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คำ�นำ�

รัฐธัรรมน้ญแห่งราชอาณาจำักรไทย พุทธัศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสุาม 

กำาหนดให้รัฐพึงจัำดให้มีมาตรฐานทางจำริยธัรรมเพ่�อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลั่กใน

การกำาหนดประมวล่จำริยธัรรมสุำาหรับเจ้ำาหน้าที�ของรัฐในหน่วยงานนั�นๆ บัญญัติให้มี

การปรับปรุงแล่ะพัฒินาการบริหารงานบุคคล่ภัาครัฐเพ่�อจ้ำงใจำให้ผู้้้มีความร้้ความ

สุามารถอย่างแท้จำริงเข้ามาทำางานในหน่วยงานของรัฐ แล่ะสุามารถเจำริญก้าวหน้าได้

ตามความสุามารถแล่ะผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงานของแต่ล่ะบุคคล่ มีความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต กล้่า

ตัดสิุนใจำแล่ะกระทำาในสิุ�งที�ถ้กต้องโดยคิดถึงประโยชน์สุ่วนรวมมากกว่าประโยชน์

สุ่วนตัว มีความคิดสุร้างสุรรค์แล่ะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่�อให้การปฏิิบัติราชการ

แล่ะการบริหารราชการแผู่้นดินเป็นไปอย่างมีประสิุทธิัภัาพ แล่ะมีมาตรการคุ้มครอง

ป้องกันบุคล่ากรภัาครัฐจำากการใช้อำานาจำโดยไม่เป็นธัรรมของผู้้้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม ได้ถ้กใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ

อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม สุ่วนราชการที�เรียกช่�ออย่างอ่�นแล่ะมีฐานะเป็นกรม 

ราชการสุ่วนท้องถิ�น รัฐวิสุาหกิจำ องค์การมหาชน หร่อหน่วยงานอ่�นของรัฐในฝ่่าย

บริหาร ทั�งนี�ไม่ได้ใช้บังคับแก่หน่วยงานธุัรการของรัฐสุภัา องค์กรอิสุระ ศาล่ แล่ะ

องค์กรอัยการซึื่�งเป็นหน่วยงานอิสุระแล่ะมีหลั่กเกณฑ์์แล่ะการกำาหนดมาตรฐาน

จำริยธัรรมของตนเอง

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้เจ้ำาหน้าที�ของรัฐ

ซึื่�งต้องปฏิิบัติตามมาตรฐานจำริยธัรรมตามกฎหมายในที�นี�ครอบคลุ่มถึงเจ้ำาหน้าที�ของ

รัฐทุกประเภัท ไม่ว่าจำะเป็นข้าราชการ พนักงาน ล้่กจ้ำาง หร่อผู้้้ปฏิิบัติงานอ่�นในหน่วย

งานของรัฐ สุาระสุำาคัญของมาตรฐานจำริยธัรรมของเจ้ำาหน้าที�รัฐได้มีการระบุไว้ใน 

มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี�

 “มาตรา ๕ มาตรฐานทางจำริยธัรรม ค่อหลั่กเกณฑ์์การประพฤติปฏิิบัติอย่างมี

คุณธัรรมของเจ้ำาหน้าที�ของรัฐซึื่�งจำะต้องประกอบด้วย 



  ๑) ยึดมั�นในสุถาบันหลั่กของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสุนา พระมหา

กษัตริย์ แล่ะการปกครองระบอบประชาธิัปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๒) ซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต มีจิำตสุำานึกที�ดี แล่ะรับผิู้ดชอบต่อหน้าที�

  ๓) กล้่าตัดสิุนใจำแล่ะกระทำาในสิุ�งที�ถ้กต้องชอบธัรรม

  ๔) คิดถึงประโยชน์สุ่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุ่วนตัว แล่ะมีจิำตสุาธัารณะ

  ๕) มุ่งผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงาน

  ๖) ปฏิิบัติหน้าที�อย่างเป็นธัรรมแล่ะไม่เล่่อกปฏิิบัติ

  ๗) ดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดีแล่ะรักษาภัาพลั่กษณ์ของทางราชการ

 มาตรฐานทางจำริยธัรรมดังกล่่าวนี�ให้ใช้เป็นหลั่กสุำาคัญในการจัำดทำาประมวล่

จำริยธัรรมของหน่วยงานของรัฐที�จำะกำาหนดเป็นหลั่กเกณฑ์์ในการปฏิิบัติตนของเจ้ำา

หน้าที�ของรัฐ เกี�ยวกับสุภัาพคุณงามความดีที�เจ้ำาหน้าที�ของรัฐต้องยึดถ่อสุำาหรับการ

ปฏิิบัติงาน การตัดสิุนความถ้กผิู้ด การปฏิิบัติที�ควรกระทำาหร่อไม่ควรกระทำา ตล่อด

จำนการดำารงตนในการกระทำาความดีแล่ะล่ะเว้นความชั�ว”

จำากการศึกษาเพ่�อเตรียมการขับเคล่่�อนมาตรฐานทางจำริยธัรรมสุำาหรับเจ้ำาหน้าที�ของ

รัฐ: การจัำดทำายุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจำริยธัรรมแล่ะการสุ่งเสุริมจำริยธัรรมภัาค

รัฐ ซึื่�งได้ทำาการสุำารวจำทัศนคติของประชาชนแล่ะเจ้ำาหน้าที�ของรัฐทั�งในสุ่วนกล่าง

แล่ะสุ่วนภ้ัมิภัาคที�มีต่อค่านิยมหร่อมาตรฐานทางจำริยธัรรมของข้าราชการแล่ะเจ้ำา

หน้าที�ของรัฐแต่ล่ะประเภัทที�อย้่ภัายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ. 

๒๕๖๒ รวมจำำานวนทั�งสิุ�น ๗,๐๐๐ รายในช่วงเด่อนพฤศจิำกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำาก

การสุำารวจำประชาชนทั�วไปพบว่าโดยสุ่วนใหญ่แล้่วประชาชนถึงร้อยล่ะ ๘๑.๖ ไม่

ทราบเกี�ยวกับการออก พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั�งไม่

เคยศึกษาทำาความเข้าใจำกับประมวล่จำริยธัรรมเจ้ำาหน้าที�ของรัฐ ถึงร้อยล่ะ ๗๘.๐ 

อย่างไรก็ตามประชาชนให้ความเห็นว่า “มาตรฐานจำริยธัรรม” จำะมีสุ่วนช่วยป้องกัน

การประพฤติผิู้ดของเจ้ำาหน้าที�ของรัฐ ให้เจ้ำาหน้าที�ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทาง

จำริยธัรรมต่อการปฏิิบัติหน้าที� สุร้างความเช่�อถ่อศรัทธัาให้แก่ประชาชน มีการตรวจำ



สุอบแล่ะล่งโทษผู้้้ล่ะเมิดจำริยธัรรม แล่ะสุร้างการปฏิิบัติของเจ้ำาหน้าที�ที�เป็นธัรรมไม่

เล่่อกปฏิิบัติ อย่างไรก็ดีมีประเด็นที�ควรให้ความสุำาคัญกับประเด็นการรับร้้แล่ะความ

เข้าใจำต่อ “มาตรฐานจำริยธัรรมของเจ้ำาหน้าที�รัฐ” ที�ควรสุร้างเสุริมให้ประชาชนมี

ความรับร้้เข้าใจำมากขึ�น ซึื่�งในช่วง ๑ ปีที�ผู่้านมา สุ่วนใหญ่ประชาชนได้รับร้้การสุ่ง

เสุริมจำริยธัรรมภัาครัฐผู่้านช่องทางโซื่เซีื่ยล่มีเดีย เช่น เฟสุบุค ไล่น์ มากที�สุุดคิดเป็น

ร้อยล่ะ ๔๓.๘ 

ในด้านผู้ล่สุำารวจำเจ้ำาหน้าที�ของรัฐแม้เจ้ำาหน้าที�ของรัฐจำะมีสัุดสุ่วนที�ทราบเกี�ยวกับ

การออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ.๒๕๖๒ แล่ะเคยศึกษาทำาความ

เข้าใจำกับประมวล่จำริยธัรรมมากกว่าประชาชน แต่สุ่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี�ยวกับการ

ออก พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจำริยธัรรม พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยล่ะ ๖๕.๓ แล่ะ

ไม่เคยศึกษาทำาความเข้าใจำกับประมวล่จำริยธัรรมเจ้ำาหน้าที�ของรัฐของหน่วยงาน คิด

เป็นร้อยล่ะ ๕๕.๑ ซึื่�งจำากความสุำาคัญของปัญหาดังกล่่าวนำามาซึื่�งการจัำดทำา

ยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจำริยธัรรมแล่ะการสุ่งเสุริมจำริยธัรรมภัาครัฐ ๕ ด้าน 

ได้แก่

 ด้านที� ๑ การสุ่งเสุริมมาตรฐานพฤติกรรมทางจำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน

ของรัฐ

 ด้านที� ๒ การพัฒินาผู้ลั่กดันนโยบายแล่ะระบบบริหารการสุ่งเสุริมมาตรฐาน

จำริยธัรรมภัาครัฐให้ครอบคลุ่มทุกหน่วยงานแล่ะทุกระดับ

 ด้านที� ๓ พัฒินาระบบที�เอ่�อให้นำาการสุ่งเสุริมจำริยธัรรมไปใช้ในการบริหารงาน

บุคคล่

 ด้านที� ๔ รวมพลั่งภัาคทุกภัาคสุ่วนในการสุร้างสัุงคม-วัฒินธัรรมทางจำริยธัรรม

 ด้านที� ๕ การสุ่�อสุารแล่ะการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่เพ่�อสุร้างความร้้ ความ

เข้าใจำ แล่ะเปลี่�ยนทัศนคติเร่�องมาตรฐานจำริยธัรรมแล่ะการกระทำาผิู้ด



จำากยุทธัศาสุตร์ด้านมาตรฐานทางจำริยธัรรมแล่ะการสุ่งเสุริมจำริยธัรรมภัาครัฐทั�ง ๕ 

ด้านดังกล่่าว หนึ�งในเคร่�องม่อสุำาคัญในการยกระดับจำริยธัรรมของหน่วยงานของรัฐ

ค่อการจำัดกิจำกรรมแล่ะโครงการสุ่งเสุริมการขับเคล่่�อนคุณธัรรมจำริยธัรรม ซึื่�งหน่วย

งานของรัฐแต่ล่ะหน่วยงานมีการดำาเนินการอย้่ก่อนแล้่ว อย่างไรก็ดีสุำานักงาน ก.พ. 

เล็่งเห็นความสุำาคัญในการจัำดทำา ค่้ม่อตัวอย่างกิจำกรรมแล่ะโครงการสุ่งเสุริมการขับ

เคล่่�อนคุณธัรรมจำริยธัรรม ที�เหมาะสุมกับบริบทของหน่วยงานภัาครัฐแต่ล่ะประเภัท

เพ่�อให้หน่วยงานภัาครัฐสุามารถนำาไปปฏิิบัติให้เกิดผู้ล่สัุมฤทธิั� ค่้ม่อเล่่มนี�จึำงเกิดขึ�น

โดยคณะผู้้้วิจัำยทำาการหยิบยกเอาทั�งกิจำกรรมที�หน่วยงานของรัฐแต่ล่ะหน่วยงานมี

การดำาเนินการอย้่ก่อนแล้่วแล่ะสุามารถเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอ่�นๆ ในการนำา

ไปปฏิิบัติได้ แล่ะทำาการทบทวนการจัำดกิจำกรรมโครงการด้านจำริยธัรรมของต่าง

ประเทศ รวมถึงการจัำดกิจำกรรมโครงการด้านจำริยธัรรมของหน่วยงานภัาคเอกชน 

เพ่�อนำามาเป็นตัวอย่างกิจำกรรมแล่ะโครงการสุ่งเสุริมการขับเคล่่�อนคุณธัรรม 

จำริยธัรรม เพ่�อให้หน่วยงานภัาครัฐสุามารถนำาไปปรับใช้ในการจัำดกิจำกรรมแล่ะ

โครงการด้านจำริยธัรรมที�มีความเหมาะสุมกับหน่วยงานนั�นๆ ต่อไป

คณะผู้้้วิจัำย



คำ�แนะนำ�สิำ�หร้ั้บหน่วยง�นขีองร้ั้ฐ

๑. สุำารวจำสุถานะจุำดอ่อน จุำดแข็งเกี�ยวกับพฤติกรรมทางจำริยธัรรมในหน่วยงานของท่าน

๒. วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒินาพฤติกรรมทางจำริยธัรรมสุำาหรับหน่วยงาน  

     ของท่าน

๓. นำาเอาแนวคิดแล่ะตัวอย่างจำากค่้ม่อมาออกแบบกิจำกรรมให้เหมาะกับหน่วยงาน



สารบัญ

๑๒

๒๔

๓๘

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสำานึกที่ดี และรับผิด

ชอบต่อหน้าที่  

กล้าตัดสินใจ และกระทำาใน
ส่ิงที่ถูกต้องชอบธรรม 



๕๔

๑๐๒

คิดถึงประโยชน์ส่วน
รวม มากกว่าประโยชน์

ส่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  

ดำารงตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี และรักษา
ภาพลักษณ์ของทาง

ราชการ

๖๖

๘๒



CORE VALUES



 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑



ด��นท่ี่� ๑ ยึดม้�นในสิถ�บ้นหล้กขีองปรั้ะเที่ศอ้นได�แก่ ช�ติิ ศ�สิน�   

           พิรั้ะมห�กษ้ัติริั้ย์ และก�รั้ปกครั้องรั้ะบอบปรั้ะช�ธิิ์ปไติย  

        อ้นม่พิรั้ะมห�กษ้ัติริั้ย์ที่รั้งเป็นปรั้ะมุขี
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๑ นี�ประยุกต์จำากแนวทางการจัำดกิจำกรรมโครงการอบรมหลั่กสุ้ตร

หลั่กนิติธัรรมเพ่�อประชาธัิปไตยของ สุำานักงานศาล่รัฐธัรรมน้ญ มาเป็นตัวอย่างใน

กลุ่่มกิจำกรรมพัฒินาพฤตินิสัุยระดับบุคคล่, โครงการการฝึ่กอบรมการพัฒินาจิำตเพ่�อ

เพิ�มคุณภัาพชีวิตแล่ะประสุิทธิัภัาพในการทำางานของชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธั

สุมาคมแห่งประเทศไทย มาเป็นตัวอย่างกิจำกรรมในกลุ่่มกิจำกรรมสุำาหรับผู้้้นำาองค์กร 

แล่ะ ตัวอย่างกิจำกรรมเพ่�อสัุงคมของบริษัท DTGO ที�ดำาเนินงานผู่้านม้ล่นิธิัพุทธัรักษา 

(Buddharaksa Foundation) มาใช้เป็นตัวแบบกิจำกรรมในสุ่วนของกิจำกรรมการสุ่�อ

สุารองค์กรแล่ะการสุ่งเสุริมระบบนิเวศทางจำริยธัรรม รวมถึงกิจำกรรมที�สุร้างความ

เข้าใจำเกี�ยวการปฏิิบัติงานร่วมกันกับคนในหน่วยงานที�มีความหล่ากหล่ายทางศาสุนา 

รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการปฏิิบัติหน้าที�เช่น หลั่กธัรรมภิับาล่ หลั่กการทรง

งานของพระมหากษัตริย์ไทย หลั่กนิติธัรรม มิติความแตกต่างของศาสุนา เป็นต้น
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หล้กก�รั้และเหตุิผู้ล

ชาติ ศาสุนา พระมหากษัตริย์ แล่ะการปกครองระบอบประชาธิัปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ่อเป็นค่านิยมหลั่กที�ทั�งประชาชนแล่ะค่าราชการจำะต้อง

ยึดถ่อแล่ะต่อสุ้้เพ่�อดำารงไว้ซึื่�งสุถาบันดังกล่่าว การเม่องการปกครองของประเทศไทย

ในระบอบประชาธัิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำะได้รับการพัฒินาให้

มีความเข้มแข็ง มั�นคง แล่ะยั�งย่น นั�นจำะต้องเริ�มต้นด้วยการพัฒินาบุคล่ากรให้มีความ

ร้้ความเข้าใจำเกี�ยวกับหลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย แล่ะหลั่กสิุทธิัมนุษยชนที�ถ้ก

ต้องตามหล่ักวิชาการ แล่ะเกิด ความร่วมม่อของบุคล่ากรที�ดีจำากทุกภัาคสุ่วนเพ่�อขับ

เคล่่�อนยุทธัศาสุตร์แล่ะการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการสุร้างความเข้มแข็ง

แล่ะพัฒินาประเทศทางด้านการเม่องการปกครอง เศรษฐกิจำ แล่ะสัุงคม ตล่อดจำน

สุร้างองค์ความร้้ให้กับประชาชนเพ่�อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ในสุ่วนของกิจำกรรมพัฒินาพฤตินิสัุยระดับบุคคล่ในด้านที� ๑ ยึดมั�นในสุถาบันหลั่ก

ของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสุนา พระมหากษัตริย์ แล่ะการปกครองระบอบ

ประชาธิัปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ข้าราชการทุกหน่วยมีกิจำกรรมที�

ดำาเนินการอย้่ตามปกติเป็นจำำานวนมาก ไม่ว่าจำะเป็นการเข้าแถวเคารพธังชาติ การ

เข้าร่วมกิจำกรรมอันเป็นการแสุดงความจำงรักภัักดีต่อสุถาบัน รวมถึงการจัำดกิจำกรรม

เช่น การปั�นจัำกรยาน การปล้่กต้นไม้ เป็นต้น แต่สิุ�งหนึ�งที�ข้าราชการในยุคปัจำจุำบันยัง

ไม่เข้าใจำถ่องแท้ค่อความเข้าใจำในรัฐธัรรมน้ญแห่งราชอาณาจัำกรไทย พุทธัศักราช 

๒๕๖๐ คณะผู้้้วิจัำยจึำงเห็นควรให้มีการจัำดกิจำกรรมการอบรมเพ่�อเสุริมสุร้างความร้้

ความเข้าใจำดังกล่่าวอันมีความสุอดคล้่องกับการยึดมั�นในสุถาบันหลั่กของประเทศ 

กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล 
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อันได้แก่ ชาติ ศาสุนา พระมหากษัตริย์ แล่ะการปกครองระบอบประชาธิัปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ให้กับข้าราชการทุกคน

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อเสุริมสุร้างความร้้ ความเข้าใจำในรัฐธัรรมน้ญแห่งราชอาณาจัำกรไทย 

พุทธัศักราช ๒๕๖๐ ไม่ว่าจำะเป็นเจำตนารมณ์ หลั่กการสุำาคัญ ภัาพรวมของความ

สุำาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิัปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รวมไปถึง หลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย แล่ะหลั่กสิุทธิัมนุษยชน ที�ถ้กบัญญัติไว้ใน

รัฐธัรรมน้ญ

 ๒. เพ่�อพัฒินาหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้้ โดย

เฉพาะการเรียนร้้ในเร่�องของกฎหมายรัฐธัรรมน้ญ ระบอบการปกครอง สิุทธิัเสุรีภัาพ 

ความเท่าเทียมเสุมอภัาคของประชาชน ตล่อดจำนความร้้ทางด้านสัุงคม เศรษฐกิจำ 

การเม่องที�มีความเกี�ยวข้อง แล่ะสุถานการณ์ปัจำจุำบันที�สุำาคัญของประเทศ

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. จัำดการการอบรมให้กับเจ้ำาหน้าที�ในหน่วยงานโดยแบ่งการบรรยายแบ่งออกเป็น 

๓ กลุ่่มวิชา ได้แก่หลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย แล่ะหล่ักสิุทธิัมนุษยชน โดยใช้

เวล่าในการอบรมไม่น้อยกว่าวิชาล่ะ ๖ ชั�วโมง โดยเชิญวิทยากรผู้้้ทรงคุณวุฒิิที�มีความ

ร้้ความเข้าใจำเกี�ยวกับกฎหมายรัฐธัรรมน้ญ เช่น วิทยากรจำากสุำานักงานศาล่

รัฐธัรรมน้ญ รวมถึงวิทยากรผู้้้มีความร้้ใน หลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย แล่ะหลั่ก

สิุทธิัมนุษยชน มาเป็นผู้้้บรรยาย
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๒. จัำดการอภิัปรายโดยผู้้้ศึกษาอบรมคัดเล่่อกตัวแทนเป็นผู้้้อภิัปรายแล่ะผู้้้ดำาเนิน

รายการ ในหัวข้อที�เกี�ยวกับกลุ่่มวิชาหลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย แล่ะหลั่กสิุทธิั

มนุษยชน แล่ะทำาการคัดเล่่อกตัวแทนของหน่วยงานที�สุามารถเป็นผู้้้บรรยายในการ

สุร้างองค์กรแห่งการเรียนร้้ของหน่วยงาน ในเร่�องของกฎหมายรัฐธัรรมน้ญ ระบอบ

การปกครอง สิุทธิัเสุรีภัาพ ความเท่าเทียมเสุมอภัาคของประชาชน ตล่อดจำนความร้้

ทางด้านสัุงคม เศรษฐกิจำ การเม่องที�มีความเกี�ยวข้อง แล่ะสุถานการณ์ปัจำจุำบันที�

สุำาคัญของประเทศ เพ่�อจัำดกิจำกรรมการอบรมให้กับประชาชนในพ่�นที�ในล่ำาดับต่อไป

๓. ผู้้้รับการอบรมจำะต้องเขียนบทความเกี�ยวกับ หลั่กนิติธัรรม หลั่กประชาธิัปไตย 

แล่ะหลั่กสิุทธิัมนุษยชน จำำานวนท่านล่ะ ๑ เร่�อง แล่ะให้แต่ล่ะหน่วยงานทำาการคัด

เล่่อกบทความที�โดดเด่นเพ่�อทำาการเผู้ยแพร่ผู่้านทางช่องทางประชาสุัมพันธ์ัของ

แต่ล่ะหน่วยงานในล่ำาดับต่อไป

  กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

กิจำกรรมระดับผู้้้นำาองค์กรได้นำาเอากิจำกรรมการฝึ่กอบรมการพัฒินาจิำตเพ่�อเพิ�ม

คุณภัาพชีวิตแล่ะประสิุทธิัภัาพในการทำางานที�จัำดโดย ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธั

สุมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช้ปถัมภ์ั เป็นผู้้้ดำาเนินการฝึ่กอบรมให้แก่

