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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกล้ำ

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการน�าหลกัธรรมาภิบาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การน�าธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัต ิ

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�าเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมปีระสทิธผิล	ภาครฐัจงึมกีารปรบัตัวมคีวามพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนท่ีมีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากน�าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�าเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งส�าคัญจากการด�าเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�างานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในเร่ืองดงักล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการท�าการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการน�ามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึน�ามาสูก่ารจดัท�า 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นค�าตอบและหนทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ค�ำน�ำผู้เขียน

การศึกษาวิจัยเรื่อง	ดัชนีชี้วัดคุณธรรม	และจริยธรรมนี้ 

เป็นงานศึกษาต่อเนื่องจาก	ผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ 

คณุธรรมและจรยิธรรมทีไ่ด้มกีารศกึษา	โดยได้มกีารทบทวน	และสงัเคราะห์

การพัฒนาแนวคิด	คุณธรรมและจริยธรรม	และส�ารวจแนวทางปฏิบัติ 

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ออสเตรเลยี	สหราชอาณาจกัร	ประเทศ

ฟินแลนด์	ประเทศสงิคโปร์	และประเทศเกาหลใีต้	เพือ่น�ามาเป็นฐานคดิ 

ในการพัฒนาให้ได้ดัชนีช้ีวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม	ประกอบ 

หลักธรรมาภิบาลอื่นๆ	และให้สามารถน�าไปใช้ประเมินกับส่วนราชการ

ไทยที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าท่ีให้โอกาสได้ท�า 

การศกึษา	และได้ให้ความสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาวจิยังานชิน้นี	้ 

เพื่อพัฒนาดัชนีช้ีวัดเพื่อประเมินคุณธรรม	จริยธรรม	โดยได้ทบทวน	

ปรับปรุงงานที่ได้ท�าการศึกษาก่อนหน้านี้	ให้มีความทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน	สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดการน�ามาปรับใช้ประเมินความ 

มีธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักสากลได้	

	 ผู้วิจัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์

	 มิถุนายน	2563
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

บทน�ำ

กล่าวโดยท่ัวไปได้ว่า เรื่อง “จริยธรรม” ในประเทศไทยน้ัน  

ถกูน�ามาผกูโยงกบัความเช่ือทางศาสนาให้หมายถงึ การกระท�าทีถ่กู ทีด่ี  

ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดหลักพุทธศาสนา แต่เมื่อมองประเด็นดังกล่าว 

ในมมุของบรหิารรัฐกิจ ศาสนาเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของประเดน็เรือ่งจรยิธรรม

เท่านั้น จริยธรรมถูกน�ามาใช้ในด้านบริหารรัฐกิจเพื่อที่จะเป็นกรอบ 

ในการก�ากบัการท�างานของภาครัฐ เพ่ือก�ากับข้าราชการในการปฏบิตังิาน 

อกีท ีโดยมจุีดประสงค์เพือ่ให้การท�างานของข้าราชการสามารถตอบสนอง

ต่อผลประโยชน์สขุของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพหลกัจรยิธรรมถูก 

ปัจจุบันลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และกลายเป็นวาระแห่งชาติ 

ในปี พ.ศ. 2549 อนัเป็นหลกัการพืน้ฐานเพือ่สร้างจิตส�านกึให้กบัข้าราชการ

เพือ่สร้างประโยชน์สขุให้กบัประชาชนได้เป็นอย่างด ีและเพือ่เป็นการสร้าง 

ความเชือ่มัน่และความศรทัธาให้กบัคนประชาชน เพือ่สร้างความไว้วางใจ 

ให้เกดิขึน้ระหว่างข้าราชการและประชาชน ซึง่จะท�าให้สามารถปฏบิตังิาน 
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เพือ่ส่วนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล สร้างคุณประโยชน์

มากมายให้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนี้ยังได้น�าไปสู่การจัดท�า

มาตรฐานจริยธรรมในรูปของประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

พลเรอืน โดยมคีณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนเป็นผูด้แูล รวมถงึการตัง้ 

คณะกรรมการจริยธรรมและประจ�าหน่วยราชการ (อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 

2556, 192-197)

แต่หากมองทศันะขององค์การระหว่างประเทศ จะพบว่า จริยธรรม  

หรอืความมีคุณธรรมในการท�างานนัน้นบัเป็นองค์ประกอบหนึง่ของแนวคดิ

ธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึง่คอื หลกัว่าด้วยการบรหิารจดัการ

บ้านเมืองที่ดี โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังคม  

การบรหิารปกครองท่ีดน้ัีนเป็นการปกครองหรอือภิบาลโดยอาศัยการก�ากบั  

จัดการ และควบคุมผ่านกระบวนขั้นตอนตามกฎหมายโดยต้องบริหาร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นธรรม เพือ่ท่ีจะสร้างสงัคมให้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากขึน้ เมือ่เป็น 

ดังน้ีแล้ว “จริยธรรม” ซึ่งหมายถึงหลักการที่คอยควบคุมการประพฤติ  

และการกระท�าของคนเพือ่เป็นสิง่ถกู หรอืทีเ่หมาะทีค่วร ดงัทีก่ล่าวไปแล้ว 

ข้างต้น จรยิธรรมเมือ่ถกูน�ามาใช้ในบรหิารรฐักจิหรอืการบริหารงานภาครัฐ  

คอื กรอบในการควบคมุการท�างานของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการท�างาน

โดยยึดโยงกับผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�าคัญ (ขจิต จิตตเสวี,  

2557, 11-15, 21, 56-57, 59, 60, 68) ฉะนัน้ เมือ่ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่ง 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อพัฒนาสังคมให้รุ ่งเรืองโดย 

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการบริหารร่วมภายใต้การประสานงานของภาครฐั  

หลักจริยธรรมจึงมีความเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาลในแง่ของ 

การเป็นกรอบในการควบคุมการท�างานของภาครัฐให้สามารถประสาน 

ความร่วมมือและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัว และ 
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน  

โดยบรรจุอยู่ หลัก 6 ประการของธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ซึ่งหลัก 6 ประการนั้น ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส  

การมีส่วนร่วม ส�านึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซ่ึงจริยธรรมนั้น 

เป็นหลักเดียวกันกับหลักคุณธรรม จริยธรรมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองที่ดี โดยเป็นหลักในควบคุม

การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในห้วงเวลาของการปฏริปูระบบราชการไทยทีผ่่านมา จรยิธรรม

ได้ถูกน�ามาเป็นประเด็นส�าคัญในภาคบริหารรัฐกิจไทยนับตั้งแต่ 

ได้ตราพระราชบญัญตักิารบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี2545 ในปี 2549 

ได้ถกูบรรจุเป็นวาระแห่งชาตแิละถกูบรรจลุงไปในรฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2550  

หลังจากนั้นส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ได้มีการปรับ

หลกัยทุธศาสตร์และท�าแผนต่างๆ เพือ่บรรจุดงักล่าวเข้าไปในโครงสร้าง 

ระเบียบ และหลักการต่างๆ ของหน่วยราชการทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ปัจจุบัน (ร่างเสร็จเม่ือวันท่ี 

29 มกราคม พ.ศ. 2559) ก็ได้มกีารบรรจุประเด็นเรื่องจรยิธรรมเขา้เปน็

ประเด็นส�าคัญในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก�ากับการกระท�าของท้ัง

นักการเมืองและข้าราชการเพื่อที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ประชาชน 

ได้ในทีส่ดุ และเพือ่ควบคมุปัญหาเรือ่งการคอร์รปัชนัทีย่งัคงมอียูใ่นวงการ

ราชการ ซึ่งจะท�าให้เงินภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือประชาชน

อย่างแท้จรงิ แต่ถงึกระนัน้ปัญหาท่ีตามมาของหลักการดงักล่าวมักจะเป็น 

เรือ่งในเชงิปฏบิตั ิเพราะในเชงิความคดิทฤษฎนีัน้ค่อนช้างสมเหตสุมผล  

แต่พอในเชิงปฏิบัติมักจะมีปัญหาตามมาในเชิงรูปธรรมว่าการกระท�า

แบบไหนถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกจริยธรรม หรือหลักจริยธรรมแบบ 
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ขึน้บนฐานเจตนา หรอืคิดบนฐานผลลัพธ์ของการกระท�า หลกัจรยิธรรม

แบบไหนถงึจะเป็นหลกัจรยิธรรมพืน้ฐานทีจ่ะสามารถน�าไปสูป่ฏบิตัไิด้จรงิ  

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักจริยธรรมได้ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้และ 

การเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติของภาครัฐไทย 

ตามที่ได้ไล่เลียงเบื้องต้น แต่กระนั้น ก็ยังมีปัญหายังหาค�าตอบไม่ได้ 

ซึง่การตอบดังกล่าวอาจน�าพาไปสูร่ปูแบบในเชงิรปูธรรมทีส่ามารถน�าไป 

สู่การปฏิบัติได้ในที่สุด 

เพือ่ให้เกดิความมจีริยธรรมทีด่ใีนการปฏิบัติราชการ ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน ก�าหนดค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ 

ความซ่ือสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้  

ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้รับ

การตอบรบัและเข้าใจกนัในทางปฏิบตันัิก รวมทัง้ ความมจีรยิธรรมและ

คณุธรรมนัน้มักจะทกึทกัเข้าใจว่าเป็นเร่ืองของการผิดวนิยัราชการเท่านัน้ 

ซึ่งท�าให้เกิดความสับสน ดังน้ัน ในการศึกษาน้ีจึงจ�าเป็นต้องเริ่มด้วย 

การแยกแยะท�าความเข้าใจถึงความหมายของค�าต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ไม่ว่าจะเป็นค�าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จากนั้นจะได้กล่าวถึง 

หลักการแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรม รวมตลอดถึงการค้นหา 

และประมวลเพือ่พฒันาดัชนชีีว้ดั คณุธรรมและจรยิธรรมเพ่ือประโยชน์

ในการใช้งานในส่วนราชการรัฐไทยต่อไป ท้ังนี้ จะได้แยกการน�าเสนอ

ออกเป็นสองส่วนใหญ่ทีเ่กีย่วข้อง คอื ส่วนแรก จะว่าด้วยคณุธรรม และ

ส่วนที่สอง จะว่าด้วยจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 
คุณธรรมและธรรมำภิบำล

นยิำม ควำมหมำยของคณุธรรมและค�ำทีเ่กีย่วข้อง

ในปัจจุบันค�าว่า “คุณธรรม” และกระแสความคิดเกี่ยวกับ

คุณธรรมได้ถูกน�าไปใช้กับหลายเรื่องราวหลายมิติในสังคม เช่น ในทาง 

การเมอืง การศกึษา ศาสนา และการบรหิารท้ังในภาคเอกชนและภาครฐั 

หรือแม้แต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติของปัจเจกชน แต่มีคนจ�านวนน้อย

เท่านัน้ทีเ่ข้าใจถึงความหมาย ความคดิ หรือทฤษฎขีองค�าว่า “คณุธรรม” 

ทัง้ในวถิไีทยและวถีิสากลอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถน�ามาปรบัใช้กบั 

เรื่องราวและมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ค�าว่า “คุณธรรม” ในภาษาไทยนี้แปลมาจากค�าภาษาอังกฤษ

สองค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคียงกนัและใช้สลับกนัไปมาคอื ค�าว่า “Virtue” 

และ “Merit” ค�าแรกตามพจนานกุรม ฉบบัราชบญัฑติยสถาน พ.ศ. 2554  
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คุณธรรม บัญญัติให้ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพ 

คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ และเป็นคุณความดี 

ที่สอดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐานความถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรผิด  

ของสังคม (ราชบัณฑิต, 2556; Merriam-Webster Dictionary Online, 

2017) ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ 

1. ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 

ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทาง

วฒันธรรม ประเพณหีลกักฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชีพ

2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�าไม่ควรท�า และอาจกล่าว

ได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อท่ีถูกน�ามาปฏิบัติ

เป็นนิสัย เช่น ความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ 

รับผิดชอบ ฯลฯ 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนด

ความหมายของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ 

เป ็นความดีงาม เป ็นมโนธรรม เป ็นเครื่องประคับประคองใจ 

ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน 

ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน  

เป็นสิ่งที่ต ้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น และเหมาะสมกับ 

ความต้องการในสังคมไทย (กิตติยา โสภณภไคย, 2553, น.113-114; 

ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.114)
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ส่วนคณุธรรม ทีม่าจากค�าว่า “Merit” นัน้1 ตามพจนานกุรมของ

เมอร์เรยีมและเวบสเตอร์ นยิามให้หมายถงึ คณุลักษณะ และพฤติกรรม

ท่ีสมควรแก่การให้ได้รับรางวัล (Merriam-Webster Dictionary Online, 

2017) ความดีงามของคนที่มีความรู้ดี ความสามัคคี ความประพฤติดี 

ท�าให้คนมีคุณภาพ ใช้เป็นคุณสมบัติ และใช้ในการเลือกคนให้ท�างาน 

จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าได้มีการน�าความหมายของคุณธรรมนี้ มาผูกโยง

ใช้กบัการให้คุณให้โทษในการบริหารงานบุคคลทัว่ไป (ส�านกัพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรม, 2554, น.114)

นอกจากนี้ยังพบว่า คุณธรรม มีความเกี่ยวข้องกับค�าอื่นๆ 

มากมาย เช่น จริยธรรม (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป)  

จรรยาบรรณ ศลีธรรม ความซือ่สตัย์ และธรรมาภบิาล ดงัสามารถประมวล 

อย่างคร่าวๆ ดังนี้

 จริยธรรม (Ethics) 

“คุณธรรม” ยังมีความเก่ียวข้องกับค�าว่า “จริยธรรม” ซึ่ง

พจนานุกรมของเมอร์เรียมและเวบสเตอร์ นิยามให้หมายถึง ชุดของ

หลกัการกระท�าความดสี�าหรบับคุคล และกลุ่มบคุคล บ่งบอกว่าอะไรถกู  

หรอือะไรผดิ อะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า สามารถแยกแยะความถกูและผิด 

ออกจากกันได้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญาข้อคิด และธรรมที่เป็น

ข้อประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของ

มนษุย์ ซ่ึงเกิดขึน้จากธรรมชาตขิองมนษุย์เอง ทีรู่จ้กัใช้เหตแุละผลตดัสนิใจ 

เลือกได้ถูกต้อง (Merriam-Webster Dictionary Online, 2017) ซึ่งจะได้

กล่าวโดยละเอียดในส่วนที่สองต่อไป

1  เป็นท่ีน่าประหลาดใจว่า พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติ ไม่ได้บัญญติัให้ค�านยิาม
ค�าว่า “Merit” ไว้แต่อย่างใด จึงไม่ได้หยิบยกมาอธิบายในที่นี้ 
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นอกจากนี้ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

ได้ก�าหนดความหมายของ “จริยธรรม” ว่าหมายถึง กรอบหรือแนวทาง

อันดีงามที่พึ่งปฏิบัติ ซ่ึงก�าหนดไว้ส�าหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี 

ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด�ารชีวิต (กิตติยา โสภณภไคย, 

2553, น.113-114)

จรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional 
Ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือ

ประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทาง

วชิาชพี ใช้ความรู ้มอีงค์กรหรอืสมาคมควบคมุความประพฤตทิีผู่ป้ระกอบ

อาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 

ชือ่เสียงและฐานะของสมาชกิ อาจเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กไ็ด้  

และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล

ในแต่ล่ะกลุ่มวิชาชีพ

ศีลธรรม (Moral)

ศลีธรรม หมายถงึ ความประพฤตทิีด่ทีีช่อบ ดีงาม และเว้นจาก 

การท�าความช่ัว โดยถือว่า ศีล อันหมายถึง การเว้นช่ัวหรือเว้นจาก 

ข้อห้าม ส่วนธรรม หมายถึง ประพฤติดี หรือท�าตามค�าแนะน�าสั่งสอน 

ศลีธรรมจงึมกีารใช้งาน ในลกัษณะทีเ่น้นทัง้การกระท�าด ีและการหลกีเลีย่ง 

การกระท�าชั่ว (ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.143-144)
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ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ความซือ่สตัย์ หมายถงึ การประพฤตติรง โดยยดึถอืความจรงิ 

ไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ ไม่ปิดบงัอ�าพรางสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ไม่ป้ันน�า้เป็นตวั 

ไม่คดโกง (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557)

ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ธรรมาภบิาล หมายถึง การจดัการปกครอง การบรหิารปกครอง 

การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การก�ากับดูแลที่ดี  

อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (process) และระบบ (system)  

ซึง่องค์การหรอืสังคมได้มกีารปฏบัิตหิรอืด�าเนนิการ (operate) ครอบคลมุ

ในประเด็นหลักที่ได้น�ามาปรับใช้ในประเทศไทย 10 หลักการ ได้แก ่ 

หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(Participation) หลักนติธิรรม (Rule of law) หลกัความโปร่งใส (Transparency)  

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักฉันทามติ (Consensus  

Oriented) หลกัความถูกต้อง ความเสมอภาค ยตุธิรรม เทีย่งธรรม (Equity) 

หลกัการกระจายอ�านาจ และหลกัความสามารถรบัผดิชอบได้ (Account-

ability) (ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.144-145; UNDP)2

2  หลกัการธรรมาภบิาลนี ้ในปัจจบุนัได้มกีารขยายความครอบคลุมไปหลายหลักการ  
มีการเพิ่มเติมไปตามแต่วาระและความเหมาะสมของแต่ละองค์การ เริ่มจาก  
6 หลกัการ จนกลายมาเป็น 10 หลกัการทีปั่จจบุนันี ้มกีารใช้กนัอย่างหลากหลาย 
เช่น มีการเพิ่มเติมรวมถึง การมียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ (UNDP) ความสามารถ
ท�านายได้ (Predictability) (ADB) ความสามารถในการขจัดและป้องกันคอร์รัปชัน 
(ธนาคารโลก) การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
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ระบบอปุถมัภ์ (patronage system) หรอืบางคนเรยีกว่า ระบบ

เล่นพรรคพวก (spoils system) ระบบเลอืกทีร่กัมกัทีชั่ง (favoritism) อาศยั

ความรู้จักมักคุ้น ชอบพอกันทางการเมืองหรือระบบวงศาคณาญาติ  

(nepotism) นั้น เป็นระบบที่อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับ  

“ระบบคุณธรรม” (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมภาคประชาชน, 

2555) ในการบริหารงานบุคคล ในการพิจารณา สรรหา เลือกสรร  

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต�าแหน่งมักจะไม่ค�านึงถึงความรู้ 

ความสามารถเป็นเกณฑ์ การไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้าน 

การเลือกสรรคนเข้าท�างานและโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร 

ในหน่วยงาน ไม่มคีวามมัน่คงในงานทีท่�า การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง

หรือผู้อื่นที่มีอ�านาจมากกว่าบริการประชาชน และการใช้อิทธิพลทาง 

การเมอืงเข้ามาแทรกแซงกจิการภายในหน่วยงาน (วธัน ีตรทีอง, 2544, 

น.7; Chandler and Plano, 1982, p. 269; Cutchin, 1981, p. 90)

ควำมเป็นมำของคุณธรรม

ระบบคุณธรรมในฐานะระบบหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่ประเทศต่างๆ ใน

ทวีปยุโรปก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่และเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม  

ประเทศรสัเซยีหรอืประเทศเยอรมนีในทกุวันน้ีเป็นประเทศแรกทีน่�าเอา

ระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการในระหว่างกลางศตวรรษท่ี 18  

และความเป็นระบบราชการสมยัใหม่ของเยอรมนดีงักล่าวมานีไ้ด้มีอทิธพิล

อย่างมากต่อประเทศยุโรป ในเวลาต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้หยิบยืม 

ตัวแบบระบบราชการของประเทศรัสเซียเข้ามาใช้หลังจากการปฏิวัต ิ

ในปี ค.ศ. 1789 และหลังจากนัน้ในช่วงทศวรรษ 1850 ประเทศองักฤษ 
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กเ็ป็นอีกประเทศหนึง่ทีน่�าเอาระบบคณุธรรมมาใช้ ส�าหรบัประเทศสดุท้าย

ในบรรดาชาติอุตสาหกรรมชั้นน�าทั้งหลายที่น�าระบบคุณธรรมมาใช้  

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1883 (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล,  

2530, น. 44) 

ภายหลังการลอบยิงประธานาธิบดี James A. Garfield ซึง่ถกู

เดก็หนุม่ยงิเสยีชวิีต สาเหตเุพราะคบัแค้นใจในระบบอปุถมัภ์ของราชการ 

ในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคที่การบริหารงานบุคคลตามระบบ

อปุถมัภ์ในสหรัฐอเมริกาเสือ่มถอยสดุๆ นบัต้ังแต่มกีารใช้บรหิารงานภาครฐั 

ตามระบบอุปถัมภ์ (Spoils System) เป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี 

แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson 1829-1837) โดยยึดถือแนวคิด

ส�าคัญ 2 แนวคิด แนวคิดแรกคือ “ถ้าเป็นผู้ชนะแล้ว จะได้ครอบครอง 

ข้าวของของเชลยทัง้หมด (To the victor belong the spoils)” และแนวคดิ

ท่ีสองคือแนวคดิทีว่่า งานราชการเป็นงานง่ายๆ คนท่ัวไปซึง่มสีตปัิญญา

ปกติท่ัวไปก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจ แนวคิดทั้งสองนี ้

รวมกนัก่อให้เกดิระบบอุปถมัภ์ในการบริหารงานบคุคลภาครฐั กล่าวคอื  

เมือ่ฝ่ายการเมอืงชนะเลอืกตัง้เข้ามาเป็นฝ่ายบรหิารกจ็ะมกีารปรบัเปลีย่น

ตัวบุคคลซึง่ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการประจ�า โดยน�าทมีงานของตนเองเข้ามา  

และจะมกีารเปลีย่นแปลงข้าราชการประจ�าทกุคร้ังภายหลงัการเลือกตัง้ใหม่  

ซึง่ในระยะยาวจะมผีลท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานของระบบราชการโดยรวม 

ด้อยประสทิธภิาพ ภายหลังอสัญกรรมของประธานาธบิดเีจมส์ การ์ฟีลด์  

(James A. Garfield) รองประธานาธิบดีชาร์ลส อาร์เธอร์ (Charles A. 

Arthur) ซ่ึงขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีแทนจึงได้ด�าเนินการปฏิรูป

ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเสียใหม่โดยการออกพระราชบัญญัติ 

Pendleton Act ในปี ค.ศ.1883 โดยน�าหลักคุณธรรม (Merit principle) 

มาใช้กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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หลักกำรคุณธรรม

กฎหมายเพนเดิลตันได้วางรากฐานหลักคุณธรรมไว้ให้กับ 

การบรหิารงานในภาครฐัจนถงึปัจจบุนันี ้ประกอบด้วย 4 คุณลกัษณะ คือ

1) หลักความรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง  

การยดึถอืความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลเข้าท�างาน 

แต่งตัง้ โยกย้าย การเล่ือนต�าแหน่ง โดยเลอืกผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งมากท่ีสุดโดยบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม

ตามเกณฑ์มากกว่า เพือ่ให้ได้คนทีเ่หมาะสมกบังานจริงๆ (put the right 

man to the right job) 

2) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity)  

หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ผูม้คีณุสมบตัทิกุคน (open to all) อย่างเท่าเทียมกนั 

ในการสมัครเข้ารับราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุเนื่องจาก 

ฐานะ เพศ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา ความเสมอภาคทางโอกาสในที่นี ้

นอกจากจะหมายถึงความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับราชการแล้ว  

ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน 

(equal pay for equal work) และความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเร่ือง  

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งโอกาสในการได้รบัการคดัเลอืกในการฝึกอบรม โอกาส

ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน 

3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure) 

หมายถงึ หลักประกนัการปฏบิตังิานในระบบราชการให้แก่ข้าราชการว่า  

จะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกล่ันแกล้ง หรือถูกให้ออกจากงานโดย

ปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมืองช่วยให้
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ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงานหน่วยงานพยายาม

ท�าให้บุคคลที่เข้ามาอยู่กับหน่วยงาน มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในเรื่อง

การอาชีพ เงินเดือน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ ประกันมิให้

ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) 

หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง

การปฏบิตัภิารกจิของข้าราชการ หรอือยู่ภายใต้อิทธพิลของนกัการเมือง 

หรือพรรคการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการเป็นเสมือนเครื่องมือของ

รฐับาลในการน�านโยบายไปสูภ่าคปฏบิตัซ่ึิงโดยหลกัการแล้ว ต้องท�างาน

อย่างเตม็ก�าลังความสามารถ และต้องมคีวามเป็นกลางในทางการเมอืง  

แต่ข้าราชการกจ็ะต้องได้รบัการปกป้องมใิห้ถกูแทรกแซงโดยอ�านาจอทิธพิล 

ใดๆ ในทางการเมือง (ส�านักงานข้าราชการพลเรือน, 2550, น. 2-6)

หลกัคณุธรรมทัง้ 4 ประการข้างต้น กลายเป็นแนวความคดิหลกั 

(Core Concepts) ในการน�าเอาระบบคุณธรรมเข้าไปใช้กับการบริหาร

งานบคุคลในภาครัฐของประเทศต่างๆ แม้ว่าระบบคณุธรรมมพีฒันาการ 

อนัยาวนานเพยีงใด และการน�าไปใช้ในหลายประเทศในระยะเวลาต่อมา 

นัน้จะท�าให้ลกัษณะของระบบคณุธรรมมรีายละเอียดแตกต่างกันออกไป 

ตามปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศนัน้ๆ เพียงใดกต็าม แต่แนวความคดิหลัก (Core Concepts) 

จะไม่แตกต่างกันมากนัก (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530, น. 45)

จากหลักการของระบบคณุธรรมดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ได้ถกูก�าหนด 

ไว้ในพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 42 

เพื่อเป็นหลักในการบริหารบุคคลภาครัฐ มีกล่าวคือ 
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มาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้ค�านึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

(1)  การรบับคุคลเพ่ือบรรจเุข้ารบัราชการและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ต้องค�านึงถงึความรูค้วามสามารถของบคุคล ความเสมอภาค  

ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

(2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์และ

ประสทิธภิาพขององค์กรและลกัษณะของงาน โดยไม่เลอืก

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�าแหน่ง และ 

การให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม

โดยพจิารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤต ิและ

จะน�าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง

มาประกอบการพิจารณามิได้

(4)  การด�าเนนิการทางวนิยั ต้องเป็นไปด้วยความยตุธิรรมและ

โดยปราศจากอคติ

(5)  การบรหิารทรพัยากรบคุคลต้องมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง  

(ส�านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม, 2554, น.148-149)
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หลักคุณธรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการเมื่อมาใช้ใน 

การบริหารงานบุคคล ได้แก่

1)  การคัดกรองบุคคลเข้ารับราชการด้วยวิธีการสอบแข่งขัน  

จะท�าให้ระบบราชการได้บุคคลท่ีมีความสามารถมา 

ปฏิบัติงาน

2)  การส่งเสริมให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีดี มีเกียรติ  

สร้างหลกัประกนัเรือ่งรายได้ เงนิเดอืนทีม่มีาตรฐาน มคีวามมัน่คง 

ในการด�ารงอาชีพรบัราชการ มกีฎเกณฑ์ กตกิาทีม่มีาตรฐาน

เดียวกัน จะเป็นกลไกในการปกป้องคนดี มีความสามารถ 

และดึงดูดคนประเภทดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ

3)  การใช้หลักความเสมอภาค ท�าให้ข้าราชการได้รับสิทธ ิ

อย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รับการปฏิบติัจากองค์กรในเรือ่ง

ต่างๆ เช่น การแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

4)  หลักความเป็นกลางทางการเมือง การประกันสถานะของ

ข้าราชการให้ปลอดจากการเมือง ในทางหน่ึงคือไม่เข้าไป

ยุ่งเก่ียวกับการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเมือง 

และในอีกทางหนึ่ง คือ การกีดกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามา

แสวงหาประโยชน์จากข้าราชการให้ใช้อ�านาจไปในทางที่ 

ผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่นักการเมืองและผู ้ อ่ืน  

ซึ่งมาตรการนี้จะท�าให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

อย่างอสิระ เพือ่ประโยชน์ของราชการและประชาชนอย่าง

เตม็ความสามารถ (Stahl, 1936 อ้างถงึใน นพ ศรบีญุนาค, 

2539, น.11) หลกันีใ้นประเทศไทยใช้มาตัง้แต่มกีารปรบัใช้ 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476
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การด�าเนินงานบางประการ ในกระบวนการบรหิารงานบคุคล

ภาครัฐ ซึ่งสมควรจัดการด�าเนินงานภายใต้หลักของระบบคุณธรรม  

ซึ่งการด�าเนินงานเหล่านั้น ได้แก่

1)  การจ้างแผนก�าลังคน

2)  การก�าหนดต�าแหน่ง

3)  การก�าหนดค่าตอบแทน

4)  การสรรหาและการคัดเลือก

5)  การพัฒนาบุคลากร

6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

7)  การเลื่อนต�าแหน่ง

8)  การโอนหรือย้าย

9)  ขวัญและวินัย

10) การพ้นจากราชการ ระบบบ�าเหน็จ บ�านาญ  

(กระทรวงยุติธรรม, 2556, น.26-27)

ความท้าทายต่อหลักคุณธรรม

ในทางการบริหารงานภาครัฐตามหลักคุณธรรม มิใช่สิ่งท่ี

สามารถปฏบิตัไิด้อย่างง่าย ท้ังนี ้นบัตัง้แต่ได้น�าหลกัคุณธรรมมาใช้ พบว่า  

ต้องประเผชญิกบัความท้าทายสองประการส�าคญั ด้วยการท่ีส่วนราชการ

ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนั ได้แก่ 

เรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียเปรียบทางสังคม และการให้

โอกาสแก่เพศหญงิในการเติบโตในส่วนราชการ ดังสามารถอธบิายได้ ดังนี้ 
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1) ระบบชว่ยเหลอืผูเ้สยีเปรยีบทางสงัคม (Affirmative  
Action: AA)

ต้ังแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ระบบคุณธรรมได้ถกูโจมตกีนั

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ปัญหาของความไม่เสมอภาค 

ในทางโอกาสของการเข้ารบัราชการ ถึงแม้ความเสมอภาคในทางโอกาส

ของการเข้ารบัราชการจะเป็นหลกัการท่ีของระบบคุณธรรม แต่ในโลกของ 

ความเป็นจรงิแล้ว หลักการดงักล่าวน้ีไม่ได้เกดิขึน้จริง เหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้

เพราะว่า โดยธรรมชาตแิล้ว มนษุย์ไม่ได้มคีวามเสมอภาคกัน ซึง่เกิดจาก

หลายปัจจัย เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาสในทางการศึกษา 

เป็นต้น ระบบคุณธรรมไม่เคยน�าพากบัสภาพทีเ่ป็นจรงิเหล่านี ้เมือ่เป็นเช่นนี้  

ความเสมอภาคในทางโอกาสภายใต้ระบบคุณธรรมจงึเป็นเรือ่งทีค่่อนข้าง

เพ้อฝัน และในทางกลับกันตัวระบบคุณธรรมเองยังกลายเป็นอุปสรรค

ส�าคญัทีท่�าให้ความเสมอภาคในทางโอกาสไม่สามารถเกดิขึน้ สภาพเช่นนี้  

จงึท�าให้เกดิแนวความคดิระบบราชการทีม่ลีกัษณะความเป็นตวัแทนขึน้มา 

เป็นกรอบการบรหิารงานบคุคลแบบใหม่ โดยมรีะบบช่วยเหลอืผูเ้สยีเปรยีบ 

ทางสังคม (Affirmative Action) เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดความเสมอ

ในทางโอกาสมากขึ้น โดยมีวิธีการที่ขัดแย้งกับระบบคุณธรรม กล่าวคือ 

เป็นการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ชดเชยให้คนทีม่สีถานะด้อยกว่าในสงัคมมีความ

เท่าเทยีมกบัผูท้ีไ่ด้เปรยีบทางสงัคมเพ่ิมมากข้ึน (เชีย่วชาญ อาศวุฒันกลุ,  

2530, น. 46-55)

2) เพดานกระจก (A Glass Ceiling)

นอกจากนี้ ในอีกมิติหนึ่งการน�าระบบคุณธรรมมาใช้กับ 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหา  

A Glass Ceiling หรอืเพดานกระจก ซ่ึงเป็นวลีเปรยีบเปรย ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 
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ก�าแพงหรือเพดานที่กีดกันความก้าวหน้าของผู้หญิง หรืออุปสรรค 

ที่มองไม่เห็นที่ท�าให้ผู้หญิงยังไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสังคมได้

อย่างเท่าเทียมกับเพศชาย (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, 2559) จากการศึกษา

ความเท่าเทียมทางเพศในกลุ่มประเทศต่างๆ โดยธนาคารโลก (World 

Bank) พบว่า ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยู่ทั่วโลก และ

โดยเฉพาะในการจ้างงานและการเลือ่นขัน้ตามระบบราชการ (Hierarchy) 

ซึง่เท่ากบัเป็นการไม่ให้ความนับถอืต่อผลการท�างานและความสามารถ

ของบุคคลอันเป็นสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคุณลักษณะ

ทางเพศของบุคคลนั้นๆ (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2554) ซึ่งขัดแย้งกับ 

หลักการส�าคัญของระบบคุณธรรมอย่างชัดเจน ในบริบทโลกปัจจุบันที่

มีการให้ความส�าคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการ

ยอมรบัในเรือ่งสทิธมินษุยชน แม้ผูห้ญงิจะได้รบัโอกาสมากขึน้กว่าในอดตี  

แต่ปัญหาดงักล่าวกย็งัคงมใีห้เหน็อยูท่ัว่ไป ซึง่ถอืเป็นความท้าทายส�าคญั

ของการระบบคณุธรรมมาใช้กบัการบรหิารงานบคุคลภาครฐัต้องผ่านไป 

ให้ได้

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในต่างประเทศ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  

เป็นภารกจิทีอ่งค์การกลางด้านการบรหิารงานบคุคลของประเทศต่างๆ 

ล้วนให้ความส�าคญั ในทีน่ี่จะได้อธบิายถงึความเป็นมา การจดัโครงสร้าง

องค์การ และบทบาทภารกิจในด้านพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของ 3 ประเทศ

ทีว่างรากฐานเก่ียวกบัระบบคณุธรรมและมวิีวฒันาการในการพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ 

สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย ดังนี้
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1) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1833 โดยสภาคองเกรส (Congress)  

ได้ออกกฎหมาย “The Pendleton Act” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ปฏิรูประบบบรหิารงานบคุคลในหน่วยงานของรฐับาลให้ปลอดจากระบบ

อุปถัมภ์ โดยได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกว่า 

“The Civil Service Commission (CSC)”

ในระยะเร่ิมก่อตั้ง The Civil Service commission ท�าหน้าที่

ควบคมุกฎ ระเบียบ ในการคดัเลอืกบคุคลเขา้ท�างานเพือ่ให้เป็นไปตาม

ระบบคุณธรรม และต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 ได้พัฒนางานในเรื่อง 

การควบคมุตรวจสอบการจ้างทัง้ระบบ และรบัผดิชอบพจิารณาอุทธรณ์

ด้วย แต่บทบาทและอ�านาจหน้าที่ทั้งสองอย่างดังกล่าวของ The Civil 

Service Commission มีลักษณะขัดแย้งกันเอง เพราะเป็นทั้งผู้ออก

กฎ (rule maker) ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตัดสินใจด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ 

สภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูประบบราชการ “The Civil Service 

Reform Act” (CSRA) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมา

แทน The Civil Service Commission รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่

(1)  ส�านกังานบรหิารบคุคล (Office of Personnel Management 

or OPM) ท�าหน้าทีใ่นด้านการก�าหนดนโยบาย จดัระเบยีบ

และระบบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
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(2)  คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม (Merit System Protection  

Board or MSPB) ท�าหน้าทีใ่นการปกป้องและควบคมุดแูล

ให้การบริหารงานบคุคลในภาครัฐเป็นไปตามหลกัการของ

ระบบคุณธรรม

(3)  คณะกรรมการด้านแรงงานสมาพันธ์ (Federal Labor  

Relations Authority or FLRA) ท�าหน้าทีเ่ชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการต่างๆ กับองค์การ

ข้าราชการกลุ่มต่างๆ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรกลางท�าหน้าที่ในการบริหาร

งานบุคคลด้านวินัย ได้แก่ Merit System Protection Board (MSPB) 

เป็นองค์กรอิสระในลกัษณะกึง่องค์กรตลุาการ (Quasi-Judicial Agency) 

ในฝ่ายบรหิาร ท�าหน้าทีเ่สมอืนผูพ้ทิกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการ

ประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน 3 คน ซึง่ประธานาธบิดเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธาน

กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา  

มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี ส�าหรบับทบาทหน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการ 

พิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่

(1)  ท�าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ (appeals function) 

(2)  ศกึษาวจิยัการพฒันาระบบคณุธรรม (merit system studies)

(3)  พจิารณาผลการด�าเนนิการท่ีกระทบต่อระบบคณุธรรม (review  

the significant action) ของส�านกังานการจดัการงานบคุคล
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ทัง้นี ้โดย MSPB ยงัมพีนัธกจิในด้านอืน่ๆ อกีด้วย ได้แก่ ตดิตาม

ตรวจสอบการด�าเนินการที่ส�าคัญของส�านักงานการจัดการงานบุคคล 

ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม รับฟังและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากผล 

การด�าเนนิการทางวนิยัของหน่วยงานต่างๆ ของรฐั รบัฟังและวินจิฉยักรณี

ท่ีน�าเข้าสูก่ารพจิารณาจากส�านกังานให้ค�าปรกึษาเฉพาะ (special counsel) 

ในกรณกีล่าวหาเกีย่วกบัการกระท�าทีฝ่่าฝืนระบบคุณธรรม และกรณีอ่ืนๆ 

ท่ีถกูหยบิยกขึน้มาภายใต้อ�านาจการตัดสนิของคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และระบบคุณธรรมใน 

หน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ศกึษาว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มกีารด�าเนินการ 

ที่ผิดไปจากหลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีของ MSPB เกี่ยวกับวินัย

ข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ค�าวินิจฉัย 

ซึง่ The Civil Service Commission ได้พจิารณาแล้วและต้องเป็นเงือ่นไข

ตามท่ี The Civil Service Reform Act 1978 ก�าหนดไว้เท่านัน้ และส่วนใหญ่ 

การอุทธรณ์มักเป็นเรื่องของโยกย้าย การลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน  

และการอทุธรณ์ค�าตดัสนิของ Office of Personal Management (OPM) 

ในเรื่องเกี่ยวกับการออกจากราชการ การปฏิเสธการรับเข้าท�างานใหม่  

และการเลกิจ้างพนกังานทีอ่ยูใ่นช่วงทดลองงาน เป็นต้น ซ่ึงการวนิจิฉยั

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ให้ถือเป็นท่ีสุด  

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ และยังเป็นค�าส่ังทางปกครอง 

ซึ่งข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ศาลชัน้ต้นของรฐับาลกลาง (Federal District Court) โดยศาลจะพจิารณา

เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
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2) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียก่อตั้งหน่วยงานท�าหน้าที่พิทักษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการของประเทศ คือ The Public Services  

and Merit Protection Commission (PSMC) โดยมีโครงสร้างภายใน

คณะกรรมการท่ีท�าหน้าที่ด้านวินัย คือ The Public Services และ  

The Merit Protection Commission ซึ่งหน่วยงานทั้งสองนี้จะดูแล

ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ (agency) ที่เป็นส่วนราชการระดับกรม 

(Department) และหน่วยงานอิสระของรฐั คณะกรรมการทัง้สองคณะนี้

จะได้รบัแต่งตัง้จากผูส้�าเรจ็ราชการ (Governor General) และมวีาระด�ารง

ต�าแหน่ง 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะมีการจัดโครงสร้างองค์กร 

ทีม่หีน่วยธุรการแยกออกจากกนั ประเทศออสเตรเลยีไม่ได้แยกหน่วยงาน 

รับผิดชอบด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นอิสระอีกหน่วยงานหนึ่ง  

ดงัเช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ได้ร่วมหน่วยงานด้านนีไ้ว้ในงานเกีย่วกับ 

หน่วยงานบริหารงานบุคคลทั้งนี้ PSMPC ซึ่งเน้นการพิจารณาในด้าน 

การส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกบัหลกัจรยิธรรม (code of conduct) อนัเป็นการให้บริการแก่

ประชาชนซ่ึงลกัษณะการท�างานเน้นการให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด 

กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม จึงเป็นการท�างาน 

ในลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) กับหน่วยงาน

ของรัฐเพื่อพัฒนาส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงาน 

การบรหิารงานภาครฐั การด�าเนนิงานของ PSMPC แม้จะเป็นความอสิระ  

แต่ค�าตัดสินไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม 

เมือ่เจ้าหน้าทีร่ฐัไม่พอใจค�าตดัสนิของ PSMPC ในเร่ืองการพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรมก็สามารถไปใช้สิทธิฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้

36



3) การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของ
ประเทศสหราชอาณาจักร

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1885 โดยได้ก่อตั้ง The Civil Service  

Commissioners (The Commissioners) เป็นคณะกรรมการทีรั่บผดิชอบ 

เก่ียวกับการรักษาหลักปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้ง

ข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งการแข่งขันที่

เสรีและยุติธรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 The Commissioner มีบทบาท 

เพิ่มขึ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินข้ออุทธรณ์ในคดีท่ีเก่ียวกับความถูกต้อง

เหมาะสม (propriety) และมโนธรรม (conscience) ในการปฏิบัต ิ

ราชการภายใต้กฎหมาย The Civil Service Code ทั้งนี้ ข้าราชการ 

ผูไ้ม่ได้รบัความเป็นธรรมต้องได้รบัการเยยีวยาภายในหน่วยงานของตน  

ในสหราชอาณาจกัร นอกจากจะม ีThe Commissioners ดแูลพิทกัษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการแล้ว ยังได้ก่อตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่ง 

