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หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน� ำ ธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัด
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ำกับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมนี้
เป็นงานศึกษาต่อเนื่องจาก ผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
คุณธรรมและจริยธรรมทีไ่ ด้มกี ารศึกษา โดยได้มกี ารทบทวน และสังเคราะห์
การพัฒนาแนวคิด คุณธรรมและจริยธรรม และส�ำรวจแนวทางปฏิบัติ
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ประเทศ
ฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเกาหลีใต้ เพือ่ น�ำมาเป็นฐานคิด
ในการพัฒนาให้ได้ดัชนีชี้วัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบ
หลักธรรมาภิบาลอื่นๆ และให้สามารถน�ำไปใช้ประเมินกับส่วนราชการ
ไทยที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ให้โอกาสได้ท�ำ
การศึกษา และได้ให้ความสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั งานชิน้ นี้
เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม โดยได้ทบทวน
ปรับปรุงงานที่ได้ท�ำการศึกษาก่อนหน้านี้ ให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดการน�ำมาปรับใช้ประเมินความ
มีธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักสากลได้
ผู้วิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
มิถุนายน 2563
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การประเมินสามมิติ
ตารางที่ 12 สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�ำถาม
เกณฑ์คะแนน และทีม่ าของข้อมูลประเมินคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงานราชการไทย

166
180
184
187
200
212

สารบัญแผนภาพ
หน้า
ภาพ 1

ประมวลตัวชีว้ ดั คุณธรรม และจริยธรรมของหน่วย 192
ราชการไทย 7 แหล่ง จ�ำแนกแบ่งเป็นกรอบ 3 มิติ
เพื่อการออกแบบตัวชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรม
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บทน�ำ
กล่าวโดยทั่วไปได้ว่า เรื่อง “จริยธรรม” ในประเทศไทยนั้น
ถูกน�ำมาผูกโยงกับความเชือ่ ทางศาสนาให้หมายถึง การกระท�ำทีถ่ กู ทีด่ ี
ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดหลักพุทธศาสนา แต่เมื่อมองประเด็นดังกล่าว
ในมุมของบริหารรัฐกิจ ศาสนาเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของประเด็นเรือ่ งจริยธรรม
เท่านั้น จริยธรรมถูกน�ำมาใช้ในด้านบริหารรัฐกิจเพื่อที่จะเป็นกรอบ
ในการก�ำกับการท�ำงานของภาครัฐ เพือ่ ก�ำกับข้าราชการในการปฏิบตั งิ าน
อีกที โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้การท�ำงานของข้าราชการสามารถตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์สขุ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักจริยธรรมถูก
ปัจจุบันลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และกลายเป็นวาระแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2549 อันเป็นหลักการพืน้ ฐานเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้กบั ข้าราชการ
เพือ่ สร้างประโยชน์สขุ ให้กบั ประชาชนได้เป็นอย่างดี และเพือ่ เป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ และความศรัทธาให้กบั คนประชาชน เพือ่ สร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึน้ ระหว่างข้าราชการและประชาชน ซึง่ จะท�ำให้สามารถปฏิบตั งิ าน
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เพือ่ ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สร้างคุณประโยชน์
มากมายให้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนี้ยังได้น�ำไปสู่การจัดท�ำ
มาตรฐานจริยธรรมในรูปของประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
พลเรือน โดยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผูด้ แู ล รวมถึงการตัง้
คณะกรรมการจริยธรรมและประจ�ำหน่วยราชการ (อัมพร ธ�ำรงลักษณ์,
2556, 192-197)
แต่หากมองทัศนะขององค์การระหว่างประเทศ จะพบว่า จริยธรรม
หรือความมีคณ
ุ ธรรมในการท�ำงานนัน้ นับเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของแนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่ คือ หลักว่าด้วยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังคม
การบริหารปกครองทีด่ นี นั้ เป็นการปกครองหรืออภิบาลโดยอาศัยการก�ำกับ
จัดการ และควบคุมผ่านกระบวนขั้นตอนตามกฎหมายโดยต้องบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม เพือ่ ทีจ่ ะสร้างสังคมให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองมากขึน้ เมือ่ เป็น
ดังนี้แล้ว “จริยธรรม” ซึ่งหมายถึงหลักการที่คอยควบคุมการประพฤติ
และการกระท�ำของคนเพือ่ เป็นสิง่ ถูก หรือทีเ่ หมาะทีค่ วร ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้น จริยธรรมเมือ่ ถูกน�ำมาใช้ในบริหารรัฐกิจหรือการบริหารงานภาครัฐ
คือ กรอบในการควบคุมการท�ำงานของข้าราชการ เพือ่ ให้ขา้ ราชการท�ำงาน
โดยยึดโยงกับผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ (ขจิต จิตตเสวี,
2557, 11-15, 21, 56-57, 59, 60, 68) ฉะนัน้ เมือ่ ธรรมาภิบาลเป็นเรือ่ ง
การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให้ รุ ่ ง เรื อ งโดย
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบริหารร่วมภายใต้การประสานงานของภาครัฐ
หลั ก จริ ย ธรรมจึ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลในแง่ ข อง
การเป็นกรอบในการควบคุมการท�ำงานของภาครัฐให้สามารถประสาน
ความร่วมมือและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัว และ
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน
โดยบรรจุอยู่ หลัก 6 ประการของธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่ ง หลั ก 6 ประการนั้ น ได้ แ ก่ นิ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส
การมีส่วนร่วม ส�ำนึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งจริยธรรมนั้น
เป็นหลักเดียวกันกับหลักคุณธรรม จริยธรรมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองที่ดี โดยเป็นหลักในควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในห้วงเวลาของการปฏิรปู ระบบราชการไทยทีผ่ า่ นมา จริยธรรม
ได้ ถู ก น� ำ มาเป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในภาคบริ ห ารรั ฐ กิ จ ไทยนั บ ตั้ ง แต่
ได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี 2545 ในปี 2549
ได้ถกู บรรจุเป็นวาระแห่งชาติและถูกบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550
หลังจากนั้นส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ได้มีการปรับ
หลักยุทธศาสตร์และท�ำแผนต่างๆ เพือ่ บรรจุดงั กล่าวเข้าไปในโครงสร้าง
ระเบียบ และหลักการต่างๆ ของหน่วยราชการทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ปัจจุบัน (ร่างเสร็จเมื่อวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2559) ก็ได้มกี ารบรรจุประเด็นเรื่องจริยธรรมเข้าเป็น
ประเด็นส�ำคัญในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก�ำกับการกระท�ำของทั้ง
นักการเมืองและข้าราชการเพื่อที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ประชาชน
ได้ในทีส่ ดุ และเพือ่ ควบคุมปัญหาเรือ่ งการคอร์รปั ชันทีย่ งั คงมีอยูใ่ นวงการ
ราชการ ซึ่งจะท�ำให้เงินภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง แต่ถงึ กระนัน้ ปัญหาทีต่ ามมาของหลักการดังกล่าวมักจะเป็น
เรือ่ งในเชิงปฏิบตั ิ เพราะในเชิงความคิดทฤษฎีนนั้ ค่อนช้างสมเหตุสมผล
แต่พอในเชิงปฏิบัติมักจะมีปัญหาตามมาในเชิงรูปธรรมว่าการกระท�ำ
แบบไหนถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกจริยธรรม หรือหลักจริยธรรมแบบ
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ขึน้ บนฐานเจตนา หรือคิดบนฐานผลลัพธ์ของการกระท�ำ หลักจริยธรรม
แบบไหนถึงจะเป็นหลักจริยธรรมพืน้ ฐานทีจ่ ะสามารถน�ำไปสูป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักจริยธรรมได้ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้และ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติของภาครัฐไทย
ตามที่ได้ไล่เลียงเบื้องต้น แต่กระนั้น ก็ยังมีปัญหายังหาค�ำตอบไม่ได้
ซึง่ การตอบดังกล่าวอาจน�ำพาไปสูร่ ปู แบบในเชิงรูปธรรมทีส่ ามารถน�ำไป
สู่การปฏิบัติได้ในที่สุด
เพือ่ ให้เกิดความมีจริยธรรมทีด่ ใี นการปฏิบตั ริ าชการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก�ำหนดค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่
ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้รับ
การตอบรับและเข้าใจกันในทางปฏิบตั นิ กั รวมทัง้ ความมีจริยธรรมและ
คุณธรรมนัน้ มักจะทึกทักเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งของการผิดวินยั ราชการเท่านัน้
ซึ่งท�ำให้เกิดความสับสน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มด้วย
การแยกแยะท�ำความเข้าใจถึงความหมายของค�ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นค�ำว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จากนั้นจะได้กล่าวถึง
หลักการแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรม รวมตลอดถึงการค้นหา
และประมวลเพือ่ พัฒนาดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ประโยชน์
ในการใช้งานในส่วนราชการรัฐไทยต่อไป ทั้งนี้ จะได้แยกการน�ำเสนอ
ออกเป็นสองส่วนใหญ่ทเี่ กีย่ วข้อง คือ ส่วนแรก จะว่าด้วยคุณธรรม และ
ส่วนที่สอง จะว่าด้วยจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1
คุณธรรมและธรรมาภิบาล

นิยาม ความหมายของคุณธรรมและค�ำทีเ่ กีย
่ วข้อง
ในปัจจุบันค�ำว่า “คุณธรรม” และกระแสความคิดเกี่ยวกับ
คุณธรรมได้ถูกน�ำไปใช้กับหลายเรื่องราวหลายมิติในสังคม เช่น ในทาง
การเมือง การศึกษา ศาสนา และการบริหารทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐ
หรือแม้แต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติของปัจเจกชน แต่มีคนจ�ำนวนน้อย
เท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจถึงความหมาย ความคิด หรือทฤษฎีของค�ำว่า “คุณธรรม”
ทัง้ ในวิถไี ทยและวิถสี ากลอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถน�ำมาปรับใช้กบั
เรื่องราวและมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค�ำว่า “คุณธรรม” ในภาษาไทยนี้แปลมาจากค�ำภาษาอังกฤษ
สองค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันและใช้สลับกันไปมาคือ ค�ำว่า “Virtue”
และ “Merit” ค�ำแรกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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คุณธรรม บัญญัติให้ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพ
คุ ณ งามความดี ท างความประพฤติ แ ละจิ ต ใจ และเป็ น คุ ณ ความดี
ที่สอดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐานความถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรผิด
ของสังคม (ราชบัณฑิต, 2556; Merriam-Webster Dictionary Online,
2017) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ
1. ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทาง
วัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ และอาจกล่าว
ได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่ถูกน�ำมาปฏิบัติ
เป็นนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ
รับผิดชอบ ฯลฯ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนด
ความหมายของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์
เป็ น ความดี ง าม เป็ น มโนธรรม เป็ น เครื่ อ งประคั บ ประคองใจ
ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน
ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�ำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน
เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งปลู ก ฝั ง โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น และเหมาะสมกั บ
ความต้องการในสังคมไทย (กิตติยา โสภณภไคย, 2553, น.113-114;
ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.114)
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ส่วนคุณธรรม ทีม่ าจากค�ำว่า “Merit” นัน้ 1 ตามพจนานุกรมของ
เมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรม
ที่สมควรแก่การให้ได้รับรางวัล (Merriam-Webster Dictionary Online,
2017) ความดีงามของคนที่มีความรู้ดี ความสามัคคี ความประพฤติดี
ท�ำให้คนมีคุณภาพ ใช้เป็นคุณสมบัติ และใช้ในการเลือกคนให้ท�ำงาน
จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าได้มีการน�ำความหมายของคุณธรรมนี้ มาผูกโยง
ใช้กบั การให้คณ
ุ ให้โทษในการบริหารงานบุคคลทัว่ ไป (ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม, 2554, น.114)
นอกจากนี้ยังพบว่า คุณธรรม มีความเกี่ยวข้องกับค�ำอื่นๆ
มากมาย เช่น จริยธรรม (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป)
จรรยาบรรณ ศีลธรรม ความซือ่ สัตย์ และธรรมาภิบาล ดังสามารถประมวล
อย่างคร่าวๆ ดังนี้
จริยธรรม (Ethics)

“คุณธรรม” ยังมีความเกี่ยวข้องกับค�ำว่า “จริยธรรม” ซึ่ง
พจนานุกรมของเมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง ชุดของ
หลักการกระท�ำความดีสำ� หรับบุคคล และกลุม่ บุคคล บ่งบอกว่าอะไรถูก
หรืออะไรผิด อะไรควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ สามารถแยกแยะความถูกและผิด
ออกจากกันได้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญาข้อคิด และธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของ
มนุษย์ ซึง่ เกิดขึน้ จากธรรมชาติของมนุษย์เอง ทีร่ จู้ กั ใช้เหตุและผลตัดสินใจ
เลือกได้ถูกต้อง (Merriam-Webster Dictionary Online, 2017) ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป
เป็นทีน่ า่ ประหลาดใจว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ไม่ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คำ� นิยาม
ค�ำว่า “Merit” ไว้แต่อย่างใด จึงไม่ได้หยิบยกมาอธิบายในที่นี้
1
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นอกจากนี้ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ได้ก�ำหนดความหมายของ “จริยธรรม” ว่าหมายถึง กรอบหรือแนวทาง
อันดีงามที่พึ่งปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดไว้ส�ำหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี
ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ำรชีวิต (กิตติยา โสภณภไคย,
2553, น.113-114)
จรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional
Ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือ
ประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทาง
วิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุมความประพฤติทผี่ ปู้ ระกอบ
อาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่กไ็ ด้
และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล
ในแต่ล่ะกลุ่มวิชาชีพ
ศีลธรรม (Moral)

ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติทดี่ ที ชี่ อบ ดีงาม และเว้นจาก
การท�ำความชั่ว โดยถือว่า ศีล อันหมายถึง การเว้นชั่วหรือเว้นจาก
ข้อห้าม ส่วนธรรม หมายถึง ประพฤติดี หรือท�ำตามค�ำแนะน�ำสั่งสอน
ศีลธรรมจึงมีการใช้งาน ในลักษณะทีเ่ น้นทัง้ การกระท�ำดี และการหลีกเลีย่ ง
การกระท�ำชั่ว (ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.143-144)
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ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ความซือ่ สัตย์ หมายถึง การประพฤติตรง โดยยึดถือความจริง
ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง ไม่ปดิ บังอ�ำพรางสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ไม่ปน้ั น�ำ้ เป็นตัว
ไม่คดโกง (ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557)
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ธรรมาภิบาล หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหารปกครอง
การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การก�ำกับดูแลที่ดี
อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (process) และระบบ (system)
ซึง่ องค์การหรือสังคมได้มกี ารปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการ (operate) ครอบคลุม
ในประเด็นหลักที่ได้น�ำมาปรับใช้ในประเทศไทย 10 หลักการ ได้แก่
หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Participation) หลักนิตธิ รรม (Rule of law) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักฉันทามติ (Consensus
Oriented) หลักความถูกต้อง ความเสมอภาค ยุตธิ รรม เทีย่ งธรรม (Equity)
หลักการกระจายอ�ำนาจ และหลักความสามารถรับผิดชอบได้ (Accountability) (ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.144-145; UNDP)2

หลักการธรรมาภิบาลนี้ ในปัจจุบนั ได้มกี ารขยายความครอบคลุมไปหลายหลักการ
มีการเพิ่มเติมไปตามแต่วาระและความเหมาะสมของแต่ละองค์การ เริ่มจาก
6 หลักการ จนกลายมาเป็น 10 หลักการทีป่ จั จุบนั นี้ มีการใช้กนั อย่างหลากหลาย
เช่น มีการเพิ่มเติมรวมถึง การมียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ (UNDP) ความสามารถ
ท�ำนายได้ (Predictability) (ADB) ความสามารถในการขจัดและป้องกันคอร์รัปชัน
(ธนาคารโลก) การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2
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ระบบอุปถัมภ์ (patronage system) หรือบางคนเรียกว่า ระบบ
เล่นพรรคพวก (spoils system) ระบบเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั (favoritism) อาศัย
ความรู้จักมักคุ้น ชอบพอกันทางการเมืองหรือระบบวงศาคณาญาติ
(nepotism) นั้น เป็นระบบที่อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับ
“ระบบคุณธรรม” (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมภาคประชาชน,
2555) ในการบริหารงานบุคคล ในการพิจารณา สรรหา เลือกสรร
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่งมักจะไม่ค�ำนึงถึงความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ การไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้าน
การเลือกสรรคนเข้าท�ำงานและโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร
ในหน่วยงาน ไม่มคี วามมัน่ คงในงานทีท่ ำ� การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่นที่มีอ�ำนาจมากกว่าบริการประชาชน และการใช้อิทธิพลทาง
การเมืองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหน่วยงาน (วัธนี ตรีทอง, 2544,
น.7; Chandler and Plano, 1982, p. 269; Cutchin, 1981, p. 90)
ความเป็นมาของคุณธรรม
ระบบคุณธรรมในฐานะระบบหนึ่งของการบริหารงานบุคคล
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรปก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่และเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
ประเทศรัสเซียหรือประเทศเยอรมนีในทุกวันนีเ้ ป็นประเทศแรกทีน่ ำ� เอา
ระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการในระหว่างกลางศตวรรษที่ 18
และความเป็นระบบราชการสมัยใหม่ของเยอรมนีดงั กล่าวมานีไ้ ด้มอี ทิ ธิพล
อย่างมากต่อประเทศยุโรป ในเวลาต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้หยิบยืม
ตัวแบบระบบราชการของประเทศรัสเซียเข้ามาใช้หลังจากการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. 1789 และหลังจากนัน้ ในช่วงทศวรรษ 1850 ประเทศอังกฤษ
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ก็เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีน่ ำ� เอาระบบคุณธรรมมาใช้ ส�ำหรับประเทศสุดท้าย
ในบรรดาชาติอุตสาหกรรมชั้นน�ำทั้งหลายที่น�ำระบบคุณธรรมมาใช้
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1883 (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล,
2530, น. 44)
ภายหลังการลอบยิงประธานาธิบดี James A. Garfield ซึง่ ถูก
เด็กหนุม่ ยิงเสียชีวติ สาเหตุเพราะคับแค้นใจในระบบอุปถัมภ์ของราชการ
ในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคที่การบริหารงานบุคคลตามระบบ
อุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกาเสือ่ มถอยสุดๆ นับตัง้ แต่มกี ารใช้บริหารงานภาครัฐ
ตามระบบอุปถัมภ์ (Spoils System) เป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี
แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson 1829-1837) โดยยึดถือแนวคิด
ส�ำคัญ 2 แนวคิด แนวคิดแรกคือ “ถ้าเป็นผู้ชนะแล้ว จะได้ครอบครอง
ข้าวของของเชลยทัง้ หมด (To the victor belong the spoils)” และแนวคิด
ทีส่ องคือแนวคิดทีว่ า่ งานราชการเป็นงานง่ายๆ คนทัว่ ไปซึง่ มีสติปญ
ั ญา
ปกติทั่วไปก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจ แนวคิดทั้งสองนี้
รวมกันก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กล่าวคือ
เมือ่ ฝ่ายการเมืองชนะเลือกตัง้ เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็จะมีการปรับเปลีย่ น
ตัวบุคคลซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการประจ�ำ โดยน�ำทีมงานของตนเองเข้ามา
และจะมีการเปลีย่ นแปลงข้าราชการประจ�ำทุกครัง้ ภายหลังการเลือกตัง้ ใหม่
ซึง่ ในระยะยาวจะมีผลท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบราชการโดยรวม
ด้อยประสิทธิภาพ ภายหลังอสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ การ์ฟลี ด์
(James A. Garfield) รองประธานาธิบดีชาร์ลส อาร์เธอร์ (Charles A.
Arthur) ซึ่งขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีแทนจึงได้ด�ำเนินการปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเสียใหม่โดยการออกพระราชบัญญัติ
Pendleton Act ในปี ค.ศ.1883 โดยน�ำหลักคุณธรรม (Merit principle)
มาใช้กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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หลักการคุณธรรม
กฎหมายเพนเดิลตันได้วางรากฐานหลักคุณธรรมไว้ให้กับ
การบริหารงานในภาครัฐจนถึงปัจจุบนั นี้ ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ
1) หลักความรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง
การยึดถือความรูค้ วามสามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงาน
แต่งตัง้ โยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง โดยเลือกผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งมากที่สุดโดยบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์มากกว่า เพือ่ ให้ได้คนทีเ่ หมาะสมกับงานจริงๆ (put the right
man to the right job)
2) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity)
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผม้ ู คี ณ
ุ สมบัตทิ กุ คน (open to all) อย่างเท่าเทียมกัน
ในการสมัครเข้ารับราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุเนื่องจาก
ฐานะ เพศ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา ความเสมอภาคทางโอกาสในที่นี้
นอกจากจะหมายถึงความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับราชการแล้ว
ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน
(equal pay for equal work) และความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งโอกาสในการได้รบั การคัดเลือกในการฝึกอบรม โอกาส
ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน
3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure)
หมายถึง หลักประกันการปฏิบตั งิ านในระบบราชการให้แก่ขา้ ราชการว่า
จะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกให้ออกจากงานโดย
ปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมืองช่วยให้
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ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานหน่วยงานพยายาม
ท�ำให้บุคคลที่เข้ามาอยู่กับหน่วยงาน มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในเรื่อง
การอาชีพ เงินเดือน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ประกันมิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality)
หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง
การปฏิบตั ภิ ารกิจของข้าราชการ หรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการเป็นเสมือนเครื่องมือของ
รัฐบาลในการน�ำนโยบายไปสูภ่ าคปฏิบตั ซิ งึ่ โดยหลักการแล้ว ต้องท�ำงาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และต้องมีความเป็นกลางในทางการเมือง
แต่ขา้ ราชการก็จะต้องได้รบั การปกป้องมิให้ถกู แทรกแซงโดยอ�ำนาจอิทธิพล
ใดๆ ในทางการเมือง (ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน, 2550, น. 2-6)
หลักคุณธรรมทัง้ 4 ประการข้างต้น กลายเป็นแนวความคิดหลัก
(Core Concepts) ในการน�ำเอาระบบคุณธรรมเข้าไปใช้กับการบริหาร
งานบุคคลในภาครัฐของประเทศต่างๆ แม้วา่ ระบบคุณธรรมมีพฒ
ั นาการ
อันยาวนานเพียงใด และการน�ำไปใช้ในหลายประเทศในระยะเวลาต่อมา
นัน้ จะท�ำให้ลกั ษณะของระบบคุณธรรมมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
ตามปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศนัน้ ๆ เพียงใดก็ตาม แต่แนวความคิดหลัก (Core Concepts)
จะไม่แตกต่างกันมากนัก (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530, น. 45)
จากหลักการของระบบคุณธรรมดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ได้ถกู ก�ำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42
เพื่อเป็นหลักในการบริหารบุคคลภาครัฐ มีกล่าวคือ
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มาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ค�ำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
(1) การรับบุคคลเพือ่ บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ต้องค�ำนึงถึงความรูค้ วามสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�ำแหน่ง และ
การให้ประโยชน์อนื่ แก่ขา้ ราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ
จะน�ำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง
มาประกอบการพิจารณามิได้
(4) การด�ำเนินการทางวินยั ต้องเป็นไปด้วยความยุตธิ รรมและ
โดยปราศจากอคติ
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
(ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.148-149)
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หลักคุณธรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการเมื่อมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล ได้แก่
1) การคัดกรองบุคคลเข้ารับราชการด้วยวิธีการสอบแข่งขัน
จะท� ำ ให้ ร ะบบราชการได้ บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถมา
ปฏิบัติงาน
2) การส่งเสริมให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ
สร้างหลักประกันเรือ่ งรายได้ เงินเดือนทีม่ มี าตรฐาน มีความมัน่ คง
ในการด�ำรงอาชีพรับราชการ มีกฎเกณฑ์ กติกาทีม่ มี าตรฐาน
เดียวกัน จะเป็นกลไกในการปกป้องคนดี มีความสามารถ
และดึงดูดคนประเภทดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ
3) การใช้หลักความเสมอภาค ท�ำให้ข้าราชการได้รับสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รบั การปฏิบตั จิ ากองค์กรในเรือ่ ง
ต่างๆ เช่น การแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง การประกันสถานะของ
ข้าราชการให้ปลอดจากการเมือง ในทางหนึ่งคือไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเมือง
และในอีกทางหนึ่ง คือ การกีดกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามา
แสวงหาประโยชน์จากข้าราชการให้ใช้อ�ำนาจไปในทางที่
ผิ ด กฎหมายเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ นั ก การเมื อ งและผู ้ อื่ น
ซึ่งมาตรการนี้จะท�ำให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างอิสระ เพือ่ ประโยชน์ของราชการและประชาชนอย่าง
เต็มความสามารถ (Stahl, 1936 อ้างถึงใน นพ ศรีบญ
ุ นาค,
2539, น.11) หลักนีใ้ นประเทศไทยใช้มาตัง้ แต่มกี ารปรับใช้
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
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การด�ำเนินงานบางประการ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ซึ่งสมควรจัดการด�ำเนินงานภายใต้หลักของระบบคุณธรรม
ซึ่งการด�ำเนินงานเหล่านั้น ได้แก่
1) การจ้างแผนก�ำลังคน
2) การก�ำหนดต�ำแหน่ง
3) การก�ำหนดค่าตอบแทน
4) การสรรหาและการคัดเลือก
5) การพัฒนาบุคลากร
6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7) การเลื่อนต�ำแหน่ง
8) การโอนหรือย้าย
9) ขวัญและวินัย
10) การพ้นจากราชการ ระบบบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
(กระทรวงยุติธรรม, 2556, น.26-27)
ความท้าทายต่อหลักคุณธรรม

ในทางการบริหารงานภาครัฐตามหลักคุณธรรม มิใช่สิ่งที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างง่าย ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่ได้นำ� หลักคุณธรรมมาใช้ พบว่า
ต้องประเผชิญกับความท้าทายสองประการส�ำคัญ ด้วยการทีส่ ว่ นราชการ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียเปรียบทางสังคม และการให้
โอกาสแก่เพศหญิงในการเติบโตในส่วนราชการ ดังสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1) ระบบช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบทางสังคม (Affirmative
Action: AA)

ตัง้ แต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ระบบคุณธรรมได้ถกู โจมตีกนั
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นปัญหาของความไม่เสมอภาค
ในทางโอกาสของการเข้ารับราชการ ถึงแม้ความเสมอภาคในทางโอกาส
ของการเข้ารับราชการจะเป็นหลักการทีข่ องระบบคุณธรรม แต่ในโลกของ
ความเป็นจริงแล้ว หลักการดังกล่าวนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ จริง เหตุทเี่ ป็นเช่นนัน้
เพราะว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ได้มคี วามเสมอภาคกัน ซึง่ เกิดจาก
หลายปัจจัย เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาสในทางการศึกษา
เป็นต้น ระบบคุณธรรมไม่เคยน�ำพากับสภาพทีเ่ ป็นจริงเหล่านี้ เมือ่ เป็นเช่นนี้
ความเสมอภาคในทางโอกาสภายใต้ระบบคุณธรรมจึงเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้าง
เพ้อฝัน และในทางกลับกันตัวระบบคุณธรรมเองยังกลายเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ความเสมอภาคในทางโอกาสไม่สามารถเกิดขึน้ สภาพเช่นนี้
จึงท�ำให้เกิดแนวความคิดระบบราชการทีม่ ลี กั ษณะความเป็นตัวแทนขึน้ มา
เป็นกรอบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ โดยมีระบบช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบ
ทางสังคม (Affirmative Action) เป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดความเสมอ
ในทางโอกาสมากขึ้น โดยมีวิธีการที่ขัดแย้งกับระบบคุณธรรม กล่าวคือ
เป็นการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ชดเชยให้คนทีม่ สี ถานะด้อยกว่าในสังคมมีความ
เท่าเทียมกับผูท้ ไี่ ด้เปรียบทางสังคมเพิม่ มากขึน้ (เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกุล,
2530, น. 46-55)
2) เพดานกระจก (A Glass Ceiling)

นอกจากนี้ ในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง การน� ำ ระบบคุ ณ ธรรมมาใช้ กั บ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหา
A Glass Ceiling หรือเพดานกระจก ซึง่ เป็นวลีเปรียบเปรย ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
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ก�ำแพงหรือเพดานที่กีดกันความก้าวหน้าของผู้หญิง หรืออุปสรรค
ที่มองไม่เห็นที่ท�ำให้ผู้หญิงยังไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกับเพศชาย (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, 2559) จากการศึกษา
ความเท่าเทียมทางเพศในกลุ่มประเทศต่างๆ โดยธนาคารโลก (World
Bank) พบว่า ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยู่ทั่วโลก และ
โดยเฉพาะในการจ้างงานและการเลือ่ นขัน้ ตามระบบราชการ (Hierarchy)
ซึง่ เท่ากับเป็นการไม่ให้ความนับถือต่อผลการท�ำงานและความสามารถ
ของบุคคลอันเป็นสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคุณลักษณะ
ทางเพศของบุคคลนั้นๆ (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2554) ซึ่งขัดแย้งกับ
หลักการส�ำคัญของระบบคุณธรรมอย่างชัดเจน ในบริบทโลกปัจจุบันที่
มีการให้ความส�ำคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการ
ยอมรับในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน แม้ผหู้ ญิงจะได้รบั โอกาสมากขึน้ กว่าในอดีต
แต่ปญ
ั หาดังกล่าวก็ยงั คงมีให้เห็นอยูท่ วั่ ไป ซึง่ ถือเป็นความท้าทายส�ำคัญ
ของการระบบคุณธรรมมาใช้กบั การบริหารงานบุคคลภาครัฐต้องผ่านไป
ให้ได้
การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เป็นภารกิจทีอ่ งค์การกลางด้านการบริหารงานบุคคลของประเทศต่างๆ
ล้วนให้ความส�ำคัญ ในทีน่ จี่ ะได้อธิบายถึงความเป็นมา การจัดโครงสร้าง
องค์การ และบทบาทภารกิจในด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ 3 ประเทศ
ทีว่ างรากฐานเกีย่ วกับระบบคุณธรรมและมีววิ ฒ
ั นาการในการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย ดังนี้
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1) การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมในระบบราชการของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1833 โดยสภาคองเกรส (Congress)
ได้ออกกฎหมาย “The Pendleton Act” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ปฏิรปู ระบบบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบาลให้ปลอดจากระบบ
อุปถัมภ์ โดยได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกว่า
“The Civil Service Commission (CSC)”
ในระยะเริ่มก่อตั้ง The Civil Service commission ท�ำหน้าที่
ควบคุมกฎ ระเบียบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานเพือ่ ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 ได้พัฒนางานในเรื่อง
การควบคุมตรวจสอบการจ้างทัง้ ระบบ และรับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์
ด้วย แต่บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ทั้งสองอย่างดังกล่าวของ The Civil
Service Commission มีลักษณะขัดแย้งกันเอง เพราะเป็นทั้งผู้ออก
กฎ (rule maker) ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตัดสินใจด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้
สภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูประบบราชการ “The Civil Service
Reform Act” (CSRA) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมา
แทน The Civil Service Commission รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่
(1) ส�ำนักงานบริหารบุคคล (Office of Personnel Management
or OPM) ท�ำหน้าทีใ่ นด้านการก�ำหนดนโยบาย จัดระเบียบ
และระบบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
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(2) คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (Merit System Protection
Board or MSPB) ท�ำหน้าทีใ่ นการปกป้องและควบคุมดูแล
ให้การบริหารงานบุคคลในภาครัฐเป็นไปตามหลักการของ
ระบบคุณธรรม
(3) คณะกรรมการด้านแรงงานสมาพันธ์ (Federal Labor
Relations Authority or FLRA) ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการต่างๆ กับองค์การ
ข้าราชการกลุ่มต่างๆ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรกลางท�ำหน้าที่ในการบริหาร
งานบุคคลด้านวินัย ได้แก่ Merit System Protection Board (MSPB)
เป็นองค์กรอิสระในลักษณะกึง่ องค์กรตุลาการ (Quasi-Judicial Agency)
ในฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าทีเ่ สมือนผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ
ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 3 คน ซึง่ ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปี ส�ำหรับบทบาทหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่
(1) ท�ำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ (appeals function)
(2) ศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบคุณธรรม (merit system studies)
(3) พิจารณาผลการด�ำเนินการทีก่ ระทบต่อระบบคุณธรรม (review
the significant action) ของส�ำนักงานการจัดการงานบุคคล
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ทัง้ นี้ โดย MSPB ยังมีพนั ธกิจในด้านอืน่ ๆ อีกด้วย ได้แก่ ติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินการที่ส�ำคัญของส�ำนักงานการจัดการงานบุคคล
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม รับฟังและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากผล
การด�ำเนินการทางวินยั ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รับฟังและวินจิ ฉัยกรณี
ทีน่ ำ� เข้าสูก่ ารพิจารณาจากส�ำนักงานให้คำ� ปรึกษาเฉพาะ (special counsel)
ในกรณีกล่าวหาเกีย่ วกับการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนระบบคุณธรรม และกรณีอนื่ ๆ
ทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาภายใต้อำ� นาจการตัดสินของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และระบบคุณธรรมใน
หน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ ศึกษาว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มีการด�ำเนินการ
ที่ผิดไปจากหลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีของ MSPB เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีการอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัย
ซึง่ The Civil Service Commission ได้พจิ ารณาแล้วและต้องเป็นเงือ่ นไข
ตามที่ The Civil Service Reform Act 1978 ก�ำหนดไว้เท่านัน้ และส่วนใหญ่
การอุทธรณ์มักเป็นเรื่องของโยกย้าย การลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน
และการอุทธรณ์คำ� ตัดสินของ Office of Personal Management (OPM)
ในเรื่องเกี่ยวกับการออกจากราชการ การปฏิเสธการรับเข้าท�ำงานใหม่
และการเลิกจ้างพนักงานทีอ่ ยูใ่ นช่วงทดลองงาน เป็นต้น ซึง่ การวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ให้ถือเป็นที่สุด
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ และยังเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
ซึ่งข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ศาลชัน้ ต้นของรัฐบาลกลาง (Federal District Court) โดยศาลจะพิจารณา
เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
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2) การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียก่อตั้งหน่วยงานท�ำหน้าที่พิทักษ์ระบบ
คุ ณ ธรรมในระบบราชการของประเทศ คื อ The Public Services
and Merit Protection Commission (PSMC) โดยมีโครงสร้างภายใน
คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ด้านวินัย คือ The Public Services และ
The Merit Protection Commission ซึ่งหน่วยงานทั้งสองนี้จะดูแล
ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ (agency) ที่เป็นส่วนราชการระดับกรม
(Department) และหน่วยงานอิสระของรัฐ คณะกรรมการทัง้ สองคณะนี้
จะได้รบั แต่งตัง้ จากผูส้ ำ� เร็จราชการ (Governor General) และมีวาระด�ำรง
ต�ำแหน่ง 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะมีการจัดโครงสร้างองค์กร
ทีม่ หี น่วยธุรการแยกออกจากกัน ประเทศออสเตรเลียไม่ได้แยกหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นอิสระอีกหน่วยงานหนึ่ง
ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้รว่ มหน่วยงานด้านนีไ้ ว้ในงานเกีย่ วกับ
หน่วยงานบริหารงานบุคคลทั้งนี้ PSMPC ซึ่งเน้นการพิจารณาในด้าน
การส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักจริยธรรม (code of conduct) อันเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนซึง่ ลักษณะการท�ำงานเน้นการให้คำ� แนะน�ำมากกว่าการก�ำหนด
กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม จึงเป็นการท�ำงาน
ในลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) กับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพัฒนาส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงาน
การบริหารงานภาครัฐ การด�ำเนินงานของ PSMPC แม้จะเป็นความอิสระ
แต่ค�ำตัดสินไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่พอใจค�ำตัดสินของ PSMPC ในเรือ่ งการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมก็สามารถไปใช้สิทธิฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้
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ประเทศสหราชอาณาจักร