หน่วยงานร้าชการเป็นประจำำาอย้่แล้่วมาเป็นตัวอย่างกิจำกรรม โดยแต่ล่ะหน่วยงาน

สุามารถประยุกต์เอาร้ปแบบการฝึ่กอบรมดังกล่่าวไปใช้ในการฝึ่กอบรม หร่อสุามารถ

ติดต่อไปยังชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธัสุมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช้ปถัมภ์ั 

เพ่�อจัำดการฝึ่กอบรมให้แก่ผู้้้นำาขององค์กรของท่านได้
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จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้ฝึ่กพัฒินาจิำตเพ่�อเพิ�มคุณภัาพชีวิต  

      แล่ะประสิุทธิัภัาพในการทำางาน

 ๒. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานเป็นผู้้้นำาที�มีศาสุนาเป็นเคร่�องยึดเหนี�ยว 

      จิำตใจำ

 ๓. เพ่�อเป็นการสุนับสุนุนกิจำกรรมของพุทธัศาสุนาในประเทศไทย

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

การฝึ่กอบรมมีระยะเวล่าการฝึ่กอบรมทั�งสิุ�น ๗ วัน โดยพระราชกิตติมงคล่ (กิตติชัย 

อภิัชโย) ผู้้้ช่วยเจ้ำาอาวาสุวัดโสุมนัสุราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอาจำารย์ผู้้้

อำานวยการฝึ่กอบรม โดยแต่ล่ะวันมีการจัำดกิจำกรรมเริ�มตั�งแต่เวล่า ๐๘.๓๐ จำนถึง

เวล่า ๑๖.๐๐ ดังต่อไปนี�

 วันที� ๑ พิธีัเปิดการฝึ่กอบรม พิธีัมอบกายถวายตัว รับฟังการบรรยายเร่�องการ

บำาเพ็ญสุมาธิัเบ่�องต้น การตัดความกังวล่ แล่ะฝึ่กจิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) 

สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา

 วันที� ๒ รับฟังการบรรยายเร่�องไตรสิุกขา อานิสุงส์ุของการเดินจำงกรม แล่ะฝึ่ก

จิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา

 วันที� ๓ รับฟังการบรรยายเร่�องอานาปานสุติภัาวนา นิวรณ์ตัวกั�นความดี แล่ะ

ฝึ่กจิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา

 วันที� ๔ รับฟังการบรรยายเร่�องเหตุเกิดแล่ะเหตุดับนิวรณ์ ตัวกำาจัำดนิวรณ์ แล่ะ

ฝึ่กจิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา

 วันที� ๕ รับฟังการบรรยายเร่�องการปรับอินทรีย์ อัปปนาโกศล่ แล่ะฝึ่ก

จิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา
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 วันที� ๖ รับฟังการบรรยายเร่�องการบำาเพ็ญวิปัสุสุนาเบ่�องต้น การคล่ายเครียด 

แล่ะฝึ่กจิำตตภัาวนา (นั�งสุมาธิั-เดินจำงกรม) สุวดมนต์อุทิศสุ่วนกุศล่-แผู่้เมตตา

 วันที� ๗ รับฟังการบรรยายเร่�องอุบายระงับความโกรธั พรหมวิหารธัรรม ฝึ่ก

จิำตตภัาวนา แล่ะพิธีัปิดการฝึ่กอบรมมอบวุฒิิบัตร

  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

ตัวอย่างกิจำกรรมในด้านนี�คณะผู้้้วิจัำยยกตัวอย่างกิจำกรรมเพ่�อสัุงคมของบริษัท DTGO 

ที�ดำาเนินงานผู่้านม้ล่นิธิัพุทธัรักษา (Buddharaksa Foundation) มาใช้เป็นตัวแบบ

กิจำกรรม ซึื่�งหน่วยงานราชการเองอาจำประยุกต์ใช้ร้ปแบบในการจัำดตั�งม้ล่นิธิั ภัายใต้

กรอบการยึดมั�นในสุถาบันหลั่กของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสุนา พระมหากษัตริย์ 

แล่ะการปกครองระบอบประชาธัิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล่ะ

สุามารถนำาเงินที�ได้รับจำากการรับบริจำาคของม้ล่นิธิัไปใช้เพ่�อเกิดประโยชน์แก่สัุงคม 

รวมถึงเป็นการสุร้างภัาพลั่กษณ์ที�ดีให้กับองค์กร

ตัวอย่างการดำาเนินงานของม้ล่นิธิัพุทธัรักษา ม้ล่นิธิัพุทธัรักษาได้มีบทบาทในการ

ทำางานช่วยเหล่่อสัุงคมด้วยเจำตนารมย์ของการให้แก่ผู้้้ขาดโอกาสุทางสุังคมแล่ะมี

ความขัดสุน โดยได้มีการประกาศเป็นองค์การหร่อสุถานสุาธัารณกุศล่ล่ำาดับที� ๖๙๑ 

ตั�งแต่วันที� ๓๐ ธัันวาคม ๒๕๕๒ ของประกาศกระทรวงการคลั่งฯ เพ่�อขยายผู้ล่การ

สุนับสุนุนด้านการศึกษาที�มีคุณภัาพแก่เด็กขาดโอกาสุ งานสัุงคมสุงเคราะห์ แล่ะการ

สุ่งเสุริมกิจำกรรมอันเกี�ยวเน่�องกับศาสุนา จำวบจำนปัจำจุำบัน ลั่กษณะการดำาเนินงานของ

ม้ล่นิธิัมีการมอบโอกาสุทางการศึกษาโดยมีคติว่า การให้ปัญญาค่อการพัฒินาอย่าง

ยั�งย่น ม้ล่นิธิัพุทธัรักษาจึำงได้มุ่งเน้นไปที�การล่งทุนกับทรัพยากรมนุษย์ ซึื่�งถ่อเป็น

ทรัพยากรที�ยั�งย่นที�สุุด โดยมีวัตถุประสุงค์เพ่�อให้เยาวชนคนรุ่นหล่ังสุามารถนำาองค์
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ความร้้แล่ะความสุามารถไปปรับใช้ได้ในอนาคต แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่่ม 

ค่อ กลุ่่มนักเรียนทุนม้ล่นิธิัพุทธัรักษา ซึื่�งได้คัดเล่่อกมาจำากกลุ่่มของเด็กที�มีความ

กตัญญู้ แต่มีความเป็นอย้่ที�ขัดสุน ไม่ว่าจำะเป็นผู้ล่จำากสุภัาพทางเศรษฐกิจำของ

ครอบครัว ความเจ็ำบป่วย พิการ หร่อข้อจำำากัดทางกายภัาพหร่อสุุขภัาวะทางจิำตใจำ

ของผู้้้ปกครอง ให้ได้รับโอกาสุทางการศึกษาต่ออย่างมีคุณภัาพ นอกจำากนี� ยังให้ทุน

การศึกษาต่อแก่เด็กที�มีความปรารถนาที�จำะศึกษาต่อในระดับที�สุ้งขึ�นจำากการศึกษา

ตามหลั่กสุ้ตรสุามัญจำากโรงเรียนที�ม้ล่นิธิัช่วยเหล่่อ ตล่อดจำนโครงการสุนับสุนุนให้

นักเรียนทุนมีโอกาสุเก็บเกี�ยวประสุบการณ์ในต่างประเทศ เพ่�อเป็นการสุร้างโอกาสุ

ทางการศึกษา แล่ะสุร้างประสุบการณ์ในชีวิต โดยม้ล่นิธิัพุทธัรักษา ได้สุนับสุนุนทุน

การศึกษาในระดับชั�นมัธัยมศึกษา ณ ประเทศอินเดีย รวมทั�งสุนับสุนุนโครงการทุน

การศึกษาต่อต่างประเทศระยะสัุ�น ที�ประเทศสุหรัฐอเมริกา แล่ะโครงการศึกษาต่อใน

สุาธัารณรัฐประชาชนจีำน นอกเหน่อจำากเงินทุนด้านการศึกษาแล้่ว ยังหมายรวมไปถึง

การเสุริมสุร้างความเป็นอย้่ภัายในครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยม้ล่นิธิัพุทธัรักษายังมอบ

ความช่วยเหล่่อแล่ะด้แล่ชีวิตความเป็นอย้่ของนักเรียนทุน แล่ะเด็กที�ขาดโอกาสุอย่าง

รอบด้าน นอกจำากนี�ยังมีการจัำดโครงการเช่น 

โครั้งก�รั้ที่ำ�นุบำ�รุั้งพิรั้ะพุิที่ธิ์ศ�สิน� 

ซึื่�งโครงการนี�มีจุำดมุ่งหมายเพ่�อให้เกิดการบ่มเพาะความร้้ ควบค่้คุณธัรรม อัน

ประกอบไปด้วย การบ้รณะด้แล่ศาสุนสุถาน ศาสุนวัตถุ แล่ะการบริหารจัำดการ โดย

ม้ล่นิธิัพุทธัรักษา ได้ให้ความช่วยเหล่่อค่าใช้จ่ำายในโครงการต่างๆ ร่วมกับการเผู้ยแผู่้

หลั่กธัรรมคำาสุอน โดยม้ล่นิธิัพุทธัรักษา ได้มีสุ่วนร่วมในการเผู้ยแผู่้หลั่กธัรรมในหล่าย

ร้ปแบบ เพ่�อสุร้างศาสุนทายาทที�มีคุณภัาพแล่ะคุณธัรรม เพ่�อเป็นกำาลั่งหลั่กในการ

สุ่บทอดพุทธัศาสุนาในรุ่นต่อๆ ไป 
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โครั้งก�รั้อุปถ้มภ์์ผู้้�ป่วยย�กไรั้� 

มีจุำดมุ่งหมายเพ่�อการเยียวยาด้วยความหวัง มอบพลั่งให้ชีวิต อันจำะเป็นการช่วยเปิด

มุมมองใหม่ๆ ให้สุามารถได้เห็นถึงคุณค่าของโอกาสุที�ตนเองได้รับแล่ะที�จำะได้หยิบ

ย่�นให้แก่ผู้้้อ่�นตามกำาลั่งแล่ะความสุามารถที�ตนมีอย้่ โดยม้ล่นิธิัพุทธัรักษาได้ให้ความ

ช่วยเหล่่อแก่ผู้้้เจ็ำบป่วยยากไร้ ให้สุามารถดำารงชีพได้อย่างมีคุณภัาพ โดยให้การ

สุงเคราะห์ผู้้้ป่วยที�เด่อดร้อนจำากโรคที�ต้องรักษาไปตล่อดชีวิต แต่ขาดกำาลั่งทรัพย์

แล่ะมีข้อจำำากัดในการเข้าถึงการช่วยเหล่่อ ตล่อดจำนการสุนับสุนุนค่าใช้จำ่ายรายปี

อย่างต่อเน่�องแก่สุถานด้แล่ผู้้้สุ้งอายุ บ้านศิริวัฒินธัรรม ที�ให้การอุปการะผู้้้สุ้งอายุที�

เจ็ำบป่วย พิการ หร่อไร้ที�พึ�ง

โครั้งก�รั้ส่ิงเสิริั้มง�นสิ�ธิ์�รั้ณปรั้ะโยชน์ 

มีจุำดมุ่งหมายเพ่�อช่วยเหล่่อผู้้้ประสุบภััย แล่ะสิุ�งแวดล้่อม โดยม้ล่นิธิัพุทธัรักษาได้แบ่ง

การสุ่งเสุริมงานสุาธัารณประโยชน์ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านงานช่วยเหล่่อผู้้้

ประสุบภััยพิบัติ ที�คำานึงถึงความจำำาเป็นเร่งด่วนแล่ะการเสุริมสุร้างศักยภัาพของผู้้้

ประสุบภััยในการฟ้�นฟ้สุภัาพการดำารงชีวิตให้กลั่บมาเป็นปกติโดยเร็ว ด้านสิุ�ง

แวดล้่อม ประกอบไปด้วย  งานอาสุาด้านสิุ�งแวดล้่อมแล่ะกิจำกรรมปล้่กป่าชายเล่น 

แล่ะด้านงานทางสัุงคมอ่�นๆ 
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INTEGRITY



ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตสำานึกที่ดี 

และรับผิดชอบต่อหน้าที่  

๒
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๒ นี�ประยุกต์จำากกิจำกรรมการขับเคล่่�อนองค์กรให้เป็นองค์กร

โปร่งใสุ แล่ะปราศจำากการทุจำริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้านครหล่วงแล่ะองค์การ

บริหารสุ่วนจัำงหวัดแพร่ แล่ะกิจำกรรมการฝึ่กอบรมเพ่�อสุ่งเสุริมจำรรยาบรรณแล่ะ

จำริยธัรรม มีความโปร่งใสุ ตรวจำสุอบได้ แล่ะต่อต้านคอร์รัปชัน ของสุถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่�อการวางแผู้นทางการศึกษาของย้เนสุโก (UNESCO International 

Institute for Education Planning หร่อ IIEP-UNESCO) กิจำกรรมจำากทั�ง ๓ หน่วย

งานนี�จำะช่วยสุ่งเสุริมให้หน่วยงานกล่ายเป็นหน่วยงานที�มีความโปร่งใสุแล่ะไม่มีการ

ทุจำริตคอร์รัปชัน ซึื่�งจำำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่�ยนพฤติกรรมของบุคล่ากรในองค์กรให้

มีการประพฤติแล่ะปฏิิบัติตน แล่ะสุร้างสุภัาพแวดล้่อมในการทำางานที�เหมาะสุม เพ่�อ

สุ่งเสุริมให้บุคล่ากรปฏิิบัติตามกฎหมาย ซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต มีจิำตสุำานึกที�ดีในการประพฤติ

ปฏิิบัติอย่างมีจำริยธัรรม แล่ะรับผิู้ดชอบต่อหน้าที�ของตัวเอง ดังนั�นการจัำดกิจำกรรม

เพ่�อสุร้างจิำตสุำานึกให้แก่บุคล่ากร แล่ะการชี�ให้เห็นถึงผู้ล่กระทบจำากการกระทำา

ทุจำริตในหน้าที�จึำงมีความสุำาคัญ เพ่�อให้ผู้้้บริหาร แล่ะบุคล่ากรปฏิิบัติงานอย่างมี

จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ มีความซ่ื่�อสุัตย์สุุจำริต รับผิู้ดชอบต่อหน้าที�ของตนเอง 

แล่ะให้ความสุำาคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจำริตคอร์รัปชันทุกร้ปแบบในที�

ทำางาน ในขณะเดียวกัน

ด��นท่ี่� ๒ ซ่ื่�อส้ิติย์สุิจัริั้ติ ม่จิัติสิำ�นึกท่ี่�ด่ และร้ั้บผิู้ดชอบต่ิอหน��ท่ี่�  
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  กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล 

 กิจำกรรมในการปรับเปลี่�ยนพฤติกรรมของบุคล่ากรในการสุร้างจิำตสุำานึกให้กับ

บุคล่ากร ให้มีความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต แล่ะรับผิู้ดชอบต่อหน้าที� สุำาหรับระดับบุคคล่ จำะ

เป็นการจัำดกิจำกรรมสุำาหรับทุกหน่วยงานเพ่�อให้บุคล่ากรในหน่วยงานทุกคนได้รับ

ทราบถึงการประพฤติแล่ะปฏิิบัติตนที�เหมาะสุมในการทำางาน โดยเฉพาะการปฏิิบัติ

หน้าที�อย่างซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต รับผิู้ดชอบต่อหน้าที�ของตนเอง แล่ะให้ความสุำาคัญกับการ

ป้องกันปราบปรามการทุจำริตคอร์รัปชันทุกร้ปแบบในที�ทำางาน

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อเสุริมสุร้างความร้้ ปรับเปลี่�ยนความคิด แล่ะเสุริมสุร้างพฤติกรรมที�มี  

      จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณที�ดีในการทำางาน 

 ๒. เพ่�อเสุริมสุร้างการทำางานด้วยจำรรยาบรรณที�ดี โปร่งใสุ มีคุณธัรรม แล่ะ  

      สุามารถตรวจำสุอบได้

 ๓. เพ่�อเสุริมสุร้างความร้้แล่ะปรับเปลี่�ยนความคิดเกี�ยวกับการต่อต้านการ  

      ทุจำริต แล่ะผู้ล่กระทบที�ตามมาหากกระทำาการทุจำริต

ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานบุคคล่ของแต่ล่ะหน่วยงาน ศึกษาเร่�อง

ค่านิยมองค์กร เพ่�อนำาค่านิยมขององค์กร มาเสุริมสุร้างความตระหนักให้กับบุคล่ากร 

ให้ดำาเนินงานด้วยความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต มีจิำตสุำานึกที�ดี แล่ะมีความรับผิู้ดชอบต่อหน้าที� 
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ด้วยการจัำดทำาค่้ม่อหร่อสุ่�อประชาสัุมพันธ์ัในร้ปแบบต่าง ๆ  เพ่�อเสุริมสุร้างให้บุคล่ากร

มีพฤติกรรมที�ดีตามค่านิยมองค์กร รวมถึงดำาเนินการดังต่อไปนี�

๑. การฝึ่กอบรมประจำำาปีเพ่�อให้ความร้้เกี�ยวกับการสุร้างพฤติกรรมที�ดีในด้านจำรรยา

บรรณ คุณธัรรม แล่ะความโปร่งใสุในที�ทำางาน โดยเฉพาะการชี�ให้เห็นถึงผู้ล่กระทบ

จำากการกระทำาทุจำริตในหน้าที�แล่ะร้ปแบบของความขัดแย้งทางผู้ล่ประโยชน์ เพ่�อให้

บุคล่ากรมีความระมัดระวังในพฤติกรรมของตนเองในระหว่างที�กำาลั่งปฏิิบัติหน้าที� 

ให้กับผู้้้บริหารแล่ะบุคล่ากร ผู่้านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การเรียนในห้องเรียน การ

เรียนทางออนไล่น์ แล่ะการศึกษาด้งาน เป็นต้น รวมถึงควรมีการยกตัวอย่างเร่�อง

ความขัดแย้งทางประโยชน์ที�เหมาะสุมกับแต่ล่ะหน่วยงาน เน่�องจำากแต่ล่ะหน่วยงาน

มีวัฒินธัรรมแล่ะลั่กษณะการทำางานที�แตกต่างกัน ดังนั�นจึำงควรมีการยกตัวอย่างที�

เหมาะสุมกับแต่ล่ะหน่วยงาน เพ่�อให้บุคล่ากรมีความเข้าใจำถึงผู้ล่กระทบจำากการกระ

ทำาทุจำริตในหน้าที�แล่ะร้ปแบบของความขัดแย้งทางผู้ล่ประโยชน์ในงานของตนเอง
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๒. การประเมินแล่ะทดสุอบจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณของผู้้้บริหารแล่ะพนักงาน 

รวมทั�งมีการล่งนามรับทราบแล่ะถ่อปฏิิบัติตามจำรรยาบรรณ ในระบบจำริยธัรรมแล่ะ

จำรรยาบรรณของหน่วยงาน เป็นประจำำาทุกปี โดยคะแนนการประเมินแล่ะการ

ทดสุอบจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณของหน่วยงานจำะต้องได้คะแนนเฉลี่�ยไม่ตำ�ากว่า

ร้อยล่ะ ๙๕

๓. การจัำดกิจำกรรมในการสุร้างการมีสุ่วนร่วมของบุคล่ากรในหน่วยงาน ด้วยการให้

ความร้้ในร้ปแบบ Podcast แล่ะตอบคำาถามเกี�ยวกับเร่�องจำรรยาบรรณ คุณธัรรม 

ความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริตในการทำางาน แล่ะการต่อต้านการทุจำริต ด้วยการให้บุคล่ากรมี

สุ่วนร่วมในการตอบคำาถามแล่ะชิงรางวัล่ ยกตัวอย่างเช่น กิจำกรรม Have a good 

day ของการไฟฟ้านครหล่วง ที�มีการจัำดรายการ MEA Station Podcast ทุกวัน

อังคาร โดยจำะให้ความร้้เกี�ยวกับเร่�องจำรรยาบรรณ คุณธัรรมแล่ะความโปร่งใสุ แล่ะ 

การต่อต้านการทุจำริต แล่ะให้พนักงานร่วมกันตอบคำาถามชิงรางวัล่ผู่้านทาง Line 

ของการไฟฟ้านครหล่วง
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  กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

ผู้้้นำาองค์กรเป็นผู้้้ที�มีบทบาทสุำาคัญ ในการสุ่�อสุารกับบุคล่ากรทุกคน แล่ะเป็นบุคคล่

ที�จำะกำาหนดทิศทางที�ชัดเจำนให้กับหน่วยงานหร่อองค์กรในการสุร้างสุภัาพแวดล่้อม

ในการทำางานที�เหมาะสุม แล่ะสุ่งเสุริมการปรับเปลี่�ยนพฤติกรรมของบุคล่ากรให้

บุคล่ากรในหน่วยงานมีความประพฤติแล่ะปฏิิบัติตนอย้่ภัายใต้ความซื่่�อสุัตย์สุุจำริต 

มีจิำตสุำานึกที�ดีในการประพฤติปฏิิบัติอย่างมีจำริยธัรรม แล่ะรับผิู้ดชอบต่อหน้าที�ของ

ตัวเอง ผู้้้นำาองค์กรจึำงมีความสุำาคัญเป็นอย่างยิ�งในการสุ่งเสุริมแล่ะร่วมกิจำกรรมที�

เสุริมสุร้างพฤติกรรมที�มีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณในการทำางาน เพ่�อสุร้างจิำตสุำานึก

ที�ดี ซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต แล่ะปฎิบัติตามกฎหมาย ซึื่�งกิจำกรรมเหล่่านี�จำะช่วยยกมาตรฐาน

คุณธัรรมจำริยธัรรมในองค์กร 

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้ตระหนักร้้แล่ะเข้าใจำถึงความสุำาคัญ  

ของการเสุริมสุร้างพฤติกรรมที�มีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณที�ดีในการทำางาน 

 ๒. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้กำาหนดแนวความคิด ปรับเปลี่�ยน

กระบวนทัศน์ อันนำาไปสุ่้การกำาหนดนโยบายการพัฒินาด้านจำรรยาบรรณ คุณธัรรม 

แล่ะความโปร่งใสุในการทำางาน

 ๓. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างซึื่�งการ

แสุดงออกทางด้านคุณธัรรมจำริยธัรรมที�ถ้กต้อง เหมาะสุม 
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ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

 ๑. ทุกหน่วยงานมีการจัำดงาน “ประกาศเจำตจำำานงสุุจำริตในการบริหารงาน

อย่างโปร่งใสุ” ประจำำาปี โดยให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงาน แสุดงออกเชิงสัุญลั่กษณ์