ที่ชื่อว่า The Civil Service Appeal Board (CSAB) ท�าหน้าที่พิจารณา

เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการอังกฤษด้วย

ส�าหรบัการจดัโครงสร้างองค์กรในด้านการพิทักษ์ระบบคณุธรรมนัน้  

มีองค์ประกอบและสถานภาพของคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่  

1) The Commissioners ได้รับการแต่งตัง้จาก The Crown ไม่มสีถานภาพ 

เป็นข้าราชการ และมคีวามอสิระจากรฐับาล และปลอดจากการควบคมุ

โดยฝ่ายบริหาร 2) คณะกรรมการ CSAB ไม่มีสังกัดกระทรวงใด  

แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งในส�านักนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารโดย 

คณะกรรมการถาวร ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและรองประธาน

คณะกรรมการ 2 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ารงต�าแหน่ง 

2 วาระติดต่อกัน เพื่อความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้า

ฝ่ายบริหารอันหมายถึงนายกรัฐมนตรี
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ในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ The Commissioners  

และ CSAB นั้น ทั้งสองต่างเป็นหน่วยงานที่สหราชอาณาจักรก่อตั้งขึ้น

ให้ท�าบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกับการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการ 

แต่เรือ่งทีจ่ะน�ามาสูก่ารพจิารณาของสองหน่วยงานนีมี้ความแตกต่างกัน  

ดังนี้

(1) เรื่องที่ The Commissioners จะรับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่

ข้าราชการเหน็ว่าตนถกูบงัคบัให้ปฏบิติัในสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม  

ขดัต่อหลกัจรยิธรรม ขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืหลกัวชิาชพี และการปฏบิตัิ

หน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น

(2) ส�าหรบัเรือ่งที ่CSAB จะรบัพจิารณา ได้แก่ เรือ่งทีข้่าราชการ

ทีเ่กีย่วกบัการถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ การถกูระงบั 

ค่าตอบแทนในกรณีท่ีต้องออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุหย่อน 

ความสามารถ รวมถึงกรณีการถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ที่ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

การด�าเนนิการให้เป็นไปตามค�าตดัสนิของ CSAB นัน้ เม่ือ CSAB  

ตดัสนิว่าค�าสัง่หน่วยงานต้นสงักดัไม่เป็นธรรม จะมีวิธดี�าเนินการ 2 ประการ 

คือ ประการท่ีหนึ่งจะใช้วิธีให้ค�าแนะน�า (recommend) ให้หน่วยงาน 

ต้นสงักดัพจิารณารับข้าราชการผูน้ัน้กลบัเข้าท�างานตามเดิม แต่ค�าแนะน�า

ดงักล่าวไม่ผกูพันให้หน่วยงานต้นสงักัดต้องปฏบิตัติาม และประการทีส่อง 

ในกรณหีน่วยงานต้นสงักดัไม่ยอมปฏบิตัติามค�าแนะน�า CSAB จะพจิารณา 

จ่ายเงินค่าชดเชย (compensation) ให้กับผู้รับรอง โดยเงินที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากรัฐบาล (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.13-17) 
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โดยสรปุ จากศกึษาระบบพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของของประเทศ

แม่แบบทัง้ 3 ประเทศข้างต้น พบว่า ทกุประเทศความส�าคญักบัการพทิกัษ์

ระบบคุณธรรมในระบบราชการ แต่ทั้งสามประเทศก็มีการจัดรูปแบบ 

และสถานภาพขององค์กรที่แตกต่างกัน (ตาราง 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการจดัวางสถานหน่วยงานทีท่�าหน้าทีพ่ทิกัษ์ระบบคณุธรรมกล่าว คอื 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักรได้แยกหน่วยงาน

พิทักษ์ระบบคุณธรรมนี้เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียที่หน่วยงานด้าน

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ซ่ึงประเทศไทยก็มีการจัดรูปแบบหน่วยงานด้าน 

การพทิกัษ์ระบบคณุธรรมกบัคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในรปูแบบ

เดียวกับประเทศออสเตรเลีย (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.20) 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

 ตาราง 1 : สรุปเปรียบเทียบระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ประเภท ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย

กลไก Merit System Protection Board (MSPB) มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
1) The Commissioners
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB)

The Public Services and Merit 
Protection Commission (PSMC) 
โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ 
ท่ีท�าหน้าท่ีทางวินัย คือ The Public  
Services และ The Merit Protection  
Commission

ที่มา ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 3 คน  
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี

-The Commissioners มทีีม่าจากการแตง่ตัง้โดย 
The Crown ท�าใหไ้มม่สีถานภาพเปน็ขา้ราชการ 
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร

- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร 
2 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถ
ด�ารงต�าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันท�าให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ 
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ส�าเร็จราชการ  
(Governor General) และมีวาระ
ด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี

อำานาจหน้าที่ (1) ท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการด�าเนนิการทางวนิยัของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ 

(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม

(3) พิจารณาผลการด�าเนินการที่กระทบ
ต่อระบบคุณธรรม ของส�านักงาน 
การจัดการงานบุคคล

ทั้ง The Commissioners และ CSAB นั้น  
ต่างมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คณุธรรมในระบบขา้ราชการ แตเ่รือ่งทีจ่ะน�ามา
สูก่ารพจิารณาของสองหนว่ยงานนีแ้ตกต่างกนั 
กล่าวคือ เรื่องที่ The Commissioners จะรับ
พิจารณาได้แก่ เร่ืองที่ข้าราชการเห็นว่าตน 
ถกูบังคับใหป้ฏบิติัในสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย ขดัตอ่
หลักจริยธรรม ขัดต่อหลักวิชาชีพ เป็นต้น  
ส่วนเรื่องที่ CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ 
เรือ่งท่ีขา้ราชการถกูลงโทษทางวนัิย รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

สง่เสรมิการบรหิารสาธารณะอย่าง
มปีระสทิธภิาพตามหลกัจรยิธรรม
โดยมลีกัษณะการท�างานทีเ่นน้การ
ให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด
กฎระเบยีบบงัคบัในแบบ Partner-
ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ด�าเนนิงานของ PSMPC แมจ้ะเปน็
ความอสิระ แตค่�าตดัสินไมเ่ดด็ขาด
และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)

สถานภาพหน่ วยงานกั บ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจาก 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เป็นหนว่ยงานอสิระตา่งหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลภายใต้ช่ือ PSMPC

   ที่มา: ดัดแปลงมาจากวัธนี ตรีทอง. (2544). 	 	 	 	 สถานภาพและบทบาทด้านพทิกัษ์ระบบคุณธรรมของ	ก.พ., น. 13-20.
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ประเภท ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย

กลไก Merit System Protection Board (MSPB) มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
1) The Commissioners
2) The Civil Service Appeal Board (CSAB)

The Public Services and Merit 
Protection Commission (PSMC) 
โดยมีโครงสร้างภายในคณะกรรมการ 
ท่ีท�าหน้าท่ีทางวินัย คือ The Public  
Services และ The Merit Protection  
Commission

ที่มา ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 3 คน  
ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี

-The Commissioners มทีีม่าจากการแต่งต้ังโดย 
The Crown ท�าใหไ้มม่สีถานภาพเปน็ขา้ราชการ 
และปลอดจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร

- CSAB มีการบริหารโดยคณะกรรมการถาวร 
2 คน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถ
ด�ารงต�าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันท�าให้มีความ
เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากหัวหน้าฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะ 
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ส�าเร็จราชการ  
(Governor General) และมีวาระ
ด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี

อำานาจหน้าที่ (1) ท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์จาก
ผลการด�าเนนิการทางวนิยัของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ 

(2) ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบคุณธรรม

(3) พิจารณาผลการด�าเนินการที่กระทบ
ต่อระบบคุณธรรม ของส�านักงาน 
การจัดการงานบุคคล

ทั้ง The Commissioners และ CSAB นั้น  
ต่างมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คณุธรรมในระบบข้าราชการ แตเ่รือ่งทีจ่ะน�ามา
สูก่ารพจิารณาของสองหนว่ยงานนีแ้ตกตา่งกนั 
กล่าวคือ เรื่องที่ The Commissioners จะรับ
พิจารณาได้แก่ เรื่องที่ข้าราชการเห็นว่าตน 
ถกูบงัคบัใหป้ฏิบติัในสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย ขดัตอ่
หลักจริยธรรม ขัดต่อหลักวิชาชีพ เป็นต้น  
ส่วนเรื่องท่ี CSAB จะรับพิจารณานั้น ได้แก่ 
เรือ่งท่ีขา้ราชการถกูลงโทษทางวนัิย รวมถึงกรณี
การถูกห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่
ข้าราชการมีสิทธิตามกฎหมาย

สง่เสรมิการบรหิารสาธารณะอย่าง
มปีระสิทธภิาพตามหลักจรยิธรรม
โดยมลีกัษณะการท�างานทีเ่นน้การ
ให้ค�าแนะน�ามากกว่าการก�าหนด
กฎระเบยีบบงัคบัในแบบ Partner-
ship กับหน่วยงานของรัฐ (การ
ด�าเนนิงานของ PSMPC แมจ้ะเปน็
ความอิสระ แตค่�าตดัสนิไมเ่ดด็ขาด
และไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐ)

สถานภาพหน่ วยงานกั บ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นหน่วยงานอิสระต่างหากจาก 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เป็นหนว่ยงานอิสระต่างหากจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เป็นหน่วยงานเดียวกับหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลภายใต้ช่ือ PSMPC

   ที่มา: ดัดแปลงมาจากวัธนี ตรีทอง. (2544). 	 	 	 	 สถานภาพและบทบาทด้านพิทกัษ์ระบบคณุธรรมของ	ก.พ., น. 13-20.

ในต่างประเทศ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย

การพทัิกษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการไทยมมีาแต่ช้านานแล้ว  

และมีพัฒนาการเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งสามารถน�าเสนอออกเป็น

ช่วงเวลาได้ 5 ช่วงเวลา ดังนี้ 

1) ยุคก่อตั้งระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2435-2506) 

การน�าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ของประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

การบรหิารราชการไทยจากระบบจตสุดมภ์เป็นระบบกระทรวง ทบวง กรม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัว รัชกาลที่ 5 ในปี 

พ.ศ. 2435 แต่การเปล่ียนแปลงในระยะเริม่แรกนี ้ยงัไม่ได้มกีารวางรปูแบบ 

งานบริหารบุคคลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน บรรดากระทรวง ทบวง กรม

ต่างๆ บรหิารงานกนัเป็นเอกเทศ จนกระทัง่ในสมยัรชักาลพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ให้ม ี

การจัดระบบงานบริหารบุคคลภาครัฐให้เป็นแบบแผน มีความทันสมัย 

จงึทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพยกร่างระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนเพื่อในการบริหารราชการใน พ.ศ. 2468 ซึ่งถือว่า 

เป็นปีแห่งการวางรากฐานการบรหิารงานบคุคลภาครฐัไทย เมือ่แล้วเสรจ็ 

จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 นี้  

ถือเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของการใช้ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย 

โดยถือว่าการรับราชการเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักการ

ความเสมอภาคในโอกาส ข้าราชการทุกคนต้องได้รับเงินเดือนตาม

บญัชเีงนิเดอืนกลาง ข้าราชการพลเรอืนมลีกัษณะเป็นข้าราชการประจ�า  

การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้ยึดถือหลักความรู้ความสามารถ  

โดยมกีารจดัระเบยีบการบริหารงานบคุคลอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลกัการ 
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ของระบบคุณธรรม และมี “คณะกรรมการการรักษาพระราชบัญญัติ” 

หรอืเรยีกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” เป็นองค์กรบรหิารงานบคุคลกลางท�าหน้าท่ี

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังเมื่อ 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2476  

จงึเปลีย่นชือ่องค์กรนีเ้ป็น “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เรียกโดยย่อ  

ว่า ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

การท�าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในระบบราชการ

ของ ก.พ. ในช่วงต้นนั้น มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจอย่างมาก กล่าวคือ  

ควบคุมการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการพลเรือน (ไม่ใช่

ข้าราชการทหาร) อนัประกอบด้วยบุคคลทีร่บัราชการในกระทรวง ทบวง 

กรมฝ่ายพลเรือน รวมทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ�าที่

มีระบบการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการพลเรอืนวิสามญั ข้าราชการพลเรอืนฝ่ายพาณชิย์ ข้าราชการ

พลเรอืนในพระองค์ ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรอืน

ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการธุรการในกระทรวงยุติธรรมและอัยการ 

2) ยุคพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
(พ.ศ. 2507-2534)

ต่อมาขอบเขตของงานด้านการบริหารงานบุคคลกว้างขวาง

มากขึ้นประกอบกับแนวคิดการกระจายอ�านาจมีอิทธิพลต่อการบริหาร

งานบุคคล การรวมศูนย์อ�านาจด้านการบริหารงานบุคคลจึงต้องถูก 

ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่มีองค์กรแห่งอ�านาจลดหล่ันกันไปเพื่อให้การ

บริหารงานบคุคลมปีระสทิธภิาพและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยกระจายไปตาม

ประเภทของข้าราชการ เช่น คณะกรรมการข้าราชการมหาวทิยาลยั (ก.ม.)  
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คณะกรรมการต�ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.), คณะกรรมการข้าราชการคร ู(ก.ค.)  

เป็นต้น และกระจายในลักษณะการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการ

ข้าราชการกรงุเทพมหานคร (ก.ก.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

เป็นต้น ซึง่ในปี พ.ศ. 2507 ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัได้แยกตวั

ออกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน โดยมคีณะกรรมการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

พลเรอืนในมหาวิทยาลยัต่างหากจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

ซึ่งการแยกตัวของคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏ

เหตุผลในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2507 ว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นไปอย่างเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ข้าราชการต�ารวจได้แยกจาก ก.พ.  

แล้วต้ังส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) เองท�าหน้าทีเ่ป็น

องค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการต�ารวจเป็นการเฉพาะ 

โดยเหตผุลปรากฏในพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการต�ารวจ พ.ศ. 2522  

ความว่า “การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจมลีกัษณะแตกต่าง 

กับข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น จึงไม่ควรอยู่ใต้บังคับกฎหมาย

ข้าราชการพลเรอืน และควรมกีฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการต�ารวจ

โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ต�ารวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นผลดีแก่ราชการกรมต�ารวจ”

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 ข้าราชการครูซ่ึงเดิมคุรุสภา 

ท�าหน้าทีแ่ทน ก.พ. ได้แยกตวัออกจาก ก.พ. โดยม ีส�านกังานคณะกรรมการ 

ข้าราชการคร ู(ก.ค.) ท�าหน้าทีเ่ป็นองค์การกลางด้านการบริหารงานบคุคล 

ของข้าราชการครูเป็นการเฉพาะ โดยมีเหตุผลของการแยกตัวดังกล่าว

ปรากฏในพระราชบัญญตัริะเบยีบข้าราชการคร ูพ.ศ. 2523 ว่า เนือ่งจาก
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ข้าราชการครูมีเป็นจ�านวนมากและกระจัดกระจายทั่วประเทศ อีกด้วย

ลกัษณะงานและต�าแหน่งหน้าท่ีทีแ่ตกต่างจากข้าราชการพลเรือนประเภท

อ่ืนๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและระบบบรหิารการประถมศกึษาทีก่�าหนดให้ 

มอบอ�านาจการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการคร ูไปด�าเนนิงานในระดับ 

จังหวัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.21-23)

3) การก่อตั้งศาลปกครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ศาลปกครอง คือ องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ และประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชน จากการใช้อ�านาจตาม 

อ�าเภอใจของหน่วยงานของรฐั ขอบเขตของการคุม้ครองของศาลปกครองนี้  

ครอบคลุมถึงข้าราชการซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนด้วย ในกรณีที่รู้สึกว่า

ตนเองได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้อ�านาจสั่งการของ 

ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงอาจถือได้ว่าศาลปกครองเป็น

กลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในลักษณะขององค์กร

ภายนอกฝ่ายบริหารที่นอกเหนือจาก ก.พ. ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็น 

อกีช่องทางหนึง่ทีข้่าราชการผูถ้กูลงโทษใดๆ ทางวนัิยหรอืได้รบัผลกระทบ 

จากค�าสั่ง แต่งตั้ง โยกย้ายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ใช้อุทธรณ์ค�าสั่งนั้นๆ

อย่างไรกด็ ีการใช้สทิธฟ้ิองต่อศาลปกครองนัน้ไปได้อย่างจ�ากดั  

เนื่องจากอยู่ภายใต้หลักการส�าคัญท่ีว่า ศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วง 

การใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารตราบเท่าทีก่ระบวนการแก้ไขความเดือดร้อน 

ของฝ่ายปกครองยงัไม่เสรจ็กระบวนการ ฉะน้ัน ศาลปกครองจะรบัเรือ่งได้ 

45



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ก็ต่อเมื่อมีการเยียวยาของฝ่ายบริหารเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหลักการนี้ 

ได้ถูกก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.30-32) 

4) ยุคก่อนพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 (2535-2551)

ยคุน้ีไม่มีการกระจายอ�านาจการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ท่ีวางขึ้นใหม่ต่างหากจากส�านักงานก.พ. แต่ส�านักงาน ก.พ.ยังคงท�า

หน้าท่ีเป็นผูพิ้ทกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบข้าราชการพลเรอืน โดยเฉพาะ 

บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ก�าหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลและ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

ในการบรหิารงานบคุคล นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทในฐานะทีป่รกึษาเกีย่วกบั 

การบริหารงานบคุคลอกีด้วย ซ่ึงบทบาทของ ก.พ.ดงักล่าวได้ถกูก�าหนดไว้

ในมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535  

มีเนื้อหา ดังนี้

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับ

นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

และการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน เป็นต้น

2. ออกข้อบังคับ หรือ ระเบียบราชการพลเรือน รวมถึง 

การตคีวามและวนิจิฉยัปัญหา ทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้ปัญหา

ดังกล่าว
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3. ก�ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน�าและชี้แจงกระทรวง ทบวง 

กรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน 

นับต้ังแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

การด�าเนนิการทางวนิยั และการออกจากราชการ และรวม

ถึงมีอ�านาจรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และ

ส่ังการในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการไม่เหมาะสมตามกฎของ

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (วัธนี ตรีทอง, 

2544, น.23-24)

นับตั้งแต่ประเทศไทยจัดระบบข้าราชการพลเรือนตามแบบ 

สมัยใหม่ที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และมีคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลส�าหรับ

ข้าราชการพลเรอืน ด�าเนนิการควบคมุให้เป็นไปตามระเบยีบราชการนัน้  

ดงัปรากฏนบัตัง้แต่พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471, 

2476, 2479, 2482, 2485, 2495, 2497, 2518 และพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (วัธนี ตรีทอง, 2544, น.23)  

ในทางวชิาการอาจกล่าวได้ว่า ก.พ. ด�ารงอยูใ่นฐานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

ผูค้วบคุมดูแลส่วนราชการ (Watchdog of Merit System) ให้มกีารด�าเนนิงาน 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งตั้งอยู่บน

หลักการของระบบคุณธรรม ก.พ. จะคอยสอดส่องไม่ให้ระบบอุปถัมภ์

เข้ามาแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นการบรรจ ุการแต่งตัง้ หรอืลงโทษทางวนิยั  

ขณะเดียวกันก็ต้องคิดค้นหรือวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันระบบ

อุปถัมภ์ด้วย หรือท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานกระทรวง ทบวง 

กรมต่างๆ ให้มีการด�าเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนส�าหรับ

หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและอยู่ในมาตรฐานที่ไม่เหลื่อมล�้ากัน  
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หรอืแม้แต่หน้าทีค่วบคมุให้หลกัประกนัความมัน่คงและความยุตธิรรมแก่

ข้าราชการ โดยเมือ่ส่วนราชการต่างๆ ได้สัง่การใดๆ เกีย่วกบัข้าราชการ 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ การเลือ่นข้ันเงินเดอืน หรอืการด�าเนนิการทางวนิยั 

ไปแล้วให้มีการด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามล�าดับ

5) ยคุพระราชบัญญัตข้ิาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
(ปี 2551 เป็นต้นมา)

เดมิในพระราชบญัญตัข้ิาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 ผูม้หีน้าท่ี 

ดูแลพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถท�าได้

อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ก.พ. ไม่ได้มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง  

อีกทั้งยังต้องอาศัยอ�านาจนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเป็นอ�านาจบริหารของ 

ฝ่ายการเมอืง) ในการก�าหนดนโยบายและสัง่การจนกระทัง่ได้มกีารตรา 

พระราชบญัญัตริะเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้มกีารปรบัเปลีย่น 

มาตรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 24  

ของ พ.ร.บ. ฉบบัดังกล่าวได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการเพิม่ขึน้คณะหน่ึง 

เรยีกว่า “คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม” หรือเรยีกโดยย่อว่า ก.พ.ค. 

ซึง่มบีทบาทส�าคญัในฐานะเป็นองค์กรท่ีมอี�านาจใน การพจิารณาวินิจฉยั 

อทุธรณ์ และร้องทุกข์ซึง่ถอืว่าเป็นองค์ตรวจสอบภายในของฝ่ายบรหิาร 

และมภีารกจิในการเสรมิสร้างองค์ความรูด้้านการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 

รวมถงึการเผยแพร่ความรูด้งักล่าวให้กบัข้าราชการและบคุคลทัว่ไปได้รบัรู้  

และตระหนกัถงึความส�าคญัของการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม เพ่ือขับเคลือ่น

และสร้างระบบ พิทกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการให้เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้  

(ส�านักพิทักษ์ระบบคณุธรรม, 2554, น.11) และ ก.พ.ค. ก็ได้ปฏบิตัหิน้าที่ 

มาจนถึงปัจจุบัน
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พฒันาการล่าสดุในประเทศไทย คอื การออกร่างพระราชบัญญติั 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 

หน่วยงานหนึง่ขึน้มาในส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ให้มีฐานะไม่ต�่ากว่าส�านักหรือเทียบเท่า ท�าหน้าที่ 

รบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลและบงัคบัใช้กฎหมายนี ้รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา

แนะน�าแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชน ตลอดจนท�าหน้าทีใ่นการรณรงค์  

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกัน

ในผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายน้ีได้ให้นิยามความหมายของการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้อย่างชัดเจนว่า  

ให้ครอบคลุมถึง การกระท�าท่ีขัดกันตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ

เป็นการกระท�าในการก�าหนดนโยบายหรอืการเสนอหรอืให้ความเหน็ชอบ

ร่างกฎหมายหรือร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา 

ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเกินกว่าปกติทัว่ไป ประโยชน์ทีก่ล่าวในทีน่ีจ้ะหมายรวมถงึ 

ที่สามารถค�านวณเป็นเงินได้จากการขาย หรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน 

ต�่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทน  

การให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความกระจ่างมากข้ึนเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมทีสุ่ม่เสีย่งต่อการผดิคณุธรรมและจริยธรรม โดยท่ีมหีน่วยงาน

รับผิดชอบชัดเจนพร้อมอ�านาจในการด�าเนินการตามกฎหมาย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของไทย

คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม หรอื ก.พ.ค. ได้รบัการจดัต้ัง 

ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบวินัยไทยท่ีสะสมมาเนิ่นนานและ 

ยังไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องการของกระบวนการ  

ขัน้ตอนการท�างาน และปัญหาอปุสรรคหลายประการ ทีพ่ระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถแก้ไขได้3 หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่รวมแห่งเดียว

3  ท้ังน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีสามารถ
อ่านรายละเอยีดได้จาก งานวจิยัของสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ (2545) เกี่ยวกับปัญหาทั้ง 9 ประการหลัก ได้แก่ 

1. ปัญหาการใช้มาตรการวินัยในทางลบ

2. ปัญหาระบบวินัยของไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์

3. ปัญหาขององค์กรวินิจฉัยทางวินัยที่ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มอาชีพ  
 หรือตัวแทนของข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการในองค์กร

4. ปัญหาความล้าสมยัและความไม่ชดัเจนของบทบัญญัตขิองกฎหมายทางวนิยั

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ซ�้าซ้อน

4.2 ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ

4.3 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ

4.4 ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ

4.5 ปัญหาการใช้ดลุพนิจิของผูบั้งคับบัญชาในการก�าหนดมาตรฐานความผดิ

4.6 ปัญหาขั้นตอนการสอบสวนมีมาก

4.7 ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญตัคิวามผดิและโทษทางวนิยั ไม่มคีวามยดืหยุน่

4.8 ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับระบบราชการสมัยใหม ่
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน

5. ปัญหาความล่าช้าของการด�าเนินการทางวินัย อันกระทบต่อสิทธิของ 
 ผู้ถูกกล่าวหา

6. ปัญหามาตรฐานโทษระหว่างองค์กรต่างๆ ทีม่อี�านาจในการลงโทษทางวินยั

7. ปัญหามาตรฐานโทษภายในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
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เพือ่รกัษามาตรฐานการลงโทษทางวนิยัให้เกดิความรวดเรว็และเป็นธรรม  

ในการท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายก�ากับดแูล ตรวจสอบ แนะน�า และชีแ้จง

เกี่ยวกับเรื่องวิจัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท

ต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรของรัฐประเภทอื่นๆ 

ให้มอี�านาจพจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งอทุธรณ์และร้องทกุข์เสร็จเดด็ขาดโดย

ไม่ต้องรายงานนายกรฐัมนตรีพจิารณาสัง่การ โดยที ่ก.พ.ค. นีจ้ะท�างาน

ควบคูไ่ปกบัคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน เพือ่ท�าหน้าท่ีดแูลพทัิกษ์

ระบบคุณธรรมโดยค�านึงถึงหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 

ในโอกาส ความมั่นคงในการด�ารงสถานภาพ และความเป็นกลาง 

ทางการเมือง หรือตามหลักคุณธรรมทั้งสี่ประการนั่นเอง4 

8. ปัญหาบุคคลากรด้านวินัยขาดความเป็นมืออาชีพ

8.1 กรรมการสอบสวน

8.2 กรรมการหรืออนุกรรมการในองค์กรที่ท�าหน้าที่วินิจฉัย

9. ปัญหาความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วย 
 การปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงนิ 
 แผ่นดิน เป็นต้น

4  รายละเอยีดการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอ�านาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค. ทีเ่กดิขึน้มาตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถติดตามได้จาก วิเคราะห์
จากภาพรวมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการตามตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบญัญตัข้ิาราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2535	กับ	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการ
พลเรอืน	พ.ศ.	2551 ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน และ
งานศึกษาของวธัน ีตรทีอง 2 ชิน้ คอื ภาคนพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรือ่ง สถานภาพและบทบาทด้านพทัิกษ์ระบบคณุธรรมของ ก.พ. (พ.ศ. 2544)  
และ เอกสารวชิาการส่วนบคุคลซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการอบรมหลกัสตูร “ผูบ้ริหาร
กระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)” รุน่ที ่12 วทิยาลัยการยุตธิรรม ส�านกังาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเพื่อประสิทธิผลของ 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (พ.ศ. 2552)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ก.พ.ค. ได้ถือก�าเนิดขึ้นจากจากพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามมาตรา 24 ก�าหนดให้เป็นผู้ดูแล

คุม้ครองระบบคุณธรรมในระบบการบรหิารงานบคุคลภาครฐั ให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

มาตรา 279 ซ่ึงบญัญตัไิว้ว่า “การพจิารณาสรรหา กลัน่กรอง หรอืแต่งตัง้ 

บคุคลใดเข้าสูต่�าแหน่งทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการใช้อ�านาจ รวมทัง้การโยกย้าย  

การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะต้อง

เป็นไปตามระบบคณุธรรม และค�านงึถงึพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบคุคล

ดงักล่าวด้วย” ทัง้นีใ้ห้ประกอบด้วยคณะบคุคลจ�านวน 7 คน5 (มาตรา 26)  

5  มาตรา 25 ก�าหนดคณุบัตแิละลกัษณะต้องห้าม (มาตรา 27) ของพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว คือ คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

3. มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก)  เป็นหรือเคยเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา หรอืคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ข)  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา   

ค)  รบัราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้พพิากษาศาลอทุธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ง)  รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอยัการพเิศษประจ�าเขต 
หรือเทียบเท่า

จ)  รบัราชการหรอืเคย รบัราชการในต�าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู หรอื
เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก�าหนด
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ที่ได้รับคัดเลือกมาจาก “คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.”  

ซึ่งมีจ�านวน 4 คน ได้แก่ 

1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 

2)  รองประธานศาลฎีกา 1 คน ผูไ้ด้รับมอบหมายจากประธาน

ศาลฎีกา เป็นกรรมการ

3)  กรรมการ ก.พ. ผูท้รงคณุวฒุ ิ1 คน ผูไ้ด้รบัคดัเลอืกมาจาก 

ก.พ. เป็นกรรมการ และ

4)  เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ฉ)  เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอดุมศึกษา และด�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณทีีด่�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ต้องด�ารงต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 มาตรา 27 ก�าหนดลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1) เป็นข้าราชการ

2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด

3) เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง กรรมการหรือผูด้�ารงต�าแหน่งทีรั่บผดิชอบ 
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

5) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ

6) ประกอบอาชพีหรอืวชิาชีพอย่างอืน่ หรอืด�ารงต�าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ  
 ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก�าหนด 
 ในพระราชกฤษฎีกา
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นบัตัง้แต่ ก.พ.ค. ได้รับการจัดตัง้ขึน้มาจนถงึปัจจุบนันี ้ได้ปฏบิติั

หน้าที่หลักๆ ที่สามารถประมวลได้ใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

1)  งานออกกฎ ระเบียบ ประกาศและค�าสั่งต่างๆ เช่น 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ.ค. ต่างๆ ว่าด้วย 

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วย

การคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการวนิจิฉยัอุทธรณ์และกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ค�าสั่งประธาน ก.พ.ค. 

ที่ 1/2552 เรื่อง ตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และ

กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น

2)  การสัมมนา อบรม ให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร ผ่าน

สื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับระบบคุณธรรม และสร้าง

เครอืข่ายพทิกัษ์ระบบคุณธรรม เช่น การประชาสมัพนัธ์

ผ่านวทิย ุโทรทศัน์ให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบเกีย่วกบั

บทบาท หน้าทีแ่ละภารกจิของกรรมการพทิกัษ์ระบบ

คณุธรรม ได้มกีารให้สมัภาษณ์ของประธานกรรมการ 

ก.พ.ค. และ ก.พ.และเสนอข่าวสั้นผ่านสื่อวิทยุ FM. 

92.5 MHz และให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน ์

ในรายการกรองสถานการณ์ช่อง NBT และรายการ

บ่ายน้ีมีค�าตอบทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 จัดเสวนา

แลกเปล่ียนความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ 

ระบบคณุธรรมจากราชการส่วนต่างๆ เพือ่แลกเปลีย่น
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการผลิตเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดท�าหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์

ระบบคุณธรรม” (2554) หนังสือ “สรุปย่อค�าสั่ง และ

ค�าพพิากษาศาลปกครองในเรือ่งอทุธรณ์และร้องทุกข์” 

(2554) พัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในระบบราชการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก่ข้าราชการที่ส่วน

ราชการ และจัดท�าสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซีดี

รวมหนงัสอื “ก.พ.ค. ผู้พทัิกษ์ระบบคณุธรรม เล่ม 1-3”  

ปัจจุบันเอกสารเผยแพร่เหล่านี้มีความทันสมัย  

และน่าติดตามชวนอ่านมากขึ้น ด้วยการปรับภาษา 

ลดความเป็นทางการลง สอดแทรกการ์ตูน และ 

ตัวพิมพ์อักษรให้อ่านไม่น่าเบื่อ เนื้อความเร่ืองราว 

น่าสนใจแก่การอ่าน เป็นต้น 

3)  วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ในท�าหน้าที่ลักษณะองค์กร

กึง่ตลุาการเสมอืนเป็นกลไกคานอ�านาจผูใ้นการออก

ค�าส่ังการปฏิบัติงาน ค�าสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในระบบราชการพลเรือนมิให้กระท�าการใดท่ีขัดต่อ 

หลักการพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งในห้วงเวลาท่ีผ่านมาได้

ท�าการสะสางคดีเก่าท่ีตกค้าง/คดีเก่าให้เสร็จสิ้นไป 

(ประมาณ 470 - 590 เร่ืองต่อปี ในปี 2557 สามารถ

ด�าเนนิการได้มากทีส่ดุ 597 เรือ่ง) พร้อมรบัด�าเนนิการ 

เรื่องราวร้องเรียนที่ข้าราชการส่งเข้าสู่กระบวนการ

55



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีการ

รายงานผลการด�าเนนิงานปรากฏในเอกสารรายงาน

ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี (รายงานประจ�าปี 2552, 

2553, 2554, 2555, 2556, 2557; ส�านกัพทิกัษ์ระบบ

คุณธรรม, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559) 

นอกจากระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ยังได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่น  

เพื่อให้สอดคล้องตามแม่บทรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการ

กระจายอ�านาจสู ่ท ้องถิ่น ที่มุ ่งให้เกิดกลไกที่สามารถเกิดระบบ 

คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในระดับ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรมขา้ราชการระดับทอ้งถิน่  
(ก.พ.ถ.)

 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการปฏิรูปการบริหาร

งานบุคคลท้องถ่ินของไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงเจตนารมณ ์

ของรัฐที่จะกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชัดเจนกว่า  

รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ�านาจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระในด้านการบรหิารงานบคุคลตาม
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ความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ

พนกังานส่วนท้องถิน่ของตนเองท�าหน้าทีบ่รหิารงานบคุคลส�าหรบัท้องถิน่ 

ของตนได้โดยตรง และให้มีองค์กรกลางท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานกลาง 

ก�าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก 

รูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสม และเป็นธรรม

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ 

ต้ังแต่ การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นต�าแหน่ง เลือ่นขัน้เงนิเดือน บทลงโทษ  

และการให้พ้นจากต�าแหน่ง ให้เป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรม 

และหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเพ่ือให้

สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ทว่า ในทางปฏิบติักลับพบว่า การปฏบิตังิานขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นมีเร่ืองอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ�านาจการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลโดยมชิอบและมกีารกล่ันแกล้งกนัเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน 

หากเกดิการการลงโทษตามสายบงัคบับญัชาในแบบเดมิจะส่งผลกระทบ 

ถึงความเป็นธรรม และความมั่นคงต่อสถานภาพการเป็นข้าราชการ 

ส่วนท้องถิน่ อนัเป็นหลักส�าคญัประการหนึง่ของระบบคณุธรรม จงึเหน็ควร 

ให้มีองค์กรทีมี่ความเป็นอสิระในการพจิารณาให้ความเป็นธรรมเช่นเดยีวกบั 

คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมของข้าราชการพลเรอืนสามญั ซึง่อาศยั 

ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 

วรรคสี่ ว่า “การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด  

เข้าสู่ต�าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย 

การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะต้อง

เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค�านงึถงึพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบคุคล
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ดงักล่าวด้วย” ท�าให้มีการบัญญตัใิห้มคีณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม

ข้าราชการระดับท้องถ่ิน (ก.พ.ถ.) ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ  

ไว้ในมาตรา 288 ที่ว่าให้มี “คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น”  

ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็น 

“ไตรภาค”ี และก�าหนดให้ม ี“องค์กรพทัิกษ์ระบบคณุธรรมของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น” หรือ “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ถ.” (สุรพงษ์ มาลี, 2554.)

ทั้งนี้ สามารถสรุปเรียบเรียงกฎหมายส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น ทั้งสิ้น  

4 ฉบับ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติถึง

ความส�าคัญของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 78 ว่า “รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึง่ตนเองและตัดสนิใจในกจิการท้องถิน่ได้เอง พฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่

และระบบสาธารณปูโภค และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศในท้องถิน่ให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันา

จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  

โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 78, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540)

โดยก�าหนดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นการเฉพาะ 

ในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา และ 

มมีาตราทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
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อย่างชดัเจน ได้แก่ มาตรา 284 วรรคหนึง่ ซึง่บัญญติัว่า “องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย  

การปกครอง การบรหิาร การบรหิารงานบคุคล การเงนิและการคลงั และ

มีอ�านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ” (รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2540, มาตรา 284, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 114 

ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2540) จะเห็นได้ว่า ในประเด็นเรื่องอ�านาจ 

ในทางบริหารงานบุคคลส่วนของท้องถิน่ รฐัธรรมนญูประสงค์จะให้ท้องถิน่ 

มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแน่ชัด

ขณะเดียวกัน ในการให้อ�านาจอิสระในการบริหารงานบุคคล 

ที่กล่าวน้ี รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเงื่อนไขในการใช้อ�านาจในทางบริหาร 

งานบุคคลตามระบบคุณธรรมไว้เป็นมาตราหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ิน ในมาตรา 288  

ให้การแต่งตั้ง และการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและ 

ความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ินและต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนท้องถ่ินตามวรรคหนึง่ จะต้องประกอบด้วย

ผู้แทนของหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมี

จ�านวนเท่ากนั การโยกย้าย การเลือ่นต�าแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน และ

การลงโทษพนกังานและลกูจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป 

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 

มาตรา 288, ราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เล่มที ่114 ตอนที ่55 ก  

(11 ตุลาคม 2540)
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2. พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

ตราขึ้นเพื่อก�าหนดรายละเอียดในเร่ืองการบริหารงานบุคคลตามที ่

รัฐธรรมนญูฉบบัพ.ศ. 25540 ทีไ่ด้วางหลกัการไว้ในมาตรา 288 ทีแ่สดง

ให้เหน็ถงึความเป็นอสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในทางบรหิาร

งานบุคคล ในการแต่งต้ังและการให้พ้นจากต�าแหน่งของพนักงานและ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องเป็นไปตามความต้องการ

และความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิด 

การโยกย้ายถ่ายเทบุคคลซึ่งท�างานในท้องถิ่นได้จริง ท�าให้มีคนท่ีมี 

ความสามารถสนใจท�างานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มีโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล

ของท้องถ่ิน ที่มีผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น

แล้ว ยังมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระ

และความต้องการในการบริหารบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

เอง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

เนือ่งจากการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคการถ่ายโอนอัตรา

ก�าลังบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบางประการ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท�าให้จ�าเป็น

ต้องจัดท�ากฎหมายใหม่ให้ครอบคลมุหลกัการทีร่ฐัธรรมนญูฯ บญัญตัไิว้  
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มุ่งเน้นไปท่ีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ 

ท้องถิ่นให้ตัวแทนของข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา 

มส่ีวนร่วมเพิม่ข้ึนอกีภาคส่วนหนึง่ และมุง่เน้นไปท่ีการสร้างกลไกพทัิกษ์

คุณธรรมในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส�าคัญ  

ดังต่อไปนี้

1)  การเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจากพนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด

2)  การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิน่ เพือ่คุม้ครองให้การบรหิารงานบุคคลด�าเนนิการ 

ด้วยคุณธรรม

3)  การปรบัเปลีย่นคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ จากเดมิ 

ในระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเป็น 4 ฝ่าย 

ประกอบด้วย ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง ผูแ้ทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิน่  

และผู้ทรงคุณวุฒิ

4)  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 1 ปี และกฎหมาย

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้

เสร็จส้ินภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย 

(อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, 2550)
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อย่างไรก็ด ีแม้คณะกรรมการ ก.พ.ถ. จะถอืเป็นหวัใจส�าคญัของ

การปฏิรปูระบบคณุธรรมในการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ เนือ่งจากว่า  

หากเกดิกรณทีีข้่าราชการส่วนท้องถ่ินมคีวามขัดแย้งกบัผูบ้รหิารท้องถิน่ 

จะได้ใช้ช่องทางน้ีในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  

ตัวรูปแบบกระบวนการขั้นตอนที่เหมาะสมของการคัดเลือกหรือ 

การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ถ. เองจะท�าให้การบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีระบบการพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพและ 

มรีะบบคณุธรรมอย่างแท้จรงิ แต่ผลกลับปรากฏว่า หลงัการเข้ายดึอ�านาจ 

การปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี  

22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยังมิได้มีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช้

ในส่วนของพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารบคุคลส่วนท้องถิน่เพือ่อนวุตัร

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใด

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แม้ว่าประเด็นกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เกดิขึน้จรงิตามเจตนารมณ์รฐัธรรมนญู 

ฉบับ พ.ศ. 2550 ดังท่ีกล่าวมา และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และการรักษาพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะยังได้รับการยึดถือเป็นหลักการ

ส�าคัญตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 แต่การแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิทักษ์คุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) กลับไม่ปรากฏว่า 

มกีารหยบิยกมาบรรจใุนมาตราใดของรฐัธรรมนญู โดยกลไกการพทิกัษ์

ระบบคณุธรรมตามรฐัธรรมนญูฉบับพ.ศ. 2560 จะเน้นไปทีก่ารสร้างกลไก 

การคัดกรองตรวจสอบนักการเมืองในสภาเป็นส�าคัญ ซึ่งสามารถสรุป

ตัวกลไกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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1) การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง

   เน้นการคัดกรองคุณสมบัตินักการเมืองก่อน

การเข้าสู่เส้นทางการเมือง เช่น การเพิ่มเติมคุณสมบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรม เช่น การไม่เคยต้อง 

ค�าพพิากษาฐานทจุรติ หรอืเคยพ้นต�าแหน่งเพราะฝ่าฝืนและ

ไม่ปฏบิติัตามมาตรฐานจริธรรม รวมถึงการไม่เป็นเจ้าของ

ผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพ์ หรือสือ่มวลชน (มาตรา 98)

   รวมถึงการระบุในมาตรา 160 ว่า คุณสมบัติ

รัฐมนตรีที่นอกจากจะต้องไม่เข้าตามข้อห้ามของสมาชิก

ผูแ้ทนสภาราษฎรแล้ว ยงัจะต้องม ี“ความซือ่สตัย์ในระดบั 

เป็นที่ประจักษ์” และการไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัต ิ

ของพรรคการเมือง เป็นต้น โดยเน้นการใช้บทลงโทษ 

นักการเมืองที่ทุจริตอย่างเข้มงวด

2)  การตรวจสอบช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้ง

   ให้อ�านาจองค์กรอสิระอย่างคณะกรรมการเลอืกตัง้  
(กกต.) ลงโทษนักการเมืองในช่วงก่อนและระหว่าง 

การเลือกตั้งในการแจกใบแดงชั่วคราวเพื่อให้การเลือกตั้ง

เป็นไปอย่างสจุรติ (มาตรา 224 (4) และ 225) และบัญญัติ

ให้อ�านาจศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีอ�านาจในการพิจารณา

