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การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม

โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภ
ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

• ระบบอุปถัมภในสังคมไทย คานิยม
• ลักษณะของระบบอุปถัมภ
• วิธีการที่ทำใหเกิดระบบอุปถัมภ
• ความเสียหายจากระบบอุปถัมภ
• แนวคิด กฎเกณฑที่ควรนำมาปฏิบัติ
• กระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
• กระบวนการใหความเปนธรรมสถิติคดี คดีตัวอยาง
• หนทางสูความเปนรูปธรรม
• แนวคิดยุทธศาสตรชาติ
• วาระแหงชาติ
• ขอเสนอแนะ
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเรือเอก ศักด์ิสิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก มารุต  ปัชโชตะสิงห ์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนที่หนึ่ง 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนที่สอง 

พลโท อําพน  ชูประทุม 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนที่สาม 

พลเรือเอก พิจารณ์  ธีรเนตร 
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นาวาเอก พิสุทธิ์  แดงเผือก 
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนที่หนึ่ง 

พันเอก สมโชค  แดงบรรจง 
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คนที่สอง 

ศาสตราจารย์ นิสดารก์  เวชยานนท์ 
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 
รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นายสีมา  สีมานันท์ 
กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษา 
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นางจรวยพร  ธรณินทร์ 
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 

นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 

นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ 
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 

พลเอก อรุณ  สมตน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายมณเฑียร  บุญตัน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

พลเอก วิสุทธิ์  นาเงิน 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายสรรเสริญ  พลเจียก 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายณรงค์  บุญโญ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายสุทธินันท์  สาริมาน 
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 

นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ ์
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นาวาอากาศเอก ทพิชัย  ทิพยุทธิ์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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สารจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวกเราคนไทยทุกคนควรจะต้องยอมรับความจริงท่ีว่า ความเป็นคนไทย ค่านิยมแบบไทย  ๆ 
ท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ี นับวันย่ิงจะเกิดปัญหาต่อสังคม วิถีชีวิต อาชีพการงาน และความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต แม้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองเราจะมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
เป็นท่ี ช่ืนชมศรัทธาของชาวต่างชาติ เ ช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น  
ท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัสท่องเท่ียวในบ้านเมืองเรา แต่ค่านิยมท่ีไม่ดีของพวกเราคนไทย 
ท่ีสัมผัสรับรู้กันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความไม่มีระเบียบวินัย ไม่ยึดถือกฎกติกาบ้านเมืองและการทํางาน 
ท่ีเป็นระบบ การเห็นเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การยกย่องนับถือคนมีเงิน มีอํานาจ มีอิทธิพล
มากกว่าคนดี ชอบการประจบสอพลอ ยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการส่ิงไม่ดีต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้
ระบบอุปถัมภ์เกิดข้ึนกับคนไทยและสังคมไทยได้ง่าย เพราะได้ฝังลึกมากับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานด้วย
ความผูกพันในประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยเรา แม้ว่าระบบอุปถัมภ์ในส่วนท่ีดีท่ีเป็นความผูกพัน  
ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในหมู่เครือญาติ มิตรสหายในครอบครัว ชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถ่ินซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีดีงาม แต่ระบบอุปถัมภ์ท่ีอาจมีช่ือเรียกอย่างอื่น เช่น ระบบเครือญาติ ระบบ 
เส้นสาย ระบบพวกพ้อง เป็นต้น หากได้นําเข้ามาใช้ในภาคราชการท่ีต้องยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์เป็น
หลักในการปฏิบัติงานและถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ เสาหลักของความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
นอกเหนือจากภาคการเมือง ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนแล้ว ก็จะเกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ระบบราชการไทยและประเทศชาติ นํามาซ่ึงการท้อแท้และขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดการ
เลือกปฏิบัติข้ึนในสังคม เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันท่ีส่งผล
เสียหายต่อความเจริญก้าวหน้า ช่ือเสียงและภาพพจน์ของไทยในสายตาต่างชาติมาโดยตลอด  