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1885 โดยได้ก่อตั้ง The Civil Service
Commissioners (The Commissioners) เป็นคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งการแข่งขันที่
เสรีและยุติธรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 The Commissioner มีบทบาท
เพิ่มขึ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินข้ออุทธรณ์ในคดีที่เกี่ยวกับความถูกต้อง
เหมาะสม (propriety) และมโนธรรม (conscience) ในการปฏิบัติ
ราชการภายใต้กฎหมาย The Civil Service Code ทั้งนี้ ข้าราชการ
ผูไ้ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมต้องได้รบั การเยียวยาภายในหน่วยงานของตน
ในสหราชอาณาจักร นอกจากจะมี The Commissioners ดูแลพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการแล้ว ยังได้ก่อตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่ง
ที่ชื่อว่า The Civil Service Appeal Board (CSAB) ท�ำหน้าที่พิจารณา
เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการอังกฤษด้วย
ส�ำหรับการจัดโครงสร้างองค์กรในด้านการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมนัน้
มี อ งค์ ป ระกอบและสถานภาพของคณะกรรมการ 2 คณะ ได้ แ ก่
1) The Commissioners ได้รบั การแต่งตัง้ จาก The Crown ไม่มสี ถานภาพ
เป็นข้าราชการ และมีความอิสระจากรัฐบาล และปลอดจากการควบคุม
โดยฝ่ า ยบริ ห าร 2) คณะกรรมการ CSAB ไม่ มี สั ง กั ด กระทรวงใด
แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งในส�ำนักนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารโดย
คณะกรรมการถาวร ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการ 2 คน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
2 วาระติดต่อกัน เพื่อความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้า
ฝ่ายบริหารอันหมายถึงนายกรัฐมนตรี
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ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ The Commissioners
และ CSAB นั้น ทั้งสองต่างเป็นหน่วยงานที่สหราชอาณาจักรก่อตั้งขึ้น
ให้ทำ� บทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการ
แต่เรือ่ งทีจ่ ะน�ำมาสูก่ ารพิจารณาของสองหน่วยงานนีม้ คี วามแตกต่างกัน
ดังนี้
(1) เรื่องที่ The Commissioners จะรับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่
ข้าราชการเห็นว่าตนถูกบังคับให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม
ขัดต่อหลักจริยธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือหลักวิชาชีพ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น
(2) ส�ำหรับเรือ่ งที่ CSAB จะรับพิจารณา ได้แก่ เรือ่ งทีข่ า้ ราชการ
ทีเ่ กีย่ วกับการถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ การถูกระงับ
ค่าตอบแทนในกรณีที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุหย่อน
ความสามารถ รวมถึงกรณีการถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ที่ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำตัดสินของ CSAB นัน้ เมือ่ CSAB
ตัดสินว่าค�ำสัง่ หน่วยงานต้นสังกัดไม่เป็นธรรม จะมีวธิ ดี ำ� เนินการ 2 ประการ
คือ ประการที่หนึ่งจะใช้วิธีให้ค�ำแนะน�ำ (recommend) ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดพิจารณารับข้าราชการผูน้ นั้ กลับเข้าท�ำงานตามเดิม แต่คำ� แนะน�ำ
ดังกล่าวไม่ผกู พันให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องปฏิบตั ติ าม และประการทีส่ อง
ในกรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ยอมปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ CSAB จะพิจารณา
จ่ายเงินค่าชดเชย (compensation) ให้กับผู้รับรอง โดยเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.13-17)
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โดยสรุป จากศึกษาระบบพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของของประเทศ
แม่แบบทัง้ 3 ประเทศข้างต้น พบว่า ทุกประเทศความส�ำคัญกับการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการ แต่ทั้งสามประเทศก็มีการจัดรูปแบบ
และสถานภาพขององค์กรที่แตกต่างกัน (ตาราง 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดวางสถานหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมกล่าว คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักรได้แยกหน่วยงาน
พิทักษ์ระบบคุณธรรมนี้เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียที่หน่วยงานด้าน
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งประเทศไทยก็มีการจัดรูปแบบหน่วยงานด้าน
การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในรูปแบบ
เดียวกับประเทศออสเตรเลีย (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.20)
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ตาราง 1 : สรุปเปรียบเทียบระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ประเภท
กลไก

ประเทศสหรัฐอเมริกา
Merit System Protection Board (MSPB)

ที่มา

ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จำ�นวน 3 คน
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหั ว หน้ า ฝ่ า ยกรรมการ
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง 7 ปี

อำ�นาจหน้าที่

(1) ทำ�หน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการดำ�เนินการทางวินยั ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ
(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม
(3) พิจารณาผลการดำ�เนินการที่กระทบ
ต่ อ ระบบคุ ณ ธรรม ของสำ�นั ก งาน
การจัดการงานบุคคล

ส ถ า น ภ า พ ห น่ ว ย ง า น กั บ เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระต่ า งหากจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

			

ที่มา: ดัดแปลงมาจากวัธนี ตรีทอง. (2544).
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ในต่างประเทศ
ประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศออสเตรเลีย
มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
The Public Services and Merit
1) The Commissioners
Protection Commission (PSMC)
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB) โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ
ทีท่ ำ�หน้าทีท่ างวินยั คือ The Public
Services และ The Merit Protection
Commission
-The Commissioners มีทมี่ าจากการแต่งตัง้ โดย คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ
The Crown ทำ�ให้ไม่มสี ถานภาพเป็นข้าราชการ ได้รับแต่งตั้งจากผู้สำ�เร็จราชการ
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร
(Governor General) และมีวาระ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 5 ปี
- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร
2 คน มีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี และสามารถ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 2 วาระติดต่อกันทำ�ให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร
ทั้ ง The Commissioners และ CSAB นั้ น ส่งเสริมการบริหารสาธารณะอย่าง
ต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ มีประสิทธิภาพตามหลักจริยธรรม
คุณธรรมในระบบข้าราชการ แต่เรือ่ งทีจ่ ะนำ�มา โดยมีลกั ษณะการทำ�งานทีเ่ น้นการ
สูก่ ารพิจารณาของสองหน่วยงานนีแ้ ตกต่างกัน ให้คำ�แนะนำ�มากกว่าการกำ�หนด
กล่าวคือ เรื่องที่ The Commissioners จะรับ กฎระเบียบบังคับในแบบ Partnerพิ จ ารณาได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ ข้ า ราชการเห็ น ว่ า ตน ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ถูกบังคับให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ขัดต่อ ดำ�เนินงานของ PSMPC แม้จะเป็น
หลั ก จริ ย ธรรม ขั ด ต่ อ หลั ก วิ ช าชี พ เป็ น ต้ น ความอิสระ แต่คำ�ตัดสินไม่เด็ดขาด
ส่วนเรื่องที่ CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)
เรือ่ งทีข่ า้ ราชการถูกลงโทษทางวินยั รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย
เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
ข้าราชการพลเรือน
บริหารงานบุคคลภายใต้ชอ่ื PSMPC

สถานภาพและบทบาทด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ., น. 13-20.
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การพิ ทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย

การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยมีมาแต่ชา้ นานแล้ว
และมีพัฒนาการเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งสามารถน�ำเสนอออกเป็น
ช่วงเวลาได้ 5 ช่วงเวลา ดังนี้
1) ยุคก่อตั้งระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2435-2506)

การน�ำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ของประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารราชการไทยจากระบบจตุสดมภ์เป็นระบบกระทรวง ทบวง กรม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัว รัชกาลที่ 5 ในปี
พ.ศ. 2435 แต่การเปลีย่ นแปลงในระยะเริม่ แรกนี้ ยังไม่ได้มกี ารวางรูปแบบ
งานบริหารบุคคลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน บรรดากระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ บริหารงานกันเป็นเอกเทศ จนกระทัง่ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า เจ้า อยู่ หั ว รั ชกาลที่ 7 ซึ่ง ทรงมี พระราชประสงค์ ใ ห้ มี
การจัดระบบงานบริหารบุคคลภาครัฐให้เป็นแบบแผน มีความทันสมัย
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพยกร่างระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนเพื่อในการบริหารราชการใน พ.ศ. 2468 ซึ่งถือว่า
เป็นปีแห่งการวางรากฐานการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย เมือ่ แล้วเสร็จ
จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 นี้
ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการใช้ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย
โดยถือว่าการรับราชการเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักการ
ความเสมอภาคในโอกาส ข้าราชการทุกคนต้องได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีเงินเดือนกลาง ข้าราชการพลเรือนมีลกั ษณะเป็นข้าราชการประจ�ำ
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้ยึดถือหลักความรู้ความสามารถ
โดยมีการจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลักการ

43

ของระบบคุณธรรม และมี “คณะกรรมการการรักษาพระราชบัญญัติ”
หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลกลางท�ำหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังเมื่อ
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
จึงเปลีย่ นชือ่ องค์กรนีเ้ ป็น “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เรียกโดยย่อ
ว่า ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
การท�ำหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
ของ ก.พ. ในช่วงต้นนั้น มีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจอย่างมาก กล่าวคือ
ควบคุมการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการพลเรือน (ไม่ใช่
ข้าราชการทหาร) อันประกอบด้วยบุคคลทีร่ บั ราชการในกระทรวง ทบวง
กรมฝ่ายพลเรือน รวมทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ�ำที่
มีระบบการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ข้าราชการพลเรือนฝ่ายพาณิชย์ ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการธุรการในกระทรวงยุติธรรมและอัยการ
2) ยุ ค พั ฒนาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
(พ.ศ. 2507-2534)

ต่อมาขอบเขตของงานด้านการบริหารงานบุคคลกว้างขวาง
มากขึ้นประกอบกับแนวคิดการกระจายอ�ำนาจมีอิทธิพลต่อการบริหาร
งานบุคคล การรวมศูนย์อ�ำนาจด้านการบริหารงานบุคคลจึงต้องถูก
ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่มีองค์กรแห่งอ�ำนาจลดหลั่นกันไปเพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยกระจายไปตาม
ประเภทของข้าราชการ เช่น คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
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คณะกรรมการต�ำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.), คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
เป็นต้น และกระจายในลักษณะการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
เป็นต้น ซึง่ ในปี พ.ศ. 2507 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้แยกตัว
ออกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมีคณะกรรมการข้าราชการ
มหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยต่างหากจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ซึ่งการแยกตัวของคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏ
เหตุผลในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2507 ว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นไปอย่างเดียวกัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ข้าราชการต�ำรวจได้แยกจาก ก.พ.
แล้วตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก.ตร.) เองท�ำหน้าทีเ่ ป็น
องค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการต�ำรวจเป็นการเฉพาะ
โดยเหตุผลปรากฏในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการต�ำรวจ พ.ศ. 2522
ความว่า “การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ำรวจมีลกั ษณะแตกต่าง
กับข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น จึงไม่ควรอยู่ใต้บังคับกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน และควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต�ำรวจ
โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต�ำรวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นผลดีแก่ราชการกรมต�ำรวจ”
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 ข้าราชการครูซึ่งเดิมคุรุสภา
ท�ำหน้าทีแ่ ทน ก.พ. ได้แยกตัวออกจาก ก.พ. โดยมี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู (ก.ค.) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์การกลางด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูเป็นการเฉพาะ โดยมีเหตุผลของการแยกตัวดังกล่าว
ปรากฏในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่า เนือ่ งจาก
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ข้าราชการครูมีเป็นจ�ำนวนมากและกระจัดกระจายทั่วประเทศ อีกด้วย
ลักษณะงานและต�ำแหน่งหน้าทีท่ แี่ ตกต่างจากข้าราชการพลเรือนประเภท
อืน่ ๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและระบบบริหารการประถมศึกษาทีก่ ำ� หนดให้
มอบอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ไปด�ำเนินงานในระดับ
จังหวัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.21-23)
3) การก่ อ ตั้ ง ศาลปกครองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ศาลปกครอง คือ องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และประโยชน์อนั ชอบธรรมของประชาชน จากการใช้อำ� นาจตาม
อ�ำเภอใจของหน่วยงานของรัฐ ขอบเขตของการคุม้ ครองของศาลปกครองนี้
ครอบคลุมถึงข้าราชการซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนด้วย ในกรณีที่รู้สึกว่า
ตนเองได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้อ�ำนาจสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงอาจถือได้ว่าศาลปกครองเป็น
กลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในลักษณะขององค์กร
ภายนอกฝ่ายบริหารที่นอกเหนือจาก ก.พ. ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็น
อีกช่องทางหนึง่ ทีข่ า้ ราชการผูถ้ กู ลงโทษใดๆ ทางวินยั หรือได้รบั ผลกระทบ
จากค�ำสั่ง แต่งตั้ง โยกย้ายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ใช้อุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นๆ
อย่างไรก็ดี การใช้สทิ ธิฟอ้ งต่อศาลปกครองนัน้ ไปได้อย่างจ�ำกัด
เนื่องจากอยู่ภายใต้หลักการส�ำคัญที่ว่า ศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วง
การใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารตราบเท่าทีก่ ระบวนการแก้ไขความเดือดร้อน
ของฝ่ายปกครองยังไม่เสร็จกระบวนการ ฉะนัน้ ศาลปกครองจะรับเรือ่ งได้
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ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี ก ารเยี ย วยาของฝ่ า ยบริ ห ารเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ซึ่ ง หลั ก การนี้
ได้ถูกก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.30-32)
4) ยุ ค ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 (2535-2551)

ยุคนีไ้ ม่มกี ารกระจายอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ที่วางขึ้นใหม่ต่างหากจากส�ำนักงานก.พ. แต่ส�ำนักงาน ก.พ.ยังคงท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ก�ำหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลและ
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในฐานะทีป่ รึกษาเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลอีกด้วย ซึง่ บทบาทของ ก.พ.ดังกล่าวได้ถกู ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มีเนื้อหา ดังนี้
1. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
และการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน เป็นต้น
2. ออกข้อบังคับ หรือ ระเบียบราชการพลเรือน รวมถึง
การตีความและวินจิ ฉัยปัญหา ทีเ่ กิดจากการบังคับใช้ปญ
ั หา
ดังกล่าว
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3. ก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน�ำและชี้แจงกระทรวง ทบวง
กรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
นับตั้งแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การด�ำเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ และรวม
ถึงมีอ�ำนาจรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และ
สั่งการในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการไม่เหมาะสมตามกฎของ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (วัธนี ตรีทอง,
2544, น.23-24)
นับตั้งแต่ประเทศไทยจัดระบบข้าราชการพลเรือนตามแบบ
สมัยใหม่ที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และมีคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลส�ำหรับ
ข้าราชการพลเรือน ด�ำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบราชการนัน้
ดังปรากฏนับตัง้ แต่พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471,
2476, 2479, 2482, 2485, 2495, 2497, 2518 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.23)
ในทางวิชาการอาจกล่าวได้วา่ ก.พ. ด�ำรงอยูใ่ นฐานะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ผูค้ วบคุมดูแลส่วนราชการ (Watchdog of Merit System) ให้มกี ารด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งตั้งอยู่บน
หลักการของระบบคุณธรรม ก.พ. จะคอยสอดส่องไม่ให้ระบบอุปถัมภ์
เข้ามาแทรกแซง ไม่วา่ จะเป็นการบรรจุ การแต่งตัง้ หรือลงโทษทางวินยั
ขณะเดียวกันก็ต้องคิดค้นหรือวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันระบบ
อุปถัมภ์ด้วย หรือท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ ให้มีการด�ำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนส�ำหรับ
หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและอยู่ในมาตรฐานที่ไม่เหลื่อมล�้ำกัน
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หรือแม้แต่หน้าทีค่ วบคุมให้หลักประกันความมัน่ คงและความยุตธิ รรมแก่
ข้าราชการ โดยเมือ่ ส่วนราชการต่างๆ ได้สงั่ การใดๆ เกีย่ วกับข้าราชการ
ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน หรือการด�ำเนินการทางวินยั
ไปแล้วให้มีการด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามล�ำดับ
5) ยุคพระราชบัญญัตข
ิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(ปี 2551 เป็นต้นมา)

เดิมในพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผูม้ หี น้าที่
ดูแลพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถท�ำได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ก.พ. ไม่ได้มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง
อีกทั้งยังต้องอาศัยอ�ำนาจนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเป็นอ�ำนาจบริหารของ
ฝ่ายการเมือง) ในการก�ำหนดนโยบายและสัง่ การจนกระทัง่ ได้มกี ารตรา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ น
มาตรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 24
ของ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการเพิม่ ขึน้ คณะหนึง่
เรียกว่า “คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า ก.พ.ค.
ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในฐานะเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจใน การพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ซงึ่ ถือว่าเป็นองค์ตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหาร
และมีภารกิจในการเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
รวมถึงการเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวให้กบั ข้าราชการและบุคคลทัว่ ไปได้รบั รู้
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ น
และสร้างระบบ พิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการให้เป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
(ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.11) และ ก.พ.ค. ก็ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
มาจนถึงปัจจุบัน
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พัฒนาการล่าสุดในประเทศไทย คือ การออกร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
หน่วยงานหนึง่ ขึน้ มาในส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้มีฐานะไม่ต�่ำกว่าส�ำนักหรือเทียบเท่า ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายนี้ รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชน ตลอดจนท�ำหน้าทีใ่ นการรณรงค์
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกัน
ในผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายนี้ได้ให้นิยามความหมายของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้อย่างชัดเจนว่า
ให้ครอบคลุมถึง การกระท�ำที่ขัดกันตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ
เป็นการกระท�ำในการก�ำหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบ
ร่างกฎหมายหรือร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกินกว่าปกติทวั่ ไป ประโยชน์ทกี่ ล่าวในทีน่ จี้ ะหมายรวมถึง
ที่สามารถค�ำนวณเป็นเงินได้จากการขาย หรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน
ต�่ำกว่ามูลค่าที่เป็นจริง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทน
การให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการผิดคุณธรรมและจริยธรรม โดยทีม่ หี น่วยงาน
รับผิดชอบชัดเจนพร้อมอ�ำนาจในการด�ำเนินการตามกฎหมาย
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คณะกรรมการพิ ทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของไทย

คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ได้รบั การจัดตัง้
ขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาของระบบวิ นั ย ไทยที่ ส ะสมมาเนิ่ น นานและ
ยังไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องการของกระบวนการ
ขัน้ ตอนการท�ำงาน และปัญหาอุปสรรคหลายประการ ทีพ่ ระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถแก้ไขได้3 หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่รวมแห่งเดียว
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถ
อ่านรายละเอียดได้จาก งานวิจยั ของสถาบันวิจยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2545) เกี่ยวกับปัญหาทั้ง 9 ประการหลัก ได้แก่
1. ปัญหาการใช้มาตรการวินัยในทางลบ
2. ปัญหาระบบวินัยของไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์
3. ปัญหาขององค์กรวินิจฉัยทางวินัยที่ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มอาชีพ
หรือตัวแทนของข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการในองค์กร
4. ปัญหาความล้าสมัยและความไม่ชดั เจนของบทบัญญัตขิ องกฎหมายทางวินยั
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ซ�้ำซ้อน
4.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ
4.5 ปัญหาการใช้ดลุ พินจิ ของผูบ้ งั คับบัญชาในการก�ำหนดมาตรฐานความผิด
4.6 ปัญหาขั้นตอนการสอบสวนมีมาก
4.7 ปัญหาเกีย่ วกับบทบัญญัตคิ วามผิดและโทษทางวินยั ไม่มคี วามยืดหยุน่
4.8 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับระบบราชการสมัยใหม่
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน
5. ปัญหาความล่าช้าของการด�ำเนินการทางวินัย อันกระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถูกกล่าวหา
6. ปัญหามาตรฐานโทษระหว่างองค์กรต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจในการลงโทษทางวินยั
7. ปัญหามาตรฐานโทษภายในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
3
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เพือ่ รักษามาตรฐานการลงโทษทางวินยั ให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม
ในการท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแล ตรวจสอบ แนะน�ำ และชีแ้ จง
เกี่ยวกับเรื่องวิจัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรของรัฐประเภทอื่นๆ
ให้มอี ำ� นาจพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งอุทธรณ์และร้องทุกข์เสร็จเด็ดขาดโดย
ไม่ตอ้ งรายงานนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาสัง่ การ โดยที่ ก.พ.ค. นีจ้ ะท�ำงาน
ควบคูไ่ ปกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมโดยค�ำนึงถึงหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค
ในโอกาส ความมั่นคงในการด�ำรงสถานภาพ และความเป็นกลาง
ทางการเมือง หรือตามหลักคุณธรรมทั้งสี่ประการนั่นเอง4
8. ปัญหาบุคคลากรด้านวินัยขาดความเป็นมืออาชีพ
8.1 กรรมการสอบสวน
8.2 กรรมการหรืออนุกรรมการในองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัย
9. ปัญหาความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วย
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น
4
รายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ อง ก.พ.ค. ทีเ่ กิดขึน้ มาตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถติดตามได้จาก วิเคราะห์
จากภาพรวมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการตามตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ
งานศึกษาของวัธนี ตรีทอง 2 ชิน้ คือ ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรือ่ ง สถานภาพและบทบาทด้านพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ. (พ.ศ. 2544)
และ เอกสารวิชาการส่วนบุคคลซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหาร
กระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุน่ ที่ 12 วิทยาลัยการยุตธิ รรม ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเพื่อประสิทธิผลของ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2552)
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ก.พ.ค. ได้ถือก�ำเนิดขึ้นจากจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามมาตรา 24 ก�ำหนดให้เป็นผู้ดูแล
คุม้ ครองระบบคุณธรรมในระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 279 ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “การพิจารณาสรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตัง้
บุคคลใดเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการใช้อำ� นาจ รวมทัง้ การโยกย้าย
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรม และค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย” ทัง้ นีใ้ ห้ประกอบด้วยคณะบุคคลจ�ำนวน 7 คน5 (มาตรา 26)
มาตรา 25 ก�ำหนดคุณบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม (มาตรา 27) ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว คือ คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี
3. มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ก) เป็นหรือเคยเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอัยการพิเศษประจ�ำเขต
หรือเทียบเท่า
จ) รับราชการหรือเคย รับราชการในต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก�ำหนด
5
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ที่ได้รับคัดเลือกมาจาก “คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.”
ซึ่งมีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่
1) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ
2) รองประธานศาลฎีกา 1 คน ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากประธาน
ศาลฎีกา เป็นกรรมการ
3) กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกมาจาก
ก.พ. เป็นกรรมการ และ
4) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนวิชาในสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ตำ�่ กว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มาตรา 27 ก�ำหนดลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็นข้าราชการ
2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
3) เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
5) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอืน่ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
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นับตัง้ แต่ ก.พ.ค. ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ มาจนถึงปัจจุบนั นี้ ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่หลักๆ ที่สามารถประมวลได้ใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1) งานออกกฎ ระเบียบ ประกาศและค�ำสั่งต่างๆ เช่น
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ.ค. ต่างๆ ว่าด้วย
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วย
การคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์และกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ค�ำสั่งประธาน ก.พ.ค.
ที่ 1/2552 เรื่อง ตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น
2) การสัมมนา อบรม ให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร ผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับระบบคุณธรรม และสร้าง
เครือข่ายพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบเกีย่ วกับ
บทบาท หน้าทีแ่ ละภารกิจของกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม ได้มกี ารให้สมั ภาษณ์ของประธานกรรมการ
ก.พ.ค. และ ก.พ.และเสนอข่าวสั้นผ่านสื่อวิทยุ FM.
92.5 MHz และให้ สั ม ภาษณ์ ท างสถานี โ ทรทั ศ น์
ในรายการกรองสถานการณ์ช่อง NBT และรายการ
บ่ายนี้มีค�ำตอบทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 จัดเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมจากราชการส่วนต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ น
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดท�ำหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์
ระบบคุณธรรม” (2554) หนังสือ “สรุปย่อค�ำสั่ง และ
ค�ำพิพากษาศาลปกครองในเรือ่ งอุทธรณ์และร้องทุกข์”
(2554) พัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบราชการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก่ข้าราชการที่ส่วน
ราชการ และจัดท�ำสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซีดี
รวมหนังสือ “ก.พ.ค. ผูพ้ ทิ กั ษ์ระบบคุณธรรม เล่ม 1-3”
ปั จ จุ บั น เอกสารเผยแพร่ เ หล่ า นี้ มี ค วามทั น สมั ย
และน่าติดตามชวนอ่านมากขึ้น ด้วยการปรับภาษา
ลดความเป็นทางการลง สอดแทรกการ์ตูน และ
ตัวพิมพ์อักษรให้อ่านไม่น่าเบื่อ เนื้อความเรื่องราว
น่าสนใจแก่การอ่าน เป็นต้น
3) วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ในท�ำหน้าที่ลักษณะองค์กร
กึง่ ตุลาการเสมือนเป็นกลไกคานอ�ำนาจผูใ้ นการออก
ค�ำสั่งการปฏิบัติงาน ค�ำสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา
ในระบบราชการพลเรือนมิให้กระท�ำการใดที่ขัดต่อ
หลักการพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้
ท�ำการสะสางคดีเก่าที่ตกค้าง/คดีเก่าให้เสร็จสิ้นไป
(ประมาณ 470 - 590 เรือ่ งต่อปี ในปี 2557 สามารถ
ด�ำเนินการได้มากทีส่ ดุ 597 เรือ่ ง) พร้อมรับด�ำเนินการ
เรื่องราวร้องเรียนที่ข้าราชการส่งเข้าสู่กระบวนการ
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ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานปรากฏในเอกสารรายงาน
ประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี (รายงานประจ�ำปี 2552,
2553, 2554, 2555, 2556, 2557; ส�ำนักพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559)
นอกจากระบบคุ ณ ธรรมของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ยังได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องตามแม่บทรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการ
กระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น ที่ มุ ่ ง ให้ เ กิ ด กลไกที่ ส ามารถเกิ ด ระบบ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการพิทก
ั ษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิน
่
(ก.พ.ถ.)

การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการปฏิรูปการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่นของไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงเจตนารมณ์
ของรัฐที่จะกระจายอ�ำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนกว่า
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอสิ ระในด้านการบริหารงานบุคคลตาม
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ความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ของตนเองท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลส�ำหรับท้องถิน่
ของตนได้โดยตรง และให้มอี งค์กรกลางท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานกลาง
ก�ำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสม และเป็นธรรม
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ
ตัง้ แต่ การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นต�ำแหน่ง เลือ่ นขัน้ เงินเดือน บทลงโทษ
และการให้พ้นจากต�ำแหน่ง ให้เป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรม
และหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเพื่อให้
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ทว่า ในทางปฏิบตั กิ ลับพบว่า การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยมิชอบและมีการกลัน่ แกล้งกันเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้
หากเกิดการการลงโทษตามสายบังคับบัญชาในแบบเดิมจะส่งผลกระทบ
ถึงความเป็นธรรม และความมั่นคงต่อสถานภาพการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ อันเป็นหลักส�ำคัญประการหนึง่ ของระบบคุณธรรม จึงเห็นควร
ให้มอี งค์กรทีม่ คี วามเป็นอิสระในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึง่ อาศัย
ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
วรรคสี่ ว่า “การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด
เข้าสู่ต�ำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
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ดังกล่าวด้วย” ท�ำให้มกี ารบัญญัตใิ ห้มคี ณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ
ไว้ในมาตรา 288 ที่ว่าให้มี “คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็น
“ไตรภาคี” และก�ำหนดให้มี “องค์กรพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” หรือ “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ถ.” (สุรพงษ์ มาลี, 2554.)
ทั้งนี้ สามารถสรุปเรียบเรียงกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น ทั้งสิ้น
4 ฉบับ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติถึง
ความส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 78 ว่า “รัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่น
พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
สารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 78, ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540)
โดยก�ำหนดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นการเฉพาะ
ในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา และ
มีมาตราทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
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อย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรา 284 วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า่ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540, มาตรา 284, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114
ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540) จะเห็นได้ว่า ในประเด็นเรื่องอ�ำนาจ
ในทางบริหารงานบุคคลส่วนของท้องถิน่ รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ทอ้ งถิน่
มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแน่ชัด
ขณะเดียวกัน ในการให้อำ� นาจอิสระในการบริหารงานบุคคล
ที่กล่าวนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเงื่อนไขในการใช้อ�ำนาจในทางบริหาร
งานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมไว้ เ ป็ น มาตราหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะ
โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 288
ให้การแต่งตั้ง และการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการและ
ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ จะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมี
จ�ำนวนเท่ากัน การโยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และ
การลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540,
มาตรา 288, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก
(11 ตุลาคม 2540)
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2. พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ตราขึ้นเพื่อก�ำหนดรายละเอียดในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 25540 ทีไ่ ด้วางหลักการไว้ในมาตรา 288 ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในทางบริหาร
งานบุคคล ในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�ำแหน่งของพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องเป็นไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิด
การโยกย้ายถ่ายเทบุคคลซึ่งท�ำงานในท้องถิ่นได้จริง ท�ำให้มีคนที่มี
ความสามารถสนใจท�ำงานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้มีโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่น ที่มีผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น
แล้ว ยังมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระ
และความต้องการในการบริหารบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เอง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
เนือ่ งจากการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคการถ่ายโอนอัตรา
ก�ำลังบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบางประการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท�ำให้จ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำกฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ บัญญัตไิ ว้
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มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ่นให้ตัวแทนของข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
มีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ อีกภาคส่วนหนึง่ และมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างกลไกพิทกั ษ์
คุณธรรมในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากพนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด
2) การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ คุม้ ครองให้การบริหารงานบุคคลด�ำเนินการ
ด้วยคุณธรรม
3) การปรับเปลีย่ นคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ จากเดิม
ในระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเป็น 4 ฝ่าย
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนข้าราชการส่วนท้องถิน่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4) กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 1 ปี และกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย
(อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, 2550)
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อย่างไรก็ดี แม้คณะกรรมการ ก.พ.ถ. จะถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การปฏิรปู ระบบคุณธรรมในการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เนือ่ งจากว่า
หากเกิดกรณีทขี่ า้ ราชการส่วนท้องถิน่ มีความขัดแย้งกับผูบ้ ริหารท้องถิน่
จะได้ใช้ช่องทางนี้ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ตั ว รู ป แบบกระบวนการขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมของการคั ด เลื อ กหรื อ
การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ถ. เองจะท�ำให้การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีระบบการพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพและ
มีระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง แต่ผลกลับปรากฏว่า หลังการเข้ายึดอ�ำนาจ
การปกครองโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) เมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยังมิได้มีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช้
ในส่วนของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิน่ เพือ่ อนุวตั ร
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใด
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แม้ว่าประเด็นกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่เกิดขึน้ จริงตามเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ดังที่กล่าวมา และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และการรักษาพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะยังได้รับการยึดถือเป็นหลักการ
ส�ำคัญตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 แต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์คุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) กลับไม่ปรากฏว่า
มีการหยิบยกมาบรรจุในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ โดยกลไกการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 จะเน้นไปทีก่ ารสร้างกลไก
การคัดกรองตรวจสอบนักการเมืองในสภาเป็นส�ำคัญ ซึ่งสามารถสรุป
ตัวกลไกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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1) การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
			
เน้นการคัดกรองคุณสมบัตินักการเมืองก่อน
การเข้าสู่เส้นทางการเมือง เช่น การเพิ่มเติมคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรม เช่น การไม่เคยต้อง
ค�ำพิพากษาฐานทุจริต หรือเคยพ้นต�ำแหน่งเพราะฝ่าฝืนและ
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริธรรม รวมถึงการไม่เป็นเจ้าของ
ผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชน (มาตรา 98)
			
รวมถึงการระบุในมาตรา 160 ว่า คุณสมบัติ
รัฐมนตรีที่นอกจากจะต้องไม่เข้าตามข้อห้ามของสมาชิก
ผูแ้ ทนสภาราษฎรแล้ว ยังจะต้องมี “ความซือ่ สัตย์ในระดับ
เป็นที่ประจักษ์” และการไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติ
ของพรรคการเมือง เป็นต้น โดยเน้นการใช้บทลงโทษ
นักการเมืองที่ทุจริตอย่างเข้มงวด
2) การตรวจสอบช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้ง
		