ลงโทษภายหลงัการเลอืกตัง้ตามมาตรา 226 รวมถึงการให้ 

อ�านาจองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 

และศาลรัฐธรรมนญูเป็นผูมี้อ�านาจในการยืน่เรือ่งถอดถอน 

รวมถึงวินิจฉัยลงโทษนักการเมืองให้พ้นสมาชิกภาพ หรือ

เพิกถอนสทิธกิารสมคัรรบัเลอืกตัง้หากนักการเมอืงเกีย่วพนั 

กับกรณีการทุจริตตามมาตรา 82

63



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

3) การตรวจสอบช่วงหลังการเลือกตั้ง

   ใช้กลไกตรวจสอบผ่านคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งท�าหน้าที่ 

ในการควบคุมจริยธรรมนักการเมืองท่ีฝ่าฝีนมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา 235 (1) 235 (2)) และ 

ให้อ�านาจฝ่ายตุลาการ เช่น อัยการสูงสุด ศาลฎีกาแผนก 

คดอีาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง โดยเน้นการลงโทษ 

อย่างรุนแรง เช่น การตัดสิทธิเลือกตั้งสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

จนถึงการถูกตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต

สรปุกลไกในการพิทกัษ์คณุธรรมตามรัฐธรรมนญูฉบบัพ.ศ. 2560  

เน้นท่ีการตรวจสอบนักการเมืองผ่านกลไกองค์กรอิสระ และระบบ

ตลุาการ และตดัอ�านาจการตรวจสอบโดยประชาชน เช่นการตดับทบญัญตัิ 

ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ 

ถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งทางการเมอืงซึง่เคยบรรจอุยู่ในรฐัธรรมนูญ  

ฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ออกไป (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2560) 

รวมถงึการลดอ�านาจ และความอสิระขององค์กรปกครองท้องถิน่  

(อปท.) โดยเน้นให้ท้องถิ่นร่วมมือกับส่วนกลางในการจัดท�าบริการ

สาธารณะ (มาตรา 250) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณการคลังให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมศูนย์การสั่งการที่ส่วนกลาง ดังประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่  

10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินหมดวาระไม่สามารถจัดการเลือกต้ัง 

ใหม่ได้ โดยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศให้ 

64



สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถ่ินรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ 

สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้ริหารท้องถิน่ชดุใหม่ ซึง่เท่ากบัการรวมศนูย์

อ�านาจการสัง่การอยูท่ีค่ณะรสช. โดยในส่วนของการกลไกพิทักษ์คุณธรรม

ของท้องถิน่ หรอื ก.พ.ถ. ไม่ปรากฏว่ามกีารจดัตัง้คณะกรรมการ รวมถงึ 

ไม่ได้บรรจอุยูใ่นมาตราใดตามรฐัธรรมนญู โดยรฐัเน้นให้อปท.ใช้มาตรฐาน

ระบบจรยิธรรมท่ีรัฐจัดท�าขึน้เป็นมารฐานเดียวกนักบัหน่วยงานราชการอืน่  

ดังที่บัญญัติในมาตรา 76 ความว่า

“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป 

ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมอื 

และช่วยเหลอืกันในการปฏิบตัหิน้าท่ี เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

การจดัท�าบรกิารสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมปีระสทิธิภาพ

สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  

โดยกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อ�านาจ 

หรือกระท�าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม	เพื่อให้ 

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม 

ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัในหน่วยงานนัน้ๆ	ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว” (เน้นค�าโดยผู้เขียน)

65



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว ่ารัฐจะต้องปรับระบบ 

การด�าเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง  

ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ และงานของรฐัอย่างอืน่ให้มคีวามชดัเจน

ในเชิงอ�านาจหน้าที่ อีกทั้งต้องการเน้นส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ (อปท.) มบีทบาทและอ�านาจหน้าท่ีในการจดับรกิารสาธารณะ 

ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินต่างๆ นอกจากนีย้งัได้กล่าวถงึระบบการท�างาน

ของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

ความซือ่สตัย์สุจรติของเจ้าหน้าทีพ่ร้อมกบัพฒันาระบบการท�างานเพือ่ให้

เกดิประสทิธภิาพในการท�างานและให้รฐัมุง่เน้นการท�างานตามหลกัการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ตีามมาตรฐานทีร่ฐัก�าหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน 

ซึง่ในเวลาต่อมาได้จดัท�ามาตรฐานจรยิธรรมภาครฐั เป็นพระราชบญัญตัิ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

ในขณะทีส่่วนของกลไกการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมระดบัท้องถิน่ 

มีกล่าวถึงเพียงหลักการอย่างกว้างๆ ตามบทบัญญัติในมาตรา 251  

ทีก่ล่าวถึง การบรหิารงานบคุคลของท้องถิน่ โดยบญัญตัเิพยีงว่า ให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีการให้หลักการกว้างๆ 3 ประการ ได้แก่

1. ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค�านึงถึงความเหมาะสม 

และความจ�าเป็นของแต่ละท้องถิ่น

2. การจดัให้มมีาตรฐานทีส่อดคล้องกนัเพือ่ให้สามารถพัฒนา

ร่วมกัน

3. การสบัเปลีย่นบคุลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(อปท.) ด้วยกันได้ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ม.ป.ป.) 
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กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างระหว่างรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบั 

ได้แก่ ฉบับพ.ศ. 2540 ฉบับพ.ศ. 2550 และฉบับพ.ศ. 2560 (ดังที่

สรุปเปรียบเทียบในตาราง 2) ได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับจะให้ 

ความส�าคญักบัการสร้างกลไกในการพทิกัษ์คณุธรรมระดบัท้องถ่ินไม่ต่างกัน  

แต่จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่เกิดความกระจัดกระจายและขาด

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานบคุคลระดบัท้องถิน่ รวมถึงบริบทตวัแปร

วิกฤตความเปลี่ยนผันทางการเมืองหลายระลอก ท�าให้คณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการระดับท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ไม่อาจเกิดขึ้น

ในทางปฏบิตั ิและกลไกพทิกัษ์คุณธรรมในระดับท้องถิน่เกดิขึน้อย่างเป็น

รปูธรรมเฉพาะในท้องถิน่ปกครองพเิศษเฉพาะกรงุเทพมหานครเท่านัน้ 

ซึ่งจะกล่าวถึงล�าดับถัดไป

ตาราง 2: เปรียบเทียบแนวคิดระบบกรรมการพิทักษ์

คุณธรรมท้องถิ่นระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 

และ พ.ศ. 2560

รฐัธรรมนญู 
(ฉบับ)

แนวคิดระบบ 
คณะกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ

พ.ศ. 2540 ต้องการให้ท้องถิ่นมีอิสระ 

ในทางบรหิารงานบคุคล และ

มีระบบพิทักษ์คุณธรรมที่

ชัดเจน (มาตรา 288)

เกิดพ.ร.บ.ก�าหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ 

การตั้งก.พ.ถ. ยังไม่ปรากฎ 

ผลอย่างเป็นรูปธรรม
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รฐัธรรมนูญ 
(ฉบับ)

แนวคิดระบบ 
คณะกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมระดับท้องถิ่น

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ

พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมหลักการบาง

ประการในส่วนที่เกี่ยวกับ

ระเบียบบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ มุง่เนน้ไปทีก่าร

ปรับโครงสร้างให้ท้องถิ่นมี

สว่นรว่ม และการสรา้งกลไก

พทิกัษค์ณุธรรมในการบรหิาร

งานของท้องถิ่นเอง

ไม่ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม

พ.ศ. 2560 ยังคงยึดมั่นในระบบพิทักษ์

คุณธรรม แต่เน้นไปที่การ

สร้างกลไกการคัดกรอง 

ตรวจสอบนักการ เ มือง 

ในสภา โดยพึ่งพากลไก

องค์กรอิสระ และระบบ

ตลุาการ และใหร้ฐัสว่นกลาง

เป็นองคาพยพหลักในการ

ควบคมุระบบพทัิกษค์ณุธรรม

ระดับท้องถิ่น (มาตรา 76)

คณะกรรมการก.พ.ถ.ไม่ได้

รับการหยิบยกมากล่าวถึง 

โดยรฐัธรรมนญูมุง่ใหร้ฐับาล

ส่วนกลางเปน็ผูม้บีทบาทใน

ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ กพิ ทั ก ษ์

คุณธรรมระดับท้องถิ่น ซ่ึง

ท�าให้เกิดระบบการพิทักษ์

คุณธรรมมาตรฐานกลาง 

ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการ พิทั ก ษ์ ร ะบบคุณธรรม ข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะเขตปกครองพิเศษ  

กลไกการพิทักษระบบคุณธรรมมีความแตกต่างจาก ก.พ.ถ. ท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น กล่าวคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ

กรงุเทพมหานคร หรอื เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร” ตัง้ขึน้ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หมวด 2 (มาตรา 30 – 39) ตามอ�านาจ 

แต่งต้ังของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 32  (พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2554,  

น. 14-18) โดยก�าหนดหน้าทีก่.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ได้แก่ การเสนอแนะ  

หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับ 

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ร้องทกุข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถงึการออก กฎ ก.พ.ค. 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามแนวทางท่ีกฎหมายก�าหนด 

ก.พ.ค. จะท�าให้ท่ีในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณา

วนิจิฉยัเรือ่งอทุธรณ์ ร้องทกุข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพทัิกษ์คณุธรรม 

ด่านสดุท้ายของฝ่ายบรหิาร เมือ่ผ่านการพจิารณาวินิจฉยัจาก ก.พ.ค. แล้ว  

หากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

กลางได้
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ตัวโครงสร้างคณะก.พ.ค. กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 2554 

ก�าหนดให้ที่มาของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มาจากการคัดเลือกโดย 

คณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ซึง่ประกอบด้วย 

1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน

2)  รองประธานศาลฎกีาทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานศาลฎกีา 

หนึ่งคน

3)  กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน 

ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ

4)  หัวหน้าส�านักงาน ก.ก.เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ 

5 คน ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องท�างานเต็มเวลา มีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี นบัแต่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ มหีวัหน้าส�านกังาน

กรรมการคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร

กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 

และก.พ.ค.กรงุเทพมหานครได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง ประโยชน์ตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน (มาตรา 38) (ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร, 2563) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าแม้แนวคิดกลไกการตั้งระบบ

พทิกัษ์คณุธรรมในระดบัท้องถิน่จะได้รบัการให้ความส�าคญัในรัฐธรรมนูญ

ทกุฉบบันบัต้ังแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แต่ทว่า ในทางปฏบัิตกิลบัไม่สามารถ 

จดัตัง้คณะกรรมการก.พ.ถ.ได้เป็นรูปธรรม เนือ่งจากอปุสรรคหลายประการ  

นับตั้งแต่ประเด็นศักยภาพ และประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ 

ตวัท้องถิน่เอง การขาดงบประมาณ และการผลกัดันทีด่พีอจากท้ังภาครฐั 

และท้องถิน่ กระท่ังถงึปัญหาเดิมทีส่ะสมตกค้างของตวัท้องถิน่ทีใ่นท้ายทีส่ดุ  

กลไกพิทักษ์คุณธรรมระดับท้องถิ่นยังเป็นได้เพียงสิ่งท่ีอยู่ในแนวคิด  

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรมในประเทศไทย

ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรม

หลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ 

การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อ

ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง มีการน�าแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ 

หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) มาใช้ในการบรหิารราชการแผ่นดิน  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาต่อมา ยังคงมีข่าวการด�าเนินงานที่ขาด

ความโปร่งใสและการร้องเรยีนเรือ่งทุจรติในการรบับริการของหน่วยงาน

ภาครฐัจากภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทย

ถกูจดัอนัดบัภาพลกัษณ์การทจุรติ (Corruption Perception Index: CPI) 

โดยองค์การเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International: TI)  

ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต�่ามาโดยตลอด 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.) ตระหนกัถึงผลกระทบจากปัญหาการทจุรติ

ภายในประเทศ ทัง้ในแง่จ�านวนคดีการทุจริตและในแง่ทศันคตกิารรบัรูข้อง

ประชาชน ตลอดจนนกัธรุกิจ นกัลงทุนต่างประเทศ ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2552  

ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและ 

เครือ่งมือการวัดระดบัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2553  

ได้เริม่ทดสอบใช้เครือ่งมอืการประเมนิความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครฐั  

8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว น�ามาสู่การพัฒนา 

กรอบแนวคดิในการประเมนิผลความโปร่งใสทีส่ามารถ ใช้เป็นเครือ่งมอื 

ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด�าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
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Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบถึงระดับ 

ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน โดยเรยีก

เครื่องมือนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies)” 

ในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังได้ท�า 

การศึกษาค้นคว้าองค์ความรูจ้ากประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างเครือ่งมอืวัดระดบั

การทุจริตทั้งจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน 

(Perception-based) และจากหลักฐานการด�าเนินงานเชิงประจักษ์  

(Evidence-based) โดยปี 2552 ได้มีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง 

สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : 

ACRC) ซึง่เป็นการลงนามระหว่างประธานกรรมการ ป.ป.ช. กบั ประธาน

กรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนพฒันา

โครงการการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสระหว่างทัง้สองฝ่ายร่วมกนั  

ภายใต้ความมุง่หมายท่ีจะสนับสนุนให้เป้าหมายหลกัในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตของทั้งสองฝ่ายประสบความส�าเร็จ ภายหลังจากท่ี 

ได้มกีารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื ทัง้สองหน่วยงานต่างกไ็ด้มี 

การจัดประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบการประเมนิ 

คณุธรรมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: 

IA) อย่างต่อเนือ่งและได้มกีารด�าเนินงานท่ีส�าคญัร่วมกนัภายใต้ขอบเขต

ความร่วมมือ จากความร่วมมือดังกล่าว ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้น�าผล 

การศกึษามาปรบัปรงุและพฒันาให้สอดคล้องกบับริบทของ ประเทศไทย 

แล้วสร้างเครือ่งมอืการประเมินผลทีว่ดัระดับคณุธรรมในการด�าเนนิงาน

และการทุจริตของประเทศไทยโดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า “การประเมิน
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คณุธรรมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity Assessment: 

IA)” เพื่อท�าการส�ารวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของประชาชน  

ทัง้ในเรือ่งความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการรบับรกิารจากหน่วยงาน 

ภาครฐั การปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณสากลและจรรยาบรรณทางวิชาชพี  

ตลอดจนประสบการณ์หรอืการรับรูเ้กีย่วกับการจ่ายหรือเรยีกรบัสินบน

จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจจะน�ามาวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบในเชิงสถิติและจัดระดับตามผลคะแนนที่ได้รับ แล้วจัดท�าเป็น

รายงานผลการประเมนิเพ่ือใช้ในการให้ค�าปรกึษาช่วยเหลอืหน่วยงานท่ีมี

คะแนนการประเมนิผลระดบัคณุธรรมการด�าเนนิงานทีต่�า่กว่ามาตรฐาน

ให้มีการพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น

ในเวลาต่อมา ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็น

ล�าดับที่ 149 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption : UNCAC) ท่ีว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการตดิตามทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการทจุรติกลบัคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมอื 

ซึง่กนัและกนัทางกฎหมายเพือ่ด�าเนนิคดีกับผูก้ระท�าความผดิอย่างสมบูรณ์

กระทั่งเกิดผลทางปฏิบัติ โดยมีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ครัง้ที ่304-51/2554 เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมมมีติเหน็ชอบ

ให้มกีารอนมุตักิารปรบัแผนปฏบิตักิารตามโครงการพฒันาดชันวีดัความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัด

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (Transparency Index of the Public 

Agencies) มลัีกษณะใกล้เคยีงกบัโครงการประเมินคณุธรรมการด�าเนนิงาน  

(Integrity Assessment) ดังนัน้ เมือ่ด�าเนนิการตามโครงการทัง้สองเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว ควรที่จะน�าผลการด�าเนินการมาบูรณาการร่วมกัน

กล่าวคือ การใช้การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั เป็นเครือ่งมือต่อต้านการทจุรติ 
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ที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้าน

การทจุริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเทจ็จรงิในการด�าเนิน

งานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่ 

การประเมินคุณธรรมการด�าเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

ทีใ่ช้วดัระดับการทจุรติในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (measure  

corruption) โดยประเมนิผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชน 

ที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือดึงจุดแข็งของท้ังสอง

ระบบและเพ่ือให้เกดิความสมดลุในการประเมนิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริต 

ท้ังสองระบบเข้าด้วยกนั แล้วเรยีกเครือ่งมอืใหม่ว่า “การประเมนิคณุธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment: ITA)” ในปี พ.ศ. 2556 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปัจจุบัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต

โดยก�าหนดให้การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผนวกร่วมกับ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัท่ี 126 ซึง่ถอืเป็นการยกระดบัให้การประเมนิคณุธรรมและ 

6  มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกประกอบด้วย 3 กรอบใหญ่ ได้แก่ 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้วางกรอบ
แนวทางการพฒันาประเทศไว้ในระยะยาว โดยมกีรอบวิสยัทศัน์ว่า “ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาให้คนไทยมคีวามสขุและ
ตอบสนองต่อการบรรลซุึง่ผลประโยชน์แห่งชาต ิในการท่ีจะพัฒนาคณุภาพชวิีต  
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตรการเชิงรุก  

ทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะต้องด�าเนินการ โดยมุง่หวังให้หน่วยงาน 

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง 

ในการพฒันา และยกระดบัหน่วยงานในด้านคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม และทีผ่่านมาพบว่า หลายหน่วยงาน

น�าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครฐัไปเป็นกรอบในการพฒันาและยกระดับการบรหิารจดัการให้เป็น

ไปตามหลกัธรรมาภบิาล เกดิการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการให้บรกิาร

และการอ�านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถงึการบรกิารสาธารณะ

ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏบิตังิานอย่างมีมาตรฐาน มกีารประกาศ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้าน

บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส�าคัญกับ 

การป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะ 

ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

สร้างรายได้ระดบัสงู เป็นประเทศพฒันาแล้ว และสร้างความสขุของคนไทย  
สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบ 
เศรษฐกิจ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค ์
ทีส่�าคญั คอื ให้ประเทศไทยมภีาพลกัษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้า 
ของอาเซียน ทั้งนี้ เป้าหมายส�าคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพิ่ม
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาต ิเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือเพิม่ระดบัคะแนนดชันกีาร
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
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และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้ 

อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึง่เมือ่หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศมกีารป้องกนั

การทจุริตเชงิรกุ ในลกัษณะดังกล่าว ก็จะท�าให้การทุจริตในภาพรวมของ

ประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา

และปรับปรุงการท�างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ส�าหรับแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัได้เร่ิมด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั และมกีารขยายขอบเขตและพฒันา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล�าดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงาน 

ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

โดยใช้แนวทางและเครือ่งมอืการประเมนิตามทีส่�านกังาน ป.ป.ช.ก�าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด�าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน  

เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน  

รวมถึงการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน 

เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี  

พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้ด�าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ 

การประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส�านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี 

การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษา 

และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม 

ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ร่วมกบัการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ

ระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�าคัญกับ 

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
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ภาครฐัและน�าผลการประเมินไปปรบัปรงุพฒันาตนเองด้านคณุธรรมและ

ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก�ากับดูแลส่วนราชการ

พจิารณาน�าผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานในขอบเขตความรบัผดิชอบ (ส�านกัประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใส ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติ, 2562, น. 1)

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐไทย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาต ิ(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก�าหนดกรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั แล้วสงัเคราะห์

เป็นดัชนีหลักที่ส�าคัญในการประเมิน 5 ประการ ดังนี้

1. ดัชนีความโปร่งใส 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในทางปฏิบัติ

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

5. ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

ทัง้นี ้ในส่วนทีเ่ก่ียวกับคณุธรรมขององค์กร คอื ดัชนีหลกัเรือ่ง

การปลอดจากการทจุรติ และการวัดประเมนิวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร 

และดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน ซึ่งในทั้งสามดัชนีหลักนี้  

ได้มกีารจ�าแนกแจกแจงดชันเีหล่านีอ้อกไปเป็นตวัชีว้ดัย่อยๆ ดงัสามารถ

ประมวลสรุปดัชนีเหล่านี้ได้ดังแสดงในตาราง 3 ข้างล่างนี้
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ตาราง 3 : แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยด้านคุณธรรม

ในระบบการประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย

วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

การไม่ทนต่อการทุจริต

การอายและเกรงกลวัทีจ่ะทจุรติ

การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

การด�าเนินการเพื่อป้องกัน 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น 
หน่วยงาน

การปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน

ดัชนี
คุณธรรม
การท�างาน 
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิาน

คุณธรรมในการปฏบัิตงิาน การบริหารงานบุคคล

การบริหารงบประมาณ

คณุธรรมในการมอบหมายงาน

การบริหารสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก คู่มือการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2560.	จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
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ส�าหรับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติ ในระยะปัจจบุนั (พ.ศ. 2560 – 2564) เมือ่สงัเคราะห์

ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ 

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครฐั เพือ่น�าไปสูก่ารยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption  

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท�าโดย 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทาง

วชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบและพฒันาเครือ่งมอืการประเมิน 

ด้านความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และการทจุริต โดยประยกุต์เครือ่งมอื 

ของประเทศไทยและเครือ่งมือในระดบัสากลเพิม่เตมิ เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ 

การประเมนิให้สามารถเกดิการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  

รวมทัง้มกีารบรูณาการเครือ่งมอืส่งเสรมิด้านคณุธรรมและความโปร่งใสจาก

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ลดความซ�า้ซ้อน 

ของการด�าเนนิการ และมุง่เน้นการร่วมด�าเนนิการขบัเคล่ือนด้านธรรมาภบิาล 

ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตั้งกรอบหลักพื้นฐานการประเมิน ITA 

(Integrity and Transparency Assessment) ตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบหลกัพืน้ฐานการประเมนิ ITA ดังต่อไปนี้

1. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ 

Sensitive, Measurable, Precise, Simple and Measurable 

at Low Cost, Practical และ Comparable

2. ITA จะต้องมผีูต้อบแบบสอบถามทีห่ลากหลาย ทัง้ภายใน

และภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ข้าราชการและ

บุคลากรภายในที่มาจากต�าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึง

ระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
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3. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard 

Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft Corruption)  

และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท�าให้การทุจริต

ในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึง

บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย

4. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดขีึน้ในระยะยาว 

โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้องคาพยพใน

หน่วยงานมเีป้าหมายร่วมกนัในการพฒันาหน่วยงานของตน

5. ITA จะต้องสร้างแรงจงูใจในการพฒันาหน่วยงานในเชงิบวก

มากกว่าท�าให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล

6. ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงาน

ไปในตัว

7. หน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ได้ประโยชน์

จากการประเมิน และน�าผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน และได้รบัประโยชน์

ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการ

แสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความ

ส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงานอย่างไร และการด�าเนินการดังกล่าวไม่เป็น 

ต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมท้ังต้อง

ไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

(ส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต,ิ 

2562, น. 2)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนีชี้วัดการประเมิน

รายละเอยีดการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน 

งานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ ส�านกังาน 

ป.ป.ช. ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ

สนบัสนนุต่อการยกระดบัค่าคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้

ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ

พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน

งานของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือน�าไปสูก่ารยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู ้

การทจุรติ (CPI) ของประเทศไทยให้สงูขึน้ ซ่ึงการวจิยัดงักล่าวได้สังเคราะห์

ประเดน็การส�ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลทีอ่งค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) น�ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้

การทจุรติ ประกอบกับการศกึษาข้อมูลทางวิชาการเพิม่เตมิ การเช่ือมโยง 

ให้เกดิความต่อเนือ่งกบัเกณฑ์การประเมนิเดิม และการเชือ่มโยงกับเคร่ืองมือ 

อื่นที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ

การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน�าไปสู ่

การปรบัปรงุแก้ไข ลดโอกาสหรอืความเส่ียงท่ีจะเกดิการทุจรติในหน่วยงาน 

ภาครฐั และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  

โดยจ�าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมท้ังเรื่องคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสได้ดังนี้
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กลุ่มตัวชี้วัดด้านคุณธรรม กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส

1) การใช้อ�านาจ 1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 2) การใช้งบประมาณ

3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 3) คุณภาพการด�าเนินงาน

4) การปรับปรุงระบบการท�างาน 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

5) การป้องกันการทุจริต 5) การเปิดเผยข้อมูล

ซี่งสามารถสรุปรายละเอียดดัชนีทั้ง 10 ประการในตาราง 4

ตาราง 4: สรุปดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

1. การปฏิบัติ

หน้าที่

บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

ต่อการปฏิบัติงานของ

บคุลากรอืน่ในหนว่ยงาน

ของตนเอง

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม

มาตรฐานมคีวามโปรง่ใส ปฏบิตังิาน

ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด

ไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะตอ้งเปน็ไป

อย่างเท่าเทียมกัน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

2. การใช้ 

งบประมาณ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ต่อการด�าเนนิการตา่งๆ 

ของหน่วยงานของตนเอง

การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณนับตัง้แต่

การจัดท�าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ�าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 

ไปจนถึงลักษณะการใช้ จ่ายงบ

ประมาณของหนว่ยงานอยา่งคุ้มคา่ 

เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ และไมเ่อือ้

ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

3. การใช้

อำานาจ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้อ�านาจของ 

ผู้บังคับบัญชาของตนเอง

การมอบหมายงาน การประเมนิผล

การปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบคุลากร

เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงจะ

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ

4. การใช้

ทรัพย์สิน

ของราชการ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน

การน�าทรัพย์สินของราชการของ

หน่วยงานไปเปน็ของตนเองหรอืน�า

ไปให้ผู้อื่น

5. การแก้ไข

ปัญหา 

การทุจริต

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตของหน่วยงาน

การใหค้วามส�าคญัของผู้บริหารสงูสุด

ในการต่อต้านการทจุรติอยา่งจรงิจงั 

โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ก า รทุ จ ริ ต ใ นหน่ ว ย ง าน ให้ มี

ประสิทธิภาพ
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ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

6. คุณภาพ
การดำาเนิน
งาน

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ยึด
หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ

7. ประสิทธิ- 

ภาพ 

การสื่อสาร

ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้า
ถงึได้งา่ยและไมซ่ับซ้อน โดยข้อมูล
ท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด�าเนนิงานของหนว่ยงานและขอ้มลู
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค�า ตชิมหรอืความคดิเหน็
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน/การให้
บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

8. การ
ปรับปรุง
ระบบ 
การทำางาน

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ัง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท�างานของหน่วยงาน
ให้ ดี ยิ่ ง ข้ึ น  ร วม ไปถึ ง การน� า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

9. การเปิด

เผยข้อมูล

ไม่พบข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ 
เปดิเผยขอ้มลูตา่งๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้ รับทราบใน  
5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล 
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบรหิารงาน ได้แก่แผนด�าเนนิ
งาน การปฏิบัติงาน และการให้
บริการ
(3) การบรหิารเงนิงบประมาณ ได้แก ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี  
และการจดัซือ้จัดจา้งหรอืการจดัหา
พัสดุ 
(4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล การด�าเนนิการตาม
นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต และการเปิด
โอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม ซึง่การ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถงึความโปรง่ใสในการบรหิาร
งานและการด� า เนิ น งานของ 
หน่วยงาน
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ดัชนี บุคคลผู้ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

10. การ

ป้องกัน 

การทุจริต

ไม่พบข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด�าเนินการต่างๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ 

รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การด�าเนินการเพื่อป้องกันการ

ทุจริต ได้แก่ เจตจ�านงสุจริตของ 

ผู้บรหิาร การประเมนิความเสีย่งเพ่ือ

การปอ้งกนัการทจุรติ การเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกนัการ

ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล 

ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ

พยายามของหน่วยงานทีจ่ะปอ้งกัน

การทจุรติในหนว่ยงานใหล้ดนอ้ยลง

หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ทีม่า: ดดัแปลงจาก คูม่อืการประเมิน	ITA	2562	การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
Integrity	and	Transparency	Assessment. จัดท�าโดยส�านักประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใส ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

เครือ่งมอืการประเมนิ และการประมวลผลคะแนนการประเมนิ

การประมวลผลคะแนนตามคูม่อืการประเมนิ ITA 2562 ซึง่จดัท�า 

โดยส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก�าหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IIT) มวัีตถปุระสงค์เพ่ือประเมนิระดบั

การรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในทีมี่ต่อหน่วยงานตนเองประกอบด้วย 

ตวัชีวั้ดการปฏบัิติหน้าที ่ตวัช้ีวดัการใช้งบประมาณ ตวัชีว้ดัการใช้อ�านาจ 

ตวัชีว้ดัการใช้ทรพัย์สินของราชการ และตวัช้ีวดัการแก้ไขปัญหาการทจุรติ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  

Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมนิระดบัการรับรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกทีมี่ต่อหน่วยงาน 

ทีป่ระเมินประกอบด้วยตวัชีว้ดัคณุภาพการด�าเนนิงาน ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ

การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: OIT) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิระดบั

การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ

เข้าถงึได้ ประกอบด้วยตวัช้ีวดัการเปิดเผยข้อมลู และตวัชีวั้ดการป้องกนั

การทุจริต ซึง่มคีวามผกูโยงกบัหลกัความโปร่งใสของการใช้และให้ข้อมลู

แก่สาธารณะ

โดยจะมกีารค�านวณคะแนนทัง้รายตวัชีว้ดั รายเครือ่งมอื และ

คะแนนรวมตามล�าดับโดยมีขั้นตอน และเงื่อนไขว่าข้อมูลการตอบ IIT 

และ EIT ทกุข้อมลูจะถกูน�ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณทีีม่ข้ีอมลู 

การตอบน้อยกว่าจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าที่ก�าหนด จะไม่สามารถ

88



ประมวลผลคะแนนในส่วนนัน้ได้ และกรณีทีห่น่วยงานท่ีไม่สามารถตอบ 

OIT ได้ เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดหรือเหตุผลความจ�าเป็น ท�าให้ไม่สามารถ 

เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�าหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบ 

อันน่าเชื่อถือ จะไม่น�าข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผลซึ่งสามารถ 

สรุปรายละเอียดการให้คะแนนประมวลผลได้ตามตาราง 5

ตาราง 5: สรุปการให้คะแนนการประมวลผลตามแบบ  

IIT  EIT  และ OIT

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนน

ข้อคำาถาม

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

จากทุกข้อค�าถาม 

จากผู้ตอบทุกคน

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

จากทุกข้อค�าถาม 

จากผู้ตอบทุกคน

ค ะ แ น น ข อ ง 

ข้อค�าถาม

คะแนน 

ตัวช้ีวัดย่อย

- - ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัดย่อย

คะแนน 

ตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุ ก ข้ อ ค� า ถ า ม 

ในตัวชี้วัด

คะแนน

แบบ

สำารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

ส�ารวจ

น้ำาหนัก

แบบสำารวจ

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนน

แบบส�ารวจถ่วง 

น้�าหนัก
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ที่มา: ดัดแปลงจาก คู่มือการประเมิน ITA 2562 การประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity  

and Transparency Assessment, น. 37. จัดท�าโดยส�านกัประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใส ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ

ตัวอย่างการประเมินผลด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงานราชการ

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามปรามการทจุรติ 

แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยการประเมินผลด้วยหลกัคณุธรรมความโปร่งใส  

(ITA) ประจ�าปี 2562 แบบภาพรวมขึ้น ในการประเมินของปี 2562 นี้  

ท�าร่วมกบั 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และกรมส่งเสรมิ 

การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมหีน่วยงานรฐัร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน  

(ไทยพับลิก้า, 2562)

จากการประเมนิในปี 2562 นี ้หน่วยงานทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุ 

คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับคะแนนร้อยละ 99.06 และ

ถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. ได้คะแนนเป็นอันดับหน่ึงจากการประเมินด้าน

คุณธรรมความโปร่งใส

สรปุภาพรวมทัง้ประแทศ ได้คะแนนการประเมินด้านคุณธรรม

ความโปร่งใสเฉลีย่อยู่ที ่66.73 หรอือยู่ใน ระดบั C หรอืระดับปานกลาง 

โดยในนี้มีหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ A และ AA จ�านวน 970 หน่วยงาน 
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หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.69 ถ้าหากแยกตามประเภทหน่วยงาน จะพบว่า 

ประเภทหน่วยงานทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ คอื องค์กรศาล ได้ 91.93 คะแนน 

รองลงมาคอื องค์กรอยัการ ได้ 90.61 คะแนน และ หน่วยงานในสงักดั

รัฐสภา ได้ 90.35 คะแนน 

ในขณะท่ีประเภทหน่วยงานทีไ่ด้คะแนนต�า่สดุ คอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 61.58 

คะแนน ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ  

พบว่า กระทรวงทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ คอื กระทรวงการคลงั ได้คะแนน 90.04 

คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คะแนน 89.59 คะแนน 

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ได้คะแนน 89.44 คะแนน ส่วน

กระทรวงทีม่คีะแนนต�า่สดุ คอืกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน 85.05 คะแนน

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 

2) การใช้งบประมาณ

3) การใช้อ�านาจ

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6) คุณภาพการด�าเนินงาน

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8) การปรับปรุงระบบการท�างาน

9) การเปิดเผยข้อมูล

10) การป้องกันการทุจริต
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

การน�าตวัช้ีวัดด้านคุณธรรมความโปร่งใสทัง้ 10 ตวันีไ้ปประเมนิ

ในหน่วยงาน มีตัวอย่างการน�าไปใช้ในบางหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอ�านาจหน้าท่ี

ในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความส�าคัญ 

การบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่แีละธรรมาภบิาล นอกจากนี ้ยงัให้ความส�าคญั 

กบัการปฏิรปูประเทศ โดยได้ก�าหนดให้ด�าเนนิการปฏริปูประเทศอย่างน้อย 

ในด้านหนึ่งนั้นคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ส�าคัญ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไข

เพิม่เตมิ โดย (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดเป้าหมายของการบรหิาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร. 

จึงก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทศิทางในการด�าเนินงาน และมผีลการด�าเนนิงาน 

ในการพฒันาระบบราชการมาอย่างต่อเนือ่ง (คณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ, 2560, น.17) 

ส�าหรับด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ก.พ.ร. ได้

ประเมนิตนเองในปี 2560 ไว้ แต่อย่างไรกต็าม พบว่า เน้ือหาประเดน็ที่

ประเมนิเกีย่วกบัด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส�านกังาน ก.พ.ร.ที่

ได้มกีารรายงานนัน้ไม่ครอบคลมุและตรงกบัความหมายและความเข้าใจ

ถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสดังที่ได้น�าเสนอในงานศึกษาช้ินน้ี

นัก ท้ังน้ี ในการรายงานผลการประเมนิตนเองของส�านกังาน 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�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดัง

มีรายละเอียดต่อไปนี้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, น.

170 - 171)7 

1) การปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. (Function Base) ก.พ.ร.แบ่ง

การประเมินตนเองออกเป็น 5 ประเด็น และได้คะแนนประเมินในทุก

ประเด็นร้อยละ 100 ซ่ีงสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ส�าหรับประเด็น

การประเมินด้านการปฏิบัติหน้าที่ของก.พ.ร. ประกอบด้วย

(1) ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการ

อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558

(2) จ�านวนหน่วยงานภาครฐัทีมี่การปฏบัิตริาชการตามหลกัธร

รมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(3) ความส�าเร็จของการบูรณาการการจัดท�างบประมาณเชิง

ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

(4) ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ (การประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ) 

(5) ความส�าเร็จของการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างหน่วย

งานของรัฐ

7 รายละเอียดในประเด็นนี้ โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). 
“รายงานการพฒันาระบบราชการไทย”. บรษิทั นบัหน้าครเีอชัน่ (ส�านักงานใหญ่). 
น. 170-171.
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2) การสร้างการรบัรูต่้อประชาชน (Agenda Base) ก.พ.ร.ประเมนิ

ตนเองให้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

3) ด้านนวัตกรรม (Innovation Base) ก.พ.ร. แบ่งดัชนีการ

ประเมนิตนเองออกเป็น 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ หนึง่ประสทิธภิาพการเบกิจ่าย

งบประมาณ สอง การปรับปรงุและพฒันา Website ของศนูย์เป้าหมาย

นวัตกรรมภาครัฐ และการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ก.พ.ร. 

ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 56.59 และร้อยละ 70 ตามล�าดับซึ่งเป็นไป

ตามเป้าหมาย

4) การจัดท�าและด�าเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์

ชาติ (Potential Base) ก.พ.ร.ประเมินตนเองไว้ที่ร้อยละ 100 ซี่งสูงกว่า

เป้าหมาย

นอกจากน้ี มีข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิว่า การใช้ดชันช้ีีวดัการประเมนิ

คุณธรรมความโปร่งใสของ ก.พ.ร. มีความแตกต่างจากแนวทางข้อ

เสนอแนะการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ ป.ป.ช. การประเมิน

ของก.พ.ร.เป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานที่มุ่งให้เกิดการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลเป็นประการส�าคัญ เห็นได้จากการก�าหนดดัชนีการประเมิน

คุณธรรมความโปร่งใสของก.พ.ร.ในปีถัดมาถึงรายงานฉบับล่าสุดท่ีเผย

แพร่ (พ.ศ. 2561-2563) ที่มุ่งให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาค

รฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั (Digital Government) (คณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ, 2561, น.184)  ทีก่�าหนดให้ใช้เทคโนโลยดิีจทิลัเพือ่ปรบั

สมดุลและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึง่เป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 

2561-25808  

8 ส�าหรับผู้สนใจประเด็นนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ท่ี คณะกรรมการพัฒนาระบบ
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2)  ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ส�านักงาน กปร. มีอ�านาจหน้าท่ีในการประมวลพระราชด�าริ 

ส�ารวจ ศกึษา วเิคราะห์ และจัดท�าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณในการด�าเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ด�าเนินงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์เผย

แพร่โครงการฯ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ส�าหรับด้าน

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนั้น ส�านักงาน กปร. มีคะแนนในปี 

2562 ดังต่อไปนี้ 

ตามแนวทางข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.   ส�านักงาน กปร. มี

คะแนนเฉลี่ย 87.72 อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 

85.00 – 94.99) ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT) ซ่ึงประกอบด้วย คุณภาพการด�าเนินงาน (81.62 

คะแนน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (79.37 คะแนน) และ การปรับปรุง

ระบบการท�างาน (74.64 คะแนน) ถือว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดี แสดง

ให้เห็นว่าประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในบริการของหน่วยงาน

ว่ามีมาตรฐาน ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ (ส�านักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, 

2562) ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ราชการ. (2561). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจ�าปี 2561”. คณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจ�าปี 2562” และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2563). “รายงานการ
พัฒนาระบบราชการไทยประจ�าปี 2563”.
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ด้านที่ คุณธรรมความโปร่งใส คะแนนที่ได้รับ

1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.55

2 การใช้งบประมาณ 78.49

3 การใช้อ�านาจ 80.11

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.46

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.08

6 คุณภาพการด�าเนินงาน 81.62

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.37

8 การปรับปรุงระบบการท�างาน 74.64

9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00

10 การป้องกันการทุจริต 100.00

คะแนนเฉลี่ย 87.72

ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, 2562.

3) องค์การบริหารส่วนต�าบลหินมูล อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม

อบต. หินมูล มีอ�านาจหน้าที่ในการอ�านวยการ ประสานงาน 

สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและ 

นายอ�าเภอในด้านการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตังิานร่วมกบั 

หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ส�านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563)
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ส�าหรบัด้านการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสนัน้ อบต. หนิมลู 

มีคะแนนในปี 2562 ดังต่อไปนี้ (ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดนครปฐม, 2563ก)

ด้านที่ คุณธรรมความโปร่งใส คะแนนที่ได้รับ

1) การปฏิบัติหน้าที่ 97.29

2) การใช้งบประมาณ 94.50

3) การใช้อ�านาจ 95.09

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.73

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.60

6) คุณภาพการด�าเนินงาน 76.88

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.53

8) การปรับปรุงระบบการท�างาน 74.16

9) การเปิดเผยข้อมูล 93.78

10) การป้องกันการทุจริต 100.00

คะแนนเฉลี่ย 90.46

ทีม่า: ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดันครปฐม, 

2563ก.

จากข้อเสนอแนะของ ปปช. อบต. หินมลูมคีะแนนเฉลีย่ 90.46 

อยู่ในระดับดีมาก หรือระดับ A (อยู่ในช่วงคะแนน 85.00 – 94.99)  

ในส่วนของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ซึง่ประกอบด้วย คณุภาพการด�าเนนิงาน (76.88 คะแนน) ประสทิธภิาพ

การสื่อสาร (79.53 คะแนน) และการปรับปรุงระบบการท�างาน (74.16 
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คะแนน) ถอืว่ามีคะแนนอยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นว่าผูร้บับริการพงึพอใจ

ในบริการของหน่วยงาน และบริการจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกระบวนการ 

ข้ันตอนการท�างานต่างๆ ของเจ้าหน้าทีท่ีอ่�านวยความสะให้กบัผูร้บับรกิาร

ด้วย (ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2563ก)

จากตัวอย่างของหน่วยงานที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า ในส่วน

ของการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT นั้น 

คะแนนอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป ซึง่หมายถงึ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียหรอืผูร้บับรกิาร 

มีความพึงพอใจต่อบริการ ต่อการอ�านวยความสะดวก ต่อข้ันตอน

กระบวนการท�างานของหน่วยงานนั้นๆ อันหมายถึงเป็นการบริการที่ดี

ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

ธรรมำภิบำลและรำงวัลคุณธรรมของไทย

ประเทศไทย มกีารมอบรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายด้านด้วยกัน โดยแต่ละด้าน

มีหน่วยงานริเริ่มและรับผิดชอบแตกต่างกันไป สถาบันศึกษานโยบาย

สาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ท�าการรวบรวมรางวลัประเภทต่าง ๆ   

ไว้ 10 ประเภทดังนี้

1) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ

ครอบครัว โดยส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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3) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดเีด่นด้านการด�าเนนิงาน

วัฒนธรรม โดยส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

4) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีมี่การบรหิารจดัการทีดี่  

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(ก.ก.ถ.)

5) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

6) รางวลัตลาดดมีมีาตรฐาน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

7) รางวลัผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้านการศกึษาดเีด่น  

โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย

8) รางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองค�า โดย

สถาบันพระปกเกล้า

9) รางวลัองค์กรปกครองท้องถิน่ทีม่คีวามพยายามในการจดัเก็บ

ภาษ ีโดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่สังกดักระทรวงมหาดไทย

10) รางวลั เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยนื โดยกรมส่งเสริมคณุภาพ 

สิง่แวดล้อมร่วมกบัสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สถาบันศกึษา 

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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ส�าหรบังานฉบับนี ้จะศกึษาเฉพาะรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่ 

ดเีด่นในด้านท่ีมขีอบเขตเกีย่วข้องกบัหลกัการระบบคณุธรรมและหลักการ 

คุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณารางวัลด้านการให้บริการ

สาธารณะจาก 10 รางวลัข้างต้นเพ่ือมาก�าหนดดัชนชีีว้ดัความมคีณุธรรม

ของหน่วยงานงานบริการของรัฐ ดังนี้ 

1) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหาร

จดัการตามอ�านาจหน้าท่ีของตนเองให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการ 

บ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

โดยมุ่งประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ในการด�าเนนิงาน การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน การอ�านวย 

ความสะดวก และการให้บรกิารสาธารณะทีด่แีละมคีณุภาพแก่ประชาชน 

(ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น, 2560, น.2) 

เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประกอบด้วยสองด้านหลัก  

คือ (1) การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดบริการสาธารณะ และ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (2) นวัตกรรมด้านบริการสาธารณะ 

การบรหิารจดัการ หรอืการมส่ีวนร่วมของประชาชน ซ่ึงในแต่ละด้านจะมี

ตวัชีว้ดัย่อยทีค่รอบคลมุหลกัธรรมาภบิาลโดยส่วนใหญ่ เช่น ในด้านแรก  

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย เช่น (1) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม  

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และกระจาย

อ�านาจให้ชุมชน (3) การปรับปรุงภารกิจ ลดข้ันตอน และการอ�านวย 
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ความสะดวกให้ประชาชน (4) การจดัการแบบมอือาชพี (5) ประสทิธภิาพ 

และผลสัมฤทธิ (6) ความพึงพอใจของประชาชน ส่วนด้านที่สอง  

ประกอบด้วยตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ (1) ความคิดรเิริม่ (2) ความสอดคล้องกบั 

ปัญหา (3) ความท้าทาย (4) การสร้างความร่วมมือ (5) ผลส�าเร็จของ

นวัตกรรม และ (6) ความยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560, น. 9-10)

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทุจรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปลูกและ

ปลุกจติส�านึกการต่อต้านการทจุรติ (2) การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการ

ทุจริต (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (4) การเสริมสร้าง 

และปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน 

การทุจรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วัด 4 ประการ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในหลัก 

ธรรมาภบิาล (2) มุง่มัน่ให้บรกิารด้วยความโปร่งใส (3) มุง่เน้นประชาชน

เป็นศูนย์กลาง (4) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ

4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development 

School: MDS) รบัพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากการศึกษาการมอบรางวัลองกรค์ปกครองท้องถิ่นดีเด่น 

ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า หลักการของระบบคุณธรรมและ 

หลกัการคณุธรรมในหลกัธรรมาภบิาลได้รบัการให้ความส�าคญัในระดบัหนึง่ 

แต่ไม่มากเท่าทีค่วร กล่าวคือ ในภาพรวมการมอบรางวลัองค์กรปกครอง

ท้องถิน่ดเีด่นในประเทศไทยทัง้หมด 10 ด้าน ท่ีรบัผิดชอบโดยหน่วยงาน 

ต่างๆ พบว่า ส่วนมากการมอบรางวัลในด้านใดท่ีเป็นเรือ่งการปฏิบตัติาม 

หลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาลและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

โดยตรง ส่วนใหญ่จะเน้นกรอบในวงกว้างตามแนวคิดของธรรมาภิบาล

ในภาพรวม และพิจารณาเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดจากรางวัล 

ในด้านที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ

1) รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี 

โดยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ 

3) รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน 

การทจุรติ โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ

4) รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development 

School: MDS)
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พบว่า ในส่วนของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 

ด้านการป้องกนัการทจุรติมเีกณฑ์การประเมนิและตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบั 

หลักการของระบบคุณธรรมและหลักการคุณธรรมในหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายประการ ในขณะท่ีส่วนของรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ีมเีกณฑ์การประเมิน

และตวัชีวั้ดทีเ่กีย่วข้องกับหลกัการระบบคณุธรรมในทางอ้อม แต่ประเด็น

ดงักล่าวถกูให้ความส�าคญัน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่พจิารณาถงึ

ประเภทของรางวัลทีเ่กีย่วกบัการบริหารจดัการทีด่ซีึง่มคีวามเก่ียวข้องกบั

การบรหิารงานบคุคลภาครฐัโดยตรง และรางวลัองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเกณฑ ์

การมุง่เน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง และรางวลัโรงเรยีนต้นแบบเสรมิสร้าง 

คณุธรรมและจริยธรรมในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(Moral Development School : MDS) เป็นเพียงรางวัลเดียวที่ไม่พบว่า

มีการน�าเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น

เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2 จริยธรรม

ควำมหมำยของจริยธรรม 

จริยธรรมกับคุณธรรมมักมีการพูดถึงในความหมายที่แยกกัน

ไม่ออก บางครัง้เรยีกควบไปเป็นคณุธรรมจรยิธรรม ส�าหรบัในสงัคมไทย

ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 

ในระบอบประชาธิปไตย โดยในงานเขียนของกิตติยา โสภณโภไคย  

(กติตยิา โสภณโภไคย, 2553) เรือ่ง “คุณธรรม” “จรยิธรรม” และการด�ารงอยู ่

กบัสงัคมประชาธปิไตย (ความหมาย และแนวคดิเชงิทฤษฎ)ี ได้เรยีบเรยีง 

และเสนอว่าคณุธรรมและจรยิธรรมนัน้มคีวามส�าคัญกับระเบียบการเมือง

การปกครอง ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีต่อสังคม

จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการท�าหน้าที่พลเมืองของสังคม

ประชาธปิไตย การจะมรีะบอบประชาธิปไตยทีด่นีัน้ไม่ได้ขึน้อยูกั่บการมี 

ผูป้กครองท่ีดมีคุีณธรรมและท�าหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชนเท่านัน้ 

แต่ยงัขึน้อยูก่บัการทีป่ระชาชนท�าหน้าท่ีต่อประเทศชาตด้ิวย ทัง้นี ้คณุธรรม

และจรยิธรรมของบคุคลทีม่ต่ีอสงัคมในสงัคมประชาธปิไตยประกอบด้วย 
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การมรีปูแบบความคดิสร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน 

ในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้านต่างๆ เช่น การม ี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน การมีส่วนร่วม 

ในการกระท�าเพ่ือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การติดตามตรวจสอบ 

การท�างานของผูบ้ริหารและหน่วยงานของรฐั ทัง้นีก้ารมบีทบาทดังกล่าว

หากท�าด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ในสังคม (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553)

ดังได้กล่าวไว้แต่ข้างต้นว่า คุณธรรม (Morality/Virtue) และ

จริยธรรม (Ethics) เป็นค�าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันท้ังใน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

ทั้งทางการกระท�าพร้อมด้วยจิตใจ รู้จักใช้วิจารณญาณแยกแยะชั่วดี 

อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควรกระท�ามาตรฐานทางกฎหมาย

และประเพณีที่ยอมรับในสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง

ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ

วิชาชพี ประพฤตปิฏบิตัตินจนเป็นนสัิย เช่น เป็นคนกล้า ซือ่สตัย์ เสยีสละ  

อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น อันมีลักษณะครอบคลุมถึงลักษณะ

ส�าคัญ ต่อไปนี้ 

1. หลักการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) เพื่อ 

ตัดสินการกระท�าของผู้อื่น 

2. เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติ

การต่างๆ ลงไป

3. หลกัการทางจรยิธรรมเป็นหลกัการสากลท่ีบคุคลใช้ตัดสนิใจ 

ในการกระท�าสิ่งต่างๆ 

4. ทศันะเกีย่วกบัจรยิธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรือ

อดุมคตขิองสงัคมจนเกดิเป็นทศันะในการด�ารงชวีติของตน

และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2550 ได้ก�าหนดความหมาย 

ของ “คุณธรรม” ว่าหมายถึงส่ิงที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม 

เป็นมโนธรรม เป็นเครือ่งประคบัประคองใจให้ความเกลยีดชัว่ กลวับาป  

ใฝ่ความดี เป็นเครือ่งกระตุน้ผลักดันให้เกดิความรูส้กึรบัผดิชอบ เกดิจิตส�านกึ 

ทีด่มีคีวามสงบเย็นภายใน เป็นสิง่ทีต้่องปลกูฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกดิขึน้ 

และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และค�าว่า “จริยธรรม”  

ก็หมายถึง เกิดจิตส�านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งท่ีปลูกฝัง 

โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย 

และค�าว่า “จรยิธรรม” กห็มายถงึกรอบหรอืแนวทางอันดงีามทีพ่งึปฏบิตัิ 

ซ่ึงก�าหนดไว้ส�าหรบัสงัคม เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยงดงาม 

ความสงบร่มเยน็เป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน่ มัน่คงและปลอดภยั

ในการด�ารงชีวิต

ในทางปรัชญาการเมือง ตัวอย่างนักคิดอย่าง “โสเครตีส”  

(Socrates) มคีวามเห็นว่า คณุธรรมทีแ่ท้จรงิมคีณุค่าภายในตัวของมนัคอื  

ให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และ “เพลโต” แนะว่า

คณุธรรมต้องอยู่บนความรู้ สิง่ท่ียดึถือว่าเป็นคณุธรรม เช่น ความกล้าหาญ  

ความพอดี ความยตุธิรรม และศาสนกจิ จะไม่เป็นคณุธรรมหากสิง่ต่างๆ 

เหล่าน้ันไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ สังคมที่คนในสังคมไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิด

และขดัแย้งกนั ดงันัน้ “คุณธรรมและจรยิธรรมระดบับคุคล” จงึหมายถงึ

สภาพคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล การมีคุณธรรม

และจริยธรรมระดับบุคคล มีความส�าคัญต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย เนือ่งจากหลักการอิสรภาพ เสรภีาพและความเสมอภาค
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ของประชาธิปไตยมีความเส่ียงต่อการท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าในสังคม  

ถ้าสมาชกิสงัคมขาดคณุธรรม โดยจ�าแนกคณุธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล

ในสงัคมประชาธปิไตยออกเป็นสองส่วน คอื “การมคีณุสมบัตขิองมนษุย์ทีด่”ี  

และ “การเป็นประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย”

“การเป็นประชาชนท่ีดีในสงัคมประชาธปิไตย” เป็นลกัษณะเฉพาะ

และเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับประชาชนที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง

ไปจากสังคมในระบอบการปกครองอื่น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะ

ทางจติของบคุคล ต้องสอดคล้องกบัการพทิกัษ์ความเป็นอสิรภาพ เสรภีาพ 

และเสมอภาคของตนเองไปพร้อมกับการเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ 

และเสมอภาคของคนอื่นด้วย ได้แก่

1. การเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

2. การยอมรับความแตกต่างทางความคิด

3. ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

4. การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

5. การตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อส่วนรวม และ

6. การเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  

เพราะหากบุคคลค�านึงถึงแต่สิทธิเสรีภาพของตนเอง 

โดยไม่สนใจสทิธเิสรภีาพของคนอืน่กจ็ะมคีวามเหน็แก่ตวัยิง่

ถ้ามีพัฒนาการขึ้นเป็นผู้ปกครองก็จะกลายเป็นผู้ปกครอง 

ที่เผด็จการ
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ในสังคมประชำธิปไตย

ไมเคิล กรอส (Michael L. Gross) ศาสตราจารย์ทางด้าน

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ได้เสนอไว ้

ในหนังสือที่ชื่อว่า Ethics and Activism: The Theory and Practice of 

Political Morality ว่าส�าหรับตัวเขาเองน้ัน มีความเชื่อว่า ความมั่นคง 

ของประชาธปิไตยสมัยใหม่ทีมี่พืน้ฐานอยูบ่นจรยิธรรมและการด�าเนนิการ 

ของจติ เมือ่รฐัท�าผดิพลาด มนัขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการแก้ไขโดยพลเมือง

ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเชิงศีลธรรมจรรยาน�าพวกเขาไปสู่การรู้และแก้ไข

ความผดิ แต่ความรูส้กึเชิงศลีธรรมจรรยาทีว่่านี ้ยงัคงมปัีญหาทีก่ารตคีวาม  

แต่ฮาเบอร์มาส (Habermas) และจอห์น เดวี (John Dewey) นักทฤษฎี

เหล่านี้เน้นว่า ความยุติธรรมต้องเป็นหลักการอันดับแรกของการเมือง  

พวกเขานยิามความยตุธิรรมโดยใช้ค�าทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ผลประโยชน์  

ความเป็นธรรม หรอืการบรรยายเชงิจรยิธรรม แต่แนวความคดิหลกักค็อื 

ความยุติธรรม นักทฤษฎีกลุ่มนี้เห็นว่าการกระท�าทางการเมืองในฐานะ

ผลผลิตของความจ�าเป็นในประวัตศิาสตร์ แต่วตัถปุระสงค์ของการกระท�า 

นั้นไม่แตกต่างกันนั่นคือการปกป้องความยุติธรรม กรอสเห็นว่า การมี

จริยธรรมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ต้องการคนที่ถูกก�าหนดให้มีบทบาท

ไปกระท�ากิจกรรมการเมืองโดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม  

ความเท่าเทยีมกนัและศกัดิศ์รขีองมนษุย์งานท่ีเกีย่วข้อง ต้องถกูก�าหนด

ไว้ในหน้าที่ความเป็นธรรม และหลักการที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น 

เป็นที่ตั้ง เขาต้องช�่าชองอย่างมีจริยธรรมและมีทรรศนะชัดเจนเกี่ยวกับ 

หลักการทางจริยธรรม หมายความว่าพวกนี้จะต้องเป็นอิสระจาก 

ผลประโยชน์ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอิสระจากอิทธิพลทาง 
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การเมอืงและระมดัระวงัอย่างเตม็ทีเ่กีย่วกบัความไม่แน่นอนของการเมอืง 

แต่เม่ือกรอสท�าการวิจัย 3 กรณีศึกษา เขาพบว่า ปัจเจกบุคคลที่ม ี

ความสามารถทางการเมอืงมากทีส่ดุ ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้มคีวามสามารถ 

ทางจริยธรรมน้อยที่สุดเพราะเมื่อเขาศึกษานักกิจกรรมทางการเมือง

กรณีผู้ช่วยเหลือพวกยิวให้รอดจากการล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี ผู้เข้าร่วม

ขบวนการต่อต้านการท�าแท้งในสหรัฐเมริกา และขบวนการเรียกร้อง 

ความสนัตใินอิสราเอล เขาพบว่ามนัไม่ใช่เรือ่งของคนทีม่ศีีลธรรมจรรยาสูง  

แต่เป็นคนท่ีมีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางศีลธรรมจรรยา 

ต่างหากที่แสดงให้ปรากฏถึงความสามารถทางการเมือง

ส�าหรบัทางจติวทิยา ลอเรนซ์ โคลเบร์ิก (Lawrence Kohlberg) 

นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ท�าการศึกษาวิจัยทดลอง 

การสร้างสถานการณ์สมมต ิก�าหนดปัญหาทางจรยิธรรมแบบทางสองแพร่ง 

ทีผู่ต้อบยากจะตดัสนิใจได้ว่า “ถกู” “ผิด” “ควรท�า” “ไม่ควรท�า” อย่างชัดเจน 

เด็ดขาด เนือ่งจากขึน้อยูกั่บองค์ประกอบหลายอย่าง โดยการตอบจะขึน้กบั 

วยัของผูต้อบเกีย่วกบัความเห็นใจในบทบาทของผูแ้สดงพฤติกรรมในเรือ่ง

ค่านยิม ความส�านกึในหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม ความยติุธรรม

หรือหลักการท่ีตนยึดถือซึ่งโคลเบิร์กให้ค�าจ�ากัดความของ “จริยธรรม”  

ว่าเป็นความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัความถกูผดิและเกดิขึน้จากกระบวนการ

ทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา  

โดยโคลเบิร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจากพัฒนาการ

ของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม นอกจากนั้น

เขายังพบว่าส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงข้ันสูงสุด

ในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11 – 25 ปี  

การใช้เหตผุลเพือ่การตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ จะแสดง 

ให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
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ไม่ได้ข้ึนอยู่กบักฎเกณฑ์ของสงัคมใดสังคมหนึง่โดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้ 

เหตผุลทีล่กึซึง้ยากแก่การเข้าใจยิง่ขึน้ตามล�าดบัของวฒุภิาวะทางปัญญา 

(กิตติยา โสภณโภไคย, 2555, น. 2 – 7)  

โคลเบิร์ก (1958) ได้พัฒนาทฤษฎีทางจริยธรรมตามแนวคิด 

ของเพียร์เจท์ในงาน “Theory of Moral Development” (1932) ศึกษา

ด้วยการสมัภาษณ์เน้นท่ีคุณธรรมแบบทางสองแพร่ง (Moral Dilemmas) 

ซึง่โคลเบิร์กสรปุข้ันตอนพฒันาการทางจรยิธรรมของมนษุย์เป็น 3 ระดับ 

6 ขั้นตอน ดังนี้

1) ระดับ Pre-Conventional Morality คือ ช่วงวัยก่อน 10 ปี 

เดก็เข้าใจว่าความดีคอืส่ิงท่ีท�าตามเกณฑ์ท่ีผู้ใหญ่ก�าหนด เพือ่หลกีเลีย่ง

จากการถกูลงโทษโดยผูใ้หญ่ และคาดหวงัแรงจงูใจในการกระท�าตอบแทน

ตามเกณฑ์ด้วยรางวัล หรือค�าชมเชย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลกัการเชือ่ฟังเพือ่หลบเล่ียงการลงโทษ (obedience 

and punishment orientation) 

(2)  หลักการกระท�าต่างตอบแทน (individualism and 

exchange)

2) ระดบั Conventional Morality ช่วงวยัตัง้แต่ 10 ปี ถงึวัยผูใ้หญ่  

ช่วงวัยรบัรูบ้รรทดัฐานจรยิธรรมของสงัคม และกระท�าตามบทบาทหน้าท่ี

ในฐานะท่ีตนเป็นส่วนหน่ึงสังคม ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางจริยธรรมตามที่

สังคมคาดหวัง หรือก�าหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลักการกระท�าเพือ่ให้คนอ่ืนเหน็ว่าด ี(interpersonal 

relationships) ช่วงเข้าสูว่ยัรุน่ เดก็วยันีจ้ะกระท�าตาม

สิง่เป็นทีพ่อใจ เพือ่ให้ได้รบัจากยอมรบัจากกลุม่เพือ่น 
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(2)  หลักการกระท�าตามหน้าท่ีทางสังคม (maintaining  

the social order) 

3) ระดับ Post-Conventional Morality คือ ระดับวัยผู้ใหญ่  

ทีไ่ตร่ตรองเลอืกการให้คณุค่าหลกัจรยิธรรมทีต่นยดึถอืตามสิง่ทีต่นเห็นว่า 

ถกูต้อง ชอบธรรม ซ่ึงนบัเป็นพัฒนาการทางจรยิธรรมขัน้สูงสุดทีโ่คลเบร์ิก

เห็นว่าจะมีเพียงมนุษย์จ�านวนร้อยละ 10-15 เท่านั้น ที่สามารถพัฒนา

มาถึงระดับนี้ได้ ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่

(1)  หลักการสัญญาประชาคม และยืนหยัดปกป้อง 

ความถูกต้องชอบธรรม (Social Contract and  

Individual Rights) คอืการเลอืกกระท�าส่ิงทีข่ดัแย้งกับ

ผลประโยชน์ส่วนบคุคล และกระท�าเพือ่ผลประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม

(2)  ยืนหยัดรักษาหลักการ (Universal Principles)  

ในขั้นตอนนี้มีการพัฒนาทางจริยธรรมที่สูงสุด  

ด้วยการยนืหยดักระท�าการเพือ่รกัษาหลกัการท่ีถกูต้อง  

โดยไม่ค�านึงถึงว่าส่ิงนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่

จากสังคม รวมถึงยอมรับผลลัพธ์ของการต่อต้าน 

ในรูปแบบต่างๆ (Saul McLeod, 2013)

ส�าหรับมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม

มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละปัจเจกบุคคลกับสังคม

แวดล้อมทีอ่าศัย พฤติกรรมทางคุณธรรม (Moral Behavior) จงึมีรากฐาน

มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการรับรู้ และปฏิบัติตามคุณค่า 

ทางคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมท่ีตนสังกัด เช่นท่ีแทงนีย์ สติววิค  

และมาเชค ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางคุณธรรม 
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(Moral Emotions) กบัพฤตกิรรมคณุธรรม (Moral Behavior) ซึง่สามารถ

สรุปโดยสังเขปว่า ผู ้วิจัยช้ีว่าการที่มนุษย์มีประพฤติตัวมีคุณธรรม  

หรือขาดคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางคุณธรรรมที่ก่อตัว

มาจากประสบการณ์ทางคณุธรรมทีบ่คุคลนัน้ๆ ได้รบั ดงันัน้ พฤตกิรรม

คุณธรรมจึงท�างานอยู่บนฐานระดับจิตส�านึก (Self-Conscious State) 

แต่ละปัจเจกบคุคลจะมีคณุธรรมหรอืความละอายใจจากการขาดคณุธรรม

มีความสัมพันธ์ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันไป 

ในแต่ละบุคคล (Tangney, Stuewig, and Mashek, 2007) 

นอกจากกลุม่นกัคดิในแขนงต่างๆ ทีไ่ด้นยิามความหมายของ

จรยิธรรมเอาไว้ในหลายแง่มมุ องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาต ิ

(United Nations หรอื UN) กเ็ป็นหนึง่ในองค์การทีไ่ด้ระบหุลกัจรยิธรรม

เอาไว้ ส�าหรับองค์กรสหประชาชาติ ในกฎบัตรของสหประชาชาติ  

มาตรา 101 มีข้อความระบุไว้ถึงหลักการที่ใช้พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่

และการตัดสินใจให้บริการนั่นคือเรื่องการรักษาประสิทธิภาพด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยในระดบัสูงสุด ความสามารถ และความซือ่สตัย์  

หลักความเป็นมืออาชีพ เคารพความหลากหลายเป็นค่านิยมหลักที ่

คาดหวังจากเจ้าหน้าที่ขององค์กร ความซื่อสัตย์นั้นอาจหมายถึง  

ความเที่ยงตรงมีศีลธรรม หรือจริยธรรมที่เป็นหลักคุณธรรม ในบริบท

ขององค์กรจรยิธรรมและความซือ่สัตย์นัน้ถูกนยิามไว้กว้างๆ ว่าหมายถึง  

ข้อผกูมดัทางความคดิและการกระท�าทางศลีธรรมในทกุด้านในการบรหิาร

และด�าเนินงานในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะอ้างความหมายของ

ความซือ่สตัย์และจรยิธรรมโดยตรวจสอบกบักฎบตัรของสหประชาชาติ

ว่า “เป็นมาตรฐานในการควบคุมข้าราชการพลเรือนระดับสากล” โดย

ได้รบัการยอมรับโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนสากลในปี 2001 

และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติซ่ึงเป็นเอกสารแนวทาง 
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ในเรือ่งดงักล่าว องค์การยงัแยกแยะระหว่างจรรยาบรรณและจรยิธรรม  

ซึง่เป็นสิง่ทีบ่างคนอาจไม่ได้สงัเกตเหน็จรรยาบรรณนัน้มคีวามเกีย่วข้องกบั 

การยอมท�าตามข้อก�าหนดและมีการลงโทษ ในขณะทีเ่รือ่งของจริยธรรมนัน้ 

เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจและการป้องกันตามธรรมชาติ (Wynes and  

Zahran, 2010, p. 3) ส�าหรบัสหประชาชาตเิองน้ันองค์กรมคีณุค่าทีพ่งึปฏิบตัิ 

ได้แก่ หลักความเป็นอิสระ ความภักดีต่อหลักการของหน่วยงาน  

หลักความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน (United Nations Ethics Office, 2012, pp. 3-4)

จากความหมายของจริยธรรมข้างต้น จะพบว่า จริยธรรมนั้น

ต้องมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งแบบแคบ คือ บรรดาข้อห้ามต่างๆ 

และในความหมายกว้างคือเรื่องส่ิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์พึงกระท�าเพ่ือ

รักษาสังคมการเมืองของตน ในทางปฏิบัติน้ันเองจริยธรรมจะเป็นกฎ 

ข้อบังคับต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติเพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ขององค์การ ทั้งนี้การด�ารงอยู่ของหลักจริยธรรมนั้นยังประคับประคอง

ให้สังคมประชาธปิไตยด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่ เนือ่งจาก ช่วงสร้างสมดลุ 

ระหว่างหลักการเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย 

กับการรักษากฎระเบยีบอนัดงีามของสงัคม แม้คณุธรรมและจรยิธรรมจะมี

ความหมายใกล้เคยีงกนัจนถกูน�าไปใช้คูก่นัเสมอ แต่ทว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ 

ความหมายของคุณธรรมกับจริยธรรมน้ันจะพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่อง

ของแนวคดิ จติส�านกึในระดบัทีล่กึกว่าเรือ่งของคณุธรรมและเป็นกรอบ

ในการประพฤตปิฏบิตัใินส่ิงทีด่งีาม มีความสลับซบัซ้อนในตวัของมนัเอง 

มีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรมเชิงปรัชญา มีฐานคติทางความคิด 

และต้องสามารถน�ามาใช้ปฏิบตั ิเป็นประจ�าทกุวัน นัน่คอื จากใจและกาย 

ไปพร้อมๆ กัน ทั้งน้ีสามารถสรุปเปรียบเทียบความหมายของค�าว่า 

“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ดังตารางข้างล่างนี้
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ตาราง 6 : เปรยีบเทยีบความหมายของคำาว่า “คณุธรรม” 

และ “จริยธรรม”

ความหมาย ประเด็นเปรียบเทียบ

คุณธรรม - คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนองและ
สังคม

- สภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจ

- ความดีท่ีเป็นธรรมชาติที่เกิด 
ในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติ 
อันดีงาม

-  สิ่ งที่ี่ มี คุณค่ า  มีประ โยชน์   
เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม  
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้
เกลียดความช่ัวกลัวบาป ใฝ่ความดี  
เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรูส้กึรับผดิชอบ เกิดจิตส�านกึ
ที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่ง
ทีต่อ้งปลกูฝงัโดยเฉพาะเพือ่ให้เกดิ
ข้ึนและเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
ในสังคมไทย

-เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจ 

-คุณธรรมเป็นมุมมองแง่หน่ึงของ
จรยิธรรม ซึง่ค�านงึถงึ สิง่ทีถ่กูและผดิ
โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ ได้แก่ 

1) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละ
บุคคล 

2) ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วฒันธรรมประเพณ ีทอ้งถิน่ ประวตั-ิ 
ศาสตร์ทางสังคม และธรรมเนียม
ปฏิบัติ 

3) สภาพคณุความดหีรอืคณุลกัษณะ
ทีแ่สดงออกของความดทีีแ่สดงออก
ด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์ 
แก่คนทั่วไป 

-จริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
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ความหมาย ประเด็นเปรียบเทียบ

จริยธรรม - ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ 
เกดิจากคณุธรรมในตวัเอง ซึง่สรปุ
ไดว้า่คอืขอ้ควรปฏบิตั ิหรอืกรยิาที่
ควรประพฤตปิระพฤตทิีส่อดคลอ้ง
กับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้อง 
ดีงาม 

- การกระท�าทั้งทางกาย วาจา ใจ
อนัเปน็พฤตกิรรมทีค่นดคีวรกระท�า
อยู่เสมอๆ 

- สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดย
ธรรมชาติ ซ่ึงจะตอ้งพฒันาขึน้โดย
อาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติท่ี
มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลัก
การทางศีลธรรม หลักปรัชญา
วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีต
ประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่
ตนเองและสังคม นอกจากนี้
จ ริยธรรมยัง ใช้ เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเลือกความ
ประพฤติ/การกระท�าที่ถูกต้อง
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณด้์วย 
ซึง่เมือ่สงัคมสลบัซบัซอ้นขึน้ มกีาร
แบง่หนา้ท่ีกนัออกเปน็หนา้ทีต่า่งๆ 
จึงมีข้อก�าหนดที่เรียกว่า “จรรยา
วิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึน้
เ พ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติของคน 
ในอาชีพนั้นๆ 

-เป็นลักษณะการแสดงออกของ
รา่งกาย ทางการประพฤตปิฏบิตั ิซ่ึง
สะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

-จรยิธรรมมาจากคณุธรรมในตัวเอง
ของแต่ละบุคคล 

-ผู้ที่มีจริยธรรม คือ ผู้ที่เลือกจะ
แสดงออกทางกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

-องค์ประกอบของจริยธรรม ได้แก่ 
ความประพฤติ การสะท้อนความ
นึกคิดและจิตส�านึก การเกิดการ 
กระท�าดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย และ 
การสร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น 

-ความหมายของค�าอื่นที่ใกล้เคียง
เกี่ยวข้องด้วย คือ จริยศาสตร์ 
จริยศึกษา และศีลธรรม โดย 
“จรยิศาสตร”์ หมายถงึ วชิาท่ีมเีนือ้หา
เรื่องความประพฤติ จึงมีเน้ือหาท่ี
พาดพิงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ 
ศีลธรรมด้วย และจะเน้นที่อุดมคติ 
ส่วน “จริยศึกษา” หมายถึง การ 
เลา่เรยีนฝกึอบรมเรือ่งความประพฤติ
เพื่อประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
แนวทางของศลีธรรมและวฒันธรรม 
ตลอดจนระเบียบกฎหมายของ 
บ้านเมืองแห่งชุมชนและประเทศ
นั้นๆ และจะเน้นที่การเล่าเรียน
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- กรอบหรอืแนวทางอนัดงีามทีพ่งึ
ปฏิบัติ ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับสังคม 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยงดงาม ความสงบรม่เยน็ 
เป็นสุข ความรักสามัคคี ความ
อบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยใน 
การด�ารงชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้ และ “ศีลธรรม” 
หมายถึง กฎข้อบังคับ ระเบียบ  
ตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาที่
บคุคลพงึปฏบิตั ิเพือ่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตให้ประกอบด้วยคุณธรรม ทั้งน้ี
ความเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ เป็น
อุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต และ 
เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรศึกษาเล่าเรียน 
ให้เกิดผลแก่ชีวิตอย่างจริงจัง 

-จรยิธรรมจะมคีวามหมายกวา้งกวา่
ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลัก 
ค�าสอนทางศาสนาท่ีว่าด้วยความ
ประพฤติปฏิบัติชอบ แต่จริยธรรม 
หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยู่บน
หลกัค�าสอนของศาสนา ปรชัญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-จริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนท�าตาม 
และมีบทลงโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน ดังน้ัน 
สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมาย
เพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะที่
จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้นคน 
จึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วน
เก่ียวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็น
แรงหนุนจากภายนอก

ที่มา : กิตติยา โสภณโภไคย. (2553), น. 123 – 124.
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ควำมเป็นมำของจริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับว่า การเมืองและศีลธรรมนั้นเป็นส่ิงไม่สามารถ

แยกจากกันได้ ค�าว่า morality (ศีลธรรม) แรกเร่ิมเดิมทีนั้นเป็นค�า 

ในภาษาละตนิท่ีใช้แปลค�าว่า ethics (จรยิธรรม) ในภาษากรกี สะท้อนได้ 

จากค�าว่า ethos และ ethnos ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้คน 

หรอืประชาชาต ิจรยิธรรมหรอืศีลธรรม9น้ันต้องครอบคลมุทัง้ความหมาย

อย่างแคบ นัน่คอืจรยิธรรมในความหมายเชงิลบหรอืปฏเิสธ เช่น ข้อบญัญตัิ  

ข้อห้ามต่างๆ โดยมีความสากลอยู่ในตัวไม่ว่าระบอบการเมืองแบบใด 

กต้็องยอมรับข้อห้ามดังกล่าวน�ามาปฏิบัตเิหมอืนกนัหมด (สมบตั ิจนัทรวงศ์,  

2553, น. 6) อย่างไรกต็าม จรยิธรรมในความหมายแคบนัน้อาจยังไม่เพยีงพอ 

ในการแยกคุณลักษณะของประชาชาติออกจากกัน ต้องท�าความเข้าใจ

จริยธรรมในความหมายด้ังเดิมหรือความหมายกว้างเพิ่มเติมด้วย  

โดยจริยธรรมในความหมายกว้างสมบัติได้อธิบายตามแนวคิดของ

อริสโตเตลิ (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2553, น. 7) เนือ่งจากแนวคดิของอรสิโตเตลิ

นัน้เป็นแรงบนัดาลใจของแนวคิดประชาธิปไตยสมยัใหม่ อรสิโตเตลิชีว่้า  

ความประเสรฐิของมนษุย์ในแง่บวกมคีวามส�าคัญไม่แพ้ชดุข้อห้ามต่างๆ 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น.7) ชุมชนการเมืองไม่อาจอยู่รอดจาก 

การรุกรานของผู้อื่นได้ด้วยการท่ีพลเมืองมีแต่จริยธรรมอย่างแคบ เช่น 

เรื่องของความกล้าหาญ ความโอบอ้อมอารี ความยุติธรรม ล้วนแล้ว

แต่เป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับการท�าให้คุณลักษณะของมนุษย์น้ัน

สมบูรณ์10 และความสมบูรณ์ของมนุษย์นั้นจะเกิดได้ในชุมชนการเมือง

9  เพิอ่ความง่ายในการท�าความเข้าใจในงานเขยีนของสมบตั ิจนัทรวงศ์ได้ใช้ค�าว่า
จริยธรรมและศีลธรรมในแง่ที่มีความหมายเหมือนกัน
10  จริยธรรมที่เหมาะกับมนุษย์ผู้ประเสริฐในประเทศหนึ่งๆ ย่อมเป็นผลผลิตของ
กฎระเบียบทางสงัคมทีย่่อมแตกต่างกนัไป เช่น จรยิธรรมท่ีเหมาะในประเทศท่ีเป็น
เผด็จการสังคมนิยมและทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยย่อมต่างกัน 
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เท่านั้น 

ราวต้นทศวรรษท่ี 16 นักคิดสมัยใหม่แนวสัจนิยม (Realism) 

ออกมาต่อต้านของแนวคดิของอรสิโตเตลิและเสนอให้มองธรรมชาตขิอง

มนษุย์ตามความเป็นจรงิ นกัคิดในยคุนีเ้ชือ่ว่าความเสมอภาคของมนุษย์ 

เป็นสิง่ทีส่�าคัญย่ิงกว่าเรือ่งของปัญญาและคณุธรรม นอกจากนี ้นกัปรชัญา 

การเมืองสมัยใหม่ยังเช่ือในเร่ืองกฎแห่งธรรมชาติ (Natural Law)  

สิทธิต่างๆ ตามธรรมชาติ (Natural Rights) เป็นความเชื่อท่ีว่ามีสิ่งท่ี 

ถูกต้องโดยธรรมชาติ (Natural Right) หรือถูกต้องตามธรรมชาติ (Right 

According To Nature) และสิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ท่ีถกูต้องในตวัเอง (Intrinsic 

Right) (สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 11) ความถูกต้องตามธรรมชาตินี้

นั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงในเรื่องคุณธรรมในจิตวิญญาณของ

มนษุย์ด้วย ฉะนัน้ คุณธรรมทีส่ร้างชวีติทีดี่ให้แก่มนษุย์จงึเป็นสิง่ทีถ่กูต้อง 

เหมาะสมตามธรรมชาติ มนุษย์ที่มีสติปัญญาหรือคุณธรรมต�่ากว่า 

ย่อมเชือ่ฟังผูท้ีม่สีตปัิญญาหรอืคุณธรรมสงูกว่า ท้ังนีค้ณุธรรมนัน้ต้องมา 

คู่กับปัญญา เนื่องจากความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่า 

จะสร้างผลดีต่อผู้ถูกปกครองจึงต้องมีเรื่องของคุณธรรมมาก�ากับเสมอ 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2553, น. 27)   

การเกิดขึ้นของคติปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ท�าให้

คนขาดจิตสาธารณะ ยึดถือเอาเร่ืองความเสมอภาคและอิสระเสรี 

จนบ่อนเซาะคุณธรรมทั้งชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ (สมบัติ จันทรวงศ์, 

2553, น. 30) และการเกิดขึ้นของความคิดยุคแห่งการรู้แจ้ง (The Age 

of Enlightenment) ทีเ่ชือ่ในเหตผุลของมนษุย์ ข้อเสนอของนกัคดิในกลุ่ม

ภมูธิรรมหวัรนุแรง (Radical Enlightenment) นัน้ไม่เห็นด้วยกบัความคดิ

ของจอห์น ลอ็ก (John Locke) ทีเ่สนอเรือ่งความเสมอภาคทีผู่กตดิอยูก่บั 

มิติศาสนาและศีลธรรมแบบดั้งเดิม และยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
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นิวตันท่ีว่าจะต้องมีการด�ารงอยู่ของพระเจ้าท่ีท�างานควบคู่กันไปกับ 

กฎตามธรรมชาติของจักรวาล (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556 น. 37-38)  

นกัคดิในกลุม่ภมูธิรรมหวัรนุแรงเอารากฐานความคดิของเบเนดกิ สปิโนซา 

(Benedict Spinoza) ท่ีมองว่าจติวญิญาณ (soul) และร่างกาย (body) คอื

สิง่เดยีวกนั พวกเขาปฏเิสธนกัคดิภมูธิรรมสายกลาง ทีม่องว่าจติวิญญาณ

และร่างกายแตกต่างกนัโดยพืน้ฐาน และกฎทีค่วบคมุจติใจและการกระท�า 

ทางศีลธรรมน้ันมลีกัษณะเฉพาะแยกออกจากกฎทางธรรมชาตทิีค่วบคุม

วัตถุท้ังหลาย และกลายเป็นพวกวัตถุนิยม (materialist) อย่างเต็มตัว  

การเคล่ือนไหวภายในจิตที่กระตุ้นให้มนุษย์ตัดสินใจในทางศีลธรรม 

เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางกลไกท่ีหลากหลาย การกระท�าของ

มนุษย์เป็นผลมาจากกระบวนการอันสลับซับซ้อนของแรงขับ แนวโน้ม

และแรงจูงใจต่างๆ มากมาย เพราะฉะนัน้จงึไม่อาจมคี�าอธบิายชดุใหญ่

เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ศาสตร์ทาง 

ศลีธรรมท่ีเป็นจรงิและเป็นสากลจะต้องเริม่ต้นจากฐานทีว่่าด้วยความรกั 

ในตนเองและความรักในผลประโยชน์ของมนุษย์ คือต้องเริ่มต้นด้วย

การยอมรับในสิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งปวงที่จะรักตนเอง

เสียก่อน เฉพาะการแสวงหาความพึงใจที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ 

ต่อตนเองเท่านัน้ทีเ่ป็นสิง่ผดิในทางศลีธรรม เพราะฉะนัน้สังคมจงึไม่อาจ 

น�ามนุษย์ไปสู่คุณธรรมโดยการนิยามคุณธรรมให้เท่ากับการต่อต้าน 

ขัดขืนแรงโอนเอียงไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะต้อง 

ถูกกล่อมเกลาให้เป็นพลเมืองดี แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธตนเองอย่างเคร่งครัด 

(สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, น. 40) กล่าวได้ว่า นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง

ต้องการให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งปวง ศีลธรรมที่แท้จริงอยู่ที ่

การยกย่องและการเคารพกฎหมายทีย่ติุธรรมและสถาบนัทางการเมอืง

ที่ยุติธรรม มาตรวัดทางศีลธรรมเพียงหนึ่งเดียว ก็คือ ความยุติธรรม 

ในแง่ของการยืนหยัดเพ่ือความเท่าเทียม การไม่ท�าร้ายผู้อื่นในส่วนที่
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เป็นสิทธิ ความมั่นคง และทรัพย์สินของเขา กรอบแนวคิดทางศีลธรรม 

ดังกล่าวนี้เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับหลักการเรื่องความเสมอภาคและ

ระบอบประชาธปิไตย เพราะในขณะทีน่กัคดิภมูธิรรมหวัรนุแรงเรยีกร้อง

ศีลธรรมใหม่ท่ีมีฐานอยู่บนเหตุผลเพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ชี้ให้เห็น 

ด้วยเช่นกนัว่า ศาสนาอย่างทีเ่ป็นอยู่นัน้ถือก�าเนิดมาจากความกลวัและ

ความกงัวลของมนษุย์ดัง้เดมิ และเพราะฉะนัน้จงึเป็นเวลาหลายศตวรรษ

มาแล้วที่ศาสนจักรกลายเป็นตัวแทนของความเสื่อมทรามทางสังคมที่

ค�า้จุนโดยระบอบทรราชย์ (สมบัติ จนัทรวงศ์, 2556 น. 41) นักคดิภมูธิรรม 

หัวรุนแรงยังมองว่าวัตถุประสงค์ของรัฐอยู่ที่การส่งเสริมสนับสนุน 

ผลประโยชน์ในทางโลกของคนข้างมากและป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์

ของคนส่วนน้อยเข้ามาครอบง�ากระบวนการนติบิญัญตั ิรฐับาลทีด่ไีด้แก่

รัฐบาลท่ีฝ่ายนิติบัญญัติและผู้บัญญัติกฎหมายปลอดจากเกณฑ์ทาง

อดุมการณ์อืน่ใดทัง้ปวง และใช้กระบวนการทางนติบิญัญตัเิพือ่ท�าให้แน่ใจ

ได้ว่า การศึกษา ผลประโยชน์ส่วนตน การถกเถียงกันในทางการเมือง 

และค่านยิมทางศลีธรรมของสงัคมสอดคล้องกบัคณุประโยชน์ของส่วนรวม  

นีห่มายถงึการสร้างกรอบระเบยีบร่วมกนัอนัเป็นสากลของทัง้กฎหมายและ

ศีลธรรมส�าหรับทุกๆ คนขึ้นในคราวเดียวกัน (สมบัติ จันทรวงศ์, 2556, 

น. 42) โดยสรปุเป้าหมายของนกัคดิภมิูธรรมหวัรนุแรงคอืประชาธปิไตย 

ความเสมอภาคทางเช้ือชาติและเพศ เสรีภาพส่วนบุคคลในการใช้ชีวิต 

เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในทางความคิด การแสดงออกของปัจเจกบุคคล