ด้วยแรงบันดาลใจและความเป็นมาของปัญหาระบบอุปถัมภ์ท่ีส่งผลเสียหายต่อระบบราชการไทย
มาเป็นเวลานานจนกลายเป็นค่านิยมท่ีไม่ดีแต่ก็ต้องฝืนทนยอมรับสภาพกันไปของข้าราชการไทย  
หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมแล้ว ก็คงจะฝังลึกมากข้ึนอีกนาน จนยากที่จะแก้ไขได้  
และประเทศชาติของเราในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานของเราในอนาคตกันบ้าง  
ผมจึงได้ตัดสินใจเสนอญัตติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีจะขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาใน
เร่ือง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” ข้ึน เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 

สารจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวกเราคนไทยทุกคนควรจะต้องยอมรับความจริงท่ีว่า ความเป็นคนไทย ค่านิยมแบบไทย  ๆ 
ท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ นับวันย่ิงจะเกิดปัญหาต่อสังคม วิถีชีวิต อาชีพการงาน และความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต แม้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองเราจะมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
เป็นท่ี ช่ืนชมศรัทธาของชาวต่างชาติ เ ช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น  
ท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัสท่องเท่ียวในบ้านเมืองเรา แต่ค่านิยมท่ีไม่ดีของพวกเราคนไทย 
ท่ีสัมผัสรับรู้กันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความไม่มีระเบียบวินัย ไม่ยึดถือกฎกติกาบ้านเมืองและการทํางาน 
ท่ีเป็นระบบ การเห็นเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การยกย่องนับถือคนมีเงิน มีอํานาจ มีอิทธิพล
มากกว่าคนดี ชอบการประจบสอพลอ ยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการส่ิงไม่ดีต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้
ระบบอุปถัมภ์เกิดข้ึนกับคนไทยและสังคมไทยได้ง่าย เพราะได้ฝังลึกมากับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานด้วย
ความผูกพันในประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยเรา แม้ว่าระบบอุปถัมภ์ในส่วนท่ีดีท่ีเป็นความผูกพัน  
ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในหมู่เครือญาติ มิตรสหายในครอบครัว ชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถ่ินซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีดีงาม แต่ระบบอุปถัมภ์ท่ีอาจมีช่ือเรียกอย่างอื่น เช่น ระบบเครือญาติ ระบบ 
เส้นสาย ระบบพวกพ้อง เป็นต้น หากได้นําเข้ามาใช้ในภาคราชการท่ีต้องยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์เป็น
หลักในการปฏิบัติงานและถือว่าเป็นหนึ่งในส่ีเสาหลักของความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
นอกเหนือจากภาคการเมือง ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนแล้ว ก็จะเกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ระบบราชการไทยและประเทศชาติ นํามาซ่ึงการท้อแท้และขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดการ
เลือกปฏิบัติข้ึนในสังคม เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันท่ีส่งผล
เสียหายต่อความเจริญก้าวหน้า ช่ือเสียงและภาพพจน์ของไทยในสายตาต่างชาติมาโดยตลอด  

ด้วยแรงบันดาลใจและความเป็นมาของปัญหาระบบอุปถัมภ์ท่ีส่งผลเสียหายต่อระบบราชการไทย
มาเป็นเวลานานจนกลายเป็นค่านิยมท่ีไม่ดีแต่ก็ต้องฝืนทนยอมรับสภาพกันไปของข้าราชการไทย  
หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมแล้ว ก็คงจะฝังลึกมากข้ึนอีกนาน จนยากที่จะแก้ไขได้  
และประเทศชาติของเราในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานของเราในอนาคตกันบ้าง  
ผมจึงได้ตัดสินใจเสนอญัตติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีจะขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาใน
เร่ือง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” ข้ึน เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
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โดยมีกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๑๙ คน และใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๑๒๐ วัน (ต่อมาได้ขอขยายเวลา
อีก ๒ คร้ัง จนครบกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ซ่ึงผมมีความภาคภูมิใจในญัตติท่ีได้
เสนอครั้งนี้เป็นอย่างย่ิง จากการศึกษาความเป็นมาของรายงานท่ีเคยเกิดข้ึนในรัฐสภาไม่ว่ายุคไหน ๆ ก็ตาม 
ยังไม่เคยมีการศึกษาในเร่ืองนี้ท่ีเป็นผลงานของฝ่ายนิติบัญญัติมาก่อนเลย และการเสนอญัตติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็น
รูปธรรมของผมในคร้ังนี้ ก็ได้รับมติอนุมัติให้ดําเนินการจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนของการทํางานของกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ ได้รับการตอบรับและ
กําลังใจอย่างดีย่ิงจากสังคมทุกฝ่ายท้ังในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนอกสภาฯ ท่ีต่างก็เห็นด้วยเป็นเสียง
เดียวกันและช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงเพราะทุกคนอยากที่จะเห็น
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เกิดผลสําเร็จอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมกันเสียที 
เพราะประเทศชาติเราต้องตกอยู่กับสภาพปัญหาของระบบราชการที่เกิดจากระบบอุปถัมภ์และสร้าง
ความเสียหายให้เกิดข้ึนมานานมากแล้ว 