ถึงความมุ่งมั�นในการดำาเนินงาน ยึดถ่อแล่ะบริหารงานอย่างสุุจำริต โปร่งใสุ เป็นธัรรม 

แล่ะต่อต้านการทุจำริต รวมทั�งผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานจำะประพฤติตนเป็นต้น

แบบที�ดี เสุริมสุร้างวัฒินธัรรมในการไม่ยอมให้บุคล่ากรใดกระทำาการทุจำริตในหน้าที� 

เพ่ �อแสุดงให้เห็นถึงการเป็นหน่วยงานหร่อองค์กรที �โปร่งใสุ แล่ะมีคุณธัรรม 

การประกาศเจำตจำำานงสุุจำริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสุ นอกจำากจำะช่วยสุ่งเสุริม

การป้องกันการทุจำริตภัายในหน่วยงานแล่้ว ยังสุามารถช่วยยกมาตรฐานจำริยธัรรม

ภัายในองค์กรได้อีกด้วย เน่�องจำากว่ากิจำกรรมเหล่่านี�จำะช่วยเสุริมสุร้างให้บุคล่ากรใน
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หน่วยงานมีพฤติกรรมที�มีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณที�ดีในการทำางานด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น กิจำกรรม MEA ประกาศเจำตจำำานงสุุจำริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสุ 

ประจำำาปี ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหล่วง โดยกิจำกรรมนี�จัำดขึ�นเม่�อวันที� ๒๒ เมษายน 

๒๕๖๔ โดยผู้้้ว่าการการไฟฟ้าแล่ะคณะกรรมการ ได้แสุดงออกเชิงสัุญลั่กษณ์ถึงความ

มุ่งมั�นในการบริหารงานอย่างสุุจำริต โปร่งใสุ ซึื่�งสุอดคล้่องกับนโยบายสุุจำริตโปร่งใสุ 

มหาดไทยใสุสุะอาด แล่ะการประเมินคุณธัรรมแล่ะความโปร่งใสุในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภัาครัฐ

 ๒. ผู้้้นำาหร่อผู้้้บริหารองค์กร ควรมีการจัำดวางระบบรับแจ้ำงเร่�องร้องเรียนเกี�ยว

กับการทุจำริตในหน้าที�แล่ะประพฤติมิชอบของบุคล่ากรในหน่วยงานในทุกระดับชั�น 

โดยมีช่องทางที�หล่ากหล่ายในการรับแจ้ำงเร่�องร้องเรียน แล่ะปกปิดข้อม้ล่ของผู้้้ร้อง

เรียนได้อย่างมีประสิุทธิัภัาพ

ตัวอย่างเช่น กลุ่่มบริษัทป้นซีื่เมนต์นครหล่วง สุ่งเสุริมเร่�องจำริยธัรรมแล่ะความซ่ื่�อสัุตย์

สุุจำริต โดยทางบริษัทป้นซีื่เมนต์นครหล่วงได้กำากนดนโยบายการรับเร่�องร้องเรียน

แล่ะแจ้ำงเบาะแสุ (Whistleblowing Policy) โดยทางบริษัทจำะรักษาความลั่บของ

เหตุการณ์แล่ะรายล่ะเอียดของผู้้้รายงานแล่ะแจ้ำงเบาะแสุอย่างเคร่งครัด ซึื่�งผู้้้รายงาน

แล่ะแจ้ำงเบาะแสุสุามารถแจ้ำงเบาะแสุเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจำริง หร่อสุงสัุยว่าจำะเกิดขึ�น

โดยไม่ต้องเปิดเผู้ยตัวตน นอกจำากนี�ผู้้้รายงานแล่ะแจ้ำงเบาะแสุจำะได้รับความคุ้มครอง

จำากการตอบโต้ รวมถึงในกรณีที�การร้องเรียนนั�นได้รับการพิสุ้จำน์ในภัายหลั่งว่าไม่มี

ม้ล่เหตุตามข้อร้องเรียน หร่อแม้แต่ในกรณีที�ผู้้้ร้องเรียนแล่ะแจ้ำงเบาะแสุได้ร้องเรียน

แล่ะรายงานเน่�องมาจำากมีเหตุสุงสัุยแล่ะได้รายงานด้วยเจำตนาสุุจำริต ก็จำะได้รับการ

คุ้มครองเช่นกัน 
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ผู้้้ร้องเรียนแล่ะแจำ้งเบาะแสุสุามารถทำาการแจำ้งเบาะแสุผู้่านทางช่องทางที�เรียกว่า 

INSEE Speak UP ซึื่�งด้แล่โดยบุคคล่ภัายนอกที�เป็นม่ออาชีพ โดยข้อม้ล่ที�ได้รับแจ้ำง

จำะได้รับการตรวจำสุอบตามกระบวนการ แล่ะมีการรายงานผู้ล่การตรวจำสุอบแล่ะ

สุอบสุวนต่อคณะกรรมการการตรวจำสุอบ แล่ะคณะกรรมการบริษัทตามล่ำาดับ 

ตัวอย่างของการกระทำาความผู้ิดแล่ะพฤติกรรมที�ไม่สุอดคล่้องต่อจำริยธัรรมในองค์กร 

ได้แก่ การประพฤติมิชอบ การใช้ทรัพย์สิุนของทางบริษัทแล่ะข้อม้ล่ของบริษัทในทาง

ที�ผิู้ด การเลี่�ยงรับรอง การรับของกำานัล่ การทุจำริต การติดสิุนบนแล่ะคอร์รัปชัน แล่ะ

การลั่กทรัพย์ เป็นต้น
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  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

เจ้ำาหน้าที�รัฐในหล่าย ๆ  หน่วยงานมีความจำำาเป็นที�จำะต้องมีการทำางานร่วมกันหร่อให้

บริการประชาชน แล่ะการกระทำาตามหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�รัฐในบางครั�งย่อมมีโอกาสุ

ที�จำะเกิดความผิู้ดพล่าดในการปฏิิบัติหน้าที�ตามหลั่กการจำริยธัรรมได้เช่นเดียวกัน ดัง

นั�นหน่วยงานรัฐจึำงควรดำาเนินกิจำกรรมที�มีลั่กษณะการสุร้างความเข้าใจำซึื่�งกันแล่ะกัน

ของทั�งสุองฝ่่ายเพ่�อล่ดปัญหาความขัดแย้ง แล่ะสุ่งเสุริมการปฏิิบัติหน้าที�ด้วยความ

ซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต มีจิำตสุำานึกที�ดี แล่ะมีความรับผิู้ดชอบต่อหน้าที� กิจำกรรมการสุ่�อสุาร

ระหว่างคนในองค์กร แล่ะระหว่างคนในองค์กรกับบุคคล่ภัายนอก เพ่�อให้เข้าใจำใน

ลั่กษณะเดียวกันว่า หน่วยงานหร่อองค์กรของภัาครัฐทำางานด้วยความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต 

ยุติธัรรม แล่ะโปร่งใสุ

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อสุร้างความตระหนักร้้แล่ะความเข้าใจำให้กับบุคล่ากรในหน่วยงานหร่อองค์กร

ในการเสุริมสุร้างพฤติกรรมตามค่านิยมในองค์กร

๒. เพ่�อเป็นการประชาสัุมสัุมพันธ์ัแล่ะชี�ให้เห็นว่าองค์กรหร่อหน่วยงานให้ความ

สุำาคัญกับเร่�องของความซ่ื่�อสุัตย์สุุจำริตในหน้าที� แล่ะปฏิิบัติงานอย่างมีคุณธัรรม

จำริยธัรรม
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ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

 ๑. การประชาสัุมพันธ์ัค่านิยมองค์กรในร้ปแบบต่าง ๆ  โดยอาจำจำะมีการปรับ

ค่านิยมองค์กรให้เหมาะกับการทำางานในสุถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเสุริมสุร้าง

พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรในสุถานการณ์ COVID-๑๙ โดยเน้นให้บุคล่ากรมีความ

เข้าใจำจำะต้อองปฏิิบัติงานอย่างมีจำรรยาบรรณไม่ว่าจำะทำางานจำากที�ใดก็ตาม เน่�องจำาก

ว่าในช่วงสุถานการณ์ COVID-๑๙ หล่าย ๆ  หน่วยงานได้มีการปรับร้ปแบบการทำางา

นให้เป็นการทำางานที�บ้าน (Work from home) แทนการมาทำางานที�ที�ทำางาน หร่อ

ในขณะเดียวกัน หากประชาชนมีความจำำาเป็นต้องมาใช้บริการ ก็อาจำจำะมีการปรับ

การให้บริการเป็นในร้ปแบบออนไล่น์ โดยการทำางานทั�งหมดสุามารถตรวจำสุอบได้ 

แล่ะเป็นการทำางานด้วยความโปร่งใสุ แล่ะมีคุณธัรรม เพ่�อแสุดงให้เห็นว่า หน่วยงาน

หร่อองค์กรมีจุำดย่นที�มั�นคงในการทำางานด้วยความซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต ยุติธัรรม แล่ะมี

ความโปร่งใสุในการทำางาน

 ๒. การประชาสัุมพันธ์ัค่านิยมองค์กรสุำาหรับแต่ล่ะสุายงานในหน่วยงานหร่อ

องค์กร เพ่�อสุ่งเสุริมให้บุคล่ากรในสุายงานนั�น ๆ  มีความเข้าใจำเร่�องค่านิยมองค์กรใน

หน้าที�รับผิู้ดชอบของตัวเองมากขึ�น แล่ะสุามารถปฏิิบัติตามค่านิยมองค์กรได้ ยก

ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้านครหล่วงได้จัำดทำาค่านิยมองค์กรของแต่ล่ะสุายงาน แล่ะได้ชี�

ให้เห็นว่าพนักงานในแค่ล่ะสุายงานควรมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างในการปฎิบัติตามค่า

นิยมขององค์กร ที�จำะแสุดงให้เห็นได้อย่างชัดเจำนว่าพนักงานมีการทำางานอย่าง

ซ่ื่�อสัุตย์สุุจำริต มีจิำตสุำานึกที�ดี แล่ะมีความรับผิู้ดชอบต่อหน้าที�
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DECISION



 กล้าตัดสินใจและกระทำาใน
 ส่ิงที่ถูกต้องชอบธรรม

๓
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที�  ๓ นี�ประยุกต์จำากกิจำกรรมของกิจำกรรมของสุมาคมระหว่าง

ประเทศของหัวหน้าตำารวจำสุหรัฐอเมริกา (International Association of Chiefs 

Police : IACP) แล่ะประยุกต์จำากกิจำกรรมของศ้นย์การศึกษาจำริยธัรรมแล่ะความ

เป็นม่ออาชีพกองทัพบก (Army Center of Excellence for the Professional 

Military Ethic : ACPME) ประเทศสุหรัฐอเมริกา ซึื่�งในประเทศสุหรัฐอเมริกาใน

ช่วงแรกของการพัฒินาระบบทหารตำารวจำในประเทศเป็นไปอย่างล่ำาบากไม่แตก

ต่างจำากประเทศไทย ตำารวจำทหารถ้กใช้เป็นเคร่�องม่อทางการเม่อง ถ้กแทรกแซื่ง

การทำางานจำากอำานาจำของฝ่่ายบริหาร จำนกระทั�งมีการออกกฎหมายข้าราชการ

พล่เร่อน (Pendleton Act) แล่ะกฎหมาย George-Dean Act ในปี ค.ศ.๑๘๘๓ 

แล่ะ ๑๙๓๖ ตามล่ำาดับ เพ่�อควบคุมการปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�ในระดับมล่รัฐ 

จึำงนับได้ว่าเป็นการพัฒินาในประเทศสุหรัฐอเมริกาอย่างก้าวกระโดด การบังคับใช้

กฎหมายแล่ะการฝึ่กอบรมในลั่กษณะการฝึ่กบทบาทสุมมุติ (Role Play) ในการฝึ่ก

การตัดสิุนใจำที�เกี�ยวข้องกับการกระทำาที�ล่ะเมิดกฎหมายแล่ะจำริยธัรรม สุ่งผู้ล่ให้เจ้ำา

หน้าที�รัฐโดยเฉพาะในกลุ่่มผู้้้บังคับใช้กฎหมาย สุามารถใช้วิจำารณญาณ  ในการ

ตัดสิุนใจำต่อแต่ล่ะเหตุการณ์ในการปฏิิบัติหน้าที�ได้ดียิ�งขึ�น กล้่าตัดสิุนใจำแล่ะกระทำา

ในสิุ�งที�ถ้กต้องชอบธัรรม รวมถึงกล้่าที�จำะพ้ดรายงานสิุ�งที�ไม่ถ้กต้องที�ได้พบเห็นใน

หน่วยงานของตน (Whistleblower)

ด��นท่ี่� ๓ กล��ต้ิดสิินใจัและกรั้ะที่ำ�ในสิิ�งท่ี่�ถ้กติ�องชอบธิ์รั้รั้ม
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หล้กก�รั้และเหตุิผู้ล

หน่วยงานทุกหน่วยงานล้่วนแล้่วแต่มีความต้องการแล่ะพยายามที�จำะสุร้างบุคล่ากร

ให้เป็นคนดี มีศีล่ธัรรม แล่ะจำริยธัรรมในการปฏิิบัติหน้าที�เพ่�อดำารงไว้ซึื่�งความสุงบสุุข

ของประชาชนในสุังคม การแก้ไขปัญหาด้านจำริยธัรรมจำึงเป็นเร่�องท้าทายเป็นอย่าง

ยิ�ง เน่�องจำากประเด็นด้านจำริยธัรรม คุณธัรรม ศีล่ธัรรม เป็นประเด็นเร่�องนามธัรรม

จัำบต้องไม่ได้ที�เกี�ยวข้องกับจิำตใจำแล่ะสุำานึกของที�มนุษย์ที�ถ้กสุร้าง สัุ�งสุม แล่ะปล้่กฝั่ง

มาตั�งแต่ในวัยเด็ก  แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานของความสุำารวมกาย วาจำา ใจำ หร่อการ

แสุดงออกด้วยความเข้มแข็งย่อมมีมาตรฐานที�แตกต่างกันไปในแต่ล่ะบุคคล่ เช่น เจ้ำา

หน้าที�รัฐบางคนอาจำใช้วิจำารณญาณว่าคำาพ้ดหร่อการแสุดงออกเหล่่านี�ค่อความ

สุำารวมแล่ะให้เกียรติต่อประชาชนตามมาตรฐานของตนเอง แต่กลั่บถ้กประชาชนที�

ตนมีปฏิิสัุมพันธ์ัพิจำารณาว่าเป็นการแสุดงออกที�ดุดัน ก้าวร้าว ไม่ให้เกียรติ หร่อ

แม้แต่การไม่เคารพสิุทธิัของประชาชนอย่างที�เจ้ำาหน้าที�รัฐพึงกระทำา ดังนั�นการ

ป้องกันตั�งแต่การคัดเล่่อกบุคคล่ากรเข้ารับราชการ รวมถึง การฝึ่กอบรมหร่อการจัำด

กิจำกรรมเพ่�อสุร้างความเป็นมาตรฐานในการพัฒินาจำริยธัรรมของเจ้ำาหน้าที�รัฐ รวม

ถึงการสุ่�อสุารกับประชาชน จำึงเป็นเร่�องที�จำำาเป็นอย่างยิ�ง ควบค่้ไปกับการยึดหลั่กใน

การครองตน แล่ะครองงานตามค่้ม่อเสุริมสุร้างคุณธัรรมจำริยธัรรมทั�วไป 

  กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล 

 

ประเด็นเร่�องการใช้วิจำารณญาณหร่อดุล่ยพินิจำที�ไม่ถ้กต้องเหมาะสุมของเจ้ำาหน้าที�รัฐ

อันนำาไปสุ่้การถ้กวิพากษ์วิจำารณ์เร่�องการขาดจำริยธัรรมในการปฏิิบัติหน้าที�ล้่วนเป็น

ปัญหาที�เกิดขึ�นจำากกระบวนการความคิดของ “คน” การตัดสิุนใจำในแต่ล่ะครั�งล้่วน

แต่มีพ่�นฐานมาจำากองค์ประกอบแล่ะปัจำจัำยที�เกี�ยวข้องหล่ายประการ ไม่ว่าจำะเป็น
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คุณภัาพการถ้กเลี่�ยงด้โดยครอบครัวตั�งแต่วัยเยาว์ ประสุบการณ์ชีวิต เพ่�อนฝ้่ง คน

ร้้จัำก สัุงคมที�อย้่อาศัย ตั�งแต่ในอดีตจำวบจำนถึงปัจำจุำบัน จำากสุาเหตุหล่ายประการดัง

กล่่าวข้างต้นสุ่งผู้ล่ให้การแสุดงออกทางด้านพฤติกรรมอันเน่�องมาจำากกระบวนการ

ความคิดที�ถ้กปล้่กฝั่งมาตั�งแต่ในวัยเด็ก ประสุบการณ์ชีวิตตั�งแต่ในวัยเด็ก วัยเรียน 

จำนกระทั�งเติบโตเป็นผู้้้ใหญ่ บุคคล่แต่ล่ะคนย่อมมีประสุบการณ์ที�แตกต่างกันอันสุ่ง

ผู้ล่ให้นำาไปสุ่้การแสุดงออกทางพฤติกรรมที�แตกต่างกัน การให้ความสุำาคัญกับการ

คัดเล่่อกบุคล่ากรจึำงควรมีระบบการคัดเล่่อก แล่ะกลั่�นกรองที�มีคุณภัาพ การคัดกรอง

บุคล่กรที�มีคุณภัาพให้เหมาะสุมจึำงเป็นเร่�องจำำาเป็น กระบวนการสุอบคัดเล่่อกบรรจุำ

เข้ารับราชการจึำงควรให้ความสุำาคัญไม่แต่เฉพาะการสุอบวัดความร้้ ระดับการศึกษา 

สุมรรถภัาพร่างกาย แต่จำำาเป็นจำะต้องให้ความสุำาคัญกับการตรวจำสุอบประวัติเชิงลึ่ก

ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจำะเป็นภ้ัมิหลั่งครอบครัว ทัศนคติทั�วไป รวมถึงการทดสุอบทาง

จิำตวิทยาที�ไม่ใช่การทดสุอบเชิงจิำตวิทยาทั�วไป แต่เป็นบททดสุอบด้านจิำตวิทยาที�

เกี�ยวข้องโดยตรงแล่ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจำารณาคัดเล่่อกบุคล่ากร เช่น การใช้

ดุล่ยพินิจำหร่อวิจำารณญาณในการปฏิิบัติหน้าที� เป็นต้น นอกจำากนี� ภัายหลั่งจำากที�

ผู่้านการสุอบคัดเล่่อกแล่ะฝึ่กอบรมเพ่�อเป็นเจ้ำาหน้าที�ออกไปปฏิิบัติหน้าที�แล้่ว ก็จำะ

ต้องมีการฝึ่กทบทวน (Retraining) อย้่สุมำ�าเสุมอเป็นวงรอบชัดเจำน โดยการฝึ่กทบทว

นดังกล่่าวก็จำะต้องให้ความร้้ แล่ะประสุบการณ์ที�เป็นปัจำจุำบันมาอภิัปรายให้ผู้้้เข้ารับ

การอบรมได้รับฟัง เน่�องจำากสุภัาพสัุงคมในปัจำจุำบันนั�นเกิดการเปลี่�ยนแปล่งอย่าง

รวดเร็ว ดังนั�น หากเจ้ำาหน้าที�รัฐผู้้้ปฏิิบัติงานไม่ทราบหร่อไม่เท่าทันความเปลี่�ยนแปล่ง

ย่อมที�จำะสุ่งผู้ล่โดยตรงต่อการใช้วิจำารณญาณอย่างไม่ถ้กต้องอันนำาไปสุ่้ความไร้ซึื่�ง

จำริยธัรรมในการปฏิิบัติหน้าที�ในเวล่าต่อมา
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จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้สุามารถคัดเล่่อกบุคล่ากรให้มีคุณภัาพดียิ�งขึ�น มีความร้้ความเข้าใจำ 

ทัศนคติที�ดี มีจิำตใจำแน่วแน่ เห็นผู้ล่ประโยชน์ของบ้านเม่อง แล่ะองค์กรเป็นสุำาคัญ

 ๒. เพ่�อให้เกิดการพัฒินาแล่ะยกระดับความสุามารถของเจ้ำาหน้าที�รัฐให้

สุามารถปฏิิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิุทธิัภัาพ อันนำาไปสุ่้การพัฒินาองค์กรในระยะ

ยาว แล่ะล่ดปัญหาด้านการใช้จำริยธัรรมที�ไม่ถ้กต้องเหมาะสุม

 ๓. เพ่�อเสุริมสุร้างความร้้แล่ะปรับเปลี่�ยนกระบวนการความคิดที�ถ้กต้องเป็น

มาตรฐานสุากล่ให้กับเจ้ำาหน้าที�รัฐโดยเฉพาะระดับปฏิิบัติงานแล่ะทบทวนบทบาทใน

การปฏิิบัติหน้าที�ของตนอย้เ่สุมอ

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานบุคคล่ของแต่ล่ะหน่วยงาน ศึกษาสุภัาพ

ปัญหาที�เกิดขึ�นจำริง แล่ะพิจำารณาหาสุาเหตุของปัญหา โดยศึกษาจำากปัญหาที�เกิดขึ�น

จำากการปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�รัฐทั�งในประเทศไทยแล่ะต่างประเทศ อีกทั�ง

ศึกษาแนวทางการป้องกัน แนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว แล่ะสุรุปบทเรียนการ

ปฏิิบัติเพ่�อจัำดทำาค่้ม่อหร่อแนวทางการให้ความร้้แก่บุคล่ากร รวมถึงดำาเนินการดังต่อ

ไปนี�

๑. พิจำารณาทบทวนแล่ะพัฒินากระบวนการคัดเล่่อกบุคล่ากรให้มาปฏิิบัติหน้าที�

เป็นเจ้ำาหน้าที�รัฐให้มีประสิุทธิัภัาพมากขึ�น เช่น การเพิ�มการตรวจำสุอบแล่ะประเมิน

บุคล่ากรที�สุอบคัดเล่่อกเข้ามา ไม่ว่าจำะเป็นการตรวจำสุอบข้อม้ล่เชิงลึ่กของบุคคล่ใน

หล่ายมิติให้ครอบคลุ่มกับวัตถุประสุงค์ของการปฏิิบัติหน้าที� ได้แก่ การตรวจำสุอบ

การแสุดงออกทางสุ่�อสัุงคมออนไล่น์  ตรวจำสุอบประวัติพ่�นฐานครอบครัวหร่อบุคคล่
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ใกล้่ชิด การพัฒินาบททดสุอบด้านจิำตวิทยาที�เกี�ยวข้องกับการใช้ดุล่พินิจำทาง