ให้อำ� นาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตัง้
(กกต.) ลงโทษนั ก การเมื อ งในช่ ว งก่ อ นและระหว่ า ง
การเลือกตั้งในการแจกใบแดงชั่วคราวเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างสุจริต (มาตรา 224 (4) และ 225) และบัญญัติ
ให้อ�ำนาจศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการพิจารณา
ลงโทษภายหลังการเลือกตัง้ ตามมาตรา 226 รวมถึงการให้
อ�ำนาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
และศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการยืน่ เรือ่ งถอดถอน
รวมถึงวินิจฉัยลงโทษนักการเมืองให้พ้นสมาชิกภาพ หรือ
เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตัง้ หากนักการเมืองเกีย่ วพัน
กับกรณีการทุจริตตามมาตรา 82

64

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

3) การตรวจสอบช่วงหลังการเลือกตั้ง
			
ใช้กลไกตรวจสอบผ่านคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งท�ำหน้าที่
ในการควบคุมจริยธรรมนักการเมืองที่ฝ่าฝีนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา 235 (1) 235 (2)) และ
ให้อ�ำนาจฝ่ายตุลาการ เช่น อัยการสูงสุด ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยเน้นการลงโทษ
อย่างรุนแรง เช่น การตัดสิทธิเลือกตั้งสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
จนถึงการถูกตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต
สรุปกลไกในการพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560
เน้นที่การตรวจสอบนักการเมืองผ่านกลไกองค์กรอิสระ และระบบ
ตุลาการ และตัดอ�ำนาจการตรวจสอบโดยประชาชน เช่นการตัดบทบัญญัติ
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ
ถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งทางการเมืองซึง่ เคยบรรจุอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ออกไป (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2560)
รวมถึงการลดอ�ำนาจ และความอิสระขององค์กรปกครองท้องถิน่
(อปท.) โดยเน้นให้ท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนกลางในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ (มาตรา 250) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณการคลังให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมศูนย์การสั่งการที่ส่วนกลาง ดังประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ หมดวาระไม่สามารถจัดการเลือกตัง้
ใหม่ ไ ด้ โดยโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกประกาศให้
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สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ชุดใหม่ ซึง่ เท่ากับการรวมศูนย์
อ�ำนาจการสัง่ การอยูท่ คี่ ณะรสช. โดยในส่วนของการกลไกพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ของท้องถิน่ หรือ ก.พ.ถ. ไม่ปรากฏว่ามีการจัดตัง้ คณะกรรมการ รวมถึง
ไม่ได้บรรจุอยูใ่ นมาตราใดตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐเน้นให้อปท.ใช้มาตรฐาน
ระบบจริยธรรมทีร่ ฐั จัดท�ำขึน้ เป็นมารฐานเดียวกันกับหน่วยงานราชการอืน่
ดังที่บัญญัติในมาตรา 76 ความว่า
“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อำ� นาจ
หรือกระท�ำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว” (เน้นค�ำโดยผู้เขียน)
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จากมาตราดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ จะต้ อ งปรั บ ระบบ
การด�ำเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ และงานของรัฐอย่างอืน่ ให้มคี วามชัดเจน
ในเชิงอ�ำนาจหน้าที่ อีกทั้งต้องการเน้นส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ต่างๆ นอกจากนีย้ งั ได้กล่าวถึงระบบการท�ำงาน
ของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตของเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกับพัฒนาระบบการท�ำงานเพือ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานและให้รฐั มุง่ เน้นการท�ำงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามมาตรฐานทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน
ซึง่ ในเวลาต่อมาได้จดั ท�ำมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ เป็นพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
ในขณะทีส่ ว่ นของกลไกการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมระดับท้องถิน่
มีกล่าวถึงเพียงหลักการอย่างกว้างๆ ตามบทบัญญัติในมาตรา 251
ทีก่ ล่าวถึง การบริหารงานบุคคลของท้องถิน่ โดยบัญญัตเิ พียงว่า ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีการให้หลักการกว้างๆ 3 ประการ ได้แก่
1. ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม
และความจ�ำเป็นของแต่ละท้องถิ่น
2. การจัดให้มมี าตรฐานทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ให้สามารถพัฒนา
ร่วมกัน
3. การสับเปลีย่ นบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) ด้วยกันได้ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ม.ป.ป.)
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กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับ
ได้แก่ ฉบับพ.ศ. 2540 ฉบับพ.ศ. 2550 และฉบับพ.ศ. 2560 (ดังที่
สรุปเปรียบเทียบในตาราง 2) ได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับจะให้
ความส�ำคัญกับการสร้างกลไกในการพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมระดับท้องถิน่ ไม่ตา่ งกัน
แต่จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่เกิดความกระจัดกระจายและขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลระดับท้องถิน่ รวมถึงบริบทตัวแปร
วิกฤตความเปลี่ยนผันทางการเมืองหลายระลอก ท�ำให้คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ไม่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบตั ิ และกลไกพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในระดับท้องถิน่ เกิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรมเฉพาะในท้องถิน่ ปกครองพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านัน้
ซึ่งจะกล่าวถึงล�ำดับถัดไป
ตาราง 2: เปรียบเทียบแนวคิดระบบกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมท้องถิ่นระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550
และ พ.ศ. 2560
แนวคิดระบบ
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพิ
ทักษ์
(ฉบับ)
คุณธรรมระดับท้องถิ่น
พ.ศ. 2540 ต้องการให้ท้องถิ่นมีอิสระ
ในทางบริหารงานบุคคล และ
มี ร ะบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมที่
ชัดเจน (มาตรา 288)

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ
เกิดพ.ร.บ.กำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 แต่
การตั้งก.พ.ถ. ยังไม่ปรากฎ
ผลอย่างเป็นรูปธรรม
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แนวคิดระบบ
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพิ
ทักษ์
(ฉบับ)
คุณธรรมระดับท้องถิ่น
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบาง
ประการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ มุง่ เน้นไปทีก่ าร
ปรับโครงสร้างให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม และการสร้างกลไก
พิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในการบริหาร
งานของท้องถิ่นเอง
พ.ศ. 2560 ยังคงยึดมั่นในระบบพิทักษ์
คุณธรรม แต่เน้นไปที่การ
สร้ า งกลไกการคั ด กรอง
ตรวจสอบนั ก การเมื อ ง
ในสภา โดยพึ่ ง พากลไก
องค์ ก รอิ ส ระ และระบบ
ตุลาการ และให้รฐั ส่วนกลาง
เป็นองคาพยพหลักในการ
ควบคุมระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ระดับท้องถิ่น (มาตรา 76)

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ
ไม่ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการก.พ.ถ.ไม่ได้
รับการหยิบยกมากล่าวถึง
โดยรัฐธรรมนูญมุง่ ให้รฐั บาล
ส่วนกลางเป็นผูม้ บี ทบาทใน
ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ ก พิ ทั ก ษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดระบบการพิทักษ์
คุ ณ ธรรมมาตรฐานกลาง
ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ ทั ก ษ์ ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม ข้ า ร า ช ก า ร
กรุ ง เทพมหานคร

ในส่ ว นของกรุ ง เทพมหานครในฐานะเขตปกครองพิ เ ศษ
กลไกการพิทักษระบบคุณธรรมมีความแตกต่างจาก ก.พ.ถ. ที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น กล่ า วคื อ คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หมวด 2 (มาตรา 30 – 39) ตามอ�ำนาจ
แต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2554,
น. 14-18) โดยก�ำหนดหน้าทีก่ .พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเสนอแนะ
หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และการคุม้ ครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออก กฎ ก.พ.ค.
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด
ก.พ.ค. จะท�ำให้ที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณา
วินจิ ฉัยเรือ่ งอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
ด่านสุดท้ายของฝ่ายบริหาร เมือ่ ผ่านการพิจารณาวินจิ ฉัยจาก ก.พ.ค. แล้ว
หากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
กลางได้

70

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวโครงสร้างคณะก.พ.ค. กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 2554
ก�ำหนดให้ที่มาของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มาจากการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึง่ ประกอบด้วย
1) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน
2) รองประธานศาลฎีกาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน
3) กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ
4) หัวหน้าส�ำนักงาน ก.ก.เป็นกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ
5 คน ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องท�ำงานเต็มเวลา มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี นับแต่นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีหวั หน้าส�ำนักงาน
กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร
และก.พ.ค.กรุงเทพมหานครได้รบั เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทน
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน (มาตรา 38) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2563)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าแม้แนวคิดกลไกการตั้งระบบ
พิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมในระดับท้องถิน่ จะได้รบั การให้ความส�ำคัญในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับนับตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แต่ทว่า ในทางปฏิบตั กิ ลับไม่สามารถ
จัดตัง้ คณะกรรมการก.พ.ถ.ได้เป็นรูปธรรม เนือ่ งจากอุปสรรคหลายประการ
นับตั้งแต่ประเด็นศักยภาพ และประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ
ตัวท้องถิน่ เอง การขาดงบประมาณ และการผลักดันทีด่ พี อจากทัง้ ภาครัฐ
และท้องถิน่ กระทัง่ ถึงปัญหาเดิมทีส่ ะสมตกค้างของตัวท้องถิน่ ทีใ่ นท้ายทีส่ ดุ
กลไกพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่นยังเป็นได้เพียงสิ่งที่อยู่ในแนวคิด
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน
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ดัชนีช้ว
ี ัดคุณธรรมในประเทศไทย
ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรม

หลั ง การปฏิ รู ป ระบบราชการไทยเมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 และ
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อ
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง มีการน�ำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาต่อมา ยังคงมีข่าวการด�ำเนินงานที่ขาด
ความโปร่งใสและการร้องเรียนเรือ่ งทุจริตในการรับบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทย
ถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)
โดยองค์การเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)
ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต�่ำมาโดยตลอด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริต
ภายในประเทศ ทัง้ ในแง่จำ� นวนคดีการทุจริตและในแง่ทศั นคติการรับรูข้ อง
ประชาชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนต่างประเทศ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2552
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครือ่ งมือการวัดระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2553
ได้เริม่ ทดสอบใช้เครือ่ งมือการประเมินความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครัฐ
8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว น�ำมาสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปร่งใสทีส่ ามารถ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
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Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบถึงระดับ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเรียก
เครื่องมือนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)”
ในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้ท�ำ
การศึกษาค้นคว้าองค์ความรูจ้ ากประเทศต่างๆ เพือ่ สร้างเครือ่ งมือวัดระดับ
การทุจริตทั้งจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
(Perception-based) และจากหลักฐานการด�ำเนินงานเชิงประจักษ์
(Evidence-based) โดยปี 2552 ได้มีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง
สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission :
ACRC) ซึง่ เป็นการลงนามระหว่างประธานกรรมการ ป.ป.ช. กับ ประธาน
กรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนพัฒนา
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระหว่างทัง้ สองฝ่ายร่วมกัน
ภายใต้ความมุง่ หมายทีจ่ ะสนับสนุนให้เป้าหมายหลักในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของทั้งสองฝ่ายประสบความส�ำเร็จ ภายหลังจากที่
ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทัง้ สองหน่วยงานต่างก็ได้มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการประเมิน
คุณธรรมในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment:
IA) อย่างต่อเนือ่ งและได้มกี ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญร่วมกันภายใต้ขอบเขต
ความร่วมมือ จากความร่วมมือดังกล่าว ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้น�ำผล
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของ ประเทศไทย
แล้วสร้างเครือ่ งมือการประเมินผลทีว่ ดั ระดับคุณธรรมในการด�ำเนินงาน
และการทุจริตของประเทศไทยโดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า “การประเมิน
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คุณธรรมในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment:
IA)” เพื่อท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของประชาชน
ทัง้ ในเรือ่ งความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตลอดจนประสบการณ์หรือการรับรูเ้ กีย่ วกับการจ่ายหรือเรียกรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำมาวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนที่ได้รับ แล้วจัดท�ำเป็น
รายงานผลการประเมินเพือ่ ใช้ในการให้คำ� ปรึกษาช่วยเหลือหน่วยงานทีม่ ี
คะแนนการประเมินผลระดับคุณธรรมการด�ำเนินงานทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน
ให้มีการพัฒนาการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
ในเวลาต่อมา ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็น
ล�ำดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption : UNCAC) ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการติดตามทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการทุจริตกลับคืน รวมทัง้ การให้ความร่วมมือ
ซึง่ กันและกันทางกฎหมายเพือ่ ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดอย่างสมบูรณ์
กระทั่งเกิดผลทางปฏิบัติ โดยมีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ครัง้ ที่ 304-51/2554 เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
ให้มกี ารอนุมตั กิ ารปรับแผนปฏิบตั กิ ารตามโครงการพัฒนาดัชนีวดั ความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public
Agencies) มีลกั ษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน
(Integrity Assessment) ดังนัน้ เมือ่ ด�ำเนินการตามโครงการทัง้ สองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ควรที่จะน�ำผลการด�ำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน
กล่าวคือ การใช้การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครือ่ งมือต่อต้านการทุจริต
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ที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้าน
การทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการด�ำเนิน
งานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่
การประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต
ทีใ่ ช้วดั ระดับการทุจริตในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure
corruption) โดยประเมินผลจากการรับรูห้ รือประสบการณ์ตรงของประชาชน
ที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสอง
ระบบและเพือ่ ให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริต
ทัง้ สองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครือ่ งมือใหม่วา่ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)” ในปี พ.ศ. 2556 (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปัจจุบัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต
โดยก�ำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผนวกร่วมกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 126 ซึง่ ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ
6

มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกประกอบด้วย 3 กรอบใหญ่ ได้แก่
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้วางกรอบ
แนวทางการพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยมีกรอบวิสยั ทัศน์วา่ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ
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ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตรการเชิงรุก
ทีห่ น่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศจะต้องด�ำเนินการ โดยมุง่ หวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และทีผ่ า่ นมาพบว่า หลายหน่วยงาน
น�ำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้าน
บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส�ำคัญกับ
การป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
ทีส่ ำ� คัญ คือ ให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยูใ่ นระดับแนวหน้า
ของอาเซียน ทั้งนี้ เป้าหมายส�ำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพิ่ม
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คอื เพิม่ ระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
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และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึง่ เมือ่ หน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศมีการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ในลักษณะดังกล่าว ก็จะท�ำให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา
และปรับปรุงการท�ำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ส� ำ หรั บ แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
โดยใช้แนวทางและเครือ่ งมือการประเมินตามทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช.ก�ำหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด�ำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน
รวมถึงการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน
เช่ น เดี ย วกั บ การประเมิ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้ด�ำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม
ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
ระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�ำคัญกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐและน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก�ำกับดูแลส่วนราชการ
พิจารณาน�ำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ (ส�ำนักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2562, น. 1)
ดัชนีช้วี ัดคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แล้วสังเคราะห์
เป็นดัชนีหลักที่ส�ำคัญในการประเมิน 5 ประการ ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในทางปฏิบัติ
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคุณธรรมขององค์กร คือ ดัชนีหลักเรือ่ ง
การปลอดจากการทุจริต และการวัดประเมินวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน ซึ่งในทั้งสามดัชนีหลักนี้
ได้มกี ารจ�ำแนกแจกแจงดัชนีเหล่านีอ้ อกไปเป็นตัวชีว้ ดั ย่อยๆ ดังสามารถ
ประมวลสรุปดัชนีเหล่านี้ได้ดังแสดงในตาราง 3 ข้างล่างนี้
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ตาราง 3 : แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยด้านคุณธรรม
ในระบบการประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
วัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
คุณธรรม ในหน่วยงาน
การไม่ทนต่อการทุจริต
ในองค์กร
การอายและเกรงกลัวทีจ่ ะทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ การดำ�เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น
ทับซ้อน
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น
หน่วยงาน
การป้องกันและปราบปราม แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
การทุจริตในหน่วยงาน ปราบปรามการทุจริต
การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานและคุ ณ ธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดัชนี
คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
ความเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
การทำ�งาน
ในหน่วยงาน คุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
คุณธรรมในการมอบหมายงาน
การบริ ห ารสภาพแวดล้ อ ม
ในการทำ�งาน
ที่ ม า: ดั ด แปลงมาจาก คู ่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560. จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

80

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ส�ำหรับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในระยะปัจจุบนั (พ.ศ. 2560 – 2564) เมือ่ สังเคราะห์
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท�ำโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมิน
ด้านความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต โดยประยุกต์เครือ่ งมือ
ของประเทศไทยและเครือ่ งมือในระดับสากลเพิม่ เติม เพือ่ พัฒนาเกณฑ์
การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีการบูรณาการเครือ่ งมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจาก
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของการด�ำเนินการ และมุง่ เน้นการร่วมด�ำเนินการขับเคลือ่ นด้านธรรมาภิบาล
ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตั้งกรอบหลักพื้นฐานการประเมิน ITA
(Integrity and Transparency Assessment) ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการพืน้ ฐานในการออกแบบหลักพืน้ ฐานการประเมิน ITA ดังต่อไปนี้
1. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่
Sensitive, Measurable, Precise, Simple and Measurable
at Low Cost, Practical และ Comparable
2. ITA จะต้องมีผตู้ อบแบบสอบถามทีห่ ลากหลาย ทัง้ ภายใน
และภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรภายในที่มาจากต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึง
ระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
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3. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard
Corruption) การทุ จ ริ ต ทางอ้ อ ม (Soft Corruption)
และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท�ำให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึง
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย
4. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขนึ้ ในระยะยาว
โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้องคาพยพใน
หน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
5. ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวก
มากกว่าท�ำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล
6. ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงาน
ไปในตัว
7. หน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และได้รบั ประโยชน์
ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการ
แสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความ
ส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานอย่างไร และการด�ำเนินการดังกล่าวไม่เป็น
ต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้อง
ไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
(ส�ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2562, น. 2)
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ดัชนีช้วี ัดการประเมิน

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สงู ขึน้ ซึง่ การวิจยั ดังกล่าวได้สงั เคราะห์
ประเด็นการส�ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลทีอ่ งค์กรความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) น�ำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิม่ เติม การเชือ่ มโยง
ให้เกิดความต่อเนือ่ งกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชือ่ มโยงกับเครือ่ งมือ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน�ำไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจ�ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้ดังนี้
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กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส

1) การใช้อำ�นาจ

1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

2) การใช้งบประมาณ

3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

3) คุณภาพการดำ�เนินงาน

4) การปรับปรุงระบบการทำ�งาน 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
5) การป้องกันการทุจริต

5) การเปิดเผยข้อมูล

ซี่งสามารถสรุปรายละเอียดดัชนีทั้ง 10 ประการในตาราง 4
ตาราง 4: สรุปดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ดัชนี
บุคคลผู้ประเมิน
1. การปฏิบัติ บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของ
หน้าที่
บุคลากรอืน่ ในหน่วยงาน
ของตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก ตาม
มาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบตั งิ าน
ตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ ำ�หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน
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ดัชนี
บุคคลผู้ประเมิน
ประเด็นที่ประเมิน
บุคลากรภายในหน่วยงาน การใช้จา่ ยเงินงบประมาณนับตัง้ แต่
2. การใช้
งบประมาณ ต่อการดำ�เนินการต่างๆ การจัดทำ�แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานของตนเอง ประจำ�ปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึ ง ลั ก ษณะการใช้ จ่ า ยงบ
ประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอือ้
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
บุคลากรภายในหน่วยงาน การมอบหมายงาน การประเมินผล
3. การใช้
ต่ อ การใช้ อำ�นาจของ การปฏิบตั งิ าน การคัดเลือกบุคลากร
อำ�นาจ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเอง เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ
บุคลากรภายในหน่วยงาน พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน
4. การใช้
ต่อการใช้ทรัพย์สินของ การนำ�ทรัพย์สินของราชการของ
ทรัพย์สิน
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำ�
ของราชการ ราชการ
ไปให้ผู้อื่น
5. การแก้ไข บุคลากรภายในหน่วยงาน การให้ความสำ�คัญของผูบ้ ริหารสูงสุด
ต่อการแก้ไขปัญหาการ ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
ปัญหา
การทุจริต ทุจริตของหน่วยงาน โดยหน่ ว ยงานจะต้ อ งทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
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ดัชนี
6. คุณภาพ
การดำ�เนิน
งาน

บุคคลผู้ประเมิน
ประเด็นที่ประเมิน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยึด
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ของหน่วยงาน
ระยะเวลาทีก่ ำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
7. ประสิทธิ- ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ภาพ
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้า
การสื่อสาร ของหน่วยงาน
ถึงได้งา่ ยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งคำ� ติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การดำ�เนิ น งาน/การให้
บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
8. การ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ปรับปรุง
ของหน่วยงาน
กระบวนการทำ�งานของหน่วยงาน
ระบบ
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การนำ�
การทำ�งาน
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้น
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ดัชนี
9. การเปิด
เผยข้อมูล

บุคคลผู้ประเมิน
ไม่พบข้อมูล

ประเด็นที่ประเมิน
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบใน
5 ประเด็น คือ
(1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำ�เนิน
งาน การปฏิ บั ติ ง าน และการให้
บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำ�ปี
และการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำ�เนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม ซึง่ การ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งานและการดำ�เนิ น งานของ
หน่วยงาน
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10. การ
ป้องกัน
การทุจริต

บุคคลผู้ประเมิน
ไม่พบข้อมูล

ประเด็นที่ประเมิน
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดำ�เนินการต่างๆ
ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนได้
รับทราบใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำ�เนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำ�นงสุจริตของ
ผูบ้ ริหาร การประเมินความเสีย่ งเพือ่
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุ จ ริ ต ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความ
พยายามของหน่วยงานทีจ่ ะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก คูม่ อื การประเมิน ITA 2562 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment. จัดท�ำโดยส�ำนักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
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่ งมือการประเมิน และการประมวลผลคะแนนการประเมิน
เครือ

การประมวลผลคะแนนตามคูม่ อื การประเมิน ITA 2562 ซึง่ จัดท�ำ
โดยส�ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก�ำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้
แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินระดับ
การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในทีม่ ตี อ่ หน่วยงานตนเองประกอบด้วย
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั หิ น้าที่ ตัวชีว้ ดั การใช้งบประมาณ ตัวชีว้ ดั การใช้อำ� นาจ
ตัวชีว้ ดั การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ และตัวชีว้ ดั การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
ทีป่ ระเมินประกอบด้วยตัวชีว้ ดั คุณภาพการด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�ำงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั การเปิดเผยข้อมูล และตัวชีว้ ดั การป้องกัน
การทุจริต ซึง่ มีความผูกโยงกับหลักความโปร่งใสของการใช้และให้ขอ้ มูล
แก่สาธารณะ
โดยจะมีการค�ำนวณคะแนนทัง้ รายตัวชีว้ ดั รายเครือ่ งมือ และ
คะแนนรวมตามล�ำดับโดยมีขั้นตอน และเงื่อนไขว่าข้อมูลการตอบ IIT
และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน�ำมาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีทมี่ ขี อ้ มูล
การตอบน้อยกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำที่ก�ำหนด จะไม่สามารถ
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ประมวลผลคะแนนในส่วนนัน้ ได้ และกรณีทหี่ น่วยงานทีไ่ ม่สามารถตอบ
OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหรือเหตุผลความจ�ำเป็น ท�ำให้ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�ำหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบ
อันน่าเชื่อถือ จะไม่น�ำข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผลซึ่งสามารถ
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนประมวลผลได้ตามตาราง 5
ตาราง 5: สรุปการให้คะแนนการประมวลผลตามแบบ
IIT EIT และ OIT
คะแนน
แบบ IIT
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ข้อคำ�ถาม จากทุกข้อคำ�ถาม
จากผู้ตอบทุกคน
คะแนน ตัวชีว้ ดั ย่อย
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ตัวชี้วัด ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัด
คะแนน ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุกตัวชี้วัดในแบบ
แบบ
สำ�รวจ
สำ�รวจ
น้ำ�หนัก ร้อยละ 30
แบบสำ�รวจ
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนน
แบบสำ�รวจถ่ ว ง
น้ำ�หนัก

แบบ EIT
แบบ OIT
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น ข อ ง
จากทุกข้อคำ�ถาม ข้อคำ�ถาม
จากผู้ตอบทุกคน
ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัดย่อย
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม ทุ ก ข้ อ คำ� ถ า ม
ในตัวชี้วัด
ในตัวชี้วัด
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ทุกตัวชี้วัดในแบบ ทุกตัวชี้วัดในแบบ
สำ�รวจ
สำ�รวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
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ที่มา: ดัดแปลงจาก คู่มือการประเมิน ITA 2562 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity
and Transparency Assessment, น. 37. จัดท�ำโดยส�ำนักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ตัวอย่างการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส
(ITA) ของหน่วยงานราชการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส
(ITA) ประจ�ำปี 2562 แบบภาพรวมขึ้น ในการประเมินของปี 2562 นี้
ท�ำร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน
(ไทยพับลิก้า, 2562)
จากการประเมินในปี 2562 นี้ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุด
คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับคะแนนร้อยละ 99.06 และ
ถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจากการประเมินด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส
สรุปภาพรวมทัง้ ประแทศ ได้คะแนนการประเมินด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสเฉลีย่ อยูท่ ี่ 66.73 หรืออยูใ่ น ระดับ C หรือระดับปานกลาง
โดยในนี้มีหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ A และ AA จ�ำนวน 970 หน่วยงาน
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หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 ถ้าหากแยกตามประเภทหน่วยงาน จะพบว่า
ประเภทหน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด คือ องค์กรศาล ได้ 91.93 คะแนน
รองลงมาคือ องค์กรอัยการ ได้ 90.61 คะแนน และ หน่วยงานในสังกัด
รัฐสภา ได้ 90.35 คะแนน
ในขณะทีป่ ระเภทหน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ สุด คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 61.58
คะแนน ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ
พบว่า กระทรวงทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด คือ กระทรวงการคลัง ได้คะแนน 90.04
คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คะแนน 89.59 คะแนน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้คะแนน 89.44 คะแนน ส่วน
กระทรวงทีม่ คี ะแนนต�ำ่ สุด คือกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน 85.05 คะแนน
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อ�ำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการด�ำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการท�ำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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การน�ำตัวชีว้ ดั ด้านคุณธรรมความโปร่งใสทัง้ 10 ตัวนีไ้ ปประเมิน
ในหน่วยงาน มีตัวอย่างการน�ำไปใช้ในบางหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความส�ำคัญ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิรปู ประเทศ โดยได้กำ� หนดให้ดำ� เนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อย
ในด้ า นหนึ่ ง นั้ น คื อ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และที่ ส� ำ คั ญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม โดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้กำ� หนดเป้าหมายของการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร.
จึงก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน และมีผลการด�ำเนินงาน
ในการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนือ่ ง (คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2560, น.17)
ส�ำหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ก.พ.ร. ได้
ประเมินตนเองในปี 2560 ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า เนือ้ หาประเด็นที่
ประเมินเกีย่ วกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส�ำนักงาน ก.พ.ร.ที่
ได้มกี ารรายงานนัน้ ไม่ครอบคลุมและตรงกับความหมายและความเข้าใจ
ถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสดังที่ได้น�ำเสนอในงานศึกษาชิ้นนี้
นัก ทัง้ นี้ ในการรายงานผลการประเมินตนเองของส�ำนักงาน ก.พ.ร.ในปี
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2560 ครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ของ ก.พ.ร. 2) การสร้างการรับรู้ต่อประชาชน 3) ด้านนวัตกรรม และ
4) การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, น.
170 - 171)7
1) การปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. (Function Base) ก.พ.ร.แบ่ง
การประเมินตนเองออกเป็น 5 ประเด็น และได้คะแนนประเมินในทุก
ประเด็นร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับประเด็น
การประเมินด้านการปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. ประกอบด้วย
(1) ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
(2) จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐทีม่ กี ารปฏิบตั ริ าชการตามหลักธร
รมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ความส�ำเร็จของการบูรณาการการจัดท�ำงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
(4) ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ (การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ)
(5) ความส�ำเร็จของการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วย
งานของรัฐ
รายละเอียดในประเด็นนี้ โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560).
“รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย”. บริษทั นับหน้าครีเอชัน่ (ส�ำนักงานใหญ่).
น. 170-171.
7
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2) การสร้างการรับรูต้ อ่ ประชาชน (Agenda Base) ก.พ.ร.ประเมิน
ตนเองให้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
3) ด้านนวัตกรรม (Innovation Base) ก.พ.ร. แบ่งดัชนีการ
ประเมินตนเองออกเป็น 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ หนึง่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ สอง การปรับปรุงและพัฒนา Website ของศูนย์เป้าหมาย
นวัตกรรมภาครัฐ และการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ก.พ.ร.
ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 56.59 และร้อยละ 70 ตามล�ำดับซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมาย
4) การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ชาติ (Potential Base) ก.พ.ร.ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่า
เป้าหมาย
นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมว่า การใช้ดชั นีชวี้ ดั การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสของ ก.พ.ร. มีความแตกต่างจากแนวทางข้อ
เสนอแนะการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ ป.ป.ช. การประเมิน
ของก.พ.ร.เป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานที่มุ่งให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นประการส�ำคัญ เห็นได้จากการก�ำหนดดัชนีการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสของก.พ.ร.ในปีถัดมาถึงรายงานฉบับล่าสุดที่เผย
แพร่ (พ.ศ. 2561-2563) ที่มุ่งให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาค
รัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) (คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2561, น.184) ทีก่ ำ� หนดให้ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ปรับ
สมดุลและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-25808
8
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2) ส�ำนักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)

ส�ำนักงาน กปร. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประมวลพระราชด�ำริ
ส�ำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณในการด�ำเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์เผย
แพร่โครงการฯ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส�ำหรับด้าน
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ส�ำนักงาน กปร. มีคะแนนในปี
2562 ดังต่อไปนี้
ตามแนวทางข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ส�ำนักงาน กปร. มี
คะแนนเฉลี่ย 87.72 อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน
85.00 – 94.99) ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการด�ำเนินงาน (81.62
คะแนน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (79.37 คะแนน) และ การปรับปรุง
ระบบการท�ำงาน (74.64 คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดี แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในบริการของหน่วยงาน
ว่ามีมาตรฐาน ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ,
2562) ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้
ราชการ. (2561). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจ�ำปี 2561”. คณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจ�ำปี 2562” และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2563). “รายงานการ
พัฒนาระบบราชการไทยประจ�ำปี 2563”.
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ด้านที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณธรรมความโปร่งใส
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำ�นาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำ�เนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำ�งาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้รับ
86.55
78.49
80.11
76.46
81.08
81.62
79.37
74.64
100.00
100.00
87.72

ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ, 2562.
3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหิ น มู ล อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐม

อบต. หินมูล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการอ�ำนวยการ ประสานงาน
สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ�ำเภอในด้านการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั งิ านร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563)
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ส�ำหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนัน้ อบต. หินมูล
มีคะแนนในปี 2562 ดังต่อไปนี้ (ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม, 2563ก)
ด้านที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2563ก.