ด้านการทํางานของคณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีผ่านมานั้น มีการประชุมรวมท้ังส้ิน  
๓๘ คร้ัง มีการเชิญหน่วยงานมาร่วมประชุม ๓๒ หน่วยงาน มีการเชิญบุคคลมาร่วมประชุมจํานวน  
๘๖ ท่าน มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเมื่อวันจันทร์ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาท้ังส้ินจํานวน ๑๓๐ ท่าน จาก ๓๙ หน่วยงาน และการบรรยายของประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญในหลักสูตรความมั่นคงช้ันสูงรุ่นท่ี ๗ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงการให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือทางโทรทัศน์
และวิทยุต่าง ๆ อีกหลายคร้ัง ซ่ึงผมคงจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญในสารนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความเป็นมาของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย
และระบบราชการไทย ลักษณะและวิธีการท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการ ๕ ประเภท (ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการทหาร/ข้าราชการตํารวจ/ข้าราชการท้องถ่ิน/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อประเทศชาติ ๓ ประการ (การบริหารงานบุคคล/ 
การทุจริตคอร์รัปชัน/การบริการประชาชน) กระบวนการให้ความเป็นธรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ด้านต่าง ๆ ท้ัง ๘ ด้าน ท่ีได้จากการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะในส่วนการดําเนินการด้านนิติบัญญัติท่ี
รัฐสภาจะต้องเก่ียวข้องในการดําเนินการ ซ่ึงทุกท่านจะสามารถอ่าน ศึกษา และเข้าใจได้จาก
เอกสารรายงานฉบับนี้ท้ังในส่วนของบทสรุปผู้บริหารและบทท่ี ๑ – ๗ ซ่ึงเป็นรายละเอียดเนื้อหาของ 
ผลการศึกษาท้ังหมดอยู่แล้ว 

ผมได้รับฟังคําถาม ข้อคิดเห็นและความห่วงใยจากหลาย ๆ ท่านในสังคมถึงความเป็นรูปธรรม
ของการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยในเร่ืองนี้ว่าจะเกิดข้ึนได้จริงไหมและจะทําได้อย่างไรใน
เมื่อข้าราชการไทยก็คือคนไทยท่ีตกอยู่ในสภาพสังคมของระบบอุปถัมภ์มาตลอด การท่ีจะปรับสภาพ
ความคิดและค่านิยมท่ีไม่ดีต่าง ๆ เหล่านั้น จะทําได้อย่างไร จะต้องใช้เวลากันอีกนานเพียงใด ซ่ึงผม
อยากจะขอเรียนทุกท่านว่า การศึกษาคร้ังนี้เป็นการนําเสนอสภาพปัญหาและสถานการณ์จริงท่ีเป็นอยู่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎระเบียบของหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การเสนอแนะท่ีจะสามารถเห็นแนวทาง
ปฏิบัติได้จริงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับตัวข้าราชการที่จะสามารถร้องทุกข์และดําเนินคดีให้เกิด
ความเป็นธรรมได้ โดยจากข้อเสนอแนะท้ัง ๘ ด้านในบทที่ ๖ นั้น ถือได้ว่าครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติ
ด้านต่าง ๆ ท่ีจะเข้าใจได้ถ่องแท้เพียงพอท่ีจะนําไปสู่การปรับความคิด ความสํานึก และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของข้าราชการท่ีจะนําไปสู่ความเป็นรูปธรรมได้แล้ว รวมถึงการกําหนดให้เป็นสาระสําคัญท่ีต้อง
ยึดถือปฏิบัติให้เคร่งครัดจริงจังไว้ในวาระแห่งชาติท่ีจะเกิดข้ึนได้จากองค์กรทุกภาคส่วนท่ีจะต้องตระหนักและ
ร่วมมือกัน รวมถึงการท่ีจะได้เสนอให้เป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะต้องมีการกําหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีกําลังจะทําข้ึน ซ่ึงควรเน้นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาของ
คนไทยไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ท่ีนับวันจะเกิดค่านิยมท่ีไม่ดีของสังคมไทยเพ่ิมมากข้ึนจากสภาพที่
เป็นอยู่มานาน 

