่วกัน จะมีคนบางกลุ่มเลียนแบบ เป็นการส่งเสริมให้คนทําช่ัวในทางอ้อม และทําให้คิดหา
วิธีการในการทําช่ัวที่แยบยลข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งกฎระเบียบก็ตามไม่ทัน 

   Code of Ethics  เป็นการใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการเสริมสร้างการทําความดี และป้องกัน
การทําความช่ัว ตัวอย่างเช่น การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน ในอดีตให้ไปแก้ที่สภาพแวดล้อม คือ สภาพรถ 
สภาพถนน ไม่ได้ป้องกันที่คน ผลคือ ล้มเหลว  ปัจจุบันประเทศไทยเน้นแก้ที่พฤติกรรมโดยตรง คือ เมาไม่
ขับ ง่วงนอนให้จอดนอน เป็นเชิงลบ ไม่ได้ผลอีก ประเทศไทยมีการวิจัยเน้นให้ใช้หลักจิตวิทยาสังคมมา



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ แต่มัวไปตามตะวันตกอยู่ ค.ศ. ๑๙๙๐ ตะวันตกเน้นการพัฒนาโดยใช้จิตวิทยาสังคม
แล้ว แต่ไทยก็ตามเขาไม่ทันมัวแต่เน้นพฤติกรรมโดยตรง ฝ่ายพัฒนาของประเทศยังหลงทาง แทนที่จะ
แสวงหาแนวทางของตนเองซึ่งมีมาก่อนประเทศตะวันตก 

 แม้แต่การแก้ไขคือ การรักษา ขณะน้ีแม้แต่รักษาคนไข้โรคจิต ทางด้านตะวันตกทําการวิจัยและ
เลิกพ่ึงการรักษาด้วยยาแล้ว ต้องสร้าง well-being, Quality of Life ดังน้ัน การลงโทษรุนแรงหรือเพียง
การประจาน เป็นเร่ืองทําได้ง่าย ทางจิตวิทยาพบว่าเป็นการลดความเครียดของผู้มีอํานาจลงโทษหรือผู้
ประจานขณะนั้น แต่กลับทําให้ผู้ถูกลงโทษและหรือถูกประจานไม่มีทางกลับมาทําความดี หรือหมดหวังต่อ
สังคม แต่อาจกลับไปทําช่ัวย่ิงกว่าที่เคยทํามา 

 การพัฒนาผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือเรียกว่าคนทําผิดทําช่ัวต้องทํา ๒ ขั้น คือ ๑) เอาน้ําเสีย
ออกเสียก่อน  ๒) เติมนํ้าดีลงไป  ดังน้ัน ก่อนอ่ืนต้องวิเคราะห์ว่าการฝ่าฝืนเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น การรับ
เงินสินบนอะไร เป็นสาเหตุ มีผู้จ่ายเงิน-นําเงินมาล่อใจ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อาจไม่ใช่
ความผิดของเขา ๑๐๐ % ไม่ควรใช้วิธีกําจัดบุคคลที่ทําผิด ควรใช้แนวทางหาสภาพที่เอ้ืออํานวยให้ทําดีทั้ง
ภายในจิตใจและภายนอก สภาพหรือสถานการณ์อะไรขัดขวางไม่ให้ข้าราชการทําดีต้องจัดการ 

 ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย คือ บุคคลขยันทํางานด้วยเจตนาดี แต่ผลลัพธ์กลับไม่ดี ก็ไม่ควรถูกลงโทษ 
ไม่เช่นน้ันข้าราชการอ่ืนจะไม่อยากทํางานเต็มที่ไปด้วย  การออกกฎระเบียบเพ่ือลงโทษคนโดยเหมารวม ไม่
ควรทํา ควรแก้ไขกฎระเบียบที่ขัดแย้ง ขัดขวางไม่ให้คนทําดี เน่ืองจากกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทํางาน ป้องกันคนทําช่ัวไม่ได้ คนที่ต้ังใจทําช่ัวจะหาลู่ทางทําช่ัวได้เสมอ แต่คนที่ต้ังใจทําดีกลับทํางานไม่ได้
แสดงว่ากฎระเบียบเช่นน้ีไม่มีประโยชน์ ผู้ออกกฎ ระเบียบ ควรรับผิดชอบลงโทษตนเอง 

 สําหรับขั้นที่สอง คือ ขั้นพัฒนา ต้องเสริมสร้างสภาพที่เอ้ืออํานวย ส่งเสริมให้บุคคลทําความดี
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง จะได้ไม่เหลือเวลาไปทําความช่ัว ให้ส่งเสริมที่จิตใจทําด้วยบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยโดย
ผู้บังคับบัญชา รัก สนับสนุน และมีความเป็นกลาง 

 การศึกษาวิธีการพัฒนาให้บุคคลเสียสละทําเพ่ือส่วนรวมโดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน สิ่งตอบ
แทนคือ ความสุขที่ได้ทําดี ควรทําการศึกษาจากบุคคลตัวอย่างของประเทศที่เป็นประชาชนธรรมดา เช่น 
ทําไมบุคคลอายุเกือบ ๘๐ ปี จึงเสียสละอุทิศตนสร้างฝายให้ชุมชนด้วยความต้ังใจไม่เคยย่อท้อที่จะทําความ
ดี หรือปลูกป่าด้วยตัวคนเดียว ทํามาโดยสม่ําเสมอ เป็นเวลานานอย่างไม่ย่อท้อ และภายหลังมีบุคคลมา
ช่วยกันทําเลียนแบบความดี หรือเกษตรกรที่คิดหาวิธีการปลูกพืชไร่ ผสมผสาน ใช้วิธีการธรรมชาติในการ
ป้องกันกําจัดแมลง ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยังช่วยพัฒนาเกษตรกรในชุมชน 
กลายเป็นผู้นําเกษตรที่ชุมชนยกย่องสรรเสริญ ทําไมบุคคลเหล่าน้ีจึงทําความดีโดยไม่ย่อท้อ เสียสละและ
ช่วยพัฒนาชุมชน ประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน  ดังน้ัน การส่งเสริม พัฒนาให้ข้าราชการมีจริยธรรม
จะต้องพัฒนาอย่างครบ พร้อมกันอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมสภาพที่เอ้ืออํานวยให้คนทําดีโดยเน้นคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 


