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เนื้อหาของหลักสูตร 
  หลักสูตร Transparency and Good Governance in Public Service เปนความรวมมือระหวาง

ประเทศสิงคโปรและชิลี มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (HR.) โครงสรางสวนราชการ และการ

สรางประเทศใหมีความโปรงใส ปรัชญาและรากฐาน ตลอดจนการปองกันและการปราบปรามคอรรัปชัน กรณี

การพัฒนาผังเมืองของสิงคโปร ความโปรงใส มาตรการจูงใจในการพัฒนาราชการของชิลี ระบบนักบริหาร

ระดับสูง เนนความโปรงใสโดยอาศัยเทคโนโลยี e-government และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสรางอนาคต

ของประเทศสิงคโปรและชิลี 

  ในการดําเนินการอบรม ประกอบดวยการบรรยายและการดูงาน ตัวอยางเนื้อหาบางสวนเกี่ยวของกับ

นโยบายการเปลี่ยนโฉมแมน้ําของสิงคโปร การจัดการน้ํา (water management) นําน้ําทะเลมาแปรใหเปนน้ํา

ใช นําน้ําใชแลวมาปรับสภาพเพื่อใชซ้ํา เพื่อใหคนในประเทศมีน้ําใชเพียงพอ จากอดีตมีปญหาขาดแคลนน้ํา 

และการทําโรงบําบัดน้ําทําใหแมน้ําสิงคโปรเปนน้ําที่สะอาด เปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ การ

สรางทัศนคติ สรางความฝนใหคนในประเทศมีครอบครัวที่อบอุน โดยแนวทางของประเทศสิงคโปรเปน

แนวทางที่ใชมาตรการกฎหมายลงโทษอยางรุนแรงและจริงจัง สวนประเทศชิลี เนนมาตรการดานการใหรางวัล

มากกวาการลงโทษ เพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ทั้งการศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐาน และความโปรงใส 

ปองกันการทุจริต  

 

ประเทศสิงคโปร  
  ประเทศสิงคโปร เปนเมืองเล็กๆ ที่นายกรัฐมนตรีที่เปนฮีโรของชาวสิงคโปร นายลีกวนยู เคยขนาน

นามวา Garden city หรือเปนประเทศที่เปนเหมือนสวนเล็กๆ อยูทามกลางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร

แปซิฟก เปนประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร “น้ํา” ที่ตองมีการบริหาร

จัดการอยางยิ่งใหญในระดับประเทศ โดยการจัดซื้อน้ําจากประเทศมาเลเซีย การใชเทคโนโลยีมาใชบําบัดน้ํา

เสีย เพื่อนํากลับมาใชใหม และเปลี่ยนน้ําทะเลมาเปลี่ยนเปนน้ําจืด ประเทศสิงคโปร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 

๕,๖๐๗,๓๐๐ คน เปนพลเมืองของประเทศ ๓,๔๐๘,๙๐๐ คน นอกนั้นลวนเปนชาวตางชาติที่เขามาประกอบ

ธุรกิจในเมือง พลเมืองสิงคโปรมีความหลากหลาย ประกอบดวย ๓ เชื้อชาติใหญๆ คือ จีน ๗๔% มาเลเซีย ๘% 

และอินเดีย ๓% (แยกที่อยูอาศัยเปนโซนของแตละเชื้อชาติ) และเปนประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของ

ประเทศอังกฤษ ปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคของนายลีกวนยู เปนยุคที่มีผูนําการเมืองเขมแข็ง สามารถพัฒนา

ประเทศใหกาวหนาในหลายๆ ดาน จากประเทศเล็กๆ ที่มีความยากจนและเคยมีการคอรรัปชันมากในอดีต 



โดยในป ๑๙๖๐ ประชากรยังขาดแคลนที่อยูอาศัย มีเพียง ๘% ของประชากรทั้งหมดที่มีบานเปนของตนเอง 

แตในป ๑๙๘๕ ประชากรที่มีบานของตนเองมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง ๘๔ % และปจจุบัน ประชากรมีบานของ

ตัวเองถึง ๙๐.๕% จากประเทศที่มีทรัพยากรนอยมาก มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา และตอง

ตอสูกับปญหาความยากจนตลอดเวลา สามารถสรางการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางประเทศใหม ใหมีความโปรงใส 

ยุติธรรม เปนเมืองที่มีความทันสมัย พรอมรับกับความตองการของประชาชนในประเทศและประชาคมทั่วโลก  