แต่ !! ท้ังหมดนี้ ก็ ข้ึนอยู่กับพวกเราคนไทยและข้าราชการไทยทุกคน เมื่อท่านได้อ่าน 
และศึกษาในเอกสารนี้แล้ว ท่านจะเกิดจิตสํานึกเพียงใด เกิดความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองในอนาคตกัน
เช่นไร และจะมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะท่ีสําคัญคือข้าราชการระดับสูงท่ีมี
อํานาจในการบังคับบัญชาส่ังการ รักษากฎ ระเบียบ กําหนดนโยบาย การปกครองบังคับบัญชา  
การบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซ่ึงควรท่ีจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดส่ิงดี ๆ 
ข้ึนในหน่วยงานราชการของท่าน ดังเช่นนี้แล้วก็จะเกิดระบบงานราชการท่ีดีและข้าราชการท่ีดี ๆ ข้ึนอีก
มาก และยามเมื่อท่านต้องพ้นจากตําแหน่งหรือเกษียณอายุไปแล้ว จะได้ไม่ต้องมาเสียดายเวลา เพราะสิ่งท่ี
เหลือเป็นบารมีติดตัวไปได้ก็คือความดีท่ีได้เคยปฏิบัติไว้เท่านั้น และท่ีสําคัญก็คือกฎหมาย กฎระเบียบของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนมาแล้วก็จะได้รับการยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดถูกต้องตอ่ไป โดยเฉพาะ
ในด้านของหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การท่ีจะแก้ไขปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ท่ีสร้างความเสียหายให้กับระบบราชการไทยและประเทศชาติให้เป็นรูปธรรมก็จะเกิดผลสําเร็จได้
ในท่ีสุด 

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอเรียนว่า จากการศึกษา 
ในเรื่อง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
ผลงานคร้ังนี้จะเป็นผลงานท่ีดีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อระบบราชการไทย 
และประเทศชาติต่อไปอีกยาวนาน ด้วยคุณค่าของลักษณะผลงานทางวิชาการที่จะคงอยู่อีกนาน รวมถึง
การแจกจ่ายเอกสารไปยังทุกภาคส่วนของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ศึกษาได้อย่างท่ัวถึง จะได้นําไปสู่ 
การมีจิตสํานึกและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมให้บังเกิดข้ึนในใจของพวกเรา
ข้าราชการไทยทุกประเภทและทุกคน  

                          พลเรือเอก 

                         ศักด์ิสิทธ์ิ   เชิดบุญเมือง 
      ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา 
          ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 
                         สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 
“ระบบอุปถัมภ์” เป็นระบบความสัมพันธ์ของคน ๒ ฝ่าย 

ซ่ึงมีความไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายท่ีอยู่เหนือกว่า คือ ผู้ท่ีมีทรัพยากรมากกว่า
หรือมีอํานาจมากกว่าจะอยู่ในฐานะอุปถัมภ์ ฝ่ายที่อยู่ตํ่ากว่า คือ ผู้ท่ีมี
ทรัพยากรน้อยกว่าหรือมีอํานาจด้อยกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์ ต่างฝ่าย 
ต่างมีการแสวงหาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในลักษณะต่างตอบแทน
ตามเง่ือนไขท่ีมีต่อกัน ซ่ึงระบบอุปถัมภ์มีชื่ออื่นท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน 
อาทิ ระบบชุบเลี้ยง ระบบเส้นสาย ระบบเลือกท่ีรักมักท่ีชังหรือระบบคน
พิเศษ ระบบวงศาคณาญาติหรือระบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นต้น 

 

“ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย” เกิดข้ึนจากพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมขอ งสั ง คม ไทย 
แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง ค น ไ ท ย 
ใ น ค ว า ม คิ ด แ บ บ ศั ก ดิ น า  
ซ่ึงมักจะตีค่าของคนจากการ
เ ป็น ผู้ มี ท รั พย์ สิ น  เ ป็ นคน
ร่ํารวย เป็นผู้มีฐานะทางสังคม
หรือการศึกษาสูง รวมไปถึง
พฤติกรรมที่นิยมการเคารพ 
ยกย่องและอยากห้อมล้อม
ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจ 
นิ ย ม ก า ร ป ร ะ จ บสอพลอ  
ชอบยึดถือตัวบุคคลมากกว่า
หลักการและเหตุผล รวมท้ัง
ไม่ ได้คํานึงถึงหลักคุณธรรม
และจริยธรรม  