และของสือ่มวลชน การกนัเอาศาสนาออกไปจากการเมอืง และการศกึษา  

และการแยกศาสนาออกจากการเมอืงอย่างเด็ดขาด ข้อแตกต่างประการ

ส�าคัญของพวกเขาและกลุ่มภูมิธรรมสายกลางอยู่ที่ว่า ในขณะที่นักคิด 

กลุ่มภูมิธรรมสายกลางเชื่อว่าโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นส่ิงที่

พระเจ้าสร้างขึน้ และกรอบระเบียบของสังคมทีมี่กษตัรย์ิและอภสิทิธิช์น 

เป็นผู้ปกครองเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าประทานให้ นักคิดภูมิธรรมหัวรุนแรง 
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กลบัเชือ่ว่าทกุส่ิงทกุอย่างในโลกเป็นสิง่เดยีวกัน คอื เป็นวตัถเุหมอืนกนัหมด  

และเพราะฉะนัน้จงึเรยีกร้องระบอบการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

แบบมตีวัแทน (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 43) พวกเขายังต้องการยกเลกิ

ค่านิยมแบบจารีตหรือที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วอย่างถึงรากถึงโคน โดยมี

ความหวงัว่ายิง่มนุษย์ “รูแ้จ้ง” มากขึน้เท่าใด รู้ซึง้ถึงผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ 

ของเขามากยิ่งขึ้นเท่าใด เขาก็จะเข้าใจสายสัมพันธ์แบบความสัมพันธ ์

กับผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึนไปด้วยเป็นเงาตามตวั (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 44)   

โดยสมบัติได้หยิบยกเอาค�าแถลงของคณะนิติราษฎร์11 ขึ้นมาอธิบาย

ว่า ข้อธรรมและความเชือ่ในทางจารตีประเพณเีป็นกรงขงัการใช้เหตผุล 

ของมนษุย์ (สมบติั จนัทรวงศ์, 2553, น. 8) เป็นตวัอย่างของหลกัคดิแบบ  

“รู้แจ้ง” ในบริบทสังคมไทย

เมือ่มนุษย์มเีหตผุลและยึดหลกัเรือ่งความเสมอภาค อสิรภาพ 

ขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นของคติแบบปัจเจกบุคคลนิยมแล้วลัทธิเสรีนิยม 

(liberalism) เองก็เป็นอีกความคิดหนึ่งที่รองรับทุนนิยมและบ่อนเซาะ

คุณธรรม การยึดถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นหัวใจของอิสรภาพ จริยธรรม

และศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้น (สมบัติ จันทรวงศ์, 

2553, น. 22) ความแตกต่างด้านจริยธรรมของผู้คนมีฐานะไม่แตกต่าง

อะไรจากความแตกต่างด้านรสนิยม ปัจเจกบุคคลต้องไม่ประเมนิคณุค่า

11  ดร.วรเจตน์ ได้อธิบายโดยเน้นความส�าคัญของเหตุผลจนท�าให้เหตุผลเท่ากับ
ความดี ไว้ว่า “ท้ังนี้โดยที่ถือว่า “เหตุผล” มีคุณค่าเท่าเทียมกับ “ความดี” การใช้
สติปัญญาครุ่นคิดตรึกตรองไม่หลงเช่ืออะไรอย่างงมงายมีค่าเป็นคุณธรรม ถือว่า
มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะได้รับการฝึกฝนให้ใช้สติปัญญาได้ และถือว่าเหตุผล
เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการรบัรูป้รากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้รอบตัวอย่างเท่าทนั” โปรดดู  
สมบัติ จันทรวงศ์, (2555), “วิถีประชาธิปไตยไทย : มุมมองเบื้องต้นว่าด้วยตัวตน 
สทิธแิละจรยิธรรมทางการเมอืง (ตอนทีห่นึง่)”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), น. 5-36.
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ทางจริยธรรมของผู้อื่นแม้ว่ามันจะน�าไปสู่การหลงตัวเอง ความโอ้อวด

ของสมาชิกของสังคมก็ตาม ความหลากหลายทางศีลธรรมคือสิ่งดีงาม

ทีต้่องรักษาเอาไว้ควบคู่กนัไปกบัการมขีนัตธิรรมแบบวางเฉยหรือวางตวั

เป็นกลาง ชวีติทีด่คีอืชวีติทีเ่ราเลอืกเอง ตวัตนของมนษุย์คอื การปล่อย

ตามใจตวั สมัพัทธภาพทางศีลธรรมก็เฉกเช่นเดียวกนักับสมัพัทธภาพทาง

วัฒนธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง นั่นคือทุกคนต้องเคารพ

สทิธขิองผูอ้ืน่ทีจ่ะตามใจตวัเอง ฉะนัน้มมุมองด้านจรยิธรรมทีแ่ท้จรงิคอื

การปฏิเสธน�้าหนักของจริยธรรม ท�าให้ผู้ที่สนับสนุนคติเสรีนิยมมองว่า

ประชาธิปไตยไม่จ�าเป็นต้องสนใจเรื่องของคุณธรรมของพลเมือง (Civic 

virtue) เพราะสิ่งท่ีจะท�าให้ประชาธิปไตยด�ารงอยู่ได้ ไม่ใช่คุณลักษณะ

ท่ีดีของพลเมือง แต่เป็นสถาบันทางสังคมและการเมืองทั้งหลายที่เป็น

สถาบันเสรี ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ระบบกฎหมายที่ท�าให้ผู ้คน 

ซ่ึงแตกต่างกนัมากมายสามารถอยู่ร่วมกันได้เท่านัน้ (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 

2556 น. 70 – 71) สมบัตถิอืว่าวถิชีีวติดงักล่าวทีถ่อืเอาอสิระเสรีเป็นทีต่ัง้ 

ส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางการเมืองของสังคมหนึ่งๆ ไม่มีเรื่องของ

ความศกัด์ิสทิธิห์รอืข้อห้าม ศลีธรรมหมดความส�าคัญลงไปตวัตนแบบใหม่ 

ของมนษุย์ทีม่แีนวคดิเรือ่งอสิระเสรขีองปัจเจกชนสมยัใหม่เข้ามาทดแทน 

(สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2556 น. 74 – 75) จรยิธรรมได้กลายมาเป็นเป้าโจมตี  

มีลักษณะเลื่อนลอยไม่เหมือนกฎหมายและขึ้นอยู่กับการตีความของ 

แต่ละบุคคล จริยธรรมมีลักษณะเป็นอัตวิสัยและยังรักษาโครงสร้าง 

อ�านาจเดิมเอาไว้โดยเฉพาะกรณีของสังคมไทย 

มุมมองที่มักถูกมองข้ามไปในข้ออ้างเรื่องการแยกศีลธรรม

ออกจากกฎหมายหรือการเมอืง คอื แรงจูงใจของผูม้อี�านาจไม่ว่าจะเป็น 

นกัการเมอืง คอืเจ้าหน้าท่ีของรฐั ค�าพดูทีว่่า “การเมอืงคอือะไร คอืการใช้ 

อ�านาจบังคบั บงัคบัให้คณุจอดเมือ่เจอไฟแดง. ผมไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนดี 
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ก็บังคับคุณได้ แต่เพราะผมมีอ�านาจทางการเมือง ผมถึงบังคับคุณได้” 

ส่อว่าคนที่พูดอย่างนี้น่าจะมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วว่าผู้มีอ�านาจเป็น 

ผูม้คุีณธรรมในระดบัหน่ึง เพราะล�าพงัการมีอ�านาจทางการเมอืงอยู่ในมอื 

ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้มีอ�านาจน้ันจะใช้อ�านาจอย่างยุติธรรมหรือ 

ใช้อ�านาจอย่างยตุธิรรมทกุครัง้ เพราะฉะนัน้คนทีม่อี�านาจทางการเมอืง

จึงต้องยิ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมเพ่ือก�ากับให้เขาใช้อ�านาจ

ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น การใช้อ�านาจ 

ในทางทีผิ่ดย่อมเป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมาย แต่จะยิง่ดกีว่านัน้หากผูท้ี ่

มอี�านาจนัน้มคีวามปรารถนาในใจ คอืส�านกึทางศลีธรรมว่าจะไม่กระท�าผดิ 

ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับการมองว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นแค่ 

เรื่องของระบบกฎหมายที่ท�าให้คนที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ โดยมี

สถาบันทางการเมืองที่เป็นเสรีเป็นกลไกหลักโดยไม่ต้องพึ่งพามิติด้าน 

ศลีธรรมของมนษุย์ ได้แก่ การมองว่าควรออกแบบสถาบันทางการเมอืง

ในลกัษณะของกลไกทีใ่ห้ “คนชัว่มาถ่วงดุลกนั” เร่ืองนีส้มบตัติัง้ข้อสงัเกต

ไว้สองประการ ประการแรก “ความคิดเรื่องเอาคนชั่วมาถ่วงดุลกัน”  

เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมประชาธิปไตยเองและ 

มีเจตนาใช้ผ่อนปรนอ�านาจท่ีใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ ให้อ่อนก�าลงั

หรอืบรรเทาเบาบางลง ประการทีส่องเป็นข้อสงสัยธรรมดาๆ ว่าคนชัว่ทีไ่หน 

จะมาเสยีเวลาน่ังออกแบบรฐัธรรมนญูหรอืกตกิาสถาบนัทางการเมอืงให้  

“คนชัว่มาถ่วงดุลกนั” คนทีค่ดิออกแบบสถาบันการเมอืงในลกัษณะนัน้ได้  

ย่อมต้องไมใช่คนชั่วเอง แต่ต้องเป็นคนดีเท่านั้น (สมบัติ จันทรวงศ์,  

2556 น. 81-82)

สิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีบ่อนเซาะคุณธรรมนั้นคือลัทธิ

ปัจเจกบุคคลนยิมและความเชือ่เรือ่งความเสมอภาคบ่อนเซาะทัง้คณุธรรม

ในชีวิตในส่วนตนและชีวิตสาธารณะ ความชื่นชมในความสุขทางกาย
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มีลักษณะของการกีดกันและเบียดบังให้รสนิยมอย่างอื่นๆ แม้แต่เรื่อง

เสรีภาพให้เหือดหายไปด้วย ผู้คนซ่ึงถูกครอบง�าโดยความปรารถนา

อันรุนแรงต่อความสะดวกสบายทางกายจะรู้สึกว่าความวุ่นวายอันเกิด

จากเสรีภาพเป็นสิ่งซึ่งรบกวนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และเพราะ

ใส่ใจกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ มากจนเกินไป พวกเขาจึงเข้าใจผิดไปว่า

ความไร้ระเบยีบและ “ความขัดแย้งกนัในทางการเมอืง” ท่ีมาพร้อมๆ กบั 

เสรีภาพทางการเมืองคือ “อนาธิปไตย” และเพราะฉะนั้น พวกเขา 

จึงพร้อมที่ยอมท้ิงเสรีภาพของตนไปในทันทีที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น 

ในบ้านเมอืง ในขณะทีห่ลักการส�าคัญของประชาธปิไตยอยู่ท่ีว่าเสยีงข้างมาก  

คือ องค์อธิปัตย์ แต่ดูเหมือนว่าเสียงข้างมากไม่อาจเป็นพลเมืองท่ีดีได้ 

การหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางกายในที่สุดแล้วได้น�าไปสู่ 

ความล่มสลายของการเป็นพลเมอืง (สมบตั ิจนัทรวงศ์, 2555, น. 30 – 31)  

การแสวงหาตัวตนของมนุษย์และการมี “วิถีชีวิตแบบของตนเอง” คือ 

สิ่งที่ผู้คนในสังคมประชาธิปไตยสามารถกระท�าได้อย่างอิสระเสรีกว่า 

ยคุใดๆ เช่น เรือ่งของการแต่งงาน อาจกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัตแิล้วไม่มี

ข้อจ�ากัดใดๆ ตามจารีตประเพณีหลงเหลืออยู่ได้โดยที่ไม่ถูกตั้งค�าถาม

อีกต่อไป แม้แต่ความเช่ือท่ีว่าการแต่งงานหรือชีวิตสมรสเป็นเร่ืองปกต ิ

ที่กระท�ากันก็ไม่ได้มีความน่าเช่ือถือเหมือนแต่ก่อน เพราะฉะน้ันใน 

ความสัมพันธ์แบบความรักเชิงชู้สาว ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจึงเป็น 

เสมือนหนึ่ง “รัฐอิสระ” ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เฉพาะบนฐานของ 

การเจรจาต่อรองและท�าข้อตกลงของผูท้ีเ่ท่าเทยีมกนัเท่านัน้ เงือ่นไขส�าคญั

ส�าหรับการเจรจาต่อรองดังกล่าวอยู่ท่ีว่าคู่กรณีจะต้องปลอดจากกรอบ

ระเบียบอื่นใดนอกจากความปรารถนาของตัวปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

แม้แต่ความพึงพอใจต่อความสุขที่เข้มข้นรุนแรงเฉพาะหน้าช่ัวครู่ช่ัว

ยามก็ไม่มีอะไรเสียหายในตัวของมันเองตราบเท่าที่มันเป็นความพอใจ

หรอืเสมอภาคของทกุฝ่าย เพราะฉะนัน้ แทนทีค่วามปรารถนาทางเพศ
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ในวยัหนุ่มสาวจะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัข้อเรยีกร้องทางกฎหมายและศลี

ธรรมของการแต่งงานอย่างในสงัคมแบบจารตีกก็ลับกลายเป็นว่าข้อเรียก

ร้องเหล่านัน้ก�าลงัต้องเปลีย่นตวัเองเพือ่ให้สอดคล้องกบัความปรารถนา

ของคนวัยหนุ่มสาว ควรเน้นเรื่องการควบคุมตนเอง ถูกทดแทนโดย

แนวคดิทีห่นนุให้ปลดปล่อยอารมณ์ความรูส้กึ ความต้องการทางอารมณ์ 

ของทุกเพศเหมือนกันหมดเพราะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้ว  

“ความอบัอาย” ซึง่สงัคมเคยใช้เป็นกลไกการต�าหนปัิจเจกบคุคลทีโ่กหก 

ฉ้อโกง ขโมยหรือนอกใจคู่สมรส ถูกตัวความอับอายนั่นเองการกระท�า

ทีไ่ม่ได้ดวู่ามผีลกระทบในทางร้ายอย่างฉบัพลนัทนัทแีละชดัแจ้งแก่ผูอ้ืน่ 

เหน็ได้ชดัว่า คติปัจเจกบคุคลนยิมท�าให้เกดิความเช่ือว่าสทิธส่ิวนบคุคล 

มคีวามส�าคญัยิง่กว่าคณุประโยชน์ของส่วนรวม แน่นอนว่าความเจรญิเติบโต 

และแพร่หลายอย่างกว้างขวางของสื่อมวลชนล้วนมีผลกระทบต่อ 

ความคิดอ่านของคนทั่วโลก (สมบัติ จันทรวงศ์, 2555, น. 32 – 33)

เมื่อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกมิติทางศีลธรรมออกจาก

การเมอืงหรอืกฎหมายได้ส�าหรบับางคน ทางออกกค็อื การเรยีกร้องให้มี  

“ขนัติธรรม” อดทนต่อความเห็นต่างกนัได้ ขันตธิรรมจงึกลายเป็น “คณุธรรม”  

หลักเพียงอย่างเดียวท่ีจะขาดเสียไมได้ แต่ขันติธรรมส�าหรับสังคมเสรี

ประชาธิปไตยท่ีพยายามแยกมิตทิางศลีธรรมออกไปจากมิตทิางการเมอืง

และสังคมดูจะมีความหมายไปในท�านองของการท่ีบุคคลพึงละเว้นจาก

การมีข้อวินิจฉัยทางศีลธรรมใดๆ เกี่ยวกับทัศนคติหรือแบบปฏิบัติของ

ผู้อื่นในสังคมก็อาจจะไม่ใช่ค�าตอบส�าหรับส่วนอื่นๆ ของสังคมเสมอไป 

(สมบติั จันทรวงศ์, 2556 น. 82) ท้ายทีส่ดุ สมบตัไิด้สรปุว่าสงัคมปัจจบัุน

คนมแีนวโน้มจะเลอืกอสิระเสรซีึง่เป็นของใหม่มากกว่าจรยิธรรมซึง่เป็น 

สิง่ทีม่มีาแต่อดตี ซึง่ทัง้สองส่ิงล้วนเป็นส่ิงทีน่�าไปสู่ชีวิตทีดี่โดยต้องพิจารณา

จากบริบทของสังคมนั้นๆ ด้วย (สมบัติ จันทรวงศ์, 2554, น. 64) 
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แนวความคิดระบบราชการที่มีลักษณะความเป็นตัวแทน  

หมายถึง ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่พิจารณาได้จากภูมิหลังทาง

สงัคมของบคุลากรต่างๆ ทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าระบบราชการประกอบกันขึน้ 

มาจากคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาจจะวัดออกมาในรูปของอาชีพของ

บดิา การศกึษา รายได้ของครอบครวั เพศ เชือ้ชาตหิรอืศาสนา เป็นต้น 

อาจกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่าเป็นการสรรหาบคุคลโดยให้ได้ตวัแทนทีม่าจาก 

คนทุกกลุ่มในสงัคม ซึง่แน่นอนว่าการสรรหาคนในแบบใหม่นีย่้อมแตกต่าง 

ไปจากการสรรหาบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก 

การสรรหาโดยยึดหลักการของระบบคุณธรรมเป็นการสรรหาบุคคลใน

ลกัษณะอย่างแคบ กล่าวคอื ในทางปฏบิตั ิบคุคลทีม่โีอกาสเข้ารบัราชการ 

กค็อืกลุม่คนทีไ่ด้เปรยีบทางสงัคม ส่วนการสรรหาจากทกุกลุม่ในสงัคมนี ้

จะมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบราชการ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชนชัน้ทีเ่สียเปรียบทางสังคมในต�าแหน่งต่างๆ ของระบบ

ราชการอย่างได้สดัส่วน โดยใช้วธิกีารสรรหาทีเ่รยีกว่า “ระบบช่วยเหลอื 

ผูท้ีเ่สยีเปรยีบทางสงัคมให้มโีอกาสในการเข้ารับราชการ” ซึง่เป็นระบบที ่

มีวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ

คุณธรรมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ การรับบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการ 

ในระบบคุณธรรมต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความสามารถโดยปราศจาก

การพิจารณาถึงเชื้อชาติ ผิว ศาสนา เพศ หรือพื้นหลังทางสังคมของ 

ผู้สมัคร แต่ส�าหรับระบบช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรียบทางสังคมให้มีโอกาส 

ในการเข้ารับราชการนี้มีความเชื่อที่ว่าการทดสอบเพื่อเข้ารับราชการ 

กรรมวิธีในการสัมภาษณ์ กฎเกณฑ์ของทางราชการและมาตรฐาน 

การบรหิารงานบุคคลด้านอ้ืนๆ แท้ทีจ่รงิแล้วมลีกัษณะเป็นการแบ่งแยก 

กีดกันผู้เสียเปรียบทางสังคม เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่ากรรมวิธีและ 
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มาตรฐานต่างๆ ในการบรหิารงานบคุคลสะท้อนให้เหน็ถงึระดบัการศกึษา  

ระบบค่านิยม และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่มคนที่ได้เปรียบ

ทางสังคม ดังนั้น ในระบบใหม่นี้จึงพยายามพัฒนาวิธีการของระบบ 

ที่ช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคมโดยการแสวงหาและเปลี่ยนแปลง

กรรมวิธแีละมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลทีเ่ป็นเหตใุห้ผูท่ี้เสยีเปรยีบ

ทางสงัคมต้องหมดโอกาสในชวิีตราชการ (เชีย่วชาญ อาศวัุฒนกลุ, 2530, 

น. 49-63)

หลักกำรจริยธรรม

ในการน�าแนวคิดเรื่องจริยธรรมมาใช้ในทางปฏิบัติการบริหาร

ราชการแผ่นดนินัน้ จ�าเป็นต้องเข้าใจหลกัการของจรยิธรรมทีม่อียูอ่ย่าง

หลากหลาย ในท่ีน้ี ได้หยิบยกหลักการจริยธรรมท่ีใช้ปฏิบัติกันท่ัวไป 

เป็นพื้นฐานมา 8 แนวทางด้วยกันเป็นฐานคติในการศึกษา ได้แก่  

(อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2551, น. 97-112)

1) หลักสัมพัทธนิยม (Relativism)

ในระยะแรกหลกัปรชัญาของการศกึษาจรยิธรรมมีความเชือ่ว่า  

ไม่มีเกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด ในการมาพิจารณาตัดสินความ

มีจริยธรรมของบุคคล ในสังคมท่ีแตกต่างกันย่อมมีมาตรฐานที่ใช้ใน

การประเมินความมีจริยธรรมของบุคคลแตกต่างออกไป ไม่มีอะไรเป็น 

หลกัสากลใช้อธบิายทกุสถานการณ์ได้ จรยิธรรมตามหลกันีจ้งึมลีกัษณะ

เป็นอตัวสิยั แนวความคดิสมัพทัธนยิมสดุขัว้ต่อต้านวธิคีดิแบบวทิยาศาสตร์

และให้เปิดโอกาสกับทางเลือกความคิดอื่นๆ
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ปัญหาในการประยุกต์ใช้หลักการนี้ท่ีส�าคัญคือเร่ืองของ 

ความไม่แน่นอน หรือความไม่มีมาตรฐานกลางที่สามารถอธิบาย 

และให้ความยุติธรรมกับการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม น�ามาซึ่ง 

ข้อถกเถยีงในการตคีวามและไม่ได้รบัความนยิมในการน�าไปปฏบิตั ิจงึเกดิ

แนวคดิทีต่ามมาเพือ่หาหลกัการอ่ืนในการตอบค�าถามเรือ่งจรยิธรรมของ

บุคคลได้แก่ Teleology, Deontology, Intuitionism, และ Virtue Theory 

2) หลักอรรถประโยชน์สูงสุดของคนส่วนใหญ่  
(Teleological Approach)

เป็นหลกัทีเ่น้นความมปีระโยชน์สงูสดุของคนส่วนใหญ่12 หัวใจ

ส�าคัญของการท�าความเข้าใจเรื่องอรรถประโยชน์ตามแนวการศึกษา

จรยิธรรมนีค้อืเรือ่งของอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) และปรชัญา

อัตตานิยม (Egoism) ตามแนวคิดของนักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม

จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และเจอเรมี เบนธัม (Jeremy 

Bentham) ทั้งสองเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ

ในชีวิต หัวใจในการคงอยู่ของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลมีแรงจูงใจ

ในการแสวงหาความสุขส�าราญ หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ดังนั้น มนุษย์

12 มรีากฐานศพัท์มาจากภาษากรกีว่า “Teleos” หมายถงึเสรจ็สมบรูณ์ (complete) 
สดุท้าย (final) ซึง่มาจากค�าว่า “Telos” หมายถงึส�าเร็จ (completion) หรือจบ (end) 
เมื่อน�ามารวมกับค�าว่า logos หรือ ology ซึ่งหมายถึงความรู้แล้วค�าว่า Teleology  
จึงหมายถึง ความรู้ของการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ของกระบวนการ
ธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบตามธรรมชาติทั้งหมด 
ในภาษาไทยพจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ – ไทยนิยามใช้ค�าว่าอันตภาพ หรือ 
อันตวิทยาโปรดดู อัมพร ธ�ารงลักษณ์. (2551). “หลักจริยธรรมส�าหรับ 
นักบริหารรัฐกิจ (Ethical Principles for Public Administration)”. รัฐสภาสาร.  
ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 100.

129



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ย่อมหาวธิกีารเพือ่ให้ได้พบความสขุทีส่ดุในชวีติ การกระท�าใดทีใ่ห้ผลลพัธ์

ในการตอบสนองความสขุของแต่ละคนนบัว่าเป็นสิง่ทีถู่กต้องชอบธรรม 

หลักทางศีลธรรมอันเลื่องชื่อของแนวคิดนี้ คือ เร่ืองความสุขสูงสุดของ 

คนจ�านวนมากทีส่ดุ (The Greatest Happiness for the Greatest Number)

เมื่อน�ามาพิจารณาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีหลัก

การพืน้ฐานในการให้การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน  

ดูเหมือนว่าแนวคิดอรรถประโยชน์สูงสุดดูจะสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐเป็นอย่างย่ิง เพื่อตอบสนองความสุขของประชาชนด้วยบริการ

ต่างๆ ซึ่งในที่สุดจะน�ามาซึ่งความสุขของสังคมในภาพรวม

อย่างไรกต็าม ปัญหาการประยกุต์ใช้ศลีธรรมแนวคดิอรรถนยิม 

คอื การก�าหนดนยิามความสุขท่ีเป็นเป้าหมายสูงสดุของสงัคมในลกัษณะ

ที่กว้างขวาง สอดคล้องกับหลักความสุขสูงสุดของคนจ�านวนมากที่สุด 

โดยทีม่องว่าสงัคมไม่สามารถมอบความสขุให้ทกุคนได้ ปัญหาจงึอยูท่ี่ว่า 

ความสุขที่สร้างขึ้นนั้นจะมีลักษณะอย่างไรและเป็นความสุขของคน 

กลุม่ใดบ้าง หากจะประเมินถงึการได้รบัประโยชน์จากการกระท�าการใดนี้ 

จ�าเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง 

(Ethical Egoism) เพือ่คนอืน่ (Ethical Altruism) หรอืเพ่ือส่วนรวมในสงัคม 

(Utilitarianism) ในกรณีที่หมายถึงประโยชน์ส�าหรับตัวเราเอง ในกรณีนี้

การตัดสินใจค�านึงถึง ประโยชน์ “ตัวเรา” เองเป็นหลัก คนอื่นอาจจะ 

ไม่ได้รบัประโยชน์ และ ส�าหรบัอรรถประโยชน์สงูสดุนัน้ เป็นการกระท�า

เพือ่คนอืน่ โดยทีย่ดึผูอ้ืน่เป็นหลกัในการตดัสินใจ ประโยชน์สดุท้ายสงูสดุ 

จะตกกับส่วนรวมในสังคม แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ พบว่า การก�าหนด

นิยามความหมายของอรรถประโยชน์นิยมเป็นสิ่งท่ีกระท�าได้ไม่ง่ายนัก 

และยิง่กว่านัน้ยงัก่อให้เกดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ในหลายระดบั

ด้วยเช่นกัน 
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3) หลกัจริยธรรมบนพ้ืนฐานของหลกัการ (Deontological  
Approach)

จากข้อบกพร่องของแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมท่ีมีปัญหา 

ในการน�ามาปฏบิตั ิเอม็มานเูอล คานท์ (Emmanuel Kant) ได้เสนอแนวคดิ

จริยธรรมที่เน้น หน้าที่ (Duty) หรือหลักการ (Principle) เป็นจริยธรรมเชิง

หน้าทีห่รอืหลกัการ (Ethics of Duty or Principle)13 ตามแนวคดิของคานท์ 

ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดในการตดัสนิปัญหาทางจริยธรรม คอื การใช้หลกัการในการ

ตดัสนิปัญหาท้ังมวล เน่ืองจากเขามองว่าหลักการต่างๆ มคีวามคงเส้นคงวา 

ในการอธิบายมากกว่าการใช้หลักประโยชน์สุขของแต่ละบุคคล โดยไม่

ค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่  

อีกทั้งยังสามารถน�ามาใช้อ้างอิงเทียบเคียงกันข้ามกาลเวลาได้เสมอ  

เพราะเป็นหลกัการสากลท่ีเป็นทีย่อมรับกนัในสงัคมทกุสงัคมและวฒันธรรม  

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่าหลักการนี้ อาจจะดูแข็งทื่อเกินไป ไม่ได้ค�านึงถึง 

ความแตกต่างหรอืความเสยีเปรยีบของกลุม่คนบางกลุ่มทีเ่ป็นผูเ้สียเปรยีบทาง

สงัคม ได้รบัโอกาสทางการศกึษา หรอืเข้าถงึทรพัยากรทีส่�าคญัไม่เท่าเทียม 

กบัคนในเมอืงหรอืมฐีานะทางเศรษฐกจิดกีว่า ดงัน้ัน การปรบัใช้เกณฑ์ทีย่ดึ

หลกัการเป็นส�าคญัอาจจะต้องให้โอกาสส�าหรบัคนทีม่ต้ีนทุนในการแข่งขนั

เท่าเทยีมกนั และอาจจะมข้ีอยกเว้นใช้หลกัการอรรถประโยชน์หรือหลกัการ 

อืน่ๆ ประกอบในกรณีทีต้่องการให้โอกาสกับกลุม่คนทีเ่สยีเปรยีบทางสงัคม

13  ค�าว่า Deontology มาจากภาษากรีก Deon ลดรูปมาจากค�าว่า Deontos หมายถึง  
ความผูกมัด ความจ�าเป็น ส่วนค�าว่า Logy หรือกรณีธรรม หมายถึง ค�าสอนทาง
จรยิศาสตร์ทีถื่อคณุค่าของการกระท�าใดๆ ไม่ว่าจะดหีรือช่ัว ถูกหรือผดิ ต้องถูกตัดสนิ
โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นข้อผูกมัดมากกว่าที่จะตัดสินโดยผล 
ท่ีตามมาภายหลัง ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตนเองหรือผู้อื่น โปรดดู 
อมัพร ธ�ารงลกัษณ์. (2551). “หลกัจรยิธรรมส�าหรับนักบรหิารรฐักิจ (Ethical Principles 
for Public Administration)”. รัฐสภาสาร. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม). น. 103.
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4) หลักส�านึกส่วนบุคคล (Intuitionism)

หลกัคดินีเ้ชือ่ว่า จรยิธรรมมาจากความรูส้กึของบคุคล เกิดจาก

ความรูส้กึส�านกึส่วนตวัของแต่ละบคุคลท่ีจะมาบ่งบอกว่าการกระท�าน้ัน

เหมาะสม/สมควร และมีคุณธรรมโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลหรือตรรกะอื่น

มากล่าวอ้างสนับสนุนเสมอไป 

ปัญหาของการประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ คือ การใช้หลักส�านึก 

ส่วนบุคคล ไร้ซึ่งความมีเหตุผลหรือตรรกะในการอธิบายการกระท�า

ทั้งหลาย ซึ่งการใช้ส�านึกส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมกล่อมเกลา 

จากครอบครัว ชุมชนและสงัคมมาอย่างยาวนาน จึงไม่อาจใช้เป็นหลกัการ 

ทีย่อมรบัได้ในสากลและในทางบรหิาร หลกันีอ้าจจะต้องน�าไปใช้ประกอบ

การอธิบายกับหลักการอื่นๆ ในการตัดสินใจและให้เหตุผล

5) หลักผู้มีคุณธรรม (Virtue Theory)

กลุ ่มนี้ มีรากฐานแนวคิดมาจากนักปรัชญาอริสโตเติล  

การพิจารณาว่าการกระท�าใดมีคุณธรรมหรือไม่นั้นดูได้จากบุคลิกภาพ

ของบุคคลน้ันเป็นประการส�าคัญ ลักษณะโดยภาพรวมจากการกระท�า

ของบุคคลจึงสามารถน�ามาบ่งช้ีถึงความเป็นคนมีจริยธรรมในสังคม  

การทีส่งัคมเป็นผูบ่้งบอกว่าพฤติกรรมใด บุคลกิภาพใดเป็นสิง่ทีป่รารถนา

ในสงัคมอาจก่อให้เกดิปัญหาว่าท�าไมบคุลกิภาพบางอย่างจงึไม่อาจนับเป็น 

พฤตกิรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่ามคีณุธรรม เช่น ความเหน็แก่ตวั ความขีข้ลาด 

อันเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยใช้เชื่อมโยงพร้อมการอธิบายถึง

ประโยชน์ส่วนรวม บคุลกิภาพทีส่งัคมก�าหนดจงึนบัเป็นสิง่ทีด่น่ีายกย่อง

ปัญหาหลกัของแนวคดินีอ้ยูท่ีก่ารค้นหาว่าอะไรคอืคณุสมบัติท่ีดี 

ส�าหรับคนในสังคม เนื่องจากแต่ละสังคม ชุมชนและบุคคลมีความเห็น 

ที่ต่างกัน ทั้งนี้หลักการนี้ยังถูกวิพากษ์ว่าเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
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ตามที่คนอ่ืนอยากให้เป็น บางครั้งคุณสมบัติที่ดีท่ีแสดงออกมาทาง

พฤติกรรมนี้อาจขัดแย้งกัน แล้วจะเลือกแสดงออกอย่างไร การใช ้

หลกัการนีเ้ป็นแนวทางตดัสนิใจจึงจ�าเป็นต้องใช้หลกัการอืน่ๆ ประกอบ

การตัดสินใจด้วย

6) หลักปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณ (Prudent 
Pragmatism)

จรยิธรรมตามหลกัการนีไ้ด้รับการพฒันามาจากแนวคดิปรชัญา

ว่าด้วยความมเีหตผุลของอรสิโตเตลิ ลกัษณะของเหตผุลตามหลกัการนี ้

มิใช่เรื่องของเหตุผลล้วนๆ (Pure Reason) แต่เป็นเหตุผลที่ปฏิบัติได้ 

(Practical Reason) การทีบ่คุคลจะพฒันาตนเองไปถงึขัน้นีไ้ด้จะต้องเป็น 

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงข้อเท็จจริงสามารถใช้ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ต่างๆ  

สิง่ส�าคญัคอืต้องรูแ้ละสามารถใช้หลกัการต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องรูห้ลกัสากลทีใ่ช้ท่ัวกันมากนัก ซ่ึงการตดัสนิใจ 

ว่าหลกัการใดมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ใดต้องอาศยัประสบการณ์

การท�างานที่สั่งสมมานาน 

แม้หลักการนี้จะมีประโยชน์แต่หลักการน้ีให้พิจารณาหลายๆ 

คุณค่าในสังคม ซึ่งบางครั้งคุณค่าเหล่านั้นอาจขัดแย้งกันเอง จึงจ�าเป็น

ต้องประเมนิและใช้วจิารณญาณประกอบกบัประสบการณ์ท�างานเลอืกใช้ 

หลักการที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด และบุคคลอาจใช้หลักการหาทางออก 

ในกรณีเดยีวกนัไม่เหมอืนกนัเนือ่งมาจากประสบการณ์ท�างานทีต่่างกนั 

จึงเป็นไปได้ว่าผลทีไ่ด้รบัจากการใช้หลกัการนีข้องแต่ละบคุคลย่อมไม่ใช่

สิง่เดียวกนั ท้ังนี ้ต้องมัน่ใจว่าจะไม่ใช้หลกัการนีเ้พือ่เป็นวธิกีารใช้อธบิาย

ให้เหตผุลและความชอบธรรมกบัคณุค่านิยมหรอืผลลพัธ์ทีต้่องการเท่านัน้ 

เพราะจะถือเป็นการใช้หลักการนี้อย่างผิดๆ

133



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

7) หลักจริยธรรมเพ่ือผู้อื่น (Altruism)

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่บุคคลตัดสินใจกระท�าการใดๆ  

เพือ่ผู้อ่ืนโดยไม่ค�านงึว่าตนจะได้รบัประโยชน์หรอืไม่ แม้จะได้รบัการยอมรบั  

ชื่นชมจากสังคม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีมิได้คาดหวัง 

แต่อย่างใด เพราะเป้าหมายหลกัของการกระท�านัน้คือเพือ่ช่วยเหลอืคนอืน่ 

ไม่ใช่ตนเอง

แม้พืน้ฐานหลักการน้ีเป็นส่ิงทีดี่แต่หลักการนีอ้าจน�ามาปฏบิตัิ 

ได้ยาก ในบางครัง้ความตัง้ใจดใีนการช่วยเหลอืผูอ้ืน่อาจน�ามาซึง่ผลกระทบ 

ในทางลบกลับคืนสู่สังคม ปัญหาหลักของหลักการนี้ในการประยุกต์ใช ้

คือ ตัวบุคคลทั้งหลายมักจะมีข้ออ้างท่ีไม่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น  

ไม่มเีวลาและพลงังานมากพอ คดิว่าเด๋ียวคนอืน่กช่็วย ไม่มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ เป็นต้น

8) หลกัจรยิธรรมเพ่ือชมุชน (Communitarianism) 

หลกัการนีเ้ป็นหลกัจรยิธรรมล่าสดุในบรรดาหลักต่างๆ หลกัการ 

ของแนวคิดนี้ที่เสนอในเวทีนักชุมชนประกอบไปด้วย

1. ศกัดิศ์รขีองมนษุย์มคีวามเกีย่วพนัสขุภาพของชมุชน เสรีภาพ

เบ่งบานได้ในสังคมท่ีมีสุขภาพดี แต่ชุมชนจะด�ารงอยู่ได ้

ไม่นาน หากสมาชิกชุมชนไม่ยอมเสียสละเวลา แรงกาย

แรงใจ ทรัพยากรและพลังงานรับผิดชอบโครงการร่วมกัน

2. สงัคมประชาธปิไตยทีป่ระสบความส�าเร็จต้องการการร่วมแรงกนั 

สร้างค่านยิม แบบแผนการปฏิบตัแิละลกัษณะนสิยัท่ีดร่ีวมกนั  

มิใช่การแทรกแซงจากรัฐบาลเสมอไป

3. คณุค่านยิมของชุมชนทีร่่วมกนัสร้างขึน้ต้องสอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล
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4. สถาบันในสังคม มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมค่านิยม

คุณธรรมที่สร้างขึ้น

5. พลเมอืงต้องเลิกเหน็แก่ประโยชน์ตนเองและให้ความใส่ใจ

ผู้อื่นมากขึ้น

6. สมาชกิของชมุชนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบเข้ามส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ทางการเมืองและประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

นักเคลื่อนไหวด้านชุมชนยังให้ความส�าคัญกับบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการสร้างค่านิยมที่ดีมีคุณธรรมแก่ชุมชน สถาบัน 

การศึกษาเองก็เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคุณธรรมรองจาก

สถาบนัครอบครัว ในขณะทีร่ฐับาลมหีน้าทีใ่นการกระตุน้ให้พลเมืองเข้ามา 

มีส่วนร่วมมากที่สุด และต้องตอบสนองความต้องการของพลเมืองด้วย 

องค์การอื่นๆ อย่างสมาคมอาสาสมัคร ส่วนธุรกิจต่างๆ ก็ต้องเข้ามา 

มีบทบาทในการสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงทางสงัคม ตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน และมีมาตรการควบคุมบุคคลที่ละเมิดมาตรฐานและค่านิยม

หลักๆ 

ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้จากการประยุกต์ใช้หลักการนีค้อื การส่งเสริม 

ให้คิดถึงผู้อื่นหรือท�าเพื่อชุมชนและสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา  

แต่เรื่องความต้องการท่ีเป็นสิทธิส่วนบุคคล (Individual Rights) เอง 

ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นกัน ในทางปฏิบัตินั้น พบปัญหาว่า  

ใครจะเป็นผู ้ก�าหนดหรือช้ีน�าว่าคุณค่าใดเป็นสิ่งท่ีชุมชนนั้นควรให ้

ความยกย่องยอมรับให้มีการสอนในสถาบันศึกษาต่างๆ และ แนวคิดนี้ 

ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ลักษณะค่านิยมของท้องถิ่นหนึ่งอาจจะ

เป็นที่ยอมรับในท้องถ่ินนั้นแต่อาจไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับ 

ในสังคมอื่นหรือแม้ในชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นในสังคมเดียวกัน
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จริยธรรมในระบบรำชกำรไทย 

จากบรบิทของประเทศไทยน้ันความส�าคญัของจรยิธรรมในแง่ที ่

เป็นแนวทางข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติและพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยที่ผ่านมาได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก่อนท่ีจะถูกบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นบัต้ังแต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. ...(ฉบับลงประชามติ) โดยก�าหนดไว้ในทุกข้ันตอนของการบริหาร

งานบุคคลและก�าหนดไว้โดยใช้ถ้อยค�าในลกัษณะต่างๆ การก�าหนดให้มี 

การจดัท�ามาตรฐานทางจรยิธรรมขึน้มานีเ้กดิขึน้ในครัง้แรกตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ก�าหนดว่า

“รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท�ามาตรฐาน

ทางคณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ 

และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”

ต่อมารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279 

และ 280 ได้ก�าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท เพือ่ประโยชน์ในการ

พจิารณา สรรหา กลัน่กรอง หรอืแต่งตัง้บคุคลใด เข้าสูต่�าแหน่งทีมี่ส่วน

เกี่ยวข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต�าแหน่ง  

การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ สภาขบัเคลือ่นการปฏริปู 

ประเทศ, 2559, น. 2)
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มาตรา 279 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ

ประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น จะต้องมีกลไกและ

ระบบในการด�าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง 

ให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดทางวินัย และหากเป็นการกระท�าผิดร้ายแรง 

ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พิจารณาด�าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากต�าแหน่ง 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต�าแหน่งที่มี

ส่วนเกีย่วข้องในการใช้อ�านาจรัฐ รวมทัง้การโยกย้าย การเลือ่นต�าแหน่ง 

การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบ

คณุธรรมและค�านงึถงึพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบคุคลดงักล่าวด้วย และ

มาตรา 280 รฐัธรรมนญูแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญติั

ให้อ�านาจผู้ตรวจการแผ่นดนิว่าเสนอแนะหรอืให้ค�าแนะน�าในการจดัท�า

หรือปรับปรุงประมวลจรยิธรรมตามมาตรา 279 วรรคหน่ึง และส่งเสรมิ 

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการมีจิตส�านึก

ทางจรยิธรรม รายงานการกระท�าทีม่กีารฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมเพ่ือให้ 

ผูท้ีร่บัผดิชอบในการบงัคับการให้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 (คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3) 

นอกจากนี ้ในร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2559  

ซึ่งได้ผ่านการลงประชามติรับร่างไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้ระบุ 

ไว้ในบทน�าถึงความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม 
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และจริยธรรม มุง่เน้นการสร้างกลไกป้องกนั ตรวจสอบและขจดัการทจุรติ 

และประพฤติมิชอบทีเ่ข้มงวด เดด็ขาดเพือ่มใิห้ผูบ้รหิารทีป่ราศจากคณุธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมอืงหรอื

ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจและการก�าหนดมาตรการป้องกันและบริการ

จดัการวกิฤตกิารณ์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ (คณะกรรมการ

ร่างรฐัธรรมนญู, 2559, น. 2-3) ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 76 วรรค 3 ไว้ว่า

“รฐัพงึจัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงาน

ของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่อง

รฐัในหน่วยงานนัน้ๆ ซ่ึงต้องไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว”

และยังได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 219 

“ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�าหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระรวมทัง้ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิและหวัหน้า

หน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระและเมือ่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรม 

ดังกล่าวต้องครอบคลมุถงึการรกัษาเกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ของชาติ

และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง..”

