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Promoting ethics for government 
officials in Thailand

ธัันยพร สุุนทรธัรรม1  

จอมเดช ตรีเมฆ2 

และ ชวนัสุถ์์ เจนการ3

บทคััดย่่อ 

  งานวิจัยฉบัับันี�เป็็นงานวิจัยเชิงคุุณภาพ มีวัตถุ์ป็ระสุงค์ุเพ่�อวิเคุราะห์์สุภาพ

แวดล้อมการสุ่งเสุริมจริยธัรรมสุำาห์รับัข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย

เพ่�อทบัทวนปั็จจัยที�มีผลต่อการสุ่งเสุริมจริยธัรรมข้องข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ

ในป็ระเทศไทย และเพ่�อเสุนอแนวทางการสุง่เสุรมิจริยธัรรมและรปู็แบับัการข้บััเคุล่�อน

งานด้านการสุ่งเสุริมจริยธัรรมสุำาห์รับัข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย 

เก็บัข้้อมูลผ่านการจัดป็ระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำานวน 3 คุรั�ง โดยมีผู้เข้้าร่วม

ป็ระชุมป็ระกอบัด้วยข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย ได้แก่ ข้้าราชการ

การเม่อง,ข้้าราชการพลเร่อนสุามัญ (กพ.), ข้้าราชการคุรูและบัุคุลากรทางการศึกษา,

ข้้าราชการพลเร่อนในสุถ์าบัันอุดมศึกษา, ข้้าราชการตำารวจ, ข้้าราชการทห์าร, 

เจ้าห์น้าที�รฐัสุ่วนท้องถิ์�นห์รอ่ข้้าราชการกรุงเทพมห์านคุร, เจ้าห์น้าที�รฐัวิสุาห์กิจ, เจ้าห์น้าที�

องคุก์ารมห์าชน ผลการวิจยัพบัว่า การสุร้างมาตรฐานทางจริยธัรรมจะต้องมมีาตรฐาน

เดยีวกนัในกลุม่เจา้ห์นา้ที�รฐัทกุป็ระเภท โดยไมม่ขี้อ้ยกเวน้ เริ�มจากการที�รฐับัาลเป็น็ผูน้ำา

1,2 อาจารย์ป็ระจำาวิทยาลัยสุห์วิทยาการ มห์าวิทยาลัยธัรรมศาสุตร์ 
3 อาจารย์ป็ระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสุังคุม  มห์าวิทยาลัยรังสุิต
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ทางจริยธัรรม ออกคุำาสุั�งให์้ห์น่วยงานเตรียมคุวามพร้อมและคุวามร่วมม่อในการร่วม

บัริห์ารงานภาคุรัฐอย่างมีจริยธัรรม โดยไม่มีข้้อกังข้า ห์ร่อตั�งคุำาถ์ามกับัการดำาเนินงาน

สุ่งเสุริมจริยธัรรม รณรงคุ์เป็ลี�ยนแนวคุิดระดับัข้องการกระทำาผิดให์้มีแคุ่การกระทำาถ์ูก

ที�เป็น็ฝัั่�งข้าว และการกระทำาผดิที�เป็น็ฝัั่�งดำา จะไม่มกีารยอมรับัการทำาผดิสุเีทาอีกต่อไป็

 ผลักดันให์ใ้นห์น่วยงานนำาห์ลักจริยธัรรมมาใช้ในการบัริห์ารทรัพยากรบัุคุคุลคุวบัคุู่ไป็

กบััเสุน้ทางการเตบิัโตทางอาชีพ เจ้าห์นา้ที�ข้องรฐัที�มคีุวามป็ระพฤตติามมาตรฐานทาง

จรยิธัรรมคุวรที�จะไดร้บััการสุนับัสุนนุในรูป็แบับัตา่ง ๆ  ไม่ให์คุ้วามพยายามนั�นสุญูเป็ลา่  

สุรา้งกลไกและเคุรอ่ข้า่ยการรว่มตรวจสุอบัการกระทำาผิดจริยธัรรมข้องเจา้ห์น้าที�รัฐ เป็ดิ

โอกาสุให์้ป็ระชาชน ภาคุป็ระชาสุังคุม และสุ่�อมวลชนเข้้ามา ร่วมตรวจสุอบัและกดดัน

ไม่ให์้มีการกระทำาผิดจริยธัรรมในกลุ่มเจ้าห์น้าที�รัฐเกิดข้ึ�น

คัำ�สำำ�คััญ: จริยธัรรม, ข้้าราชการ, ธัรรมาภิบัาล
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Abstract

  This study was a qualitative research whose objectives were to 1) exam-

ine the context of moral and ethical promotion for civil servants and government 

officials in Thailand, 2) investigate factors influencing the promotion of morals 

and ethics, and 3) suggest a guideline as well as a driven model for promoting 

morals and ethics. Data were gathered through a focus group discussion which 

has been held for three times. The participants included political officials, civil 

servants, government teachers and education personnel, civil servants in the 

educational institutions, police officers, soldiers, local government officials and 

Bangkok government officials, state enterprise officials, and public organization 

officers. The results showed that the moral and ethical standard for all groups 

of government officials should be the same. The government should act as a 

moral and ethical leader and promote the development of strong work ethics 

in all sectors. In addition, the government should encourage all officials to 

change their perspectives towards committing a crime in the sense that grey 

areas should no longer exist. Each sector also needs to implement the moral 

and ethical principles in the management of human resource and support the 

officials who behave ethically so that their good intentions would not be wasted. 

Furthermore, people, the civil society, and the mass media should be able to 

take part in the assessment of morals and ethics of the government officials in 

order to prevent the officials from committing any unethical actions. 

Key words: Ethics, Government Officials, Good Governance
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1. บทนำำ�

  ตามที�รัฐธัรรมนูญแห์่งราชอาณาจักรไทย พุทธัศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคุ

สุาม กำาห์นดให้์รฐัจัดให้์ม ี“มาตรฐานทางจริยธัรรม” เพ่�อให้์ห์น่วยงานข้องรฐัใช้เป็น็ห์ลกั

ในการกำาห์นดป็ระมวลจรยิธัรรมสุำาห์รบััเจา้ห์นา้ที�ข้องรฐัในห์นว่ยงานนั�น ๆ  (สุำานกังาน 

ก.พ., 2555) คุณะรัฐมนตรีในการป็ระชุมเม่�อวันที� 28 สุิงห์าคุม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติ

ห์ลักการร่างพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบักษา, 

2562) มีสุาระสุำาคุัญเป็็นการกำาห์นดมาตรฐานทางจริยธัรรม และกำาห์นดให์้มีคุณะ

กรรมการมาตรฐานทางจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ ซึึ่�งมอีำานาจห์น้าที�ให์คุ้ำาป็รกึษาแก่

องคุก์รกลางบัริห์ารงานบุัคุคุลในการจัดทำาและป็รับัป็รุงป็ระมวลจริยธัรรม การกำาห์นด

ห์ลกัเกณฑ์์การนำาจรยิธัรรมไป็ใชใ้นกระบัวนการบัรหิ์ารทรพัยากรบัคุุคุล รวมถ์งึวนิิจฉัย 

ตีคุวาม ห์ร่อให์้คุวามเห์็นในเร่�องที�ข้ัดแย้งกับัมาตรฐานทางจริยธัรรม ตลอดจนกำากับั 

ติดตาม และป็ระเมินผลการดำาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธัรรมตามที�สุำานักงาน 

ก.พ. เสุนอ และให์้สุ่งสุำานักงานคุณะกรรมการกฤษฎีีกาตรวจพิจารณาก่อนเสุนอสุภา

นิติบััญญัติแห์่งชาติ ในการนี�สุำานักงาน ก.พ. ได้จัดตั�งศูนย์สุ่งเสุริมจริยธัรรมข้ึ�น 

เพ่�อทำาห์น้าที�สุ่งเสุริมคุุณธัรรมและจริยธัรรมให์้แก่ข้้าราชการพลเร่อน และเพ่�อ

พัฒนาองคุ์คุวามรู้ในการข้ับัเคุล่�อนงานด้านการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐที�คุรอบัคุลุม

ข้า้ราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในกำากบััฝั่า่ยบัริห์าร และสุำานกังาน ก.พ. ได้มอบัห์มาย

ให์้คุณะผู้วิจัยจัดทำาโคุรงการศึกษาเพ่�อเตรียมการข้ับัเคุล่�อนมาตรฐานทางจริยธัรรม

สุำาห์รับัเจ้าห์น้าที�ข้องรฐั : การจัดทำายทุธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริม

จริยธัรรมภาคุรัฐ เพ่�อเป็็นข้้อมูลเสุนอต่อคุณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธัรรมและ

คุณะรฐัมนตร ีซึึ่�งงานวจิยัเร่�องการสุ่งการสุ่งเสุรมิจริยธัรรมสุำาห์รบััข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�

ข้องรัฐในป็ระเทศไทยฉบัับันี�เป็็นสุ่วนห์นึ�งข้องโคุรงการที�ได้รับัมอบัห์มายดังกล่าว
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2.  วััตถุุประสำงคั์ก�รวัิจััย่
  1.  เพ่�อวเิคุราะห์์สุภาพแวดล้อมการสุ่งเสุริมจริยธัรรมสุำาห์รับัข้า้ราชการและ

เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย

  2.  เพ่�อเสุนอแนวทางการสุ่งเสุริมจริยธัรรมและรูป็แบับัการขั้บัเคุล่�อนงานด้าน

การสุ่งเสุริมจริยธัรรมสุำาห์รับัข้้าราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย

3.  ก�รดำ�เนำินำก�รวัิจััย่
  งานวิจัยฉบัับันี�เป็็นงานวิจัยเชิงคุุณภาพ เก็บัข้้อมูลผ่านการจัดป็ระชุมกลุ่ม

ย่อย (Focus Group) จำานวน 3 คุรั�ง โดยมีผู้เข้้าร่วมป็ระชุมป็ระกอบัด้วยข้้าราชการ

และเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในป็ระเทศไทย ได้แก่ ข้้าราชการการเม่อง, ข้้าราชการพลเร่อน

สุามัญ (กพ.),ข้้าราชการคุรูและบัุคุลากรทางการศึกษา, ข้้าราชการพลเร่อนในสุถ์าบััน

อดุมศึกษา, ข้า้ราชการตำารวจ,ข้้าราชการทห์าร, เจา้ห์น้าที�รฐัสุ่วนทอ้งถิ์�นห์รอ่ข้า้ราชการ

กรุงเทพมห์านคุร, เจ้าห์น้าที�รัฐวิสุาห์กิจ, เจ้าห์น้าที�องคุ์การมห์าชน โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไป็นี�

  คุรั�งที� 1 การสัุมมนาเชงิป็ฏิิบัติัการ เม่�อวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ.2562  ณ โรงแรม

เซึ่็นทรา บัาย เซึ่็นทารา ศูนย์ราชการ และคุอนเวนชั�นเซึ่็นเตอร์ ถ์.แจ้งวัฒนะ เข้ตห์ลักสุี� 

กรงุเทพมห์านคุร ผูเ้ข้า้รว่ม 88  คุน ทั�งนี�ผูเ้ข้า้รว่มป็ระชมุเป็น็ผูแ้ทนกระทรวง ทบัวง กรม 

และห์นว่ยงานข้องรัฐในสุ่วนกลางที�รบััผิดชอบังานขั้บัเคุล่�อนจริยธัรรมห์ร่อศูนย์ป็ฏิิบัติั

การตอ่ตา้นการทุจรติข้องห์นว่ยงานต่างๆ โดยเน่�อห์าการสัุมมนาเป็น็การวิเคุราะห์์สุภาพ

แวดล้อมการขั้บัเคุล่�อนจริยธัรรม (SWOT Analysis) การทบัทวนป็ัจจัยที�มีผลต่อการ

สุ่งเสุริมจริยธัรรม และรับัฟัังคุวามคุิดเห์็นและข้้อเสุนอแนะให์้การจัดทำายุทธัศาสุตร์

  คุรั�งที� 2 การสัุมมนาเชิงป็ฏิิบััติการ เม่�อวันที� 4 ตุลาคุม พ.ศ. 2562 ณ 

มห์าวทิยาลัยรงัสิุต อำาเภอเมอ่ง จงัห์วดัป็ทมุธัาน ีผูเ้ข้า้รว่ม 32 คุน ทั�งนี�ผูเ้ข้า้ร่วมป็ระชมุ

เป็็นผู้แทนสุ่วนราชการและห์น่วยงานข้องรัฐป็ระเภทอ่�นในพ่�นที�จังห์วัดป็ทุมธัานี โดย

เน่�อห์าการสัุมมนาเป็น็การรับัฟัังคุวามคิุดเห็์นและข้อ้เสุนอแนะให้์การจัดทำายทุธัศาสุตร์