“ดีครับนาย 
ได้ครับผม 
เหมาะสม
ครับท่าน” 

“คนทําดีได้ผล 
ชาติหน้า คนเสนอหน้า 

ได้ผลชาติน้ี” 

“มีวันน้ี 
เพราะพี่ให”้ 

“ข้าเก่า
เต่าเล้ียง” 

“สิบพ่อค้า ก็ไม่เท่า
หน่ึงพระยาเลี้ยง” 
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ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทย คือ ค่านิยมของสังคมไทยในเรื่อง “ผู้ใหญ่ - ผู้น้อย” “การให้
การขอความช่วยเหลือ ความคุ้มครอง” “การฝากเนื้อฝากตัว” กับผู้ใหญ่
หรือผู้มีฐานะสูงกว่า เมื่อผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่มักจะมีของกํานัล เพ่ือให้
ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในสิ่งท่ีตนเองต้องการ สังคมไทยจึงเป็นสังคมท่ี
เน้นและยอมรับความแตกต่างในเร่ืองฐานะของบุคคล รากฐานของ
สังคมไทยมิใช่สังคมที่เช่ือว่าเกิดมาเสมอกัน แต่เป็นสังคมท่ีเช่ือในกฎแห่ง
กรรม ทําให้มีการกําหนดช่วงช้ันทางสังคมไว้ให้ผู้ท่ีอยู่ในฐานะสูงถือว่า 
เป็นผู้มีบุญ ผู้อยู่เบ้ืองล่างเป็นผู้มีกรรม ทําให้ต้องว่ิงเข้าหาผู้มีบุญที่มีอํานาจ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตน 

 

ระบบอุปถัมภ์ในแวดวงของข้าราชการยังคงมีอยู่อย่างชัดแจ้ง 
เช่น ระบบพรรคพวกท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันของผู้อุปถัมภ์
และผู้รับอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรต่าง ๆ นั้น ถ้ามีการใช้
ระบบอุปถัมภ์ เ พ่ือประโยชน์ส่ วนรวมแล้วก็อาจ เ ป็นประโยชน์   
และช่ วยแก้ ไ ขสถานการณ์
บางอย่างได้ เช่น การใช้ประโยชน์
ในการประสานการปฏิ บั ติ
ราชการกับหน่วยอื่น ๆ เป็นต้น  

แต่ปัจจุบันกลับไม่เป็น
เช่นนั้น ระบบอุปถัมภ์ถูกนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
การใช้ระบบอุปถัมภ์เพ่ือการแต่งต้ังโยกย้ายให้ได้รับตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  
ทําให้มีอํานาจบารมีท่ีมากข้ึน หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงตําแหน่งท่ีจะแสวงหา
ผลประโยชน์เข้าตัวได้มากข้ึน เป็นต้น  

ระบบอุปถัมภ์ ท่ี เ ป็นอยู่ ในปัจจุ บันมักจะจํากัดอยู่ ในระดับ 
กลุ่มเล็ก ๆ หลาย ๆ กลุ่มหรือชนช้ันทางสังคม (Social Class) ยังเป็น
เง่ือนไขสําคัญสําหรับสังคมไทย ความสํานึกทางชนช้ัน (Class Consciousness) 
ยังคงติดอยู่ท่ีความเชื่อผู้ใหญ่ - ผู้น้อย ผู้อุปถัมภ์ ความกตัญญูรู้คุณ 
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ค่านิยมสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

อดีต ปัจจุบัน 

ความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม 

เช่ือเร่ืองวิญญาณ ภูตผีปีศาจ 

ยกย่องระบบศักดินา 

เคารพผู้อาวุโส 

เช่ือถือโชคลาง 

มีชีวิตอยู่กับธรรมชาต ิ

ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ยึดมั่นในจารีตประเพณี 

นิยมอํานาจและบารม ี

ชอบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

พึงพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ 

 “เงิน” หรือความม่ังคั่งของบุคคลเป็น
ของสําคัญ  

“อํานาจ” เป็นสิ่งท่ีคนท่ัว ๆ ไปมักปรารถนา 
เพราะนํามาซ่ึงเงินทอง ทรัพย์สิน สิ่งของ
ทางวัตถุ การยอมรับ การยกย่องนับถือ  