คุณธรรมความโปร่งใส
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำ�นาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำ�เนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำ�งาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้รับ
97.29
94.50
95.09
94.73
98.60
76.88
79.53
74.16
93.78
100.00
90.46

ทีม่ า: ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนครปฐม,

จากข้อเสนอแนะของ ปปช. อบต. หินมูลมีคะแนนเฉลีย่ 90.46
อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 85.00 – 94.99)
ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ซึง่ ประกอบด้วย คุณภาพการด�ำเนินงาน (76.88 คะแนน) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (79.53 คะแนน) และการปรับปรุงระบบการท�ำงาน (74.16
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คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นว่าผูร้ บั บริการพึงพอใจ
ในบริการของหน่วยงาน และบริการจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกระบวนการ
ขัน้ ตอนการท�ำงานต่างๆ ของเจ้าหน้าทีท่ อี่ ำ� นวยความสะให้กบั ผูร้ บั บริการ
ด้วย (ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563ก)
จากตัวอย่างของหน่วยงานที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า ในส่วน
ของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT นั้น
คะแนนอยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป ซึง่ หมายถึง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือผูร้ บั บริการ
มีความพึงพอใจต่อบริการ ต่อการอ�ำนวยความสะดวก ต่อขั้นตอน
กระบวนการท�ำงานของหน่วยงานนั้นๆ อันหมายถึงเป็นการบริการที่ดี
ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ธรรมาภิบาลและรางวัลคุณธรรมของไทย
ประเทศไทย มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายด้านด้วยกัน โดยแต่ละด้าน
มีหน่วยงานริเริ่มและรับผิดชอบแตกต่างกันไป สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำ� การรวบรวมรางวัลประเภทต่าง ๆ
ไว้ 10 ประเภทดังนี้
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัว โดยส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่นด้านการด�ำเนินงาน
วัฒนธรรม โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
4) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ก.ก.ถ.)
5) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
6) รางวัลตลาดดีมมี าตรฐาน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิน่
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
7) รางวัลผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการศึกษาดีเด่น
โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
8) รางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองค�ำ โดย
สถาบันพระปกเกล้า
9) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่ ทีม่ คี วามพยายามในการจัดเก็บ
ภาษี โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
10) รางวัล เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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ส�ำหรับงานฉบับนี้ จะศึกษาเฉพาะรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่
ดีเด่นในด้านทีม่ ขี อบเขตเกีย่ วข้องกับหลักการระบบคุณธรรมและหลักการ
คุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณารางวัลด้านการให้บริการ
สาธารณะจาก 10 รางวัลข้างต้นเพือ่ มาก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความมีคณ
ุ ธรรม
ของหน่วยงานงานบริการของรัฐ ดังนี้
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหาร
จัดการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
โดยมุ่งประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้ า นความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการด�ำเนินงาน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน การอ�ำนวย
ความสะดวก และการให้บริการสาธารณะทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพแก่ประชาชน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2560, น.2)
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประกอบด้วยสองด้านหลัก
คือ (1) การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดบริการสาธารณะ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (2) นวัตกรรมด้านบริการสาธารณะ
การบริหารจัดการ หรือการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ ในแต่ละด้านจะมี
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีค่ รอบคลุมหลักธรรมาภิบาลโดยส่วนใหญ่ เช่น ในด้านแรก
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย เช่น (1) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และกระจาย
อ�ำนาจให้ชุมชน (3) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอ�ำนวย
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ความสะดวกให้ประชาชน (4) การจัดการแบบมืออาชีพ (5) ประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ (6) ความพึงพอใจของประชาชน ส่วนด้านที่สอง
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ (1) ความคิดริเริม่ (2) ความสอดคล้องกับ
ปัญหา (3) ความท้าทาย (4) การสร้างความร่วมมือ (5) ผลส�ำเร็จของ
นวัตกรรม และ (6) ความยั่งยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560, น. 9-10)
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปลูกและ
ปลุกจิตส�ำนึกการต่อต้านการทุจริต (2) การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (4) การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ช้ีวัด 4 ประการ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล (2) มุง่ มัน่ ให้บริการด้วยความโปร่งใส (3) มุง่ เน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (4) มุง่ ต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development
School: MDS) รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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จากการศึกษาการมอบรางวัลองกรค์ปกครองท้องถิ่นดีเด่น
ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า หลักการของระบบคุณธรรมและ
หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลได้รบั การให้ความส�ำคัญในระดับหนึง่
แต่ไม่มากเท่าทีค่ วร กล่าวคือ ในภาพรวมการมอบรางวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ดีเด่นในประเทศไทยทัง้ หมด 10 ด้าน ทีร่ บั ผิดชอบโดยหน่วยงาน
ต่างๆ พบว่า ส่วนมากการมอบรางวัลในด้านใดทีเ่ ป็นเรือ่ งการปฏิบตั ติ าม
หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
โดยตรง ส่วนใหญ่จะเน้นกรอบในวงกว้างตามแนวคิดของธรรมาภิบาล
ในภาพรวม และพิจารณาเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดจากรางวัล
ในด้านที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ
1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development
School: MDS)
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พบว่า ในส่วนของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริตมีเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับ
หลักการของระบบคุณธรรมและหลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล
ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายประการ ในขณะที่ส่วนของรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี มีเกณฑ์การประเมิน
และตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการระบบคุณธรรมในทางอ้อม แต่ประเด็น
ดังกล่าวถูกให้ความส�ำคัญน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาถึง
ประเภทของรางวัลทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทีด่ ซี งึ่ มีความเกีย่ วข้องกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยตรง และรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเกณฑ์
การมุง่ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Moral Development School : MDS) เป็นเพียงรางวัลเดียวที่ไม่พบว่า
มีการน�ำเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2 จริยธรรม

ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรมกับคุณธรรมมักมีการพูดถึงในความหมายที่แยกกัน
ไม่ออก บางครัง้ เรียกควบไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม ส�ำหรับในสังคมไทย
ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ในระบอบประชาธิปไตย โดยในงานเขียนของกิตติยา โสภณโภไคย
(กิตติยา โสภณโภไคย, 2553) เรือ่ ง “คุณธรรม” “จริยธรรม” และการด�ำรงอยู่
กับสังคมประชาธิปไตย (ความหมาย และแนวคิดเชิงทฤษฎี) ได้เรียบเรียง
และเสนอว่าคุณธรรมและจริยธรรมนัน้ มีความส�ำคัญกับระเบียบการเมือง
การปกครอง ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่พึงมีต่อสังคม
จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการท�ำหน้าที่พลเมืองของสังคม
ประชาธิปไตย การจะมีระบอบประชาธิปไตยทีด่ นี นั้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั การมี
ผูป้ กครองทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรมและท�ำหน้าทีใ่ นการให้บริการประชาชนเท่านัน้
แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั การทีป่ ระชาชนท�ำหน้าทีต่ อ่ ประเทศชาติดว้ ย ทัง้ นี้ คุณธรรม
และจริยธรรมของบุคคลทีม่ ตี อ่ สังคมในสังคมประชาธิปไตยประกอบด้วย
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การมีรปู แบบความคิดสร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้านต่างๆ เช่น การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน การมีส่วนร่วม
ในการกระท�ำเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การติดตามตรวจสอบ
การท�ำงานของผูบ้ ริหารและหน่วยงานของรัฐ ทัง้ นีก้ ารมีบทบาทดังกล่าว
หากท�ำด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ในสังคม (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553)
ดังได้กล่าวไว้แต่ข้างต้นว่า คุณธรรม (Morality/Virtue) และ
จริ ย ธรรม (Ethics) เป็ น ค� ำ ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
ทั้งทางการกระท�ำพร้อมด้วยจิตใจ รู้จักใช้วิจารณญาณแยกแยะชั่วดี
อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควรกระท�ำมาตรฐานทางกฎหมาย
และประเพณีที่ยอมรับในสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง
ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ติ นจนเป็นนิสยั เช่น เป็นคนกล้า ซือ่ สัตย์ เสียสละ
อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น อันมีลักษณะครอบคลุมถึงลักษณะ
ส�ำคัญ ต่อไปนี้
1. หลักการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) เพื่อ
ตัดสินการกระท�ำของผู้อื่น
2. เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติ
การต่างๆ ลงไป
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลทีบ่ คุ คลใช้ตดั สินใจ
ในการกระท�ำสิ่งต่างๆ
4. ทัศนะเกีย่ วกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรือ
อุดมคติของสังคมจนเกิดเป็นทัศนะในการด�ำรงชีวติ ของตน
และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ได้กำ� หนดความหมาย
ของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม
เป็นมโนธรรม เป็นเครือ่ งประคับประคองใจให้ความเกลียดชัว่ กลัวบาป
ใฝ่ความดี เป็นเครือ่ งกระตุน้ ผลักดันให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบ เกิดจิตส�ำนึก
ทีด่ มี คี วามสงบเย็นภายใน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝังโดยเฉพาะเพือ่ ให้เกิดขึน้
และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และค�ำว่า “จริยธรรม”
ก็หมายถึง เกิดจิตส�ำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ปลูกฝัง
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย
และค�ำว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึงกรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ซึง่ ก�ำหนดไว้สำ� หรับสังคม เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม
ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน่ มัน่ คงและปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิต
ในทางปรัชญาการเมือง ตัวอย่างนักคิดอย่าง “โสเครตีส”
(Socrates) มีความเห็นว่า คุณธรรมทีแ่ ท้จริงมีคณ
ุ ค่าภายในตัวของมันคือ
ให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ “เพลโต” แนะว่า
คุณธรรมต้องอยูบ่ นความรู้ สิง่ ทีย่ ดึ ถือว่าเป็นคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ
ความพอดี ความยุตธิ รรม และศาสนกิจ จะไม่เป็นคุณธรรมหากสิง่ ต่างๆ
เหล่านั้นไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ สังคมที่คนในสังคมไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิด
และขัดแย้งกัน ดังนัน้ “คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล” จึงหมายถึง
สภาพคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล การมีคุณธรรม
และจริยธรรมระดับบุคคล มีความส�ำคัญต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนือ่ งจากหลักการอิสรภาพ เสรีภาพและความเสมอภาค
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ของประชาธิปไตยมีความเสี่ยงต่อการท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ถ้าสมาชิกสังคมขาดคุณธรรม โดยจ�ำแนกคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล
ในสังคมประชาธิปไตยออกเป็นสองส่วน คือ “การมีคณ
ุ สมบัตขิ องมนุษย์ทดี่ ”ี
และ “การเป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย”
“การเป็นประชาชนทีด่ ใี นสังคมประชาธิปไตย” เป็นลักษณะเฉพาะ
และเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับประชาชนที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง
ไปจากสังคมในระบอบการปกครองอื่น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะ
ทางจิตของบุคคล ต้องสอดคล้องกับการพิทกั ษ์ความเป็นอิสรภาพ เสรีภาพ
และเสมอภาคของตนเองไปพร้อมกับการเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ
และเสมอภาคของคนอื่นด้วย ได้แก่
1. การเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
2. การยอมรับความแตกต่างทางความคิด
3. ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น
4. การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
5. การตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม และ
6. การเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์สว่ นบุคคล
เพราะหากบุ ค คลค� ำ นึ ง ถึ ง แต่ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตนเอง
โดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของคนอืน่ ก็จะมีความเห็นแก่ตวั ยิง่
ถ้ามีพัฒนาการขึ้นเป็นผู้ปกครองก็จะกลายเป็นผู้ปกครอง
ที่เผด็จการ
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แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ในสังคมประชาธิปไตย
ไมเคิล กรอส (Michael L. Gross) ศาสตราจารย์ทางด้าน
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ได้เสนอไว้
ในหนังสือที่ชื่อว่า Ethics and Activism: The Theory and Practice of
Political Morality ว่าส�ำหรับตัวเขาเองนั้น มีความเชื่อว่า ความมั่นคง
ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ทมี่ พี นื้ ฐานอยูบ่ นจริยธรรมและการด�ำเนินการ
ของจิต เมือ่ รัฐท�ำผิดพลาด มันขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการแก้ไขโดยพลเมือง
ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเชิงศีลธรรมจรรยาน�ำพวกเขาไปสู่การรู้และแก้ไข
ความผิด แต่ความรูส้ กึ เชิงศีลธรรมจรรยาทีว่ า่ นี้ ยังคงมีปญ
ั หาทีก่ ารตีความ
แต่ฮาเบอร์มาส (Habermas) และจอห์น เดวี (John Dewey) นักทฤษฎี
เหล่านี้เน้นว่า ความยุติธรรมต้องเป็นหลักการอันดับแรกของการเมือง
พวกเขานิยามความยุตธิ รรมโดยใช้คำ� ทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ผลประโยชน์
ความเป็นธรรม หรือการบรรยายเชิงจริยธรรม แต่แนวความคิดหลักก็คอื
ความยุติธรรม นักทฤษฎีกลุ่มนี้เห็นว่าการกระท�ำทางการเมืองในฐานะ
ผลผลิตของความจ�ำเป็นในประวัตศิ าสตร์ แต่วตั ถุประสงค์ของการกระท�ำ
นั้นไม่แตกต่างกันนั่นคือการปกป้องความยุติธรรม กรอสเห็นว่า การมี
จริยธรรมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ต้องการคนที่ถูกก�ำหนดให้มีบทบาท
ไปกระท�ำกิจกรรมการเมืองโดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม
ความเท่าเทียมกันและศักดิศ์ รีของมนุษย์งานทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องถูกก�ำหนด
ไว้ในหน้าที่ความเป็นธรรม และหลักการที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น
เป็นที่ตั้ง เขาต้องช�่ำชองอย่างมีจริยธรรมและมีทรรศนะชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักการทางจริยธรรม หมายความว่าพวกนี้จะต้องเป็นอิสระจาก
ผลประโยชน์ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอิสระจากอิทธิพลทาง
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การเมืองและระมัดระวังอย่างเต็มทีเ่ กีย่ วกับความไม่แน่นอนของการเมือง
แต่เมื่อกรอสท�ำการวิจัย 3 กรณีศึกษา เขาพบว่า ปัจเจกบุคคลที่มี
ความสามารถทางการเมืองมากทีส่ ดุ ส่วนมากจะเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ
ทางจริยธรรมน้อยที่สุดเพราะเมื่อเขาศึกษานักกิจกรรมทางการเมือง
กรณีผู้ช่วยเหลือพวกยิวให้รอดจากการล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี ผู้เข้าร่วม
ขบวนการต่อต้านการท�ำแท้งในสหรัฐเมริกา และขบวนการเรียกร้อง
ความสันติในอิสราเอล เขาพบว่ามันไม่ใช่เรือ่ งของคนทีม่ ศี ลี ธรรมจรรยาสูง
แต่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางศีลธรรมจรรยา
ต่างหากที่แสดงให้ปรากฏถึงความสามารถทางการเมือง
ส�ำหรับทางจิตวิทยา ลอเรนซ์ โคลเบิรก์ (Lawrence Kohlberg)
นั ก จิ ต วิ ท ยาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชิ ค าโก ได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย ทดลอง
การสร้างสถานการณ์สมมติ ก�ำหนดปัญหาทางจริยธรรมแบบทางสองแพร่ง
ทีผ่ ตู้ อบยากจะตัดสินใจได้วา่ “ถูก” “ผิด” “ควรท�ำ” “ไม่ควรท�ำ” อย่างชัดเจน
เด็ดขาด เนือ่ งจากขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง โดยการตอบจะขึน้ กับ
วัยของผูต้ อบเกีย่ วกับความเห็นใจในบทบาทของผูแ้ สดงพฤติกรรมในเรือ่ ง
ค่านิยม ความส�ำนึกในหน้าทีใ่ นฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุตธิ รรม
หรือหลักการที่ตนยึดถือซึ่งโคลเบิร์กให้ค�ำจ�ำกัดความของ “จริยธรรม”
ว่าเป็นความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับความถูกผิดและเกิดขึน้ จากกระบวนการ
ทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา
โดยโคลเบิร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจากพัฒนาการ
ของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น
เขายังพบว่าส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุด
ในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11 – 25 ปี
การใช้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ จะแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
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ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึง่ โดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้
เหตุผลทีล่ กึ ซึง้ ยากแก่การเข้าใจยิง่ ขึน้ ตามล�ำดับของวุฒภิ าวะทางปัญญา
(กิตติยา โสภณโภไคย, 2555, น. 2 – 7)
โคลเบิร์ก (1958) ได้พัฒนาทฤษฎีทางจริยธรรมตามแนวคิด
ของเพียร์เจท์ในงาน “Theory of Moral Development” (1932) ศึกษา
ด้วยการสัมภาษณ์เน้นทีค่ ณ
ุ ธรรมแบบทางสองแพร่ง (Moral Dilemmas)
ซึง่ โคลเบิรก์ สรุปขัน้ ตอนพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็น 3 ระดับ
6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ระดับ Pre-Conventional Morality คือ ช่วงวัยก่อน 10 ปี
เด็กเข้าใจว่าความดีคอื สิง่ ทีท่ ำ� ตามเกณฑ์ทผี่ ใู้ หญ่กำ� หนด เพือ่ หลีกเลีย่ ง
จากการถูกลงโทษโดยผูใ้ หญ่ และคาดหวังแรงจูงใจในการกระท�ำตอบแทน
ตามเกณฑ์ด้วยรางวัล หรือค�ำชมเชย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลักการเชือ่ ฟังเพือ่ หลบเลีย่ งการลงโทษ (obedience
and punishment orientation)
(2) หลักการกระท�ำต่างตอบแทน (individualism and
exchange)
2) ระดับ Conventional Morality ช่วงวัยตัง้ แต่ 10 ปี ถึงวัยผูใ้ หญ่
ช่วงวัยรับรูบ้ รรทัดฐานจริยธรรมของสังคม และกระท�ำตามบทบาทหน้าที่
ในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งสังคม ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางจริยธรรมตามที่
สังคมคาดหวัง หรือก�ำหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลักการกระท�ำเพือ่ ให้คนอืน่ เห็นว่าดี (interpersonal
relationships) ช่วงเข้าสูว่ ยั รุน่ เด็กวัยนีจ้ ะกระท�ำตาม
สิง่ เป็นทีพ่ อใจ เพือ่ ให้ได้รบั จากยอมรับจากกลุม่ เพือ่ น
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(2) หลักการกระท�ำตามหน้าที่ทางสังคม (maintaining
the social order)
3) ระดับ Post-Conventional Morality คือ ระดับวัยผู้ใหญ่
ทีไ่ ตร่ตรองเลือกการให้คณ
ุ ค่าหลักจริยธรรมทีต่ นยึดถือตามสิง่ ทีต่ นเห็นว่า
ถูกต้อง ชอบธรรม ซึง่ นับเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมขัน้ สูงสุดทีโ่ คลเบิรก์
เห็นว่าจะมีเพียงมนุษย์จ�ำนวนร้อยละ 10-15 เท่านั้น ที่สามารถพัฒนา
มาถึงระดับนี้ได้ ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่
(1) หลั ก การสั ญ ญาประชาคม และยื น หยั ด ปกป้ อ ง
ความถู ก ต้ อ งชอบธรรม (Social Contract and
Individual Rights) คือการเลือกกระท�ำสิง่ ทีข่ ดั แย้งกับ
ผลประโยชน์สว่ นบุคคล และกระท�ำเพือ่ ผลประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม
(2) ยื น หยั ด รั ก ษาหลั ก การ (Universal Principles)
ในขั้ น ตอนนี้ มี ก ารพั ฒ นาทางจริ ย ธรรมที่ สู ง สุ ด
ด้วยการยืนหยัดกระท�ำการเพือ่ รักษาหลักการทีถ่ กู ต้อง
โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าสิ่งนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่
จากสังคม รวมถึงยอมรับผลลัพธ์ของการต่อต้าน
ในรูปแบบต่างๆ (Saul McLeod, 2013)
ส�ำหรับมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม
มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละปัจเจกบุคคลกับสังคม
แวดล้อมทีอ่ าศัย พฤติกรรมทางคุณธรรม (Moral Behavior) จึงมีรากฐาน
มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการรับรู้ และปฏิบัติตามคุณค่า
ทางคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมที่ตนสังกัด เช่นที่แทงนีย์ สติววิค
และมาเชค ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางคุณธรรม
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(Moral Emotions) กับพฤติกรรมคุณธรรม (Moral Behavior) ซึง่ สามารถ
สรุปโดยสังเขปว่า ผู้วิจัยชี้ว่าการที่มนุษย์มีประพฤติตัวมีคุณธรรม
หรือขาดคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางคุณธรรรมที่ก่อตัว
มาจากประสบการณ์ทางคุณธรรมทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ ได้รบั ดังนัน้ พฤติกรรม
คุณธรรมจึงท�ำงานอยู่บนฐานระดับจิตส�ำนึก (Self-Conscious State)
แต่ละปัจเจกบุคคลจะมีคณ
ุ ธรรมหรือความละอายใจจากการขาดคุณธรรม
มีความสัมพันธ์ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล (Tangney, Stuewig, and Mashek, 2007)
นอกจากกลุม่ นักคิดในแขนงต่างๆ ทีไ่ ด้นยิ ามความหมายของ
จริยธรรมเอาไว้ในหลายแง่มมุ องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ
(United Nations หรือ UN) ก็เป็นหนึง่ ในองค์การทีไ่ ด้ระบุหลักจริยธรรม
เอาไว้ ส�ำหรับองค์กรสหประชาชาติ ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
มาตรา 101 มีข้อความระบุไว้ถึงหลักการที่ใช้พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่
และการตัดสินใจให้บริการนั่นคือเรื่องการรักษาประสิทธิภาพด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด ความสามารถ และความซือ่ สัตย์
หลักความเป็นมืออาชีพ เคารพความหลากหลายเป็นค่านิยมหลักที่
คาดหวั ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ร ความซื่ อ สั ต ย์ นั้ น อาจหมายถึ ง
ความเที่ยงตรงมีศีลธรรม หรือจริยธรรมที่เป็นหลักคุณธรรม ในบริบท
ขององค์กรจริยธรรมและความซือ่ สัตย์นนั้ ถูกนิยามไว้กว้างๆ ว่าหมายถึง
ข้อผูกมัดทางความคิดและการกระท�ำทางศีลธรรมในทุกด้านในการบริหาร
และด�ำเนินงานในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะอ้างความหมายของ
ความซือ่ สัตย์และจริยธรรมโดยตรวจสอบกับกฎบัตรของสหประชาชาติ
ว่า “เป็นมาตรฐานในการควบคุมข้าราชการพลเรือนระดับสากล” โดย
ได้รบั การยอมรับโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสากลในปี 2001
และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติซึ่งเป็นเอกสารแนวทาง
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ในเรือ่ งดังกล่าว องค์การยังแยกแยะระหว่างจรรยาบรรณและจริยธรรม
ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ างคนอาจไม่ได้สงั เกตเห็นจรรยาบรรณนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับ
การยอมท�ำตามข้อก�ำหนดและมีการลงโทษ ในขณะทีเ่ รือ่ งของจริยธรรมนัน้
เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจและการป้องกันตามธรรมชาติ (Wynes and
Zahran, 2010, p. 3) ส�ำหรับสหประชาชาติเองนัน้ องค์กรมีคณ
ุ ค่าทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ได้ แ ก่ หลั ก ความเป็ น อิ ส ระ ความภั ก ดี ต ่ อ หลั ก การของหน่ ว ยงาน
หลักความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการเคารพ
สิทธิมนุษยชน (United Nations Ethics Office, 2012, pp. 3-4)
จากความหมายของจริยธรรมข้างต้น จะพบว่า จริยธรรมนั้น
ต้องมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งแบบแคบ คือ บรรดาข้อห้ามต่างๆ
และในความหมายกว้างคือเรื่องสิ่งสร้างสรรค์ที่มนุษย์พึงกระท�ำเพื่อ
รักษาสังคมการเมืองของตน ในทางปฏิบัตินั้นเองจริยธรรมจะเป็นกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติเพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์การ ทั้งนี้การด�ำรงอยู่ของหลักจริยธรรมนั้นยังประคับประคอง
ให้สงั คมประชาธิปไตยด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ เนือ่ งจาก ช่วงสร้างสมดุล
ระหว่างหลักการเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย
กับการรักษากฎระเบียบอันดีงามของสังคม แม้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมจะมี
ความหมายใกล้เคียงกันจนถูกน�ำไปใช้คกู่ นั เสมอ แต่ทว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
ความหมายของคุณธรรมกับจริยธรรมนั้นจะพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่อง
ของแนวคิด จิตส�ำนึกในระดับทีล่ กึ กว่าเรือ่ งของคุณธรรมและเป็นกรอบ
ในการประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม มีความสลับซับซ้อนในตัวของมันเอง
มีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรมเชิงปรัชญา มีฐานคติทางความคิด
และต้องสามารถน�ำมาใช้ปฏิบตั ิ เป็นประจ�ำทุกวัน นัน่ คือ จากใจและกาย
ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้สามารถสรุปเปรียบเทียบความหมายของค�ำว่า
“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ดังตารางข้างล่างนี้
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ตาราง 6 : เปรียบเทียบความหมายของค�ำว่า “คุณธรรม”
และ “จริยธรรม”
ความหมาย
ประเด็นเปรียบเทียบ
คุณธรรม - คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ -เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนองและ จิตใจ
สังคม
-คุณธรรมเป็นมุมมองแง่หนึ่งของ
- สภาพคุณงามความดีทางความ จริยธรรม ซึง่ คำ�นึงถึง สิง่ ทีถ่ กู และผิด
ประพฤติและจิตใจ
โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ ได้แก่
- ความดี ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด 1) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละ
ในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติ บุคคล
อันดีงาม
2) ระบบยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
- สิ่ ง ที่ี มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิน่ ประวัต-ิ
เป็ น ความดี ง าม เป็ น มโนธรรม ศาสตร์ทางสังคม และธรรมเนียม
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้ ปฏิบัติ
เกลียดความชัว่ กลัวบาป ใฝ่ความดี
3) สภาพคุณความดีหรือคุณลักษณะ
เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ทีแ่ สดงออกของความดีทแี่ สดงออก
ความรูส้ กึ รับผิดชอบ เกิดจิตสำ�นึก
ด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์
ที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่ง
แก่คนทั่วไป
ทีต่ อ้ งปลูกฝังโดยเฉพาะเพือ่ ให้เกิด
ขึน้ และเหมาะสมกับความต้องการ -จริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
ในสังคมไทย
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ความหมาย
จริยธรรม - ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ
เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ซึง่ สรุป
ได้วา่ คือข้อควรปฏิบตั ิ หรือกริยาที่
ควรประพฤติประพฤติทสี่ อดคล้อง
กับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้อง
ดีงาม

ประเด็นเปรียบเทียบ
-เป็ น ลั ก ษณะการแสดงออกของ
ร่างกาย ทางการประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่
สะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็น
รูปธรรม
-จริยธรรมมาจากคุณธรรมในตัวเอง
ของแต่ละบุคคล

- การกระทำ�ทั้งทางกาย วาจา ใจ
อันเป็นพฤติกรรมทีค่ นดีควรกระทำ� -ผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรม คื อ ผู้ ที่ เ ลื อ กจะ
แสดงออกทางกายที่ ถู ก ต้ อ งและ
อยู่เสมอๆ
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
- สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดย
ธรรมชาติ ซึง่ จะต้องพัฒนาขึน้ โดย -องค์ประกอบของจริยธรรม ได้แก่
อาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ ความประพฤติ การสะท้อนความ
มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลัก นึ ก คิ ด และจิ ต สำ�นึ ก การเกิ ด การ
การทางศี ล ธรรม หลั ก ปรั ช ญา กระทำ�ดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย และ
การสร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น
วั ฒ นธรรม กฎหมายหรื อ จารี ต
ประเพณี เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่ -ความหมายของคำ�อื่นที่ใกล้เคียง
ตนเองและสั ง คม นอกจากนี้ เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย คื อ จริ ย ศาสตร์
จริ ย ธรรมยั ง ใช้ เ ป็ น แนวทาง จริ ย ศึ ก ษา และศี ล ธรรม โดย
ประกอบการตัดสินใจเลือกความ “จริยศาสตร์” หมายถึง วิชาทีม่ เี นือ้ หา
ประพฤติ / การกระทำ�ที่ ถู ก ต้ อ ง เรื่องความประพฤติ จึงมีเนื้อหาที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดว้ ย พาดพิงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
ซึง่ เมือ่ สังคมสลับซับซ้อนขึน้ มีการ ศีลธรรมด้วย และจะเน้นที่อุดมคติ
แบ่งหน้าทีก่ นั ออกเป็นหน้าทีต่ า่ งๆ ส่ ว น “จริ ย ศึ ก ษา” หมายถึ ง การ
จึงมีข้อกำ�หนดที่เรียกว่า “จรรยา เล่าเรียนฝึกอบรมเรือ่ งความประพฤติ
วิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึน้ เพื่ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ข องคน แนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
ในอาชีพนั้นๆ
ตลอดจนระเบี ย บกฎหมายของ
บ้านเมืองแห่งชุมชนและประเทศ
นั้ น ๆ และจะเน้ น ที่ ก ารเล่ า เรี ย น
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ความหมาย
- กรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพ่ งึ
ปฏิบัติ ซึ่งกำ�หนดไว้สำ�หรับสังคม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็น
เป็ น สุ ข ความรั ก สามั ค คี ความ
อบอุ่ น มั่ น คงและปลอดภั ย ใน
การดำ�รงชีวิต

ประเด็นเปรียบเทียบ
กระบวนการเรียนรู้ และ “ศีลธรรม”
หมายถึ ง กฎข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาที่
บุคคลพึงปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ประกอบด้วยคุณธรรม ทั้งนี้
ความเป็ น คนดี มี ศี ล ธรรมก็ เ ป็ น
อุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต และ
เป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษาเล่าเรียน
ให้เกิดผลแก่ชีวิตอย่างจริงจัง
-จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่า
ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลัก
คำ�สอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความ
ประพฤติปฏิบัติชอบ แต่จริยธรรม
หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยู่บน
หลักคำ�สอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
-จริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนทำ�ตาม
และมีบทลงโทษสำ�หรับผูฝ้ า่ ฝืน ดังนัน้
สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
เพราะกลั ว ถู ก ลงโทษ ในขณะที่
จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้นคน
จึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายก็ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็น
แรงหนุนจากภายนอก