 

ระบบราชการของประเทศสิงคโปร 

  ระบบราชการของสิงคโปร มีบทบาทสําคัญในการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติอยางแทจริง โดย

ยึดถือความเปนธรรมมากกวาความเปนกลาง และดําเนินงานภายใตความเขาใจในความแตกตางของเชื้อชาติ

และศาสนาที่มีถึง ๓ สวนใหญๆ ดังที่ไดกลาวไวแลว ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่ง

เปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก โดยมีผูนําที่มีพันธสัญญา มีการสื่อสารและมีความกลาหาญในการปฏิบัติ  เนนการ

สรางทัศนคติ (Attitude) ของประชาชนในประเทศใหมีความกลาเปลี่ยนแปลง และยอมรับในความเปนอิสระ

หลังจากไดรับอิสระจากประเทศอังกฤษ เนนใหขาราชการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของประชาชน

และนํามาปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ทําใหประชาชนมีความกินดีอยูดี มีที่อยูอาศัยของ

ตนเองโดยเปนนโยบายเรงดวน เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไรบาน การทํางานระบบราชการอยู

ภายใตระบบคุณธรรม (Meritocracy) ที่หมายถึงการมีอํานาจเฉพาะเทาที่ตนเองรับผิดชอบ ในตําแหนงของ

ตนเอง ไมใชเปนลูกของใคร โดยมีการพัฒนาทักษะและความรูเพื่อความกาวหนาในการทํางานตลอดเวลา

เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปจจุบัน กลุมขาราชการรุนใหม อายุนอยเปน 

talent เฉลี่ยประมาณ ๒๘ ป 

  นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร ขาราชการมีการเกษียณอายุ ๖๘ ป เนนการทํางานหนักเพื่อเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ เนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มอีัตราการมีงานทําของประชากรสิงคโปรสูง สรางสถานศึกษาที่ทันสมัย 

การคมนาคมขนสง ความกาวหนาของการรักษาพยาบาล การแขงขันและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของ

ประเทศ จากความโปรงใสและความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ ทําใหสิงคโปรไดรับคะแนนดัชนีความโปรง

นานาชาติในอันดับที่ ๑ ในอาเซียน และอันดับ ๒ ใน ๑๓๘ ประเทศ แตอยางไรก็ตามก็ยังมีกรณีความไม

โปรงใส โดยเฉพาะในดานการใหสินบนของภาคเอกชน ซึ่งมีการปองกันและปราบปรามโดยหนวยงาน ปปช. 

ชื่อ CPIB ตรวจพบโดยปที่ผานมา มีกรณีการใหสินบนจํานวน ๘๗๗ กรณี ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ควบคุมได  

การปองกันคอรรัปชันของสิงคโปร อยูในคําขวัญที่วา Not a Matter of Virtue, But of Necessity หรือ 

ความโปรงใสไมใชความดีงาม แตเปนความจําเปน ประเทศสิงคโปรจะอยูรอดไดเพราะมีการปองกันคอรรัปชัน 

จึงตองมีการใชกฎหมายลงโทษอยางรุนแรง แมกระทั่งการทิ้งขยะ หรือเรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน การไมกด 

ชักโครกในหองน้ํา ก็ถูกปรับในราคาแพง เปนตน  



 
(คะแนนความโปรงใสจาก Transparency International ป ๒๐๑๖) 

 

  การสรางความโปรงใสของสิงคโปร เริ่มตนที่ผูนํา ความเปนผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญมาก (Leadership) 

เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงจากบนลงลาง เพื่อเปนตัวอยางที่ดี และเปนเรื่องที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของไมใชเรื่องของ

คนใดคนหนึ่ง ซึ่งขาราชการที่ดี นอกจากตองทําใหตัวเองดีแลว ยังตองพูดใหเพื่อนรวมงานไมคอรรัปชันอีกดวย 

โดยกลาววา คนสิงคโปร รวยเพราะไมจายสินบน ไมสูญเสีย และไมขโมย โดยเริ่มตนจากนโยบายการจาย

เงินเดือนขาราชการในระดับสูง แตอยางไรก็ตาม ก็ไมสูงกวาภาคเอกชน ราชการสิงคโปร ถือเปนการทํางาน

ดานการใหบริการ แตเนนการใหบริการบนพื้นฐานของความถูกตองและมีเหตุผล อยางมีความเห็นใจและ