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐบาลให ้

ความสนใจเป็นอนัดบัต้นๆ จงึได้มกีารบรรจไุว้ในมาตราต่างๆ ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็น

รากฐานให้กับกฎหมายอืน่ๆ ทีจ่ะใช้บงัคบัในการบริหารราชการแผ่นดิน  

โดยสามารถประมวลกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมได้ทั้งหมด 6 แหล่ง 

ค่านิยม ดังนี้
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1. คา่นยิมหลกัมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยผูต้รวจการ 
แผ่นดิน

ดงัทีรั่ฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280  

ได้ก�าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ก�าหนดค่านิยมหลัก 

(Core Values) ของมาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ น�าไป

เป็นแนวทางในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมอืง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภทไว้รวม 9 ข้อ ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2)  การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

(3)  การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4)  การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย

และไม่เลือกปฏิบัติ 

(6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(7)  การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

(8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และ 

(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ท่ีผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะน�า 

ในการจัดท�าประมวลจริยธรรมให้กับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของ

จรยิธรรม กลไก และระบบการด�าเนนิการของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท แต่ละองค์กร ปรากฏจนถึงปี  

พ.ศ. 2558 ตามข้อมูลของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า 

มีประมวลจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทุกประเภทท่ีต้อง

ด�าเนินการท้ังส้ินจ�านวน 15,709 หน่วยงาน ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จ�านวน 

14,606 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.39 และประมวลจริยธรรมของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีจ�านวน 8,022 หน่วยงาน ด�าเนินการ

แล้วเสรจ็จ�านวน 7,626 คิดเป็น ร้อยละ 95.07 นอกจากนัน้ ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย พิจารณาปัญหาการด�าเนินการ 

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมและประมวลจรยิธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ทีร้่องขอหรอืสอบถามมาโดยตลอดรวมทัง้การด�าเนนิการพจิารณาและ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ด�ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐท่ีฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมหรอืประมวลจรยิธรรม 

(คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 3) 

140



2. หลักจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ เช ่น  

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการ

ต�ารวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการ

ข้าราชการรฐัสภา (ก.ร.) คณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ด�าเนินการจัดท�าประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทท่ีตนรับผิดชอบขึ้น  

ในประมวลจรยิธรรมของส่วนราชการต่างๆ น้ี ได้ก�าหนดให้มกีลไกและ

ระบบในการด�าเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่าว

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีกลไกและข้อบงัคบัทีส่ร้างขึน้ แต่ละส่วน

ราชการอาจก�าหนดไว้แตกต่างกนั เช่น ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ

พลเรือนก�าหนดให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ  

ให้หวัหน้าและผูบ้รหิารส่วนราชการ และให้มกีลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

ประจ�าส่วนราชการ รวมทัง้ผูท้ีใ่ห้ท�างานร่วมกนัและประชาชนทีม่าตดิต่อ

ราชการหรือพบเห็น ท�าหน้าท่ีเป็นกลไกในการควบคุม ก�ากับ แนะน�า 

ตดิตาม สอดส่อง คุม้ครองการปฏิบัต ิตามประมวลจรยิธรรม และก�าหนด

ให้มีระบบการด�าเนินการเพ่ือให้มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ ยกย่อง ประเมินผลการปฏิบัติกรณี

ฝ่าฝืนจรยิธรรมให้สัง่ลงโทษทางวนิยั เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ท�าทัณฑ์บน

เป็นหลัก หรือให้ไปรับการอบรมพัฒนา เป็นต้น (คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 4)
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ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืนปี พ.ศ. 2552 ได้จดัท�า 

ขึน้ตามอ�านาจของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279  

และมาตรา 280 ดงัทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบรหิาร

งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าข้าราชการ

พลเรือนทุกต�าแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ราชการแผ่นดินในส่วนที ่

รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ การใช้อ�านาจเพื่อปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการพลเรอืนท้ังปวงจงึต้องมคีณุธรรมเพือ่น�าประโยชน์

มาให้เกิดแก่ส่วนรวม นอกจากค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดย 

ผูต้รวจการแผ่นดนิทัง้ 9 ข้อทีข้่าราชการพงึปฏบิตัติามแล้ว ทางส�านกังาน 

ก.พ.ยงัได้จดัท�าประมวลจรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืนไว้ 10 ข้อ ดงันี้ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 น. 75 – 80) 

(1)  ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�าใน 

สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

(2)  ข้าราชการต้องมจีติส�านกึทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 

เสยีสละ ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความรวดเรว็ โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้

(3)  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที่

และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน

(4)  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย

อาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

(5)  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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(6)  ข้าราชการต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม เป็นกลาง 

ทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี 

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

(7)  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา 

ให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�าเนินงาน

เพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(8)  ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ

มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด

(9)  ข้าราชการต้องยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมราชการ
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3. หลักจริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 

ก�าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวล

จรยิธรรมทีก่�าหนดขึน้ส�าหรบัข้าราชการแต่ละประเภทในทีน่ีผู้เ้ขยีนจะขอ 

ยกตัวอย่างจริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ ซึ่งได้อาศัยอ�านาจตาม

รัฐธรรมนูญดังกล่าวและอ�านาจตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ

มาตรา 31 วรรค 1 ให้อ�านาจคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) 

ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อก�าหนด ประกาศหรอืมมีตเิก่ียวกบั 

การบรหิารงานบคุคลเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญัตติ�ารวจแห่งชาติ  

และมาตรา 77 ก�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจต้องถือและปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ

ของต�ารวจตามท่ีก�าหนดในกฎ ก.ตร.จงึได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบ 

แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต�ารวจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุกฎ ก.ตร. 

ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลาจึงได้ออกกฎ ก.ตร. 

ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553  

ขึ้นมาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

ให้ยกเลกิประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2551 และ

ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2553 แทน 

(กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, ค�าน�า)

โดยในส่วนท่ี 2 ได้ระบถุงึจรยิธรรมของต�ารวจไว้ว่า (กองบงัคบั 

การตรวจคนเข้าเมือง 1, 2553, น. 3 – 6) 
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ข้อ 7 ข้าราชการต�ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 

พระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด

(2)  สนบัสนนุการเมอืงประชาธปิไตยด้วยศรทัธา มคีวามเป็นกลาง 

ทางการเมอืง ไม่เป็นผูบ้รหิารหรือกรรมการพรรคการเมือง 

และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกต้ังทั้งในระดับชาติ

และท้องถิ่น

ข้อ 8 ข้าราชการต�ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอ่ืนโดย

เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 9 ข้าราชการต�ารวจต้องปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยค�านงึถงึประโยชน์ของทางราชการ 

ประชาชน ชมุชน และประเทศชาตเิป็นส�าคญั ซึง่ต้องประพฤตปิฏบิตั ิดังน้ี

(1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร  

เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน

(3)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละท้ิง

หน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
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(4)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 

คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียง

วิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

(5)  รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพือ่ประโยชน์ในกระบวนการยุตธิรรม 

หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก�าหนด

ข้อ 10 ข้าราชการต�ารวจต้องมจีติส�านกึของความเป็นผูพ้ทิกัษ์

สนัตริาษฎร์เพือ่ให้ประชาชนศรทัธาและเชือ่ม่ัน ซ่ึงต้องประพฤตปิฏบิตัดิงันี้

(1)  มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพ 

อ่อนโยนต่อประชาชนผูร้บับรกิาร รวมทัง้ให้บรกิารประชาชน

ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ

(2)  ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่

เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้

เกยีรติ รวมทัง้ไม่ใช้ถ้อยค�า กรยิา หรอืท่าทาง ทีม่ลีกัษณะ

หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

(3)  เอือ้เฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลอืประชาชนเมือ่อยูใ่นฐานะ

ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอื หรอืประสบเคราะห์จาก

อบัุตเิหต ุการละเมดิกฎหมาย หรอืภยัอืน่ๆ ไม่ว่าบคุคลนัน้

จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�าผิดกฎหมายหรือไม่

(4)  ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการอย่างเคร่งครดั การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ที่ร้องขอ ต้องด�าเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลา 

ให้เนิน่ช้า และไม่ให้ข้อมลูข่าวสารอันเป็นเทจ็แก่ประชาชน
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ข้อ 11 ข้าราชการต�ารวจต้องหมัน่ศกึษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา  

เพือ่พฒันาตนเองให้ทนัโลกทนัเหตกุารณ์ และมคีวามช�านาญการในงาน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบยีบ ธรรมเนียมการปฏบิตัขิองส่วนราชการในกระบวนการยตุธิรรม 

เช่น ฝ่ายอยัการ ศาล ราชทณัฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

กบัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของตน เพือ่สามารถประสานงานได้อย่าง

กลมกลนื แนบเนยีน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ

ข้อ 12 ข้าราชการต�ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่น

ในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงต้อง

ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ไม่ใช้ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้

ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น

(2)  ไม่ใช้ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้

ต�าแหน่ง อ�านาจหรือหน้าท่ีของตน ไปในทางจูงใจหรือมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�า

ของข้าราชการต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผล

ให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท�าของผู้นั้น 

สูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม

(3)  ไม่รับของขวัญนอกเหนอืจากโอกาสและกาลตามประเพณี

นิยม และของขวัญน้ันต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติประกาศก�าหนด
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(4)  ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพ่ือธุรกิจหรือ

ประโยชน์ส่วนตน

(5)  ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ 

ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ

ประโชน์ส่วนรวม

(6)  ด�ารงชวีติส่วนตวัไม่ให้เกิดมลทนิมวัหมองต่อต�าแหน่งหน้าท่ี 

ไม่ท�าผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่น 

ในอบายมุขทัง้หลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรหูรา และใช้จ่ายประหยดั

ตามฐานะแห่งตน

ข้อ 13 ข้าราชการต�ารวจต้องภาคภมูใิจในวชิาชพี กล้ายนืหยดั

กระท�าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็น

ต�ารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(2)  ไม่ส่ังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม

(3)  ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ทีต่นรูห้รอืควรจะรูว่้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา 

ผู้สั่ง

(4)  ไม่เลีย่งกฎหมาย ใช้หรอืแนะน�าให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือท�าให้สูญเสีย

ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
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ข้อ 14 ในฐานะเป็นผู้บงัคบับญัชา ข้าราชการต�ารวจต้องประพฤต ิ

ปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง

เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

(2)  หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวล

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตกัเตอืนด้วยจติเมตตา 

และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

(3)  ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 

ตามท�านองคลองธรรมยอมรบัฟังความคดิเหน็ และไม่ผลัก

ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

(4)  ใช้หลกัคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ 

ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความล�าเอียง

ข้อ 15 ในฐานะผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ข้าราชการ

ต�ารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(1)  เคารพเชือ่ฟัง และปฏบิตัติามค�าส่ังผูบ้งัคับบญัชาทีช่อบด้วย 

กฎหมาย

(2)  รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

(3)  ปฏบิตัต่ิอผู้บงัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานด้วยความสภุาพ

มีน�้าใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้ง 

รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

(4)  อทุศิตนเอง ไม่หลกีเลีย่งหรอืเก่ียงงาน ร่วมมอืร่วมใจปฏบิติั

หน้าที่โดยยึดความส�าเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วย

เป็นที่ตั้ง
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4. ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.)

รฐับาลปัจจบุนัภายใต้การบรหิารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีได้จัดระเบียบสังคมโดยก�าหนดค่านิยม 12 ประการ  

ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(2) ซือ่สตัย์ เสยีสละ อดทนมีอดุมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพือ่ส่วนรวม 

(3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

(4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

(6) มีศลีธรรมรกัษาความสตัย์ หวังดต่ีอผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

(7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

(8) มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 

(9) มีสติรู ้ตัว รู ้คิด รู ้ท�า รู ้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(10) รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช ้

เมือ่ยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อม 

ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(11) มคีวามเข้มแขง็ท้ังร่างกายและจติใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ

ฝ่ายต�่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

(12) ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า

ผลประโยชน์ของตนเอง
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จากหลกัการเรือ่งจรยิธรรมในข้างต้น จะพบว่าแม้มกีารจดัท�า 

ค่านิยมหลักเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกลางและมีการก�าหนดให้

แต่ละองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้จัดท�าประมวล

จริยธรรมเพื่อความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีรัฐและข้าราชการในแต่ละ

หน่วยงาน อย่างไรกต็าม ในการน�าประมวลจรยิธรรมไปใช้ในภาคปฏบัิติ

ยงัขาดความชดัเจนและยังไม่มีประสทิธภิาพเพยีงพอ (คณะกรรมาธิการ

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดินสภาขบัเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ, 2559, น. 6) 

 ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย ในปี 2560 ตามมาด้วยการปฏริปูระบบราชการ

และการแก้ไขกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ

กฎหมายหลักของประเทศ ในประเด็นเรื่องจริยธรรมนี้ ได้มีการออก  

“พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562” ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก�าหนดให้  

“รฐัพงึจดัให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกั 

ในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

นั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมี “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน

ทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดท�าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและ

กลไกทีมี่ประสทิธภิาพเพ่ือเสรมิสร้างให้มกีารปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรม”  

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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5. จริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิในระยะ 20 ปี ได้วางกรอบแนวทาง

การพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยตั้งกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศ

จะมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย 

มคีวามสขุและตอบสนองต่อการบรรลซุึง่ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ

สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

ในส่วนของภาครฐัจะต้องมคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติและ

ประพฤตมิิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน การทจุรติ ภาครฐัมกีารบรหิาร 

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในทกุระดบั โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบคุคล

และประโยชน์ส่วนรวมของบคุลากรภาครฐัให้เกดิขึน้ รวมทัง้สร้างจติส�านกึ

และค่านยิมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  

ภาคประชาสงัคม ชมุชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มส่ีวนร่วมในการสอดส่อง  

เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทจุรติ และตรวจสอบการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครฐั และภาคส่วนอืน่ๆ โดยได้รับความคุม้ครองจากรัฐ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยสรุปประเด็นจริยธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ, ม.ป.ป.)
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(1) ในส่วนประชาชนและภาคีต่างๆ ในสงัคมร่วมมอืกนัในการ

ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ 

ให้ความรูแ้ก่ประชาชนถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจรติและประพฤติมชิอบ

ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน จดัให้มมีาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

รวมทัง้ ส่งเสรมิ และเสรมิสร้าง การมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส 

การทุจรติ โดยได้รบัความคุม้ครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตัพิร้อมทัง้ 

มรีะบบการรบัเร่ือง ร้องเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่ปีระสทิธภิาพ

(2) ด้านบคุลากรภาครฐัยดึม่ันในหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและ

ความซื่อสัตย์สุจริต ก�าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทาง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และหลกีเลีย่งการขดักนัระหว่างประโยชน์บคุคลและประโยชน์ส่วนรวม  

รวมท้ัง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร 

ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ โดยเฉพาะผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการ 

ศาลรฐัธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดิน  

และผูด้�ารงต�าแหน่งระดับสงูตามทีก่ฎหมายก�าหนด จะต้องเปิดเผยบญัชี

แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินให้ประชาชนทราบ

(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 

มคีวามเดด็ขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จดัการกับผูก้ระท�าความผดิ 

ทจุรติและประพฤติมชิอบในทกุระดบั อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ 

ตรวจสอบได้พร้อมทัง้ให้การด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม ปราศจาก

การแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการ

คุม้ครองพยาน และผูท่ี้เก่ียวข้อง นอกจากน้ี ต้องก�าหนดให้มกีารลงโทษ

ผู้กระท�าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว
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(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์

และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนา

ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ

และมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. แผนการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และแผนการ
ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของ ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  

และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ  

ภาคสือ่มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 

– 2564) เพ่ือใช้เป็นกลไกส�าคัญของภาครัฐในการส่งเสริมคุณธรรม 

สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน 

และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม

ในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 

อันจะส่งผลต่อความเจริญ ความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา  

ให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็ด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ
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วถิวีฒันธรรมไทยอย่างย่ังยืน เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ คอื สงัคมอุดมปัญญา  

สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่เกื้อกูล

แบ่งปัน โดยการน�าจริยธรรมไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานที่สนองงานตาม 

พระราชด�าร ิรวมท้ังเป็นหน่วยงานทีข่บัเคลือ่นและเผยแพร่แนวทางตาม 

พระราชด�าร ิและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนัน้ การมภีาพลกัษณ์ 

ที่ดีขององค์กร จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า 

ส�านกังาน กปร. ได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส มีคุณธรรม  

และนกึถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิง่ส�าคัญ  

ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใสในการปฏบิติังานทกุขัน้ตอน มคีวามพร้อม 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้กับ

บุคลากร และให้ความส�าคัญกับการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน ทั้งในเร่ืองของการป้องกันการทุจริต  

การส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร และในการด�ารงชวิีต

ของคนในองค์กร จงึเหน็สมควรทีจ่ะม ี“แผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ แผนการป้องกันต่อต้านการทุจริต ของส�านักงาน กปร. 

พ.ศ. 2561-2564” อย่างเป็นรูปธรรม

ส�านักงาน กปร. ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดท�าแผน 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากฐานคิด 7 แหล่ง ประกอบด้วย
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

1) พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

“มาตรา 76 รฐัพึงพัฒนาระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยหน่วยงานของรฐั 
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดนิ การจดัท�าบรกิารสาธารณะ และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น 
ผู ้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย 
ดงักล่าวอย่างน้อยต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อ�านาจหรอืกระท�าการ 
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตัง้หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงาน 
ของรฐัใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

3) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศกัราช 

2557 มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท�าร่าง

รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560- 2564)

“นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ นโยบายท่ี 9 : เสรมิสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ 
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ หน่วยงานภาครฐัมรีะบบป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ”

5) พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

“มาตรา 3/1 การบริหารตามพระราชบัญญัติน้ีต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ  
การอ�านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน”

6) มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทัง้นี ้สามารถสรปุค่านยิมของส�านกังาน กปร. คอื “จงรกัและ

ภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  

โดยให้ความหมายของค่านิยมโดยสังเขป ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

(1) จงรักและภักดี ในฐานะที่ส�านักงาน กปร. เป็น 

หน่วยงานหนึ่งที่ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ และใกล้ชิดสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ จึงก�าหนดให้ความจงรักและภักดีเป็นส่วนหน่ึงของ 

หลักจริยธรรมขององค์การ โดยมุ่งการท�างานเพื่อสนองประโยชน์ตาม 

พระราชด�าริเป็นส�าคัญ

(2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง 1) สุจริตทางกาย หมายถึง  

การท�าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น 

เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิง

ลกัขโมย หรอืเอารดัเอาเปรียบ แต่เคารพสทิธิในทรพัย์สนิของกนัและกนั  

ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ  

หรอืท�าลายลบหลูเ่กยีรตแิละวงศ์ตระกลูของกนั 2) สุจรติทางวาจา หมายถงึ  

ท�าส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก 

หลอกลวง กล่าวแต่ค�าสตัย์ ไม่จงใจพูดให้ผดิจากความจรงิ เพราะเหน็แก่ 

ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต ่

ค�าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคาหยาบคาย สกปรกเสียหาย 

พูดแต่ค�าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหล 

เพ้อเจ้อ พูดแต่ค�าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ  

3) สุจริตทางใจ หมายถึง ท�าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ  

ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท�าใจ 

ให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะ

ท�าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 

ความซ่ือสัตย์สุจริตนีจ้ะน�ามาซึง่ความเจรญิก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ 

และประโยชน์สุขของประชาชน
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(3) สามคัค ีจากการท่ีบทบาทหน้าทีส่�าคญัประการหนึง่

ของส�านกังาน กปร.คอื การประสาน วางแผน สนบัสนนุ และร่วมด�าเนนิ

งานกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือ 

ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัโครงการอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าร ิตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมอื 

เพือ่การพฒันาตามแนวพระราชด�าริ ดงันัน้ความสามคัค ีจงึเป็นค่านยิม 

ท่ีส�าคัญหน่ึงของสานักงาน กปร. ในการที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วง 

ตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนน้ัน  

จ�าเป็นต้องด�าเนนิงานท่ีต้องได้รบัความร่วมมอืจากหลายฝ่ายในการทีจ่ะ

ร่วมกนัวางแผนคดิแก้ไขปัญหาเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน  

ดังนั้น โครงการต่างๆ จะส�าเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยความสามัคคี 

ทัง้บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ะเป็นพลงัขับเคลือ่นโครงการ

ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(4) อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง 

บุคลากรของส�านักงาน กปร. จะต้องมีค่านิยมร่วมกันในการท�างาน 

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละในการท�างาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไข

ปัญหาให้กับราษฎร์ด้วยความเสยีสละมุง่มัน่ ซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์ของ

ส�านักงาน กปร. คอื “หน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ 

ท่ีมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน” (ส�านักงานคณะกรรมการ 

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร,ิ ม.ป.ป. น. 

2-4 และ 11-12)
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7. หลักคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562

สบืเนือ่งจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพ.ศ. 2560 

มาตรา 76 วรรคสาม ก�าหนดว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว” ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท�าประมวลจริยธรรมเป็น

ไปด้วยความเรยีบร้อย และเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั จงึเหน็ควรให้มี 

“กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจรยิธรรมใช้เป็นหลกัในการจดัท�าประมวล

จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมท้ังมาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เสรมิสร้างให้มกีารปฏิบตัิ

ตามประมวลจริยธรรม” ซึ่งในไปสู่ที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ในเวลาต่อมา

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มผีลใช้บงัคับตัง้แต่วันถดัจาก 

วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา (ประกาศฯ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2562  

จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562) ให้มีผลบังคับใช้ตาม

มาตรา 3 กับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

ส่วนราชการทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถ่ิน  

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร  

แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธรุการของรฐัสภา องค์กรอิสระ ศาล 

และองค์กรอัยการ 

160



โดยสามารถสรปุเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมของเจา้หน้าที่

ของรัฐ (มาตรา 5)  ได้ดังนี้

1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2)  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

3)  กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ 

มีจิตสาธารณะ

5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7)  ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ 

ทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส�าคัญ 

ในการจัดท�าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก�าหนดเป็น 

หลกัเกณฑ์ในการปฏบิตัตินของเจ้าหน้าทีข่องรฐั เกีย่วกบัสภาพคณุงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ส�าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสิน 

ความถกูผดิ การปฏิบติัทีค่วรกระท�าหรอืไม่ควรกระท�า ตลอดจนการด�ารงตน 

ในการกระท�าความดีและละเว้นความชั่ว 
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ทั้งนี้ตามพรบ. ได้ก�าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงานของรฐั (ก.พ.) ผู้รบัผิดชอบในการจดัท�าประมวลจรยิธรรม 

(มาตรา 6) เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม 

จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของ 

หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม (ก.ม.จ.) 

(มาตรา 8 มาตรา 13 และ มาตรา 14)

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และ

อ�านาจหลักๆ ดังต่อไปนี้

1) เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบันโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านมาตรฐานทางจรยิธรรมและการส่งเสรมิจรยิธรรมภาครฐัต่อคณะรฐัมนตรี

2) ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการขบัเคลือ่น การด�าเนนิ

กระบวนการรักษาจริยธรรม ก�าหนดกลไกและการบังคับใช้ประมวล

จริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

หรือผู้บังคับบัญชาน�าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรม

3) ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัมีความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมและยดึถอืแนวทางปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม เสนอแนะ

มาตรการเพิม่พูนประสทิธภิาพและเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัติาม

ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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4) ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิการตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ประเมนิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม 

และประเมนิพฤตกิรรมทางจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน

5) ตรวจสอบรายงานประจ�าปีของหน่วยงานของรฐั และจดัท�า

รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานดงักล่าวเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6 ) ตีความและวินิจฉัยป ัญหาท่ีเกิดจากการใช ้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้

7) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เป็นระเบยีบ คูม่อื หรอืแนวทางปฏิบัตเิพ่ือ

ให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ 

ส�าหรับการจัดท�าประมวลจริยธรรมและข้อก�าหนดจริยธรรม ก�าหนด

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ค�าแนะน�าแก ่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

8) แจ้งให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคล หรอืหน่วยงานของรฐั

ที่มีการจัดท�าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ 

ข้อก�าหนดจรยิธรรมไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมหรอืมกีารปฏบัิต ิ

ทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.ม.จ. ก�าหนด ด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้อง 

(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562, น. 1-10)

เมื่อพิจารณากรอบหลักจริยธรรมในประเทศไทยที่บัญญัติขึ้น 

โดยหน่วยงานต่างๆท้ัง 7 แหล่ง ซึง่ประกอบด้วย หนึง่ ผูต้รวจการแผ่นดิน 

สอง คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน สาม คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ  
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สี่ ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ห้า จรยิธรรมตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

หก แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนการป้องกัน ต่อต้าน

การทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของส�านักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน 

กปร.) และล�าดบัสดุท้ายคอืหลกัคณุธรรมตามพระราชบัญญตัมิาตรฐาน

ทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทัง้ 7 กรอบแนวคดิแล้ว จะพบว่ามปีระเดน็ร่วม

หลกัจริยธรรมทีย่ดึถือปฏิบตัร่ิวมกันทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) การยดึมัน่ 

คณุธรรม จรยิธรรม 2) ความซือ่สัตย์ 3) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติ 

และส่วนรวม 4) ยึดมั่นจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 5) การยืนหยัด

ท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 6) การยึดม่ันในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 7) ใฝ่หาความรู ้และ 

8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

อย่างไรกต็าม มีบางดชันทีีแ่ตกต่างกนัในบางหน่วยงานทีย่งัขาด 

การก�าหนดเกณฑ์ตัวชีว้ดัในด้านนัน้ๆ อยู่ เช่น ในเรือ่งของการยดึมัน่ใน

จรยิธรรมน้ันไม่ได้มอียูใ่นหลกัจรยิธรรมของต�ารวจ การยดึมัน่หลกัวชิาชีพ

เองก็ไม่ได้มีอยู่ในค่านิยม 12 ประการ การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถกูกฎหมายไม่ได้มอียูใ่นหลกัจรยิธรรมของผูต้รวจการแผ่นดนิ  

ในขณะที่การมุ่งหาความรู้เองน้ันหลักจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญก็ไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นหลัก

จริยธรรมในหน่วยงาน เกณฑ์ความสามคัคก็ีมเีฉพาะกรอบจรยิธรรมของ

ส�านกังานกปร. และการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการสอดส่องการทุจรติ 

มีอยู่เฉพาะในกรอบจริยธรรมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น

164



สรุปแล้วเราสามารถสังเคราะห์ ประเด็นร่วมหลักจริยธรรม  

8 ประการ (ตามตาราง 7) ได้แก่ (1) ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  

(2) ความซื่อสัตย์ (3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม  

(4) ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี (5) การยนืหยัดท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย (6) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (7) ใฝ่หาความรู้ (8) มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ของงาน เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานหรือมาตรฐานท่ีระบบราชการไทย 

หน่วยงานราชการ และองค์การภาครัฐในไทยยึดถือปฏิบัติเป็นหลัก

เดียวกัน บางหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีหลักจริยธรรมครอบคลุมในด้าน 

ดังกล่าวอาจต้องพิจารณาเพิ่มหลักจริยธรรมในด้านน้ันให้ครอบคลุม 

มากยิ่งข้ึนเพื่อที่หลักจริยธรรมท้ัง 8 ประการจะสามารถน�าไปใช้เป็น 

หลักพื้นฐานเพื่อน�าไปปรับใช้ในหน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ยกมา 

เปรียบเทียบและศึกษาในงานชิ้นนี้อีกด้วย
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      ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม     จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย

ประเด็นร่วม ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ

พลเรือน

ข้าราชการ
ตำารวจ

ค่านิยม  
12 ประการ 

คสช.

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

สนง.

กปร.

พรบ.
จริยธรรม 

2562

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
      

2. ความซื่อสัตย์
      

3. ยึดประโยชน์ของชาตแิละสว่นรวม
      

4. ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี
      

5. การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย       

6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ       

7. ใฝ่หาความรู้
      

8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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      ตาราง 7 : สรุปเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดจริยธรรมร่วม     จาก 7 แหล่งค่านิยมในหน่วยงานไทย

ประเด็นร่วม ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ข้าราชการ

พลเรือน

ข้าราชการ
ตำารวจ

ค่านิยม  
12 ประการ 

คสช.

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

สนง.

กปร.

พรบ.
จริยธรรม 

2562

1. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
      

2. ความซื่อสัตย์
      

3. ยึดประโยชน์ของชาตแิละสว่นรวม
      

4. ยดึมัน่จรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี
      

5. การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย       

6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเปน็ประมขุ       

7. ใฝ่หาความรู้
      

8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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พฤติกรรมที่ท้าทายและที่ส่งเสริมจริยธรรม

จากความหมาย ความเป็นมาและหลักการของจริยธรรม 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นเราจะเหน็ได้ถึงความซับซ้อนของการน�าหลกัจรยิธรรม

มาใช้ในทางปฏิบัติกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การต่างๆ โดย

หลักจริยธรรมที่น�ามาใช้นั้นต้องประสบกับปัญหาท้าทายอย่างต่อเนื่อง 

ในการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินพฤติกรรม 

ที่ท้าทายและพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ การรีดนาทาเร้น  

การทุจริตเชิงนโยบายต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีพบเห็น

ได้บ่อยในการบริหารราชการแผ่นและสังคมไทย 3 ประการ ได้แก่  

การคอร์รัปชัน และการโกหกสีขาว และมีแนวโน้มในอนาคตท่ีหาก

ได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแล้ว จะเป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรม 

ให้บงัเกิดขึน้ในระบบราชการ คอื การคุ้มครองการเปิดโปง ซึง่จะได้กล่าว

ในรายละเอียด ต่อไปนี้

1) คอร์รัปชัน14 

ปัญหาการคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส�าคัญทีส่ัง่สมอยูใ่นสงัคมและ

การบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยมาช้านาน ปัญหาเช่นน้ีส่งผลกระทบ

14  ส�าหรับการศึกษาเรื่องคอร์รัปชันน้ันถือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญและได้รับความสนใจ
อย่างมากทัง้ในด้านสงัคม การเมืองและการบริหารราชการไทยโปรดด ูเกรยีงศักดิ์ 
เจรญิวงศ์ศกัด์ิ. (2547). กลเมด็เดด็ปีกคอร์รปัชนั. กรงุเทพมหานคร ซคัเซสมเีดยี. 

ผาสุก พงษ์ไพจติร และ สงัศติ พริยิะรงัสรรค์. (2537). คอร์รปัชนักบัประชาธปิไตยไทย.  
กรงุเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ชยัวฒัน์ สรุวชิยั. 
(2546). ธรรมาภบิาลกบัคอร์รปัชนัในสงัคมไทย. กรงุเทพฯ : สถาบันวถิทีรรศน์. 
วทิยากร เชยีงกลู. (2549). แนวทางปราบคอร์รัปชันอย่างได้ผล : เปรียบเทยีบไทย
กับประเทศอื่น. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สายธาร. สังศิต พิริยะรังสรรค์. 
(2549). ทฤษฎีการคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. 
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ต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ สาเหตหุลกัของการคอร์รปัชนันัน้เป็นปัญหา

ในระดับโครงสร้างทีซ่บัซ้อนเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้มอี�านาจบงัคบัใช้กฎหมาย

หรือกฎระเบียบโดยขาดจิตส�านึกและความโปร่งใส 

1.1) นิยามความหมายของการคอร์รัปชัน ในเบื้องต้น 

จะขออธิบายนิยามความหมายและรูปแบบของการคอร์รัปชันซ่ึงมี

การนิยามโดยนักวิชาการหลายท่านและศิริวรรณ มนอัตระผดุงได้ท�า 

การรวบรวมและเรยีบเรยีงเอาไว้ดังนี ้(ศิรวิรรณ มนอตัระผดงุ, 2555, น. 2) 

1.1.1) ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ได้ให้ค�าจ�ากดัความของการคอร์รปัชนัไว้ว่ามาจาก

รากศพัท์ภาษาละตนิว่า Corrumpere ซึง่หมายถงึ

การท�าลายหรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม

ปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ปฏบัิติ

น้อยกว่าหรือไม่ดเีท่าทีก่ฎหมายระบไุว้ หรือแม้แต่

การท�าตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วิธกีาร

ที่ผิดกฎหมาย 

1.1.2) ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์  

ได้นิยามว่า การคอร์รัปชนั คอื การใช้อ�านาจเพือ่

ให้ได้มาซึง่ก�าไร ต�าแหน่ง ชือ่เสียงเกยีรตยิศ หรอื

ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือมาตรฐานทางศีลธรรม และอาจรวมไปถึง

พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีต�าแหน่งในราชการ

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาสู่ตนและพรรคพวกทั้ง

ด้านสังคม การเงินและต�าแหน่งหน้าที่
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1.1.3) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้ให้ 

ค�าจ�ากดัความของการคอร์รปัชนัไว้ว่า คอื การกระท�า 

ใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ได้มาซึ่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตน

1.1.4) พรศักดิ์  ผ ่องแผ้วได้น�าค�าภาษาไทยอย่าง  

“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” มาเทียบเคียงกับค�าว่า 

“Corruption” ในภาษาอังกฤษว่ามีความหมาย 

ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามค�าว่า “ฉ้อราษฎร์ 

บังหลวง” มีความหมายแคบกว่า “Corruption” 

เพราะ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” อาจหมายถึง

เฉพาะการเบียดบังยักยอกทรัพย์ของรัฐและ 

ของสาธารณะเท่านั้น คนท่ัวไปในปัจจุบันนี้เรียก 

การฉ้อราษฎร์บังหลวงทับศัพท์ว่า คอร์รัปชัน 

คอร์รัปชันเป็นค�าที่ได้ยินแล้วเข้าใจ อะไรที่มี

คอร์รัปชัน หมายถึงว่าสิ่งนั้น “เลว” แต่การให้

นิยาม หรือให้ค�าจ�ากัดความของคอร์รัปชันอย่าง

เป็นระบบอาจมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก (พรศักด์ิ 

ผ่องแผ้ว, 2544, น. 1) 

ส�าหรับความหมายเพิม่เตมิในบรบิทไทยนัน้ พรศกัดิ ์ผ่องแผ้ว

ยังได้เสนอไว้ว่า การคอร์รัปชันตามความหมายในพจนานุกรมไทย  

มีความหมายกว้างมาก (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2544, น.8) หมายถึง  

การฉ้อราษฎร์บังหลวง การรีดไถโดยการที่เจ ้าพนักงานเรียกรับ

สินบนจากราษฎรก็จัดว่าเป็นการฉ้อราษฎร์ เป็นการเรียกเอาเงินหรือ 
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อามิสสินจ้างอย่างอื่นจากราษฎรเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 

อ�านวยประโยชน์แก่ผูใ้ห้สนิบน ส�าหรับการบงัหลวงคอืการทีเ่จ้าพนกังาน

กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่อันท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์

ของแผ่นดิน การคอร์รัปชันในความหมายตามทัศนะของคนไทยน้ัน 

มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัค�าว่า คอร์รัปชัน ภาษาองักฤษ ซึง่พออนโุลมได้ว่า 

มคีวามหมายเช่นเดยีวกนักบัทศันะของสากล ซึง่รวมถงึการทุจรติในหน้าท่ี

ราชการ การรดีนาทาเร้นประชาชน การกนิสนิบน ตลอดจนความอยุติธรรม 

อื่นๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอน 

ความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม หรือหากจะ

กล่าวอย่างสัน้ทีส่ดุคอื การทจุรติ และการประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ 

ดงัท่ีบญัญตัไิว้ ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 ความว่า 

“การทุจริต” หมายความว่า “การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่างใดในต�าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้

อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น”

“การประพฤติมิชอบในวงราชการ” หมายความว่า “การที ่

เจ้าหน้าท่ีของรฐัปฏิบัติหรอืละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่างใดในต�าแหน่งหรอื

หน้าที่ หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง มติของคณะรัฐมนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ

ทรัพย์สนิของแผ่นดนิ ไม่ว่าการปฏบัิตหิรอืละเว้นไม่ปฏบิติันัน้ เป็นการทุจรติ 

ในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท

เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย” (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 8 – 10)
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1.2 การคอร์รัปชันในเชิงพฤติกรรม15

15  ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ได้รวบรวมรูปแบบการคอร์รัปชันมาจากงานของ 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ ว่ามีรูปแบบและวิธีการ 15 ลักษณะดังนี้ 

1)  การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
2)  การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระท�าโดย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี (kleptocracy)
3)  การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน สถานการณ์ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัมผีลได้รบัผลเสยี

ส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท�าหน้าท่ี 
โดยขาดความเที่ยงธรรม

4)  การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ 
5)  ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ
6)  การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับต่างๆ อย่างมีอคตแิละล�าเอยีง
7)  การใช้อิทธพิลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรอืมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า
8)  การใช้ทรพัยากรของรฐัไปในทางมชิอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล 

การใช้กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง
9)  ไม่กระท�าการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล
10) การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ
11) การยอมรบัของขวญัท่ีไม่ถกูต้อง เช่น เชค็ของขวญัมลูค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง
12) ผู้บริหารประเทศท�าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้

นโยบายประชานิยม
13) ใช้อ�านาจของต�ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด
14) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ
15) การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่

นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการก�าหนด
นโยบายของรัฐบาล โปรดดูศิริวรรณ มนอัตระผดุง. (2555). ปัญหา 
การคอร์รปัชนัของไทย	กรณีศกึษาสงิคโปร์และฮ่องกง	(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. 
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ดังนิยามข้างต้นของการคอร์รัปชัน ท�าให้เราสามารถเข้าใจ 

แนวคิดและลักษณะโดยทั่วไปได้ว่าการคอร์รัปชัน หมายถึง การทุจริต 

การละเมิดจริยธรรม การใช้อ�านาจในทางที่มิชอบ การโกงกิน หรือ

ยักยอกทรัพย์สินของหลวง และการกระท�าท่ีขัดต่อหลักการประโยชน์

สาธารณะ (public interest) อย่างไรก็ตาม การจะระบุว่าพฤติกรรมใด 

ท่ีเรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันนั้นกระท�าได้โดยยาก เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง 

เป็นอัตวิสัย (subjective) ของบุคคล รวมถึงเป็นเรื่องเก่ียวกับระบบ

คุณค่าในสังคมหนึ่งๆ การจะเอามาตรฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้น เป็นส่ิงที่

ควรกระท�าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเห็นของแต่ละบุคคล

ในสงัคมนัน้มคีวามแตกต่างหลากหลาย ขึน้อยู่กบัความรู้ ประสบการณ์

และอคติท่ีสังคมมีต่อค�าว่าคอร์รัปชันนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้น 

ความหมายของการคอร์รัปชันจึงเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู ่กับ 

ปทัสถาน (norms) ของสังคมในระยะเวลานั้นๆ การกระท�าท่ีเรียกว่า

เป็นการคอร์รัปชันในสังคมหนึ่ง อาจจะถือว่าไม่เป็นความผิดในอีก 

สังคมหนึ่งก็ได้ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544, น. 11) อย่างไรก็ตาม  

หากจะพิจารณาว่าการกระท�าใดที่จัดอยู่ในประเภทการคอร์รัปชัน 

โดยใช้มาตรฐานของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปทัสถาน อาจจะสรุปในเชิง

แนวความคิดได้ดังนี้ 

(1) ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเจ้าพนักงานเป็น

ผู้กระท�า เช่น ยอมรับสินบน เรียกรับสินบน หรือการใช้

ต�าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ประโยชน์ส�าหรับตนหรือผู้อื่น
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(2)  ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สิน 

ของทางราชการเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั และใช้อ�านาจหน้าที่

ไปในทางมิชอบ

เราจะพบว่า การกระท�าทีจั่ดอยู่ในประเภทการคอร์รปัชนัส�าหรบั

สังคมไทยปัจจุบัน มักจะเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะด้าน 

ข้าราชการเป็นส�าคัญ อาจเป็นเพราะข้าราชการน้ันเป็นตัวแสดงส�าคัญ 

ทีท่�าให้เกิดพฤตกิรรมการคอร์รปัชันในสงัคมไทยนัน่เอง (พรศกัดิ ์ผ่องแผ้ว, 

2544, น. 11)

2) การโกหกสีขาว (White lie) 

ทั้งนี้ นอกจากการคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิด 

และขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและได้รับความสนใจจากสังคมไทย

เป็นอย่างมากแล้ว พฤตกิรรมอย่างการโกหกสขีาว (White lies) เองกเ็ป็น 

ทีน่่าสนใจว่าขดักับหลกัจรยิธรรมหรอืไม่ การโกหกสีขาว หมายถงึ การพดู 

โกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูดความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี  

เพือ่ถนอมรักษาน�า้ใจผูฟั้ง หรอืเพือ่ปกปิดสิง่ทีจ่ะก่อให้เกิดผลเสยีตามมา  

หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นคุณประโยชน์ 

ในระยะยาว ในทางการเมอืงการโกหกสขีาวถอืเป็นกศุโลบายอย่างหนึง่

ของผู้ปกครองในการทีจ่ะหลกีเลีย่งความโกลาหลทางการเมอืงของประเทศ 

ดงันัน้จงึถอืว่า ผู้ถกูปกครองไม่ควรรบัรูทุ้กเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งทีสุ่ม่เสีย่ง

ต่อความม่ันคงของประเทศ การโกหกสขีาวในบรบิทของไทยนัน้กลบัมาเป็น
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ประเดน็ถกเถยีงในสงัคม16 เมือ่นายกติตริตัน์ ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร

ได้กล่าวในงานสัมมนา “1 ปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ว่า  

เป้าการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2555 เตบิโตไม่ถงึร้อยละ 15 ดงัทีต่น

ได้กล่าวไว้กับนักลงทนุ การไม่พูดความจริงครัง้นีก้เ็พือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้กับนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศ จึงถือเป็นการโกหกสีขาวเพื่อ 

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การโกหกสีขาว

ของนายกติตรัิตน์นัน้ โดยส่วนตวันายกติตริตัน์เองเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  

แต่มมุมองอืน่ในภาคสงัคมกลบัมองว่า การกระท�าของนายกติตริตัน์นัน้ 

เป็นการขดัต่อจรยิธรรมคุณธรรมของนกัการเมอืงทีค่วรจะเป็น และเป็น 

การกระท�าทีโ่น้มน�าไปสูก่ารสร้างความเสยีหาย ส่ันคลอนต่อความเชือ่มัน่ 

ในสายตาชาวต่างชาติและกลุ่มทุน (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์  

พานแก้ว) 

16  กรณีการโกหกสีขาวในต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น การพิจารณาเรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยระบบหลักประกนัคณุภาพ “Patient Protection and Affordable Care Act” 
หรอื “Obamacare” โดยศาลสูงสหรฐัอเมรกิาได้ตดัสนิด้วยเสยีงข้างมาก 6 ต่อ 3 ว่า
ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญ และตีความว่า Obamacare ได้ให้ความคุม้ครองและลดหย่อน
ภาษชีาวอเมรกินัในทกุรฐัอย่างเท่าเทยีมกัน เหตุการณ์ครัง้นีถื้อเป็นการโกหกสขีาว
ครัง้ส�าคญัของศาลสงูสหรฐัฯ เนือ่งจากตคีวามกฎหมายทีบ่ดิเบอืนไปจากข้อเทจ็จริง 
ในประเด็นของการคุ้มครองและให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ชาวอเมริกันจาก 16 รัฐ
เป็นครอบคลุมในทุกรัฐ นอกจากนี้ ค�าตัดสินดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ที่ส�าคัญ 
ในทางการเมอืง คอื การปกป้องประธานาธบิดบีารคั โอบามา และพรรคเดโมแครต 
อีกด้วย โปรดดู “โกหกสีขาว” สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560 จาก http://wiki.kpi.
ac.th/index.php?title=โกหกสีขาว
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3) การเปิดโปง (Whistleblowing)

เพือ่ให้หลกัการธรรมาภบิาลในหน่วยงาน องค์การหรอืภาครฐั 

สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการ ประชาชนหรือ

เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานนัน้ๆ ต้องมคีวามกล้าทีจ่ะเปิดโปงผู้บังคบับัญชา 

ในหน่วยงาน การจะกระท�าพฤติกรรมเปิดโปงได้นั้นจ�าเป็นจะต้อง 

มีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดโปง เน่ืองจากผู้ที่กระท�าความผิดส่วนใหญ่

มักเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารระดับยิ่งสูงย่ิงมีโอกาสมากขึ้น 

ในการกระท�าความผิดและก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายสูงไปด้วย  

ในกรณีที่การกระท�าความผิดได้เกิดข้ึนภายในองค์การ ผู้ท่ีจะรับรู้ถึง 

การกระท�าความผิดดังกล่าวก่อนมักจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 

ฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดโปงจึงมักจะเป็นพนักงานระดับล่างภายใน

องค์การนั่นเอง การกระท�าดังกล่าวนั้นท�าให้ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง 

หาทางกลัน่แกล้งพนกังานระดบัล่าง ซึง่อาจส่งผลเสยีสร้างความเดอืดร้อน 

ต่อพนักงานพนักงานผู้เปิดโปง แม้เขาจะได้แสดงถึงความกล้าหาญ 

ในการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของ องค์การและ/หรือ กล่าวคือ 

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่าง 

เป็นความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีอ่ยูบ่นฐานของความสมัพนัธ์เชงิการจ้างงาน 

ทีไ่ม่เท่าเทยีม (Unequal Employment Relations) ซึง่ท�าให้ “การเปิดโปง” 

กลายเป็นปัญหา “หนเีสอืปะจระเข้” (Paradoxical Condition) ข้ึน กล่าวคือ  

หากพนักงานแสดงความกล้าหาญในการเปิดโปงการกระท�าความผิด 

ของผู้บริหารเขาก็อาจถูกกลั่นแกล้งได้สารพัดรูปแบบ ในทางตรงข้าม 

หากเขาเก็บความชั่วร้ายของผู้บริหารที่รับรู้มาไว้เป็นความลับ เขาก็จะ

ปลอดภัย แต่องค์การและสาธารณชนก็จะต้องสูญเสียผลประโยชน ์

อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกหลายปี (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558, น.147)

176



การเปิดโปง (Whistleblowing)17 ความหมายดัง้เดิมตามตะวนัตก 

นัน้เป็นค�าทีช่าวบ้านในยุโรปใช้กันทัว่ไปในอดตี หมายถงึการแจ้งเหตรุ้าย 

ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส�าหรับในแง่ของการบริหารองค์การนั้น  

“โดยทัว่ไปแล้ว การเปิดโปง หมายถงึ การทีพ่นกังานได้เปิดโปงเกีย่วกับ 

17  การทจุรติคอร์รปัชนัของเจ้าหน้าทีข่องรฐั เป็นปัญหาส�าคญัประการหนึง่ ทีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศต่างๆ ทัว่โลกซึง่ก็รวมถึงในประเทศสหรฐัอเมรกิาด้วยเช่นกนั จึงมคีวามจ�าเป็น 
ต้องคดิหาวิธีการและมาตรการทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว ความเป็นจริงอย่างหนึง่ 
ก็คือ ผู้ที่จะทราบได้ดีถึงการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่
หรอืลกูจ้างในหน่วยงาน หรอืองค์การนัน้เอง แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อื ลกูจ้างทีเ่ปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของตนมักได้รับผลกระทบหรือ
ความเสยีหายตามมาจากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ท�าให้ลกูจ้างจ�านวนมากทีรู่ข้้อมลู
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในหน่วยงานของตน ไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น 
เนือ่งจากกลวัว่าจะได้รบัการตอบโต้ให้ได้รบัความเสยีหาย ทัง้ๆ ทีก่ารเปิดเผยข้อมลู
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในหน่วยงานของรัฐนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก 
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ ซึ่งก็เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรน�ามาใช้ช่วยแก้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ความ
คุม้ครองแก่ลูกจ้างของรฐับาล ผู้เปิดโปงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึง่ข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการภาครฐัทีก่ฎหมายดังกล่าวให้การคุม้ครองแก่
ผูท้ีเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ มไิด้มเีพยีงเร่ืองการทุจริตคอร์รปัชนัเท่านัน้ แต่ได้ครอบคลมุ
ถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเนื่องจากระบบ
ราชการของรฐับาลทีมี่ขนาดใหญ่และซบัซ้อน จงึมีโอกาสท่ีจะเกดิการบรหิารจัดการ
ที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้อ�านาจโดยไม่ถูกต้อง และการกระท�า 
ที่ไม่เหมะสมอื่นๆ นอกเหนือไปจากเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูอัมพร  
ธ�ารงลักษณ์. (2559). “การคุ้มครองผู้เปิดโปง Protecting the Whistleblower”. 
เอกสารประกอบการสอนวชิา ร.650 และ ร.681 องค์การและการจดัการสาธารณะ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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การท�าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และความผิดอื่นๆ อันเป็นการกระท�า

ท่ีขาดความชอบธรรมของนายจ้าง ท่ีกระท�าต่อบุคคล หรือต่อองค์การ 

…” การเปิดโปงพฤตกิรรมอันไม่ถกูต้องดงักล่าว สามารถเกดิขึน้ได้ท้ังใน

องค์การภาครฐัหรอืภาคเอกชน ด้วยเหตทุีพ่ฤตกิรรมอนัไม่ถกูต้องเหล่านี้ 

(อาท ิการยกัยอกทรพัย์สนิขององค์การไปใช้ส่วนตวั การใช้งบประมาณ

อย่างไม่มปีระสทิธภิาพโดยเจตนา การลวนลามทางเพศต่อพนักงานหญงิ 

การยุยงผู้อื่นให้เกิดการกระท�าความผิด การทิ้งสิ่งปฏิกูลอันก่อให้เกิด

มลภาวะข้ึนโดยไม่รบัผดิชอบ ฯลฯ) ได้ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่องค์การ

และสาธารณชน และในบางกรณีอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง  

จนอาจท�าให้องค์การต้องล่มสลายลงในทีส่ดุ (สมศกัดิ ์สามคัคธีรรม, 2558, 

น.146) และยังหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่พอใจ 

อย่างหนึง่ ทีม่ต่ีอหน่วยงานของตนเองในเรือ่งของการคอร์รปัชนั การกระท�า 

ท่ีผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานผิดพลาด หรือ

อื่นๆ เป็นต้น (อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2559) 

ในปัจจุบันน้ี ได้มีนักวิชาการและนักปฏิบัติจ�านวนไม่น้อย 

ที่ตระหนักถึงประโยชน์และความจ�าเป็นของ “การเปิดโปง” เนื่องจาก  

“การเปิดโปง” ท�าหน้าที่เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความโปร่งใส  

(Transparency) และเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการป้องกนัการกระท�าความผดิ 

และประพฤตมิชิอบภายในองค์การอย่างได้ผล ด้วยเหตุน้ีจงึเกดิขบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อให้การสนับสนุน “การเปิดโปง” จนกระทั่งในปัจจุบันนี้  

มีหลายประเทศที่ได้ออกกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปง 

อาท ิในสหรฐัอเมรกิา (ทัง้กฎหมายทีอ่อกโดยรฐับาลกลางและกฎหมาย

ระดับมลรัฐ) อังกฤษ ออสเตรเลีย (ทั้งกฎหมายของรัฐบาล กลางและ

กฎหมายมลรัฐ) แคนาดา (กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมาย 
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ในระดับจังหวัด) รวมท้ังประเทศนิวซีแลนด์ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 

2558, น. 147) โดยทั่วไปเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีลักษณะส�าคัญ  

4 ประการ คอื 1) บุคคลแสดงพฤตกิรรมทีม่คีวามตัง้ใจเปิดเผยข้อมลูต่อ

สาธารณะ 2) ข้อมลูทีส่ือ่ออกไปให้กบับคุคลภายนอกองค์การของตนเอง

เป็นคนทีจ่ะน�าข้อมลูนีไ้ปเผยแพร่ต่อ และให้เป็นข้อมลูหลกัฐานสาธารณะ  

3) ข้อมูลนัน้เกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิภายในองค์การ และ 4) คนทีอ่อกมา 

เปิดโปงข้อมลูนีจ้ะต้องไม่ใช่ผูส้ือ่ข่าว หรอืประชาชนทัว่ไป แต่เป็นสมาชกิ

ในองค์การหรอืเคยเป็นสมาชกิท�างานอยูใ่นองค์การหรอืหน่วยงานนัน้ๆ 

(อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2559)

ในสงัคมไทยนัน้การปัญหาเรือ่งการคอร์รปัชนัได้รบัความสนใจ

และยกเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของสังคม โดยมีความหมายเน้นไปท่ี

การทจุรติของข้าราชการและนกัการเมอืงผูม้อี�านาจในสงัคม แต่ประเดน็

เรือ่งการโกหกสขีาวน้ันยงัไม่ได้เป็นปัญหาทีส่งัคมหรอืภาครฐัตระหนกันกั  

การโกหกสขีาวนัน้กลายเป็นประเดน็ในสงัคมไทยขึน้มาเนือ่งจากนกัการเมือง 

เป็นผู้กล่าวการโกหกทั้งที่การโกหกสีขาวนั้นอาจเป็นการโกหกโดยกลุ่ม

บุคคลอื่นก็ได้เช่นกันและเมื่อมีเป้าหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศการโกหกสีขาวจงึเป็นเรือ่งทีน่่าจะน�ามาพจิารณาเพิม่เตมิส�าหรบั

การสร้างดัชนีวัดจริยธรรมส�าหรับผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ 

เช่นเดียวกับการเปิดโปงซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาฟ้องร้อง 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรมีการออกกฎหมายท่ีคุ้มครองผู้ที่ออกมา 

เปิดโปงและควรน�าเรือ่งการเปิดโปงไปปรบัใช้ในการสร้างดชันวีดัจรยิธรรม

อีกด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

ในองค์การ ทั้งนี้ สามารถสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมท้าทายจริยธรรม

ในระบบราชการไทย ได้ดังแสดงในตาราง 8 ข้างล่างนี้ 
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ตาราง 8 : สรุปพฤติกรรมคอร์รัปชัน การโกหกสีขาว 

และการเปิดโปง

พฤติกรรมที่ 

ขัดกับจริยธรรม

ความหมาย

การคอร์รัปชัน หมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตลอดจนการรีดไถโดย

การท่ีเจ้าพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎร ก็จัดเป็น 

การฉอ้ราษฎร์ คือเปน็การเรยีกเอาเงนิหรอือามสิสนิจา้ง

อยา่งอืน่ จากราษฎรเพือ่ปฏบิติัหรอืไมป่ฏบัิติตามหน้าท่ี 

เป็นการอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน ส�าหรับการ 

บงัหลวง คอืการทีเ่จา้พนกังานกระท�าการทจุรติตอ่หนา้ที่

อนัท�าให้ เกิดความเสียหายแกผ่ลประโยชนข์องแผน่ดนิ 

ทัง้นีจ้ะเปน็ไปโดยสมคบกบัราษฎรเบยีดบงัผลประโยชน์

นั้นหรือไม่ก็ตาม

การโกหกสีขาว หมายถึง การพูดโกหก หรือไม่พูดความจริง หรือพูด 

ความจริงบางส่วนด้วยเจตนาดี เพื่อถนอมรักษาน้�าใจ 

ผู้ฟัง หรือเพื่อปกปิดส่ิงที่จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา  

หรือมุ่งหวังที่จะให้การโกหกนั้นน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็น

คุณประโยชน์ในระยะยาว ในทางการเมืองการโกหกสีขาว 

ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของผู้ปกครองในการท่ีจะ

หลกีเลีย่งความโกลาหลทางการเมอืงของประเทศ ดังนัน้

จงึถือวา่ ผู้ถูกปกครองไมค่วรรบัรู้ทกุเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่ง

ที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ
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พฤติกรรมที่ 

ขัดกับจริยธรรม

ความหมาย

การเปิดโปง การท่ีพนักงานได้เปิดโปงเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย  

ผดิศลีธรรม และความผดิอืน่ๆ อนัเปน็การกระท�าทีข่าด 

ความชอบธรรมของนายจา้ง ทีก่ระท�าตอ่บคุคล หรือตอ่

องคก์าร …” การเปดิโปงพฤตกิรรมอันไม่ถกูตอ้งดงักล่าว 

สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ด้วยเหตุท่ีพฤติกรรมอันไม่ถูกต้องเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่องค์การและสาธารณชน และในบางกรณี 

อาจสรา้งความเสยีหายอยา่งรนุแรง จนอาจท�าใหอ้งคก์าร

ตอ้งลม่สลายลงในทีส่ดุ และยังหมายถงึรูปแบบพฤตกิรรม

ทีแ่สดงออกถงึความไม่พอใจอย่างหนึง่ทีม่ตีอ่หนว่ยงาน

ของตนเองในเรื่องของการคอร์รัปชัน การกระท�าท่ี 

ผิดกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ การบริหารงาน 

ผิดพลาด หรืออื่นๆ เป็นต้น

ดัชนีชี้วัดจริยธรรม

ประเด็นเรื่องจริยธรรมในสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน 

และการบรหิารองค์การนัน้เป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจและให้ความส�าคญั

ในระดบัโลก ในฐานะทีจ่ริยธรรมเองเป็นหลกัหนึง่ในการสร้างมาตรฐาน

ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและความโปร่งใสระดับโลก โดยในส่วนนี้ 

จะน�าเสนอดัชนีช้ีวัดที่จัดท�าโดยธนาคารโลก (World Bank) และ 

การประเมินของหน่วยงานความซื่อสัตย์สากล (Global Integrity)  

เพื่อดูหลักจริยธรรมที่ถูกน�าไปใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากล  
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ในรายงานเรื่อง World Governance Index ของธนาคารโลก

นั้นได้เสนอดัชนีตัวชี้วัดสภาวะธรรมาภิบาล(Worldwide Governance 

Indicators-WGI) ใน 6 มิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือให้ตัวแสดงในทาง 

การปกครองและการบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ได้ดีย่ิงข้ึน  

โดยดชันทีีใ่ช้ในรายงานชดุนีไ้ด้แก่ 18 (เสาวนย์ี ไทยรุ่งเรอืง, ธนวรรน์ พลวชิยั  

และคณะ, 2553, น. 3 – 21 – 3 – 23) 

(1) การมีสทิธิมีเสยีงและความรับผดิชอบและการตรวจสอบได้ 

(Voice and Accountability) 

(2) เสถยีรภาพทางการเมอืงและการไม่เกิดความรนุแรง (Political  

Stability and Absence of Violence)

(3) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

(4) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)

(5) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law)

(6) การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of  

Corruption)

 

18  เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง, ธนวรรน์ พลวิชัย และคณะ. (2553). โครงการประเมิน
สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย.ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
(ตุลาคม พ.ศ. 2553). (ออนไลน์): แหล่งที่มา http://www.nacc.go.th/ewt_news.
php?nid=3839&filename=index. (15/12/2553). 
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ในรายงานการประเมินของหน่วยงานความซือ่สตัย์โปร่งใสสากล

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาก�าไรมีหน้าที่ในการติดตามแนวโน้มการ

คอร์รปัชนัท่ัวโลก โดยท�างานร่วมกบัทมีนกัวจิยั นกัข่าวหนงัสือพมิพ์และ

คนในท้องถิน่ได้ใช้ดชันชีีว้ดัดงัต่อไปนีใ้นการประเมินความซ่ือสัตย์โปร่งใส 

(1) ประสิทธภิาพของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั โดยวัดจาก

ความสามารถของประชาชนในการเข้าถงึกระบวนการจัดซือ้ 

จัดจ้างของภาครัฐ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) หน่วยงานภาษแีละหน่วยงานศุลกากร วดัจากในทางปฏบิตัิ

มีการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับศุลกากรและสรรพสามิต 

ที่มีความเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติในระดับใด 

หน่วยงานกรมศุลกากรและสรรพสามิตท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ ในทางกฎหมายมหีน่วยงานกรมศลุกากรและ

สรรพสามติในระดับใด ในทางปฏิบติัการบังคบัใช้กฎหมาย

เก่ียวกับการเก็บภาษีมีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก  

หน่วยงานเก็บภาษีท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง

กฎหมายมหีน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองประเทศระดบัใด และ

หน่วยงานภาษแีละหน่วยงานศลุกากรมปีระสทิธภิาพระดับใด

(3) กฎระเบียบและการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ วัดจาก

รฐับาลบังคับดแูลมาตรฐานสาธารณสุขพืน้ฐาน ส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยัของธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีฎระเบยีบ 

ของธุรกิจอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐานของความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนสามารถได้รับ

การอนญุาตจดัต้ังธรุกจิ และกฏระเบยีบและการขออนญุาต

ประกอบธุรกิจมีในระดับใด
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จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดจริยธรรมข้างต้นทั้งสามกลุ่ม 

เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกัน (ตาราง 9 จะพบว่า Global Integrity  

Index เน้นในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนที่จะให้โอกาสการทุจริต 

ในระเบียบการจดัซ้ือจดัจ้าง การขออ�านวยความสะดวกจากส่วนราชการ

ในเรื่องภาษี และการท�างานของหน่วยงาน ขณะที่ WGI มองประเมิน 

ในวงกว้างที่เกี่ยงโยงกับหลักธรรมภิบาลอื่นๆ ประกอบกันไป และ 

ในส่วนของการพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น  

ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.นั้นจะมองใกล้เคียงกับ Global 

Integrity Index แต่เพิม่เตมิเรือ่งของการปลกูฝังและสร้างเสรมิวฒันธรรม

ที่ดีมีจริยธรรมพร้อมกลไกในการตรวจสอบที่ครบถ้วน

ตาราง 9 : สรุปดัชนีชี้วัดจริยธรรม

ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

1. การ
ป้องกัน
การทุจริต

พจิารณาถึงการ
รั บ รู้ ข อ ง
ประชาชนต่อ
ขอบเขตการใช้
อ�านาจที่ได้มา
จากสาธารณะ
เพ่ือผลประโยชน์ 
ส่วนตัวทั้งกรณี
ความผิดเล็กน้อย 
และการคอร์รัปชัน 
ทุจริตครั้งใหญ่

ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

เนน้การปอ้งกนั
การทจุรติเชิงรกุ
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ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

2.การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ประสิทธิภาพ
ของกระบวน- 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐ

-ความสามารถ
ของประชาชน
ในการเข้ าถึ ง
กระบวนการ 
จัดซื้ อจัดจ้ าง
ของภาครัฐ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
แ ล ะ ก า ร ข อ 
ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบธุรกิจ
ประชาชนทกุคน
สามารถได้รับ
ก า รอนุญ าต 
จัดตั้งธุรกิจ

- ป ร ะ ช า ช น 
ทุกคนสามารถ
ไ ด้ รั บ ก า ร
อนุญาตจัดตั้ง
ธุรกิจ

ส่งเสริมการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมสีว่น
รว่มในการตรวจ
สอบ และได้รับ
ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายใน
ฐานะพยาน
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ประเด็น WGI การ
ควบคุมการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ (Control 
of Corruption)

Global 
Integrity 
Index

รางวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น 

ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
โดยป.ป.ช.

มาตรฐาน
กลาง

จริยธรรม

3. การสร้าง
วัฒนธรรม
ที่มี
จริยธรรม
และกลไก
ตรวจสอบ

-จิตส�านึกการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 

-การเสริมสร้าง
และปรับป รุง
ก ล ไ ก ใ นก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เรียกร้องการ
ส ร้ า ง ก า ร
ตระหนักและ
เรียนรู้ร่วมกัน 
ในสงัคมเอสรา้ง
วัฒนธรรมการ
ตรวจสอบถ่วง
ดุล

ข้อเสนอดัชนีชี้วัดเพ่ือกำรประเมินจริยธรรม 
ส่วนรำชกำรไทย

จากการประมวลองค์ความรูจ้ากแนวคิด หลกัการ ประสบการณ์

จากต่างประเทศของหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมตามท่ีปรากฎและเกิดขึน้

ในทางทฤษฎแีละทางปฏบิตัขิองระบบราชการไทยในระดบัประเทศและ

ส่วนราชการท้องถิ่น เคร่ืองมือที่มีการใช้วัดประเมินกันในต่างประเทศ 

ทีย่อมรบัทัว่กนั โดยค�านงึถงึประเดน็ข้อปัญหาอปุสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น

ทัง้หมด ท�าให้ได้ข้อสรปุเพือ่การพฒันาออกแบบดชันชีีวั้ดด้านจริยธรรม 

เพือ่ใช้ในการประเมนิวดัความมคุีณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการไทย 

ได้รวมท้ังหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ดัชนีด้านคุณธรรมจ�านวน 8 ตัว 
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และด้านจริยธรรมจ�านวน 3 ตัว ดังแสดงในตาราง 10 ซึ่งจะได้น�าไป

พฒันาเครือ่งมอืใช้ในการประเมนิวดัความมีคณุธรรมและจริยธรรมของ

ส่วนราชการไทยในล�าดับต่อไป

ตาราง 10: สรปุดชันีช้ีวัดคณุธรรม และดชันีชีว้ดัจรยิธรรม

ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

1) การยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

-การรักษาและกล้ายืนหยัดกระท�าในสิ่งที่ 

ถูกต้อง เป็นธรรม และรักษาความชอบธรรม 

(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พ.ร.บ. 

มาตรฐานจริยธรรม 2562)

-ยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขา้ราชการ (คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน)

2) ความซื่อสัตย์

 

-ละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดย

อาศัยต�าแหน่ง (คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน)

-ยึดมั่นในศีลธรรม (ข้าราชการต�ารวจ)

-ประพฤตสิจุรติทัง้กาย วาจา และใจ (ส�านกังาน 

กปร.)

3) การยดึถอืประโยชน์

ของประเทศชาติและ

ส่วนรวม

-แยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ 

ส่วนรวม (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

-มีจิตสาธารณะ (พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม 

2562)
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

4) ยึดมั่นหลักวิชาชีพ -มีความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง  

มีจิตส�านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 

ปฏิบั ติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

-ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ(ผู้ตรวจราชการแผน่ดนิ, พ.ร.บ. 

มาตรฐานจริยธรรม 2562)

-มจีติส�านกึ สร้างศรทัธา และความเชือ่มัน่จาก

ประชาชน (ข้าราชการต�ารวจ)

5) การยึดมัน่ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

 

-ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(ค่านิยม 12 ประการของคสช., ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี)

-จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์   

(ส�านักงานกปร.)

6) การยืนหยัดท�าใน 

สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 

และถูกกฎหมาย

 

-ปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอย่าง

ตรงไปตรงมา (คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน)

-เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด 

(ข้าราชการต�ารวจ)

7) ใฝ่หาความรู้ -พฒันาตนใหท้นัโลก ทนัเหตกุารณ ์(ขา้ราชการ

ต�ารวจ)
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรม คำาอธิบาย

-หม่ันศกึษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

(ค่านิยม 12 ประการ ของคสช.)

8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  

-รกัษามาตรฐานวิชาชพีโดยเครง่ครดั (ผูต้รวจ

การแผน่ดิน, คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน)

ดัชนีชี้วัดจริยธรรม คำาอธิบาย

1) การปอ้งกนัการทจุรติ -ค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ สร้างความ

ตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตขนาดใหญ่ 

หรือแม้การทุจริตเพียงเล็กน้อยก็ตาม (WGI)

-เน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (มาตรฐาน

กลางจริยธรรม)

2) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และรับรู้ข่าวสาร

ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ (Global Integrity 

Index, มาตรฐานกลางจริยธรรม)

3) การสร้างวัฒนธรรม

ทีม่จีรยิธรรมและกลไก

ตรวจสอบ

-สร้างจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต สร้างกลไก

และการเรยีนรูร้ว่มกนัในการตรวจสอบถว่งดลุ 

(รางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดเีดน่ ดา้น

การป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช., มาตรฐาน

กลางจริยธรรม)

-การเสรมิสรา้ง และปรบัปรงุกลไกในการตรวจ

สอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต โดยป.ป.ช.)
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

จากตาราง 10 ซึ่งประมวลดัชนีชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรม

ของราชการไทยทั้ง 7 แหล่ง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณธรรม และ

จรยิธรรมได้ทัง้หมด 11 ประการ ซึง่ผู้วจิยัจะน�ามาประกอบการออกแบบ

ก�าหนดตวัชีว้ดัหลกั และตวัช้ีวดัย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรม

ของหน่วยราชการไทย โดยผู้วิจัยประยุกต์กรอบแนวคิดการออกแบบ 

ตัวชีว้ดั และตวัชีวั้ดย่อยจากหลกัจริยธรรมในการบรกิารสาธารณะ (Ethics  

in Public Service) ของ Carol W. Lewis และ Stuart C. Gilman (2005) 

และการประเมินผล A Vision for Ethics Program Management:  

Benchmarking Success ในวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2010  

ซ่ึงสรปุแนวคดิอย่างสงัเขปได้ว่า ในการสร้างเคร่ืองมอืประเมนิคณุธรรม  

และจริยธรรมขององค์การ ซึง่เป็นประเด็นทีม่คีวามเป็นนามธรรมค่อนข้างสงู  

เพือ่ให้มคีวามครบถ้วนรอบด้าน จะต้องเน้นไปทีพ่จิารณาทีก่ฎระเบยีบ

ขององค์การ (Ethics Laws) และภาคปฏิบัติงาน (Regulations) ของ 

หน่วยงานน้ันๆ เป็นส�าคัญ เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน 

ในระดับวัฒนธรรมองค์การ

ดงันัน้ เพือ่ให้การพัฒนาเคร่ืองมอืวดัประเมนิความมคีณุธรรม

และจริยธรรมขององค์การสามารถน�ามาบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

กับหน่วยงานราชการไทยนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอการเช่ือมโยงดัชนีช้ีวัด

คณุธรรม และจรยิธรรมท้ัง 11 ประการ จากหน่วยงานราชการไทย 7 แหล่ง 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ประมวลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดคุณธรรม และ

จริยธรรม โดยแบ่งออกเป็นมิติ 3 ด้านประกอบกันไป (ตามภาพ 1)  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นโยบายท่ีชัดเจน หมายถึง การที่ผู้บริหารของหน่วยงาน

หรือองค์การ ได้ก�าหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาด้านคุณธรรมและ
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จรยิธรรมให้ชดัเจนและมกีารประกาศใช้อย่างทัว่ถึง เป็นท่ีรบัรูแ้ละเข้าใจ

ทั่วกันถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในที่ท�างาน พฤติกรรม 

การติดต่อประสานงาน การให้บริการต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสม 

สะท้อนมาตรฐานจริยธรรมกลางที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย พร้อมท้ัง 

ก�าหนดบทลงโทษหากพบและพิสูจน ์ได ้ว ่าท�าผิดต ่อมาตรฐาน 

จริยธรรมกลาง บรรทัดฐานทางวิชาชีพของหน่วยงาน

2) การจัดการทรัพยากร หมายถึง การที่องค์การหรือ 

หน่วยงานได้มีการจัดสรรทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือเครื่องใช้) เพื่อมุ่งป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา สร้างการรับรู้ 

สร้างความเข้าใจ และส�านึกรับผิดชอบให้เกิดข้ึนกับสมาชิกในองค์การ 

และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน

จรยิธรรมกลาง บรรทดัฐานวชิาชพี และค่านยิมขององค์การหรอืหน่วยงาน  

เช่น การจัดโครงการอบรมส่งเสริมความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์  

การสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดโปง (Whistleblowing) ขั้นตอนและ 

ช่องทางการส่งเสริมการให้ข้อมลูทีผ่ดิจรยิธรรม ระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง  

และอื่นๆ เป็นต้น 

3) การควบคุมตรวจสอบภายใน หมายถึง การที่องค์การ

หรอืหน่วยงานทุ่มเทกบัการลดการขัดกนัในผลประโยชน์ไม่ให้เกดิขึน้ใน

องค์การหรอืหน่วยงาน มมีาตรการหรอืกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปง

พฤตกิรรม โครงการ การจดัสรรงบประมาณ การตดัสนิใจทีส่่อไปในทาง

ท่ีผิดต่อกฎหมายและแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการ

เปิดเผยกระบวนการขัน้ตอนเพือ่ป้องกันการคอร์รปัชนัอย่างระแวดระวงั 

มีกระบวนการขั้นตอนปกป้องผู้ถูกกล่าวหาและพยานที่ยุติธรรมและ

ปลอดภยั มกีารเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณต่อสาธารณะ รวมถงึ

การมีกลไกตรวจสอบ ตดิตามการบรรลเุป้าหมายตามผลสมัฤทธิข์องงาน
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การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย 

การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม 

ยึดมั่นหลักวิชาชีพ 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม  

และถูกกฎหมาย 

ใฝหาความรู 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

การปองกันการทุจริต 

การมีสวนรวมของประชาชน 

การสรางวัฒนธรรมท่ีมจีริยธรรม  

และกลไกตรวจสอบ 

นโยบายท่ีชัดเจน 

การจดัสรรทรัพยากร 

การควบคุมตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ภาพ 1: ประมวลตัวช้ีวัดคุณธรรมและจริยธรรม 

ของหน่วยราชการไทย 7 แหล่ง ตามกรอบ 3 มิติ
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การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย 

การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและสวนรวม 

ยึดมั่นหลักวิชาชีพ 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม  

และถูกกฎหมาย 

ใฝหาความรู 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

การปองกันการทุจริต 

การมีสวนรวมของประชาชน 

การสรางวัฒนธรรมท่ีมจีริยธรรม  

และกลไกตรวจสอบ 

นโยบายท่ีชัดเจน 

การจดัสรรทรัพยากร 

การควบคุมตรวจสอบภายใน 

จากฐานคิดข้างต้น ในที่นี้จะได้น�าเสนอตัวชี้วัดหลัก และ 

ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการ

ไทยที่สัมพันธ์กับกรอบทั้งสามมิติข้างต้น (ตามตาราง 12) ซึ่งสามารถ

อธิบายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มิติกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน และ

การรับรู้เข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันองค์การจะต้องก�าหนด

นโยบาย กฎระเบียบด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน  

มกีารตอบแทน และลงโทษทีไ่ม่เลอืกปฏบิตั ิและเป็นไปอย่างเสมอหน้า

เท่าเทียม ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 3 ประเด็น ดังนี้

1) ตัวชี้วัดหลักแรก คือ ก�าหนดนโยบายกฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคณุธรรม และจรยิธรรมทีช่ดัเจน หมายถึงการก�าหนด

นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติอย่าง

ไม่ขัดแย้ง รวดเรว็ มคีวามตระหนกัรับรูร่้วมกนั และยดึถอื

ปฏิบติัตามแนวหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมในทศิทางเดยีวกนั 

ซึ่งสามารถก�าหนดดัชนีชี้วัดย่อยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่

1.1 ตัวชี้วัดย่อยแรก คือ มีนโยบาย กฎระเบียบที่ชัดเจน 

และเป็นที่รับรู้ และเข้าใจกันทั่วไปในองค์การ 

 กล่าวคือ มีการก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ 

มาตรการคุณธรรม และจรยิธรรม อย่างชดัเจน เป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติ โดยจะต้องประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การรบัรู ้และเข้าใจตรงกนัทุกหน่วยงานในองค์การ

1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่สอง คือ มีกระบวนการสื่อสารภายใน

องค์การอย่างเป็นระบบครบถ้วน
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

 กล่าวคือ มีการก�าหนดวางแผนให้เกิดกระบวนการ

สือ่สารในหน่วยงาน เพือ่สร้างการประสานงาน ร่วมมอื  

รบัรูแ้ละปฏบัิตร่ิวมกนัในองค์การ ป้องกนัความเข้าใจ

คลาดเคลือ่น สบัสน เข้าใจผดิ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ

การผิดทิศผิดทางของฝ่ายปฏิบัติงาน

2)  ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ ผู้บริหารก�าหนดแผน ส่งเสริม และ 

การบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวคือ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม และ

จริยธรรมในองค์การสัมฤทธิ์ผล จ�าเป็นต้องมีการวางแผน

และบงัคบัใช้จากฝ่ายบรหิารอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ได้แก่

2.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่าม คอื ผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญั และ

ควบคมุการบังคบัใช้กฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั หมายถงึ  

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย 

กฎ ระเบียบอย่างเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด เพื่อให้

หน่วยงานในองค์การสามารถปฏบิตัไิด้ตามบรรทดัฐาน

คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน

2.2  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่ี ่คอื ผู้บรหิารจดังบประมาณสนบัสนนุ

ให้เกดิโครงการให้สามารถปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม หมายถึง มีการวางแผนจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามหลัก

คุณธรรม และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทาง

ปฏิบัติ
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2.3  ตัวช้ีวัดย่อยที่ห ้า คือ มีการมอบรางวัลและให ้

บทลงโทษตามหลักการคุณธรรม และจริยธรรมที่ 

เหมาะสม กล่าวคือ จดัให้มกีารมอบรางวลัเพ่ือสร้าง

ขวัญก�าลังใจต่อกลุ ่มบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม

นโยบายคณุธรรรม และจรยิธรรม รวมถงึมกีารบงัคับใช้ 

บทลงโทษท้ังทางวินัย และทางปกครองต่อบุคลากร

ที่ละเมิดจริยธรรม

3)  ตัวชี้วัดหลักที่สาม คือ ส่งเสริม สร้างการรับรู้การปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 

โดยก�าหนดดัชนีย่อย 1 ประการ ได้แก่

3.1  ตัวช้ีวัดย่อยท่ีหก คือ สร้างการรบัรู ้ความเข้าใจในวิถี

ครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

หมายถึง การสร้างความตระหนกัรบัรู ้และเชือ่มัน่ใน

วถิปีระชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

เพื่อลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และ 

การเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันเนื่อง 

มาจากความเหน็ต่างทางการเมอืง หน่วยงานจะต้องมี

การรณรงค์ ส่งเสรมิ สร้างความตระหนกั รบัรูร่้วมกนั 

ในคุณค่าของหลกัการประชาธปิไตย การเข้าใจ ยอมรับ 

และอยู่ร่วมกนัในสงัคมทีมี่ความแตกต่างหลากหลาย 

รวมถึงสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัในการมคีวาม

จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิในฐานะทรงเป็น

พระประมขุ ซึง่เป็นศูนย์รวมจติใจของประชาชนในชาติ
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2. มิติกรอบการจัดการทรัพยากร เพื่อให้องค์การหรือ 

หน่วยงานสามารถจัดสรรทรัพยากร ในการป้องกันส่งเสริมและพัฒนา 

ตลอดจนสร้างการรบัรู้ สร้างความเข้าใจ และส�านึกรบัผดิชอบให้เกดิขึน้

กับสมาชิกในองค์การ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมกลาง บรรทัดฐานวิชาชีพ และค่านิยม

ขององค์การหรือหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่

4)  ตวัชีว้ดัหลกัท่ีสี ่คอื การจดังบประมาณทีเ่พยีงพอในการสร้าง 

ความเข้าใจและตระหนกัรูห้ลกัคณุธรรมและจรยิธรรมภายใน 

หน่วยงาน ประกอบด้วยชี้วัดย่อย 1 ประการ คือ

4.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีเ่จด็ คอื มกีารจดังบประมาณสนบัสนนุ

ทรัพยากร และพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างความ

ตระหนกัและเขา้ใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยา่ง

เพยีงพอ หมายถงึ การวางแผนและจดัสรรงบประมาณ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และเข้าใจ 

การปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม และจรยิธรรม รวมถงึ 

มีการการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่าย

ปฏบิตังิานให้มคีวามพร้อม และความเข้าใจทีทั่นสมยั 

ทันต่อเหตุการณ์ 

5)  ตวัชีว้ดัหลกัทีห้่า คอื การส่งเสริมกระบวนการสือ่สารภายใน

องค์การ และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

5.1  ตัวชีว้ดัย่อยทีแ่ปด คือ มมีาตรการส่งเสรมิการส่ือสาร

ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หมายถงึ มีแผนการ

สร้างการสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานอย่าง
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เป็นระบบ เพือ่ลดข้อพพิาท ขดัแย้ง และเกดิแนวทาง

ปฏิบัติ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

5.2  ตวัช้ีวัดย่อยทีเ่ก้า คอื มีมาตรการส่งเสริมการประสาน

งานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง มีการ

เปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้เกดิความไว้วางใจ สร้างศรทัธา

จากประชาชน เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ  

และสร้างการประสานในแบบเครอืข่ายความร่วมมอื 

เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

5.3 ตวัชีว้ดัย่อยทีส่บิ คอื ส่งเสรมิการเข้าถงึการร้องเรยีน 

ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน 

ตรวจสอบด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นรปูแบบทีใ่ช้

งานสะดวก และเข้าถงึได้ง่ายจากภาคประชาชน การ

ใช้การสือ่สารภายในและภายนอกองค์การ จงึเป็นการ

ปิดช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง

3. มิติกรอบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการยึดถือ

แนวทางการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ หน่วยงาน 

ควรมีมาตรการหรอืกลไกในการแจ้งเบาะแส เปิดโปงพฤตกิรรม โครงการ 

การจดัสรรงบประมาณ การกระท�าผดิต่อกฎหมายและหลกัความชอบธรรม  

การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกลไกปกป้องคุม้ครอง

ผูก้ล่าวหาและพยานในกรณทีจุรติ คอร์รปัชนั เพือ่สร้างให้เกดิความศรทัธา  

และความไว้วางใจในการปฏบิตังิาน รวมถงึการทีห่น่วยงานจะต้องมีมาตรการ 

ตรวจสอบผลสมัฤทธขิองงานทีจ่ะต้องบรรลตุามเป้าหมาย ผูว้จิยัก�าหนด

ดัชนีหลักตามกรอบนี้ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

6)  ตวัช้ีวดัหลกัทีห่ก คอืมกีารเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณ และ 

กลไกติดตามตรวจสอบ ก�าหนดตัวช้ีวดัย่อยไว้ 1 ประเดน็ คอื

6.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีส่บิเอด็ คอื มกีารเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่าย 

งบประมาณทีเ่ป็นรปูธรรม หมายถงึ เพือ่ส่งเสรมิการ

ยดึประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นทีต่ัง้  

รวมถงึการปฏิบัติตามหลกักฎหมาย หน่วยงานจะต้อง

มีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอนการจัดท�างบประมาณ 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7)  ตวัชีว้ดัหลกัทีเ่จด็ คอื มกีลไกปกป้องคุ้มครองทัง้ผูก้ล่าวหา  

และพยานในการปิดโปง (Whistleblower) ข้อมูลทุจริต  

ได้ก�าหนดตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้

7.1  ตวัชีวั้ดย่อยทีส่บิสอง คอื มมีาตรการในการตรวจสอบ

ตดิตามภายหลงัใช้จ่ายงบประมาณ กล่าวคือ หลงัจาก 

การใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และ

ระบบที่สามารถในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง  

เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบที่รอบด้าน เพื่อ

ให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

7.2  ตัวช้ีวัดย่อยที่สิบสาม คือ มีมาตรการปกป้องข้อมูล 

คุ้มครองความปลอดภัยให้คนที่เปิดเผยข้อมูลทุจริต 

ทัง้ภายใน และภายนอกหน่วยงาน หมายถงึ เพือ่สร้าง

ความกล้าหาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถ่วงดลุ 
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หน่วยงานราชการจะต้องมมีาตรการปกป้อง คุม้ครอง

ผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภัยต่อทัง้ผูก้ล่าวหา 

และพยาน

8)  ตัวช้ีวัดหลักที่แปดคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก�าหนด 

ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น คือ

8.1  ตวัชีว้ดัย่อยทีสิ่บส่ี คือ มีกฎกตกิา มาตรา การตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติ กล่าวคือ นอกจากการ

ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมของ 

ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การมุ่งปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตาม 

เป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ก็นับเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