ที่มา : กิตติยา โสภณโภไคย. (2553), น. 123 – 124.
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ความเป็นมาของจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับว่า การเมืองและศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ค�ำว่า morality (ศีลธรรม) แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นค�ำ
ในภาษาละตินทีใ่ ช้แปลค�ำว่า ethics (จริยธรรม) ในภาษากรีก สะท้อนได้
จากค�ำว่า ethos และ ethnos ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้คน
หรือประชาชาติ จริยธรรมหรือศีลธรรม9นัน้ ต้องครอบคลุมทัง้ ความหมาย
อย่างแคบ นัน่ คือจริยธรรมในความหมายเชิงลบหรือปฏิเสธ เช่น ข้อบัญญัติ
ข้อห้ามต่างๆ โดยมีความสากลอยู่ในตัวไม่ว่าระบอบการเมืองแบบใด
ก็ตอ้ งยอมรับข้อห้ามดังกล่าวน�ำมาปฏิบตั เิ หมือนกันหมด (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 6) อย่างไรก็ตาม จริยธรรมในความหมายแคบนัน้ อาจยังไม่เพียงพอ
ในการแยกคุณลักษณะของประชาชาติออกจากกัน ต้องท�ำความเข้าใจ
จริยธรรมในความหมายดั้งเดิมหรือความหมายกว้างเพิ่มเติมด้วย
โดยจริยธรรมในความหมายกว้างสมบัติได้อธิบายตามแนวคิดของ
อริสโตเติล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 7) เนือ่ งจากแนวคิดของอริสโตเติล
นัน้ เป็นแรงบันดาลใจของแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ อริสโตเติลชีว้ า่
ความประเสริฐของมนุษย์ในแง่บวกมีความส�ำคัญไม่แพ้ชดุ ข้อห้ามต่างๆ
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น.7) ชุมชนการเมืองไม่อาจอยู่รอดจาก
การรุกรานของผู้อื่นได้ด้วยการที่พลเมืองมีแต่จริยธรรมอย่างแคบ เช่น
เรื่องของความกล้าหาญ ความโอบอ้อมอารี ความยุติธรรม ล้วนแล้ว
แต่เป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำให้คุณลักษณะของมนุษย์นั้น
สมบูรณ์10 และความสมบูรณ์ของมนุษย์นั้นจะเกิดได้ในชุมชนการเมือง
เพิอ่ ความง่ายในการท�ำความเข้าใจในงานเขียนของสมบัติ จันทรวงศ์ได้ใช้คำ� ว่า
จริยธรรมและศีลธรรมในแง่ที่มีความหมายเหมือนกัน
10
จริยธรรมที่เหมาะกับมนุษย์ผู้ประเสริฐในประเทศหนึ่งๆ ย่อมเป็นผลผลิตของ
กฎระเบียบทางสังคมทีย่ อ่ มแตกต่างกันไป เช่น จริยธรรมทีเ่ หมาะในประเทศทีเ่ ป็น
เผด็จการสังคมนิยมและทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยย่อมต่างกัน
9
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เท่านั้น
ราวต้นทศวรรษที่ 16 นักคิดสมัยใหม่แนวสัจนิยม (Realism)
ออกมาต่อต้านของแนวคิดของอริสโตเติลและเสนอให้มองธรรมชาติของ
มนุษย์ตามความเป็นจริง นักคิดในยุคนีเ้ ชือ่ ว่าความเสมอภาคของมนุษย์
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าเรือ่ งของปัญญาและคุณธรรม นอกจากนี้ นักปรัชญา
การเมื อ งสมั ย ใหม่ ยั ง เชื่ อ ในเรื่ อ งกฎแห่ ง ธรรมชาติ (Natural Law)
สิทธิต่างๆ ตามธรรมชาติ (Natural Rights) เป็นความเชื่อที่ว่ามีสิ่งที่
ถูกต้องโดยธรรมชาติ (Natural Right) หรือถูกต้องตามธรรมชาติ (Right
According To Nature) และสิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องในตัวเอง (Intrinsic
Right) (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 11) ความถูกต้องตามธรรมชาตินี้
นั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงในเรื่องคุณธรรมในจิตวิญญาณของ
มนุษย์ดว้ ย ฉะนัน้ คุณธรรมทีส่ ร้างชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่มนุษย์จงึ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมตามธรรมชาติ มนุษย์ที่มีสติปัญญาหรือคุณธรรมต�่ำกว่า
ย่อมเชือ่ ฟังผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญาหรือคุณธรรมสูงกว่า ทัง้ นีค้ ณ
ุ ธรรมนัน้ ต้องมา
คู่กับปัญญา เนื่องจากความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่า
จะสร้างผลดีต่อผู้ถูกปกครองจึงต้องมีเรื่องของคุณธรรมมาก�ำกับเสมอ
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 27)
การเกิดขึ้นของคติปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ท�ำให้
คนขาดจิตสาธารณะ ยึดถือเอาเรื่องความเสมอภาคและอิสระเสรี
จนบ่อนเซาะคุณธรรมทั้งชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 30) และการเกิดขึ้นของความคิดยุคแห่งการรู้แจ้ง (The Age
of Enlightenment) ทีเ่ ชือ่ ในเหตุผลของมนุษย์ ข้อเสนอของนักคิดในกลุม่
ภูมธิ รรมหัวรุนแรง (Radical Enlightenment) นัน้ ไม่เห็นด้วยกับความคิด
ของจอห์น ล็อก (John Locke) ทีเ่ สนอเรือ่ งความเสมอภาคทีผ่ กู ติดอยูก่ บั
มิติศาสนาและศีลธรรมแบบดั้งเดิม และยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
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นิวตันที่ว่าจะต้องมีการด�ำรงอยู่ของพระเจ้าที่ท�ำงานควบคู่กันไปกับ
กฎตามธรรมชาติของจักรวาล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 37-38)
นักคิดในกลุม่ ภูมธิ รรมหัวรุนแรงเอารากฐานความคิดของเบเนดิก สปิโนซา
(Benedict Spinoza) ทีม่ องว่าจิตวิญญาณ (soul) และร่างกาย (body) คือ
สิง่ เดียวกัน พวกเขาปฏิเสธนักคิดภูมธิ รรมสายกลาง ทีม่ องว่าจิตวิญญาณ
และร่างกายแตกต่างกันโดยพืน้ ฐาน และกฎทีค่ วบคุมจิตใจและการกระท�ำ
ทางศีลธรรมนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะแยกออกจากกฎทางธรรมชาติทคี่ วบคุม
วัตถุทั้งหลาย และกลายเป็นพวกวัตถุนิยม (materialist) อย่างเต็มตัว
การเคลื่อนไหวภายในจิตที่กระตุ้นให้มนุษย์ตัดสินใจในทางศีลธรรม
เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางกลไกที่หลากหลาย การกระท�ำของ
มนุษย์เป็นผลมาจากกระบวนการอันสลับซับซ้อนของแรงขับ แนวโน้ม
และแรงจูงใจต่างๆ มากมาย เพราะฉะนัน้ จึงไม่อาจมีคำ� อธิบายชุดใหญ่
เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ศาสตร์ทาง
ศีลธรรมทีเ่ ป็นจริงและเป็นสากลจะต้องเริม่ ต้นจากฐานทีว่ า่ ด้วยความรัก
ในตนเองและความรักในผลประโยชน์ของมนุษย์ คือต้องเริ่มต้นด้วย
การยอมรับในสิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งปวงที่จะรักตนเอง
เสียก่อน เฉพาะการแสวงหาความพึงใจที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ
ต่อตนเองเท่านัน้ ทีเ่ ป็นสิง่ ผิดในทางศีลธรรม เพราะฉะนัน้ สังคมจึงไม่อาจ
น�ำมนุษย์ไปสู่คุณธรรมโดยการนิยามคุณธรรมให้เท่ากับการต่อต้าน
ขัดขืนแรงโอนเอียงไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะต้อง
ถูกกล่อมเกลาให้เป็นพลเมืองดี แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธตนเองอย่างเคร่งครัด
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, น. 40) กล่าวได้ว่า นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง
ต้องการให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งปวง ศีลธรรมที่แท้จริงอยู่ที่
การยกย่องและการเคารพกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมและสถาบันทางการเมือง
ที่ยุติธรรม มาตรวัดทางศีลธรรมเพียงหนึ่งเดียว ก็คือ ความยุติธรรม
ในแง่ของการยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียม การไม่ท�ำร้ายผู้อื่นในส่วนที่
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เป็นสิทธิ ความมั่นคง และทรัพย์สินของเขา กรอบแนวคิดทางศีลธรรม
ดังกล่าวนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหลักการเรื่องความเสมอภาคและ
ระบอบประชาธิปไตย เพราะในขณะทีน่ กั คิดภูมธิ รรมหัวรุนแรงเรียกร้อง
ศีลธรรมใหม่ที่มีฐานอยู่บนเหตุผลเพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ชี้ให้เห็น
ด้วยเช่นกันว่า ศาสนาอย่างทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ ถือก�ำเนิดมาจากความกลัวและ
ความกังวลของมนุษย์ดงั้ เดิม และเพราะฉะนัน้ จึงเป็นเวลาหลายศตวรรษ
มาแล้วที่ศาสนจักรกลายเป็นตัวแทนของความเสื่อมทรามทางสังคมที่
ค�ำ้ จุนโดยระบอบทรราชย์ (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 41) นักคิดภูมธิ รรม
หัวรุนแรงยังมองว่าวัตถุประสงค์ของรัฐอยู่ที่การส่งเสริมสนับสนุน
ผลประโยชน์ในทางโลกของคนข้างมากและป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์
ของคนส่วนน้อยเข้ามาครอบง�ำกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ รัฐบาลทีด่ ไี ด้แก่
รัฐบาลที่ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้บัญญัติกฎหมายปลอดจากเกณฑ์ทาง
อุดมการณ์อนื่ ใดทัง้ ปวง และใช้กระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ท�ำให้แน่ใจ
ได้ว่า การศึกษา ผลประโยชน์ส่วนตน การถกเถียงกันในทางการเมือง
และค่านิยมทางศีลธรรมของสังคมสอดคล้องกับคุณประโยชน์ของส่วนรวม
นีห่ มายถึงการสร้างกรอบระเบียบร่วมกันอันเป็นสากลของทัง้ กฎหมายและ
ศีลธรรมส�ำหรับทุกๆ คนขึ้นในคราวเดียวกัน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556,
น. 42) โดยสรุปเป้าหมายของนักคิดภูมธิ รรมหัวรุนแรงคือประชาธิปไตย
ความเสมอภาคทางเชื้อชาติและเพศ เสรีภาพส่วนบุคคลในการใช้ชีวิต
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในทางความคิด การแสดงออกของปัจเจกบุคคล
และของสือ่ มวลชน การกันเอาศาสนาออกไปจากการเมือง และการศึกษา
และการแยกศาสนาออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด ข้อแตกต่างประการ
ส�ำคัญของพวกเขาและกลุ่มภูมิธรรมสายกลางอยู่ที่ว่า ในขณะที่นักคิด
กลุ่มภูมิธรรมสายกลางเชื่อว่าโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่
พระเจ้าสร้างขึน้ และกรอบระเบียบของสังคมทีม่ กี ษัตริยแ์ ละอภิสทิ ธิช์ น
เป็นผู้ปกครองเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง
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กลับเชือ่ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกเป็นสิง่ เดียวกัน คือ เป็นวัตถุเหมือนกันหมด
และเพราะฉะนัน้ จึงเรียกร้องระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีตวั แทน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 43) พวกเขายังต้องการยกเลิก
ค่านิยมแบบจารีตหรือที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วอย่างถึงรากถึงโคน โดยมี
ความหวังว่ายิง่ มนุษย์ “รูแ้ จ้ง” มากขึน้ เท่าใด รูซ้ งึ้ ถึงผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง
ของเขามากยิ่งขึ้นเท่าใด เขาก็จะเข้าใจสายสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์
กับผูอ้ นื่ มากยิง่ ขึน้ ไปด้วยเป็นเงาตามตัว (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 44)
โดยสมบัติได้หยิบยกเอาค�ำแถลงของคณะนิติราษฎร์11 ขึ้นมาอธิบาย
ว่า ข้อธรรมและความเชือ่ ในทางจารีตประเพณีเป็นกรงขังการใช้เหตุผล
ของมนุษย์ (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 8) เป็นตัวอย่างของหลักคิดแบบ
“รู้แจ้ง” ในบริบทสังคมไทย
เมือ่ มนุษย์มเี หตุผลและยึดหลักเรือ่ งความเสมอภาค อิสรภาพ
ขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นของคติแบบปัจเจกบุคคลนิยมแล้วลัทธิเสรีนิยม
(liberalism) เองก็เป็นอีกความคิดหนึ่งที่รองรับทุนนิยมและบ่อนเซาะ
คุณธรรม การยึดถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นหัวใจของอิสรภาพ จริยธรรม
และศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,
2553, น. 22) ความแตกต่างด้านจริยธรรมของผู้คนมีฐานะไม่แตกต่าง
อะไรจากความแตกต่างด้านรสนิยม ปัจเจกบุคคลต้องไม่ประเมินคุณค่า
ดร.วรเจตน์ ได้อธิบายโดยเน้นความส�ำคัญของเหตุผลจนท�ำให้เหตุผลเท่ากับ
ความดี ไว้ว่า “ทั้งนี้โดยที่ถือว่า “เหตุผล” มีคุณค่าเท่าเทียมกับ “ความดี” การใช้
สติปัญญาครุ่นคิดตรึกตรองไม่หลงเชื่ออะไรอย่างงมงายมีค่าเป็นคุณธรรม ถือว่า
มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะได้รับการฝึกฝนให้ใช้สติปัญญาได้ และถือว่าเหตุผล
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการรับรูป้ รากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ รอบตัวอย่างเท่าทัน” โปรดดู
สมบัติ จันทรวงศ์, (2555), “วิถีประชาธิปไตยไทย : มุมมองเบื้องต้นว่าด้วยตัวตน
สิทธิและจริยธรรมทางการเมือง (ตอนทีห่ นึง่ )”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), น. 5-36.
11
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ทางจริยธรรมของผู้อื่นแม้ว่ามันจะน�ำไปสู่การหลงตัวเอง ความโอ้อวด
ของสมาชิกของสังคมก็ตาม ความหลากหลายทางศีลธรรมคือสิ่งดีงาม
ทีต่ อ้ งรักษาเอาไว้ควบคูก่ นั ไปกับการมีขนั ติธรรมแบบวางเฉยหรือวางตัว
เป็นกลาง ชีวติ ทีด่ คี อื ชีวติ ทีเ่ ราเลือกเอง ตัวตนของมนุษย์คอื การปล่อย
ตามใจตัว สัมพัทธภาพทางศีลธรรมก็เฉกเช่นเดียวกันกับสัมพัทธภาพทาง
วัฒนธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง นั่นคือทุกคนต้องเคารพ
สิทธิของผูอ้ นื่ ทีจ่ ะตามใจตัวเอง ฉะนัน้ มุมมองด้านจริยธรรมทีแ่ ท้จริงคือ
การปฏิเสธน�้ำหนักของจริยธรรม ท�ำให้ผู้ที่สนับสนุนคติเสรีนิยมมองว่า
ประชาธิปไตยไม่จ�ำเป็นต้องสนใจเรื่องของคุณธรรมของพลเมือง (Civic
virtue) เพราะสิ่งที่จะท�ำให้ประชาธิปไตยด�ำรงอยู่ได้ ไม่ใช่คุณลักษณะ
ที่ดีของพลเมือง แต่เป็นสถาบันทางสังคมและการเมืองทั้งหลายที่เป็น
สถาบันเสรี ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ระบบกฎหมายที่ท�ำให้ผู้คน
ซึง่ แตกต่างกันมากมายสามารถอยูร่ ว่ มกันได้เท่านัน้ (สมบัติ จันทรวงศ์,
2556 น. 70 – 71) สมบัตถิ อื ว่าวิถชี วี ติ ดังกล่าวทีถ่ อื เอาอิสระเสรีเป็นทีต่ งั้
ส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางการเมืองของสังคมหนึ่งๆ ไม่มีเรื่องของ
ความศักดิส์ ทิ ธิห์ รือข้อห้าม ศีลธรรมหมดความส�ำคัญลงไปตัวตนแบบใหม่
ของมนุษย์ทมี่ แี นวคิดเรือ่ งอิสระเสรีของปัจเจกชนสมัยใหม่เข้ามาทดแทน
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 74 – 75) จริยธรรมได้กลายมาเป็นเป้าโจมตี
มีลักษณะเลื่อนลอยไม่เหมือนกฎหมายและขึ้นอยู่กับการตีความของ
แต่ละบุคคล จริยธรรมมีลักษณะเป็นอัตวิสัยและยังรักษาโครงสร้าง
อ�ำนาจเดิมเอาไว้โดยเฉพาะกรณีของสังคมไทย
มุมมองที่มักถูกมองข้ามไปในข้ออ้างเรื่องการแยกศีลธรรม
ออกจากกฎหมายหรือการเมือง คือ แรงจูงใจของผูม้ อี ำ� นาจไม่วา่ จะเป็น
นักการเมือง คือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ค�ำพูดทีว่ า่ “การเมืองคืออะไร คือการใช้
อ�ำนาจบังคับ บังคับให้คณ
ุ จอดเมือ่ เจอไฟแดง. ผมไม่จำ� เป็นต้องเป็นคนดี
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ก็บังคับคุณได้ แต่เพราะผมมีอ�ำนาจทางการเมือง ผมถึงบังคับคุณได้”
ส่อว่าคนที่พูดอย่างนี้น่าจะมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วว่าผู้มีอ�ำนาจเป็น
ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมในระดับหนึง่ เพราะล�ำพังการมีอำ� นาจทางการเมืองอยูใ่ นมือ
ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้มีอ�ำนาจนั้นจะใช้อ�ำนาจอย่างยุติธรรมหรือ
ใช้อำ� นาจอย่างยุตธิ รรมทุกครัง้ เพราะฉะนัน้ คนทีม่ อี ำ� นาจทางการเมือง
จึงต้องยิ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมเพื่อก�ำกับให้เขาใช้อ�ำนาจ
ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น การใช้อ�ำนาจ
ในทางทีผ่ ดิ ย่อมเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย แต่จะยิง่ ดีกว่านัน้ หากผูท้ ี่
มีอำ� นาจนัน้ มีความปรารถนาในใจ คือส�ำนึกทางศีลธรรมว่าจะไม่กระท�ำผิด
ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับการมองว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นแค่
เรื่องของระบบกฎหมายที่ท�ำให้คนที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ โดยมี
สถาบันทางการเมืองที่เป็นเสรีเป็นกลไกหลักโดยไม่ต้องพึ่งพามิติด้าน
ศีลธรรมของมนุษย์ ได้แก่ การมองว่าควรออกแบบสถาบันทางการเมือง
ในลักษณะของกลไกทีใ่ ห้ “คนชัว่ มาถ่วงดุลกัน” เรือ่ งนีส้ มบัตติ งั้ ข้อสังเกต
ไว้สองประการ ประการแรก “ความคิดเรื่องเอาคนชั่วมาถ่วงดุลกัน”
เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมประชาธิปไตยเองและ
มีเจตนาใช้ผอ่ นปรนอ�ำนาจทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ ให้ออ่ นก�ำลัง
หรือบรรเทาเบาบางลง ประการทีส่ องเป็นข้อสงสัยธรรมดาๆ ว่าคนชัว่ ทีไ่ หน
จะมาเสียเวลานัง่ ออกแบบรัฐธรรมนูญหรือกติกาสถาบันทางการเมืองให้
“คนชัว่ มาถ่วงดุลกัน” คนทีค่ ดิ ออกแบบสถาบันการเมืองในลักษณะนัน้ ได้
ย่อมต้องไมใช่คนชั่วเอง แต่ต้องเป็นคนดีเท่านั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,
2556 น. 81-82)
สิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีบ่อนเซาะคุณธรรมนั้นคือลัทธิ
ปัจเจกบุคคลนิยมและความเชือ่ เรือ่ งความเสมอภาคบ่อนเซาะทัง้ คุณธรรม
ในชีวิตในส่วนตนและชีวิตสาธารณะ ความชื่นชมในความสุขทางกาย
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มีลักษณะของการกีดกันและเบียดบังให้รสนิยมอย่างอื่นๆ แม้แต่เรื่อง
เสรีภาพให้เหือดหายไปด้วย ผู้คนซึ่งถูกครอบง�ำโดยความปรารถนา
อันรุนแรงต่อความสะดวกสบายทางกายจะรู้สึกว่าความวุ่นวายอันเกิด
จากเสรีภาพเป็นสิ่งซึ่งรบกวนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และเพราะ
ใส่ใจกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ มากจนเกินไป พวกเขาจึงเข้าใจผิดไปว่า
ความไร้ระเบียบและ “ความขัดแย้งกันในทางการเมือง” ทีม่ าพร้อมๆ กับ
เสรีภาพทางการเมืองคือ “อนาธิปไตย” และเพราะฉะนั้น พวกเขา
จึงพร้อมที่ยอมทิ้งเสรีภาพของตนไปในทันทีที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น
ในบ้านเมือง ในขณะทีห่ ลักการส�ำคัญของประชาธิปไตยอยูท่ วี่ า่ เสียงข้างมาก
คือ องค์อธิปัตย์ แต่ดูเหมือนว่าเสียงข้างมากไม่อาจเป็นพลเมืองที่ดีได้
การหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางกายในที่สุดแล้วได้น�ำไปสู่
ความล่มสลายของการเป็นพลเมือง (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 30 – 31)
การแสวงหาตัวตนของมนุษย์และการมี “วิถีชีวิตแบบของตนเอง” คือ
สิ่งที่ผู้คนในสังคมประชาธิปไตยสามารถกระท�ำได้อย่างอิสระเสรีกว่า
ยุคใดๆ เช่น เรือ่ งของการแต่งงาน อาจกล่าวได้วา่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วไม่มี
ข้อจ�ำกัดใดๆ ตามจารีตประเพณีหลงเหลืออยู่ได้โดยที่ไม่ถูกตั้งค�ำถาม
อีกต่อไป แม้แต่ความเชื่อที่ว่าการแต่งงานหรือชีวิตสมรสเป็นเรื่องปกติ
ที่กระท�ำกันก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเหมือนแต่ก่อน เพราะฉะนั้นใน
ความสัมพันธ์แบบความรักเชิงชู้สาว ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจึงเป็น
เสมือนหนึ่ง “รัฐอิสระ” ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เฉพาะบนฐานของ
การเจรจาต่อรองและท�ำข้อตกลงของผูท้ เี่ ท่าเทียมกันเท่านัน้ เงือ่ นไขส�ำคัญ
ส�ำหรับการเจรจาต่อรองดังกล่าวอยู่ที่ว่าคู่กรณีจะต้องปลอดจากกรอบ
ระเบียบอื่นใดนอกจากความปรารถนาของตัวปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม้แต่ความพึงพอใจต่อความสุขที่เข้มข้นรุนแรงเฉพาะหน้าชั่วครู่ชั่ว
ยามก็ไม่มีอะไรเสียหายในตัวของมันเองตราบเท่าที่มันเป็นความพอใจ
หรือเสมอภาคของทุกฝ่าย เพราะฉะนัน้ แทนทีค่ วามปรารถนาทางเพศ
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ในวัยหนุม่ สาวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อเรียกร้องทางกฎหมายและศีล
ธรรมของการแต่งงานอย่างในสังคมแบบจารีตก็กลับกลายเป็นว่าข้อเรียก
ร้องเหล่านัน้ ก�ำลังต้องเปลีย่ นตัวเองเพือ่ ให้สอดคล้องกับความปรารถนา
ของคนวัยหนุ่มสาว ควรเน้นเรื่องการควบคุมตนเอง ถูกทดแทนโดย
แนวคิดทีห่ นุนให้ปลดปล่อยอารมณ์ความรูส้ กึ ความต้องการทางอารมณ์
ของทุกเพศเหมือนกันหมดเพราะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้ว
“ความอับอาย” ซึง่ สังคมเคยใช้เป็นกลไกการต�ำหนิปจั เจกบุคคลทีโ่ กหก
ฉ้อโกง ขโมยหรือนอกใจคู่สมรส ถูกตัวความอับอายนั่นเองการกระท�ำ
ทีไ่ ม่ได้ดวู า่ มีผลกระทบในทางร้ายอย่างฉับพลันทันทีและชัดแจ้งแก่ผอู้ นื่
เห็นได้ชดั ว่า คติปจั เจกบุคคลนิยมท�ำให้เกิดความเชือ่ ว่าสิทธิสว่ นบุคคล
มีความส�ำคัญยิง่ กว่าคุณประโยชน์ของส่วนรวม แน่นอนว่าความเจริญเติบโต
และแพร่หลายอย่างกว้างขวางของสื่อมวลชนล้วนมีผลกระทบต่อ
ความคิดอ่านของคนทั่วโลก (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 32 – 33)
เมื่อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกมิติทางศีลธรรมออกจาก
การเมืองหรือกฎหมายได้สำ� หรับบางคน ทางออกก็คอื การเรียกร้องให้มี
“ขันติธรรม” อดทนต่อความเห็นต่างกันได้ ขันติธรรมจึงกลายเป็น “คุณธรรม”
หลักเพียงอย่างเดียวที่จะขาดเสียไมได้ แต่ขันติธรรมส�ำหรับสังคมเสรี
ประชาธิปไตยทีพ่ ยายามแยกมิตทิ างศีลธรรมออกไปจากมิตทิ างการเมือง
และสังคมดูจะมีความหมายไปในท�ำนองของการที่บุคคลพึงละเว้นจาก
การมีข้อวินิจฉัยทางศีลธรรมใดๆ เกี่ยวกับทัศนคติหรือแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นในสังคมก็อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบส�ำหรับส่วนอื่นๆ ของสังคมเสมอไป
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 82) ท้ายทีส่ ดุ สมบัตไิ ด้สรุปว่าสังคมปัจจุบนั
คนมีแนวโน้มจะเลือกอิสระเสรีซงึ่ เป็นของใหม่มากกว่าจริยธรรมซึง่ เป็น
สิง่ ทีม่ มี าแต่อดีต ซึง่ ทัง้ สองสิง่ ล้วนเป็นสิง่ ทีน่ ำ� ไปสูช่ วี ติ ทีด่ โี ดยต้องพิจารณา
จากบริบทของสังคมนั้นๆ ด้วย (สมบัติ จันทรวงศ์, 2554, น. 64)
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แนวความคิดระบบราชการที่มีลักษณะความเป็นตัวแทน
หมายถึง ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่พิจารณาได้จากภูมิหลังทาง
สังคมของบุคลากรต่างๆ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าระบบราชการประกอบกันขึน้
มาจากคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาจจะวัดออกมาในรูปของอาชีพของ
บิดา การศึกษา รายได้ของครอบครัว เพศ เชือ้ ชาติหรือศาสนา เป็นต้น
อาจกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ เป็นการสรรหาบุคคลโดยให้ได้ตวั แทนทีม่ าจาก
คนทุกกลุม่ ในสังคม ซึง่ แน่นอนว่าการสรรหาคนในแบบใหม่นยี้ อ่ มแตกต่าง
ไปจากการสรรหาบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
การสรรหาโดยยึดหลักการของระบบคุณธรรมเป็นการสรรหาบุคคลใน
ลักษณะอย่างแคบ กล่าวคือ ในทางปฏิบตั ิ บุคคลทีม่ โี อกาสเข้ารับราชการ
ก็คอื กลุม่ คนทีไ่ ด้เปรียบทางสังคม ส่วนการสรรหาจากทุกกลุม่ ในสังคมนี้
จะมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนชัน้ ทีเ่ สียเปรียบทางสังคมในต�ำแหน่งต่างๆ ของระบบ
ราชการอย่างได้สดั ส่วน โดยใช้วธิ กี ารสรรหาทีเ่ รียกว่า “ระบบช่วยเหลือ
ผูท้ เี่ สียเปรียบทางสังคมให้มโี อกาสในการเข้ารับราชการ” ซึง่ เป็นระบบที่
มีวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ
คุณธรรมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ การรับบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการ
ในระบบคุณธรรมต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความสามารถโดยปราศจาก
การพิจารณาถึงเชื้อชาติ ผิว ศาสนา เพศ หรือพื้นหลังทางสังคมของ
ผู้สมัคร แต่ส�ำหรับระบบช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรียบทางสังคมให้มีโอกาส
ในการเข้ารับราชการนี้มีความเชื่อที่ว่าการทดสอบเพื่อเข้ารับราชการ
กรรมวิธีในการสัมภาษณ์ กฎเกณฑ์ของทางราชการและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลด้านอืน้ ๆ แท้ทจี่ ริงแล้วมีลกั ษณะเป็นการแบ่งแยก
กีดกันผู้เสียเปรียบทางสังคม เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่ากรรมวิธีและ
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มาตรฐานต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลสะท้อนให้เห็นถึงระดับการศึกษา
ระบบค่านิยม และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่มคนที่ได้เปรียบ
ทางสังคม ดังนั้น ในระบบใหม่นี้จึงพยายามพัฒนาวิธีการของระบบ
ที่ช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคมโดยการแสวงหาและเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธแี ละมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นเหตุให้ผทู้ เี่ สียเปรียบ
ทางสังคมต้องหมดโอกาสในชีวติ ราชการ (เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกุล, 2530,
น. 49-63)
หลักการจริยธรรม
ในการน�ำแนวคิดเรื่องจริยธรรมมาใช้ในทางปฏิบัติการบริหาร
ราชการแผ่นดินนัน้ จ�ำเป็นต้องเข้าใจหลักการของจริยธรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
หลากหลาย ในที่นี้ ได้หยิบยกหลักการจริยธรรมที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วไป
เป็นพื้นฐานมา 8 แนวทางด้วยกันเป็นฐานคติในการศึกษา ได้แก่
(อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2551, น. 97-112)
1) หลักสัมพั ทธนิยม (Relativism)

ในระยะแรกหลักปรัชญาของการศึกษาจริยธรรมมีความเชือ่ ว่า
ไม่มีเกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด ในการมาพิจารณาตัดสินความ
มีจริยธรรมของบุคคล ในสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีมาตรฐานที่ใช้ใน
การประเมินความมีจริยธรรมของบุคคลแตกต่างออกไป ไม่มีอะไรเป็น
หลักสากลใช้อธิบายทุกสถานการณ์ได้ จริยธรรมตามหลักนีจ้ งึ มีลกั ษณะ
เป็นอัตวิสยั แนวความคิดสัมพัทธนิยมสุดขัว้ ต่อต้านวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์
และให้เปิดโอกาสกับทางเลือกความคิดอื่นๆ
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ปั ญ หาในการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การนี้ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เรื่ อ งของ
ความไม่แน่นอน หรือความไม่มีมาตรฐานกลางที่สามารถอธิบาย
และให้ความยุติธรรมกับการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม น�ำมาซึ่ง
ข้อถกเถียงในการตีความและไม่ได้รบั ความนิยมในการน�ำไปปฏิบตั ิ จึงเกิด
แนวคิดทีต่ ามมาเพือ่ หาหลักการอืน่ ในการตอบค�ำถามเรือ่ งจริยธรรมของ
บุคคลได้แก่ Teleology, Deontology, Intuitionism, และ Virtue Theory
2) หลั ก อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด ของคนส่ ว นใหญ่
(Teleological Approach)

เป็นหลักทีเ่ น้นความมีประโยชน์สงู สุดของคนส่วนใหญ่12 หัวใจ
ส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจเรื่องอรรถประโยชน์ตามแนวการศึกษา
จริยธรรมนีค้ อื เรือ่ งของอรรถประโยชน์นยิ ม (Utilitarianism) และปรัชญา
อัตตานิยม (Egoism) ตามแนวคิดของนักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม
จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และเจอเรมี เบนธัม (Jeremy
Bentham) ทั้งสองเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ
ในชีวิต หัวใจในการคงอยู่ของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลมีแรงจูงใจ
ในการแสวงหาความสุขส�ำราญ หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ดังนั้น มนุษย์
มีรากฐานศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Teleos” หมายถึงเสร็จสมบูรณ์ (complete)
สุดท้าย (final) ซึง่ มาจากค�ำว่า “Telos” หมายถึงส�ำเร็จ (completion) หรือจบ (end)
เมื่อน�ำมารวมกับค�ำว่า logos หรือ ology ซึ่งหมายถึงความรู้แล้วค�ำว่า Teleology
จึงหมายถึง ความรู้ของการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ของกระบวนการ
ธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการออกแบบตามธรรมชาติทั้งหมด
ในภาษาไทยพจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ – ไทยนิยามใช้ค�ำว่าอันตภาพ หรือ
อั น ตวิ ท ยาโปรดดู อั ม พร ธ� ำ รงลั ก ษณ์ . (2551). “หลั ก จริ ย ธรรมส� ำ หรั บ
นักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles for Public Administration)”. รัฐสภาสาร.
ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 100.
12
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ย่อมหาวิธกี ารเพือ่ ให้ได้พบความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ การกระท�ำใดทีใ่ ห้ผลลัพธ์
ในการตอบสนองความสุขของแต่ละคนนับว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
หลักทางศีลธรรมอันเลื่องชื่อของแนวคิดนี้ คือ เรื่องความสุขสูงสุดของ
คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ (The Greatest Happiness for the Greatest Number)
เมื่อน�ำมาพิจารณาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีหลัก
การพืน้ ฐานในการให้การบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ดูเหมือนว่าแนวคิดอรรถประโยชน์สูงสุดดูจะสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความสุขของประชาชนด้วยบริการ
ต่างๆ ซึ่งในที่สุดจะน�ำมาซึ่งความสุขของสังคมในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการประยุกต์ใช้ศลี ธรรมแนวคิดอรรถนิยม
คือ การก�ำหนดนิยามความสุขทีเ่ ป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมในลักษณะ
ที่กว้างขวาง สอดคล้องกับหลักความสุขสูงสุดของคนจ�ำนวนมากที่สุด
โดยทีม่ องว่าสังคมไม่สามารถมอบความสุขให้ทกุ คนได้ ปัญหาจึงอยูท่ วี่ า่
ความสุขที่สร้างขึ้นนั้นจะมีลักษณะอย่างไรและเป็นความสุขของคน
กลุม่ ใดบ้าง หากจะประเมินถึงการได้รบั ประโยชน์จากการกระท�ำการใดนี้
จ�ำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
(Ethical Egoism) เพือ่ คนอืน่ (Ethical Altruism) หรือเพือ่ ส่วนรวมในสังคม
(Utilitarianism) ในกรณีที่หมายถึงประโยชน์ส�ำหรับตัวเราเอง ในกรณีนี้
การตัดสินใจค�ำนึงถึง ประโยชน์ “ตัวเรา” เองเป็นหลัก คนอื่นอาจจะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์ และ ส�ำหรับอรรถประโยชน์สงู สุดนัน้ เป็นการกระท�ำ
เพือ่ คนอืน่ โดยทีย่ ดึ ผูอ้ นื่ เป็นหลักในการตัดสินใจ ประโยชน์สดุ ท้ายสูงสุด
จะตกกับส่วนรวมในสังคม แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ พบว่า การก�ำหนด
นิยามความหมายของอรรถประโยชน์นิยมเป็นสิ่งที่กระท�ำได้ไม่ง่ายนัก
และยิง่ กว่านัน้ ยังก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในหลายระดับ
ด้วยเช่นกัน
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3) หลักจริยธรรมบนพื้นฐานของหลักการ (Deontological
Approach)

จากข้ อ บกพร่ อ งของแนวคิ ด อรรถประโยชน์ นิ ย มที่ มี ป ั ญ หา
ในการน�ำมาปฏิบตั ิ เอ็มมานูเอล คานท์ (Emmanuel Kant) ได้เสนอแนวคิด
จริยธรรมที่เน้น หน้าที่ (Duty) หรือหลักการ (Principle) เป็นจริยธรรมเชิง
หน้าทีห่ รือหลักการ (Ethics of Duty or Principle)13 ตามแนวคิดของคานท์
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตัดสินปัญหาทางจริยธรรม คือ การใช้หลักการในการ
ตัดสินปัญหาทัง้ มวล เนือ่ งจากเขามองว่าหลักการต่างๆ มีความคงเส้นคงวา
ในการอธิบายมากกว่าการใช้หลักประโยชน์สุขของแต่ละบุคคล โดยไม่
ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่
อีกทั้งยังสามารถน�ำมาใช้อ้างอิงเทียบเคียงกันข้ามกาลเวลาได้เสมอ
เพราะเป็นหลักการสากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันในสังคมทุกสังคมและวัฒนธรรม
แต่ในทางปฏิบัติ พบว่าหลักการนี้ อาจจะดูแข็งทื่อเกินไป ไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างหรือความเสียเปรียบของกลุม่ คนบางกลุม่ ทีเ่ ป็นผูเ้ สียเปรียบทาง
สังคม ได้รบั โอกาสทางการศึกษา หรือเข้าถึงทรัพยากรทีส่ ำ� คัญไม่เท่าเทียม
กับคนในเมืองหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า ดังนัน้ การปรับใช้เกณฑ์ทยี่ ดึ
หลักการเป็นส�ำคัญอาจจะต้องให้โอกาสส�ำหรับคนทีม่ ตี น้ ทุนในการแข่งขัน
เท่าเทียมกัน และอาจจะมีขอ้ ยกเว้นใช้หลักการอรรถประโยชน์หรือหลักการ
อืน่ ๆ ประกอบในกรณีทตี่ อ้ งการให้โอกาสกับกลุม่ คนทีเ่ สียเปรียบทางสังคม
ค�ำว่า Deontology มาจากภาษากรีก Deon ลดรูปมาจากค�ำว่า Deontos หมายถึง
ความผูกมัด ความจ�ำเป็น ส่วนค�ำว่า Logy หรือกรณีธรรม หมายถึง ค�ำสอนทาง
จริยศาสตร์ทถี่ อื คุณค่าของการกระท�ำใดๆ ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด ต้องถูกตัดสิน
โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นข้อผูกมัดมากกว่าที่จะตัดสินโดยผล
ที่ตามมาภายหลัง ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตนเองหรือผู้อื่น โปรดดู
อัมพร ธ�ำรงลักษณ์. (2551). “หลักจริยธรรมส�ำหรับนักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles
for Public Administration)”. รัฐสภาสาร. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 103.
13
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4) หลักส�ำนึกส่วนบุคคล (Intuitionism)

หลักคิดนีเ้ ชือ่ ว่า จริยธรรมมาจากความรูส้ กึ ของบุคคล เกิดจาก
ความรูส้ กึ ส�ำนึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลทีจ่ ะมาบ่งบอกว่าการกระท�ำนัน้
เหมาะสม/สมควร และมีคุณธรรมโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลหรือตรรกะอื่น
มากล่าวอ้างสนับสนุนเสมอไป
ปัญหาของการประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ คือ การใช้หลักส�ำนึก
ส่วนบุคคล ไร้ซึ่งความมีเหตุผลหรือตรรกะในการอธิบายการกระท�ำ
ทั้งหลาย ซึ่งการใช้ส�ำนึกส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมกล่อมเกลา
จากครอบครัว ชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน จึงไม่อาจใช้เป็นหลักการ
ทีย่ อมรับได้ในสากลและในทางบริหาร หลักนีอ้ าจจะต้องน�ำไปใช้ประกอบ
การอธิบายกับหลักการอื่นๆ ในการตัดสินใจและให้เหตุผล
5) หลักผู้มีคุณธรรม (Virtue Theory)

กลุ ่ ม นี้ มี ร ากฐานแนวคิ ด มาจากนั ก ปรั ช ญาอริ ส โตเติ ล
การพิจารณาว่าการกระท�ำใดมีคุณธรรมหรือไม่นั้นดูได้จากบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้นเป็นประการส�ำคัญ ลักษณะโดยภาพรวมจากการกระท�ำ
ของบุคคลจึงสามารถน�ำมาบ่งชี้ถึงความเป็นคนมีจริยธรรมในสังคม
การทีส่ งั คมเป็นผูบ้ ง่ บอกว่าพฤติกรรมใด บุคลิกภาพใดเป็นสิง่ ทีป่ รารถนา
ในสังคมอาจก่อให้เกิดปัญหาว่าท�ำไมบุคลิกภาพบางอย่างจึงไม่อาจนับเป็น
พฤติกรรมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับว่ามีคณ
ุ ธรรม เช่น ความเห็นแก่ตวั ความขีข้ ลาด
อันเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยใช้เชื่อมโยงพร้อมการอธิบายถึง
ประโยชน์สว่ นรวม บุคลิกภาพทีส่ งั คมก�ำหนดจึงนับเป็นสิง่ ทีด่ นี า่ ยกย่อง
ปัญหาหลักของแนวคิดนีอ้ ยูท่ กี่ ารค้นหาว่าอะไรคือคุณสมบัตทิ ดี่ ี
ส�ำหรับคนในสังคม เนื่องจากแต่ละสังคม ชุมชนและบุคคลมีความเห็น
ที่ต่างกัน ทั้งนี้หลักการนี้ยังถูกวิพากษ์ว่าเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
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ตามที่คนอื่นอยากให้เป็น บางครั้งคุณสมบัติที่ดีที่แสดงออกมาทาง
พฤติกรรมนี้อาจขัดแย้งกัน แล้วจะเลือกแสดงออกอย่างไร การใช้
หลักการนีเ้ ป็นแนวทางตัดสินใจจึงจ�ำเป็นต้องใช้หลักการอืน่ ๆ ประกอบ
การตัดสินใจด้วย
6) หลักปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณ (Prudent
Pragmatism)