จำริยธัรรมโดยเฉพาะ เช่น การใช้อำานาจำหน้าที� ดุล่ยพินิจำ หร่อวิจำารณญาณในการ

ปฏิิบัติหน้าที� จัำดการทดสุอบในร้ปแบบปฏิิบัติเพ่�อประเมินถึงกระบวนการความคิด

แล่ะตัดสิุนใจำต่อเหตุการณ์เฉพาะที�ถ้กกำาหนดขึ�นมาโดยการวิเคราะห์อย่างถี�ถ้วนแล้่ว

ว่าสุามารถใช้เป็นเคร่�องม่อวัดคุณภัาพ แล่ะทัศนคติในการตัดสิุนใจำใดๆ ที�ถ้กต้องหร่อ

ไม่ถ้กต้องต่อสุถานการณ์เฉพาะนั�นๆ ของผู้้้รับการทดสุอบ เป็นต้น

๒. จัำดการฝึ่กอบรมให้ความร้้เพ่�อทบทวนเร่�องการใช้วิจำารณญาณแล่ะกระบวนการ

ตัดสิุนใจำของเจ้ำาหน้าที�รัฐเป็นประจำำาทุกปี โดยกำาหนดระยะเวล่าการฝึ่กอบรมใน

ระยะเวล่าที�เหมาะสุมแล่ะจำริงจัำง (๗-๑๐ วัน) เป็นประจำำาทุกปี เพ่�อนำาข้อม้ล่ความร้้ 

เหตุการณ์ แล่ะประสุบการณ์ใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นในสัุงคมในประเทศไทยเองหร่อแม้แต่ใน

ต่างประเทศทั�วโล่ก เพ่�อนำาความร้้ดังกล่่าวมาเป็นบทเรียนเพ่�อเป็นแบบอย่างที�ดี แล่ะ

ไม่ดีให้แก่ผู้้้เข้ารับการอบรมได้มีความร้้เพิ�มเติมอันจำะนำาไปสุ่้การเพิ�มประสุบการณ์

แล่ะต่อยอดความคิดของผู้้้เข้ารับการอบรมเพ่�อให้สุามารถพิจำารณาตัดสิุนใจำได้อย่าง

ถ้กต้องเหมาะสุมมากยิ�งขึ�น นอกจำากนี�การฝึ่กอบรมดังกล่่าวควรกำาหนดให้มีการฝึ่ก

ปฏิิบัติแล่ะมีการทดสุอบผู้ล่ล่ัพธ์ัของการฝ่ึกอบรมเพ่�อให้ผู้้้รับการอบรมได้ทดล่อง

ปฏิิบัติให้เกิดความเข้าใจำอย่างถ่องแท้แล่ะมีประสุบการณ์หากต้องเผู้ชิญกับ

สุถานการณ์ลั่กษณะใกล้่เคียงกันที�อาจำเกิดขึ�นในอนาคต

๓. จัำดทำาค่้ม่อสุำาหรับการใช้วิจำารณญาณแล่ะดุล่ยพินิจำในการปฏิิบัติหน้าที� (Training 

Manual for Discretion) ที�ประยุกต์มาจำากเหตุการณ์แล่ะประสุบการณ์ที�เกิดขึ�น

จำริงที�เกี�ยวข้องกับการพิจำารณาตัดสิุนใจำในการปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที� รวมถึงข้อ

แนะนำาการปฏิิบัติที�ถ้กต้อง

๔. จัำดสัุมมนาเพ่�อวิพากษ์การใช้วิจำารณญาณของการปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�รัฐ 

โดยนำาตัวอย่างคลิ่ปวิดีโอหร่อสุ่�อการเรียนการสุอนอ่�นๆ จำากทั�งในประเทศไทยแล่ะ

ต่างประเทศมาเพ่�อวิเคราะห์หาแนวทางที�ถ้กต้อง หร่อการนำาประสุบการณ์ความร้้
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ของเจ้ำาหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติมาถ่ายทอดเพ่�อถกประเด็นปัญหาอันจำะนำาไปสุ่้การหาแนวทาง

การแก้ไขสุถานการณ์ได้อย่างถ้กต้องเหมาะสุม

๕. การทดสุอบการใช้วิจำารณญาณโดยกำาหนดบทบาทสุมมติ (Role Play) หร่อการ

เข้าสุ่้สุถานการณ์จำำาล่องในห้องจำำาล่องสุถานการณ์ (Virtual Simulation Room) 

(หากมี) โดยผู้้้เข้ารับการทดสุอบจำะต้องเข้าไปอย้่ในสุถานการณ์การฝ่ึกจำำาล่อง

สุถานการณ์ที�จำะต้องใช้วิจำารณญาณ ดุล่ยพินิจำ แล่ะการตัดสิุนใจำเฉพาะหน้าเพ่�อ

ทดสุอบประเด็นด้านจำริยธัรรม โดยไม่มีการแจ้ำงล่่วงหน้าถึงรายล่ะเอียดสุถานการณ์ 

แล่ะผู้้้เข้ารับการทดสุอบแต่ล่ะคนก็จำะต้องเผู้ชิญกับโจำทย์ที�แตกต่างกัน แล่ะเกี�ยวข้อง

กับประเด็นการใช้จำริยธัรรมในการที�จำะตัดสิุนใจำว่าจำะกระทำาการใดหร่อไม่กระทำา

การใดต่อสุถานการณ์เฉพาะหน้าที�กำาหนดขึ�น โดยกำาหนดตัวชี�วัดแล่ะประเมิน

ผู้ล่ล่ัพธ์ัของคะแนนที�ได้รับจำากสุถานการณ์จำำาล่องในแต่ล่ะสุถานการณ์ ก็จำะเป็น

เคร่�องม่อวัดคุณภัาพของการใช้วิจำารณญาณของเจ้ำาหน้าที�ได้เป็นอย่างดี
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  กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

การดำาเนินกิจำกรรมหร่อโครงการเพ่�อขับเคล่่�อนให้เกิดความเปลี่�ยนแปล่งทาง

จำริยธัรรมถ่อเป็นประเด็นที� ท้าทายแล่ะจำำาเป็นอย่างมาก เหตุการณ์การใช้

วิจำารณญาณอย่างไม่ถ้กต้องไม่ว่าจำะเกิดจำากความตั�งใจำหร่อไม่ตั�งใจำล้่วนสุ่งผู้ล่ต่อ

ภัาพลั่กษณ์ที�เสีุยหายต่อทั�งองค์กร สุภัาพสัุงคมในปัจำจุำบันที�การพัฒินาเทคโนโล่ยีใน

ด้านการสุ่�อสุาร โดยเฉพาะสุ่�อสัุงคมออนไล่น์ได้กล่ายเป็นเคร่�องม่อในการเผู้ยแพร่ให้

เห็นถึงพฤติกรรมที�ไม่ถ้กต้องผิู้ดจำริยธัรรมในการใช้อำานาจำหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที� ทั�ง

กรณีเจ้ำาหน้าที�รัฐมีพฤติกรรมไม่เหมาะสุมในเร่�องของการแสุดงออกทางวาจำา การ

วางตัว การใช้กำาลั่ง รวมถึงการมีทัศนคติที�ไม่ดีต่อประชาชนในสุังคมบางกลุ่่ม 

นอกจำากนี� ความขัดแย้งทางการเม่องที�เกิดขึ�นตั�งแต่ในอดีตต่อเน่�องจำนกระทั�ง

ปัจำจุำบันได้สุ่งผู้ล่ให้ความสัุมพันธ์ัระหว่างประชาชนแล่ะเจ้ำาหน้าที�รัฐถดถอยล่งเร่�อย 

ๆ ดังนั�นสิุ�งสุำาคัญที�สุุดค่อตัวผู้้้นำาองค์กรซึื่�งจำะต้องเป็นแบบอย่างที�ดี ให้กับผู้้้ใต้บังคับ

บัญชา รวมถึงการปฏิิบัติของบุคคล่ระดับผู้้้นำาองค์กรจำะสุ่งผู้ล่ต่อการสุ่�อสุารไปยัง

ประชาชนในวงกว้าง นำามาซึื่�งกิจำกรรม “ผู้้้นำาต้องทำาก่อน” อันเป็นกิจำกรรมการฝึ่ก

อบรมประเภัทบทบาทสุมมุติ (Role Play) สุำาหรับผู้้้นำาองค์กรในการกล้่าตัดสิุนใจำ

แล่ะกระทำาในสิุ�งที�ถ้กต้องชอบธัรรม

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้ตระหนักร้้แล่ะเข้าใจำถึงสุภัาพปัญหา

ด้านจำริยธัรรมที�เกิดขึ�นในปัจำจุำบันทั�งในประเทศไทย แล่ะต่างประเทศ

 ๒. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้กำาหนดแนวความคิด ปรับเปลี่�ยน

กระบวนทัศน์ อันนำาไปสุ่้การกำาหนดนโยบายการพัฒินาจำริยธัรรมให้แก่ผู้้้ใต้บังคับ

บัญชาอันจำะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวอย่างยั�งย่น
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 ๓. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างซึื่�งการ

แสุดงออกทางด้านจำริยธัรรมที�ถ้กต้อง เหมาะสุม สุอดคล้่องกับสุภัาพปัญหาที�เกิดขึ�น

ในปัจำจุำบัน อันเป็นตัวอย่างที�ดีแล่ะถ้กต้องให้แก่ผู้้้ใต้บังคับบัญชา

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบในการจัำดการฝึ่กอบรมของแต่ล่ะหน่วยงาน ร่วมกันพิจำารณา

กำาหนดหลั่กสุ้ตรการฝึ่กอบรมด้านจำริยธัรรม หลั่กสุ้ตรสุำาหรับระดับผู้้้บริหาร ตั�งแต่

ระดับผู้้้บริหารระดับต้นไปจำนกระทั�งระดับสุ้ง โดยกำาหนดระยะเวล่าการฝึ่กอบรมให้

เหมาะสุม (ประมาณ ๓-๕ วัน) เป็นประจำำาทุกปี เพ่�อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จำริงต่อ

การพัฒินาความร้้ด้านจำริยธัรรมถึงในระดับที�สุามารถนำาไปถ่ายทอดให้กับผู้้้ใต้บังคับ

บัญชาได้อย่างมีประสิุทธิัภัาพ สุามารถกำาหนดนโยบาย แนวทางการดำาเนินงาน หร่อ

กิจำกรรมต่างๆ ในการเสุริมสุร้างจำริยธัรรมได้อย่างแท้จำริง โดยการกำาหนดรายวิชาที�

จำะต้องฝึ่กอบรมด้านจำริยธัรรมอย่างครอบคลุ่ม เหมาะสุม แล่ะเกิดประโยชน์ต่อผู้้้เข้า

รับการฝึ่กอบรม ตัวอย่างเช่น 

 ๑. ความร้้เกี�ยวกับจิำตวิทยา

 ๒. ความร้้เกี�ยวกับหลั่กการจำริยธัรรมระดับสุ้ง

 ๓. ความร้้แล่ะทฤษฎีเกี�ยวกับการใช้ดุล่ยพินิจำ

 ๔. ความร้้เกี�ยวกับกฎหมายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการใช้ดุล่ยพินิจำในการ

ปฏิิบัติงาน แล่ะการกระทำาการใดๆ ตามอำานาจำหน้าที�ที�อาจำกระทบต่อสิุทธิัขั�นพ่�น

ฐานของประชาชน

 ๕. จัำดการสัุมมนา หร่อการสุนทนากลุ่่ม (Focus Group) เพ่�อให้เกิดการแล่ก

เปลี่�ยนความคิดเห็น ประสุบการณ์ นโยบาย แล่ะมีสุ่วนร่วมในการคิดค้นนโยบาย

วางแผู้นสุำาหรับการพัฒินาจำริยธัรรมของผู้้้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
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   กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

แม้ว่าภัารกิจำหน้าที�โดยทั�วไปของเจ้ำาหน้าที�รัฐในหล่ายหน่วยงานจำะไม่ได้สัุมผัู้สุหร่อ

กระทำาต่อประชาชนโดยตรง อย่างไรก็ตามด้วยภัารกิจำหน้าที�ที�หล่ากหล่ายของหน่วย

งานรัฐยังมีหล่ายภัาคสุ่วนที�จำะต้องมีการดำาเนินการร่วมกันกับภัาคประชาชน แล่ะ

การกระทำาตามอำานาจำหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�รัฐย่อมมีโอกาสุที�จำะเกิดความผิู้ดพล่าดใน

การปฏิิบัติหน้าที�ตามหลั่กการจำริยธัรรมได้เช่นเดียวกัน แล่ะอาจำเกิดปัญหาความไม่

เข้าใจำในการปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้ำาหน้าที�รัฐต่อประชาชน หร่อประชาชนก็ไม่เข้าใจำใน

อำานาจำหน้าที�แล่ะการปฏิิบัติงานของเจ้ำาหน้าที�รัฐ เป็นต้น ดังนั�นหน่วยงานรัฐจึำงควร

 ๖. การร่วมกันวิพากษ์การใช้วิจำารณญาณ ดุล่ยพินิจำที�ถ้กต้องแล่ะไม่ถ้กต้อง

หน่วยงานในหล่ายๆ ประเทศทั�วโล่ก โดยใช้คลิ่ปวิดีโอหร่อภัาพที�เกี�ยวข้องกับการ

ปฏิิบัติหน้าที� กำาหนดพฤติกรรมถ้กผิู้ดที�ชัดเจำน หลี่กเลี่�ยงพฤติกรรมสีุเทาๆ ไม่ให้คง

อย่้ในการปฏิิบัติหน้าที�

 ๗. รับฟังบรรยายจำากเจ้ำาหน้าที�รัฐที�มีประสุบการณ์โดยตรงที�เคยเกิดประเด็น

ปัญหาเร่�องการใช้วิจำารณญาณ ดุล่ยพินิจำที�ไม่ถ้กต้องหร่อขาดจำริยธัรรม เพ่�อให้เข้าใจำ

ถึงกระบวนการความคิด สุภัาพปัญหาที�เกิดขึ�นจำริงอันนำาไปสุ่้การพิจำารณาตัดสิุนใจำ

ล่งม่อกระทำาการหร่อไม่กระทำาการ

 ๘. เข้าร่วมกิจำกรรมในบทบาทสุมมติ (Role Play) เพ่�อให้เจ้ำาหน้าที�รัฐระดับผู้้้

บังคับบัญชา ผู้้้บริหาร หร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้ทบทวนการใช้ดุล่ยพินิจำ วิจำารณญาณใน

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที�กำาหนดขึ�นโดยวิทยากร โดยการนำาความร้้ แล่ะ

ประสุบการณ์ในวิชาชีพ เข้ามาเป็นปัจำจัำยในการตัดสิุนใจำเพ่�อให้เข้าใจำถึงสุภัาพปัญหา 

ความเครียด แรงกดดันในการปฏิิบัติหน้าที� ของผู้้้ใต้บังคับบัญชาที�จำะต้องเผู้ชิญใน

ขณะเกิดเหตุ หร่อการต้องมีปฏิิสัุมพันธ์ักับประชาชนในสัุงคม
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ดำาเนินกิจำกรรมที�มีลั่กษณะการสุร้างความเข้าใจำซึื่�งกันแล่ะกันของทั�งสุองฝ่่ายเพ่�อล่ด

ปัญหาความขัดแย้ง อันจำะนำาไปสุ่้การปฏิิบัติหน้าที�โดยยึดถ่อหลั่กจำริยธัรรมโดย

เคร่งครัด ยกตัวอย่างการปรับตัวของหน่วงงานทหารทั�วโล่กคำาว่า “IO” (Information 

Operation) หร่อ “ปฏิิบัติการข่าวสุาร” ได้ถ้กนำามาใช้เป็นกล่ยุทธิั�ชิงความได้เปรียบ

ในการรบหร่อการทำาสุงครามแทนที�ร้ปแบบการรบในอดีต หน่วยงานทหารใน

ปัจำจุำบันรวมถึงหน่วยงานภัาครัฐอ่�นๆ หร่อแม้แต่ภัาคธุัรกิจำเองก็ได้เริ�มให้ความสุนใจำ

เร่�องการปฏิิบัติการข่าวสุารมากขึ�นเพ่�อชิงความได้เปรียบในเชิงโฆษณา หร่อภัาพ

ลั่กษณ์ของการพัฒินาองค์กรในระยะยาว สุ่�อสัุงคมออนไล่น์ก็ได้กล่ายเป็นหนึ�งเคร่�อง

ม่อที�สุำาคัญในการปฏิิบัติการ IO มากยิ�งขึ�นเร่�อย ๆ

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อสุร้างความตระหนักร้้แล่ะความเข้าใจำให้กับเจ้ำาหน้าที�รัฐในประเด็นการใช้

จำริยธัรรมอย่างถ้กต้องเหมาะสุมในการปฏิิบัติหน้าที�ให้กับประชาชนในสัุงคม

๒. เพ่�อให้เจ้ำาหน้าที�รัฐได้เข้าใจำถึงสุภัาพปัญหาการทำางานร่วมกันกับประชาชนอย่าง

แท้จำริง เพ่�อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจำหร่อความขัดแย้งระหว่างเจ้ำา

หน้าที�รัฐแล่ะประชาชนอย่างยั�งย่น 

๓. เพ่�อให้เกิดความร่วมม่อระหว่างเจ้ำาหน้าที�รัฐแล่ะภัาคประชาชนในการป้องกัน

ปัญหาความขัดแย้งที�เกิดขึ�น แล่ะรักษาความสุงบเรียบร้อยในสัุงคม
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ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. การจัำดประชุมหร่อสัุมมนาร่วมกันระหว่างเจ้ำาหน้าที�รัฐกับผู้้้แทนชุมชน หร่อ

ประชาชนในพ่�นที�เพ่�อรับฟังปัญหาที�เกิดขึ�นจำริงในสัุงคมแล่ะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกับหน่วยงานอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้องอันจำะนำาไปสุ่้ความเข้าใจำซึื่�งกันแล่ะกันทั�ง

สุองฝ่่าย การให้เกียรติซึื่�งกันแล่ะกัน เพ่�อสุ่งผู้ล่ให้เกิดการพัฒินาด้านจำริยธัรรมของ

เจ้ำาหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติต่อไปในอนาคต

๒. สุนับสุนุนการจัำดกิจำกรรมต่างๆ ของประชาชนในมิติที�สุามารถกระทำาได้ เช่น 

สุนับสุนุนประชาชนในการจัำดงานเทศกาล่ต่างๆ อย้อ่ย่างสุมำ�าเสุมอ

๓. เพิ�มช่องทางการสุ่�อสุารระหว่างรัฐแล่ะประชาชนมากขึ�น การพัฒินากระบวนการ

ด้านการประชาสุัมพันธ์ั การเพิ�มช่องทาง หร่อกระจำายข้อม้ล่ข่าวสุารตามความเป็น

จำริง ไม่บิดเบ่อน ตรงไปตรงมาให้กับประชาชนได้รับร้้มากขึ�น เพ่�อพัฒินาภัาพลั่กษณ์

การทำางานของข้าราชการ จำากความก้าวหน้าของเทคโนโล่ยีด้านสุ่�อสัุงคมออนไล่น์

ได้กล่ายมาเป็นเคร่�องม่อกระจำายข้อม้ล่ข่าวสุารได้รวดเร็ว ประกอบกับการทำางาน

ของภัาครัฐจำำาเป็นจำะต้องมีความโปร่งใสุมากขึ�น หน่วยงานรัฐจึำงควรเพิ�มช่องทาง

สุ่�อสุารโดยตรงกับประชาชนมากขึ�น โดยเฉพาะผู้่านช่องทางสุ่�อสัุงคมออนไล่น์ช่อง

ทางต่างๆ เช่นการจัำดทำา YouTube Channel ของตนเอง นำาเสุนอการปฏิิบัติงาน

ภัายใต้แนวคิด “กล้่าตัดสิุนใจำแล่ะกระทำาในสิุ�งที�ถ้กต้องชอบธัรรม” เป็นต้น
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SOCIAL RESPONSIBILITY



คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

๔
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๔ นี�ประยุกต์จำากกิจำกรรมการฝ่ึกอาชีพให้ผู้้้ต้องขังแล่ะผู้้้พ้นโทษ

ของกระทรวงยุติธัรรม ซึื่�งแรงขับเคล่่�อนของประเทศชาติสุ่วนหนึ�งนั�นอาจำเคยเล่่อก

เสุ้นทางที�พล่าดพลั่�งไปบ้าง เน่�องมาจำากข้อกำาจัำดแล่ะความจำำาเป็นหล่ายอย่างในชีวิต 

ภัายหลั่งจำากการปล่ดปล่่อยตัวผู้้้กระทำาผิู้ด ผู้้้กระทำาผิู้ดหล่ายคนที�ถ้กคุมขังอย้่ภัายใน

เร่อนจำำา เม่�อพ้นโทษออกมาแล้่วมีบางสุ่วนที�พร้อมจำะกลั่บตัวเป็นคนดีแล่ะพร้อมเริ�ม

ต้นชีวิตใหม่  แต่หากยังขาดโอกาสุแล่ะองค์ความร้้ที�จำะสุามารถก้าวไปให้ถึงจุำดมุ่ง

หมายนั�น เช่นเดียวกับอีกหล่ายคนที�เม่�อต้องการเริ�มต้นเสุ้นทางอาชีพใหม่ แต่เม่�อ

หนทางนั�นยากเกินจำะไปถึงก็ล้่มเลิ่กกล่างคันแล่ะหันกลั่บไปสุ่้เสุ้นทางเดิมที�ง่ายกว่า 

แต่ต้องเสีุ�ยงที�จำะกลั่บไปสุ่้วังวนการกระทำาผิู้ดเดิม ๆ ดังนั�น จำากการเล็่งเห็นถึงความ

สุำาคัญของการสุนับสุนุนแล่ะสุ่งเสุริมโอกาสุทางอาชีพให้แก่กลุ่่มผู้้้ต้องขังที�กำาลั่งจำะ

พ้นโทษ จึำงเป็นที�มาของกิจำกรรมเพ่�อสัุงคมบนพ่�นฐานของความต้องการช่วยเหล่่อ

ชุมชน ให้มีโอกาสุที�จำะเข้าถึงองค์ความร้้ต่าง ๆ ที�จำะสุามารถนำาไปใช้เพ่�อเริ�มต้นอาชีพ