8.2 ตัวช้ีวัดย่อยท่ีสิบห้า คือ ระบบท่ีใช้ในการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงานยึดหลักความเป็นธรรม หมายถึง  

ในการประเมนิผลสมัฤทธ์ิของงานยดึหลกัความเป็นธรรม  

ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใช้ระบบอปุถัมภ์ เพือ่ให้เกิด 

ความเสมอภาค เทีย่งธรรมส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในการที่ 

จะกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดหลักและดัชนีชี้วัดย่อย สามารถประมวลสรุป

ได้ตามตาราง 11 ดังนี้

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

1. นโยบายที่ชัดเจน 1. ก�าหนดนโยบายกฎ

ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ด้ า น

คุณธรรม และจริยธรรม

ที่ชัดเจน

1. มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ท่ีชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

การก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม  

ตอ้งมีความชัดเจน เปน็ไปได้ในทางปฏิบัติ โดยจะตอ้งประกาศใหผู้ป้ฏบิติังาน

ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน

2. มกีระบวนการส่ือสาร

ภายในองคก์ารอยา่งเปน็

ระบบครบถ้วน

กระบวนการส่ือสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

2. ผู้บริหารก�าหนดแผน 

สง่เสรมิ และการบงัคบัใช้

นโยบายและกฎระเบยีบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญ และควบคุมการ

บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง

เคร่งครัด

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน 

เครง่ครดั เพือ่ให้หนว่ยงานในองค์การสามารถปฏิบตัไิดต้ามบรรทัดฐานคณุธรรม 

และจริยธรรมร่วมกัน

4 .  ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ

ประมาณสนบัสนนุใหเ้กดิ

โครงการให้สามารถ

ปฏิบั ติ ง านตามหลั ก

คุณธรรม และจริยธรรม

มกีารวางแผนจดัสรรงบประมาณเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

5. มีการมอบรางวัลและ

ให้บทลงโทษตามหลัก

ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

จริยธรรมที่เหมาะสม

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายคุณธรรรม และจรยิธรรม รวมถงึมีการบังคับใช้บทลงโทษทัง้ทาง

วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

1. นโยบายที่ชัดเจน 1. ก�าหนดนโยบายกฎ

ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ด้ า น

คุณธรรม และจริยธรรม

ที่ชัดเจน

1. มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

การก�าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม  

ตอ้งมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยจะตอ้งประกาศใหผู้ป้ฏบิตังิาน

ในองค์การรับรู้ และเข้าใจตรงกัน

2. มกีระบวนการสือ่สาร

ภายในองคก์ารอยา่งเปน็

ระบบครบถ้วน

กระบวนการส่ือสารในหน่วยงาน ต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ รับรู้และ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

2. ผู้บริหารก�าหนดแผน 

สง่เสรมิ และการบงัคบัใช้

นโยบายและกฎระเบยีบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญ และควบคุมการ

บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง

เคร่งครัด

ผู้บริหารมีความรับรู้ และสั่งการ บังคับใช้นโยบาย กระเบียบอย่างกวดขัน 

เครง่ครดั เพือ่ให้หน่วยงานในองค์การสามารถปฏิบตัไิดต้ามบรรทัดฐานคณุธรรม 

และจริยธรรมร่วมกัน

4 .  ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ง บ

ประมาณสนบัสนนุใหเ้กิด

โครงการให้สามารถ

ปฏิบั ติ ง านตามหลั ก

คุณธรรม และจริยธรรม

มกีารวางแผนจดัสรรงบประมาณเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

5. มีการมอบรางวัลและ

ให้บทลงโทษตามหลัก

ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

จริยธรรมที่เหมาะสม

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจต่อกลุ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายคณุธรรรม และจริยธรรม รวมถงึมกีารบงัคบัใชบ้ทลงโทษทัง้ทาง

วินัย และทางปกครองต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรม

ตาราง 11: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดย่อย  

ตามการออกแบบกรอบการประเมินทั้งสามมิติ
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ 

การปกครองในระบอบ

ประช า ธิ ป ไ ตยอั นมี  

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็

ประมุข

6. สร้างการรับรู้ ความ

เข้าใจในวิถีครรลองการ

ปกค รอ ง ใ น ร ะบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ค ว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

เพ่ือลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝัก 

แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ

รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ

ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย รวมถึงสรา้งความตระหนกัถงึความส�าคญัในการมคีวามจงรกัภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. การจดัการทรพัยากร 4.  จัดงบประมาณที่  

เพียงพอในการสร้าง

ความเขา้ใจและตระหนกั

รู้หลักคุณธรรม และ

จริยธรรมภายในหน่วย

งาน

7. มีการจัดงบประมาณ

สนบัสนนุทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพ่ือ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ

เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด

อบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาฝ่ายปฏิบัติงานให้มีความพร้อม และ 

ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

5. ส่งเสริมกระบวนการ

สื่อสารภายในองค์การ 

และประสานความร่วม

มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

8. มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หน่วยงานอย่าง เป็น

ระบบ

มแีผนการสรา้งการสือ่สารประสานงานภายในหน่วยงานอยา่งเปน็ระบบ เพือ่

ลดขอ้พพิาท ขัดแยง้ และเกดิแนวทางปฏิบตั ิและความเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั

9. มมีาตรการสง่เสรมิการ

ประสานงานกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน  

เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย 

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

10. ส่งเสรมิการเข้าถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค

ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด 

ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ 

การปกครองในระบอบ

ประช า ธิ ป ไ ตยอั นมี  

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็

ประมุข

6. สร้างการรับรู้ ความ

เข้าใจในวิถีครรลองการ

ปกค รอ ง ใ น ร ะบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ค ว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

เพ่ือลดความแตกแยก ขัดแย้งทางการเมือง และการเลือกปฏิบัติ จากการแบ่งฝัก 

แบ่งฝ่ายอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง หน่วยงานจะต้องมีการ

รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกันในคุณค่าของหลักการ

ประชาธิปไตย การเข้าใจ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย รวมถงึสรา้งความตระหนกัถงึความส�าคญัในการมคีวามจงรกัภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนในชาติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. การจดัการทรพัยากร 4.  จัดงบประมาณที่  

เพียงพอในการสร้าง

ความเขา้ใจและตระหนกั

รู้หลักคุณธรรม และ

จริยธรรมภายในหน่วย

งาน

7. มีการจัดงบประมาณ

สนบัสนนุทรัพยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพ่ือ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรับรู้ และ

เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีการการจัด

อบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่ายปฏิบัติงานให้มีความพร้อม และ 

ความเข้าใจที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

5. ส่งเสริมกระบวนการ

สื่อสารภายในองค์การ 

และประสานความร่วม

มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

8. มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หน่วยงานอย่าง เป็น

ระบบ

มแีผนการสรา้งการสือ่สารประสานงานภายในหนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ เพ่ือ

ลดขอ้พพิาท ขดัแยง้ และเกดิแนวทางปฏบิตั ิและความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกัน

9. มมีาตรการสง่เสรมิการ

ประสานงานกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก

มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สร้างศรัทธาจากประชาชน  

เพื่อเปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบ และสร้างการประสานในแบบเครือข่าย 

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

10. สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และร้องเรียน ตรวจสอบด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้งานสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจากภาค

ประชาชน การใช้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จึงเป็นการปิด 

ช่องทางการละเมิดคุณธรรม จริยธรรมให้แคบลง

203



ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้

จ่ายงบประมาณ และ

กลไกติดตามตรวจสอบ

11.มีการเปิดเผยข้อมูล

การใชจ้า่ยงบประมาณที่

เป็นรูปธรรม

เพ่ือส่งเสริมการยึดประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง รวมถึง 

การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน

การจดัท�างบประมาณ สญัญาจัดซือ้จดัจา้ง และเผยแพร่ขอ้มูลในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7 .  มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง

คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา 

และพยานในการปิดโปง 

(Whistle Blower) ข้อมูล

ทุจริต

12. มีมาตรการในการ

ตรวจสอบติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ

หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบท่ีสามารถ 

ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ 

ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

13. มีมาตรการปกป้อง

ข้อมูล คุ้มครองความ

ปลอดภยัใหค้นท่ีเปิดเผย

ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน

เปน็การสรา้งความกลา้หาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถว่งดลุ หนว่ยงาน

ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน 

ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภยัต่อทัง้ผูก้ลา่วหา

และพยาน

8. การมุง่ผลสมัฤทธิข์อง

งาน

14. มีกฎกติกา มาตรการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  

ของงานที่ปฏิบัติ

การท�างานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น

ท่ีตั้งโดยท่ีไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนส�าคัญ

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

15. ระบบที่ใช้ในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งานยดึหลกัความเปน็ธรรม

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานตอ้งยุตธิรรม ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใชร้ะบบ

อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาอธิบาย

3. การตรวจสอบภายใน 6. มีการเปิดเผยการใช้

จ่ายงบประมาณ และ

กลไกติดตามตรวจสอบ

11.มีการเปิดเผยข้อมูล

การใชจ่้ายงบประมาณที่

เป็นรูปธรรม

เพ่ือส่งเสริมการยึดประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง รวมถึง 

การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย ที่มา ขั้นตอน

การจดัท�างบประมาณ สญัญาจดัซือ้จดัจา้ง และเผยแพรข่อ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วข้อง

กับบริการสาธาณะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

7 .  มี ก ล ไ ก ป ก ป้ อ ง

คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา 

และพยานในการปิดโปง 

(Whistle Blower) ข้อมูล

ทุจริต

12. มีมาตรการในการ

ตรวจสอบติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ

หลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีมาตรการ และระบบที่สามารถ 

ในการตรวจสอบติดตามได้ภายหลัง เพื่อให้เกิดการตรวจทาน ตรวจสอบ 

ที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถติตดามผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้

13. มีมาตรการปกป้อง

ข้อมูล คุ้มครองความ

ปลอดภัยใหค้นท่ีเปดิเผย

ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน

เปน็การสรา้งความกลา้หาญทางจรยิธรรมในการตรวจสอบ ถว่งดลุ หนว่ยงาน

ราชการจะต้องมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริต คอร์รัปชัน 

ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน รวมถงึดแูลความปลอดภยัตอ่ทัง้ผูก้ลา่วหา

และพยาน

8. การมุง่ผลสมัฤทธิข์อง

งาน

14. มกีฎกตกิา มาตรการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  

ของงานที่ปฏิบัติ

การท�างานที่เน้นการบรรลุตามเป้าหมาย มุ่งการบริการให้กับประชาชนเป็น

ที่ตั้งโดยท่ีไม่ละเมิด บิดเบือน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน นับเป็นส่วนส�าคัญ

ในการชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

15. ระบบที่ใช้ในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งานยดึหลกัความเปน็ธรรม

การประเมนิผลสัมฤทธิข์องงานต้องยุติธรรม ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั หรอืใชร้ะบบ

อุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกล้ายืนหยัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

วิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ตามที่มีการน�าเสนอดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม และจริยธรรมหลัก 

และตัวชี้วัดย่อย ซึ่งจะท�าให้สามารถประเมินคุณธรรม และจริยธรรม

ของหน่วยงานราชการไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในล�าดับถัดมา จะเป็นการ

น�าเสนอวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการได้มา 

ซึ่งข้อมูลที่จะน�ามาใช้ประเมินคุณธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ 

ตัวชี้วัดที่ออกแบบไว้

ผู้วิจัยได้ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้กรอบแนวคิด

เรือ่งความเช่ือมโยงระหว่างคณุธรรมส่วนบุคคลและบรรทดัฐานคณุธรรม

ทางสงัคมของแทงนีย์ สตวิวคิ และมาเชค (2007) และทฤษฎพีฒันาการ

ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (1958) ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ว่า ทั้งคุณธรรม 

(moral) และจริยธรรม (ethic) ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

มนษุย์เรยีนรู ้และพฒันาหลกัคณุธรรม และจรยิธรรมตามกรอบบรรทดัฐาน

ที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ

ส�าหรับประเด็นคุณธรรมซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของ

ความมีมโนธรรมส�านึกส่วนบุคคล ทว่า แทงนีย์ สติววิค และมาเชค  

ได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจว่า คุณธรรมหรือคุณงามความดีประจ�าใจของ 

แต่ละปัจเจกบคุคลมส่ีวนสมัพนัธ์เชือ่มโยงกับบรรทัดฐานความมคีณุธรรม

มากหรือน้อยตามสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีบุคคลคนนั้นอาศัยอยู่  

เช่นเดยีวกบัประเดน็จริยธรรม ตามแนวคดิพัฒนาการทางจรยิธรรมของ

โคลเบร์ิกท่ีว่า ระดบัจรยิธรรมของมนษุย์มีลกัษณะสัมพัทธนิยม (relativism)  

มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาระดับจริยธรรมด้วยกระบวนการทาง

ปัญญา ซึง่ระดบัพัฒนาการจรยิธรรมนัน้มคีวามสมัพทัธ์ไปตามระดบัวฒุิ

ภาวะ กล่าวคอื การใช้เหตผุลทางจรยิธรรม (moral reasoning) ของมนษุย์ 
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มาจากการได้รับชุดข้อมูลใหม่ๆ ตามประสบการณ์ชีวิต และพัฒนา 

ไปตามวัย ตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่สังกัด

เมือ่ปัจเจกบคุคลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ขององค์การหรือหน่วยงาน 

ของรัฐแล้ว การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  

นอกเหนือไปจากจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละ

วิชาชีพ ยังต้องค�านึงถึงมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติขององค์การหรือ

หน่วยงานนั้นๆ เป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุน้ี องค์การ

หรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการก�าหนด

มาตรฐานจรยิธรรมกลางไว้แล้วดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มภีาระหน้าทีจ่ะต้อง 

พัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น ป้องกันการใช้ทรัพยากรของ

องค์การและสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ตดัช่องทาง 

การคอร์รปัชัน การแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และหยุดการสร้างความขดัแย้ง 

ในผลประโยชน์ (Conflict of Interests) สะท้อนให้เห็นความมีคุณธรรม

และจริยธรรมขององค์การหรอืหน่วยงานทีป่กป้องผลประโยชน์องค์การ

และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)  

ที่ไม่เลือกข้าง ฝ่ายใด หรือพรรคพวกของใครเป็นที่ตั้ง 

จากกรอบแนวคดิดงักล่าว เมือ่ปรบัมาใช้เป็นตวัชีวั้ดคุณธรรม 

และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย จึงให้ความส�าคัญกับการประเมิน

คณุธรรม และจรยิธรรมอย่างรอบด้านใน 3 มติิ ได้แก่ หนึง่ พิจารณามติิ

กฎ ระเบยีบ มาตรการทางคณุธรรม และจรยิธรรมทีห่น่วยราชการนัน้ๆ  

ซึง่ส่งผลต่อระดบัคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏบัิติงานของข้าราชการ 

ทีส่งักัด กล่าวคอื เม่ือหน่วยงานมคีวามย่อหย่อน บกพร่องต่อบรรทดัฐาน 

การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
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คณุธรรม และจรยิธรรมของข้าราชการในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึเอือ้ให้ 

เกดิการทจุรติได้โดยง่าย สอง พจิารณาประเมินในมติกิารยดึถอืคณุธรรม  

และจริยธรรมของข้าราชการทีป่ฏิบตังิานในหน่วยงาน ซึง่จะสามารถสะท้อน 

ประสิทธิภาพของบรรทัดฐานคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยงาน 

ราชการท่ีสังกัดได้ ประการสุดท้าย มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

หน่วยงาน โดยจะพิจารณาการเปิดช่องต่อการเข้าถึงการร้องเรียน  

ตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานราชการ

เหตุน้ีการออกแบบตวัช้ีวดัคณุธรรม และจรยิธรรม ผูว้จัิยจงึขอ 

เสนอเกณฑ์การประยกุต์ใช้มาตรวัดพฤติกรรมคุณธรรม และจรยิธรรมแบบ  

Core Competencies And Behavioral Indicators โดยแบ่งมาตรวัด 

ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดบัคณุธรรมและจรยิธรรมต�า่กว่าทีพ่งึประสงค์ หมายถงึ  

ระดับที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรม 

ในองค์การ และถึงแม้ปรากฏแต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือมีความขัดแย้ง

ในมาตรการบรรทัดฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมแทบทุกภาคส่วน 

ในหน่วยงาน ขาดความชดัเจนในการจดัการทรพัยากรองค์การ เปิดช่อง 

เอ้ือให้เกดิการทจุรติโดยง่าย ไม่มกีารส่งเสรมิระบบคณุธรรม และจรยิธรรม

ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี หรือไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเม่ือเกิดกรณี

บกพร่องต่อหลักคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ถือเป็นระดับท่ีไม่พึงประสงค์ ที่จ�าเป็นต้อง 

รับการปฏิรูปทุกด้าน ตั้งแต่ ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และ

การตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน
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2. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง หมายถึง  

หน่วยราชการในระดับนี ้แม้จะมมีาตรการ กฎระเบยีบทีช่ดัเจน ครบถ้วน  

แต่สามารถบังคบัใช้ได้เพยีงบางส่วน การบงัคบัใช้คณุธรรมและจรยิธรรม

มีความลักลั่น ไม่เหมาะสม มีการเลือกปฏิบัติ การใช้ระบบเส้นสาย

แบบที่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�าผิด  

ส�าหรบัหน่วยงานราชการในระดบันี ้จะต้องปรบัปรงุส่วนของการจดัการ

ทรัพยากร และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ระดบัคุณธรรมและจรยิธรรมผ่านเกณฑ์ หมายถงึ หน่วยงาน 

ราชการที่มีนโยบายคุณธรรม และจริยธรรมที่ชัดเจน มีการบังคับใช้ที ่

ครบถ้วนเหมาะสม แต่สามารถบงัคบัใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ 

ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วน

ผู้น�าองค์การท่ีจะต้องกวดขนั เคร่งครดัการสัง่การตามสายบงัคบับัญชา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี  หมายถึง หน่วยราชการ 

ที่มีนโยบายชัดเจน มีการบังคับใช้ที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เชงิรกุอย่างมบีรูณาภาพในทกุภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียภายนอกร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน 

และลงโทษผู้ปฏิบัติท่ีละเมิดคุณธรรม และจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม  

แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกระท่ังเกิดความยั่งยืนยาวนาน  

ควรต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและสร้างความย่ังยืนให้เกดิขึน้ 

ในระดับวัฒนธรรมองค์การ
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5. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดีเยี่ยม หมายถึง หน่วยงาน

ราชการที่มีกฎระเบียบ มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะบบตรวจสอบร้องเรยีน และปกป้องพยาน 

ทีช่ดัเจน มกีารจดัการทรพัยากร และตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธภิาพ 

สามารถสร้างกรอบคุณธรรม และจรยิธรรมเชงิรกุในมิตวิฒันธรรมองค์การ

ได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดท�ามาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

จากมาตรวัดคุณธรรม และจริยธรรม ที่น�าเสนอ ผู้วิจัยจึงได ้

ก�าหนดเกณฑ์น�้าหนักคะแนน เพื่อให้สะดวกต่อการให้คะแนนและ 

การประมวลผล ออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

0 คะแนน 
ไม่ปรากฎระบบกฎหมาย กติการองรับ แม้ปรากฏ  

แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการใช้งานในทางปฏิบัติ

1 คะแนน 
ปรากฏระบบกฎหมาย กติการองรับ แต่ไม่ครบถ้วน  

แม้ครบถ้วนแต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เหมาะสม 

2 คะแนน
มรีะบบกฎหมาย กตกิาครบถว้น แตไ่มส่ามารถบงัคบัใช ้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 คะแนน
มีระบบกฎหมาย กติกาครบถ้วน มีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

4 คะแนน ครบถ้วน บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่�าเสมอ 
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ทั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยก�าหนดไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1.  กลุม่ผูป้ฏบิตังิานภายในองค์การ เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรู้  

และสนองตอบต่อประเด็นคุณธรรม และจริยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติท่ีมีต่อกฎระเบียบ นโยบายขององค์การ รวมถึง

ประเดน็การฝึกอบรมบคุลากร กระบวนการรบัรูแ้ละเข้าใจ

ในการสื่อสารภายในองค์การ 

2.  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ วัตถุประสงค์ 

เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกที่

มต่ีอองค์การ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร รวมถงึการมส่ีวนร่วม 

ในเข้าถึงการร้องเรียน ตรวจสอบ 

3.  ข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารเชิง

ประจักษ์ เช่น เอกสารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

ส�าหรบัวิธกีารได้ข้อมลู สามารถใช้การเก็บข้อมลูด้วยการแจก 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face  

Interview) และจะมีการค�านวณตามล�าดับขัน้ตอนเพือ่ประมวลผลคะแนน

จะเหน็ได้ว่า การประเมนิตวัช้ีวดัหลกั และตัวช้ีวัดย่อยคุณธรรม 

และจริยธรรมในหน่วยงานราชการไทยมคีวามซบัซ้อน และมีรายละเอยีด

ค่อนข้างมาก ดงัน้ัน เพือ่น�าเสนอให้เห็นภาพรวม จะขอก�าหนดเครือ่งมอื 

เกณฑ์ วิธีการวัดคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทย รวมถึง 

ตวัแบบค�าถามของตัวช้ีวดั ต่างๆ เอาไว้ตามทีแ่สดงในตาราง 12 ด้านล่าง
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตาราง 12: สรุปข้อเสนอตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม 

เกณฑ์คะแนน และทีม่าของข้อมลูประเมนิคณุธรรม และจรยิธรรม

ของหน่วยงานราชการไทย

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

1. กำาหนดนโยบาย

กฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

(1 )  หน่ วยงานมีการ

ก� า หนดกฎ ร ะ เ บี ย บ

มาตรการทางคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ชัดเจน

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(2) กฎระเบยีบ มาตรการ

คุณธรรม และจริยธรรม

เป็นท่ีรับรู้ และมีความ

เข้าใจตรงกันหรือไม่

ภายใน

2) วางแผน สง่เสรมิ และ

การบงัคบัใช้นโยบายและ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

(3) หน่วยงานมีนโยบาย

ที่ ส่ ง เสริมให้ เกิดการ

ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

1. กำาหนดนโยบาย

กฎระเบียบปฏิบัติ

ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรมที่ชัดเจน

1) มนีโยบาย กฎระเบยีบ

ที่ชัดเจน และเป็นที่รับรู้ 

และเข้าใจกันทั่วไปใน

องค์การ

(1 )  หน่ วยงานมีการ

ก� า หนดกฎ ร ะ เ บี ย บ

มาตรการทางคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ชัดเจน

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(2) กฎระเบยีบ มาตรการ

คุณธรรม และจริยธรรม

เป็นที่รับรู้ และมีความ

เข้าใจตรงกันหรือไม่

ภายใน

2) วางแผน สง่เสรมิ และ

การบงัคบัใช้นโยบายและ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

(3) หน่วยงานมีนโยบาย

ที่ ส่ ง เสริมให้ เกิดการ

ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 

และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

2. ผู้บริหารกำาหนด
แผน ส่งเสริม และ
การบงัคบัใช้นโยบาย
และกฎระ เบี ยบ
อยา่งมปีระสทิธิภาพ

3) ผู้บริหารเห็นความ
ส�าคัญ และควบคุมการ
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง
เคร่งครัด

(4) ผู้บริหารให้ความ
ส�าคญั และกวดขนัในการ
บังคับใช้มาตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม

( 5 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร 
งบประมาณท่ีให้ เกิด
โครงการทีป่ฏบัิติงานตาม
หลั กคุณธ ร รม  และ
จรยิธรรมหรอืไม ่อยา่งไร

ภายใน/
เอกสาร

5) มีการมอบรางวัลและ
ใหบ้ทลงโทษตามหลกัการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม

(6) หนว่ยงานมมีาตรการ
มอบรางวลัใหกั้บผูป้ฏบิตัิ
งาน หรือหน่วยงานที่
ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 
และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(7) .  หน่วยงานมีการ
ลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่
ละเมดิหลกัคณุธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(8) การลงโทษทางวินัย
หรอืทางปกครอง ยึดตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

2. ผู้บริหารกำาหนด
แผน ส่งเสริม และ
การบงัคบัใชน้โยบาย
และกฎระ เบี ยบ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

3) ผู้บริหารเห็นความ
ส�าคัญ และควบคุมการ
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง
เคร่งครัด

(4) ผู้บริหารให้ความ
ส�าคญั และกวดขันในการ
บังคับใช้มาตรการทาง
คุณธรรม และจริยธรรม
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4) มีการจัดงบประมาณ
ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม

( 5 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร 
งบประมาณที่ ใ ห้ เ กิด
โครงการทีป่ฏบิตังิานตาม
หลั ก คุณธ ร รม  และ
จรยิธรรมหรอืไม ่อยา่งไร

ภายใน/
เอกสาร

5) มีการมอบรางวัลและ
ใหบ้ทลงโทษตามหลกัการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่เหมาะสม

(6) หนว่ยงานมีมาตรการ
มอบรางวัลใหกั้บผูป้ฏบิตัิ
งาน หรือหน่วยงานที่
ปฏบิติัตามหลกัคณุธรรม 
และจริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(7) .  หน่วยงานมีการ
ลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่
ละเมดิหลกัคณุธรรมและ
จริยธรรมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(8) การลงโทษทางวินัย
หรอืทางปกครอง ยดึตาม
หลักความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

3. ส่งเสริม สร้าง 
การรับรูก้ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ

เข้ า ใจ ในวิ ถี ค รรลอง 

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนั 
พระมหากษัตริย์

(9) หน่วยงานมีโครงการ 

การอบรม สัมมนา เพื่อ

สร้างความรับรู้ ความ

เข้าใจ และส่งเสริมการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี

ประชาธิปไตยหรือไม่

ภายใน

(10) หนว่ยงานมโีครงการ

หรือจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิ

ความจงรักภักดตีอ่สถาบัน 

พระมหากษัตริย์หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสรา้ง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

( 1 1 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร

ทรั พยากร  อุปกร ณ์   

งบประมาณเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ระดับบุคลากรในหน่วยงาน 

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

216



ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

3. ส่งเสริม สร้าง 
การรับรูก้ารปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

6). สร้างการรับรู้ ความ

เข้ า ใจ ในวิ ถี ค รรลอง 

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และส่งเสริม 

ความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนั 
พระมหากษัตริย์

(9) หน่วยงานมีโครงการ 

การอบรม สัมมนา เพื่อ

สร้างความรับรู้ ความ

เข้าใจ และส่งเสริมการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม วิ ถี

ประชาธิปไตยหรือไม่

ภายใน

(10) หนว่ยงานมโีครงการ

หรือจดักิจกรรมทีส่ง่เสรมิ

ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั 

พระมหากษัตริย์หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

4. จัดงบประมาณที่
เพียงพอในการสรา้ง
ความเข้ า ใจและ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรมภายใน
หน่วยงาน

7) มีการจัดงบประมาณ

สนบัสนุนทรพัยากร และ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อ

สร้างความตระหนักและ

เข้าใจหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเพียงพอ

( 1 1 )  มี ก า ร จั ด ส ร ร

ทรั พยากร  อุ ปกรณ์   

งบประมาณเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ระดับบุคลากรในหน่วยงาน 

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(12) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับส่วนงานต่างๆ 

อย่ า ง เสมอภาคเพื่ อ 

สง่เสรมิพฒันาการท�างาน

เป็นทีมเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์  ในการสร้าง

คุณค่าวัฒนธรรมจริย- 

ธรรมในองค์การหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

5 .  ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการส่ือสาร
ภายในองคก์าร และ
ประสานความร่วมมือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

8) มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ

( 1 3 )  ห น่ ว ย ง า น มี

มาตรการสร้างการรับรู้ 

และเขา้ใจถงึความส�าคญั

ในการแบ่งปัน ข้อมูล

ขา่วสารภายในหนว่ยงาน 

และพัฒนาการท�างาน

เป็นทีมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(14) หน่วยงานสรา้งระบบ

หรื อ เปิ ดช่ อ งทาง ให้

บุคลากรในทีมสามารถ

เสนอความคิดเห็นอย่าง

เปิดเผย และเสมอภาค

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(12) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับส่วนงานต่างๆ 

อย่ า ง เสมอภาคเพื่ อ 

สง่เสรมิพฒันาการท�างาน

เป็นทีมเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์  ในการสร้าง

คุณค่าวัฒนธรรมจริย- 

ธรรมในองค์การหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

5 .  ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการสือ่สาร
ภายในองคก์าร และ
ประสานความร่วมมือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

8) มีมาตรการส่งเสริม 

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น 

หนว่ยงานอยา่งเปน็ระบบ

( 1 3 )  ห น่ ว ย ง า น มี

มาตรการสร้างการรับรู้ 

และเขา้ใจถงึความส�าคญั

ในการแบ่งปันข้อมูล

ขา่วสารภายในหนว่ยงาน 

และพัฒนาการท�างาน

เป็นทีมหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(14) หนว่ยงานสร้างระบบ

หรื อ เปิ ดช่ อ งทาง ให้

บุคลากรในทีมสามารถ

เสนอความคิดเห็นอย่าง

เปิดเผย และเสมอภาค

หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(15) การสื่อสารภายใน

หนว่ยงานเปดิชอ่งทางที่

หลากหลายในการสือ่สาร

หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

(16 )  หน่ วยงานเ ปิด 

ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล

ภายนอกสามารถติดต่อ

สื่อสารกับหน่วยงานได้

โดยสะดวกหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

10) สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(17) หนว่ยงานมโีครงการ
ฝึกอบรมสร้างการรับรู้ 
และความเข้ า ใจการ
ปฏบิตังิานในระบบดจิิทลั
ที่ทันสมัยหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การท�างานในระบบอเิล็ก- 
ทรอนิกส์อย่างสม่�าเสมอ 
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(15) การสื่อสารภายใน

หนว่ยงานเปดิชอ่งทางที่

หลากหลายในการสือ่สาร

หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

(16 )  หน่ วยงานเ ปิด 

ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล

ภายนอกสามารถติดต่อ

สื่อสารกับหน่วยงานได้

โดยสะดวกหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

10) สง่เสรมิการเขา้ถงึการ

ร้องเรียนตรวจสอบด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(17) หนว่ยงานมโีครงการ
ฝึกอบรมสร้างการรับรู้ 
และความเข้ า ใจการ
ปฏบิตังิานในระบบดจิทัิล
ที่ทันสมัยหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(18) มีนโยบาย และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การท�างานในระบบอเิล็ก- 
ทรอนิกส์อย่างสม่�าเสมอ 
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

( 19 )  หน่ วยงานเ ปิด 
ช่องทาง อ�านวยความ
สะดวกใหม้กีารตรวจสอบ 
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

6. มกีารเปิดเผยการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และกลไกติดตาม
ตรวจสอบ

11) มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่เป็นรูปธรรม

(20) มีโครงการอบรม
พัฒนาการรับรู้  สร้าง
เข้าใจให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของการเปิดเผย
ข้อมูลงบประมาณต่อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง 
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

7. มีกลไกปกป้อง
คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา  
และพยานในการ 
เปิดโปง (Whistle 
Blower) ขอ้มลูทจุรติ

12) มีมาตรการในการ
ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

(22 )  มีกลไกรับเรื่ อง 
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์  
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

( 19 )  หน่ วยงานเ ปิด 
ช่องทาง อ�านวยความ
สะดวกใหม้กีารตรวจสอบ 
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

6. มีการเปดิเผยการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และกลไกติดตาม
ตรวจสอบ

11) มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่เป็นรูปธรรม

(20) มีโครงการอบรม
พัฒนาการรับรู้  สร้าง
เข้าใจให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของการเปิดเผย
ข้อมูลงบประมาณต่อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(21) หน่วยงานเปิดช่อง
ทางท่ีหลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูลงบประมาณ
การประมูล สัญญาจ้าง 
ง บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต่ อ
สาธารณะหรือไม่

ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร

7. มีกลไกปกป้อง
คุ้มครองท้ังผู้กล่าวหา  
และพยานในการ 
เปิดโปง (Whistle 
Blower) ขอ้มลูทจุรติ

12) มีมาตรการในการ
ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

(22 )  มีกลไกรับเรื่ อง 
ร้องเรียน กล่องร้องทุกข์  
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วนิยัส�าหรับกรณีตรวจพบ
ทจุรติงบประมาณหรอืไม่

คนใน/
เอกสาร

(24)การลงโทษกรณตีรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ 

ภายใน/
เอกสาร

13) มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูล คุ้มครองความ
ปลอดภยัใหค้นทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ช่องทางและหน่วย
รับเรื่องร้องทุกข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

(25) มมีาตรการคุม้ครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(26) มมีาตรการคุม้ครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

(23) มีมาตรการลงโทษ
ทั้งทางปกครองและทาง
วนิยัส�าหรับกรณตีรวจพบ
ทจุรติงบประมาณหรอืไม่

คนใน/
เอกสาร

(24)การลงโทษกรณีตรวจ
พบทุจริตงบประมาณมี
การลงโทษแบบเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ 

ภายใน/
เอกสาร

13) มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูล คุ้มครองความ
ปลอดภยัใหค้นทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลทุจริตทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ช่องทางและหน่วย
รับเรื่องร้องทุกข์ คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นต้น

(25) มมีาตรการคุ้มครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของผู้กล่าวหาที่เปิดโปง
การทุจริตภายในหน่วย
งานหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(26) มมีาตรการคุ้มครอง 
ปกป้องความปลอดภัย
ของพยานที่เปิดโปงการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

8. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน

14) มีกฎกติกา มาตรา 
การตรวจสอบผลสมัฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ

(27) หนว่ยงานมโีครงการ
อบรมสัมมนา สร้างการ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความส�า คัญของการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร

ภายใน/
เอกสาร

15. ระบบที่ ใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานยดึหลักความเปน็ธรรม

(28) มีระเบียบ กติกาใน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บคุคลชดัเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(29) การมอบรางวัล
ตอบแทน ในกรณีการ
ปฏิบัติ งานได้ตามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถของบคุคล
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(30) การลงโทษทางวินัย 
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏบิตังิานไมไ่ดผ้ลสมัฤทธิ ์
ตามการประเมิน ยึดหลกั
ความรู ้ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม

ไม่
ปรากฏ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

มี  
แต่ไม่
ปฏิบัติ

ครบถ้วน

มี 
และ

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

ปฏิบัติ
ครบถ้วน

อย่าง
สม่ำาเสมอ

ผู้ให้
ข้อมูล

(ภายใน/
ภายนอก/
เอกสาร)

0 1 2 3 4

8. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน

14) มีกฎกติกา มาตรา 
การตรวจสอบผลสมัฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติ

(27) หนว่ยงานมโีครงการ
อบรมสัมมนา สร้างการ
รับรู้ และความเข้าใจถึง
ความส�า คัญของการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร

ภายใน/
เอกสาร

15. ระบบที่ ใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานยดึหลักความเปน็ธรรม

(28) มีระเบียบ กติกาใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ยึดหลักความเป็นธรรม
ตามความรู้สามารถของ
บคุคลชดัเจน ประกาศให้
ทราบทั่วกันหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(29) การมอบรางวัล
ตอบแทน ในกรณีการ
ปฏิบัติ งานได้ตามผล
สัมฤทธิ์ ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถของบคุคล
หรือไม่

ภายใน/
เอกสาร

(30) การลงโทษทางวินัย 
และทางปกครอง ในกรณี
ปฏบิตังิานไมไ่ดผ้ลสมัฤทธิ ์
ตามการประเมนิ ยึดหลกั
ความรู ้ความสามารถของ
บุคคลหรือไม่

ภายใน/
เอกสาร
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จากตาราง 12 แสดงเครื่องมือการชี้วัดการประเมิน 

หลักคุณธรรม และจริยธรรมของหน่วยราชการไทยท่ีผู้วิจัยออกแบบไว้ 

สังเคราะห์ได้ตัวช้ีวัดหลัก 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 15 ตัวช้ีวัด แบ่งเป็น 

การต้ังค�าถามตามกรอบทัง้สามมติทิัง้สิน้ 30 ค�าถาม โดยการให้คะแนน

จะเป็นไปตามล�าดับตามมาตรวัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ  

หน่วยงานราชการใดได้คะแนนในการประเมินผลย่ิงสูงมากเท่าไหร่  

คือ การสะท้อนการมีนโยบายท่ีชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากร และ 

การตรวจสอบภายในหน่วยงานทีย่ดึโยงตามหลกัคุณธรรม และจริยธรรม

มากเท่านั้น ทั้งน้ีนับคะแนนอยู่ที่ข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  

300 คะแนน ในการให้คะแนนประเมินจะน�ามาหารกับ 3 เพ่ือให้ได้

คะแนนกลับสัดส่วนเท่ากับร้อยละ100

ทั้งน้ี ถ้าแบ่งคะแนนร้อยละออกเป็น 5 กลุ่มตามมาตรวัด 

ต้ังแต่ร้อยละ 0 20 40 60 80 และ100 จะพบว่าคะแนนรวม ตาม 

การประเมินเกณฑ์มาตรวัดทุกตัวชี้วัดจะได้ 0 60 120 180 240 และ 

300 คะแนนตามล�าดับ

ดงัน้ัน สามารถแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม และ

จริยธรรมหน่วยราชการตามมาตรวัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) หน่วยงานท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 0 ถึง 60 คะแนน หมายถึง 

ระดบัคณุธรรมและจริยธรรมต�า่กว่าทีพ่งึประสงค์ คอื ระดบัทีไ่ม่ปรากฏว่า 

มีกฎระเบียบ มาตรการคุณธรรม และจริยธรรมในองค์การ และถึงแม้

ปรากฏแต่ไม่สามารถบงัคบัใช้หรอืมคีวามขัดแย้งในมาตรการบรรทดัฐาน

ทางคณุธรรม และจรยิธรรมแทบทกุภาคส่วนในหน่วยงาน ขาดความชดัเจน 

ในการจัดการทรัพยากรองค์การ เปิดช่องเอื้อให้เกิดการทุจริตโดยง่าย 

ไม่มกีารส่งเสรมิระบบคณุธรรม และจรยิธรรมของผู้ปฏิบตังิาน ไม่ม ีหรือ

228



ไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษเมื่อเกิดกรณีบกพร่องต่อหลักคุณธรรม  

และจริยธรรม รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ถือเป็นระดับที่ไม่พึงประสงค์ ที่จ�าเป็นต้องรับการปฏิรูปทุกด้าน ต้ังแต่ 

ระดับนโยบาย การจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบภายในอย่าง

เร่งด่วน

2) หน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คะแนน หมายถึง

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมต้องปรับปรุง คือ หน่วยราชการในระดับนี้  

แม้จะมีมาตรการ กฎระเบียบที่ชัดเจน ครบถ้วน แต่สามารถบังคับใช ้

ได้เพียงบางส่วน การบังคับใช้คุณธรรม และจริยธรรมมีความลักลั่น  

ไม่เหมาะสม มกีารเลอืกปฏิบติั การใช้ระบบเส้นสายแบบท่ีเลอืกท่ีรกัมกัท่ีชัง 

ในการให้รางวัล และบทลงโทษผู้กระท�าผิด ส�าหรับหน่วยงานราชการ 

ในระดบันี ้จะต้องปรบัปรงุส่วนของการจดัการทรัพยากร และการตรวจสอบ 

ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 121 ถงึ 180 คะแนน หมายถงึ  

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ คือ หน่วยงานราชการที่ม ี

นโยบายคุณธรรม และจรยิธรรมทีชั่ดเจน มกีารบงัคบัใช้ท่ีครบถ้วนเหมาะสม  

แต่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางหน่วยงานในองค์การ ยังขาดกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ จะต้องปรับปรุงในส่วนผู้น�าองค์การ 

ทีจ่ะต้องกวดขัน เคร่งครัดการสัง่การตามสายบงัคบับญัชาให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

4) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 181 ถงึ 240 คะแนน หมายถงึ 

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดี คือหน่วยราชการที่มีนโยบายชัดเจน  

มกีารบังคบัใช้ท่ีมเีหมาะสมและมปีระสิทธภิาพเชงิรกุอย่างมบีรูณาภาพ 

ในทุกภาคส่วนในองค์การ เปิดช่องให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก 
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ร้องเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ สามารถตอบแทน และลงโทษผู้ปฏิบัติ

ท่ีละเมดิคณุธรรม และจรยิธรรมได้อย่างเหมาะสม แต่ยงัขาดการปฏบิตัิ

อย่างต่อเนือ่งกระทัง่เกดิความยัง่ยนืยาวนาน ควรต้องวางแผนอย่างเป็น

ระบบ ต่อเนือ่งและสร้างความยัง่ยนืให้เกดิขึน้ในระดบัวฒันธรรมองค์การ

5) หน่วยงานทีไ่ด้คะแนนตัง้แต่ 240 ถงึ 300 คะแนน หมายถงึ

ระดับคณุธรรมและจรยิธรรมดเีย่ียม คอื หน่วยงานราชการท่ีมกีฎระเบียบ 

มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีระบบตรวจสอบร้องเรียน และปกป้องพยานที่ชัดเจน มีการจัดการ

ทรัพยากร และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกรอบ

คณุธรรม และจรยิธรรมเชงิรกุในมติวิฒันธรรมองค์การได้อย่างต่อเนือ่ง 

ควรจัดท�ามาตรการที่รักษาระดับนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาออกแบบเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อใช้

ประเมินความมีคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการไทยท่ีน�าเสนอ

ในทีน่ี ้ได้พฒันาจากฐานคิดท่ีครอบคลุมจากประวัติศาสตร์ทางความคดิ 

หลกัปรชัญา แนวปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้และใช้กนัในต่างประเทศเป็นทีย่อมรบั

สากล และในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายหลกัของประเทศ อันได้แก่ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดัชนี 

ที่ใช้กันในปัจจุบัน จากเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้รางวัลระดับประเทศ

และท้องถิ่นท้ังหลาย ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาความมีคุณธรรม

และจรยิธรรมในทางทฤษฎทีี่เป็นยอมรบัในแวดวงวชิาการ จะเหน็ได้ว่า  

ข้อเสนอดชันพีร้อมเครือ่งมือ ค�าถามทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่การประเมนิ 

ท่ีครอบคลุมน้ีมีความครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทไทยที่มีการก�าหนด

มาตรฐานจริยธรรมกลางให้ส่วนราชการไทยน�ามาเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติได้จริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการน�ามาปรับใช้ 

ในการประเมินส่วนราชการไทยยกระดับให้มีได้รับการยอมรับทั่วกัน
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