จริยธรรมตามหลักการนีไ้ ด้รบั การพัฒนามาจากแนวคิดปรัชญา
ว่าด้วยความมีเหตุผลของอริสโตเติล ลักษณะของเหตุผลตามหลักการนี้
มิใช่เรื่องของเหตุผลล้วนๆ (Pure Reason) แต่เป็นเหตุผลที่ปฏิบัติได้
(Practical Reason) การทีบ่ คุ คลจะพัฒนาตนเองไปถึงขัน้ นีไ้ ด้จะต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงข้อเท็จจริงสามารถใช้ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ต่างๆ
สิง่ ส�ำคัญคือต้องรูแ้ ละสามารถใช้หลักการต่างๆ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
อย่างเหมาะสม ไม่จำ� เป็นต้องรูห้ ลักสากลทีใ่ ช้ทวั่ กันมากนัก ซึง่ การตัดสินใจ
ว่าหลักการใดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใดต้องอาศัยประสบการณ์
การท�ำงานที่สั่งสมมานาน
แม้หลักการนี้จะมีประโยชน์แต่หลักการนี้ให้พิจารณาหลายๆ
คุณค่าในสังคม ซึ่งบางครั้งคุณค่าเหล่านั้นอาจขัดแย้งกันเอง จึงจ�ำเป็น
ต้องประเมินและใช้วจิ ารณญาณประกอบกับประสบการณ์ทำ� งานเลือกใช้
หลักการที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด และบุคคลอาจใช้หลักการหาทางออก
ในกรณีเดียวกันไม่เหมือนกันเนือ่ งมาจากประสบการณ์ทำ� งานทีต่ า่ งกัน
จึงเป็นไปได้วา่ ผลทีไ่ ด้รบั จากการใช้หลักการนีข้ องแต่ละบุคคลย่อมไม่ใช่
สิง่ เดียวกัน ทัง้ นี้ ต้องมัน่ ใจว่าจะไม่ใช้หลักการนีเ้ พือ่ เป็นวิธกี ารใช้อธิบาย
ให้เหตุผลและความชอบธรรมกับคุณค่านิยมหรือผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการเท่านัน้
เพราะจะถือเป็นการใช้หลักการนี้อย่างผิดๆ
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7) หลักจริยธรรมเพื่ อผู้อื่น (Altruism)

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่บุคคลตัดสินใจกระท�ำการใดๆ
เพือ่ ผูอ้ นื่ โดยไม่คำ� นึงว่าตนจะได้รบั ประโยชน์หรือไม่ แม้จะได้รบั การยอมรับ
ชื่นชมจากสังคม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ที่มิได้คาดหวัง
แต่อย่างใด เพราะเป้าหมายหลักของการกระท�ำนัน้ คือเพือ่ ช่วยเหลือคนอืน่
ไม่ใช่ตนเอง
แม้พนื้ ฐานหลักการนีเ้ ป็นสิง่ ทีด่ แี ต่หลักการนีอ้ าจน�ำมาปฏิบตั ิ
ได้ยาก ในบางครัง้ ความตัง้ ใจดีในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ อาจน�ำมาซึง่ ผลกระทบ
ในทางลบกลับคืนสู่สังคม ปัญหาหลักของหลักการนี้ในการประยุกต์ใช้
คือ ตัวบุคคลทั้งหลายมักจะมีข้ออ้างที่ไม่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น
ไม่มเี วลาและพลังงานมากพอ คิดว่าเดีย๋ วคนอืน่ ก็ชว่ ย ไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจ เป็นต้น
8) หลักจริยธรรมเพื่ อชุมชน (Communitarianism)

หลักการนีเ้ ป็นหลักจริยธรรมล่าสุดในบรรดาหลักต่างๆ หลักการ
ของแนวคิดนี้ที่เสนอในเวทีนักชุมชนประกอบไปด้วย
1. ศักดิศ์ รีของมนุษย์มคี วามเกีย่ วพันสุขภาพของชุมชน เสรีภาพ
เบ่งบานได้ในสังคมที่มีสุขภาพดี แต่ชุมชนจะด�ำรงอยู่ได้
ไม่นาน หากสมาชิกชุมชนไม่ยอมเสียสละเวลา แรงกาย
แรงใจ ทรัพยากรและพลังงานรับผิดชอบโครงการร่วมกัน
2. สังคมประชาธิปไตยทีป่ ระสบความส�ำเร็จต้องการการร่วมแรงกัน
สร้างค่านิยม แบบแผนการปฏิบตั แิ ละลักษณะนิสยั ทีด่ รี ว่ มกัน
มิใช่การแทรกแซงจากรัฐบาลเสมอไป
3. คุณค่านิยมของชุมชนทีร่ ว่ มกันสร้างขึน้ ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

135

4. สถาบันในสังคม มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมค่านิยม
คุณธรรมที่สร้างขึ้น
5. พลเมืองต้องเลิกเห็นแก่ประโยชน์ตนเองและให้ความใส่ใจ
ผู้อื่นมากขึ้น
6. สมาชิกของชุมชนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเข้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองและประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
นักเคลื่อนไหวด้านชุมชนยังให้ความส�ำคัญกับบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการสร้างค่านิยมที่ดีมีคุณธรรมแก่ชุมชน สถาบัน
การศึกษาเองก็เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคุณธรรมรองจาก
สถาบันครอบครัว ในขณะทีร่ ฐั บาลมีหน้าทีใ่ นการกระตุน้ ให้พลเมืองเข้ามา
มีส่วนร่วมมากที่สุด และต้องตอบสนองความต้องการของพลเมืองด้วย
องค์การอื่นๆ อย่างสมาคมอาสาสมัคร ส่วนธุรกิจต่างๆ ก็ต้องเข้ามา
มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงทางสังคม ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และมีมาตรการควบคุมบุคคลที่ละเมิดมาตรฐานและค่านิยม
หลักๆ
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประยุกต์ใช้หลักการนีค้ อื การส่งเสริม
ให้คิดถึงผู้อื่นหรือท�ำเพื่อชุมชนและสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา
แต่เรื่องความต้องการที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล (Individual Rights) เอง
ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นกัน ในทางปฏิบัตินั้น พบปัญหาว่า
ใครจะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดหรื อ ชี้ น� ำ ว่ า คุ ณ ค่ า ใดเป็ น สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนนั้ น ควรให้
ความยกย่องยอมรับให้มีการสอนในสถาบันศึกษาต่างๆ และ แนวคิดนี้
ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ลักษณะค่านิยมของท้องถิ่นหนึ่งอาจจะ
เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นนั้นแต่อาจไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมอื่นหรือแม้ในชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นในสังคมเดียวกัน
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จริยธรรมในระบบราชการไทย
จากบริบทของประเทศไทยนัน้ ความส�ำคัญของจริยธรรมในแง่ที่
เป็นแนวทางข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติและพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐไทยที่ผ่านมาได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก่อนที่จะถูกบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ...(ฉบับลงประชามติ) โดยก�ำหนดไว้ในทุกขั้นตอนของการบริหาร
งานบุคคลและก�ำหนดไว้โดยใช้ถอ้ ยค�ำในลักษณะต่างๆ การก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ มานีเ้ กิดขึน้ ในครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ก�ำหนดว่า
“รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท�ำมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279
และ 280 ได้ก�ำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท เพือ่ ประโยชน์ในการ
พิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตัง้ บุคคลใด เข้าสูต่ ำ� แหน่งทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ, 2559, น. 2)
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มาตรา 279 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้น จะต้องมีกลไกและ
ระบบในการด�ำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดทางวินัย และหากเป็นการกระท�ำผิดร้ายแรง
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาด�ำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต�ำแหน่ง
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต�ำแหน่งที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องในการใช้อำ� นาจรัฐ รวมทัง้ การโยกย้าย การเลือ่ นต�ำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมและค�ำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย และ
มาตรา 280 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ให้อำ� นาจผูต้ รวจการแผ่นดินว่าเสนอแนะหรือให้คำ� แนะน�ำในการจัดท�ำ
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึง่ และส่งเสริม
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการมีจิตส�ำนึก
ทางจริยธรรม รายงานการกระท�ำทีม่ กี ารฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพือ่ ให้
ผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3)
นอกจากนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2559
ซึ่งได้ผ่านการลงประชามติรับร่างไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้ระบุ
ไว้ในบทน�ำถึงความส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม
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และจริยธรรม มุง่ เน้นการสร้างกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด เด็ดขาดเพือ่ มิให้ผบู้ ริหารทีป่ ราศจากคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำ� นาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจและการก�ำหนดมาตรการป้องกันและบริการ
จัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ, 2559, น. 2-3) ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 76 วรรค 3 ไว้วา่
“รัฐพึงจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
และยังได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 219
“ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�ำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและเมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภมู แิ ละผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง..”
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่รัฐบาลให้
ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ จึงได้มกี ารบรรจุไว้ในมาตราต่างๆ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็น
รากฐานให้กบั กฎหมายอืน่ ๆ ทีจ่ ะใช้บงั คับในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยสามารถประมวลกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมได้ทั้งหมด 6 แหล่ง
ค่านิยม ดังนี้
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1. ค่านิยมหลักมาตรฐานทางจริยธรรมโดยผูต
้ รวจการ
แผ่นดิน

ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280
ได้ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ก�ำหนดค่านิยมหลัก
(Core Values) ของมาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ น�ำไป
เป็นแนวทางในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภทไว้รวม 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์สว่ นตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะน�ำ
ในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมให้กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของ
จริยธรรม กลไก และระบบการด�ำเนินการของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท แต่ละองค์กร ปรากฏจนถึงปี
พ.ศ. 2558 ตามข้อมูลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า
มีประมวลจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองทุกประเภทที่ต้อง
ด�ำเนินการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 15,709 หน่วยงาน ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน
14,606 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.39 และประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีจ�ำนวน 8,022 หน่วยงาน ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จจ�ำนวน 7,626 คิดเป็น ร้อยละ 95.07 นอกจากนัน้ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย พิจารณาปัญหาการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ทีร่ อ้ งขอหรือสอบถามมาโดยตลอดรวมทัง้ การด�ำเนินการพิจารณาและ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ด�ำรงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีฝ่ า่ ฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม
(คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3)
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หน่ ว ยงานกลางด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต่ า งๆ เช่ น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการ
ต�ำรวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ด�ำเนินการจัดท�ำประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทที่ตนรับผิดชอบขึ้น
ในประมวลจริยธรรมของส่วนราชการต่างๆ นี้ ได้กำ� หนดให้มกี ลไกและ
ระบบในการด�ำเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีก้ ลไกและข้อบังคับทีส่ ร้างขึน้ แต่ละส่วน
ราชการอาจก�ำหนดไว้แตกต่างกัน เช่น ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนก�ำหนดให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ
ให้หวั หน้าและผูบ้ ริหารส่วนราชการ และให้มกี ลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม
ประจ�ำส่วนราชการ รวมทัง้ ผูท้ ใี่ ห้ทำ� งานร่วมกันและประชาชนทีม่ าติดต่อ
ราชการหรือพบเห็น ท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการควบคุม ก�ำกับ แนะน�ำ
ติดตาม สอดส่อง คุม้ ครองการปฏิบตั ิ ตามประมวลจริยธรรม และก�ำหนด
ให้มีระบบการด�ำเนินการเพื่อให้มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ ยกย่อง ประเมินผลการปฏิบัติกรณี
ฝ่าฝืนจริยธรรมให้สงั่ ลงโทษทางวินยั เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ท�ำทัณฑ์บน
เป็นหลัก หรือให้ไปรับการอบรมพัฒนา เป็นต้น (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 4)
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนปี พ.ศ. 2552 ได้จดั ท�ำ
ขึน้ ตามอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
และมาตรา 280 ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าข้าราชการ
พลเรือนทุกต�ำแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่
รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ การใช้อ�ำนาจเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการพลเรือนทัง้ ปวงจึงต้องมีคณ
ุ ธรรมเพือ่ น�ำประโยชน์
มาให้เกิดแก่ส่วนรวม นอกจากค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดย
ผูต้ รวจการแผ่นดินทัง้ 9 ข้อทีข่ า้ ราชการพึงปฏิบตั ติ ามแล้ว ทางส�ำนักงาน
ก.พ.ยังได้จดั ท�ำประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนไว้ 10 ข้อ ดังนี้
(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 น. 75 – 80)
(1) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
(2) ข้าราชการต้องมีจติ ส�ำนึกทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เสียสละ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
(3) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
(4) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยต�ำแหน่งหน้าที่และไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
(5) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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(6) ข้าราชการต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม เป็นกลาง
ทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(7) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา
ให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�ำเนินงาน
เพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด
(9) ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมราชการ
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3. หลักจริยธรรมของข้าราชการต�ำรวจ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
ก�ำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวล
จริยธรรมทีก่ ำ� หนดขึน้ ส�ำหรับข้าราชการแต่ละประเภทในทีน่ ผี้ เู้ ขียนจะขอ
ยกตัวอย่างจริยธรรมของข้าราชการต�ำรวจ ซึ่งได้อาศัยอ�ำนาจตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวและอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ
มาตรา 31 วรรค 1 ให้อ�ำนาจคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก.ตร.)
ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศหรือมีมติเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ
และมาตรา 77 ก�ำหนดให้ข้าราชการต�ำรวจต้องถือและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ
ของต�ำรวจตามทีก่ ำ� หนดในกฎ ก.ตร.จึงได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต�ำรวจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลาจึงได้ออกกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ขึ้นมาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ำรวจ พ.ศ. 2553 แทน
(กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, ค�ำน�ำ)
โดยในส่วนที่ 2 ได้ระบุถงึ จริยธรรมของต�ำรวจไว้วา่ (กองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, น. 3 – 6)
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ข้อ 7 ข้าราชการต�ำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เป็นผูบ้ ริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง
และไม่ ก ระท� ำ การใดๆ อั น เป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษแก่
พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น
ข้อ 8 ข้าราชการต�ำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดย
เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 9 ข้าราชการต�ำรวจต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ซึง่ ต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร
เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้ง
หน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
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(4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยง
วิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพือ่ ประโยชน์ในกระบวนการยุตธิ รรม
หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก�ำหนด
ข้อ 10 ข้าราชการต�ำรวจต้องมีจติ ส�ำนึกของความเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
สันติราษฎร์เพือ่ ให้ประชาชนศรัทธาและเชือ่ มัน่ ซึง่ ต้องประพฤติปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพ
อ่อนโยนต่อประชาชนผูร้ บั บริการ รวมทัง้ ให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
(2) ปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชน ไม่
เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้
เกียรติ รวมทัง้ ไม่ใช้ถอ้ ยค�ำ กริยา หรือท่าทาง ทีม่ ลี กั ษณะ
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) เอือ้ เฟือ้ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมือ่ อยูใ่ นฐานะ
ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จาก
อุบตั เิ หตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอืน่ ๆ ไม่วา่ บุคคลนัน้
จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�ำผิดกฎหมายหรือไม่
(4) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
ที่ร้องขอ ต้องด�ำเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลา
ให้เนิน่ ช้า และไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
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ข้อ 11 ข้าราชการต�ำรวจต้องหมัน่ ศึกษาหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ พัฒนาตนเองให้ทนั โลกทันเหตุการณ์ และมีความช�ำนาญการในงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบตั ขิ องส่วนราชการในกระบวนการยุตธิ รรม
เช่น ฝ่ายอัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน เพือ่ สามารถประสานงานได้อย่าง
กลมกลืน แนบเนียน และเป็นประโยชน์ตอ่ ราชการของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ
ข้อ 12 ข้าราชการต�ำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่น
ในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้อง
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ใช้ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้
ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) ไม่ใช้ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้
ต�ำแหน่ง อ�ำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�ำ
ของข้าราชการต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผล
ให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�ำของผู้นั้น
สูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไม่รบั ของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณี
นิยม และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติประกาศก�ำหนด
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(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือ
ประโยชน์ส่วนตน
(5) ไม่ ป ระกอบอาชี พ เสริ ม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโชน์ส่วนรวม
(6) ด�ำรงชีวติ ส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ไม่ท�ำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่น
ในอบายมุขทัง้ หลาย ไม่ฟงุ้ เฟ้อหรูหรา และใช้จา่ ยประหยัด
ตามฐานะแห่งตน
ข้อ 13 ข้าราชการต�ำรวจต้องภาคภูมใิ จในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็น
ต�ำรวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
(3) ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทีต่ นรูห้ รือควรจะรูว้ า่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้สั่ง
(4) ไม่เลีย่ งกฎหมาย ใช้หรือแนะน�ำให้ใช้ชอ่ งโหว่ของกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือท�ำให้สูญเสีย
ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

149

ข้อ 14 ในฐานะเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการต�ำรวจต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา
และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรมยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลัก
ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความล�ำเอียง
ข้อ 15 ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ข้าราชการ
ต�ำรวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชือ่ ฟัง และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาทีช่ อบด้วย
กฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(3) ปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานด้วยความสุภาพ
มีน�้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
(4) อุทศิ ตนเอง ไม่หลีกเลีย่ งหรือเกีย่ งงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยยึดความส�ำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วย
เป็นที่ตั้ง
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4. ค่ า นิ ย ม 12 ประการของคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)

รัฐบาลปัจจุบนั ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้จัดระเบียบสังคมโดยก�ำหนดค่านิยม 12 ประการ
ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(2) ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทนมีอดุ มการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม
(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
(4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
(6) มีศลี ธรรมรักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ นื่ เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
(7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
(8) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
(9) มี ส ติ รู ้ ตั ว รู ้ คิ ด รู ้ ท� ำ รู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชด� ำ รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมือ่ ยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย และพร้อม
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(11) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจ
ฝ่ายต�่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
(12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
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จากหลักการเรือ่ งจริยธรรมในข้างต้น จะพบว่าแม้มกี ารจัดท�ำ
ค่านิยมหลักเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกลางและมีการก�ำหนดให้
แต่ละองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้จัดท�ำประมวล
จริยธรรมเพื่อความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการในแต่ละ
หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ในการน�ำประมวลจริยธรรมไปใช้ในภาคปฏิบตั ิ
ยังขาดความชัดเจนและยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ (คณะกรรมาธิการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 6)
ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในปี 2560 ตามมาด้วยการปฏิรปู ระบบราชการ
และการแก้ไขกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลักของประเทศ ในประเด็นเรื่องจริยธรรมนี้ ได้มีการออก
“พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก�ำหนดให้
“รัฐพึงจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก
ในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมี “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและ
กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เสริมสร้างให้มกี ารปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม”
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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5. จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี ได้วางกรอบแนวทาง
การพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยตั้งกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศ
จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ในส่วนของภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน การทุจริต ภาครัฐมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึน้ รวมทัง้ สร้างจิตส�ำนึก
และค่านิยมให้ทกุ ภาคส่วนตืน่ ตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตา่ งๆ มีสว่ นร่วมในการสอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ขอ้ มูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอืน่ ๆ โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยสรุปประเด็นจริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ, ม.ป.ป.)
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(1) ในส่วนประชาชนและภาคีตา่ งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รวมทัง้ ส่งเสริม และเสริมสร้าง การมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส
การทุจริต โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัตพิ ร้อมทัง้
มีระบบการรับเรือ่ ง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) ด้านบุคลากรภาครัฐยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลีกเลีย่ งการขัดกันระหว่างประโยชน์บคุ คลและประโยชน์สว่ นรวม
รวมทั้ง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ โดยเฉพาะผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินให้ประชาชนทราบ
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผูก้ ระท�ำความผิด
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้พร้อมทัง้ ให้การด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม ปราศจาก
การแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการ
คุม้ ครองพยาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ต้องก�ำหนดให้มกี ารลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว

154

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยการพัฒนา
ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการ
ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ
ภาคสือ่ มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559
– 2564) เพื่อใช้เป็นกลไกส�ำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมคุณธรรม
สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน
และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม
ในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม
อันจะส่งผลต่อความเจริญ ความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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วิถวี ฒ
ั นธรรมไทยอย่างยัง่ ยืน เป็นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือ สังคมอุดมปัญญา
สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่เกื้อกูล
แบ่งปัน โดยการน�ำจริยธรรมไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานที่สนองงานตาม
พระราชด�ำริ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นและเผยแพร่แนวทางตาม
พระราชด�ำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ การมีภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า
ส�ำนักงาน กปร. ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
และนึกถึงประโยชน์สขุ ของประชาชนและประโยชน์สว่ นรวมเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอน มีความพร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้กับ
บุคลากร และให้ความส�ำคัญกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน ทั้งในเรื่องของการป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร และในการด�ำรงชีวติ
ของคนในองค์กร จึงเห็นสมควรทีจ่ ะมี “แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ แผนการป้องกันต่อต้านการทุจริต ของส�ำนักงาน กปร.
พ.ศ. 2561-2564” อย่างเป็นรูปธรรม
ส�ำนักงาน กปร. ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากฐานคิด 7 แหล่ง ประกอบด้วย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

1) พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
“มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้ง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงด�ำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อำ� นาจหรือกระท�ำการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตัง้ หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท�ำร่าง
รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560- 2564)
“นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ นโยบายที่ 9 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ”
5) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
“มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ
การอ�ำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน”
6) มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ทัง้ นี้ สามารถสรุปค่านิยมของส�ำนักงาน กปร. คือ “จงรักและ
ภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
โดยให้ความหมายของค่านิยมโดยสังเขป ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(1) จงรักและภักดี ในฐานะที่ส�ำนักงาน กปร. เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ และใกล้ชิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงก�ำหนดให้ความจงรักและภักดีเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักจริยธรรมขององค์การ โดยมุ่งการท�ำงานเพื่อสนองประโยชน์ตาม
พระราชด�ำริเป็นส�ำคัญ
(2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง 1) สุจริตทางกาย หมายถึง
การท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น
เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิง
ลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ของกันและกัน
ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ
หรือท�ำลายลบหลูเ่ กียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 2) สุจริตทางวาจา หมายถึง
ท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง กล่าวแต่คำ� สัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผดิ จากความจริง เพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่
ค�ำที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคาหยาบคาย สกปรกเสียหาย
พูดแต่ค�ำสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหล
เพ้อเจ้อ พูดแต่ค�ำจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
3) สุจริตทางใจ หมายถึง ท�ำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ
ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท�ำใจ
ให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะ
ท�ำลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตนีจ้ ะน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
และประโยชน์สุขของประชาชน
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(3) สามัคคี จากการทีบ่ ทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
ของส�ำนักงาน กปร.คือ การประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมด�ำเนิน
งานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือ
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ดังนัน้ ความสามัคคี จึงเป็นค่านิยม
ที่ส�ำคัญหนึ่งของสานักงาน กปร. ในการที่จะปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานทีต่ อ้ งได้รบั ความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการทีจ่ ะ
ร่วมกันวางแผนคิดแก้ไขปัญหาเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ดั ง นั้ น โครงการต่ า งๆ จะส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ต ้ อ งอาศั ย ความสามั ค คี
ทัง้ บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ ะเป็นพลังขับเคลือ่ นโครงการ
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
(4) อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง
บุคลากรของส�ำนักงาน กปร. จะต้องมีค่านิยมร่วมกันในการท�ำงาน
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละในการท�ำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กบั ราษฎร์ดว้ ยความเสียสละมุง่ มัน่ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
ส�ำนักงาน กปร. คือ “หน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ, ม.ป.ป. น.
2-4 และ 11-12)
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7. หลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562

สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ. 2560
มาตรา 76 วรรคสาม ก�ำหนดว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว” ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำประมวลจริยธรรมเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรให้มี
“กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�ำประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทัง้ มาตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เสริมสร้างให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม” ซึ่งในไปสู่ที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ในเวลาต่อมา
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562) ให้มีผลบังคับใช้ตาม
มาตรา 3 กับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล
และองค์กรอัยการ
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โดยสามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (มาตรา 5) ได้ดังนี้
1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ
มีจิตสาธารณะ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7) ด� ำ รงตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข อง
ทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส�ำคัญ
ในการจัดท�ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก�ำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เกีย่ วกับสภาพคุณงาม
ความดีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ส�ำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสิน
ความถูกผิด การปฏิบตั ทิ คี่ วรกระท�ำหรือไม่ควรกระท�ำ ตลอดจนการด�ำรงตน
ในการกระท�ำความดีและละเว้นความชั่ว

162

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ทั้งนี้ตามพรบ. ได้ก�ำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ (ก.พ.) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำประมวลจริยธรรม
(มาตรา 6) เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
(มาตรา 8 มาตรา 13 และ มาตรา 14)
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และ
อ�ำนาจหลักๆ ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
2) ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลือ่ น การด�ำเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม ก�ำหนดกลไกและการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือผู้บังคับบัญชาน�ำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม
3) ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม เสนอแนะ
มาตรการเพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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4) ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประเมินความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานทางจริยธรรม
และประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงาน
5) ตรวจสอบรายงานประจ�ำปีของหน่วยงานของรัฐ และจัดท�ำ
รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6) ตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัตินี้
7) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คูม่ อื หรือแนวทางปฏิบตั เิ พือ่
ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์
ส�ำหรับการจัดท�ำประมวลจริยธรรมและข้อก�ำหนดจริยธรรม ก�ำหนด
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ค�ำแนะน�ำแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
8) แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีการจัดท�ำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ
ข้อก�ำหนดจริยธรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. ก�ำหนด ด�ำเนินการแก้ไขให้ถกู ต้อง
(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562, น. 1-10)
เมื่อพิจารณากรอบหลักจริยธรรมในประเทศไทยที่บัญญัติขึ้น
โดยหน่วยงานต่างๆทัง้ 7 แหล่ง ซึง่ ประกอบด้วย หนึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
สอง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาม คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
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สี่ ค่ า นิ ย ม 12 ประการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ห้า จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
หก แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้าน
การทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน
กปร.) และล�ำดับสุดท้ายคือหลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทัง้ 7 กรอบแนวคิดแล้ว จะพบว่ามีประเด็นร่วม
หลักจริยธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกันทัง้ หมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดมัน่
คุณธรรม จริยธรรม 2) ความซือ่ สัตย์ 3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
และส่วนรวม 4) ยึดมั่นจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 5) การยืนหยัด
ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 6) การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข 7) ใฝ่หาความรู้ และ
8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างไรก็ตาม มีบางดัชนีทแ่ี ตกต่างกันในบางหน่วยงานทีย่ งั ขาด
การก�ำหนดเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ในด้านนัน้ ๆ อยู่ เช่น ในเรือ่ งของการยึดมัน่ ใน
จริยธรรมนัน้ ไม่ได้มอี ยูใ่ นหลักจริยธรรมของต�ำรวจ การยึดมัน่ หลักวิชาชีพ
เองก็ไม่ได้มีอยู่ในค่านิยม 12 ประการ การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมายไม่ได้มอี ยูใ่ นหลักจริยธรรมของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในขณะที่การมุ่งหาความรู้เองนั้นหลักจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญก็ไม่ได้ก�ำหนดไว้เป็นหลัก
จริยธรรมในหน่วยงาน เกณฑ์ความสามัคคีกม็ เี ฉพาะกรอบจริยธรรมของ
ส�ำนักงานกปร. และการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสอดส่องการทุจริต
มีอยู่เฉพาะในกรอบจริยธรรมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น
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สรุปแล้วเราสามารถสังเคราะห์ ประเด็นร่วมหลักจริยธรรม
8 ประการ (ตามตาราง 7) ได้ แ ก่ (1) ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
(2) ความซื่อสัตย์ (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม
(4) ยึดมัน่ จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ (5) การยืนหยัดท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย (6) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (7) ใฝ่หาความรู้ (8) มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานหรือมาตรฐานที่ระบบราชการไทย
หน่วยงานราชการ และองค์การภาครัฐในไทยยึดถือปฏิบัติเป็นหลัก
เดียวกัน บางหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีหลักจริยธรรมครอบคลุมในด้าน
ดังกล่าวอาจต้องพิจารณาเพิ่มหลักจริยธรรมในด้านนั้นให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นเพื่อที่หลักจริยธรรมทั้ง 8 ประการจะสามารถน�ำไปใช้เป็น
หลักพื้นฐานเพื่อน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ยกมา
เปรียบเทียบและศึกษาในงานชิ้นนี้อีกด้วย
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ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม 				
ประเด็นร่วม

ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ
พลเรือน

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม





2. ความซื่อสัตย์





3. ยึดประโยชน์ของชาติและส่วนรวม





4. ยึดมัน่ จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ





5. การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย





6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข





7. ใฝ่หาความรู้





8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย
ข้าราชการ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ตำ�รวจ 12 ประการ ชาติ 20 ปี
คสช.

สนง.
กปร.