ในมมุมองข้องข้า้ราชการและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐที�ป็ฏิบิัติังานในระดับัพ่�นที�ในสุ่วนภูมภิาคุ
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  คุรั�งที� 3 การสัุมมนาเชงิป็ฏิิบัติัการ เม่�อวันที� 8 ตลุาคุม 2562 ณ โรงแรมรัตนชล 

อำาเภอเมอ่ง จงัห์วดัชลบัรุ ีผูเ้ข้า้ร่วม 30 คุน ทั�งนี�ผูเ้ข้้ารว่มป็ระชุมเป็น็ผูแ้ทนสุว่นราชการ

และห์น่วยงานข้องรัฐป็ระเภทอ่�นในพ่�นที�จังห์วัดชลบัุรี โดยป็ระเด็นเน่�อห์าการสุัมมนา

เน้นการรับัฟัังคุวามคุิดเห์็นเกี�ยวกับักลไกการข้ับัเคุล่�อนการสุ่งเสุริมจริยธัรรมที�ผ่านมา 

และทบัทวนการนำากลไกการขั้บัเคุล่�อนการสุ่งเสุริมจริยธัรรมในรูป็แบับัต่างๆ ทั�งจาก

กลไกตาม พระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ.2562 และต้นแบับัจากต่าง

ป็ระเทศโดยพจิารณาถ์งึคุวามเป็น็ไป็ไดแ้ละคุวามเห์มาะสุมตามบัรบิัทข้องป็ระเทศไทย

  ในการจัดป็ระชุมเชิงป็ฏิิบััติการเพ่�อฟัังคุวามคุิดเห์็นจากผู้มีสุ่วนเกี�ยวข้้องนี�

คุณะผู้วิจัยใช้เทคุนิคุและกระบัวนการ foresight ที�เห์มาะสุมกับัป็ระเด็นนั�น ๆ อาทิ 

Futures Wheel, Scenario Analysis and Planning, Visioning, Back Casting ห์ร่อ 

Road Mapping เข้้ามาอำานวยการป็ระชุมเพ่�อให์้ทุกฝั่่ายร่วมแสุดงคุวามคุิดเห์็นอย่าง

มีสุ่วนร่วม

4.  ทบทวันำวัรรณกรรม
  ในการศึกษาทบัทวนวรรณกรรมเพ่�อจัดทำายุทธัศาสุตร์และขั้บัเคุล่�อน

ยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐในคุรั�งนี�ได้มี

การศกึษาที�ปั็จจยัต่างๆ ที�มบีัทบัาทต่อการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรฐั จากการศกึษาพบัว่า

มีป็ัจจัยที�สุำาคุัญคุ่อ คุวามยุ่งยากซึ่ับัซึ่้อนและการให์้อำานาจเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในการใช้

ดลุยพนิจิทางกฎีห์มายเพ่�อเอ่�อป็ระโยชน์ให้์บัคุุคุลห์นึ�งบัคุุคุลใด นโยบัายและกลไกภาคุรัฐ

ในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมที�มีคุวามชัดเจนและคุรอบัคุลุม กระบัวนการบัริห์ารทรัพยากร

มนุษย์ที�คุรอบัคุลุมตั�งแต่การสุรรห์า ป็ฐมนิเทศ ฝั่ึกอบัรมและพัฒนา ป็ระเมินผลการ

ป็ฏิบิัติังาน ให้์รางวัลและลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในงานจริยธัรรมนั�นบัทบัาทข้องการ

บัริห์ารงานบัุคุคุลนั�นคุรอบัคุลุมถ์ึงมาตรการคุวบัคุุมป็้องกันผลป็ระโยชน์ทับัซึ่้อนและ

การละเมิดจริยธัรรมภายห์ลังพ้นจากตำาแห์น่งด้วย ภาวะผู้นำาทางจริยธัรรมทั�งบัทบัาท

ข้องการเป็็นแบับัอย่างและสุร้างคุวามเข้้ารู้คุวามเข้้าใจเกี�ยวกับัป็ระเด็นทางจริยธัรรม 

ทัศคุติ คุ่านิยม ข้องบัุคุลากรทางจริยธัรรม และท้ายที�สุุดการสุ่งเสุริมจริยธัรรมจำาเป็็น

จะต้องคุำานงึถ์งึบัริบัทแวดล้อมและปั็จจยัทางสุงัคุมอ่�น เช่น ระบับัอปุ็ถ์มัภ์ การคุอรัป็ชนัเชงิ

นโยบัาย การแข้่งข้ันที�ไม่เป็็นธัรรม การศึกษา คุรอบัคุรัว วัฒนธัรรม เป็็นต้น ซึ่ึ�งป็ัจจัย

ต่างๆ ดังกล่าวเห์ล่านี�จะถ์ูกใช้เป็็นเคุร่�องม่อในการทดสุอบัคุวามสุัมพันธั์ข้องป็ัจจัย
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ต่อการสุ่งเสุริมจริยธัรรม และใช้เป็็นโจทย์ในการกำาห์นดเคุร่�องม่อและแนวนโยบัายที�

เห์มาะสุมในการกำาห์นดยทุธัศาสุตรแ์ละข้บััเคุล่�อนนโยบัายดา้นมาตรฐานทางจรยิธัรรม

และการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐในคุรั�งนี�ด้วย

  4.1  ภ�วัะผู้้�นำำ�เชิิงจัริย่ธรรม (Ethical leadership)

  คุณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสุตร์ร่วมสุมัย อธัิบัายว่า ภาวะ

ผู้นำาเชิงจริยธัรรม (Ethical leadership) ห์มายถึ์ง คุุณลักษณะผู้นำาที�มีจริยธัรรม มี

จิตสุำานึก เจตคุติ และพฤติกรรมที�นำาห์ลักเกณฑ์์จริยธัรรมมาใช้ในกระบัวนการบัริห์าร

จัดการ และรับัผิดชอบัในการพัฒนาจริยธัรรมทั�งข้องตนเองและผู้อ่�น ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธัรรมต้องมีเจตคุติและแนวทางการทำางานที�มีผลต่อคุวามสุำาเร็จตามวัตถ์ุป็ระสุงคุ์ 

การเห์น็คุณุคุา่ข้องงาน มคีุวามซึ่่�อสุตัย์ ข้ยันห์มั�นเพยีร ไม่ท้อถ์อย ทำางานเป็น็ทมี ป็ฏิิบัติั

ตามกฎีห์มายและระเบัียบัต่าง ๆ  มีจิตอาสุา รับัผิดชอบั เสุียสุละเพ่�อป็ระโยชน์สุ่วนรวม

 และป็ฏิิบััติตนตามแบับัแผน จรรยาบัรรณแห์่งวิชาชีพ  สุิ�งต่าง ๆ เห์ล่านี�บัางกรณีไม่

ไดร้ะบัเุป็น็ลายลักษณอ์กัษร แต่เป็น็คุณุธัรรมที�ผูน้ำาคุวรยึดถ์อ่และป็ฏิิบัติัอยู่เสุมอ การ

ตดัสุนิเกี�ยวกบััจรยิธัรรมมกัเป็น็การตรวจสุอบัผลที�ไดว้า่เป็น็ไป็ตามวตัถ์ปุ็ระสุงคุห์์รอ่ไม่ 

ข้อบัเข้ตคุวามคุงที�ข้องพฤตกิรรมจะเป็น็การตรวจสุอบัมาตรฐานคุณุธัรรมและผลตาม

มากบััตนเองและผู้อ่�น ซึ่ึ�ง จนิดารตัน ์โพธันิอก (2559) ไดน้ำาเสุนอถ์งึมาตรฐานคุุณธัรรม

ที�ใช้ป็ระเมินภาวะผู้นำาเชิงจริยธัรรม ป็ระกอบัด้วย 

  1.  การป็ฏิิบััติตามกฎีห์มายและระเบัียบัข้้อบัังคุับัข้ององคุ์กร 

  2.  นำาคุุณธัรรมข้องศาสุนามาป็รับัเป็็นแนวทางในการป็ระพฤติป็ฏิิบััติ               

  3.  การคุำานึงถ์ึงคุุณภาพชีวิตและสุุข้ภาวะข้องบัุคุลากรในองคุ์กร 

  4.  มีคุวามซึ่่�อตรงในการบัริห์ารและป็ฏิิบััติงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สิุน สุิทธัิ

ข้องผู้อ่�น 

  5.  สุร้างคุวามสุามัคุคุีและคุวามสุัมพันธั์ที�ดี และ 

  6.  เป็็นไป็ตามห์ลักธัรรมาภิบัาลและจรรยาบัรรณข้องวิชาชีพ

  ในสุ่วนข้องภาวะผู้นำาในระบับัราชการ (Bureaucratic leadership) นั�นมีงาน

ศกึษาข้อง Sergiovanni (1992) กลา่ววา่เป็น็ภาวะผูน้ำาที�ตอ้งอา้งองิกบััคุำาสุั�งกฎีระเบัยีบั

ข้้อกำาห์นด ภาระงานคุวามคุาดห์วังและผลลัพธั์จากกระบัวนการกำากับัติดตามและ

คุวบัคุุม ดังนั�นภาวะผู้นำาในระบับัราชการ (Bureaucratic leadership) จึงคุรอบัคุลุม
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เพียงพัฒนาการข้ั�นตำ�าสุุด (Lowest stage) ข้องการพัฒนาจริยธัรรม โดยอาศัยภาวะ

ผู้นำาแบับัเป็ลี�ยนสุภาพ (Transformational leadership) (Bass B.M. & Stogdill 

R.M, 1990) ซึึ่�งเป็็นการเป็ลี�ยนสุภาพข้องทั�งบัคุุคุลและระบับัให้์ดขี้ึ�นป็ระกอบัไป็ด้วยองค์ุ

ป็ระกอบัคุอ่ คุวามเสุน่ห์า (Charisma), การดลใจ (Inspiration), การกระตุ้นการใช้

ป็ัญญา (Intellectual stimulation) และการมุ่งสัุมพันธั์เป็็นรายคุน (Individualized 

consideration) การพัฒนาภาวะผูน้ำาตามห์ลักจริยธัรรมในองค์ุกร เป็น็การพัฒนาภาวะ

ผูน้ำาที�ถ์กูชี�นำาโดยการเคุารพคุวามเช่�อทางจริยธัรรมและคุณุคุ่าตลอดจนเพ่�อศักดิ�ศรีและ

สุิทธิัข้องผู้อ่�น ซึ่ึ�งมีคุวามสุัมพันธั์กับัพฤติกรรม เช่น คุวามไว้วางใจ, คุวามซ่ึ่�อสุัตย์, 

การพิจารณา, เสุน่ห์์และคุวามเป็็นธัรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไป็นี�คุ่อ 

  1.  สุร้างคุวามตระห์นักถ์ึงการต้องมีมาตรฐานด้านคุุณธัรรม (Moral stand-

ards) แก่ผู้ตาม 

  2.  ชี�ป็ระเด็นที�ต้องมุ่งเน้นทางจริยธัรรมตามลำาดับัคุวามสุำาคุัญก่อนห์ลัง  

  3.  พยายามยกระดบััคุวามตอ้งการข้องผูต้าม (Follower needs) ให์สุ้งูข้ึ�นถ์งึ

ระดับัคุวามต้องการมุ่งผลสุำาเร็จ (Need for achievement)  

  4.  สุ่งเสุริมให้์ระดบััวฒุภิาวะด้านคุณุธัรรม (Moral maturity) ข้องผูต้ามสูุงขึ้�น  

  5.  เสุริมสุรา้งบัรรยากาศข้องที�ทำางานห์ร่อองคุก์รให้์มบีัรรยากาศข้องคุณุธัรรม 

(Ethical climate) เชน่ การยึดคุา่นยิม และการมมีาตรฐานดา้นคุณุธัรรมรว่มกัน เป็น็ตน้ 

  6.  ป็ลกุเรา้และสุง่เสุรมิให์ผู้ต้ามเห์น็วา่ การทำางานที�ยดึห์ลกัผลป็ระโยชนส์ุว่น

รวมมาก่อนป็ระโยชน์สุ่วนตนนั�น เป็็น สุิ�งดีงามที�คุวรยึดถ์่อร่วมกัน และ

   7.  สุ่งเสุริมให์้ผู้ตามยึดห์ลักข้องคุวามร่วมม่อ (Cooperation) มากกว่าการ

แข้่งข้ันกัน (Competitiveness) และยึดห์ลักสุามัคุคุีธัรรม (Harmony) 

  ในงานข้อง Brown M. E., Treviño L. K. & Harrison D.A. (2005) เกี�ยวกับั

คุวามข้ดัแย้งทางจริยธัรรม (Ethical dilemma)  ได้พดูถ์งึบัทบัาทที�สุำาคุญัอกีป็ระการข้อง