ใหม่ เพ่�อชีวิตใหม่ รวมไปถึงโอกาสุในการเข้าถึงสิุทธิัขั�นพ่�นฐานที�ควรจำะได้รับอย่าง

เท่าเทียมกับคนทั�วไปในสัุงคม ซึื่�งต้องเป็นอาชีพที�สุุจำริตแล่ะไม่เบียดเบียนผู้้้อ่�น 

ด��นท่ี่� ๔ คิดถึงปรั้ะโยชน์ส่ิวนรั้วมม�กกว่�ปรั้ะโยชน์ส่ิวนต้ิว 

      และม่จิัติสิ�ธิ์�รั้ณะ
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กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคลและรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

 ในกิจำกรรมการฝึ่กอาชีพให้ประชาชนนี�จำะไม่มีการแบ่งแยกกิจำกรรมออกเป็น

ระดับบุคคล่แล่ะระดับผู้้้บริหาร โดยเน้นให้มีการปฏิิบัติงาน วางแผู้นการดำาเนินงาน

ร่วมกัน ทั�งในระดับผู้้้นำาองค์กรแล่ะข้าราชการทุกคนในหน่วยงาน กิจำกรรมในด้านนี� 

ผู้้้นำากิจำกรรมจำะเข้าสุ่้บทบาทการเป็นวิทยากรในการออกไปถ่ายทอดองค์ความร้้ใน

ด้านทักษะอาชีพในคนในชุมชน หร่อเป็นวิทยากรให้ความร้้ด้านต่างๆให้แก่เด็กแล่ะ

เยาวชน

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. ประชาชนมีโอกาสุเข้าถึงองค์ความร้้ในการประกอบอาชีพ

 ๒. เด็กแล่ะเยาวชนเข้าถึงองค์ความร้้ที�เป็นประโยชน์

 ๓. ข้าราชการมีจิำตสุารธัารณะคิดถึงประโยชน์สุ่วนรวมมากกว่าประโยชน์

      สุ่วนตัว

 ๔. ยกระดับความสัุมพันธ์ัระหว่างข้าราชการแล่ะประชาชนในพ่�นที�

ส่ิ�อ ว้สิดุ อุปกรั้ณ์และแหล่งเร่ั้ยนร้ั้�อ่�น ๆ

 ๑. กระดาษฟลิ่ปชาร์ท จำำานวน ๑ แผู่้น/กลุ่่ม 

 ๒. ปากกาเคมี จำำานวน  ๒-๔ ด้าม/กลุ่่ม

 ๓. แบบประเมินผู้ล่งานแล่ะแบบสัุงเกตพฤติกรรม
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ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. ผู้้้นำากิจำกรรมวางแผู้น เตรียมการ แบ่งหน้าที�รับผิู้ดชอบการจัำดกิจำกรรมในร้ป

แบบกิจำกรรม โดยกำาหนดเวล่าในการดำาเนินกิจำกรรม อย่างน้อยสัุปดาห์ล่ะ ๑ ครั�ง 

พร้อมจัำดเตรียมวัสุดุอุปกรณ์ สุ่�อการสุอน แล่ะเกณฑ์์การประเมิน

๒. ให้มีการจัำดเตรียมสุมาชิกในชุมชนออกเป็นกลุ่่มตามความถนัดของสุมาชิก เพ่�อ

เตรียมความพร้อมให้กลุ่่มอาสุาสุมัครที�จำะเข้าไปถ่ายทอดความร้้ทางทักษะอาชีพ 

ระยะเวล่าในการฝึ่กอบรมทักษะอาชีพขึ�นอย้่กับความเหมาะสุมของประเภัทของ

ทักษะอาชีพนั�นๆ
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ผู้้้นำากิจำกรรมกล่่าวต้อนรับ แนะนำากิจำกรรมแล่ะวัตถุประสุงค์ในการดำาเนินกิจำกรรม

ของกิจำกรรม“ทักษะของฉัน” ซึื่�งตัวอย่างการดำาเนินกิจำกรรมจำะถ้กแบ่งออกเป็น ๒ 

ช่วงดังต่อไปนี�

ช่วงที� ๑ เพ่�อให้ผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมตระหนักถึงการร้้จัำกจุำดแข็งของตนเอง แล่ะสุามารถ

เรียนร้้ทักษะใหม่ๆ เพ่�อนำาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต ให้หัวหน้าแต่ล่ะ

กลุ่่มรับอุปกรณ์ พร้อมตรวจำสุอบรายการแล่ะจำำานวนให้ครบตามที�กำาหนด ผู้้้นำา

กิจำกรรมชี�แจำงการปฏิิบัติกิจำกรรมแล่ะเง่�อนไขดังนี�

นำากระดาษฟลิ่ปชาร์ทที�ได้มา ขีดเสุ้นแบ่งออกเป็น ๒ ฝั่�ง โดยแบ่งเป็นฝั่�งสุำาหรับให้

สุมาชิกในกลุ่่มเขียนจุำดแข็งที�ตนเองมี แล่ะอีกฝั่�งสุำาหรับให้สุมาชิกเขียนทักษะที�คิดว่า

จำะสุามารถเรียนร้้เพ่�อต่อยอดมาจำากจุำดแข็งที�จำนเองมีได้ ในระยะเวล่า ๑๐ นาที แรก

ของกิจำกรรม ให้สุมาชิกทุกคนในกลุ่่มช่วยกันคิดจุำดแข็งของตนเอง หร่อจุำดแข็งที�คิด

ว่าคนในชุมชนมี อาทิ การทำาอาหาร การทำางานฝี่ม่อ การมีความคิดสุร้างสุรรค์ หร่อ

จุำดแข็งทางด้านความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น ต่อมาในระยะเวล่า ๑๐ นาทีที�

เหล่่อของกิจำกรรม ให้สุมาชิกทุกคนในกลุ่่มช่วยกันคิดหาทักษะหร่อวิชาชีพที�สุามารถ

จำะนำามาต่อยอดให้แก่ตนเองหร่อเพ่�อนสุมาชิกในกลุ่่ม ที�เขียนไว้เอาในครึ�งแรกของ

กิจำกรรม อาทิ การประกอบอาหาร อบขนม ปล้่กผัู้ก เลี่�ยงปล่า ทำาเคร่�องจัำกรสุาน ทำา

ไม้กวาดทางมะพร้าว หร่อการทำางานฝี่ม่อต่าง ๆ  เป็นต้น โดยต้องคำานึงถึงความเป็น

ไปได้ในพัฒินาไปเป็นทักษะทางอาชีพของตนเองในอนาคต นำาเอาความถนัดของ

ตนเองมาเป็นจุำดแข็งในการเช่�อมโยงเข้ากับทักษะที�จำะสุามารถเรียนร้้หร่อพัฒินาเพ่�อ

ต่อยอดได้ต่อไป

ให้หัวหน้ากลุ่่มหร่อตัวแทนแต่ล่ะกลุ่่มออกมาพ้ดสุรุปเปรียบเทียบถึงความเป็นไป

ได้ที�จำะสุร้างอาชีพใหม่ๆ ให้แก่สุมาชิกกลุ่่มแต่ล่ะคน โดยต้องมีความเหมาะสุมแล่ะ
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สุอดคล้่องกับสุถานการณ์ในช่วงเวล่าปัจำจุำบันผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมร่วมกันอภิัปรายความ

ร้้ ประสุบการณ์ ผู้ล่ลั่พธ์ั แล่ะความแตกต่างที�ได้จำากการพยายามมองหาขุดแข็งแล่ะ

ความถนัดของตนเอง ในการพัฒินาไปเป็นทักษะที�สุามารถนำาไปประกอบอาชีพได้ 

ผู้้้นำากิจำกรรมสุรุปเพิ�มเติมเกี�ยวกับการตระหนักถึงการร้้จัำกจุำดแข็งของตนเอง ต่อ

ความสุามารถในการเรียนร้้ทักษะใหม่ๆ เพ่�อนำาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไปใน

อนาคต เพ่�อเป็นก้าวแรกของการเริ�มต้นอาชีพใหม่ รวมทั�งให้สุามารถช่วยเหล่่อ

ตนเองแล่ะสุมาชิกในครอบครัวได้ต่อไป

ช่วงที� ๒ เพ่�อเข้าสุ่้กิจำกรรมการฝึ่กทักษะอาชีพเบ่�องต้นให้แก่ชุมชน ผู้้้นำากิจำกรรม

ชี�แจำงการปฏิิบัติกิจำกรรมแล่ะเง่�อนไขของกิจำกรรม “ทักษะของฉัน” ช่วงที� ๒ ดังนี�

ผู้้้นำากิจำกรรมแบ่งกลุ่่มผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมออกตามประเภัทความถนัดที�ได้มาจำากการ

เข้าร่วมกิจำกรรมที�ช่วงที� ๑ โดยอาจำแบ่งออกเป็น การประกอบอาหาร ช่างไม้ งาน

ฝี่ม่อ/งานจัำกรสุาน การทำาเคร่�องหอม การปล้่กผัู้ก/เลี่�ยงปล่า เป็นต้น

ผู้้้นำากิจำกรรมแต่ล่ะกลุ่่มอาชีพใช้เวล่าในการสุอนทักษะอาชีพขั�นพ่�นฐาน ระยะเวล่า

ประมาณ ๒ ชั�วโมง เพ่�อให้ผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมแต่ล่ะกลุ่่มอาชีพ ได้มีโอกาสุเห็นถึง

การนำาความถนัดของตนไปต่อยอดใช้กับทักษะอาชีพที�เป็นไปได้แล่ะเหมาะสุม ผู้้้นำา

กิจำกรรมกระตุ้นให้ผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นในการต่อยอดไปสุ่้

อาชีพต่างๆ ที�ได้จำากทักษะขั�นพ่�นฐานเหล่่านี� เพ่�อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดความคิด

ริเริ�มสุร้างสุรรค์ในการประยุกต์ให้ทักษะอาชีพต่างๆ ให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์โล่ก

ในปัจำจุำบัน เพ่�อเป็นการให้ผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมได้มาอาชีพที�ยั�งย่นอย่างแท้จำริง ไม่ใช่

เพียงแต่อาชีพที�บุคคล่ภัายนอกคาดหวังให้เป็นไป

ให้หัวหน้ากลุ่่มหร่อตัวแทนแต่ล่ะกลุ่่มของการฝ่ึกอบรมทักษะอาชีพออกมาพ้ดสุรุป

เปรียบเทียบการเรียนร้้ของกลุ่่มของตนเพ่�อเป็นการแล่กเปลี่�ยนองค์ความร้้แล่ะความ

คิดริเริ�มสุร้างสุรรค์ระหว่างกัน ผู้้้ เข้า ร่วมกิจำกรรมร่วมกันอภิัปรายความร้้ 

ประสุบการณ์ ผู้ล่ลั่พธ์ั แล่ะความแตกต่างที�ได้จำากแต่ล่ะของการฝึ่กอบรมทักษะ
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อาชีพของกลุ่่มตนเอง เพ่�อให้เกิดความเข้าใจำในการต่อยอดความถนัดไปสุ่้ทักษะ

อาชีพ รวมไปถึงข้อจำำากัดที�อาจำเกิดขึ�นได้เพ่�อต้องนำาไปปรับใช้ในชีวิตจำริงอันจำะ

เป็นการสุามารถพัฒินาต่อยอดองค์ความร้้ต่อไป ผู้้้นำากิจำกรรมสุรุปเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

ผู้ล่ลั่พธ์ัเชิงบวก ไปจำนถึงข้อจำำากัด ที�จำะสุามารถเกิดขึ�นได้จำากการพยายามนำาเอา

ทักษะความร้้เหล่่านี�ไปสุร้างอาชีพในชีวิตจำริง เพ่�อร่วมกันหาแนวทางที�ดีที�สุุดในการ

ช่วยให้ผู้้้เข้าร่วมกิจำกรรมเหล่่านี�ได้สุามารถมีอาชีพที�ยั�งย่น โดยเหมาะสุมกับ

สุถานการณ์ในปัจำจุำบัน 

โครั้งก�รั้เด็กและเย�วชนสิดใสิ

เป็นกิจำกรรมที�มุ่งเน้นไปที�การป้องกันกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชนที�มีความเสีุ�ยงในการกระ

ทำาความผิู้ด โดยให้ความสุำาคัญไปที�กลุ่่มเสีุ�ยงที�จำะมีโอกาสุในการกระทำาผิู้ดใน

อนาคต ข้าราชการแต่ล่ะหน่วยงานสุามารถเล่่อกโรงเรียนที�อย้่ในพ่�นที�ของหน่วยงาน 

แล่ะประสุานเข้าไปทำากิจำกรรมกับโรงเรียน โดยเน้นการจัำดกิจำกรรมให้ความร้้ในเร่�อง

ความเสีุ�ยงในการใช้สุารเสุพติด ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ แล่ะ

การล่ักขโมย โดยจำะจัำดการหาอาสุาสุมัครในการสุร้างความตระหนักร้้แล่ะแสุดงให้

เห็นถึงผู้ล่กระทบของพฤติกรรมที�มีความรุนแรงเหล่่านี� ล่งไปตามโรงเรียน ชุมชน 

แล่ะพ่�นที�ความเสีุ�ยงต่าง ๆ เพ่�อให้เด็กแล่ะเยาวชนได้ตระหนักถึงความสุำาคัญในการ

เล่่อกทางเดินชีวิตในช่วงหัวเลี่�ยวหัวต่อ อันเป็นจุำดพลิ่กพันที�สุำาคัญในชีวิต
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โครั้งก�รั้สิอนภ์�ษั�ต่ิ�งปรั้ะเที่ศ

จำากการเล็่งเห็นถึงความสุำาคัญของทักษะทางด้านการใช้ภัาษาอ่�นๆ ในการสุ่�อสุาร จึำง

เป็นที�มาของโครงการด้านภัาษาต่างประเทศ ด้วยตระหนักว่าการใช้ภัาษาอังกฤษที�

เป็นภัาษาสุากล่ที�สุำาคัญทั�วโล่ก โดยจำะทำาการคัดเล่่อกอาสุาสุมัครในหน่วยงานที�

สุามารถถ่ายทอดการเรียนการสุอนภัาษาอังกฤษ ให้ได้ล่งไปสุอนภัาษาในโรงเรียน

แล่ะชุมชน เพ่�อให้เด็กแล่ะเยาวชนเหล่่านี�ได้มีโอกาสุมากยิ�งขึ�นในการเข้าถึงโอกาสุ

ทางการศึกษาอ่�นๆ ต่อไป โดยในอนาคตอาจำมีการต่อยอดไปสุ่้ภัาษาที�สุามที�จำำาเป็น 

อาทิ ภัาษาจีำน ภัาษาญี�ปุ่น หร่อภัาษาฝ่รั�งเศสุ เป็นต้น
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โครั้งก�รั้พ้ิฒน�ผู้ลิติภ้์ณฑ์์ที่�งก�รั้เกษัติรั้

ไม่ว่าโล่กในยุคสุมัยโล่กาภิัวัตน์นี�จำะหมุนไปเร็วเพียงใด แต่ปฏิิเสุธัไม่ได้เล่ยว่ากล่ไก

สุำาคัญที�ขับเคล่่�อนประเทศเรานั�น ค่อ การที�ประเทศไทยของเรานี�ยังเป็นประเทศ

เกษตรกรรม ซึื่�งจุำดแข็งอย่างหนึ�งของประเทศเรายังเป็นผู้ล่ผู้ลิ่ตทางเกษตรกรรมอัน

หล่ากหล่ายแล่ะอุดมสุมบ้รณ์ที�อีกหล่ายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเทียบ

ไม่ได้ ดังนั�นการที�กลุ่่มชาวบ้านแล่ะกลุ่่มเกษตรกรจำะต้องมีโอกาสุเข้าถึงองค์ความร้้

ด้านเทคโนโล่ยีการเกษตรใหม่ๆ รวมไปถึงองค์ความร้้ด้านการแปรร้ปผู้ล่ผู้ลิ่ต การ

ออกแบบผู้ลิ่ตภััณฑ์์ แล่ะกล่ไกทางการตล่าดนั�นจึำงเป็นเร่�องสุำาคัญ เพ่�อให้กลุ่่มบุคคล่

ที�ทรงคุณค่าของประเทศเหล่่านี�ได้มีโอกาสุในการต่อยอดธุัรกิจำพ่�นบ้านของตนเอง 

แล่ะไม่ถ้กเอารัดเอาเปรียบโดยกลุ่่มผู้้้ล่งทุนต่างชาติหร่อกลุ่่มพ่อค้าคนกล่าง ดังนั�นจึำง

เป็นเร่�องจำำาเป็นอย่างมากที�เราจำะตระหนักถึงการนำาโอกาสุทางความร้้เหล่่านี�ออกไป

เผู้ยแพร่อย่างเท่าเทียม โดยการจัำดกลุ่่มอาสุาสุมัครจำากข้าราชการแล่ะผู้้้ทรงคุณวุฒิิ

ทางด้านการเกษตรกรรมกระจำายออกไปให้ความร้้แก่ชาวบ้านแล่ะเกษตรกรเหล่่านี�

อย่างทั�วถึง รวมทั�งการระดมทุนเพ่�อเป็นทุนจัำดตั�งสุหกรณ์ทางการเกษตรเพ่�อการ

หมุนเวียนทางเม็ดเงินแก่กลุ่่มเกษตรกรในระดับชุมชนอีกด้วย



สำ�นักง�น ก.พ. และสำ�นักง�นศูนย์วิจัยและใหค้ำ�ปรึกษ�แหง่มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

67

  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

สุำาหรับกิจำกรรมการสุ่�อสุารองค์กรแล่ะการสุ่งเสุริมระบบนิเวศทางจำริยธัรรมเป็นการ

ให้ทุนการศึกษากับเด็กแล่ะเยาวชนโดยอาศัยเงินปันผู้ล่จำากสุหกรณ์ออมทรัพย์ของ

ข้าราชการแต่ล่ะหน่วยงาน กิจำกรรมนี�เป็นกิจำกรรมมุ่งหวังเพ่�อช่วยเหล่่อเด็กแล่ะ

เยาวชนที�ด้อยโอกาสุทางการศึกษาให้มีโอกาสุได้รับการศึกษาที�ดีต่อไป ไม่ว่าจำะ

เป็นกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชนที�พึงจำะได้โอกาสุทางการศึกษาขั�นพ่�นฐาน แต่ยังขาดโอกาสุ

ในการเข้าถึงการศึกษาขั�นพ่�นฐานเหล่่านั�น ไม่ว่าจำะเป็นเด็กแล่ะเยาวชนที�อาศัยอย้่ใน

ครอบครัวที�มีความยากจำน อย้่ในถิ�นทุรกันดาร หร่อเด็กที�อย้่ตามขอบตะเข็บ

ชายแดน เป็นต้น โดยทางหน่วยงานราชการจำะดำาเนินการช่วยเหล่่อในสุ่วนของค่าใช้

จ่ำายที�จำำาเป็น อาทิ ค่าใช้จ่ำายทางการศึกษาเล่่าเรียน ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมไป

ถึงค่าเคร่�องแบบการศึกษา เป็นต้น อีกสุ่วนหนึ�งค่อกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชนที�จำบการ

ศึกษาจำากระดับการศึกษาขั�นพ่�นฐานตามรัฐกำาหนดแล่้ว แต่เป็นกลุ่่มเรียนดีแล่ะมี

แนวโน้มที�จำะสุามารถนำาวิชาชีพจำากการศึกษาต่อเฉพาะทางไปใช้ต่อยอดเพ่�อพัฒินา

ประเทศชาติได้ต่อไป 



ACHIEVEMENT



มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

๕
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๕ นี�เป็นตัวอย่างกิจำกรรมที�ข้าราชการสุ่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีอย้แ่ล้่ว

นั�นค่อกิจำกรรม ๕สุ เดิม แต่ความเป็นจำริงแล้่วการประยุกต์ใช้กิจำกรรม ๕สุ ใน

ประเทศไทยที�ผู่้านมานั�น มีการนำามาใช้ผิู้ดร้ปแบบ กล่่าวค่อมีการแปล่ สุ ที� ๔ ผิู้ด

พล่าด ซึื่�งจำากเดิมเราจำะคุ้นชินกับ สุ ที� ๔ ซึื่�งค่อ สุุขลั่กษณะ แต่แท้จำริงแล้่ว สุ ที� ๔ 

นั�น แปล่มาจำากคำาว่า 清潔 Seikiso (เซื่เคทซึื่) ซึื่�งมีแนวทางการปฏิิบัติค่อ การทำาให้ 

สุ ทั�งสุามข้อที�ผู่้านมาสุำาเร็จำ จำนเกิดเป็นมาตรฐานใหม่ของหน่วยงานหร่อองค์กรขึ�น 

แล่ะเพ่�อให้หน่วยงานอ่�นหร่อองค์กรอ่�นเห็นถึงแบบอย่างที�ดีของการปฏิิบัติตาม ๓สุ 

ที�ผู่้านมา เช่นเดียวกัน ในภัาษาอังกฤษ สุ ล่ำาดับที� ๔ ดังกล่่าวนั�นถ้กแปล่เป็นภัาษา

อังกฤษโดยใช้คำาว่า Standardizing ซึื่�งแปล่ตรงตัวเป็นภัาษาไทยได้ว่า “สุร้างมาตรฐาน” 

ซึื่�งจำะถ้กใช้ในตัวอย่างกิจำกรรมที�จำะกล่่าวในด้านนี�

การประยุกต์ใช้ ๕สุ ในมุมมองการมุ่งผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงานนั�นไม่ใช่เพียงการนำาไปใช้ใน

การปรับปรุงภ้ัมิทัศน์หร่อการทำาความสุะอาดอย่างเดียว แต่ยังหมายความรวมถึง

การประยุกต์ใช้ในร้ปแบบอ่�นเช่น “สุะสุาง” สุามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการทบทวน

กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานที�ล้่าหลั่ง นำามาสุ่้การการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ

ของหน่วยงานให้เป็นปัจำจุำบันเพ่�อจุำดประสุงค์ในการยกระดับผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงานใน

หน่วยงาน แล่ะยังหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล่ ตัดหน่วย

งานที�ไม่มีความจำำาเป็นออก เพ่�อความคล่่องตัวในการบริหารงาน เป็นต้น “สุะดวก” 

ด��นท่ี่� ๕  มุ่งผู้ลส้ิมฤที่ธิิ์�ขีองง�น
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ยังหมายความรวมถึงการนำาเอาเทคโนโล่ยีมาใช้ในการทำางาน เช่น การนำาเอาระบบ 