เคารพตอประชาชนที่รับบริการ ดวยความสุภาพ แตไมใชวาตองทําตามความเรียกรอง หรือความตองการของ

ประชาชนในทุกสิ่งทุกอยางตลอดเวลา โดยขาราชการในสิงคโปรจะถูกระบบการประเมินการทํางานใน ๕ กลุม 

คือ กลุม A B C D E โดยกลุม A ถือเปนกลุมที่มีผลการปฏิบัติดี ไดรับโบนัส ๓-๖ เดือน กลุม B ไดรับโบนัส ๒-

๔ เดือน และกลุม C ไดรับโบนัส ๑-๒ เดือน สวนกลุม D ไมไดรับ แตอยูในกลุมเสี่ยงที่จะถูกออก สวนกลุม E 

คือกลุมที่ใหออก exit นอกจากนั้น ราชการสิงคโปร มีการฝกอบรมและพัฒนาคนละ ๑๐๐ ชั่วโมงตอป 

(ประมาณวันละ ๖ ชม. จํานวนประมาณ ๑๖ วัน) และถือเปนความรับผิดชอบของทั้งตัวขาราชการเองและ

ผูบังคับบัญชา       

  ความโปรงใสของสิงคโปรที่เปนรูปธรรม พบไดในยุทธศาสตรชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการซื้อ

ขายที่ดิน พืน้ที่ของสิงคโปรที่นําขึ้นเว็บไซต เปดใหตางชาติสามารถเขามาซื้อขายไดในจํานวน ๒๐% ของที่ดิน

ทั้งหมด โดยอีก ๘๐% เปนที่ดินที่รัฐบาลของสิงคโปรเปนเจาของ ซึ่งอยูใน Master plan ดาน Land 

Management         

 

ประเทศชิลี  

  ประเทศชิลีเนนการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมสูประเทศที่มีความทันสมัยในการใชเทคโนโลยี 

เปนประเทศที่มีสินคาเกษตรสงออกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในระดับโลก คือ ไวน ที่มีคุณภาพสูงจากที่มีการปลูก

องุนเปนจํานวนมาก รวมทั้งผลไมอื่นๆ มีสภาพภูมิประเทศสวยงามทั้งภูเขา ทะเล เนื่องจากเปนลักษณะยาว



เหมือนทอนไมเลียบขอบทะเลดานซาย สวนดานขวาติดกับประเทศเพื่อนบาน หรือทางตะวันออก ติดกับ

ประเทศอารเจนตินา ประชากรพูดภาษาสเปนเปนภาษาหลัก และพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ซึ่ง

ประชาชนสูงวัยบางสวนอาจจะพูดภาษาอังกฤษไมคลองนัก 

 

ราชการของประเทศชิลี 

 

 
(คะแนนความโปรงใสจาก Transparency International ป ๒๐๑๖) 

 

   ประเทศชิลีปจจุบันเนนการใชเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อใหการเขาถึงขอมูลขาวสารและการใหบริการที่ดี

ขึ้นแกประชาชน เปน Digital Government ทําใหประเทศมีความโปรงใสเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความ

เชื่อถือของประชาชน โดยเนนวา ความเชื่อม่ัน Trust เปนสิ่งสําคัญที่สุด  

  ระบบราชการของประเทศชิลี เนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ แมวาจะไดรับคะแนน CPI 

จํานวนไมสูงมากเปนอันดับตนๆ อยูในอันดับที่ ๒๓ แตก็มีความพยายามในการยกระดับของประเทศใหดียิ่งขึ้น 

โดยเนนระบบนักบริหารระดับสูง SES เนนการแขงขันในการทําหนาที่ the functional contest เพื่อเปน

แรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมใหม จูงใจและเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใหมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหยี่ยว   

ที่ตองสละกรงเล็บอันหนาแข็งเพื่อความอยูรอดตอไปในอนาคต 

  ตัวอยางการใหรางวัลในระบบราชการชิลี มีการแบงรางวัลเปน ๓ ระดับ คือ รางวัลที่ ๑ เปนการ

แลกเปลี่ยนดูงานใน OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 

เปนองคกรระหวางประเทศของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว รางวัลที่ ๒ เปนการแลกเปลี่ยนดูงานในลาติน

อเมริกา และรางวัลที่ ๓ เปนการแลกเปลี่ยนดูงานในอเมริกาใต เปนตน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7


  แตอยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจในปจจุบันพบวา ชาวชิลี ไมมีความไววางใจในผูอื่น ๘๔% และมี

เพื่อนสนิทไวใจไดนอยลงจากในอดีต โดยมีเพื่อนสนิทเฉลี่ยเพียงแค ๒ – ๕ คน ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะเปนผลพวง

จากการใชเทคโนโลยีในปจจุบัน  

  ปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูความโปรงใสของชิลี ไดแก ๓ ปจจัยคือ นโยบายทางการเมือง การ

พัฒนาเทคโนโลยี E-government และการจัดการดานเอกสาร เดิมชิลีมีการจัดการเอกสารทางราชการลาชา

มาก ไดมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใหมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดเร็วขึ้น ประชาชนแมกระทั่งเด็กเล็กๆ ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น กลาประทวงกรณีการทุจริตของ

ตํารวจ หรือนโยบายดานการศึกษาของชิลี      

      

สรุปขอคิดเห็น ประโยชน ขอเสนอแนะในการสงเสริมจริยธรรม 

  การสงเสริมจริยธรรม ตองวางเปาหมาย สรางทัศนคติใหทุกคน และมีมาตรการที่จริงจัง ดังนี้  

๑. การเปลี่ยนแปลง สรางความโปรงใสและการบริหารจัดการที่ดี ควรเริ่มจากการวิจัย รับฟง 

ความคิดเห็นจากประชาชน แลวนําความตองการของประชาชนมาทําใหสําเร็จ ตรงกับความตองการ

ของทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและประชาคมโลก (สมัยที่ชิลีมีการเปลี่ยนแปลง เคยเชิญทูตและ

ชาวตางชาติตางๆ มารับฟงในสภา และใหขอคิดเห็นตอการพัฒนาของชิล)ี  และสิงคโปรก็เริ่มจากการ

รับฟงความตองการของประชาชน 

๒. ผูนําเปนแบบอยางสําคัญ การไมทุจริต หรือมีความโปรงใส ผูนําตองเอาจริงเอาจัง (ลีกวนยู-สิงคโปร 

เปดเผยจดหมายลาตายของเพ่ือนท่ีทุจริต แลวแสดงความรับผิดชอบดวยการฆาตัวตาย ผูบรรยายของ

สิงคโปรกลาววา เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงวา แมเปนเพื่อนรักกับผูนํา ก็ไมสามารถชวยเหลือใหพนผิดได 

เปนความเขมขนจริงจังของกฎหมายที่ไมปลอยใหผูกระทําผิดลอยนวล และเปนแบบอยางที่ด)ี  

๓. มาตรการที่ลงโทษที่จริงจัง และมาตรการจูงใจที่เราใจ การลงโทษปรับในสิงคโปรเปนที่เกรงขาม 

เนื่องจากกฎหมายเอาจริงเอาจัง มีการตรวจสอบเขมงวด สวนมาตรการจูงใจ การใหโบนัส เงินเดือน 

และการแลกเปลี่ยนดูงานในประเทศตางๆ นอกจากจะใหขาราชการไดพัฒนาตนเองแลว ยังเปน

สิ่งจูงใจที่ไดผลมาก 

 

ภาพบรรยากาศการรับฟงบรรยาย การดูงานในพิพิธภัณฑการบริหารจัดการน้ํา และการวางเมืองที่โปรงใส 

บรรยากาศลองแมน้ําสิงคโปรที่ปรับปรุงจากสภาพแมน้ําเสียเปนแมน้ําใสยามค่ําคืน และการเลี้ยงตอนรับผูเขา

อบรมของเอกอัครราชทูตชิลีประจําประเทศสิงคโปร 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ขอขอบคุณ ผูบรรยายจากประเทศสิงคโปร    

David Ma, Associate Trainer, Civil Service College 

Chua Cher Yak , Former Director /CPIB  

Tan Chai Ying , Head of Investigations Policy /CPIB 

Joseph Lau, Associate Trainer, Civil Service College  

Sarojini Padmanathan, Associate Trainer, Civil Service College 

 

และผูบรรยายจากชิลี  

Carola Diaz, HR Analyst 

Magdalena Rojas, Chief of Staff , Chilean Civil Service  

Sergio Hormazabal, Oversight Dept. Analyst, Council for Transparency 

Hector Oyarce, Consultant, Modernization and Digital Gov. Unit, of the Ministry General 

Secretariat of the Presidency of Chile 

 

 

              

*********************** 