ผูน้ำาทางจรยิธัรรมคุอ่ในกรณทีี�เกดิคุวามกดดนัซึ่ึ�งเป็น็คุวามข้ดัแยง้ระห์วา่งผลป็ระโยชน์

ข้องตนที�ตอ้งการกบััคุวามถ์กูตอ้งที�คุวรเป็น็ซึ่ึ�งถ่์อเป็น็สิุ�งที�สัุงคุมรบััรูแ้ละตอ้งการ ภาวะ

ดังกล่าวเป็็นภาวะกดดันที�ผู ้นำาต้องตัดสุินใจเล่อกเอาอย่างใดอย่างห์นึ�งระห์ว่าง

ผลป็ระโยชนห์์ร่อคุณุธัรรมซึ่ึ�งไมอ่ยู่ในทศิทางเดยีวกนั การเป็น็ผูน้ำาที�ดแีละมจีรยิธัรรมจงึ

เป็็นสุิ�งสุำาคุัญมาก ผู้นำาจะป็ระสุบัคุวามสุำาเร็จตามที�ได้วางไว้ได้อย่างดีมีองคุ์ป็ระกอบั

มากมายที�จะนำามาพิจารณา การทำางานให์้บัรรลุเป็้าห์มายและไป็ในทิศทางเดียวกัน
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นั�นจะใชคุ้วามรู้คุวามสุามารถ์เพยีงดา้นเดยีวไมไ่ดจ้ะตอ้งตระห์นกัและให์คุ้วามสุำาคุญั

กบััการมจีรยิธัรรมดว้ย ผูน้ำาและผูบ้ัรหิ์ารที�มปี็ระสุทิธัภิาพรวมทั�งมใีนเร่�องข้องจรยิธัรรม

นั�น จะต้องรู้จักตัวเอง รู้จักพนักงานรู้จักองคุ์กรและมีทัศนคุติเชิงบัวกแม้ในงานวิจัยใน

บัริบัทข้องไทยก็บั่งชี�ไป็ในทิศทางเดียวกันว่าผู้นำาการเป็ลี�ยนแป็ลงที�มีผลต่อการสุร้าง

คุ่านิยมจริยธัรรมองคุ์กร โดยพบัว่าภาวะผู้นำาการเป็ลี�ยนแป็ลงด้านการกระตุ้นป็ัญญา

มีผลต่อการสุร้างจริยธัรรมองคุ์กรมากที�สุุด รองลงมาคุ่อการสุร้างแรงบัันดาลใจ และ

ด้านการคุำานึกถ์ึงป็ัจเจกบัุคุคุลตามลำาดับั (มิตรา แดงศรี, 2557)

  นอกจากป็จัจยัที�กลา่วมาข้้างตน้แลว้ ยงัมบีัรบิัททางสุงัคุมอ่�นๆ ที�มอีทิธัพิลตอ่

พฤตกิรรมทางจรยิธัรรม อาท ิระบับัอปุ็ถ์มัภ ์ป็ญัห์าการคุอรร์ปั็ชนั เศรษฐกจิที�มลีกัษณะ

ผูกข้าดและแข้่งข้ันกันอย่างไม่เป็็นธัรรม ระบับัอุป็ถ์ัมภ์ ป็ัจจัยเชิงสุังคุมและการเม่อง

ที�มีลักษณะอุป็ถ์ัมภ์ มีคุวามไม่เท่าเทียมกันสุูงทำาให์้เกิดการเล่อกป็ฏิิบััติ เกิดคุวามไม่

ถ์ูกต้องไม่เป็็นธัรรม และสุ่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทางจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�รัฐ จน

อาจทำาให์้บัุคุลากรข้าดข้วัญกำาลังใจ ไม่มุ่งที�ผลงาน แต่ใช้วิธัีเข้้าห์าผู้มีอำานาจ เกิดการ

เลอ่กป็ฏิิบัตัภิายในห์นว่ยงานอนัเป็น็การข้ดัตอ่มาตรฐานทางจรยิธัรรม ในทางกลบัักนั

ระบับัอุป็ถ์ัมภ์ก็สุร้างคุ่านิยมไม่ดีให้์แก่ป็ระชาชน โดยอาจอาศัยคุวามสุนิทสุนมสุ่วน

ตัวห์ร่อเสุนอเงินให์้เจ้าห์น้าที�รัฐเพ่�อห์าช่องว่างแสุวงห์าผลป็ระโยชน์โดยมิชอบั จนเกิด

การเล่อกป็ฏิิบััติและนำาไป็สุู่การทุจริตคุอรัป็ชันที�ซึ่ับัซึ่้อนข้ึ�น ป็ัญห์าการคุอรัป็ชันเชิง

นโยบัาย (Policy corruption) ในวงราชการและเอกชนระดับัต่างๆ สุ่งผลต่อคุุณธัรรม

และจริยธัรรมอย่างยิ�ง จากทัศนคุติที�ว่า“โกงกินบั้างไม่เป็็นไร ข้อให์้มีผลงานก็พอ” นั�น

อาจก่อให์้เกิดการใช้กฎีห์มายห์ร่อกฎีระเบัียบัที�เอ่�ออำานวยต่อป็ระโยชน์ข้องตนห์ร่อ

พวกพ้อง เกิดการจัดสุรรทรัพยากรในโคุรงการต่างๆอย่างไม่เห์มาะสุม เกิดการผูกข้าด

ในสุินคุ้าและบัริการ และการแข้่งข้ันที�ไม่เป็็นธัรรม ระบับัเช่นนี�จะมีการจ่ายสุินบันห์ร่อ

คุา่เจรจาในการดำาเนนิธัรุกจิให์ก้บััเจา้ห์นา้ที�รฐั ถ่์อเป็น็อปุ็สุรรคุตอ่การพฒันาคุุณธัรรม

จริยธัรรมในภาคุรัฐอย่างยิ�ง เศรษฐกิจที�มีลักษณะผูกข้าดและแข้่งข้ันกันอย่างไม่เป็็น

ธัรรม ป็ระชาชนในระบับัเศรษฐกิจเช่นนี�จะได้รับัสิุนคุ้าบัริการคุุณภาพตำ�าแต่ต้องรับั

ราคุาที�สูุงกวา่คุวามเป็น็จรงิเน่�องจากสุนิบันที�ให์แ้กเ่จา้ห์นา้ที�รฐัไดถ้์กูรวมเป็น็สุว่นห์นึ�ง

ข้องต้นทุนด้วย ทำาให์้ป็ระชาชนเด่อดร้อนและสุร้างคุวามเห์ล่�อมลำ�าข้ึ�นในสุังคุม ระบับั

เศรษฐกิจเช่นนี�ป็ระชาชนอาจหั์นเห์เข้้าไป็สุู่ระบับัอุป็ถั์มภ์ พึ�งพาผู้มีอำานาจในภาคุรัฐ
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แทรกแซึ่งเพ่�อห์าช่องทางสุร้างคุวามได้เป็รียบัทางเศรษฐกิจจนเป็็นอุป็สุรรคุในการ

พัฒนาคุุณธัรรมจริยธัรรมในห์มู่เจ้าห์น้าที�รัฐ 

  ป็ัจจัยอ่�นๆ  นอกจากนี�ยังมีป็ัจจัยอ่�น เช่น  สุถ์าบัันการศึกษาและระบับัการ

ศกึษา มบีัทบัาทในการอบัรมป็ลกูฝั่งัคุณุธัรรมจรยิธัรรมแกเ่จา้ห์น้าที�รฐั และข้า้ราชการ

ระดบััสุงูผา่นห์ลกัสุตูรอบัรมตา่งๆเพ่�อสุรา้งคุา่นยิมทางจริยธัรรมในการป็ฏิิบัตัหิ์น้าที� ซึึ่�ง

ผลสัุมฤทธิั�ทางการศึกษายังมีสุ่วนลดพฤติกรรมที�ไม่มีจริยธัรรมได้ เช่น พนันฟุัตบัอล

 ห์วยใต้ดิน เป็็นต้น รวมถึ์งสุถ์าบัันคุรอบัคุรัว เพ่�อน และชุมชน มีผลต่อการซึึ่มซัึ่บั

พฤติกรรมที�เกี�ยวข้้องทางจริยธัรรม เช่น การเล่นพนัน การใช้คุวามรุนแรง เป็็นต้น และ

สุถ์าบัันทางสุังคุมอ่�น ๆ ได้แก่ สุถ์าบัันศาสุนา สุถ์าบัันการศึกษา และสุ่�อมวลชน ก็มี

สุ่วนต่อพฤติกรรมทางจริยธัรรมด้วย (สุำานักงาน ก.พ., 2555)

  กล่าวโดยสุรปุ็ ในการศกึษาทบัทวนวรรณกรรมเพ่�อจดัทำายทุธัศาสุตร์และข้บััเคุล่�อน

ยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐในคุรั�งนี�ได้มี

การศึกษาที�ป็ัจจัยต่างๆ ที�มีบัทบัาทต่อการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ จากการศึกษาพบั

วา่มปี็จัจัยที�สุำาคัุญคุอ่ คุวามยุ่งยากซึ่บััซึ่อ้นและการให้์อำานาจเจา้ห์น้าที�ข้องรฐัในการใช้

ดลุยพนิจิทางกฎีห์มายเพ่�อเอ่�อป็ระโยชน์ให้์บุัคุคุลห์นึ�งบุัคุคุลใด นโยบัายและกลไกภาคุ

รฐัในการสุ่งเสุรมิจรยิธัรรมที�มคีุวามชดัเจนและคุรอบัคุลมุ กระบัวนการบัริห์ารทรัพยากร

มนุษย์ที�คุรอบัคุลุมตั�งแต่การสุรรห์า ป็ฐมนิเทศ ฝั่ึกอบัรมและพัฒนา ป็ระเมินผลการ

ป็ฏิบิัติังาน ให้์รางวัลและลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในงานจริยธัรรมนั�นบัทบัาทข้องการ

บัริห์ารงานบัุคุคุลนั�นคุรอบัคุลุมถ์ึงมาตรการคุวบัคุุมป็้องกันผลป็ระโยชน์ทับัซึ่้อนและ

การละเมิดจริยธัรรมภายห์ลังพ้นจากตำาแห์น่งด้วย ภาวะผู้นำาทางจริยธัรรมทั�งบัทบัาท

ข้องการเป็็นแบับัอย่างและสุร้างคุวามเข้้ารู้คุวามเข้้าใจเกี�ยวกับัป็ระเด็นทางจริยธัรรม 

ทัศคุติ คุ่านิยม ข้องบุัคุลากรทางจริยธัรรม และท้ายที�สุุดการสุ่งเสุริมจริยธัรรมจำาเป็็น

จะต้องคุำานงึถ์งึบัรบิัทแวดล้อมและปั็จจยัทางสุงัคุมอ่�น เช่น ระบับัอปุ็ถ์มัภ์ การคุอรัป็ชนั

เชงินโยบัาย การแข้ง่ข้นัที�ไมเ่ป็น็ธัรรม การศกึษา คุรอบัคุรวั วฒันธัรรม เป็น็ตน้ ซึ่ึ�งป็จัจยั

ต่างๆ ดังกล่าวเห์ล่านี�จะถ์ูกใช้เป็็นเคุร่�องม่อในการทดสุอบัคุวามสุัมพันธั์ข้องป็ัจจัยต่อ

การสุ่งเสุริมจริยธัรรม และใช้เป็็นโจทย์ในการกำาห์นดเคุร่�องม่อและแนวนโยบัายที�

เห์มาะสุมในการกำาห์นดยทุธัศาสุตรแ์ละข้บััเคุล่�อนนโยบัายดา้นมาตรฐานทางจรยิธัรรม

และการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐในคุรั�งนี�ด้วย
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  4.2 พระร�ชิบัญญัติม�ตรฐ�นำท�งจัริย่ธรรม พ.ศ. 2562

  ตามที�รฐัธัรรมนูญได้กำาห์นดให้์รฐัพึงจดัให้์มมีาตรฐานทางจริยธัรรมในห์น่วยงาน

ข้องรัฐเพ่�อใช้เป็็นห์ลักในการกำาห์นดป็ระมวลจริยธัรรมสุำาห์รับัเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐใน

ห์น่วยงานข้องรฐั ซึ่ึ�งในการจดัทำามาตรฐานทางจรยิธัรรมและป็ระมวลจริยธัรรมดงักล่าว

ให์้เป็็นไป็ด้วยคุวามเรียบัร้อยและเป็็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีออกกฎีห์มายพระราช

บััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ึ�งเพิ�งป็ระกาศใช้เม่�อวันที� 16 เมษายน 

พ.ศ. 2562 และมีผลบัังคุับัใช้ตั�งแต่วันที� 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็็นต้นไป็เพ่�อใช้เป็็น

ห์ลักสุำาคุัญในการจัดทำาป็ระมวลจริยธัรรมข้องห์น่วยงานข้องรัฐเพ่�อใช้เป็็นห์ลักเกณฑ์์