Government e-Service มาประยุกต์ใช้เพ่�อบรรลุ่เป้าหมายการให้บริการสุาธัารณะ

ที�สุะดวกแล่ะรวดเร็ว ก่อให้เกิดการมีสุ่วนร่วมของภัาคประชาสัุงคม ปรับปรุงคุณภัาพ

บริการให้ดีขึ�น ทำาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดความคล่่องตัวในการ

บริหารงาน แล่ะสุามารถนำาข้อม้ล่ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสิุนใจำเชิงนโยบายได้
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หล้กก�รั้และเหตุิผู้ล

ประเทศญี�ปุ่นที�ได้ริเริ�มนำาแนวคิดนี�มาใช้อย่างชัดเจำน โดยเริ�มต้นจำากความไม่ได้ตั�งใจำ

โดยตรง แต่เกิดขึ�นมาหลั่งจำากที�ประเทศญี�ปุ่นแพ้สุงครามโล่กครั�งที� ๒ โดยกองกำาลั่ง

ฝ่่ายสัุมพันธัมิตรภัายใต้การนำาของประเทศสุหรัฐอเมริกาได้เข้ายึดครองญี�ปุ่น ซึื่�งใน

ขณะนั�นญี�ปุ่นบอบชำ�าจำากการตกเป็นผู้้้แพ้สุงคราม สุ้ญเสุียทรัพยากรแล่ะบุคล่ากร

ต่างๆ ไปเป็นจำำานวนมาก สุ่งผู้ล่ให้คุณภัาพการผู้ลิ่ตสิุนค้าต่างๆ ของประเทศญี�ปุ่น

ตกตำ�าล่ง โดยเฉพาะชิ�นสุ่วนอุปกรณ์รถยนต์แล่ะชิ�นสุ่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมที�จำำา

ต้องผู้ลิ่ตเพ่�อสุ่งไปยังประเทศสุหรัฐอเมริกานั�นด้อยประสิุทธิัภัาพถึงขนาดที�ไม่

สุามารถนำาไปใช้ได้อย่างสุมบ้รณ์ ประเทศสุหรัฐอเมริกาซึื่�งมีความจำำาเป็นจำะต้องพึ�ง

พิงประเทศญี�ปุ่นในการผู้ลิ่ตชิ�นสุ่วนดังกล่่าว จึำงจำำาเป็นจำะต้องสุ่งผู้้้เชี�ยวชาญแล่ะให้

ความร้้ในเร่�องการควบคุมคุณภัาพสิุนค้า (Quality Control: QC) ซึื่�งนับว่าเป็นเร่�อง

ใหม่สุำาหรับชาวญี�ปุ่นที�ไม่เคยมีกระบวนการควบคุมคุณภัาพสิุนค้ามาก่อน อย่างไร

ก็ตามกระบวนการนี�กลั่บกล่ายเป็นที�สุนใจำจำากผู้้้ประกอบการในภัาคธุัรกิจำ แล่ะเริ�มมี

การเรียนร้้กันอย่างจำริงจัำงเพ่�อยกระดับแล่ะพัฒินาคุณภัาพสิุนค้าของตน โดยเริ�ม

ตั�งแต่กระบวนการการออกแบบ การวิจำัย การผู้ล่ิต การจำำาหน่าย แล่ะการบริหาร 

ซึื่�งนับเป็นการยกระดับแล่ะเพิ�มประสิุทธิัภัาพให้กับการทำางานแล่ะสุร้างผู้ล่กำาไรให้

องค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเรียกว่าหลั่กการ ๕S 

การนำาหลั่กการของ ๕สุ มาใช้กับระบบราชการไทย จำากหนังสุ่อสุำานักเล่ขาธิัการ

คณะรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล่ ที� นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๕ ล่งวันที� ๓ พฤศจิำกายน ๒๕๔๑ 

ให้ความเห็นชอบกับสุำานักงาน ก.พ.เร่�อง การดำาเนินการพัฒินาระบบมาตรฐานของ

ไทยด้านการจัำดการแล่ะสัุมฤทธิั�ผู้ล่ของงานภัาครัฐ (P.S.O.= Thailand International 

Public Sector Standard Management  System and Outcomes) โดยกำาหนด
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เป็นนโยบายให้สุ่วนราชการต่างๆ แล่ะรัฐวิสุาหกิจำ ดำาเนินการกิจำกรรม  ๕สุ ก่อนการ

พัฒินาสุ่้มาตรฐาน P.S.O. นับว่าเป็นการนำาหลั่กการของ ๕สุ ใช้กับระบบราชการไทย

เป็นยุคแรก โดยเป็นการดำาเนินการที�ถ้กต้องด้วยการกระตุ้น กิจำกรรมกลุ่่มแบบง่ายๆ 

ด้วยเหตุนี�หนังสุ่อค่้ม่อกิจำกรรมฉบับนี� จึำงได้พัฒินาขึ�น เพ่�อใช้เป็นแนวทางแก่

ข้าราชการไทยที�สุนใจำจำะได้ศึกษาทำาความเข้าใจำ แล่ะนำาไปเป็นแนวทางในการ

ดำาเนินกิจำกรรมนี�ต่อไป ซึื่�งการดำาเนินกิจำกรรม ๕สุ จำะเป็นวิธีัหนึ�งที�ช่วยปล้่กฝั่งความ

ตระหนักของข้าราชการแล่ะประชาชนชาวไทยในเร่�องการพัฒินาคุณภัาพของการ

ทำางาน มุ่งผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงาน การจัำดการให้มีระเบียบ สุะอาดแล่ะช่วยเหล่่อซึื่�งกัน

แล่ะกัน อันเป็นการสุร้างความสุามัคคีแล่ะยกระดับการบริการของข้าราชการไทย

  กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล 

ในระดับบุคคล่ตัวอย่างการปฏิิบัติกิจำกรรมค่อการปฏิิบัติใน สุ ที� ๑ - ๓ ได้แก่ “สุะสุาง” 

“สุะดวก” แล่ะ “สุะอาด” โดยผู้้้นำากิจำกรรมจำะต้องอธิับายความสุำาคัญของการจัำด

ระเบียบระบบราชการไทยด้วยหลั่กการแล่ะแนวคิดของทั�ง ๓สุ ดังต่อไปนี�

สุะสุาง(Seiri) หมายถึง การสุำารวจำจัำดการแล่ะแยกให้จัำดเจำน ระหว่างสิุ�งของที�จำำาเป็น

ต่อการใช้งานแล่ะสิุ�งของที�ไม่จำำาเป็นต่อการใช้งานออกจำากกันอย่างเด็ดขาด โดยแยก

เป็นหมวดเป็นหม่้ให้ชัดเจำน แล่ะพิจำารณาเพ่�อขจัำดหร่อกำาจัำดสิุ�งของที�ไม่จำำาเป็นออก

ไปจำากพ่�นที�ที�รับผิู้ดชอบ เช่น ก่อนเลิ่กงานทุกครั�งโต๊ะทำางานจำะต้องว่างเปล่่า เพ่�อที�

ในวันรุ่งขึ�นหากมีสิุ�งใดปรากฏิบนโต๊ะทำางาน แสุดงว่างสิุ�งนั�นค่อสิุ�งใหม่ ซึื่�งจำะทำาให้

การทำางานหร่อการหยิบฉวยสิุ�งของที�จำำาเป็นมาใช้งานได้รวดเร็วยิ�งขึ�น ซึื่�งหาก

พิจำารณาโดยคร่าวๆ อาจำเห็นแต่เพียงว่าเป็นการกำาจัำดสิุ�งปฏิิก้ล่หร่อสิุ�งของที�ไม่

จำำาเป็นทิ�งไปหร่อนำาไปรีไซื่เคิล่เท่านั�น แต่แท้ที�จำริงแล้่วการสุะสุางเป็นการกำาจัำด
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เฉพาะสิุ�งของที�ไม่มีความจำำาเป็นออกไปให้หมดสิุ�น แล่ะแบ่งหมวดหม่้สิุ�งของแต่ล่ะ

ประเภัทให้ชัดเจำน ดังนั�นหากได้กระทำาตามขั�นตอนแล่ะวัตถุประสุงค์ของการสุะสุาง

แล้่ว ผู้ล่ลั่พธ์ัแรกที�จำะปรากฏิค่อ การมีพ่�นที�ว่าง (Space) เพิ�มมากขึ�นในการจัำดเก็บ

สิุ�งของหร่อใช้ประโยชน์อย่างอ่�น สุ่วนในสิุ�งของที�ถ้กกำาจัำดก็สุามารถนำาไปขายเพ่�อให้

ได้เงินกลั่บค่นหร่อนำาไปรีไซื่เคิล่เพ่�อใช้ประโยชน์ได้อีกครั�ง เป็นต้น

สุะดวก (Seiton) หมายถึง การจัำดวางของที�จำำาเป็นหร่อเป็นประโยชน์ในการทำางาน 

ต่อการใช้งานหร่อเป็นประโยชน์ในการปฏิิบัติงานให้เป็นระบบระเบียบ แล่ะง่ายต่อ

การนำาไปใช้งานหร่อง่ายต่อการปฏิิบัติงาน เป็นขั�นตอนที�สุองต่อเน่�องจำากการสุะสุาง 

กล่่าวค่อ เป็นขั�นตอนที�ดำาเนินการจำัดระเบียบสิุ�งของให้มีระบบระเบียบโดยจัำดหมวด

หม่้ของสิุ�งของใช้ ยกตัวอย่างเช่น ประเภัทของที�ใช้บ่อยให้เอาไว้ใกล้่ๆ ตัว หร่อไล่่ล่ะ

ดับความสุ้งตำ�าของสิุ�งของเพ่�อให้เกิดความสุะดวกต่อการหยิบใช้ หร่อการติดป้าย

กำากับอธิับายรายล่ะเอียด ซึื่�งเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ�งของการปฏิิบัติตามขั�นตอน

นี� ค่อสิุ�งที�เก็บเอาไว้จำะแล่ด้เป็นระเบียบ หากสุ้ญหายหร่อเคล่่�อนย้ายจำากตำาแหน่ง

เดิมก็จำะสุามารถร้้ได้โดยง่าย 

สุะอาด (Seiso)  หมายถึง การด้แล่รักษาหร่อปัดกวาดเช็ดถ้ ทำาความสุะอาดสุถานที� 

โต๊ะทำางาน อุปกรณ์เคร่�องม่อ เคร่�องใช้ให้สุะอาดแล่ะพร้อมในการในการนำาไปใช้

ปฏิิบัติงานเสุมอ กล่่าวค่อ ความสุะอาดเป็นขั�นตอนการปฏิิบัติที� ๓ ค่อหลั่งจำากเม่�อ

ทำาการสุะสุางแล่ะแบ่งแยกความสุะดวกแล้่ว ซึื่�งขั�นตอนนี�ถ้กใช้เพ่�อด้แล่บำารุงรักษา
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สุถานที�ทำางานอุปกรณ์ เคร่�องม่อเคร่�องใช้ให้พร้อมกับการปฏิิบัติงาน รวมถึงการ

ตรวจำสุอบสุภัาพปัญหาที�เกิดขึ�นหร่อบ่อเกิดของความสุกปรก โดยกำาจัำดของใช้ที�ไม่

จำำาเป็นต่อการปฏิิบัติงานออก เพ่�อให้เกิดความสุะดวกในการใช้งาน ดังนั�นจึำงมักจำะ

เกิดความสัุบสุนระหว่างขั�นตอนการสุะสุางแล่ะสุะอาด การทำาความสุะอาดเป็นขั�น

ตอนที�ควรเกิดขึ�นหลั่งจำากที�สุะสุางเพ่�อให้เกิดความสุะดวกในการใช้สุอยแล้่ว ซึื่�งจำะ

ทำาให้สุถานที�ทำางานน่าอย้่ น่าทำางาน สุร้างสุภัาพแวดล้่อมในการทำางานให้ดีขึ�นสุ่งผู้ล่

ต่อจิำตใจำของคนที�ทำางานให้มีความร้้สึุก สุดช่�น ปล่อดโปร่ง แล่ะมีกำาลั่งใจำที�จำะปฏิิบัติ

งานอย่างเต็มที� 
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จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. อธิับายความสุำาคัญของการจัำดระเบียบระบบราชการไทยด้วยหลั่กการแล่ะ 

      แนวคิด ๓สุ

 ๒. ปล้่กฝั่งจิำตสุำานึกในการเปลี่�ยนแปล่งระบบราชการไทยไปในทิศทางที�ดีขึ�น  

      ด้วยหลั่กการแล่ะแนวคิด ๓สุ 

 ๓. สุามารถนำาหล่ักการแล่ะแนวคิด ๓สุ ไปประยุกต์ใช้อย่างง่ายแต่เกิด 

      ประโยชน์สุ้งสุุดในวิถีชีวิตประจำำาวัน

ส่ิ�อ ว้สิดุ อุปกรั้ณ์และแหล่งเร่ั้ยนร้ั้�อ่�น ๆ

อุปกรณ์ทำาความสุะอาด อาทิ ผู้้าเช็ดม่อ ถุงม่อยาง นำ�ายาทำาความสุะอาด แอล่กอฮอล์่ 

สุำาหรับใช้ในการดำาเนินกิจำกรรมที� ๓ “สุะอาดแล่ะปล่อดโปร่ง” โดยจำำานวนให้ขึ�นอย้่

กับความเหมาะสุมของขนาดของสุถานที�ราชการนั�น ๆ 

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. ผู้้้นำากิจำกรรมวางแผู้น เตรียมการ แบ่งหน้าที�รับผิู้ดชอบการจัำดกิจำกรรมในร้ป

แบบกิจำกรรม จำำานวน ๓ กิจำกรรม ได้แก่ “สุะสุาง” “สุะดวก” “สุะอาด” 

๒. ชี�แจำงวิธีัการแล่ะระยะเวล่าในการดำาเนินกิจำกรรมให้แก่ผู้้้ใต้บังคับบัญชาแล่ะผู้้้

ปฏิิบัติงานของหน่วยงานนั�นๆ โดยหลั่กการเหล่่านั�นต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของ

ผู้้้นำากิจำกรรมที�มอบหมายให้

๓. การดำาเนินกิจำกรรมจำะเริ�มดำาเนินไปโดยพร้อมเพรียงกันในทุกๆ หน่วยงาน โดย

จำะดำาเนินไปทีล่ะกิจำกรรม ไล่่ไปตามล่ำาดับ 
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แนวปฏิิบ้ติิขีองข้ี�นติอน “สิะสิ�ง” 

ก่อนอ่�นผู้้้นำากิจำกรรมควรให้บุคคล่ากรตำารวจำศึกษาระเบียบการจำำาหน่ายเอกสุารเก่า

แล่ะอุปกรณ์สุำานักงานของราชการ จำากนั�นจึำงกำาหนดวันสุะสุางล่่วงหน้าแล้่วแจ้ำงให้

บุคคล่ากรทราบ แล่ะติดประกาศให้เห็นให้ทราบโดยทั�วกัน (โดยยังมิให้มีการสุะสุาง

ก่อนถึงวันกำาหนด) ผู้้้นำากิจำกรรมต้องเตรียมเคร่�องม่อเคร่�องใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ในการ

ทำาความสุะอาดแล่ะการขนขยะมาให้พร้อม ยกตัวอย่างการดำาเนินการกิจำกรรม

ลั่กษณะนี�ในสุถานีตำารวจำแห่งหนึ�งซึื่�ง สุถานีตำารวจำบางแห่งแม้เป็นสุถานีตำารวจำเล็่กๆ 

ไม่น่าจำะมีสิุ�งของที�เป็นขยะมาก แต่เม่�อถึงวันสุะสุาง ได้นำาขยะสิุ�งของที�ไม่ต้องการ

ออกมากองรวมกัน ต้องใช้รถบรรทุก ๑๐ ล้่อ ถึง ๗ คันช่วยกันขน การสุะสุางนั�นต้อง

พิจำารณาด้ว่าอะไรที�ต้องใช้ในกิจำกรรมประจำำาวันบ้าง อะไรไม่ต้องใช้หร่อมีเกินพอ 

สุำารวจำตั�งแต่บนโต๊ะทำางานถึงใต้โต๊ะ ตั�งแต่ผู้นังห้องถึงพ่�นแล่ะตามมุมห้อง อะไรที�ไม่

จำำาเป็นต้องใช้เอาออกไป คิดไว้เสุมอว่า จำงทิ�งไป หร่อถ้าเป็นของสุ่วนตัวก็ชั�งกิโล่ขาย

หร่อนำาไปบริจำาค

แนวปฏิิบ้ติิขีองข้ี�นติอน “สิะดวก” 

ในขั�นตอนนี�มีหัวใจำค่อ การจัำดวางสิุ�งของที�ต้องใช้งานให้เป็นระบบ การจัำดทำาแฟ้ม ทั�ง

ในร้ปแบบกระดาษหร่อร้ปแบบไฟล์่ในคอมพิวเตอร์ ให้มีการแบ่งออกเป็นแต่ล่ะหน้า

งาน หร่อตามตัวชี�วัด มีการระบุให้ร้้ว่าแฟ้มใดอย้่ที�ใด หร่อกำาหนดหมายเล่ข เป็นต้น 

รวมถึงการจำัดโต๊ะทำางานให้เกิดความสุะดวกแก่ผู้้้ใช้มากที�สุุด หลั่กการสุำาคัญในขั�น

ตอนการปฏิิบัติขั�นนี�ค่อ จำะต้องใช้เวล่าในการหาเอกสุารที�ต้องการในเวล่า ๕ นาที ซึื่�ง
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แนวปฏิิบ้ติิขีองข้ี�นติอน “สิะอ�ด” 

การทำาความสุะอาดบริเวณต่างๆ ทุกซื่อกทุกมุม โดยล่ะเอียดไม่ให้มีจุำดสุกปรกอย้่ทั�ง

ในบริเวณอาคาร ห้องทำางาน ห้องควบคุม แล่ะรอบบริเวณอาคารที�ทำาการ ล่านจำอด

รถ ล่านออกกำาลั่งกาย รถยนต์ ที�พักของข้าราชการตำารวจำ ห้องพักผู่้อน ห้องนำ�า ห้อง

สุ่วนรวม แล่ะที�สุำาคัญการแต่งกายของเจ้ำาหน้าที�ตำารวจำเองต้องมีความสุะอาดสุะอ้าน 

ชวนมอง อีกด้วย ในขั�นตอนนี�เช่�อได้ว่าทั�งผู้้้บริหารแล่ะผู้้้ปฏิิบัติ เข้าในแนวทางปฏิิบัติ

เป็นอย่างดีอย้แ่ล้่ว แต่อย่างไรก็ตามพึงระลึ่กไว้เสุมอว่า การปฏิิบัติกิจำกรรม ๕สุ ไม่ใช่

กิจำกรรมทำาความสุะอาดเพียงอย่างเดียว ควรคำานึงถึงขั�นตอน สุะสุางแล่ะสุะดวก 

ควบค่้กันไปในการปฏิิบัติทุกครั�ง

อาจำทำาเป็นกิจำกรรมทดสุอบย่อย จัำบเวล่าหาเอกสุารได้ก่อนแล่ะหล่ังการดำาเนิน

กิจำกรรม ที�สุำาคัญจำะต้องมีการแบ่งเอกสุารหร่อเคร่�องม่อเคร่�องใช้ออกเป็นสุองหมวด

ออกจำากกันค่อ เอกสุารหร่อวัสุดุคงที� แล่ะ เอกสุารหร่อวัสุดุหมุนเวียน เพ่�อไม่ให้เกิด

ความสัุบสุนในการจัำดเก็บแล่ะค้นหาแล่ะเพ่�อความสุะดวกในการใช้สุอยอย่างแท้จำริง
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  กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

 

ในระดับผู้้้นำาองค์กรตัวอย่างการปฏิิบัติกิจำกรรมค่อการปฏิิบัติใน สุ ที� ๔ ได้แก่ “สุร้าง

มาตรฐาน”

สุร้างมาตรฐาน (Seiketsu) แปล่ตรงตัวมาจำากคำาในภัาษาอังกฤษ Standardizing 

ดังที�กล่่าวมาแล้่ว ซึื่�งหมายถึงมาตรฐานของการปฏิิบัติตามขั�นตอนใน ๓ ขั�นตอนแรก

ที�ผู่้านมา (สุะสุาง สุะดวก สุะอาด) จำนเกิดเป็นมาตรฐานหร่อแบบอย่างขึ�น โดยหน่วย

งาน แผู้นก หร่อองค์กร ใดที�สุามารถนำาไปปฏิิบัติได้ แล่ะผู้้้บริหารเห็นว่า แผู้นกดัง

กล่่าวนั�นมีความเป็นมาตรฐานแล้่วให้จัำดแผู้นกดังกล่่าวเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงาน

อ่�นหร่อแผู้นกอ่�นต่อๆ ไป เช่น มีการจัำดการแข่งขันโดยให้แต่ล่ะแผู้นก แข่งกันปฏิิบัติ

ตาม ๓ ขั�นตอน (สุะสุาง สุะดวก สุะอาด) เม่�อปรากฏิว่าฝ่่ายหร่อแผู้นกใดได้คะแนน

รวมสุ้งที�สุุดแล่ะเป็นผู้้้ชนะ ดังนั�นจึำงกำาหนดให้การปฏิิบัติของฝ่่ายหร่อแผู้นกดังกล่่าว

เป็นมาตรฐานขององค์กร แล่ะให้แผู้นกอ่�นเห็นเป็นตัวอย่าง แล่ะปฏิิบัติตามเพ่�อให้

แผู้นกของตนมุ่งสุ่้มาตรฐานดังกล่่าวนั�น เป็นต้น

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ผู้้้นำาองค์กรเห็นถึงความสุำาคัญกับการจัำดกิจำกรรม ๕สุ

 ๒. เพ่�อให้ผู้้้นำาองค์กรมีสุ่วนร่วมในการคัดเล่่อกผู้้้ปฏิิบัติกิจำกรรมที�เป็นแบบ  

      อย่างให้กับหน่วยงานอ่�น
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ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. ผู้้้นำากิจำกรรมแนะนำากิจำกรรมแล่ะวัตถุประสุงค์ในการดำาเนินกิจำกรรมของ

กิจำกรรม “สุร้างมาตรฐาน” ให้แก่ ผู้้้บริหารแล่ะผู้้้รับผิู้ดชอบหลั่กของแต่ล่ะฝ่่ายหร่อ