“ความอาวุโส” นับถือและยกย่องผู้มีตําแหน่ง
และฐานะทางสังคมหรือราชการ ถือว่าผู้มี
อายุมาก ทํางานมานานมีประสบการณ์ใน
ชีวิต เป็นผู้รอบรู้และเข้าใจโลก 

“ความใจกว้าง” ไม่ตระหนี่ เหนียวแน่น  
เป็นคนกว้างขวาง ใจบุญสุนทาน 

“เจ้านาย” มียศถาบรรดาศักด์ิ การได้รับ
แต่งต้ังให้มีเกียรติและตําแหน่งในสังคม
การทํางานเบาหรือมีอาชีพท่ีต้องนั่งโต๊ะ 

“ความกตัญญูรู้คุณ” คนท่ีกตัญญูรู้คุณคน
เป็นคนท่ีได้ รับความรักและยกย่องว่า 
เป็นคนดีในสังคม 

“ผู้มีความรู้” มีการศึกษาสูง มีปริญญาสูง 
เป็นเร่ืองท่ีคนไทยถือว่ามีเกียรติ สังคม
ยอมรับ ให้เกียรติ ให้ตําแหน่งสูง ทําให้มี
ฐานะทางสังคมเหนือคนอ่ืน 

ค่านิยม (Value) : แนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และความต้องการของกลุ่มคนใน
สังคม ซ่ึงถือว่าเปน็สิง่ท่ีดีและมีคุณค่าแก่การนําไปเปน็แนวทางในการปฏิบัติ เป็นมรดกทาง
ความคิดและเป็นพ้ืนฐานของการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม  
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ลักษณะที่ไมด่ขีองสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตีค่าคนจากทรัพย์สินเงินทอง  
ยกย่องคนร่ํารวย 

ชอบห้อมล้อมใกล้ชิดผู้ใหญ ่ 
ผู้มีอํานาจ ยึดถือระบบ
เจ้านายลูกน้อง 

นิยมการประจบสอพลอ 

ยึดถือตัวบุคคลมากกว่า
หลักการและเหตุผล 

ยกย่องผู้มีฐานะทางสังคม คนมีอํานาจบารมี 

ชอบใช้ระบบเส้นสาย  
เล่นพรรคเล่นพวก 

ต้องการมีอํานาจบารม ี

ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น 
เช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

ไม่เคารพกฎระเบียบ/
วินัย ยึดถือประโยชน์
ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม  

ชอบอิสระ ไม่ทํางานตามระบบ 
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แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
 
 
 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน

ด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

ด้าน
บริหารงาน
บุคคล

- เกิดการเรียกหรือรับเงินสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย เงินทอน  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการดําเนินการ 
ท่ีผิดกฎหมายโดยใช้อํานาจและอิทธิพลในตําแหน่งหน้าท่ีของตน  
- มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือวางตัวข้าราชการที่เป็นพรรคพวก 
ของผู้มีอํานาจไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุมัติและการใช้จ่ายงบประมาณ/มีการ 
ประกาศใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเอื้ออํานวยต่อ 
ผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง  
- เกิดการจัดสรรการใช้งบประมาณและทรัพยากรในโครงการต่าง ๆ 
อย่างไม่เหมาะสม เกิดการผูกขาดในการผลิตสินค้าและบริการ  
ประเทศชาตไิด้รับสินค้า/สาธารณูปโภค/การบริการท่ีมีคุณภาพต่ํา ราคาสูงเกินความเป็นจริง  
- การทุจริตการเลือกตั้งทําให้ได้นักการเมืองท่ีไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเข้ามาบริหาร
ประเทศและมีโอกาสที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการใช้อํานาจโดยมิชอบ เพื่อถอนทุนคืนจากการ
ซ้ือสิทธิขายเสียง  
- ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือและศรัทธาต่อข้าราชการและระบบราชการ ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ ไม่เข้ามาลงทุน ขาดการยอมรับและเชื่อถือจากนานาประเทศส่งผลเสียท่ีใหญ่หลวงต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศชาติ 