ในการป็ฏิิบััติตนข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐโดยมีห์ลักเกณฑ์์การจัดทำาป็ระมวลจริยธัรรม

กระบัวนการรักษาจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ รวมทั�งมาตรการและกลไกที�มี

ป็ระสุทิธิัภาพเพ่�อเสุรมิสุร้างให้์มกีารป็ฏิบิัติัตามป็ระมวลจริยธัรรม โดยสุาระสุำาคุญัข้อง

กฎีห์มายมาตรฐานทางจริยธัรรมดังกล่าวมีดังนี�

  พระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ. 2562 ใช้บัังคัุบัแก่ห์น่วยงาน

ข้องรัฐอันได้แก่ กระทรวง ทบัวง กรม สุ่วนราชการที�เรียกช่�ออย่างอ่�นและมีฐานะเป็็น 

กรม ราชการสุ่วนท้องถ์ิ�น รัฐวิสุาห์กิจ องคุ์การมห์าชน ห์ร่อห์น่วยงานอ่�นข้องรัฐในฝั่่าย

บัริห์าร ทั�งนี�ไม่ได้ใช้บัังคัุบัแก่ห์น่วยงานธุัรการข้องรัฐสุภา องค์ุกรอิสุระ ศาล และ

องคุ์กรอัยการซึ่ึ�งเป็็นห์น่วยงานอิสุระและมีห์ลักเกณฑ์์และการกำาห์นดมาตรฐานทาง

จริยธัรรมข้องตนเอง

  เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐซึ่ึ�งต้องป็ฏิิบััติตามมาตรฐานทางจริยธัรรมตามกฎีห์มายในที�

นี�คุรอบัคุลุมถ์ึงเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐทุกป็ระเภท ไม่ว่าจะเป็็นข้้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ห์ร่อผู้ป็ฏิิบััติงานอ่�นในห์น่วยงานข้องรัฐ

  สุาระสุำาคุัญข้องมาตรฐานทางจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�รัฐได้มีการระบัุไว้ใน 

มาตรา 5 แห์่งพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ.2562 ดังนี�

  “มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธัรรม คุ่อห์ลักเกณฑ์์การป็ระพฤติป็ฏิิบััติอย่างมี

คุุณธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐซึ่ึ�งจะต้องป็ระกอบัด้วย   

  1. ยดึมั�นในสุถ์าบันัห์ลักข้องป็ระเทศ อนัไดแ้ก ่ชาติ ศาสุนา พระมห์ากษัตรยิ์ 

และการป็กคุรองระบัอบัป็ระชาธัิป็ไตยอันมีพระมห์ากษัตริย์ทรงเป็็นป็ระมุข้

  2. ซึ่่�อสุัตย์สุุจริต มีจิตสุำานึกที�ดี และรับัผิดชอบัต่อห์น้าที�
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  3. กล้าตัดสุินใจและกระทำาในสุิ�งที�ถ์ูกต้องชอบัธัรรม

  4. คุิดถ์ึงป็ระโยชน์สุ่วนรวมมากกว่าป็ระโยชน์สุ่วนตัว และมีจิตสุาธัารณะ

  5. มุ่งผลสุัมฤทธัิ�ข้องงาน

  6. ป็ฏิิบััติห์น้าที�อย่างเป็็นธัรรมและไม่เล่อกป็ฏิิบััติ

  7. ดำารงตนเป็็นแบับัอย่างที�ดีและรักษาภาพลักษณ์ข้องทางราชการ

  มาตรฐานทางจริยธัรรมดังกล่าวนี�ให์้ใช้เป็็นห์ลักสุำาคุัญในการจัดทำาป็ระมวล

จริยธัรรมข้องห์น่วยงานข้องรัฐที�จะกำาห์นดเป็็นห์ลักเกณฑ์์ในการป็ฏิิบััติตนข้อง

เจา้ห์นา้ที�ข้องรฐั เกี�ยวกับัสุภาพคุณุงามคุวามดีที�เจา้ห์นา้ที�ข้องรฐัตอ้งยดึถ่์อสุำาห์รบััการ

ป็ฏิิบััติงาน การตัดสุินคุวามถ์ูกผิด การป็ฏิิบััติที�คุวรกระทำาห์ร่อไม่คุวรกระทำา ตลอดจน

การดำารงตนในการกระทำาคุวามดีและละเว้นคุวามชั�ว”

  กำาห์นดให้์มกีารจัดทำาป็ระมวลจริยธัรรมในห์น่วยงานข้องรัฐโดยให้์องค์ุกรกลาง

บัริห์ารงานบุัคุคุลข้องห์น่วยงานข้องรัฐมีห์น้าที�จัดทำาป็ระมวลจริยธัรรมสุำาห์รับั

เจ้าห์น้าที�ข้องรฐัที�อยู่ในคุวามรับัผดิชอบัตามที�ระบัไุว้ในมาตรา 6 แห์ง่กฎีห์มายดงักลา่ว 

ซึ่ึ�งองคุก์รกลางการบัรหิ์ารบัคุุคุลภาคุรฐัในที�นี�ห์มายคุวามถ์งึคุณะกรรมการข้้าราชการ

พลเร่อน คุณะกรรมการข้้าราชการพลเร่อนในสุถ์าบัันอุดมศึกษา คุณะกรรมการ

ข้้าราชการคุรูและบัุคุลากรทางการศึกษา และคุณะกรรมการข้้าราชการตำารวจ ตาม

กฎีห์มายว่าด้วยระเบัียบัข้้าราชการป็ระเภทนั�น รวมทั�งคุณะกรรมการกลางบัริห์ารงาน

บัคุุคุลข้องเจา้ห์น้าที�ข้องรัฐในฝั่า่ยบัรหิ์าร และคุณะกรรมการมาตรฐานการบัริห์ารงาน

บัุคุคุลสุ่วนท้องถ์ิ�นตามกฎีห์มายว่าด้วยระเบัียบับัริห์ารงานบัุคุคุลสุ่วนท้องถ์ิ�น ในกรณี

ที�เป็็นเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐซึ่ึ�งไม่มีองคุ์กรกลางบัริห์ารงานบัุคุคุลที�รับัผิดชอบัให์้องคุ์กรต่อ

ไป็นี�เป็็นผู้จัดทำาป็ระมวลจริยธัรรม

  1. คุณะรัฐมนตรี สุำาห์รับัข้้าราชการการเม่อง

  2. สุภากลาโห์ม สุำาห์รับัข้้าราชการทห์ารและข้้าราชการพลเร่อนกลาโห์ม

  3. สุำานกังานคุณะกรรมการนโยบัายรฐัวสิุาห์กจิ สุำาห์รบััผูบ้ัรหิ์ารและพนกังาน

รัฐวิสุาห์กิจ

  4. คุณะกรรมการพัฒนาและสุ่งเสุริมองคุ์การมห์าชน สุำาห์รับัผู้บัริห์าร           

เจ้าห์น้าที� และผู้ป็ฏิิบััติงานข้ององคุ์การมห์าชน

  ในกรณทีี�มปี็ญัห์าวา่องคุก์รใดเป็น็ผูจ้ดัทำาป็ระมวลจรยิธัรรมสุำาห์รบััเจา้ห์นา้ที�
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ข้องรัฐป็ระเภทใด ให์้คุณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธัรรม (ก.ม.จ.) เป็็นผู้มีอำานาจ

วินิจฉัย

  กฎีห์มายดงักล่าวได้กำาห์นดให้์มีคุณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธัรรม (ก.ม.จ.) 

เป็็นเป็็นผูก้ำาห์นดนโยบัาย แนวทาง มาตรการ และกำากบััตดิตามดูแลกลไกในการขั้บัเคุล่�อน

มาตรฐานทางจริยธัรรมและกระบัวนการในการรักษาจริยธัรรมสุำาห์รับัเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ 

และการบัังคุับัใช้ป็ระมวลจริยธัรรมตามกฎีห์มายนี� กำาห์นดห์ลักเกณฑ์์ในการจัดทำา

ป็ระมวลจริยธัรรม รวมถ์ึงตีคุวามและวินิจฉัยป็ัญห์าที�เกิดจากการใช้บัังคุับักฎีห์มาย 

  โคุรงสุรา้งข้อง ก.ม.จ.มนีายกรฐัมนตรหี์รอ่รองนายกรฐัมนตรซีึ่ึ�งนายกรฐัมนตรี

มอบัห์มายเป็น็ป็ระธัาน      มเีลข้าธักิารคุณะกรรมการข้า้ราชการพลเรอ่นเป็น็กรรมการ

และเลข้านุการ โดยมีห์น่วยงานสุำานักงานข้้าราชการพลเร่อน (ก.พ.) ทำาห์น้าที�ป็ฏิิบััติ

งานธัุรการ งานป็ระชุม งานวิชาการ การศึกษาห์าข้้อมูล  และกิจการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้้อง

ให้์แก่ ก.ม.จ. คุณะอนกุรรมการห์รอ่คุณะทำางานที�แต่งตั�งโดย  ก.ม.จ. รวมทั�งให้์มหี์น้าที�

และอำานาจอ่�นตามที�กำาห์นดไว้ในกฎีห์มายนี�

  1.  เสุนอแนะและให์้คุำาป็รึกษาเกี�ยวกับันโยบัายและยุทธัศาสุตร์ด้าน

มาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐต่อคุณะรัฐมนตรี

  2.  กำาห์นดแนวทางห์ร่อมาตรการในการข้ับัเคุล่�อน การดำาเนินกระบัวนการ

รักษาจริยธัรรม รวมทั�งกลไกและการบัังคัุบัใช้ป็ระมวลจริยธัรรมสุำาห์รับัเจ้าห์น้าที�ข้อง

รัฐเพ่�อให์้องคุ์กรกลางบัริห์ารงานบัุคุคุล องคุ์กรตามมาตรา 6 วรรคุสุอง ห์ร่อผู้บัังคุับั

บััญชานำาไป็ใช้ในกระบัวนการบัริห์ารงานบัุคุคุลอย่างเป็็นรูป็ธัรรม

  3.  กำาห์นดแนวทางในการสุ่งเสุริมและพัฒนาเพ่�อเสุริมสุร้างป็ระสุิทธัิภาพ

ให์้เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐมีคุวามรู้คุวามเข้้าใจเกี�ยวกับัมาตรฐานทางจริยธัรรมและยึดถ่์อ

แนวทางป็ฏิิบััติตามป็ระมวลจริยธัรรม รวมทั�งเสุนอแนะมาตรการในการเพิ�มพูน

ป็ระสุทิธัภิาพและเสุรมิสุร้างแรงจูงใจในการป็ฏิบิัติัตามป็ระมวลจริยธัรรมแก่ห์น่วยงาน

ข้องรัฐต่อคุณะรัฐมนตรี

  4.  กำากบัั ตดิตาม และป็ระเมนิผลการดำาเนนิการตามมาตรฐานทางจรยิธัรรม

โดยอย่างน้อยต้องให้์ห์น่วยงานข้องรัฐจัดให้์มีการป็ระเมินคุวามรู้คุวามเข้้าใจเกี�ยวกับั

มาตรฐานทางจริยธัรรม และให์ม้กีารป็ระเมินพฤตกิรรมทางจรยิธัรรมสุำาห์รับัเจา้ห์น้าที�

ข้องรัฐในห์น่วยงานนั�น
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  5.  ตรวจสุอบัรายงานป็ระจำาป็ีข้องห์น่วยงานข้องรัฐตามมาตรา 19 (3) และ

รายงานสุรปุ็ผลการดำาเนนิงานดงักลา่วเสุนอต่อคุณะรฐัมนตรเีพ่�อทราบัอยา่งนอ้ยป็ลีะ

ห์นึ�งคุรั�ง

  6.  ตีคุวามและวินิจฉัยป็ัญห์าที�เกิดจากการใช้บัังคุับัพระราชบััญญัตินี�

  7.  ป็ฏิิบััติห์น้าที�อ่�นตามที�บััญญัติไว้ในพระราชบััญญัตินี�ห์ร่อตามที�คุณะ

รัฐมนตรีมอบัห์มาย

  ด้วยอำานาจตามมาตรา 13 ก.ม.จ. จึงมีอำานาจกำาห์นดห์ลักเกณฑ์เ์ป็็นระเบัียบั

คุู่ม่อ ห์ร่อแนวทางป็ฏิิบััติเพ่�อให้์องค์ุกรกลางบัริห์ารงานบุัคุคุล กำาห์นดกระบัวนการ

รักษาจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ มีห์น้าที�ให้์คุำาแนะนำาแก่องค์ุกรกลางบัริห์ารงาน