แผู้นกทราบ โดยมีการกำาหนดวิธีัการให้คะแนน แล่ะการแข่งขันในแต่ล่ะสุ่วนเช่น 

กิจำกรรม “สุะสุาง” แผู้นกไหนทิ�งของได้มากที�สุุดจำะได้คะแนนสุ้งสุุด, กิจำกรรม 

“สุะดวก” แผู้นกไหนจัำดกิจำกรรมค้นหาเอกสุารได้เร็วที�สุุดจำะได้คะแนนสุ้งสุุด หร่อ 

กิจำกรรม “สุะอาด” แผู้นกไหนทำาความสุะอาดได้ดีที�สุุดจำะได้คะแนนสุ้งสุุดเป็นต้น

๒. ตัวแทนหร่อผู้้้รับผิู้ดชอบหล่ักของแต่ล่ะหน่วยงานรวบรวมคะแนนที�ได้จำากแต่ล่ะ

กิจำกรรม มาให้แก่ผู้้้นำากิจำกรรม

๓. ผู้้้องค์กรคัดเล่่อกแผู้นกที�ได้คะแนนดีที�สุุดของแต่ล่ะหน่วยงาน เพ่�อนำามาเป็น

มาตรฐานต้นแบบให้แก่หน่วยอ่�นต่อไป แล่ะผู้้้นำาองค์กรเป็นผู้้้มอบรางวัล่ให้แก่หน่วย

งานที�เป็นต้นแบบ รวมถึงจัำดให้มีการการมาร่วมกันอภิัปรายความร้้ ประสุบการณ์ 

ผู้ล่ลั่พธ์ั แล่ะความแตกต่างที�ได้จำากทั�ง ๓ กิจำกรรมข้างต้น ตามหลั่กการแล่ะแนวคิด

ของการสุะสุางใน ๕สุ เพ่�อเป็นการเปรียบเทียบความเปลี่�ยนแปล่ง รวมทั�งสุร้างการ

ตระหนักร้้ถึงผู้ล่ลั่พธ์ัเชิงบวกของทั�ง ๓ กิจำกรรม
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  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

“สุร้างนิสัุย” เป็นกิจำกรรมระยะยาวที�จำะเกิดขึ�นภัายหลั่งจำากดำาเนินกิจำกรรมทั�งหมด

ที�กล่่าวมาข้างต้นเรียบร้อยแล้่ว โดยนำาเอาผู้ล่ลั่พธ์ัเชิงบวกที�ได้จำากความสุำาเร็จำของ

สุถานที�ราชการของแต่ล่ะหน่วยงาน ที�ได้รับเล่่อกให้เป็นหน่วยงานมาตรฐานต้นแบบ 

มาเป็นต้นแบบแล่ะแรงบันดาล่ใจำให้แก่หน่วยงานราชการอ่�น ๆ  ทั�งที�ยังไม่เคยได้เข้า

ร่วมกิจำกรรม หร่อเคยเข้าร่วมกิจำกรรมแล้่วแต่ไม่สุามารถเห็นผู้ล่ลั่พธ์ัได้อย่างเชิง

ประจัำกษ์ โดยกิจำกกรมนี�จำะมุ่งเน้นไปที�การสุร้างการตระหนักร้้แล่ะปล้่กฝั่งจิำตสุำานึก

ในหลั่กการแล่ะแนวคิดของ ๕สุ ให้แก่ระบบราชการของไทยได้อย่างยั�งย่น โดยการ

ประเมินผู้ล่ในระยะยาว
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ในด้านของการบริหารงานองค์กร ภัาพลั่กษณ์องค์กรที�มุ่งผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงาน แล่ะ

การสุ่งเสุริมระบบนิเวศทางจำริยธัรรมนั�น กิจำกรรม ๕สุ สุามารถตอบโจำทย์ในภัาพใหญ่

ขององค์กรได้ หากมีการนำาไปประยุกต์ใช้อย่างถ้กต้อง ซึื่�งความหมายแฝ่งสุำาหรับ

แต่ล่ะองค์ประกอบในภัาพใหญ่เช่น “สุะสุาง” นั�นสุามารถหมายความรวมถึงการล่ด

หร่อยุบหน่วยงานที�ไม่จำำาเป็นออก เพ่�อความคล่่องตัวในการบริหารงานองค์กร ล่ด

การใช้งบประมาณที�ไม่จำำาเป็น “สุะดวก” แล่ะ “สุะอาด” ยังสุามารถหมายความถึง

ภัาพลั่กษณ์ขององค์กรทั�งในการสุ่�อสุารผู่้านร้ปแบบของสุถาปัตยกรรม ผู่้านการ

ออกแบบสุถานที�ให้บริการ การใช้สีุสัุญลั่กษณ์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างความสุำาเร็จำ

ของผู้้้ให้บริการธันาคารทั�งรัฐแล่ะเอกชนในประเทศไทย ที�มีการปรับตัวเปลี่�ยนแปล่ง

ภัาพล่ักษณ์ให้สุามารถสุ่งเสุริมระบบนิเวศในด้านการมุ่งผู้ล่สัุมฤทธิั�ของงานโดย

เฉพาะในด้านการให้บริการ ทั�งในด้านการใช้สีุเป็นตัวแทนของหน่วย แล่ะการปรับ

ร้ปแบบสุถานที�ให้บริการจำนประสุบความสุำาเร็จำแล่ะเป็นที�จำดจำำา
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EQUALITY



ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ

๖
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๖ นี�ประยุกต์จำากกิจำกรรมของคณะกรรมการข้าราชการพล่เร่อน 

(Civil Service Commission) ประเทศสุหราชอาณาจัำกร องค์กร Diversity Works 

New Zealand ประเทศนิวซีื่แล่นด์ แล่ะกิจำกรรมของกระทรวงสุาธัารณสุุข ในการ

เสุริมสุร้างคุณธัรรม ปฏิิบัติหน้าที�อย่างเป็นธัรรม แล่ะต่อต้านการประพฤติมิชอบ 

องค์กร Diversity Works New Zealand เป็นองค์กรที�ต้องการสุร้างความโปร่งใสุ 

สุามารถตรวจำสุอบได้ในการขั�นตอนต่าง ๆ  ของการจ้ำางงาน วิธีัการจัำดการแล่ะขั�น

ตอนในการแก้ไขปัญหาเร่�องการถ้กกลั่�นแกล้่งในที�ทำางาน การล่วนล่ามทางเพศ แล่ะ

การทำางานของผู้้้สุ้งอายุ โดยเน้นให้กระบวนการการทำางานในเร่�องเหล่่านี�ให้มีความ

โปร่งใสุ แล่ะยุติธัรรม สุามารถดำาเนินการตรวจำสุอบได้หากมีข้อร้องเรียน เพ่�อให้

นายจ้ำางปฏิิบัติต่อล้่กจ้ำางทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล่ะไม่มีการเล่่อกปฏิิบัติ

ด��นท่ี่� ๖ ปฏิิบ้ติิหน��ท่ี่�อย่�งเป็นธิ์รั้รั้มและไม่เล่อกปฏิิบ้ติิ
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หล้กก�รั้และเหตุิผู้ล

ประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน (Civil service code) ของประเทศสุหราช

อาณาจัำกร ถ้กจัำดทำาขึ�นเป็นครั�งแรกภัายใต้ Constitutional Reform and Govern-

ment Act ๒๐๑๐ ประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน เป็นการให้แนวทางแล่ะ

ความคาดหวังของค่านิยมแล่ะบรรทัดฐานของความประพฤติสุำาหรับข้าราชการ 

ข้าราชการจำะต้องปฏิิบัติตามประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อนฉบับนี� เพราะ

ถ่อเป็นหนึ�งในข้อกำาหนดตามเง่�อนไขในสัุญญาการเป็นข้าราชการพล่เร่อน ซึื่�งใน

ประมวล่จำริยธัรรมนี�มีการกล่่าวถึงกราปฎิบัติหน้าที�อย่างเป็นธัรรมแล่ะความเสุมอภัาค

ในการทำางาน 

ดังนั�นทางคณะกรรมการข้าราชการพล่เร่อน (Civil Service Commission) จึำงได้

ทำางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสุ่งเสุริมให้ข้าราชการทุกคนรับทราบแล่ะเข้าใจำ

เน่�อหาหลั่ก ๆ  ของประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน โดยเฉพาะเร่�องจำริยธัรรม

ในการทำางาน แล่ะความเสุมอภัาคในการทำางาน
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  กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล 

 กิจำกรรมการพัฒินาพฤตินิสัุยระดับบุคคล่เพ่�อสุ่งเสุริมแล่ะสุร้างจิำตสุำานึกในการ

ใช้ดุล่พินิจำที�ถ้กต้อง ในการปฏิิบัติหน้าที�ด้วยความเป็นธัรรม ปราศจำากอคติ แล่ะไม่

เล่่อกปฏิิบัติโดยการใช้ความร้้สึุกหร่อความสัุมพันธ์ัสุ่วนตัวหร่อเหตุผู้ล่ของความแตก

ต่าง เช่นเช่�อชาติ ศาสุนา เพศ อายุ สุภัาพร่างกาย แล่ะสุถานะทางเศรษฐกิจำสัุงคม 

เป็นต้น คณะกรรมการข้าราชการพล่เร่อนของประเทศสุหราชอาณาจำักรได้จัำดทำา

กิจำกรรม “การจัำดงานประกาศรางวัล่ข้าราชการพล่เร่อน (Civil Service Awards)” 

โดยมีการให้รางวัล่ประกาศเกียรติคุณ “Civil Service Awards” ซึื่�งกิจำกรรมนี�มี

ความคล้่ายกับกิจำกรรม Good Guy ของกระทรวงสุาธัารณสุุข ที�จัำดขึ�นเป็นประจำำาปี

ทุกปี ซึื่�งกิจำกรรมนี�จำะเป็นกิจำกรรมที�ทุกหน่วยงานสุามารถนำาไปใช้ได้ เพ่�อสุ่งเสุริมให้

บุคล่ากรในหน่วยงานปฏิิบัติหน้าที�ด้วยความเป็นธัรรมในการด้แล่ประชาชน แล่ะไม่

เล่่อกปฏิิบัติ

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อขับเคล่่�อนการสุ่งเสุริมคุณธัรรมจำริยธัรรมให้แก่บุคล่ากร ให้ปฏิิบัติตาม

ค่านิยมแล่ะบรรทัดฐานของความประพฤติสุำาหรับข้าราชการ

 ๒. เพ่�อยกย่อง เชิดช้ แล่ะสุ่งเสุริมความภัาคภ้ัมิใจำแก่บุคล่ากร ที�เป็นต้นแบบใน

การปฏิิบัติตามค่านิยมแล่ะบรรทัดฐานของความประพฤติสุำาหรับข้าราชการ
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ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. ให้ทุกหน่วยงานพิจำารณาบุคล่ากรที�กระทำาความดีอย่างสุมำ�าเสุมอ ปฏิิบัติตนตาม

ค่านิยมแล่ะบรรทัดฐานของความประพฤติสุำาหรับข้าราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วย

งานเป็นผู้้้รับผิู้ดชอบในการพิจำารณาแล่ะสัุงเกตพฤติกรรม โดยมิให้บุคล่ากรผู้้้ได้รับ

การสัุงเกตพฤติกรรมทราบ แล่ะบุคล่ากรที�ได้รับการเสุนอรายช่�อ จำะต้องไม่มี

ประวัติการกระทำาผิู้ดวินัย

๒. ให้แต่ล่ะหน่วยงานเสุนอรายช่�อบุคล่ากรในสุังกัด ที�สุมควรได้รับรางวัล่ประกาศ

เกียรติคุณ “Civil Service Awards” ประจำำาปี โดยให้ผู้้้ดำารงตำาแหน่งผู้้้อำานวยการ

หร่อเทียบเท่า เป็นผู้้้คัดเล่่อกแล่ะตัดสิุนใจำให้ความเห็นชอบในการเสุนอรายช่�อของ

บุคล่ากรในหน่วยงาน ที�สุมควรได้รับรางวัล่ แล่ะทุกหน่วยงานสุามารถที�จำะแสุดง

ความประสุงค์ที�จำะไม่เสุนอรายช่�อบุคล่ากรผู้้้ใดเข้ารับรางวัล่ในกิจำกรรมนี�ได้เช่น

เดียวกัน หากผู้้้ดำารงตำาแหน่งผู้้้อำานวยการหร่อเทียบเท่า มีความเห็นว่าไม่มีบุคล่ากร

คนใดในหน่วยงานสุมควรได้รับรางวัล่

๓. กระทรวงหร่อหน่วยงานหล่ักที�เป็นผู้้้รับผิู้ดชอบกิจำกรรมนี� ประกาศรายช่�อ

บุคล่ากรทั�งหมดที�ได้รับประกาศเกียรติคุณ “Civil Service Awards” ประจำำาปี

๔. จัำดงานมอบรางวัล่ “Civil Service Awards”ประจำำาปี

๕. เผู้ยแพร่แนวคิดแล่ะคติในการปฏิิบัติงานของผู้้้ที�ได้รับรางวัล่ประกาศเกียรติคุณ 

“Civil Service Awards” ให้กับบุคล่ากรคนอ่�น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิิบัติ
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ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาองค์กรถ่อเป็นผู้้้ที�มีบทบาทสุำาคัญในการกำาหนดนโยบายขับเคล่่�อน

กิจำกรรมหร่อโครงการสุ่งเสุริมคุณธัรรมจำริยธัรรมในหน่วยงาน ซึื่�งผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำา

หน่วยงานจำะต้องมีแผู้นการขับเคล่่�อนคุณธัรรมจำริยธัรรมของหน่วยงาน ที�ทุกฝ่่ายใน

หน่วยงานมีสุ่วนร่วม แล่ะมีการมอบหมายบุคคล่หร่อหน่วยงานที�รับผิู้ดชอบการ

ดำาเนินงานที�ชัดเจำน รวมทั�งมีการจัำดระบบการติดตาม การประเมินผู้ล่ แล่ะปรับปรุง

แก้ไขการดำาเนินงานสุ่งเสุริมคุณธัรรมจำริยธัรรมภัายในหน่วยงานอย่างต่อเน่�อง

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้ตระหนักร้้แล่ะเข้าใจำถึงความสุำาคัญ

ของการเสุริมสุร้างพฤติกรรมให้ปฏิิบัติตามคุณธัรรมแล่ะจำริยธัรรม

 ๒. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานได้กำาหนดแนวความคิด ปรับเปลี่�ยน

กระบวนทัศน์ อันนำาไปสุ่้การกำาหนดนโยบายการพัฒินาคุณธัรรมจำริยธัรรม

 ๓. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างซึื่�งการ

แสุดงออกทางด้านคุณธัรรมจำริยธัรรม

 กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้
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ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

 ๑. ผู้้้นำาหร่อผู้้้บริหารองค์กรควรสุนับสุนุนกิจำกรรมต่าง ๆ แล่ะสุ่งเสุริมให้

บุคล่ากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจำกรรมที�จัำดขึ�นเพ่�อสุ่งเสุริมพฤติกรรมให้ปฏิิบัติตาม

คุณธัรรมจำริยธัรรมในการทำางาน

 ๒. ผู้้้นำาหร่อผู้้้บริหารองค์กรควรรับฟังการบรรยายแนวทางการจัำดกิจำกรรม

แล่ะการสุ่งเสุริมการจัำดกิจำกรรมที�จำะช่วยสุ่งเสุริมพฤติกรรมให้บุคล่ากรปฏิิบัติตาม

คุณธัรรมจำริยธัรรมในการทำางาน แล่ะเห็นแก่ผู้ล่ประโยชน์ของประชาชน ประเทศ

ชาติ เหน่อกว่าประโยชน์สุ่วนตน ด้วยการปฏิิบัติต่อทุกคนอย่างเที�ยงธัรรม

 ๓. ผู้้้นำาหร่อผู้้้บริหารองค์กรควรรับฟังการบรรยายการบริหารงานอย่างเที�ยง

ธัรรม ไม่เล่่อกปฏิิบัติโดยการใช้ความร้้สึุกหร่อความสัุมพันธ์ัสุ่วนตัวหร่อเหตุผู้ล่ของ

ความแตกต่างในการบริหารงานแล่ะการพิจำารณาเล่่�อนตำาแหน่งหร่อปรับขึ�นเงิน

เด่อนน

 ๔. ผู้้้นำาหร่อผู้้้บริหารองค์กรควรรับฟังการบรรยายเร่�องข้อควรระวังในการ

ปฏิิบัติงานแล่ะการบริหารงานที�ต้องรักษาไว้ซึื่�งความเป็นกล่างทางการเม่อง ไม่อาศัย

ตำาแหน่งหน้าที� ซึื่� งอาจำมีลั่กษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเม่องแล่ะ

พรรคการเม่อง
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  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

 ประเทศนิวซีื่แล่นด์ให้ความสุำาคัญเร่�องความเท่าเทียมกันในสัุงคมแล่ะไม่มีการ

เล่่อกปฎิบัติ โดยเฉพาะการเล่่อกปฎิบัติในที�ทำางาน ในปีค.ศ. ๑๙๙๒ หน่วยงานใน

รัฐบาล่นิวซีื่แล่นด์แล่ะบริษัทต่าง ๆ รวมทั�งหมด ๓๐ หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัำดตั�ง

องค์กร Equal Employment Opportunities Trust (EEO) ขึ�นมา โดยสุมาชิกทั�ง 

๓๐ หน่วยงานมีความเห็นตรงกันในการต้องการสุร้างความโปร่งใสุ แล่ะตรวจำสุอบได้

ในการจ้ำางงาน ต่อมาในปีค.ศ. ๒๐๑๑ องค์กร EEO ได้เพิ�มเติมประเด็นเร่�องการถ้ก

กลั่�นแกล้่งในที�ทำางาน การล่วนล่ามทางเพศ แล่ะการทำางานของผู้้้สุ้งอายุ ให้มีความ

โปร่งใสุ แล่ะยุติธัรรมในการตรวจำสุอบหากมีข้อร้องเรียน 

 ในปีค.ศ. ๒๐๑๖ องค์กร EEO ได้เปลี่�ยนช่�อมาเป็น Diversity Works New 

Zealand เพ่�อช่วยเพิ�มทักษะให้กับล้่กจ้ำางในหน่วยงานรัฐแล่ะเอกชน ๓ ด้านค่อ

 ๑. การให้ความร้้: Diversity Works New Zealand จำะให้ความร้้เกี�ยวกับ

เร่�องความหล่ากหล่าย ความเท่าเทียมกัน แล่ะการร่วมกันเป็นสุ่วนหนึ�งของประเทศ

นิวซีื่แล่นด์

 ๒. การทำางานร่วมกัน: Diversity Works New Zealand จำะเป็นคนกล่างใน

การเช่�อมโยงระหว่างภัาครัฐแล่ะเอกชนในการทำางานร่วมกัน เพ่�อพัฒินาประเทศ

นิวซีื่แล่นด์

 ๓. การมีสุ่วนร่วม: Diversity Works New Zealand จำะช่วยเพิ�มความหล่าก

หล่ายทางธุัรกิจำ ผู้ลิ่ตภััณฑ์์ แล่ะการบริการ เพ่�อช่วยให้เกิดความมั�นคงแล่ะมั�งคั�งทาง

เศรษฐกิจำ
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ปัจำจุำบันนี�องค์กร Diversity Works New Zealand มีหน่วยงานรัฐแล่ะบริษัทเอกชน

เป็นสุมาชิกมากกว่า ๕๐๐ หน่วยงาน 

 กิจำกรรม Diversity Awards NZ ของ องค์กร Diversity Works New Zea-

land มีการจัำดขึ�นเป็นประจำำาทุกปี เพ่�อให้รางวัล่กับทุกหน่วยงานที�สุามารถทำาให้ที�

ทำางานเติมเต็มไปด้วยความหล่ากหล่าย ความเท่าเทียมกัน แล่ะไม่มีการเล่่อกปฏิิบัติ

ในที�ทำางาน ในประเทศไทยกระทรวงสุาธัารณสุุขก็มีการจำัดทำาโครงการที�คล่้ายกันค่อ 

โครงการตล่าดนัดคุณธัรรม (Moral Market) ด้วยการจัำดทำาคลิ่ปวีดิทัศน์นำาเสุนอผู้ล่

การดำาเนินงานในการเป็นองค์กรคุณธัรรมต้นแบบ ภัายใต้คุณธัรรมที�พึงประสุงค์ ๔ 

ประการ พอเพียง วินัย สุุจำริต จิำตอาสุา

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อเสุริมสุร้างระบบคุณธัรรมจำริยธัรรมขององค์กรให้เข้มแข็งบนฐานความคิด

ของความเท่าเทียมกัน

๒. เพ่�อแล่กเปลี่�ยนเรียนร้้ทางวิชาการแล่ะการขับเคล่่�อนการสุ่งเสุริมคุณธัรรม

จำริยธัรรมของแต่ล่ะหน่วยงานทั�งภัาครัฐแล่ะเอกชน

๓. เพ่�อเผู้ยแพร่ประชาสัุมพันธ์ัการสุ่งเสุริมคุณธัรรมจำริยธัรรมของงอค์กร

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. ทุกหน่วยงานที�สุนใจำจำะเข้าร่วมกิจำกรรมนี�จำะต้องสุมัครผู่้านทางช่องทางออนไล่น์ 

ซึื่�งจำะต้องมีการเขียนบรรยายว่า ทางหน่วยงานหร่อบริษัทมีการสุ่งเสุริมความเสุมอ

ภัาคในที�ทำางานแล่ะยอมรับความแตกต่างอย่างไร ไม่เกิน ๑๕๐๐ คำา หน่วยงานที�จำะ

สุมัครได้จำะต้องเป็นหน่วยงานหร่อบริษัทที�ตั�งอย้ใ่นประเทศนิวซีื่แล่นด์เท่านั�น
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๒. ในการสุมัคร หน่วยงานจำะต้องระบุว่าเป็นหน่วยงานขนาดเล็่ก ค่อมีพนักงานน้อย

กว่า ๑๐๐ คน หร่อหน่วยงานขนาดกล่างถึงใหญ่ ค่อมีพนักงานมากกว่า ๑๐๐ คน 

เน่�องจำากว่าในการพิจำารณารางวัล่ จำะมีการให้รางวัล่สุำาหรับหน่วยงานขนาดเล็่ก 

แล่ะหน่วยงานขนาดกล่างถึงใหญ่ในแต่ล่ะสุาขา 

นอกจำากนี�หน่วยงานจำะต้องเล่่อกว่า ต้องการล่งสุมัครในการประกวดหน่วยงานใน

สุาขาใด ซึื่�งสุามารถเล่่อกได้มากกว่า ๑ สุาขา ซึื่�งทาง Diversity Works New Zealand 

มีการให้รางวัล่ใน ๖ สุาขาด้วยกันค่อ

 ๒.๑ รางวัล่ในสุาขาผู้้้นำาดีเด่น (Leadership Award)