พรบ.
จริยธรรม
2562
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พฤติกรรมที่ท้าทายและที่ส่งเสริมจริยธรรม

จากความหมาย ความเป็นมาและหลักการของจริยธรรม
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้ถงึ ความซับซ้อนของการน�ำหลักจริยธรรม
มาใช้ในทางปฏิบัติกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การต่างๆ โดย
หลักจริยธรรมที่น�ำมาใช้นั้นต้องประสบกับปัญหาท้าทายอย่างต่อเนื่อง
ในการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินพฤติกรรม
ที่ท้าทายและพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ การรีดนาทาเร้น
การทุจริตเชิงนโยบายต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พบเห็น
ได้บ่อยในการบริหารราชการแผ่นและสังคมไทย 3 ประการ ได้แก่
การคอร์รัปชัน และการโกหกสีขาว และมีแนวโน้มในอนาคตที่หาก
ได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแล้ว จะเป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรม
ให้บงั เกิดขึน้ ในระบบราชการ คือ การคุม้ ครองการเปิดโปง ซึง่ จะได้กล่าว
ในรายละเอียด ต่อไปนี้
1) คอร์รัปชัน14

ปัญหาการคอร์รปั ชันเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ งั่ สมอยูใ่ นสังคมและ
การบริหารราชการแผ่นดินของไทยมาช้านาน ปัญหาเช่นนีส้ ง่ ผลกระทบ
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องคอร์รัปชันนั้นถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและได้รับความสนใจ
อย่างมากทัง้ ในด้านสังคม การเมืองและการบริหารราชการไทยโปรดดู เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศกั ดิ.์ (2547). กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รปั ชัน. กรุงเทพมหานคร ซัคเซสมีเดีย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์. (2537). คอร์รปั ชันกับประชาธิปไตยไทย.
กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชัยวัฒน์ สุรวิชยั .
(2546). ธรรมาภิบาลกับคอร์รปั ชันในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถที รรศน์.
วิทยากร เชียงกูล. (2549). แนวทางปราบคอร์รปั ชันอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทย
กับประเทศอื่น. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์สายธาร. สังศิต พิริยะรังสรรค์.
(2549). ทฤษฎีการคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.
14
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ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สาเหตุหลักของการคอร์รปั ชันนัน้ เป็นปัญหา
ในระดับโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ อี ำ� นาจบังคับใช้กฎหมาย
หรือกฎระเบียบโดยขาดจิตส�ำนึกและความโปร่งใส
1.1) นิยามความหมายของการคอร์รัปชัน ในเบื้องต้น
จะขออธิบายนิยามความหมายและรูปแบบของการคอร์รัปชันซึ่งมี
การนิยามโดยนักวิชาการหลายท่านและศิริวรรณ มนอัตระผดุงได้ท�ำ
การรวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้ดงั นี้ (ศิรวิ รรณ มนอัตระผดุง, 2555, น. 2)
1.1.1) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของการคอร์รปั ชันไว้วา่ มาจาก
รากศัพท์ภาษาละตินว่า Corrumpere ซึง่ หมายถึง
การท�ำลายหรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
น้อยกว่าหรือไม่ดเี ท่าทีก่ ฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่
การท�ำตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วธิ กี าร
ที่ผิดกฎหมาย
1.1.2) ผาสุ ก พงษ์ ไ พจิ ต ร และสั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค์
ได้นยิ ามว่า การคอร์รปั ชัน คือ การใช้อำ� นาจเพือ่
ให้ได้มาซึง่ ก�ำไร ต�ำแหน่ง ชือ่ เสียงเกียรติยศ หรือ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมาตรฐานทางศีลธรรม และอาจรวมไปถึง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีต�ำแหน่งในราชการ
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาสู่ตนและพรรคพวกทั้ง
ด้านสังคม การเงินและต�ำแหน่งหน้าที่
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1.1.3) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้ให้
ค�ำจ�ำกัดความของการคอร์รปั ชันไว้วา่ คือ การกระท�ำ
ใดๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
1.1.4) พรศั ก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว ได้ น� ำ ค� ำ ภาษาไทยอย่ า ง
“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” มาเทียบเคียงกับค�ำว่า
“Corruption” ในภาษาอังกฤษว่ามีความหมาย
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามค�ำว่า “ฉ้อราษฎร์
บังหลวง” มีความหมายแคบกว่า “Corruption”
เพราะ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” อาจหมายถึง
เฉพาะการเบี ย ดบั ง ยั ก ยอกทรั พ ย์ ข องรั ฐ และ
ของสาธารณะเท่านั้น คนทั่วไปในปัจจุบันนี้เรียก
การฉ้อราษฎร์บังหลวงทับศัพท์ว่า คอร์รัปชัน
คอร์ รั ป ชั น เป็ น ค� ำ ที่ ไ ด้ ยิ น แล้ ว เข้ า ใจ อะไรที่ มี
คอร์รัปชัน หมายถึงว่าสิ่งนั้น “เลว” แต่การให้
นิยาม หรือให้ค�ำจ�ำกัดความของคอร์รัปชันอย่าง
เป็นระบบอาจมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก (พรศักดิ์
ผ่องแผ้ว, 2544, น. 1)
ส�ำหรับความหมายเพิม่ เติมในบริบทไทยนัน้ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ยังได้เสนอไว้ว่า การคอร์รัปชันตามความหมายในพจนานุกรมไทย
มีความหมายกว้างมาก (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น.8) หมายถึง
การฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง การรี ด ไถโดยการที่ เจ้ า พนั ก งานเรี ย กรั บ
สินบนจากราษฎรก็จัดว่าเป็นการฉ้อราษฎร์ เป็นการเรียกเอาเงินหรือ
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อามิสสินจ้างอย่างอื่นจากราษฎรเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
อ�ำนวยประโยชน์แก่ผใู้ ห้สนิ บน ส�ำหรับการบังหลวงคือการทีเ่ จ้าพนักงาน
กระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่อันท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์
ของแผ่นดิน การคอร์รัปชันในความหมายตามทัศนะของคนไทยนั้น
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับค�ำว่า คอร์รปั ชัน ภาษาอังกฤษ ซึง่ พออนุโลมได้วา่
มีความหมายเช่นเดียวกันกับทัศนะของสากล ซึง่ รวมถึงการทุจริตในหน้าที่
ราชการ การรีดนาทาเร้นประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความอยุตธิ รรม
อื่นๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
ความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม หรือหากจะ
กล่าวอย่างสัน้ ทีส่ ดุ คือ การทุจริต และการประพฤติมชิ อบ ของข้าราชการ
ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 ความว่า
“การทุจริต” หมายความว่า “การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่างใดในต�ำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้
อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น”
“การประพฤติมิชอบในวงราชการ” หมายความว่า “การที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ รือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในต�ำแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ไม่วา่ การปฏิบตั หิ รือละเว้นไม่ปฏิบตั นิ นั้ เป็นการทุจริต
ในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย” (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 8 – 10)
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1.2 การคอร์รัปชันในเชิงพฤติกรรม15
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ได้รวบรวมรูปแบบการคอร์รัปชันมาจากงานของ
สังศิต พิริยะรังสรรค์ ว่ามีรูปแบบและวิธีการ 15 ลักษณะดังนี้
1) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
2) การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระท�ำโดย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี (kleptocracy)
3) การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน สถานการณ์ทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีผลได้รบั ผลเสีย
ส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท�ำหน้าที่
โดยขาดความเที่ยงธรรม
4) การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์
5) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ
6) การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและล�ำเอียง
7) การใช้อทิ ธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า
8) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล
การใช้กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง
9) ไม่กระท�ำการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล
10) การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ
11) การยอมรับของขวัญทีไ่ ม่ถกู ต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง
12) ผู้บริหารประเทศท�ำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้
นโยบายประชานิยม
13) ใช้อ�ำนาจของต�ำรวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด
14) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ
15) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่
นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการก�ำหนด
นโยบายของรัฐบาล โปรดดูศิริวรรณ มนอัตระผดุง. (2555). ปัญหา
การคอร์รปั ชันของไทย กรณีศกึ ษาสิงคโปร์และฮ่องกง (The Problem of
Corruption in Thailand: Case Study of Singapore and Hong Kong)
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2560 จาก http://library.senate.go.th/document/
Ext3217/3217021_0002.PDF.
15
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ดังนิยามข้างต้นของการคอร์รัปชัน ท�ำให้เราสามารถเข้าใจ
แนวคิดและลักษณะโดยทั่วไปได้ว่าการคอร์รัปชัน หมายถึง การทุจริต
การละเมิดจริยธรรม การใช้อ�ำนาจในทางที่มิชอบ การโกงกิน หรือ
ยักยอกทรัพย์สินของหลวง และการกระท�ำที่ขัดต่อหลักการประโยชน์
สาธารณะ (public interest) อย่างไรก็ตาม การจะระบุว่าพฤติกรรมใด
ที่เรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันนั้นกระท�ำได้โดยยาก เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
เป็นอัตวิสัย (subjective) ของบุคคล รวมถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ
คุณค่าในสังคมหนึ่งๆ การจะเอามาตรฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง
ไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่
ควรกระท�ำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเห็นของแต่ละบุคคล
ในสังคมนัน้ มีความแตกต่างหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ความรู้ ประสบการณ์
และอคติที่สังคมมีต่อค�ำว่าคอร์รัปชันนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้น
ความหมายของการคอร์ รั ป ชั น จึ ง เปลี่ ย นแปลงได้ เ สมอขึ้ น อยู ่ กั บ
ปทัสถาน (norms) ของสังคมในระยะเวลานั้นๆ การกระท�ำที่เรียกว่า
เป็นการคอร์รัปชันในสังคมหนึ่ง อาจจะถือว่าไม่เป็นความผิดในอีก
สั ง คมหนึ่ ง ก็ ไ ด้ (พรศั ก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว , 2544, น. 11) อย่ า งไรก็ ต าม
หากจะพิจารณาว่าการกระท�ำใดที่จัดอยู่ในประเภทการคอร์รัปชัน
โดยใช้มาตรฐานของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปทัสถาน อาจจะสรุปในเชิง
แนวความคิดได้ดังนี้
(1) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเจ้าพนักงานเป็น
ผู้กระท�ำ เช่น ยอมรับสินบน เรียกรับสินบน หรือการใช้
ต�ำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ประโยชน์ส�ำหรับตนหรือผู้อื่น
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(2) ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สิน
ของทางราชการเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว และใช้อำ� นาจหน้าที่
ไปในทางมิชอบ
เราจะพบว่า การกระท�ำทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทการคอร์รปั ชันส�ำหรับ
สังคมไทยปัจจุบัน มักจะเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะด้าน
ข้าราชการเป็นส�ำคัญ อาจเป็นเพราะข้าราชการนั้นเป็นตัวแสดงส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดพฤติกรรมการคอร์รปั ชันในสังคมไทยนัน่ เอง (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,
2544, น. 11)
2) การโกหกสีขาว (White lie)

ทั้งนี้ นอกจากการคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
และขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและได้รับความสนใจจากสังคมไทย
เป็นอย่างมากแล้ว พฤติกรรมอย่างการโกหกสีขาว (White lies) เองก็เป็น
ทีน่ า่ สนใจว่าขัดกับหลักจริยธรรมหรือไม่ การโกหกสีขาว หมายถึง การพูด
โกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูดความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี
เพือ่ ถนอมรักษาน�ำ้ ใจผูฟ้ งั หรือเพือ่ ปกปิดสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลเสียตามมา
หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นคุณประโยชน์
ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาวถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่
ของผูป้ กครองในการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความโกลาหลทางการเมืองของประเทศ
ดังนัน้ จึงถือว่า ผูถ้ กู ปกครองไม่ควรรับรูท้ กุ เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งทีส่ มุ่ เสีย่ ง
ต่อความมัน่ คงของประเทศ การโกหกสีขาวในบริบทของไทยนัน้ กลับมาเป็น
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ประเด็นถกเถียงในสังคม16 เมือ่ นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้กล่าวในงานสัมมนา “1 ปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ว่า
เป้าการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2555 เติบโตไม่ถงึ ร้อยละ 15 ดังทีต่ น
ได้กล่าวไว้กบั นักลงทุน การไม่พดู ความจริงครัง้ นีก้ เ็ พือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ จึงถือเป็นการโกหกสีขาวเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม การโกหกสีขาว
ของนายกิตติรตั น์นนั้ โดยส่วนตัวนายกิตติรตั น์เองเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
แต่มมุ มองอืน่ ในภาคสังคมกลับมองว่า การกระท�ำของนายกิตติรตั น์นนั้
เป็นการขัดต่อจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองทีค่ วรจะเป็น และเป็น
การกระท�ำทีโ่ น้มน�ำไปสูก่ ารสร้างความเสียหาย สัน่ คลอนต่อความเชือ่ มัน่
ในสายตาชาวต่างชาติและกลุ่มทุน (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์
พานแก้ว)
กรณีการโกหกสีขาวในต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น การพิจารณาเรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยระบบหลักประกันคุณภาพ “Patient Protection and Affordable Care Act”
หรือ “Obamacare” โดยศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตดั สินด้วยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ว่า
ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ และตีความว่า Obamacare ได้ให้ความคุม้ ครองและลดหย่อน
ภาษีชาวอเมริกนั ในทุกรัฐอย่างเท่าเทียมกัน เหตุการณ์ครัง้ นีถ้ อื เป็นการโกหกสีขาว
ครัง้ ส�ำคัญของศาลสูงสหรัฐฯ เนือ่ งจากตีความกฎหมายทีบ่ ดิ เบือนไปจากข้อเท็จจริง
ในประเด็นของการคุ้มครองและให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ชาวอเมริกันจาก 16 รัฐ
เป็นครอบคลุมในทุกรัฐ นอกจากนี้ ค�ำตัดสินดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ที่ส�ำคัญ
ในทางการเมือง คือ การปกป้องประธานาธิบดีบารัค โอบามา และพรรคเดโมแครต
อีกด้วย โปรดดู “โกหกสีขาว” สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560 จาก http://wiki.kpi.
ac.th/index.php?title=โกหกสีขาว
16
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3) การเปิดโปง (Whistleblowing)

เพือ่ ให้หลักการธรรมาภิบาลในหน่วยงาน องค์การหรือภาครัฐ
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการ ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานนัน้ ๆ ต้องมีความกล้าทีจ่ ะเปิดโปงผูบ้ งั คับบัญชา
ในหน่วยงาน การจะกระท�ำพฤติกรรมเปิดโปงได้นั้นจ�ำเป็นจะต้อง
มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดโปง เนื่องจากผู้ที่กระท�ำความผิดส่วนใหญ่
มักเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารระดับยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสมากขึ้น
ในการกระท�ำความผิดและก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายสูงไปด้วย
ในกรณีที่การกระท�ำความผิดได้เกิดขึ้นภายในองค์การ ผู้ที่จะรับรู้ถึง
การกระท�ำความผิดดังกล่าวก่อนมักจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
ฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดโปงจึงมักจะเป็นพนักงานระดับล่างภายใน
องค์การนั่นเอง การกระท�ำดังกล่าวนั้นท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
หาทางกลัน่ แกล้งพนักงานระดับล่าง ซึง่ อาจส่งผลเสียสร้างความเดือดร้อน
ต่อพนักงานพนักงานผู้เปิดโปง แม้เขาจะได้แสดงถึงความกล้าหาญ
ในการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของ องค์การและ/หรือ กล่าวคือ
เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่าง
เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีอ่ ยูบ่ นฐานของความสัมพันธ์เชิงการจ้างงาน
ทีไ่ ม่เท่าเทียม (Unequal Employment Relations) ซึง่ ท�ำให้ “การเปิดโปง”
กลายเป็นปัญหา “หนีเสือปะจระเข้” (Paradoxical Condition) ขึน้ กล่าวคือ
หากพนักงานแสดงความกล้าหาญในการเปิดโปงการกระท�ำความผิด
ของผู้บริหารเขาก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้สารพัดรูปแบบ ในทางตรงข้าม
หากเขาเก็บความชั่วร้ายของผู้บริหารที่รับรู้มาไว้เป็นความลับ เขาก็จะ
ปลอดภัย แต่องค์การและสาธารณชนก็จะต้องสูญเสียผลประโยชน์
อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกหลายปี (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558, น.147)
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การเปิดโปง (Whistleblowing)17 ความหมายดัง้ เดิมตามตะวันตก
นัน้ เป็นค�ำทีช่ าวบ้านในยุโรปใช้กนั ทัว่ ไปในอดีต หมายถึงการแจ้งเหตุรา้ ย
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส�ำหรับในแง่ของการบริหารองค์การนั้น
“โดยทัว่ ไปแล้ว การเปิดโปง หมายถึง การทีพ่ นักงานได้เปิดโปงเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกซึง่ ก็รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องคิดหาวิธกี ารและมาตรการทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ความเป็นจริงอย่างหนึง่
ก็คือ ผู้ที่จะทราบได้ดีถึงการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างในหน่วยงาน หรือองค์การนัน้ เอง แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ลูกจ้างทีเ่ ปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของตนมักได้รับผลกระทบหรือ
ความเสียหายตามมาจากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ท�ำให้ลกู จ้างจ�ำนวนมากทีร่ ขู้ อ้ มูล
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในหน่วยงานของตน ไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น
เนือ่ งจากกลัวว่าจะได้รบั การตอบโต้ให้ได้รบั ความเสียหาย ทัง้ ๆ ทีก่ ารเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในหน่วยงานของรัฐนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ ซึ่งก็เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรน�ำมาใช้ช่วยแก้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ความ
คุม้ ครองแก่ลกู จ้างของรัฐบาล ผูเ้ ปิดโปงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ภาครัฐ ซึง่ ข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการภาครัฐทีก่ ฎหมายดังกล่าวให้การคุม้ ครองแก่
ผูท้ เี่ ปิดเผยข้อมูลนัน้ มิได้มเี พียงเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชันเท่านัน้ แต่ได้ครอบคลุม
ถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเนื่องจากระบบ
ราชการของรัฐบาลทีม่ ขี นาดใหญ่และซับซ้อน จึงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการบริหารจัดการ
ที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้อ�ำนาจโดยไม่ถูกต้อง และการกระท�ำ
ที่ไม่เหมะสมอื่นๆ นอกเหนือไปจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูอัมพร
ธ�ำรงลักษณ์. (2559). “การคุ้มครองผู้เปิดโปง Protecting the Whistleblower”.
เอกสารประกอบการสอนวิชา ร.650 และ ร.681 องค์การและการจัดการสาธารณะ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
17
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การท�ำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และความผิดอื่นๆ อันเป็นการกระท�ำ
ที่ขาดความชอบธรรมของนายจ้าง ที่กระท�ำต่อบุคคล หรือต่อองค์การ
…” การเปิดโปงพฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องดังกล่าว สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ใน
องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้วยเหตุทพี่ ฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องเหล่านี้
(อาทิ การยักยอกทรัพย์สนิ ขององค์การไปใช้สว่ นตัว การใช้งบประมาณ
อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพโดยเจตนา การลวนลามทางเพศต่อพนักงานหญิง
การยุยงผู้อื่นให้เกิดการกระท�ำความผิด การทิ้งสิ่งปฏิกูลอันก่อให้เกิด
มลภาวะขึน้ โดยไม่รบั ผิดชอบ ฯลฯ) ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
และสาธารณชน และในบางกรณีอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
จนอาจท�ำให้องค์การต้องล่มสลายลงในทีส่ ดุ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558,
น.146) และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
อย่างหนึง่ ทีม่ ตี อ่ หน่วยงานของตนเองในเรือ่ งของการคอร์รปั ชัน การกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานผิดพลาด หรือ
อื่นๆ เป็นต้น (อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2559)
ในปัจจุบันนี้ ได้มีนักวิชาการและนักปฏิบัติจ�ำนวนไม่น้อย
ที่ตระหนักถึงประโยชน์และความจ�ำเป็นของ “การเปิดโปง” เนื่องจาก
“การเปิดโปง” ท�ำหน้าที่เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความโปร่งใส
(Transparency) และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการป้องกันการกระท�ำความผิด
และประพฤติมชิ อบภายในองค์การอย่างได้ผล ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้การสนับสนุน “การเปิดโปง” จนกระทั่งในปัจจุบันนี้
มีหลายประเทศที่ได้ออกกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปง
อาทิ ในสหรัฐอเมริกา (ทัง้ กฎหมายทีอ่ อกโดยรัฐบาลกลางและกฎหมาย
ระดับมลรัฐ) อังกฤษ ออสเตรเลีย (ทั้งกฎหมายของรัฐบาล กลางและ
กฎหมายมลรัฐ) แคนาดา (กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมาย
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ในระดับจังหวัด) รวมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,
2558, น. 147) โดยทั่วไปเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีลักษณะส�ำคัญ
4 ประการ คือ 1) บุคคลแสดงพฤติกรรมทีม่ คี วามตัง้ ใจเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ 2) ข้อมูลทีส่ อื่ ออกไปให้กบั บุคคลภายนอกองค์การของตนเอง
เป็นคนทีจ่ ะน�ำข้อมูลนีไ้ ปเผยแพร่ตอ่ และให้เป็นข้อมูลหลักฐานสาธารณะ
3) ข้อมูลนัน้ เกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดภายในองค์การ และ 4) คนทีอ่ อกมา
เปิดโปงข้อมูลนีจ้ ะต้องไม่ใช่ผสู้ อื่ ข่าว หรือประชาชนทัว่ ไป แต่เป็นสมาชิก
ในองค์การหรือเคยเป็นสมาชิกท�ำงานอยูใ่ นองค์การหรือหน่วยงานนัน้ ๆ
(อัมพร ธ�ำรงลักษณ์, 2559)
ในสังคมไทยนัน้ การปัญหาเรือ่ งการคอร์รปั ชันได้รบั ความสนใจ
และยกเป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคม โดยมีความหมายเน้นไปที่
การทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองผูม้ อี ำ� นาจในสังคม แต่ประเด็น
เรือ่ งการโกหกสีขาวนัน้ ยังไม่ได้เป็นปัญหาทีส่ งั คมหรือภาครัฐตระหนักนัก
การโกหกสีขาวนัน้ กลายเป็นประเด็นในสังคมไทยขึน้ มาเนือ่ งจากนักการเมือง
เป็นผู้กล่าวการโกหกทั้งที่การโกหกสีขาวนั้นอาจเป็นการโกหกโดยกลุ่ม
บุคคลอื่นก็ได้เช่นกันและเมื่อมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศการโกหกสีขาวจึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ จะน�ำมาพิจารณาเพิม่ เติมส�ำหรับ
การสร้างดัชนีวัดจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ
เช่นเดียวกับการเปิดโปงซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาฟ้องร้อง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรมีการออกกฎหมายที่คุ้มครองผู้ที่ออกมา
เปิดโปงและควรน�ำเรือ่ งการเปิดโปงไปปรับใช้ในการสร้างดัชนีวดั จริยธรรม
อีกด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
ในองค์การ ทั้งนี้ สามารถสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมท้าทายจริยธรรม
ในระบบราชการไทย ได้ดังแสดงในตาราง 8 ข้างล่างนี้
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ตาราง 8 : สรุปพฤติกรรมคอร์รัปชัน การโกหกสีขาว
และการเปิดโปง
พฤติกรรมที่
ความหมาย
ขัดกับจริยธรรม
การคอร์รัปชัน หมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตลอดจนการรีดไถโดย
การทีเ่ จ้าพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎร ก็จดั เป็น
การฉ้อราษฎร์ คือเป็นการเรียกเอาเงินหรืออามิสสินจ้าง
อย่างอืน่ จากราษฎรเพือ่ ปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
เป็นการอำ�นวยประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน สำ�หรับการ
บังหลวง คือการทีเ่ จ้าพนักงานกระทำ�การทุจริตต่อหน้าที่
อันทำ�ให้ เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของแผ่นดิน
ทัง้ นีจ้ ะเป็นไปโดยสมคบกับราษฎรเบียดบังผลประโยชน์
นั้นหรือไม่ก็ตาม
การโกหกสีขาว หมายถึง การพูดโกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูด
ความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี เพื่อถนอมรักษาน้ำ�ใจ
ผู้ฟัง หรือเพื่อปกปิดสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา
หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นนำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็น
คุณประโยชน์ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาว
ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของผู้ปกครองในการที่จะ
หลีกเลีย่ งความโกลาหลทางการเมืองของประเทศ ดังนัน้
จึงถือว่า ผูถ้ กู ปกครองไม่ควรรับรูท้ กุ เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ ง
ที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ
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พฤติกรรมที่
ความหมาย
ขัดกับจริยธรรม
การที่พนักงานได้เปิดโปงเกี่ยวกับการทำ�ผิดกฎหมาย
การเปิดโปง
ผิดศีลธรรม และความผิดอืน่ ๆ อันเป็นการกระทำ�ทีข่ าด
ความชอบธรรมของนายจ้าง ทีก่ ระทำ�ต่อบุคคล หรือต่อ
องค์การ …” การเปิดโปงพฤติกรรมอันไม่ถกู ต้องดังกล่าว
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน
ด้วยเหตุที่พฤติกรรมอันไม่ถูกต้องเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การและสาธารณชน และในบางกรณี
อาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง จนอาจทำ�ให้องค์การ
ต้องล่มสลายลงในทีส่ ดุ และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกถึงความไม่พอใจอย่างหนึง่ ทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
ของตนเองในเรื่ อ งของการคอร์ รั ป ชั น การกระทำ�ที่
ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงาน
ผิดพลาด หรืออื่นๆ เป็นต้น
ดัชนีช้ว
ี ัดจริยธรรม
ประเด็นเรื่องจริยธรรมในสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารองค์การนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจและให้ความส�ำคัญ
ในระดับโลก ในฐานะทีจ่ ริยธรรมเองเป็นหลักหนึง่ ในการสร้างมาตรฐาน
ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและความโปร่งใสระดับโลก โดยในส่วนนี้
จะน� ำ เสนอดั ช นี ชี้ วั ด ที่ จั ด ท� ำ โดยธนาคารโลก (World Bank) และ
การประเมินของหน่วยงานความซื่อสัตย์สากล (Global Integrity)
เพื่อดูหลักจริยธรรมที่ถูกน�ำไปใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากล
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ในรายงานเรื่อง World Governance Index ของธนาคารโลก
นั้นได้เสนอดัชนีตัวชี้วัดสภาวะธรรมาภิบาล(Worldwide Governance
Indicators-WGI) ใน 6 มิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือให้ตัวแสดงในทาง
การปกครองและการบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
โดยดัชนีทใี่ ช้ในรายงานชุดนีไ้ ด้แก่ 18 (เสาวนีย์ ไทยรุง่ เรือง, ธนวรรน์ พลวิชยั
และคณะ, 2553, น. 3 – 21 – 3 – 23)
(1) การมีสทิ ธิมเี สียงและความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
(Voice and Accountability)
(2) เสถียรภาพทางการเมืองและการไม่เกิดความรุนแรง (Political
Stability and Absence of Violence)
(3) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
(4) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)
(5) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law)
(6) การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of
Corruption)

เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง, ธนวรรน์ พลวิชัย และคณะ. (2553). โครงการประเมิน
สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย.ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(ตุลาคม พ.ศ. 2553). (ออนไลน์): แหล่งที่มา http://www.nacc.go.th/ewt_news.
php?nid=3839&filename=index. (15/12/2553).
18
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ในรายงานการประเมินของหน่วยงานความซือ่ สัตย์โปร่งใสสากล
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาก�ำไรมีหน้าที่ในการติดตามแนวโน้มการ
คอร์รปั ชันทัว่ โลก โดยท�ำงานร่วมกับทีมนักวิจยั นักข่าวหนังสือพิมพ์และ
คนในท้องถิน่ ได้ใช้ดชั นีชวี้ ดั ดังต่อไปนีใ้ นการประเมินความซือ่ สัตย์โปร่งใส
(1) ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ โดยวัดจาก
ความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างของภาครัฐ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) หน่วยงานภาษีและหน่วยงานศุลกากร วัดจากในทางปฏิบตั ิ
มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรและสรรพสามิต
ที่มีความเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติในระดับใด
หน่วยงานกรมศุลกากรและสรรพสามิตท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางกฎหมายมีหน่วยงานกรมศุลกากรและ
สรรพสามิตในระดับใด ในทางปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการเก็บภาษีมีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก
หน่วยงานเก็บภาษีท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
กฎหมายมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศระดับใด และ
หน่วยงานภาษีและหน่วยงานศุลกากรมีประสิทธิภาพระดับใด
(3) กฎระเบียบและการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ วัดจาก
รัฐบาลบังคับดูแลมาตรฐานสาธารณสุขพืน้ ฐาน สิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบ
ของธุรกิจอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐานของความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนสามารถได้รับ
การอนุญาตจัดตัง้ ธุรกิจ และกฏระเบียบและการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจมีในระดับใด
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จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดจริยธรรมข้างต้นทั้งสามกลุ่ม
เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกัน (ตาราง 9 จะพบว่า Global Integrity
Index เน้นในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนที่จะให้โอกาสการทุจริต
ในระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง การขออ�ำนวยความสะดวกจากส่วนราชการ
ในเรื่องภาษี และการท�ำงานของหน่วยงาน ขณะที่ WGI มองประเมิน
ในวงกว้างที่เกี่ยงโยงกับหลักธรรมภิบาลอื่นๆ ประกอบกันไป และ
ในส่วนของการพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.นั้นจะมองใกล้เคียงกับ Global
Integrity Index แต่เพิม่ เติมเรือ่ งของการปลูกฝังและสร้างเสริมวัฒนธรรม
ที่ดีมีจริยธรรมพร้อมกลไกในการตรวจสอบที่ครบถ้วน
ตาราง 9 : สรุปดัชนีชี้วัดจริยธรรม
ประเด็น

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)
1. การ
พิจารณาถึงการ
ป้องกัน
รั บ รู้ ข อ ง
การทุจริต ประชาชนต่ อ
ขอบเขตการใช้
อำ�นาจที่ได้มา
จากสาธารณะ
เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตัวทั้งกรณี
ความผิดเล็กน้อย
และการคอร์รปั ชัน
ทุจริตครั้งใหญ่

Global
Integrity
Index

รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
ก า ร บ ริ ห า ร เน้นการป้องกัน
ร า ช ก า ร เ พื่ อ การทุจริตเชิงรุก
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต
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2.การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)

Global
Integrity
Index

รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ของกระบวน- ส่ ว นร่ ว มของ ประชาชนมีสว่ น
การจัดซือ้ จัดจ้าง ประชาชน
ร่วมในการตรวจ
ภาครัฐ
สอบ และได้รับ
ความคุ้มครอง
-ความสามารถ
ตามกฎหมายใน
ของประชาชน
ฐานะพยาน
ในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของภาครัฐ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
และการขอ
ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบธุรกิจ
ประชาชนทุกคน
สามารถได้ รั บ
ก า ร อ นุ ญ า ต
จัดตั้งธุรกิจ
-ประชาชน
ทุกคนสามารถ
ไ ด้ รั บ ก า ร
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
ธุรกิจ
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ประเด็น

3. การสร้าง
วัฒนธรรม
ที่มี
จริยธรรม
และกลไก
ตรวจสอบ

WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (Control
of Corruption)

Global
Integrity
Index

รางวัลองค์กร
มาตรฐาน
ปกครองส่วน
กลาง
ท้องถิ่นดีเด่น
จริยธรรม
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
โดยป.ป.ช.
-จิ ต สำ�นึ ก การ เรี ย กร้ อ งการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ส ร้ า ง ก า ร
ตระหนั ก และ
ทุจริต
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
-การเสริมสร้าง ในสังคมเอสร้าง
และปรั บ ปรุ ง วัฒนธรรมการ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ตรวจสอบถ่ ว ง
ตรวจสอบการ ดุล
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

ข้ อ เสนอดั ช นี ช้ี วั ด เพื่ อการประเมิ น จริ ย ธรรม
ส่วนราชการไทย
จากการประมวลองค์ความรูจ้ ากแนวคิด หลักการ ประสบการณ์
จากต่างประเทศของหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามทีป่ รากฎและเกิดขึน้
ในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ขิ องระบบราชการไทยในระดับประเทศและ
ส่วนราชการท้องถิ่น เครื่องมือที่มีการใช้วัดประเมินกันในต่างประเทศ
ทีย่ อมรับทัว่ กัน โดยค�ำนึงถึงประเด็นข้อปัญหาอุปสรรคทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ทัง้ หมด ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปเพือ่ การพัฒนาออกแบบดัชนีชวี้ ดั ด้านจริยธรรม
เพือ่ ใช้ในการประเมินวัดความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทย
ได้รวมทั้งหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ดัชนีด้านคุณธรรมจ�ำนวน 8 ตัว
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และด้านจริยธรรมจ�ำนวน 3 ตัว ดังแสดงในตาราง 10 ซึ่งจะได้น�ำไป
พัฒนาเครือ่ งมือใช้ในการประเมินวัดความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของ
ส่วนราชการไทยในล�ำดับต่อไป
ตาราง 10: สรุปดัชนีชวี้ ดั คุณธรรม และดัชนีชวี้ ดั จริยธรรม
ดัชนีชี้วัดคุณธรรม
คำ�อธิบาย
1) การยึดมั่นคุณธรรม -การรั ก ษาและกล้ า ยื น หยั ด กระทำ�ในสิ่ ง ที่
จริยธรรม
ถูกต้อง เป็นธรรม และรักษาความชอบธรรม
(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พ.ร.บ.
มาตรฐานจริยธรรม 2562)

2) ความซื่อสัตย์

-ยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
-ละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดย
อาศัยตำ�แหน่ง (คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน)
-ยึดมั่นในศีลธรรม (ข้าราชการตำ�รวจ)

-ประพฤติสจุ ริตทัง้ กาย วาจา และใจ (สำ�นักงาน
กปร.)
3) การยึดถือประโยชน์ -แยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์
ของประเทศชาติและ ส่วนรวม (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
ส่วนรวม
-มีจิตสาธารณะ (พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม
2562)
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรม
คำ�อธิบาย
4) ยึดมั่นหลักวิชาชีพ -มีความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง
มีจิตสำ�นึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
-ไม่เลือกปฏิบตั ิ (ผูต้ รวจราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ.
มาตรฐานจริยธรรม 2562)
-มีจติ สำ�นึก สร้างศรัทธา และความเชือ่ มัน่ จาก
ประชาชน (ข้าราชการตำ�รวจ)
5) การยึดมัน่ ในระบอบ -ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาธิ ป ไตยอั น มี (ค่านิยม 12 ประการของคสช., ยุทธศาสตร์
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รง ชาติ 20 ปี)
เป็นประมุข
-จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
(สำ�นักงานกปร.)
6) การยื น หยั ด ทำ�ใน -ปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอย่าง
สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ตรงไปตรงมา (คณะกรรมการข้ า ราชการ
และถูกกฎหมาย
พลเรือน)
-เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด
(ข้าราชการตำ�รวจ)
7) ใฝ่หาความรู้

-พัฒนาตนให้ทนั โลก ทันเหตุการณ์ (ข้าราชการ
ตำ�รวจ)
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คำ�อธิบาย
-หมัน่ ศึกษาเล่าเรียนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
(ค่านิยม 12 ประการ ของคสช.)
8) มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง -รักษามาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด (ผูต้ รวจ
งาน
การแผ่นดิน, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
ดัชนีชี้วัดจริยธรรม
คำ�อธิบาย
1) การป้องกันการทุจริต -คำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ สร้ า งความ
ตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตขนาดใหญ่
หรือแม้การทุจริตเพียงเล็กน้อยก็ตาม (WGI)
-เน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (มาตรฐาน
กลางจริยธรรม)
2) การมีส่วนร่วมของ -ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และรับรู้ข่าวสาร
ประชาชน
ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ (Global Integrity
Index, มาตรฐานกลางจริยธรรม)
3) การสร้างวัฒนธรรม -สร้างจิตสำ�นึกต่อต้านการทุจริต สร้างกลไก
ทีม่ จี ริยธรรมและกลไก และการเรียนรูร้ ว่ มกันในการตรวจสอบถ่วงดุล
ตรวจสอบ
(รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช., มาตรฐาน
กลางจริยธรรม)
-การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจ
สอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.)
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จากตาราง 10 ซึ่งประมวลดัชนีชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรม
ของราชการไทยทั้ง 7 แหล่ง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณธรรม และ
จริยธรรมได้ทงั้ หมด 11 ประการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำมาประกอบการออกแบบ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั หลัก และตัวชีว้ ดั ย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยราชการไทย โดยผู้วิจัยประยุกต์กรอบแนวคิดการออกแบบ
ตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั ย่อยจากหลักจริยธรรมในการบริการสาธารณะ (Ethics
in Public Service) ของ Carol W. Lewis และ Stuart C. Gilman (2005)
และการประเมินผล A Vision for Ethics Program Management:
Benchmarking Success ในวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2010
ซึง่ สรุปแนวคิดอย่างสังเขปได้วา่ ในการสร้างเครือ่ งมือประเมินคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์การ ซึง่ เป็นประเด็นทีม่ คี วามเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง
เพือ่ ให้มคี วามครบถ้วนรอบด้าน จะต้องเน้นไปทีพ่ จิ ารณาทีก่ ฎระเบียบ
ขององค์การ (Ethics Laws) และภาคปฏิบัติงาน (Regulations) ของ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
อันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน
ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การพัฒนาเครือ่ งมือวัดประเมินความมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมขององค์การสามารถน�ำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กับหน่วยงานราชการไทยนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัด
คุณธรรม และจริยธรรมทัง้ 11 ประการ จากหน่วยงานราชการไทย 7 แหล่ง
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประมวลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดคุณธรรม และ
จริยธรรม โดยแบ่งออกเป็นมิติ 3 ด้านประกอบกันไป (ตามภาพ 1)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) นโยบายที่ชัดเจน หมายถึง การที่ผู้บริหารของหน่วยงาน
หรือองค์การ ได้ก�ำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาด้านคุณธรรมและ
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จริยธรรมให้ชดั เจนและมีการประกาศใช้อย่างทัว่ ถึง เป็นทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจ
ทั่วกันถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในที่ท�ำงาน พฤติกรรม
การติดต่อประสานงาน การให้บริการต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสม
สะท้อนมาตรฐานจริยธรรมกลางที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย พร้อมทั้ง
ก� ำ หนดบทลงโทษหากพบและพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า ท� ำ ผิ ด ต่ อ มาตรฐาน
จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานทางวิชาชีพของหน่วยงาน
2) การจั ด การทรั พ ยากร หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารหรื อ
หน่วยงานได้มีการจัดสรรทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้) เพื่อมุ่งป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ และส�ำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ
และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยมขององค์การหรือหน่วยงาน
เช่น การจัดโครงการอบรมส่งเสริมความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์
การสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดโปง (Whistleblowing) ขั้นตอนและ
ช่องทางการส่งเสริมการให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ จริยธรรม ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง
และอื่นๆ เป็นต้น
3) การควบคุมตรวจสอบภายใน หมายถึง การที่องค์การ
หรือหน่วยงานทุม่ เทกับการลดการขัดกันในผลประโยชน์ไม่ให้เกิดขึน้ ใน
องค์การหรือหน่วยงาน มีมาตรการหรือกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปง
พฤติกรรม โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจทีส่ อ่ ไปในทาง
ที่ผิดต่อกฎหมายและแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการ
เปิดเผยกระบวนการขัน้ ตอนเพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชันอย่างระแวดระวัง
มีกระบวนการขั้นตอนปกป้องผู้ถูกกล่าวหาและพยานที่ยุติธรรมและ
ปลอดภัย มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อสาธารณะ รวมถึง
การมีกลไกตรวจสอบ ติดตามการบรรลุเป้าหมายตามผลสัมฤทธิข์ องงาน
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การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม
ยึดมั่นหลักวิชาชีพ