บัุคุคุล และห์น่วยงานข้องรัฐในการป็ฏิิบััติตามพระราชบััญญัติฉบัับันี�

  พรอ้มกนันี�แนวทางการรกัษาจรยิธัรรมข้องห์นว่ยเจา้ห์นา้ที�ข้องรฐัซึ่ึ�งคุรอบัคุลมุ

ถ์งึการกำาห์นดตัวผูรั้บัผิดชอบัการรักษาจริยธัรรมข้องห์น่วยงาน การสุ่งเสุรมิ สุนบััสุนับัสุนุน 

ให์คุ้วามรู ้ในการพัฒนาคุณุธัรรมและจรยิธัรรม และการกำาห์นดกรอบัการรายงานเสุนอ

ต่อ ก.ม.จ. ดังที�ระบัุไว้ในมาตรา 19 ดังนี�

  “มาตรา 19 เพ่�อป็ระโยชนใ์นการรกัษาจริยธัรรมข้องเจ้าห์นา้ที�ข้องรฐัให์ห้์นว่ย

งานข้องรัฐดำาเนินการ ดังต่อไป็นี� 

  1.  กำาห์นดให้์มผีูร้บััผดิชอบัเกี�ยวกบััการรกัษาจรยิธัรรมป็ระจำาห์น่วยงานข้องรฐั 

ในการนี�อาจมอบัห์มายให้์สุว่นงานที�มหี์น้าที�และภารกิจในด้านจริยธัรรม ธัรรมาภิบัาล 

ห์ร่อที�เกี�ยวกับัการบัริห์ารงานบัุคุคุล ห์ร่อคุณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธัรรมป็ระจำา

ห์น่วยงานข้องรัฐที�มีอยู่แล้วเป็็นผู้รับัผิดชอบัก็ได้

  2.  ดำาเนินกิจกรรมการสุ่งเสุริม สุนับัสุนุน ให์้คุวามรู้ ฝั่ึกอบัรม และพัฒนา

เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในห์น่วยงานข้องรัฐ และจัดให์้มีมาตรการและกลไกที�มีป็ระสุิทธัิภาพ

เพ่�อเสุรมิสุรา้งให์ม้กีารป็ฏิบิัตัติามป็ระมวลจรยิธัรรม รวมทั�งกำาห์นดกลไกในการสุง่เสุรมิ

ให์ป้็ระชาชนมสีุว่นรว่มในการตรวจสุอบัพฤตกิรรมข้องเจา้ห์น้าที�ข้องรฐั ตลอดจนสุรา้ง

เคุร่อข้่ายและป็ระสุานคุวามร่วมม่อระห์ว่างห์น่วยงานข้องรัฐและภาคุเอกชน

  3.  ทุกสุิ�นปี็งบัป็ระมาณ ให้์จัดทำารายงานป็ระจำาป็ีตามห์ลักเกณฑ์์ที� ก.ม.จ. 

กำาห์นดเสุนอตอ่ ก.ม.จ.  โดยให์ห้์นว่ยงานข้องรฐัเสุนอรายงานป็ระจำาป็ผ่ีานองคุก์รกลาง
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บัริห์ารงานบัคุุคุลห์รอ่องคุก์รอ่�นซึ่ึ�งมหี์นา้ที�ในการจดัทำาป็ระมวลจรยิธัรรมตามกฎีห์มาย

แล้วแต่กรณี เพ่�อป็ระเมินผลในภาพรวมข้องห์น่วยงานข้องรัฐเสุนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย”

  นอกจากนี�ในบัทเฉพาะกาลยังได้กำาห์นดกรอบัระยะเวลาในการจัดทำาป็ระมวล

จริยธัรรมไว้ด้วยว่าเม่�อ ก.ม.จ. ได้ป็ระกาศกำาห์นดห์ลักเกณฑ์์การจัดทำาป็ระมวล

จริยธัรรมเป็็นที�เรียบัร้อยแล้ว ให์้องคุ์กรกลางบัริห์ารงานบัุคุคุลและองคุ์กรองคุ์กรอ่�น

ซึ่ึ�งมีห์น้าที�ในการจัดทำาป็ระมวลจริยธัรรมตามกฎีห์มายแล้วแต่กรณีจัดทำาป็ระมวล

จริยธัรรมให์้แล้วเสุร็จตามระยะเวลาที� ก.ม.จ. กำาห์นด ทั�งนี�บัรรดาป็ระมวลจริยธัรรม 

กฎี ระเบีัยบั ห์ร่อห์ลักเกณฑ์์เกี�ยวกับัจริยธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐที�มีผลใช้บัังคัุบัอยู่

ในวันก่อนวันที�พระราชบััญญัตินี�ใช้บัังคัุบัให้์คุงมีผลใช้บัังคัุบัได้ต่อไป็เท่าที�ไม่ข้ัดห์ร่อ

แย้งกับัพระราชบััญญัตินี� จนกว่าจะมีการกำาห์นดป็ระมวลจริยธัรรมห์ร่อห์ลักเกณฑ์์

เกี�ยวกับัจริยธัรรมตามพระราชบััญญัตินี�

5.  ผู้ลก�รวัิจััย่
  การศึกษาคุรั�งนี� คุณะผูวิ้จยัไดม้กีารวเิคุราะห์์สุภาพแวดลอ้มดว้ยการใช้เทคุนิคุ 

SWOT Analysis เป็็นเคุร่�องม่อในการวิเคุราะห์์สุภาพแวดล้อมทั�งภายในองคุ์กรข้อง

รัฐ และสุภาพแวดล้อมภายนอกองคุ์กรข้องรัฐ ที�มีผลต่อการสุ่งเสุริมจริยธัรรมข้อง

ป็ระเทศไทย ซึ่ึ�งป็ระกอบัไป็ด้วยการวิเคุราะห์์จุดแข้็ง จุดอ่อน โอกาสุ และอุป็สุรรคุ

(Strength Weakness Opportunity and Threat: SWOT) เพ่�อพจิารณาตวัแป็รที�สุ่งผล

ต่อคุวามสุำาเร็จในการดำาเนินการตามยุทธัศาสุตร์ จุดแข้็งและจุดอ่อน รวมถ์ึงโอกาสุ

และอุป็สุรรคุที�จะช่วยสุ่งเสุริม ห์ร่อข้ัดข้วางการข้ับัเคุล่�อนด้านคุุณธัรรม และป็ัจจัยที�

เป็็นป็ัญห์าข้้อขั้ดข้้องและอุป็สุรรคุที�จะต้องมีการป็รับัป็รุงแก้ไข้ห์ร่อพัฒนาให์้การ

สุ่งเสุริมจริยธัรรมมีป็ระสุิทธิัภาพ ซึ่ึ�งเป็็นองค์ุป็ระกอบัสุำาคุัญองคุ์ป็ระกอบัห์นึ�งข้อง

การจัดทำายุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ 

โดยการป็ระเมินสุภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่�อป็ระกอบัการจัดทำายุทธัศาสุตร์ในคุรั�งนี�

เป็็นการรวบัรวมข้้อมูลอย่างรอบัด้านทั�งการศึกษาทบัทวนวรรณกรรม การสัุมภาษณ์

เชิงลึกผู้ทรงคุุณวุฒิและผู้เชี�ยวชาญเกี�ยวกับัป็ระเด็นการสุ่งเสุริมจริยธัรรมและปั็ญห์า
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อุป็สุรรคุที�ผ่านมา การจัดป็ระชุมกลุ่มย่อยทั�งสุ่วนกลางและสุ่วนภูมิภาคุเพ่�อวิเคุราะห์์ 

SWOT และสุอบัถ์ามคุวามคิุดเห์็นเกี�ยวกับักลไกการขั้บัเคุล่�อนจริยธัรรมที�เห์มาะสุม 

โดยผลการศึกษาวิเคุราะห์์สุภาพแวดล้อมเพ่�อจัดทำายุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทาง

จริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐป็รากฏิรายละเอียดดังนี�

  5.1  สำภ�พแวัดล�อมก�รส่ำงเสำริมจัริย่ธรรมสำำ�หรับข้��ร�ชิก�รและเจั��หนำ��ท่�

ข้องรัฐในำประเทศไทย่

  สุภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร/ห์น่วยงานข้องรัฐที�เป็็น ‘จุดแข็้ง’ (Strengths) 

ในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ มีดังนี�

  1.  มกีารออกพระราชบัญัญัตมิาตรฐานทางจริยธัรรม พ.ศ.2562 เป็น็กฎีห์มาย

รองรับัการสุ่งเสุริมจริยธัรรมที�ชัดเจน ซึ่ึ�งในพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธัรรม   

พ.ศ. 2562 ได้มกีารพัฒนากลไกด้านจรยิธัรรมไว้คุอ่นข้้างคุรบัถ้์วนแล้ว ไม่วา่จะเป็น็การ

จัดตั�งห์น่วยงานกลางที�ทำาห์น้าที�เป็็นศูนย์กลางข้ับัเคุล่�อนงานด้านจริยธัรรมการตั�ง

คุณะกรรมการด้านมาตรฐานจริยธัรรม (ก.ม.จ.)  เป็็นคุณะกรรมการนโยบัายด้าน

จริยธัรรมข้องป็ระเทศซึึ่�งมีข้อบัเข้ตอำานาจห์น้าที�คุวามรับัผิดชอบัชัดเจน การจัดให์้

ระบับัการรายงานป็ระจำาปี็เกี�ยวกับัสุภาพการณ์ทางจริยธัรรมและจัดทำาข้้อเสุนอแนะ

ต่อคุณะรัฐมนตรี กฎีห์มายเกี�ยวกับัการเป็ิดเผยทรัพย์สุินและผลป็ระโยชน์ทับัซึ่้อน 

และกฎีห์มายเป็ดิเผยข้อ้มลูข้า่วสุารภาคุรฐั ซึ่ึ�งห์ากจะยงัข้าดอยู่กจ็ะเป็น็กฎีห์มายและ

มาตรการในการให้์คุวามคุุม้คุรองต่อผูเ้ปิ็ดเผยข้้อมูลการกระทำาผิดข้องเจ้าห์น้าที� (Whistle 

Blowing Laws or Measures) ซึ่ึ�งคุวรจะมีการนำามาพิจารณาในการจัดทำายุทธัศาสุตร์

ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ

  2.  มีสุำานักงาน ก.พ. เป็็นห์น่วยงานศูนย์กลางในการขั้บัเคุล่�อนการสุ่งเสุริม

จรยิธัรรมภาคุรฐัและมอีงค์ุกรกลางบัรหิ์ารงานบัคุุคุลเป็็นเคุรอ่ข่้ายเช่�อมโยงการข้บััเคุล่�อน

นโยบัายการสุ่งเสุรมิจรยิธัรรมภาคุรฐัไป็ยงัห์น่วยงานภาคุรัฐป็ระเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน

อยู่แล้ว และมีโคุรงสุร้างห์น่วยงานห์ร่อมีการมอบัห์มายผู้รับัผิดชอบังานด้านจริยธัรรม

ในแต่ละระดับัที�พร้อมจะทำางานด้านจริยธัรรมอย่างชัดเจน

  3.  มกีลไกกำากบััดแูลให์เ้ป็น็ไป็ตามมาตรฐานทางจรยิธัรรม ทำางานคุวบัคุูไ่ป็

กับักลไกการดำาเนินการทางวินัย มาตรการทางป็กคุรอง และการดำาเนินคุดีอาญาตาม

มาตรการป็้องกันป็ราบัป็รามการทุจริตคุอรัป็ชัน 
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  4.  พนกังานในองค์ุกรภาคุรัฐทุกระดับัพร้อมที�จะให้์คุวามร่วมมอ่กับัการสุ่งเสุริม

จริยธัรรมข้องห์น่วยงาน

  5.  ในระบับัการบัริห์ารงานบัุคุคุลมีการนำาระบับัจริยธัรรมมาใช้ตั�งแต่รับัเข้้า

ทำางาน ป็ระเมินผลการป็ฏิบิัติังานโดยมีการสุอบัวัดคุวามรูแ้ละตรวจสุอบัป็ระวัตบิัคุุคุล

ตั�งแต่เข้้าสุมัคุรงาน มีการนำาเกณฑ์์การป็ระเมิน และเป็็นเง่�อนไข้ในการเข้้าสุู่ตำาแห์น่ง

ระดับัสุูง

  6.  เจา้ห์นา้ที�ข้องรฐัเข้้าใจบัทบัาทห์นา้ที�การทำางานข้องตนเป็น็อยา่งด ีมกีรอบั

และแนวทางการป็ฏิิบััติตามระเบีัยบัและตามอำานาจห์น้าที�ซึ่ึ�งกำาห์นดไว้แล้วชัดเจน 

มีกรอบัป็ระมวลจริยธัรรมให์้ยึดถ์่อป็ฏิิบััติอยู่ในแล้วในเก่อบัทุกห์น่วยงาน

  7.  เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐสุ่วนให์ญ่ยังเช่�อมั�นและยึดถ่์อจริยธัรรมเป็็นห์ลักในการ