 ๒.๒ รางวัล่ในสุาขาความสุามารถหล่ากหล่าย (Diversity Talent Award)

 ๒.๓ รางวัล่ในสุาขาสุถานที�ทำางานที�เป็นหนึ�งเดียวกัน (Inclusive Workplace  

  Award)

 ๒.๔ รางวัล่ในสุาขาการสุ่งเสุริมคนเมารีในการทำางาน (MÂTAURANGA   

  MÂORI Award)

 ๒.๕ รางวัล่ในสุาขาการเป็นแบบอย่างให้กับสัุงคม (Impact Award)

 ๒.๖ รางวัล่ในสุาขาการสุ่งเสุริมความเท่าเทียมกัน (Supreme Award)

๓. หน่วยงานจัำดทำาคลิ่ปวีดิทัศน์นำาเสุนอผู้ล่งานขององค์กรตนเอง ประมาณ ๑๐ 

นาทีว่ามีการสุ่งเสุริมความเสุมอภัาคในที�ทำางานแล่ะยอมรับความแตกต่างอย่างไร 

พร้อมทั�งสุามารถสุ่งเอกสุารเพิ�มเติมเป็นร้ปถ่ายหร่อรายล่ะเอียดโครงการที�ทำาเพ่�อ

เป็นหลั่กฐาน



๔. เกณฑ์์การให้คะแนนในแต่ล่ะสุาขาจำะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะด้าน ในสุาขาที� 

๑ - ๕ จำะมีคะแนนรวมกันสุ้งสุุด ๑๐๐ คะแนน การให้คะแนนจำะขึ�นอย้่กับการเขียน

อธิับายในตอนที�สุมัครว่า หน่วยงานของตนเองมีการทำาอย่างไรในการสุ่งเสุริมความ

เท่าเทียมกัน แล่ะพิจำารณาหลั่กฐานจำากคลิ่ปวีดิทัศน์แล่ะไฟล์่เอกสุารโครงการ ผู้้้ที�

ชนะเลิ่ศในสุาชาที� ๑ - ๕  ในสุาขาที� ๑ - ๔ จำะมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นหน่วย

งานขนาดเล่็ก แล่ะหน่วยงานขนาดกล่างถึงใหญ่ โดยจำะให้รางวัล่กับหน่วยงานทั�ง

สุองขนาด แต่ในสุาขาที� ๕ จำะไม่มีการแบ่งขนาดของหน่วยงาน แต่จำะพิจำารณาว่า

หน่วยงานใดที�สุามารถสุร้างโอกาสุแล่ะบรรยากาศในการทำางานที�สุ่งเสุริมความเท่า

เทียมกันได้ดีที�สุุด โดยไม่คำานึงถึงขนาดของหน่วยงาน แล่ะสุุดท้ายหน่วยงานใดที�ได้

รับการคัดเล่่อกว่าได้รับรางวัล่ชนะเลิ่ศในสุาขานั�น ๆ จำะได้รับการประเมินจำากคณะ

กรรมการอีกครั�งเพ่�อคัดเล่่อกหน่วยงานที�ชนะเลิ่ศในสุาขาที� ๖

๕. คณะกรรมการพิจำารณาตัดสิุนเอกสุารแล่ะคล่ิปวีดิทัศน์ผู้ล่การดำาเนินงานของ

แต่ล่ะองค์กร

๖. ทาง Diversity Works New Zealand ประกาศรายช่�อหน่วยงานที�เข้ารอบชิง

ชนะเลิ่ศในสุาขาที� ๑ - ๕

๗. Diversity Works New Zealand จัำดงาน Diversity Award NZ ประจำำาปี แล่ะ

ประกาศผู้ล่ผู้้้ชนะเลิ่ศ
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TRUST



ดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ

๗
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ท่ี่�ม�ต้ิวอย่�งกิจักรั้รั้มและโครั้งก�รั้

กิจำกรรมในด้านที� ๗ นี�ประยุกต์มาจำากกิจำกรรมของประเทศสุหราชอาณาจัำกรแล่ะ

กิจำกรรมของธันาคารออมสุิน แล่ะกิจำกรรมของกระทรวงการท่องเที�ยวแล่ะกีฬา 

กิจำกรรมของประเทศสุหราชอาณาจำักรเป็นการทำากิจำกรรมสุ่งเสุริมเร่�องประมวล่

จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน (Civil Service Code) หลั่งจำากที�มีการปรับแก้ไข

รัฐธัรรมน้ญ ทำาให้มีการปรับเพิ�มเน่�อหาในสุ่วนของประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการ

พล่เร่อนล่งไป แล่ะมีการประกาศบังคับใช้ตั�งแต่วันที� ๑๑ พฤศจิำกายน ๒๕๕๓ สุำาหรับ

กิจำกรรมของธันาคารออมสิุน เป็นกิจำกรรมในการสุร้าง “ค่านิยม” ในวิถีของธันาคาร

ออมสุิน ที�ต้องการให้พนักงานมีแนวทางในการประพฤติปฏิิบัติอย่างชัดเจำน แล่ะ

กล่ายเป็นวัฒินธัรรมขององค์กรในที�สุุด ทางธัานคารออมสิุนจึำงได้สุร้างค่านิยมองค์กร 

“GSB Way” ขึ�นมา เพ่�อให้มีการสุ่�อสุารระหว่างผู้้้บริหารแล่ะพนักงานผู่้านทางช่อง

ทางที�เป็นทางการแล่ะไม่เป็นทางการ เพ่�อนำามาสุร้างความเข้าใจำแล่ะสุ่งเสุริม

วัฒินธัรรมองค์กร แล่ะกิจำกรรมของกระทรวงการท่องเที�ยวแล่ะกีฬา เป็นการนำาหลั่ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจำพอเพียงแล่ะศาสุตร์พระราชาของพระบาทสุดเด็จำพระปรมินท

รมหาภ้ัมิพล่อดุล่ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการสุร้างภ้ัมิ

ต้านทานในการต่อต้านการทุจำริต

ด��นท่ี่� ๗ ดำ�รั้งตินเป็นแบบอย่�งท่ี่�ด่และร้ั้กษั�ภ์�พิล้กษัณ์ขีองที่�งรั้�ชก�รั้
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หล้กก�รั้และเหตุิผู้ล

การปฏิิบัติตามประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อนแล่ะวัฒินธัรรมองค์กรเป็น

เร่�องที�สุำาคัญมากสุำาหรับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานในภัาครัฐ ข้าราชการจำะ

ต้องดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดี จำะต้องรักษาภัาพลั่กษณ์ของทางราชการ ประพฤติ

ปฏิิบัติตนให้เป็นที�น่าเช่�อถ่อแก่ประชาชน ด้วยการปฏิิบัติต่อประชาชนด้วยความ

สุุภัาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหร่อใช้อำานาจำโดยปราศจำากเหตุผู้ล่ แล่ะปฏิิบัติตน

เป็นพล่เม่องที�ดีด้วยการเคารพกฎหมายแล่ะมีวินัย สุำานักงาน ก.พ. ได้เปิดเผู้ยข้อม้ล่

การสุำารวจำเร่�องการรับร้้แล่ะเข้าใจำมาตรฐานทางจำริยธัรรมเจ้ำาหน้าที�รัฐ พบว่าเจ้ำา

หน้าที�ของรัฐร้อยล่ะ ๖๕.๓ ไม่ทราบว่ามีการออกกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทาง

จำริยธัรรม แล่ะร้อยล่ะ ๕๕.๑ ไม่เคยทำาความเข้าใจำเน่�อหาเกี�ยวกับประมวล่จำริยธัรรม

ภัายในหน่วยงานตน ซึื่�งผู้ล่สุำารวจำในครั�งนี�ชี�ให้เห็นอย่างชัดเจำนว่า กิจำกรรมที�สุ่งเสุริม

การทำาความเข้าใจำเกี�ยวกับกฎหมายมาตรฐานทางจำริยธัรรมแล่ะประมวล่จำริยธัรรม

ในองค์กรมีความสุำาคัญมากในการช่วยสุ่งเสุริมให้ข้าราชการมีความเข้าใจำเร่�อง

ประมวล่จำริยธัรรม แล่ะดำารงตนเป็นตัวอย่างที�ดี แล่ะรับทราบถึงแนวทางในการ

ประพฤติปฏิิบัติขององค์กร เพ่�อจำะได้ปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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  กิจักรั้รั้มพ้ิฒน�พิฤติินิส้ิยรั้ะด้บบุคคล

กิจำกรรมในการสุร้างความร้้ ความเข้าใจำเกี�ยวกับประมวล่จำริยธัรรม กฎหมายที�เกี�ยว

กับมาตรฐานทางจำริยธัรรม แล่ะค่านิยมองค์กร ที�ต้องการให้ข้าราชการดำารงตนเป็น

แบบอย่างที�ดี ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ�ของความเป็นข้าราชการ สุำาหรับกิจำกรรม

พัฒินาพฤตินิสัุยระดับบุคคล่ค่อ กิจำกรรมพฤติกรรมที�พึงประสุงค์แล่ะการสุ่�อสุารค่า

นิยมองค์กร ของธันาคารออมสุิน ซื่ึ�งมีความคล่้ายคล่ึงกับกิจำกรรม Checklist of 

Actions ของประเทศสุหราชอาณาจัำกร แล่ะ (๒) กิจำกรรมการจัำดอบรมในลั่กษณะ

ค่ายการเรียนร้้ เพ่�อนำาหลั่กปรัชญาของเศรษฐกิจำพอเพียงแล่ะศาสุตร์พระราชา ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิิบัติงานแล่ะดำารงชีวิตได้อย่างถ้กต้อง มีความซ่ื่�อสัุตย์ต่อตนเอง 

หน่วยงาน สัุงคม แล่ะประเทศชาติ

  ๑. กิจักรั้รั้มพิฤติิกรั้รั้มท่ี่�พึิงปรั้ะสิงค์และก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้ค่�นิยมองค์กรั้

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อให้ข้าราชการมีความร้้ ความเข้าใจำ เกี�ยวกับประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการ        

     พล่เร่อน

๒. เพ่�อให้ข้าราชการมีความร้้ ความเข้าใจำ เกี�ยวกับวัฒินธัรรมองค์กรของแต่ล่ะ

หน่วยงาน ซึื่�งมีการอธิับายแนวทางในการประพฤติปฏิิบัติอย่างชัดเจำน

๓. เพ่�อสุ่งเสุริมให้ข้าราชการดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดี แล่ะรักษาภัาพล่ักษณ์ของ 

     ทางราชการ
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ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบทำาการศึกษาเร่�องค่านิยมของหน่วยงาน ประมวล่

จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน พฤติกรรมที�พึงประสุงค์ แล่ะประมวล่จำริยธัรรมของ

ข้าราชการพล่เร่อน

๒. หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบจัำดทำารายล่ะเอียดข้อม้ล่เกี�ยวกับพฤติกรรมที�พึงประสุงค์ 

แล่ะพฤติกรรมที�ไม่พึงประสุงค์ของหน่วยงานตนเอง

๓. เผู้ยแพร่ ประชาสัุมพันธ์ั ข้อม้ล่เกี�ยวกับพฤติกรรมที�พึงประสุงค์ แล่ะพฤติกรรมที�

ไม่พึงประสุงค์ของหน่วยงานตนเอง ในร้ปแบบต่าง ๆ  ดังต่อไปนี�

 ๓.๑ หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบ นำาข้อม้ล่ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวกับพฤติกรรมที�พึงประสุงค์ 

แล่ะพฤติกรรมที�ไม่พึงประสุงค์ของหน่วยงานตนเองมาจัำดทำาเป็นค่้ม่อค่านิยมองค์กร 

หร่อค่้ม่อประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน เพ่�อเป็นแนวทางในการสุร้างความ

เข้าใจำ แล่ะข้าราชการทุกคนสุามารถปฏิิบัติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการ

เป็นข้าราชการที�ดี

 ๓.๒ หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบจัำดทำาหลั่กสุ้ตร E-learning เร่�องค่านิยมองค์กร 

ประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน แล่ะประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน 

เพ่�อให้ข้าราชการทุกคนสุามารถเข้าไปศึกษาหาความร้้เพิ�มเติม แล่ะสุามารถ

ประพฤติปฏิิบัติตนเป็นแบบอย่างที�ดี

 ๓.๓ จัำดทำาโปสุเตอร์ รายการวิทยุ หร่อคลิ่ปวิดีโอสุรุปข้อม้ล่ เร่�องพฤติกรรมที�

พึงประสุงค์แล่ะไม่พึงประสุงค์ของแต่ล่ะหน่วยงาน แล่ะเผู้ยแพร่ผู่้านทางอินเต

อร์เน็ท หน้า Website ของหน่วยงาน นิตยสุารของหน่วยงาน สุ่�อ social media ใน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น ไล่น์กลุ่่ม Facebook ของหน่วยงาน เป็นต้น

 ๓.๔ หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบจัำดทำานิทรรศการสุ่งเสุริมจำริยธัรรมแล่ะจำรรยา

บรรณของหน่วยงาน
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  ๒. กิจักรั้รั้มก�รั้จ้ัดอบรั้มในล้กษัณะค่�ยก�รั้เร่ั้ยนร้ั้�

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

 ๑. เพ่�อให้ข้าราชการมีความร้้แล่ะความเข้าใจำเกี�ยวกับหลั่กปรัชญาเศรษฐกิจำ

พอเพียงที�ถ้กต้อง

 ๒. เพ่�อให้ข้าราชการสุามารถนำาความร้้ตามหลั่กปรัชญาเศรษฐกิจำพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการทำางานแล่ะการดำารงชีวิตได้อย่างถ้กต้องเหมาะสุม

 ๓. เพ่�อสุร้างภ้ัมต้านทานให้แก่ข้าราชการในการดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดี 

แล่ะรักษาภัาพลั่กษณ์ของทางราชการ แล่ะเสุริมสุร้างวัฒินธัรรมองค์กรที�ดีมี

คุณธัรรมแล่ะจำริยธัรรม

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบดำาเนินการจัำดอบรมในลั่กษณะค่ายการเรียนร้้ ระยะเวล่า 

๓ วัน ๒ ค่น

๒. หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบจำัดการบรรยายให้ความร้้ ภัาคทฤษฎีเร่�องหลั่กปรัชญา

เศรษฐกิจำพอเพียง แล่ะหลั่กคุณธัรรมจำริยธัรรม 

๓. หน่วยงานที�รับผิู้ดชอบจัำดการฝึ่กปฏิิบัติทักษะด้านต่าง ๆ ตามหลั่กปรัชญา

เศรษฐกิจำพอเพียง แล่ะหลั่กคุณธัรรมจำริยธัรรม

๔. ศึกษาด้งานในพ่�นที�ต้นแบบของการดำาเนินการตามหลั่กปรัชญาของเศรษฐกิจำพอ

เพียง
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  กิจักรั้รั้มรั้ะด้บผู้้�นำ�องค์กรั้

ผู้้้นำาองค์กรมีความสุำาคัญเป็นอย่างมากในการกำาหนดบทบาท ทิศทาง แล่ะแนว

ประพฤติปฏิิบัติตนของข้าราชการในองค์กร ดังนั�นผู้้้นำาองค์กรจึำงต้องมีความร้้ แล่ะ

ความเข้าใจำเกี�ยวกับค่านิยมของหน่วยงาน ประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน แล่ะ

ประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อนเป็นอย่างดี เพ่�อที�ผู้้้บริหารจำะได้พิจำารณา

ว่า กิจำกรรมที�จำะจัำดขึ�นมีความเหมาะสุมหร่อไม่ อย่างไร ในการสุ่งเสุริมให้ข้าราชการ

ดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดี แล่ะรักษาภัาพลั่กษณ์ขององค์กร

จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานมีความร้้ ความเข้าใจำ เร่�องประมวล่จำริยธัรรม

ของข้าราชการพล่เร่อน

๒. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานมีความร้้ ความเข้าใจำ เร่�องประมวล่จำริยธัรรม

ภัายในหน่วยงาน

๓. เพ่�อให้ผู้้้บริหารหร่อผู้้้นำาหน่วยงานให้แนวทางในการประพฤติปฏิิบัติตนในการ

เป็นข้าราชการที�ดี แล่ะปฏิิบัติตามประมวล่จิำยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณภัายในหน่วย

งานอย่างเคร่งครัด

ต้ิวอย่�งก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. จัำดอบรมหลั่กสุ้ตรการกำากับด้แล่กิจำการที�ดี มีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ สุำาหรับ

ผู้้้บริหาร โดยมีเน่�อหาดังนี�

 ๑.๑ การพัฒินาต้นแบบจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณของหน่วยงาน
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 ๑.๒ การอบรมผู่้านระบบการเรียนร้้ออนไล่น์ (E – learning) ในหัวข้อ “การ

กำากับด้แล่กิจำการที�ดี (Accountability) แล่ะจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ

๒. การนำาระบบสุะสุมคะแนนเข้ามาใช้ ในการยกย่องชมเชยบุคล่ากร เพ่�อนร่วมงาน 

แล่ะสุ่งเสุริมการเข้าร่วมกิจำกรรมต่าง ๆ  ที�จัำดขึ�น เพ่�อจ้ำงใจำแล่ะสุ่งเสุริมให้ข้าราชการ

แล่ะบุคล่ากรในหน่วยงาน ประพฤติตามค่านิยมองค์กร

  กิจักรั้รั้มก�รั้ส่ิ�อสิ�รั้องค์กรั้และก�รั้ส่ิงเสิริั้มรั้ะบบนิเวศที่�งจัริั้ยธิ์รั้รั้ม

เพ่�อสุ่งเสุริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ในภัาครัฐ ให้ความร้้กับข้าราชการ แล่ะบุคล่ากรใน

หน่วยงาน ด้วยการสุร้างความเข้าใจำเกี�ยวกับประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการ

พล่เร่อน ประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน แล่ะค่านิยมองค์กร เพ่�อสุ่งเสุริมให้

ข้าราชการแล่ะบุคล่ากรในหน่วยงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี มีวินัย แล่ะเคา

รพกฏิหมาย ด้วยการจัำดทำาโครงการให้รางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ ซึื่�งประยุกต์

มาจำากกิจำกรรมของธันาคารออมสิุน แล่ะงานประกาศรางวัล่ข้าราขการพล่เร่อน ของ

ประเทศสุหราชอาณาจัำกร ซึื่�งทั�งสุองกิจำกรรมนี�มีความเหม่อนแล่ะคล้่ายคลึ่งกันใน

การนำาความร้้เกี�ยวกับประมวล่จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน ไปใช้ในการทำางาน

ได้จำริง
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จุัดปรั้ะสิงค์ขีองกิจักรั้รั้ม

๑. เพ่�อสุร้างความตระหนักร้้แล่ะความเข้าใจำให้กับเจ้ำาหน้าที�รัฐเกี�ยวกับประมวล่

จำริยธัรรมของข้าราชการพล่เร่อน ประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน แล่ะค่านิยม

องค์กร

๒. เพ่�อเผู้ยแพร่ประชาสัุมพันธ์ัการสุ่งเสุริมคุณธัรรมจำริยธัรรมของงอค์กร ผู่้าน

ทางการประพฤติปฏิิบัติตนตามประมวล่จำริยธัรรมภัายในหน่วยงาน แล่ะค่านิยม

องค์กร

ข้ี�นติอนก�รั้ดำ�เนินกิจักรั้รั้ม

๑. หน่วยงานหร่อองค์กรประกาศจัำดทำาโครงการให้รางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยา

บรรณ ประจำำาปี

๒. หน่วยงานประกาศหลั่กเกณฑ์์การให้รางวัล่

๓. หน่วยงานคัดเล่่อกผู้้้บริหาร แล่ะข้าราชการที�มีคุณสุมบัติเป็นไปตามเกณฑ์์การให้

รางวัล่ โดยคัดเล่่อกจำากบุคล่ากรทุกคนในหน่วยงาน

๔. คณะกรรมการทำาการคัดเล่่อกผู้้้ชนะเลิ่ศ โดยแบ่งรางวัล่ออกเป็น ๓ ประเภัท 

ดังนี�

 ๔.๑ รางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณดีเด่น โดยให้รางวัล่หน่วยงาน สุายงาน 

หร่อสุาขาที�มีผู้ล่งานด้านจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณที�โดดเด่นในการสุ่งเสุริมให้ทุก

คนประพฤติปฏิิบัติตนอย่างมีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณทั�วทั�งองค์กร

 ๔.๒ รางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณดีเด่น โดยให้รางวัล่เป็นรายบุคคล่ ให้

แต่ล่ะหน่วยงาน สุายงาน หร่อสุาขา พิจำารณาบุคล่ากรทุกคนที�โดดเด่นในเร่�องการ

ประพฤติปฏิิบัติตนอย่างมีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ
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 ๔.๓ รางวัล่ต้นกล้่าจำริยธัรรม เพ่�อสุ่งเสุริมให้ข้าราชการรุ่นใหม่ประพฤติปฏิิบัติ

อย่างมีจำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที�ดีกับเพ่�อนร่วมงาน แล่ะล่ดปัญหา

การกระทำาทุจำริตในหน้าที� ในข้าราชการที�รับราชการมาน้อยกว่า ๕ ปี

๕. เพ่�อให้เกิดการมีสุ่วนร่วมทั�งองค์กร จึำงควรมีรางวัล่พิเศษให้กับหน่วยงาน สุาย

งาน หร่อสุาขาที�มีสุ่วนร่วมสุ้งสุุดในการโหวตรางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณใน

ด้านต่าง ๆ ซึื่�งจำะต้องมีทั�งผู้้้บริหาร แล่ะบุคล่ากรในหน่วยงาน

๖. ของรางวัล่ที�หน่วยงาน สุายงาน หร่อสุาขา แล่ะข้าราชการจำะได้รับ หากชนะเลิ่ศ

ในโครงการนี�ค่อ โล่่เกียรติคุณ

๗. หลั่งจำากที�ประกาศผู้ล่หน่วยงาน สุายงาน หร่อสุาขา แล่ะข้าราชการที�ได้รับ

รางวัล่ชนะเลิ่ศแล้่ว ควรมีการเผู้ยแพร่แนวคิดแล่ะวิธัีที�ใช้ในการปฏิิบัติงานของผู้้้ที�ได้

รับรางวัล่จำริยธัรรมแล่ะจำรรยาบรรณดีเด่น เพ่�อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิิบัติ เพ่�อดำารงตนเป็นแบบอย่างที�ดี แล่ะรักษาภัาพลั่กษณ์ของราชการ
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

  
 