นโยบายที่ชัดเจน

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม
และถูกกฎหมาย

การจัดสรรทรัพยากร

ใฝหาความรู
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การปองกันการทุจริต

การควบคุมตรวจสอบภายใน

การมีสวนรวมของประชาชน
การสรางวัฒนธรรมที่มจี ริยธรรม
และกลไกตรวจสอบ

ภาพ 1: ประมวลตัวชี้วัดคุณธรรมและจริยธรรม
ของหน่วยราชการไทย 7 แหล่ง ตามกรอบ 3 มิติ
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จากฐานคิดข้างต้น ในที่นี้จะได้น�ำเสนอตัวชี้วัดหลัก และ
ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการ
ไทยที่สัมพันธ์กับกรอบทั้งสามมิติข้างต้น (ตามตาราง 12) ซึ่งสามารถ
อธิบายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. มิติกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน และ
การรับรู้เข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันองค์การจะต้องก�ำหนด
นโยบาย กฎระเบียบด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน
มีการตอบแทน และลงโทษทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ และเป็นไปอย่างเสมอหน้า
เท่าเทียม ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 3 ประเด็น ดังนี้
1) ตัวชี้วัดหลักแรก คือ ก�ำหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม และจริยธรรมทีช่ ดั เจน หมายถึงการก�ำหนด
นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติอย่าง
ไม่ขัดแย้ง รวดเร็ว มีความตระหนักรับรูร้ ่วมกัน และยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามแนวหลักคุณธรรมและจริยธรรมในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสามารถก�ำหนดดัชนีชี้วัดย่อยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดย่อยแรก คือ มีนโยบาย กฎระเบียบที่ชัดเจน
และเป็นที่รับรู้ และเข้าใจกันทั่วไปในองค์การ
กล่าวคือ มีการก�ำหนดนโยบาย และกฎระเบียบ
มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม อย่างชัดเจน เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยจะต้องประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกันทุกหน่วยงานในองค์การ
1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สอง คือ มีกระบวนการสื่อสารภายใน
องค์การอย่างเป็นระบบครบถ้วน
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กล่าวคือ มีการก�ำหนดวางแผนให้เกิดกระบวนการ
สือ่ สารในหน่วยงาน เพือ่ สร้างการประสานงาน ร่วมมือ
รับรูแ้ ละปฏิบตั ริ ว่ มกันในองค์การ ป้องกันความเข้าใจ
คลาดเคลือ่ น สับสน เข้าใจผิด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การผิดทิศผิดทางของฝ่ายปฏิบัติงาน
2) ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ ผู้บริหารก�ำหนดแผน ส่งเสริม และ
การบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม และ
จริยธรรมในองค์การสัมฤทธิ์ผล จ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
และบังคับใช้จากฝ่ายบริหารอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ได้แก่
2.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ าม คือ ผูบ้ ริหารเห็นความส�ำคัญ และ
ควบคุมการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หมายถึง
ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย
กฎ ระเบียบอย่างเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด เพื่อให้
หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามบรรทัดฐาน
คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน
2.2 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ ี่ คือ ผูบ้ ริหารจัดงบประมาณสนับสนุน
ให้เกิดโครงการให้สามารถปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม หมายถึง มีการวางแผนจัดสรรงบ
ประมาณเพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิบั ติ ง านตามหลั ก
คุณธรรม และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทาง
ปฏิบัติ
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2.3 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ ห ้ า คื อ มี ก ารมอบรางวั ล และให้
บทลงโทษตามหลักการคุณธรรม และจริยธรรมที่
เหมาะสม กล่าวคือ จัดให้มกี ารมอบรางวัลเพือ่ สร้าง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจต่ อ กลุ ่ ม บุ ค คลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านตาม
นโยบายคุณธรรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการบังคับใช้
บทลงโทษทั้งทางวินัย และทางปกครองต่อบุคลากร
ที่ละเมิดจริยธรรม
3) ตัวชี้วัดหลักที่สาม คือ ส่งเสริม สร้างการรับรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
โดยก�ำหนดดัชนีย่อย 1 ประการ ได้แก่
3.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีห่ ก คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถี
ครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หมายถึง การสร้างความตระหนักรับรู้ และเชือ่ มัน่ ใน
วิถปี ระชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
เพื่อลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และ
การเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันเนื่อง
มาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมี
การรณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรูร้ ว่ มกัน
ในคุณค่าของหลักการประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ
และอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยใ์ นฐานะทรงเป็น
พระประมุข ซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ
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2. มิติกรอบการจัดการทรัพยากร เพื่อให้องค์การหรือ
หน่วยงานสามารถจัดสรรทรัพยากร ในการป้องกันส่งเสริมและพัฒนา
ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และส�ำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึน้
กับสมาชิกในองค์การ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยม
ขององค์การหรือหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่
4) ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ี่ คือ การจัดงบประมาณทีเ่ พียงพอในการสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักรูห้ ลักคุณธรรมและจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน ประกอบด้วยชี้วัดย่อย 1 ประการ คือ
4.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ จ็ด คือ มีการจัดงบประมาณสนับสนุน
ทรั พ ยากร และพั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักและเข้าใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
เพียงพอ หมายถึง การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และเข้าใจ
การปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึง
มีการการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่าย
ปฏิบตั งิ านให้มคี วามพร้อม และความเข้าใจทีท่ นั สมัย
ทันต่อเหตุการณ์
5) ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ า้ คือ การส่งเสริมกระบวนการสือ่ สารภายใน
องค์การ และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ประเด็น ได้แก่
5.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีแ่ ปด คือ มีมาตรการส่งเสริมการสือ่ สาร
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีแผนการ
สร้างการสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานอย่าง
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เป็นระบบ เพือ่ ลดข้อพิพาท ขัดแย้ง และเกิดแนวทาง
ปฏิบัติ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
5.2 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ ก้า คือ มีมาตรการส่งเสริมการประสาน
งานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง มีการ
เปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธา
จากประชาชน เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ
และสร้างการประสานในแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
5.3 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ คือ ส่งเสริมการเข้าถึงการร้องเรียน
ตรวจสอบด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง
มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน
ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้
งานสะดวก และเข้าถึงได้งา่ ยจากภาคประชาชน การ
ใช้การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการ
ปิดช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
3. มิติกรอบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการยึดถือ
แนวทางการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะ หน่วยงาน
ควรมีมาตรการหรือกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปงพฤติกรรม โครงการ
การจัดสรรงบประมาณ การกระท�ำผิดต่อกฎหมายและหลักความชอบธรรม
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกลไกปกป้องคุม้ ครอง
ผูก้ ล่าวหาและพยานในกรณีทจุ ริต คอร์รปั ชัน เพือ่ สร้างให้เกิดความศรัทธา
และความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการทีห่ น่วยงานจะต้องมีมาตรการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิของงานทีจ่ ะต้องบรรลุตามเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั ก�ำหนด
ดัชนีหลักตามกรอบนี้ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
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6) ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ ก คือมีการเปิดเผยการใช้จา่ ยงบประมาณ และ
กลไกติดตามตรวจสอบ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ย่อยไว้ 1 ประเด็น คือ
6.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ เอ็ด คือ มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ ย
งบประมาณทีเ่ ป็นรูปธรรม หมายถึง เพือ่ ส่งเสริมการ
ยึดประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ งั้
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้อง
มีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอนการจัดท�ำงบประมาณ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
7) ตัวชีว้ ดั หลักทีเ่ จ็ด คือ มีกลไกปกป้องคุม้ ครองทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยานในการปิดโปง (Whistleblower) ข้อมูลทุจริต
ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้
7.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ สอง คือ มีมาตรการในการตรวจสอบ
ติดตามภายหลังใช้จา่ ยงบประมาณ กล่าวคือ หลังจาก
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ จะต้ อ งมี ม าตรการ และ
ระบบที่สามารถในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง
เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบที่รอบด้าน เพื่อ
ให้สามารถติตดามผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้
7.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สิบสาม คือ มีมาตรการปกป้องข้อมูล
คุ้มครองความปลอดภัยให้คนที่เปิดเผยข้อมูลทุจริต
ทัง้ ภายใน และภายนอกหน่วยงาน หมายถึง เพือ่ สร้าง
ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดุล
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หน่วยงานราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุม้ ครอง
ผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยต่อทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยาน
8) ตัวชี้วัดหลักที่แปดคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก�ำหนด
ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น คือ
8.1 ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ บิ สี่ คือ มีกฎกติกา มาตรา การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือ นอกจากการ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การมุ่งปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ก็นับเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
8.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สิบห้า คือ ระบบที่ใช้ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานยึดหลักความเป็นธรรม หมายถึง
ในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานยึดหลักความเป็นธรรม
ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือใช้ระบบอุปถัมภ์ เพือ่ ให้เกิด
ความเสมอภาค เทีย่ งธรรมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในการที่
จะกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
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ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดหลักและดัชนีชี้วัดย่อย สามารถประมวลสรุป
ได้ตามตาราง 11 ดังนี้
กรอบการประเมิน
1. นโยบายที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดหลัก
1. กำ�หนดนโยบายกฎ
ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ด้ า น
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดย่อย
1. มีนโยบาย กฎระเบียบ
ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้
และเข้ า ใจกั น ทั่ ว ไปใน
องค์การ
2. มีกระบวนการสือ่ สาร
ภายในองค์การอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน
2. ผู้บริหารกำ�หนดแผน 3. ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความ
ส่งเสริม และการบังคับใช้ สำ�คัญ และควบคุมการ
นโยบายและกฎระเบียบ บังคับใช้กฎระเบียบอย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่งครัด
4 . ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ
ประมาณสนับสนุนให้เกิด
โครงการให้ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
คุณธรรม และจริยธรรม
5. มีการมอบรางวัลและ
ให้ บ ทลงโทษตามหลั ก
ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมที่เหมาะสม
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ตาราง 11: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดย่อย
ตามการออกแบบกรอบการประเมินทั้งสามมิติ
คำ�อธิบาย
การกำ�หนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม
ต้องมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยจะต้องประกาศให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน
กระบวนการสื่อสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน
เคร่งครัด เพือ่ ให้หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามบรรทัดฐานคุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายคุณธรรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการบังคับใช้บทลงโทษทัง้ ทาง
วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม
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กรอบการประเมิน

ตัวชี้วัดหลัก
3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้
การปกครองในระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัดย่อย
6. สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในวิถีครรลองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

2. การจัดการทรัพยากร 4. จั ด งบประมาณที่
เพี ย งพอในการสร้ า ง
ความเข้าใจและตระหนัก
รู้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมภายในหน่วย
งาน
5. ส่งเสริมกระบวนการ
สื่อสารภายในองค์การ
และประสานความร่วม
มื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายนอก

7. มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนทรัพยากร และ
พั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ
สร้างความตระหนักและ
เข้าใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเพียงพอ
8. มี ม าตรการส่ ง เสริ ม
ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น
หน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น
ระบบ
9. มีมาตรการส่งเสริมการ
ประสานงานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก
10. ส่งเสริมการเข้าถึงการ
ร้องเรียนตรวจสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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คำ�อธิบาย
เพือ่ ลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบตั ิ จากการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ
รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ
ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ
เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด
อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามพร้ อ ม และ
ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

มีแผนการสร้างการสือ่ สารประสานงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพือ่
ลดข้อพิพาท ขัดแย้ง และเกิดแนวทางปฏิบตั ิ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน
เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค
ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด
ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
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กรอบการประเมิน
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดย่อย
3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้ 11.มีการเปิดเผยข้อมูล
จ่ า ยงบประมาณ และ การใช้จา่ ยงบประมาณที่
กลไกติดตามตรวจสอบ เป็นรูปธรรม
7 . มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง 12. มีมาตรการในการ
คุ้ ม ครองทั้ ง ผู้ ก ล่ า วหา ตรวจสอบติดตามการใช้
และพยานในการปิดโปง จ่ายงบประมาณ
(Whistle Blower) ข้อมูล
ทุจริต
13. มีมาตรการปกป้อง
ข้ อ มู ล คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยให้คนทีเ่ ปิดเผย
ข้ อ มู ล ทุ จ ริ ต ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
8. การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ อง 14. มีกฎกติกา มาตรการ
งาน
ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ
15. ระบบที่ ใช้ ใ นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานยึดหลักความเป็นธรรม
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คำ�อธิบาย
เพือ่ ส่งเสริมการยึดประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ ง้ั รวมถึง
การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน
การจัดทำ�งบประมาณ สัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง และเผยแพร่ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบที่สามารถ
ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ
ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษได้

เป็นการสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดุล หน่วยงาน
ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยต่อทัง้ ผูก้ ล่าวหา
และพยาน
การทำ�งานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น
ที่ตั้งโดยที่ไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนสำ�คัญ
ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานต้องยุตธิ รรม ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือใช้ระบบ
อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
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วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน
ตามที่มีการน�ำเสนอดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรมหลัก
และตัวชี้วัดย่อย ซึ่งจะท�ำให้สามารถประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยงานราชการไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในล�ำดับถัดมา จะเป็นการ
น�ำเสนอวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ประเมินคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ
ตัวชี้วัดที่ออกแบบไว้
ผู้วิจัยได้ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้กรอบแนวคิด
เรือ่ งความเชือ่ มโยงระหว่างคุณธรรมส่วนบุคคลและบรรทัดฐานคุณธรรม
ทางสังคมของแทงนีย์ สติววิค และมาเชค (2007) และทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (1958) ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ว่า ทั้งคุณธรรม
(moral) และจริยธรรม (ethic) ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มนุษย์เรียนรู้ และพัฒนาหลักคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบบรรทัดฐาน
ที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ
ส�ำหรับประเด็นคุณธรรมซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของ
ความมีมโนธรรมส�ำนึกส่วนบุคคล ทว่า แทงนีย์ สติววิค และมาเชค
ได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจว่า คุณธรรมหรือคุณงามความดีประจ�ำใจของ
แต่ละปัจเจกบุคคลมีสว่ นสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับบรรทัดฐานความมีคณ
ุ ธรรม
มากหรือน้อยตามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลคนนั้นอาศัยอยู่
เช่นเดียวกับประเด็นจริยธรรม ตามแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิรก์ ทีว่ า่ ระดับจริยธรรมของมนุษย์มลี กั ษณะสัมพัทธนิยม (relativism)
มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาระดับจริยธรรมด้วยกระบวนการทาง
ปัญญา ซึง่ ระดับพัฒนาการจริยธรรมนัน้ มีความสัมพัทธ์ไปตามระดับวุฒิ
ภาวะ กล่าวคือ การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (moral reasoning) ของมนุษย์
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มาจากการได้รับชุดข้อมูลใหม่ๆ ตามประสบการณ์ชีวิต และพัฒนา
ไปตามวัย ตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่สังกัด
เมือ่ ปัจเจกบุคคลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
นอกเหนือไปจากจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละ
วิชาชีพ ยังต้องค�ำนึงถึงมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติขององค์การหรือ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ องค์การ
หรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการก�ำหนด
มาตรฐานจริยธรรมกลางไว้แล้วดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น มีภาระหน้าทีจ่ ะต้อง
พัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น ป้องกันการใช้ทรัพยากรของ
องค์การและสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ตัดช่องทาง
การคอร์รปั ชัน การแสวงหาประโยชน์สว่ นตน และหยุดการสร้างความขัดแย้ง
ในผลประโยชน์ (Conflict of Interests) สะท้อนให้เห็นความมีคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์การหรือหน่วยงานทีป่ กป้องผลประโยชน์องค์การ
และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)
ที่ไม่เลือกข้าง ฝ่ายใด หรือพรรคพวกของใครเป็นที่ตั้ง
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว เมือ่ ปรับมาใช้เป็นตัวชีว้ ดั คุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย จึงให้ความส�ำคัญกับการประเมิน
คุณธรรม และจริยธรรมอย่างรอบด้านใน 3 มิติ ได้แก่ หนึง่ พิจารณามิติ
กฎ ระเบียบ มาตรการทางคุณธรรม และจริยธรรมทีห่ น่วยราชการนัน้ ๆ
ซึง่ ส่งผลต่อระดับคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ทีส่ งั กัด กล่าวคือ เมือ่ หน่วยงานมีความย่อหย่อน บกพร่องต่อบรรทัดฐาน
การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
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คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงเอือ้ ให้
เกิดการทุจริตได้โดยง่าย สอง พิจารณาประเมินในมิตกิ ารยึดถือคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ซึง่ จะสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของบรรทัดฐานคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยงาน
ราชการที่สังกัดได้ ประการสุดท้าย มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หน่วยงาน โดยจะพิจารณาการเปิดช่องต่อการเข้าถึงการร้องเรียน
ตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานราชการ
เหตุนกี้ ารออกแบบตัวชีว้ ดั คุณธรรม และจริยธรรม ผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอเกณฑ์การประยุกต์ใช้มาตรวัดพฤติกรรมคุณธรรม และจริยธรรมแบบ
Core Competencies And Behavioral Indicators โดยแบ่งมาตรวัด
ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต�ำ่ กว่าทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึง
ระดับที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม
ในองค์การ และถึงแม้ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้ง
ในมาตรการบรรทัดฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วน
ในหน่วยงาน ขาดความชัดเจนในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่อง
เอือ้ ให้เกิดการทุจริตโดยง่าย ไม่มกี ารส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี หรือไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเมื่อเกิดกรณี
บกพร่องต่อหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�ำเป็นต้อง
รับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่ ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และ
การตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน
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2. ระดั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต้ อ งปรั บ ปรุ ง หมายถึ ง
หน่วยราชการในระดับนี้ แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบทีช่ ดั เจน ครบถ้วน
แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีความลักลั่น ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบัติ การใช้ระบบเส้นสาย
แบบที่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�ำผิด
ส�ำหรับหน่วยงานราชการในระดับนี้ จะต้องปรับปรุงส่วนของการจัดการ
ทรัพยากร และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ หมายถึง หน่วยงาน
ราชการที่มีนโยบายคุณธรรม และจริยธรรมที่ชัดเจน มีการบังคับใช้ที่
ครบถ้วนเหมาะสม แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ
ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วน
ผูน้ ำ� องค์การทีจ่ ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่ การตามสายบังคับบัญชา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี หมายถึง หน่วยราชการ
ที่มีนโยบายชัดเจน มีการบังคับใช้ที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เชิงรุกอย่างมีบรู ณาภาพในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียภายนอกร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน
และลงโทษผู้ปฏิบัติที่ละเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม
แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดความยั่งยืนยาวนาน
ควรต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ งและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้
ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
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5. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยี่ยม หมายถึง หน่วยงาน
ราชการที่มีกฎระเบียบ มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยาน
ทีช่ ดั เจน มีการจัดการทรัพยากร และตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถสร้างกรอบคุณธรรม และจริยธรรมเชิงรุกในมิตวิ ฒ
ั นธรรมองค์การ
ได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดท�ำมาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
จากมาตรวัดคุณธรรม และจริยธรรม ที่นำ� เสนอ ผู้วิจัยจึงได้
ก�ำหนดเกณฑ์น�้ำหนักคะแนน เพื่อให้สะดวกต่อการให้คะแนนและ
การประมวลผล ออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ไม่ ป รากฎระบบกฎหมาย กติ ก ารองรั บ แม้ ป รากฏ
แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการใช้งานในทางปฏิบัติ
ปรากฏระบบกฎหมาย กติการองรับ แต่ไม่ครบถ้วน
1 คะแนน
แม้ครบถ้วนแต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เหมาะสม
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน แต่ไม่สามารถบังคับใช้
2 คะแนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน มีประสิทธิภาพในการ
3 คะแนน
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

0 คะแนน

4 คะแนน ครบถ้วน บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำ�เสมอ
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยก�ำหนดไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านภายในองค์การ เพือ่ ประเมินระดับการรับรู้
และสนองตอบต่อประเด็นคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติที่มีต่อกฎระเบียบ นโยบายขององค์การ รวมถึง
ประเด็นการฝึกอบรมบุคลากร กระบวนการรับรูแ้ ละเข้าใจ
ในการสื่อสารภายในองค์การ
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกที่
มีตอ่ องค์การ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการมีสว่ นร่วม
ในเข้าถึงการร้องเรียน ตรวจสอบ
3. ข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ส�ำหรับวิธกี ารได้ขอ้ มูล สามารถใช้การเก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face
Interview) และจะมีการค�ำนวณตามล�ำดับขัน้ ตอนเพือ่ ประมวลผลคะแนน
จะเห็นได้วา่ การประเมินตัวชีว้ ดั หลัก และตัวชีว้ ดั ย่อยคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยงานราชการไทยมีความซับซ้อน และมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ เพือ่ น�ำเสนอให้เห็นภาพรวม จะขอก�ำหนดเครือ่ งมือ
เกณฑ์ วิธีการวัดคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย รวมถึง
ตัวแบบค�ำถามของตัวชีว้ ดั ต่างๆ เอาไว้ตามทีแ่ สดงในตาราง 12 ด้านล่าง

212

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตาราง 12: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�ำถาม
เกณฑ์คะแนน และทีม่ าของข้อมูลประเมินคุณธรรม และจริยธรรม
ของหน่วยงานราชการไทย

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

1. กำ�หนดนโยบาย
กฎระเบี ย บปฏิ บั ติ
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มีนโยบาย กฎระเบียบ
ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้
และเข้ า ใจกั น ทั่ ว ไปใน
องค์การ

คำ�ถาม

(1) หน่ ว ยงานมี ก าร
กำ� ห น ด ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
มาตรการทางคุณธรรม
และจริ ย ธรรมที่ ชั ด เจน
หรือไม่
(2) กฎระเบียบ มาตรการ
คุณธรรม และจริยธรรม
เป็นที่รับรู้ และมีความ
เข้าใจตรงกันหรือไม่
2) วางแผน ส่งเสริม และ (3) หน่วยงานมีนโยบาย
การบังคับใช้นโยบายและ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
ประสิทธิภาพ
และจริยธรรมหรือไม่
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ภายใน/
เอกสาร
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คำ�ถาม

2. ผู้บริหารกำ�หนด
แผน ส่งเสริม และ
การบังคับใช้นโยบาย
แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความ
สำ�คัญ และควบคุมการ
บังคับใช้กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

(4) ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วาม
สำ�คัญ และกวดขันในการ
บั ง คั บ ใช้ ม าตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่
( 5 ) มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณที่ ใ ห้ เ กิ ด
โครงการทีป่ ฏิบตั งิ านตาม
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมหรือไม่ อย่างไร
(6) หน่วยงานมีมาตรการ
มอบรางวัลให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ
งาน หรื อ หน่ ว ยงานที่
ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมหรือไม่
(7). หน่ ว ยงานมี ก าร
ลงโทษผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ละเมิดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่
(8) การลงโทษทางวินัย
หรือทางปกครอง ยึดตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
5) มีการมอบรางวัลและ
ให้บทลงโทษตามหลักการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม
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3. ส่ ง เสริ ม สร้ า ง
การรับรูก้ ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ
เข้ า ใจในวิ ถี ค รรลอง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสร้าง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริ ย ธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนทรัพยากร และ
พั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อ
สร้างความตระหนักและ
เข้าใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเพียงพอ

(9) หน่วยงานมีโครงการ
การอบรม สัมมนา เพื่อ
สร้ า งความรั บ รู้ ความ
เข้าใจ และส่งเสริมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยหรือไม่
(10) หน่วยงานมีโครงการ
หรือจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือไม่
( 1 1 ) มี ก า ร จั ด ส ร ร
ท รั พ ย า ก ร อุ ป ก ร ณ์
งบประมาณเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ระดับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่
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คำ�ถาม

(12) มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ กั บ ส่ ว นงานต่ า งๆ
อย่ า งเสมอภาคเพื่ อ
ส่งเสริมพัฒนาการทำ�งาน
เป็ น ที ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผล
สั ม ฤทธิ์ ในการสร้ า ง
คุ ณ ค่ า วั ฒ นธรรมจริ ย ธรรมในองค์การหรือไม่
8) มี ม าตรการส่ ง เสริ ม ( 1 3 ) ห น่ ว ย ง า น มี
ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น มาตรการสร้างการรับรู้
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความสำ�คัญ
ในการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
ข่าวสารภายในหน่วยงาน
และพั ฒ นาการทำ�งาน
เป็นทีมหรือไม่
(14) หน่วยงานสร้างระบบ
หรื อ เปิ ด ช่ อ งทางให้
บุคลากรในทีมสามารถ
เสนอความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย และเสมอภาค
หรือไม่
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(15) การสื่อสารภายใน
หน่วยงานเปิดช่องทางที่
หลากหลายในการสือ่ สาร
หรือไม่
(16) หน่ ว ยงานเปิ ด
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล
ภายนอกสามารถติดต่อ
สื่อสารกับหน่วยงานได้
โดยสะดวกหรือไม่
10) ส่งเสริมการเข้าถึงการ (17) หน่วยงานมีโครงการ
ร้องเรียนตรวจสอบด้วย ฝึ ก อบรมสร้ า งการรั บ รู้
และความเข้ า ใจการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั งิ านในระบบดิจทิ ลั
ที่ทันสมัยหรือไม่
(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึ ก อบรมผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การทำ�งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำ�เสมอ
หรือไม่
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6. มีการเปิดเผยการ 11) มีการเปิดเผยข้อมูล
ใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
และกลไกติ ด ตาม ที่เป็นรูปธรรม
ตรวจสอบ

7. มี ก ลไกปกป้ อ ง 12) มี ม าตรการในการ
คุม้ ครองทัง้ ผูก้ ล่าวหา ตรวจสอบติดตามการใช้
และพยานในการ จ่ายงบประมาณ
เปิ ด โปง (Whistle
Blower) ข้อมูลทุจริต

คำ�ถาม
(19) หน่ ว ยงานเปิ ด
ช่องทาง อำ�นวยความ
สะดวกให้มกี ารตรวจสอบ
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
(20) มี โ ครงการอบรม
พั ฒ นาการรั บ รู้ สร้ า ง
เข้ า ใจให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
สำ�คัญของการเปิดเผย
ข้ อ มู ล งบประมาณต่ อ
สาธารณะหรือไม่
(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่
(22) มี ก ลไกรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์
คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
งบประมาณหรือไม่
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13) มีมาตรการปกป้อง
ข้ อ มู ล คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยให้คนทีเ่ ปิดเผย
ข้ อ มู ล ทุ จ ริ ต ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
เช่น ช่องทางและหน่วย
รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

คำ�ถาม
(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วินยั สำ�หรับกรณีตรวจพบ
ทุจริตงบประมาณหรือไม่
(24)การลงโทษกรณีตรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลื อ ก
ปฏิบัติหรือไม่
(25) มีมาตรการคุม้ ครอง
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

(26) มีมาตรการคุม้ ครอง
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่
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คำ�ถาม

8. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ 14) มีกฎกติกา มาตรา (27) หน่วยงานมีโครงการ
ของงาน
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ อบรมสัมมนา สร้างการ
ของงานที่ปฏิบัติ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความสำ�คั ญ ของการ
ปฏิ บั ติ ง านแบบมุ่ ง ผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร
15. ระบบที่ ใช้ ใ นการ (28) มีระเบียบ กติกาใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ การประเมินผลสัมฤทธิ์
งานยึดหลักความเป็นธรรม ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บุคคลชัดเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่
(29) การมอบรางวั ล
ตอบแทน ในกรณี ก าร
ปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้
ความสามารถของบุคคล
หรือไม่
(30) การลงโทษทางวินัย
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏิบตั งิ านไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามการประเมิน ยึดหลัก
ความรู้ ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่
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จากตาราง 12 แสดงเครื่ อ งมื อ การชี้ วั ด การประเมิ น
หลักคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทยที่ผู้วิจัยออกแบบไว้
สังเคราะห์ได้ตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 15 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น
การตัง้ ค�ำถามตามกรอบทัง้ สามมิตทิ งั้ สิน้ 30 ค�ำถาม โดยการให้คะแนน
จะเป็นไปตามล�ำดับตามมาตรวัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ
หน่วยงานราชการใดได้คะแนนในการประเมินผลยิ่งสูงมากเท่าไหร่
คือ การสะท้อนการมีนโยบายที่ชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากร และ
การตรวจสอบภายในหน่วยงานทีย่ ดึ โยงตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
มากเท่านั้น ทั้งนี้นับคะแนนอยู่ที่ข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
300 คะแนน ในการให้คะแนนประเมินจะน�ำมาหารกับ 3 เพื่อให้ได้
คะแนนกลับสัดส่วนเท่ากับร้อยละ100
ทั้งนี้ ถ้าแบ่งคะแนนร้อยละออกเป็น 5 กลุ่มตามมาตรวัด
ตั้งแต่ร้อยละ 0 20 40 60 80 และ100 จะพบว่าคะแนนรวม ตาม
การประเมินเกณฑ์มาตรวัดทุกตัวชี้วัดจะได้ 0 60 120 180 240 และ
300 คะแนนตามล�ำดับ
ดังนัน้ สามารถแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม และ
จริยธรรมหน่วยราชการตามมาตรวัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 60 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต�ำ่ กว่าทีพ่ งึ ประสงค์ คือ ระดับทีไ่ ม่ปรากฏว่า
มีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรมในองค์การ และถึงแม้
ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้งในมาตรการบรรทัดฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วนในหน่วยงาน ขาดความชัดเจน
ในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่องเอื้อให้เกิดการทุจริตโดยง่าย
ไม่มกี ารส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่มี หรือ
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และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�ำเป็นต้องรับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่
ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบภายในอย่าง
เร่งด่วน
2) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง คือ หน่วยราชการในระดับนี้
แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบที่ชัดเจน ครบถ้วน แต่สามารถบังคับใช้
ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คุณธรรม และจริยธรรมมีความลักลั่น
ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบตั ิ การใช้ระบบเส้นสายแบบทีเ่ ลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
ในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ส�ำหรับหน่วยงานราชการ
ในระดับนี้ จะต้องปรับปรุงส่วนของการจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 121 ถึง 180 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ คือ หน่วยงานราชการที่มี
นโยบายคุณธรรม และจริยธรรมทีช่ ดั เจน มีการบังคับใช้ทคี่ รบถ้วนเหมาะสม
แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ ยังขาดกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วนผู้นำ� องค์การ
ทีจ่ ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่ การตามสายบังคับบัญชาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 181 ถึง 240 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี คือหน่วยราชการที่มีนโยบายชัดเจน
มีการบังคับใช้ทมี่ เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพเชิงรุกอย่างมีบรู ณาภาพ
ในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก
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ร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน และลงโทษผู้ปฏิบัติ
ทีล่ ะเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม แต่ยงั ขาดการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนือ่ งกระทัง่ เกิดความยัง่ ยืนยาวนาน ควรต้องวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนือ่ งและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
5) หน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 240 ถึง 300 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยีย่ ม คือ หน่วยงานราชการทีม่ กี ฎระเบียบ
มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยานที่ชัดเจน มีการจัดการ
ทรัพยากร และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกรอบ
คุณธรรม และจริยธรรมเชิงรุกในมิตวิ ฒ
ั นธรรมองค์การได้อย่างต่อเนือ่ ง
ควรจัดท�ำมาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาออกแบบเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อใช้
ประเมินความมีคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทยที่น�ำเสนอ
ในทีน่ ี้ ได้พฒ
ั นาจากฐานคิดทีค่ รอบคลุมจากประวัตศิ าสตร์ทางความคิด
หลักปรัชญา แนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ และใช้กนั ในต่างประเทศเป็นทีย่ อมรับ
สากล และในประเทศไทย ทัง้ ทีเ่ ป็นกฎหมายหลักของประเทศ อันได้แก่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดัชนี
ที่ใช้กันในปัจจุบัน จากเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้รางวัลระดับประเทศ
และท้องถิ่นทั้งหลาย ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาความมีคุณธรรม
และจริยธรรมในทางทฤษฎีที่เป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ จะเห็นได้วา่
ข้อเสนอดัชนีพร้อมเครือ่ งมือ ค�ำถามทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเพือ่ การประเมิน
ที่ครอบคลุมนี้มีความครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทไทยที่มีการก�ำหนด
มาตรฐานจริยธรรมกลางให้ส่วนราชการไทยน�ำมาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติได้จริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการน�ำมาปรับใช้
ในการประเมินส่วนราชการไทยยกระดับให้มีได้รับการยอมรับทั่วกัน
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