ป็ระพฤติตนและในการทำางาน ห์ากได้รับัการสุ่งเสุริมและให์้คุวามเช่�อมั�นก็พร้อมที�จะ

ร่วมสุ่งเสุริมจริยธัรรมและสุร้างเสุริมสุังคุมจริยธัรรมให์้เกิดข้ึ�นได้

  สุภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร/ห์นว่ยงานข้องรัฐที�เป็น็ ‘จุดอ่อน’ (Weaknesses) 

ในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ มีดังนี�

  1.  เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐจำานวนมากยังมองว่ามาตรฐานจริยธัรรมเป็็นนามธัรรม 

เข้า้ใจยาก และมองไม่เห็์นภาพเป้็าห์มายในการขั้บัเคุล่�อนการสุ่งเสุริมจรยิธัรรมที�ชดัเจน 

ยังไม่ตระห์นักถ์ึงคุวามสุำาคุัญข้องการมีอยู่ข้องจริยธัรรมในระดับัที�เป็็นรูป็ธัรรม 

  2.  ผู้นำาในระดับัห์น่วยงานห์ร่อผู้บัริห์ารยังไม่ได้ให้์คุวามสุำาคัุญกับันโยบัาย

การข้ับัเคุล่�อนจริยธัรรม การดำาเนินการตามนโยบัายจริยธัรรม เป็็นแต่เพียงการป็ฏิิบััติ

ให์คุ้รบัถ์ว้นตามข้อ้สุั�งการ แตไ่มสุ่ามารถ์ข้บััเคุล่�อนนโยบัายการสุง่เสุรมิจรยิธัรรมไดจ้รงิ

อย่างมีป็ระสุิทธัิภาพ

  3.  เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐยังข้าดคุวามสุนใจในการศึกษาและทำาคุวามเข้้าใจ

ป็ระมวลจริยธัรรมข้องห์น่วยงาน โดยพบัว่ายังมีเจ้าห์น้าที�สุ่วนให์ญ่ไม่เคุยทำาคุวาม

เข้้าใจเน่�อห์าข้องป็ระมวลจริยธัรรมภายในห์น่วยงานมาก่อน การข้าดคุวามรับัรู้

และคุวามไม่เข้้าใจและไม่ศึกษาเร่�องมาตรฐานจริยธัรรมนี�เองที�ทำาให้์การขั้บัเคุล่�อน

จริยธัรรมเป็็นเร่�องยากและใช้เวลานานในการเป็ลี�ยนแป็ลง

  4.  เจา้ห์น้าที�ข้องรฐัยังข้าดคุวามเช่�อมั�นวา่การมีกฎีห์มายมาตรฐานจริยธัรรม
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จะช่วยแก้ป็ัญห์าทั�งในระดับัโคุรงสุร้างระบัอบัการทำางานภาคุรัฐ ยังไม่เช่�อมั�นในตัว

ผู้บัริห์าร และยังไม่พบัว่ามีการข้ับัเคุล่�อนกลไกในการกำากับัดูแลและสุ่งเสุริมจริยธัรรม

ภายในห์น่วยงานที�เป็็นรูป็ธัรรมชัดเจน

  5.  ห์น่วยงานห์ร่อผู้รับัผิดชอบัด้านจริยธัรรมในห์ลายห์น่วยงานยังข้าด

โคุรงสุร้างและอัตรากำาลังที�ชัดเจนเป็็นการมอบัห์มายภาระห์น้าที�พิเศษเพิ�มให์้กับั

บัคุุลากรคุนใดคุนห์นึ�งห์รอ่จดัตั�งกลุม่งานพเิศษเป็น็การเฉพาะกจิไมม่โีคุรงสุรา้งรองรบัั

 ห์รอ่เป็น็งานฝั่ากในห์นว่ยงานอ่�น เชน่ ในศนูยต์อ่ตา้นการทจุรติ ห์ร่อแมจ้ะมโีคุรงสุรา้ง

ห์นว่ยงานรองรบัักม็กัจะเป็น็งานที�ไมไ่ดร้บััคุวามสุำาคุญัและไดร้บััการจดัสุรรอตัรากำาลงั

ไม่เพียงพอ ข้าดงบัป็ระมาณ แผนงาน โคุรงการ ไว้รองรับัภารกิจ นอกจากนี�สุำาห์รับั

องคุก์รกลางการบัริห์ารงานบุัคุคุลที�มหี์นว่ยงานการสุ่งเสุรมิจริยธัรรมเองก็ป็ระสุบัป็ญัห์า

เร่�องข้องภาระงานเน่�องจากมีภาระงานข้องห์น่วยงานตามป็กติที�ต้องรับันโยบัายจาก

รฐับัาล และงานที�ได้รบััมอบัห์มายจากผูบ้ังัคัุบับัญัชาตามป็กติมากอยู่แล้ว โดยภารกิจ

ดา้นการสุง่เสุรมิจรยิธัรรมมกัไมไ่ดเ้ป็น็งานเรง่ดว่น ซึ่ำ�าซึ่อ้นกบััภาระคุวามรบััผดิชอบัข้อง

เจ้าห์น้าที�จากงานป็กติและไม่ได้ถ์ูกจัดลำาดับัคุวามสุำาคุัญในการดำาเนินงาน

  6.  ที�ผา่นมาการขั้บัเคุล่�อนงานสุ่งเสุริมจรยิธัรรมมักจะทำาโดยจำากดัในวงแคุบั

โดยห์น่วยงานข้องรัฐเอง ยังข้าดการสุร้างเคุร่อข้่ายการมีสุ่วนร่วมจากภาคุสุ่วนอ่�น ๆ 

และข้าดช่องทางในการป็ระชาสุัมพันธั์ที�ป็ระสุบัคุวามสุำาเร็จ

  7.  ที�ผา่นมาในองค์ุกรธุัรกจิห์รอ่ในรฐัวสิุาห์กิจมีการวางโคุรงสุร้างการทำางาน

ด้านจริยธัรรมและธัรรมาภิบัาลในห์น่วยงานที�ชัดเจน แต่ในสุ่วนราชการมีเจ้าห์น้าที�

ข้องรัฐจำานวนมากได้แสุดงคุวามคิุดเห็์นว่าในห์น่วยงานข้องตนเองยังไม่มีห์น่วยงาน

ห์ร่อผู้รับัผิดชอบัในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมที�ชัดเจน ไม่มีกลไก ระบับั และเคุร่�องม่อ ใน

การสุ่งเสุริมจริยธัรรมภายในองคุ์กร และการข้ับัเคุล่�อนงานด้านการสุ่งเสุริมจริยธัรรม

และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับัการตอบัรับัจากผู้ร่วมงานเท่าที�คุวร

  8.  ผูป้็ฏิิบัตังิานในสุายงานสุง่เสุรมิจรยิธัรรมมกัจะไมไ่ดร้บััคุวามสุำาคัุญ ไม่ได้

รับัการพิจารณาคุวามดี และข้าดคุวามเจริญเติบัโตก้าวห์น้าในตำาแห์น่งห์น้าที�ราชการ

  9.  การตีคุวามเร่�องจริยธัรรมไม่ชัดเจนเป็ิดโอกาสุให์้ใช้ดุลยพินิจมากเกินไป็ 

ซึ่ึ�งการที�ป็ระเด็นทางจริยธัรรมข้าดคุวามชัดเจนและไม่ได้ระบัุลักษณะคุวามผิดและ
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บัทลงโทษไว้ชดัเจนอย่างในวินยัห์รอ่ในทางคุดีอาญาทำาให้์สุามารถ์เปิ็ดชอ่งให้์ผูบ้ังัคัุบั

บัญัชาใช้คุวามอปุ็ถ์มัภ์ช่วยเห์ลอ่พวกพ้อง ห์รอ่อาจใช้เป็็นช่องทางในการกลั�นแกล้งกนัได้

  10.  ยงัข้าดกลไกในการคุุม้คุรองผูใ้ห้์เบัาะแสุในการกระทำาผดิที�มปี็ระสุทิธัภิาพ 

เม่�อพบัเบัาะแสุการกระทำาผิดเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐมักจะนิ�งเฉยเน่�องจากเกรงว่าจะถ์ูก

กลั�นแกล้งห์ร่อได้รับัอันตราย ห์ร่อบัางคุรั�งการแจ้งเบัาะแสุอาจสุ่งผลให์้เพ่�อนร่วมงาน

ถ์ูกลงโทษแทนที�ผู้กระทำาผิดตัวจริงซึ่ึ�งห์ลักฐานสุาวไป็ไม่ถ์ึงตัว

  11.  เจา้ห์น้าที�ข้องรัฐยงัมองว่าป็ระพฤติผิดจริยธัรรมเป็น็เร่�องเล็กๆ นอ้ยๆ และ

ยอมรับัได้ 

  12.  มกีารตั�งคุำาถ์ามเกี�ยวกบััคุณุธัรรม จรยิธัรรม มากยิ�งขึ้�น จากคุวามแตกต่าง

ทางคุวามเช่�อ คุวามศรัทธัา ที�มีต่อศาสุนาและสุถ์าบัันห์ลักอ่�นๆ คุนรุ่นให์ม่อาจจะมี

บัุคุลิกที�ชอบัตั�งคุำาถ์ามกับัคุวามเช่�อ คุวามศรัทธัาในสุถ์าบัันทางศาสุนาและสุถ์าบััน

อ่�นๆ ในสุังคุม มีบัุคุคุลที�ไม่นับัถ์่อศาสุนา ป็ฏิิเสุธัทุกคุวามเช่�อการมีอยู่ข้องสุิ�งศักดิ�สุิทธัิ�

ห์รอ่เทพยดาใดและสุิ�งเคุารพใดๆ และเริ�มตั�งข้อ้สุงสุยัเกี�ยวกบััห์ลกัเกณฑ์์ทางจรยิธัรรม

ต่างๆ มากยิ�งข้ึ�น

  13.  ระบับัโคุรงสุร้างสุ่วนราชการที�มีสุายการบัังคัุบับััญชาซึึ่�งผู้บัังคัุบับััญชามี

บัทบัาทสุูงต่อการให์้คุุณ ให์้โทษห์ร่อคุวามเจริญก้าวห์น้า มีการใช้ดุลยพินิจในการให์้

คุุณให้์โทษได้กว้างทำาให์ล้กูนอ้งตอ้งเช่�อฟัังผูบ้ังัคัุบับัญัชาแม้จะไม่เตม็ใจห์ร่อเป็น็เร่�อง

ไม่ถ์ูกต้อง ก่อให์้เกิดระบับัอุป็ถ์ัมภ์ในองคุ์กร 

  14.  ข้า้ราชการและเจา้ห์นา้ที�ข้องรฐัเป็น็อาชพีที�สุามารถ์อยู่ในราชการไดจ้นถ์งึ

อาย ุ60 ป็ ีซึึ่�งห์ากเป็รียบัเทยีบักบััอาชพีอ่�นแลว้ อาชีพข้า้ราชการ เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐจึงเป็น็

อาชีพที�มีอายุการทำางานยาวนานที�สุุด คุ่อ 20-40 ป็ีข้ึ�นไป็ ด้วยเห์ตุนี�สุังคุมข้้าราชการ

สุังคุมการทำางานในห์น่วยงานภาคุรัฐจึงมีคุวามห์ลากห์ลายในเร่�องช่วงวัย สุ่งผลไป็สุู่

คุวามห์ลากห์ลายทางคุวามคิุด คุวามเช่�อ ในเร่�องคุุณธัรรม จริยธัรรม ด้วยเช่นกัน 

เจ้าห์น้าที�อาวุโสุบัางคุนอาจเคุยชินและยึดติดกับัระบับัราชการเดิมที�พึ�งพาพวกพ้อง 

แยกไม่ออกระห์ว่างเร่�องสุ่วนตวัและเร่�องงาน เคุยชนิกบััพฤตกิรรมกับัการรับัคุำาสุั�งผู้บังัคุบัั

บัญัชามาโดยตลอดและไม่เคุยตั�งคุำาถ์ามกับัสุิ�งที�ผูบ้ังัคัุบับัญัชาทำาวา่ผิดห์รอ่ถู์กอย่างไร

ในข้ณะที�เจ้าห์น้าที�รุ่นให์ม่อาจมีบัุคุลิกกล้าคุิดกล้าทำา แต่เม่�อมารับัราชการ ทำางานใน

ห์น่วยงานข้องรัฐ และกล้าที�จะตั�งคุำาถ์ามกับัคุำาสุั�งข้องผู้บัังคุับับััญชา กล้าข้ัดคุำาสุั�ง
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อันมิชอบัข้องเจ้านาย ก็ไม่อาจที�จะอดทนและเติบัโตในระบับัราชการทำาตามคุำาสุั�ง

ผู้บัังคุับับััญชา ซึึ่�งคุวามเช่�อคุวามคิุดที�ต่างกันอาจเป็็นป็ัญห์าให์้เกิดคุวามขั้ดแย้งใน

เชิงคุุณคุ่า (Conflict of Values) และข้้อถ์กเถ์ียงทางจริยธัรรมในห์น่วยงาน อย่างไรก็ดี

คุวามห์ลากห์ลายในเชิงคุวามคิุดคุวามเช่�อในอีกแง่มุมห์นึ�งก็อาจเป็็นป็ัจจัยเชิงบัวกที�

ทำาให์้เกิดการกำากับัดูแลและสุอดสุ่องพฤติกรรมการละเมิดจริยธัรรมที�ดีก็ได้

  สุภาพแวดล้อมภายนอกองค์ุกร/ห์น่วยงานข้องรฐัที�เป็็น ‘โอกาสุ’ (Opportunities) 

ในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ มีดังนี�

  1.  ป็ัจจุบัันสุังคุมเริ�มมีคุวามต่�นตัวและให์้คุวามสุำาคุัญกับัเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ

มากข้ึ�น ป็ระชาชนสุามารถ์เข้้าถ์ึงสุ่�อห์ลักและสุ่�อสุังคุมออนไลน์ได้ง่ายกว่าในอดีตและ

สุามารถ์ใชเ้ป็็นเคุร่�องมอ่ในการตรวจสุอบัตดิตามการทำางานและกดดนัเจา้ห์นา้ที�ข้องรฐั

ที�ป็ระพฤติมิชอบั โดยมีคุวามต่�นตัวทั�งในสุ่วนบัุคุคุล เคุร่อข้่ายภาคุป็ระชาสุังคุม และ

สุ่�อมวลชน ที�พร้อมจะทำาห์น้าที�ในการตรวจสุอบัและกดดันเจ้าห์น้าที�ผู้ป็ระพฤติมิชอบั

ได้ในวงกว้าง

  2.  ป็รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่์อเป็็นสุ่วนเสุริมที�สุำาคัุญต่อการสุ่งเสุริม

จริยธัรรมในห์น่วยงานข้องรัฐ ให์้เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐรู้จักอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบัียดเบัียน

ผู้อ่�น ไม่ฟัุ้งเฟั้อ

  3.  จากการรับัฟัังคุวามคิุดเห์็นเกี�ยวกับักลไกการขั้บัเคุล่�อนการสุ่งเสุริม

จริยธัรรมที�ผ่านมา และจากทบัทวนคุำาแนะนำาต่าง ๆ ในการข้ับัเคุล่�อนการสุ่งเสุริม

จริยธัรรม ไม่ว่าจะเป็็นการใช้มาตรการตรวจสุอบัข้้อเท็จจริงทางจริยธัรรม และการ

สุนับัสุนุนสุ่งเสุริมให์้เกิดการทำาข้้อตกลงร่วมภายในห์น่วยงาน พบัว่า เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ

สุ่วนให์ญ่ให้์คุวามสุนใจและมีคุวามเห็์นพ้องที�จะนำากลไกการตรวจสุอบัทางจริยธัรรม

มาเป็น็มาตรการทางเลอ่กในการกำากับัดูแลเจา้ห์น้าที�ข้องรัฐ โดยมองว่ากลไกการตรวจ

สุอบัมคีุวามย่ดห์ยุ่นกว่ามาตรการทางวินยัห์รอ่ทางคุดทีี�ในการดำาเนนิการต้องการห์ลกัฐาน

ที�แน่ชัดและต้องมีการเปิ็ดเผยตัวผู้ให้์ข้้อมูล ซึึ่�งทำาให์้ที�ผ่านมาสุ่งผลต่อการแสุดงตน

ข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐที�จะให์้ข้้อมูลและย่นห์ยัดต่อต้านการกระทำาที�ไม่ถ์ูกต้องภายใน

องคุ์กรข้องตนเอง

  4.  คุวามเจรญิกา้วห์นา้ทางเทคุโนโลยแีละระบับัสุารสุนเทศอาจสุามารถ์ชว่ย

ให์้เกิดระบับัการกำากับัดูแลพฤติกรรมข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐและผลป็ระโยชน์ทับัซึ่้อน
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ได้ดียิ�งข้ึ�น ยกตัวอย่างห์ากมีระบับัการเช่�อมโยงข้้อมูลทรัพย์สุินและบััญชีทางธันาคุาร

ที�ดีก็อาจช่วยให์้เกิดการรายงานทรัพย์สุินและตรวจสุอบัทรัพย์สุินเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐที�มี

ป็ระสุิทธัิภาพ ไม่เป็็นภาระเอกสุาร และสุามารถ์ทำาให์้มาตรการตรวจสุอบัทรัพย์สุินมี

คุวามคุรอบัคุลุมถ์ึงเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐทุกระดับัได้ไม่ต้องจำากัดเฉพาะเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ

ระดับัสูุงเท่านั�น ห์ร่อการตรวจสุอบัเป็รียบัเทียบัราคุาจัดซึ่่�อจัดจ้างภาคุรัฐด้วยระบับั

สุารสุนเทศก็อาจช่วยป็้องกันการจัดซึ่่�อจัดจ้างในราคุาแพงเกินจริงที�เป็็นการทุจริตได้

  5.  ป็ัจจุบัันแนวคิุดการบัริห์ารป็ระเทศในปั็จจุบัันในห์ลายๆ ป็ระเทศโดย

เฉพาะในป็ระเทศที�มกีารป็กคุรองระบัอบัป็ระชาธิัป็ไตยอย่างเสุรี เช่น สุห์ราชอาณาจักร

สุห์รัฐอเมริกา แคุนาดา นวิซีึ่แลนด์ เคุรอ่รัฐออสุเตรเลยี เป็น็ตน้ ให้์คุวามสุำาคุญักับัการนำา

ห์ลกัการ เชน่ ห์ลกัธัรรมาภบิัาล  ห์รอ่การบัรหิ์ารจดัการที�ด ีห์ลกัจริยธัรรมข้องการบัรหิ์าร

ภาคุรัฐแนวให์ม่  ห์ลักการข้องป็ระชาธัิป็ไตยแบับัป็รึกษาห์าร่อ  การบัริการสุาธัารณะ

แนวให์ม่ ฯลฯ มาสุร้างแบับัแผนและวิธักีารป็กคุรองแบับัมีจริยธัรรม แทนที�จะมุ่งไป็ใน

ทางการพัฒนาอุตสุาห์กรรมและเทคุโนโลยีจนมองข้้ามการพัฒนาและให์้คุวามสุำาคุญั

กบััทรพัยากรมนุษย์ คุวามสุนใจข้องป็ระชาคุมโลกในการบัริห์ารรัฐแนวให์ม่ดว้ยห์ลกัการ

ทางจริยธัรรมนี�เองเป็็นป็ัจจัยกระตุ้นการสุ่งเสุริมจริยธัรรมเชิงบัวก ที�นำาไป็สุู่การตรวจ

สุอบัและการวัดคุวามเช่�อมั�นข้องป็ระเทศในรูป็แบับัต่างๆ ข้ององคุ์กรอิสุระและภาคุ

ป็ระชาสัุงคุม เข้า้มาร่วมตรวจสุอบัการทำางานข้องรัฐ และทำาให้์ตวัรัฐเองไม่อาจป็ฏิิเสุธั

กระแสุสุังคุมโลกที�บัีบัให์้รัฐต้องเป็็นเจ้าภาพและเป็็นตัวกลางในการสุ่งเสุริมจรยิธัรรม

ในการทำางานภาคุรฐั ที�จะนำาไป็สุูก่ารสุรา้งคุวามโป็รง่ใสุให์ก้บััป็ระชาชนและสุรา้งภาพ

ลกัษณอ์นัดขี้องป็ระเทศในสุายตาข้องนานาชาต ิเชน่ การวดัดชันชีี�วดัภาพลกัษณค์ุอรปั็

ชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที�เป็็นที�ยอมรับัในระดับันานาชาติ เป็็นต้น

  สุภาพแวดล้อมภายนอกองค์ุกร/ห์น่วยงานข้องรัฐที�เป็็น ‘อุป็สุรรคุ’ (Threats) 

ในการสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐ มีดังนี�

  1.  ยังมีผู้คุนจำานวนมากทั�งป็ระชาชนภาคุธัุรกิจ นักการเม่อง และเจ้าห์น้าที�

ข้องรัฐที�ไดร้บััป็ระโยชน์จากระบับัอุป็ถ์มัภ ์การเล่นพรรคุเล่นพวก และการเอ่�อป็ระโยชน์

จากตำาแห์น่งห์น้าที�ข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรฐัที�ยงัสุนบััสุนนุให้์เกดิระบับัอปุ็ถ์มัภ์ และการทจุรติ

คุอรปั็ชนั ซึึ่�งคุนกลุม่นี�จะชว่ยป็กปิ็ดการกระทำาผดิและชว่ยเห์ล่อผู้กระทำาผดิให้์ห์ลุดรอด

ไม่ถ์ูกลงโทษ
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  2.  ยังมีข้้อกังข้าเกี�ยวกับัห์น่วยงานที�ดูแลเร่�องการข้ับัเคุล่�อนจริยธัรรม ซึ่ึ�งก็

คุ่อ สุำานักงาน ก.พ. ว่าจะสุามารถ์วางตัวเป็็นห์น่วยงานกลางเองมีคุวามน่าเช่�อถ่์อ มี

คุวามเป็็นกลาง และสุามารถ์ฟัันฝ่ั่าแรงกดดันทางการเม่องในการดำาเนินการสุ่งเสุริม

คุุณธัรรม และการกำาห์นดมาตรการและตอบัสุนองต่อพฤติกรรมการละเมิดจริยธัรรม

ข้องเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐได้มากน้อยเพียงใด ไม่ถ์ูกใช้เป็็นเคุร่�องม่อทางการเม่อง และจาก

กลไกการขั้บัเคุล่�อนการสุ่งเสุริมจริยธัรรมที�ไม่ได้มีข้อบัเข้ตอำานาจการบัังคัุบับััญชาที�

ชัดเจนจะสุามารถ์ข้ับัเคุล่�อนงานด้านจริยธัรรมได้มากน้อยเพียงใด

  3.  กรณทีี�ป็ระชาชน สุงัคุม องคุก์รภาคุเอกชน และสุ่�อมวลชน เข้า้มาตรวจสุอบั

พฤติกรรมละเมิดจริยธัรรมนั�นสุ่วนให์ญ่กม็กัจะมีคุวามต่�นตัวในช่วงสุั�นๆ ซึึ่�งห์ากผา่นไป็

ช่วงเวลาเวลาห์นึ�งก็มักจะป็ล่อยผ่านล่มไป็ และบัริบัทข้องสุังคุมไทยยังเป็็นสุังคุมที�ล่ม

ง่ายและพร้อมให์้อภัยยอมรับัให์้ผู้ที�ละเมิดจริยธัรรมนั�นกลับัเข้้ามามีบัทบัาทได้อีก

  4.  การข้บััเคุล่�อนดา้นจรยิธัรรมจำาเป็น็อยา่งยิ�งที�จะตอ้งไดร้บััการผลกัดนัจาก

ผู้บัริห์ารรัฐบัาล การผลักดันจากผู้นำาองคุ์กร ห์น่วยงานในการป็ฏิิบััติตนเป็็นแบับัอย่าง

ให์้กับัเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐคุนอ่�นๆ ทว่าผู ้น ำาทางการเม่องเองยังไม่สุามารถ์ที�จะใช้

ภาพลักษณ์รัฐบัาลที�มีคุุณธัรรม จริยธัรรม สุร้างเสุถี์ยรภาพและคุวามเช่�อมั�นให์้กับั

ป็ระชาชนได้ ยิ�งไป็กว่านั�นภาพลักษณ์ข้องนักการเม่องและผู้บัริห์ารองค์ุกรยังพบั

พฤติกรรมการละเมิดจริยธัรรมอยู่บ่ัอยคุรั�งทำาให์้ลดคุวามน่าเช่�อถ่์อข้องกฎีห์มาย

มาตรฐานจริยธัรรมและคุวามเช่�อถ่์อศรัทธัาจากป็ระชาชน บั่อยคุรั�งเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ

ก็ถ์กูแทรกแซึ่งห์รอ่กดดนัจากผูบ้ังัคุบัับัญัชาระดบััสุงูห์รอ่นกัการเมอ่งให้์ทำาเร่�องไม่ถ์กูต้อง 

ซึ่ึ�งห์ากไม่ยอมตามก็อาจถ์ูกกลั�นแกล้งได้

  5.  ป็ระชาชนและเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐยังไม่เช่�อมั�นในกระบัวนการยุตธิัรรมว่าจะ

สุามารถ์เอาผดิกบััผูป้็ระพฤตผิดิได้ จากการช่วยเห์ลอ่กันเร่�องพยานห์ลกัฐาน การดำาเนนิ

คุดีใช้เวลานาน สุ่วนให์ญ่แล้วพยานห์ลักฐานไม่เพียงพอจะสุาวไป็ถึ์งตัวการที�แท้จริง

สุามารถ์ลงโทษได้แต่เจ้าห์น้าที�ระดับัล่าง

  6.  กระแสุสุังคุมยุคุให์ม่ที�เริ�มไม่เช่�อถ่์อศรัทธัาในศาสุนา และสุถ์าบัันห์ลัก

ต่างๆ มีการตั�งคุำาถ์ามและเกิดข้้อกังข้าในป็ระเด็นจริยธัรรมต่างๆ ว่าเป็็นสุิ�งที�สุังคุม

ต้องการห์ร่อไม่ ทำาให้์การขั้บัเคุล่�อนจริยธัรรมภาคุรัฐและป็ระเด็นจริยธัรรมจะถ์ูกตั�ง

คุำาถ์ามมากข้ึ�น และเป็็นอุป็สุรรคุต่อการสุร้างการยอมรับัคุุณคุ่าทางจริยธัรรมในสุังคุม
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  7.  การทำางานในระบับัในห์น่วยงานข้องรัฐ แม้จะไม่ได้เกี�ยวข้้องกับัการทำา

ธัุรกิจเพ่�อการคุ้าใดๆ แต่ก็ป็ฏิิเสุธัไม่ได้ว่าเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐเองก็ไม่อาจห์ลีกเลี�ยงจาก

การได้รบััผลกระทบัจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตำ�า ที�ในข้ณะเดยีวกนักลบััมปี็ญัห์าเร่�อง

คุ่าคุรองชีพมีสุูงข้ึ�น ในแต่ละคุรัวเร่อนไม่เพียงมีห์นี�สุินที�เพิ�มสุูงข้ึ�น แต่ป็ระชาชนเองยัง

มีห์นี�สุินในช่วงวัยที�อายุน้อยมากข้ึ�นด้วย ด้วยป็ัญห์าทางเศรษฐกิจตกตำ�า คุ่าคุรองชีพ

สุงูข้ึ�นนี�เองที�ทำาให์เ้จา้ห์นา้ที�รฐัพยายามห์าช่องโห์วข่้องระบับัราชการสุร้างรายได้ สุรา้ง

ผลป็ระโยชนใ์ห์กั้บัตนเอง โดยมทีั�งที�อา้งเร่�องแรงกดดนัเพ่�อคุวามอยู่รอดข้องคุรอบัคุรวั 

และเป็็นคุวามละโมบัไม่ซึ่่�อสุัตย์ข้องเจ้าห์น้าที�บัางคุน

  5.2  เพ่�อเสำนำอแนำวัท�งก�รสำง่เสำรมิจัรยิ่ธรรมและรป้แบบก�รข้บัเคัล่�อนำ

ง�นำด��นำก�รสำ่งเสำริมจัริย่ธรรมสำำ�หรับข้��ร�ชิก�รและเจั��หนำ��ท่�ข้องรัฐในำ

ประเทศไทย่

  จากการวเิคุราะห์ข้์้อคุน้พบัสุำาคุญัข้องงานวิจยั กลยทุธัเ์ชงิรกุ  กลยทุธัเ์ชงิแกไ้ข้  

กลยุทธั์เชิงรับั และกลยุทธั์เชิงป็้องกันดังกล่าว สุามารถ์นำามาสุู่การสุกัดป็ระเด็นคุวาม

ท้าทายเชิงยุทธัศาสุตร์ (Strategic Challenges) ได้ดังนี�

  “ไม่ม่ข้�อย่กเวั�นำ” 

  สุร้างและพัฒนากลไกต่างๆ ในการสุ่งเสุริมมาตรฐานทางจริยธัรรมภายใน

ห์น่วยงานข้องรัฐ (Conduct of code and Law) ทั�งในระดับัคุวามรู้ คุวามเข้้าใจข้อง

เจ้าห์น้าที�รฐั การสุร้างมาตรฐานทางจริยธัรรมให้์มีมาตรฐานเดยีวกนัในกลุม่เจ้าห์น้าที�รฐั

ทกุป็ระเภท โดยไมม่ข้ี้อยกเวน้ การสุรา้งคุวามเช่�อมั�นในมาตรการคุุ้มคุรองผูแ้จง้เบัาะแสุ

ผู้กระทำาผิด สุ่งเสุริมมาตรการการให์้รางวัลเชิดชูผู้มีจริยธัรรม  เพ่�อสุร้างแรงจูงใจไม่ให์้

มีการกระผิดตามมาตรฐานทางจริยธัรรมเกิดข้ึ�น

  “ไม่ม่ข้�อกังข้�”

  พัฒนาในระดับันโยบัายสุ่งเสุริมมาตรฐานทางจริยธัรรมภาคุรัฐและการวาง

บัทบัาทในการให้์คุำาป็รึกษาทางจริยธัรรม (Policy and Mentoring) เพ่�อสุร้างคุวาม

พรอ้มในการข้บััเคุล่�อนยทุธัศาสุตร ์โดยเริ�มจากการที�รฐับัาลเป็น็ผูน้ำาทางจรยิธัรรม ออก

คุำาสุั�งให้์ห์น่วยงานเตรียมคุวามพร้อมและคุวามร่วมม่อในการร่วมบัริห์ารงานภาคุรัฐ

อย่างมีจริยธัรรม โดยไม่มีข้้อกังข้า ห์ร่อตั�งคุำาถ์ามกับัการดำาเนินงานสุ่งเสุริมจริยธัรรม 

ตั�งแต่ในระดับัข้ององคุ์กร ห์น่วยงาน ผู้บัริห์าร ไป็จนถ์ึงพนักงาน 
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  “ไม่ย่อมรับก�รกระทำ�ผู้ิดสำ่เท�อ่กต่อไป” 

  รณรงค์ุ ป็ระชาสุมัพนัธ์ัเป็ลี�ยนทศันคุตเิร่�องการทำาผดิจรยิธัรรมข้องเจ้าห์น้าที�รฐั 

(Changing a Mindset for Behavioral Change)  ตามแนวคิุดการบัริห์ารจัดการ

พฤติกรรม จะไม่มีการคุิดแบั่งแยกคุวามผิดเล็กน้อย และคุวามผิดร้ายแรงอีกต่อไป็  

รณรงค์ุให้์เกดิการยอมรับัและคุวามเข้้าใจว่ามแีต่การกระทำาผดิห์รอ่ถู์กเทา่นั�น กลา่วคุอ่

 รณรงคุเ์ป็ลี�ยนแนวคุดิระดบััข้องการกระทำาผดิให์ม้แีคุก่ารกระทำาถ์กูที�เป็น็ฝั่ั�งข้าว และ

การกระทำาผิดที�เป็็นฝั่ั�งดำา จะไม่มีการยอมรับัการทำาผิดสุีเทาอีกต่อไป็ 

  “ไม่ให�คัวั�มพย่�ย่�มนำั�นำสำ้ญเปล่�”, “ไม่ถุ้กดอง” 

  สุรา้งระบับัการบัรหิ์ารงานบัคุุคุลที�คุำานงึถ์งึห์ลกัทางจรยิธัรรม (Ethical Human 

Resource Management)ตั�งแต่ในระดับัการคัุดเล่อกบุัคุลากรภาคุรัฐ ผลักดันให้์ใน

ห์นว่ยงานนำาห์ลักจรยิธัรรมมาใช้ในการบัริห์ารทรัพยากรบุัคุคุลคุวบัคุูไ่ป็กับัเสุน้ทางการ

เตบิัโตทางอาชีพ เจ้าห์น้าที�ข้องรัฐที�มคีุวามป็ระพฤติตามมาตรฐานทางจริยธัรรมคุวรที�

จะได้รับัการสุนับัสุนุนในรปู็แบับัต่างๆ ไม่ให์คุ้วามพยายามนั�นสุญูเป็ล่า  เชน่ การได้รบัั

รางวัล การได้รับัโอกาสุในการป็รับัเล่�อนตำาแห์น่ง การได้รับัโอกาสุในการไป็ศึกษาดู

งานในต่างป็ระเทศ

  “ไม่ม่ท่�ย่่นำสำำ�หรับคัวั�มผู้ิด”, “ไม่ม่คัวั�มร้�สำึกโดดเด่�ย่วัสำำ�หรับคัวั�มถุ้ก

ต�องท�งจัริย่ธรรม” และ “ร่วัมม่อผู้ลักดันำให�เกิดก�รสำร��งสำังคัม-วััฒนำธรรมท�ง

จัรยิ่ธรรมในำเจั��หนำ��ท่�รฐั” สุรา้งกลไกและเคุรอ่ข้า่ยการรว่มตรวจสุอบัการกระทำาผิด

จรยิธัรรมข้องเจ้าห์นา้ที�รฐั (People participation and Social engagement) เป็ดิโอกาสุ

ให์้ป็ระชาชน ภาคุป็ระชาสุังคุม และสุ่�อมวลชนเข้้ามา ร่วมตรวจสุอบัและกดดันไม่ให์้มี

การกระทำาผิดจริยธัรรมในกลุ่มเจ้าห์น้าที�รัฐเกิดข้ึ�น และไม่ป็ล่อยให์้มีที�ย่น สุำาห์รับัการ

กระทำาผดิทางจรยิธัรรมป็รากฏิอยู่ในระบับัการทำางานภาคุรฐั ข้ณะเดยีวกนัก็ร่วมสุ่งเสุรมิ

เชดิชเูจา้ ห์น้าที�ข้องรฐั บัคุุคุลตา่ง ๆ  ที�ผา่นการตรวจสุอบัและป็ระเมนิผลอยา่งถ์ว้นถี์�วา่

เป็น็บุัคุคุลที�มจีริยธัรรม ผลักดนั ให้์เกดิการสุร้างเคุรอ่ข่้ายภายในองคุก์รและนอกองค์ุกร

เพ่�อทำางานสุ่งเสุริมจริยธัรรมในระยะยาว แสุดงให์้เห์็น ว่าการทำางานสุ่งเสุริมจริยธัรรม

ในภาคุรฐัไมไ่ดเ้ป็น็การทำางานแบับัโดดเดี�ยวอกีตอ่ไป็ แตเ่ป็น็การทำางานแบับั รวมห์มูที่�

เจา้ห์น้าที�รฐัทกุคุน ทกุฝั่า่ย และทุกห์นว่ยงานพรอ้มที�จะรว่มมอ่ผลักดนัให์เ้กดิการสุร้าง

สุงัคุม- วฒันธัรรมทางจริยธัรรมในห์มูข้่้าราชการและเจา้ห์น้าที�รฐั และสุร้างภาพลักษณ์
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บัุคุลากรภาคุรัฐไทยที�เป็็นคุนดี มีคุวามสุามารถ์ และมีคุุณธัรรม เพ่�อให์้ได้รับัคุวาม

เช่�อมั�นและคุวามไว้วางใจในระดับัสุากล 

6.  บทสำรุปและข้�อเสำนำอแนำะ
  ในงานวจัิยคุรั�งนี�ไดน้ำาป็ระเดน็จดุเนน้ในการพฒันายทุธัศาสุตรจ์ากข้อ้คุน้พบั

สุำาคุัญข้องงานวิจัย การนำาป็ระเด็น SWOT มากำาห์นดป็ระเด็นข้ับัเคุล่�อนยุทธัศาสุตร์ 

และป็ระเด็นท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ัสุำาคุัญ มาจัดทำาเป็็นยกร่างยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐาน

ทางจริยธัรรมและสุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐที�มคีุวามคุรอบัคุลุมในทุกป็ระเด็นที�กล่าวมา และ

ไดม้กีารนำารา่งยุทธัศาสุตร์ดงักลา่วมานำาเสุนอในการป็ระชุมสัุมมนาเชงิป็ฏิิบัติัการเพ่�อ

จัดทำาข้้อเสุนอแนวทางการสุ่งเสุริมจริยธัรรมและรูป็แบับัการขั้บัเคุล่�อนมาตรฐานทาง

จริยธัรรมสุำาห์รับัเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐ เพ่�อรับัฟัังคุวามคุิดเห็์นและทบัทวนร่างยุทธัศาสุตร์

ดังกล่าว โดยให์้มีการรับัฟัังคุวามคุิดเห์็นทั�งจากเจ้าห์น้าที�ข้องรัฐในสุ่วนกลางและสุ่วน

ภูมิภาคุเพ่�อให้์ยุทธัศาสุตร์สุามารถ์นำาไป็สุู่การป็ฏิิบััติได้จริง แล้วนำาป็ระเด็นข้้อเสุนอ

แนะต่างๆ เข้้ามารวบัรวมเพ่�อให์้ร่างยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธัรรมและ

สุ่งเสุริมจริยธัรรมภาคุรัฐฉบัับันี�มีคุวามสุมบัูรณ์มากที�สุุด
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