- เกิดการผลักดัน สนับสนุนคนของตนเอง มากกว่าการสนับสนุนคนดี/คนมีความสามารถ การสอบบรรจุ การ
สอบคัดเลือกมีการวิ่งเต้น ระบบราชการไม่สามารถรักษาข้าราชการที่เป็นคนเก่งและคนดีไว้ได้  
- ทําให้เกิดค่านิยมประจบสอพลอผู้มีอํานาจท่ีจะสามารถช่วยผลักดันให้ตนเจริญเติบโต ก้าวหน้า มากกว่าการใช้วิธี
สร้างผลงานหรือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนให้สูงข้ึน  เกิดการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามหน่วยงาน/การ
ย้ายข้ามห้วย  
- เกิดการปกปิดข้อมูล ภาคประชาชนและภาคสังคมไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมได้ เป็นเหตุหนึ่งท่ี
ให้ประชาชนเสื่อมคลายความเชื่อถือและศรัทธาต่อระบบราชการ  
- การผลักดันให้มีออกกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานราชการทําได้
ยากและมักจะถูกละเลยหรือปฏิเสธ 
- ข้าราชการบางส่วนมีการใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อหลีกเล่ียงการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย หรือ
หลีกเล่ียงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีมีความยากลาํบาก ไม่ยอมเสียสละความสุขสบายของตนเอง ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายในภาพรวม  
- ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศชาติในสายตาของต่างประเทศ  

- ประชาชนมีค่านิยมท่ีผิดในการรับบริการ
จากภาครัฐ  มักคิดวิธี/ช่องทางที่ใช้เส้น
สาย ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการเสนอ
เงินให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
- เกิดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายท้ังจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ
และผู้มาติดต่อขอรับบริการ/การเรียกรับ 
สินบน ใต้โต๊ะ ส่วย  
- เกิดการเลือกปฏิบัติ การให้บริการมี
มาตรฐานท่ีไม่เท่าเทียม เกิดความเหล่ือม
ลํ้าทางสังคม 
- การจัดสรรทรัพยากรของรัฐมุ่งเน้นท่ีจะ
ให้บ ริการแ ก่ก ลุ่มอภิ สิท ธ์ิชน  โดยไม่
คํานึงถึงหลักความเป็นธรรมและความ
เสมอภาค  
- มีการปกปิดข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลตาม
กฎหมายกําหนด 
- ประชาชนหมดศรัทธาต่อข้าราชการและ
ระบบราชการ และไม่ให้ความร่วมมือกับ
ทางราชการ  

ผลเสียหายเมือ่
เข้าสู่ระบบ
ราชการไทย 
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แนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการของต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใ ช้ ห ลั ก  Meritocracy เ ป็ น แ น ว คิ ด ห ลั ก ท า ง ก า ร เ มื อ ง  
ใช้ระบบคุณธรรมในการคัดสรรคนเข้าทํางาน ยึดหลักความรู้
ความสามารถในการทํางาน และวาระสําคัญของการศึกษาระดับชาติ 
คือ “We must uphold meritocracy and incorruptibility”  

ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) เน้นการใช้
ระบบ IT เป็นช่องทางให้ประชาชนและภาคธุรกิจร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
มียุทธศาสตร์ คือ  
๑. เกลือเป็นหนอน : การแจ้งเบาะแสของคนในองค์กร ให้รางวัลและแก้
กฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
๒. เชือดไก่ให้ลิงดู : หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับสินบน ยักยอกทรัพย์ จะลงโทษ
อย่างเต็มท่ี (ไล่ออก ปรับเงิน จําคุก) ท้ังผู้ทําผิดและผู้รู้เห็นเป็นใจ 
๓. ตัดไฟแต่ต้นลม : เน้นการอบรมเรื่องจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 

การเปล่ียนแปลงเกิดจากการตื่นตัวของภาคประชาสังคม การมีกฎหมายป้องกัน
การแข่งขันทางธุรกิจท่ีไม่ยุติธรรม มีกฎหมายทางด้านจริยธรรมระดับชาติ  
เพื่อป้องกันการใช้อํานาจเกินขอบเขตของข้าราชการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมแห่งชาติ ท่ีมีอํานาจการบริหารงานบุคคลภาครัฐท้ังหมด กําหนด
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการอย่างละเอียด มี ข้อห้ามท่ีเ ก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในสมุดเล่มเล็กเพ่ือให้ทุกคนพกพา เกิดการปฏิรูประบบ
ราชการ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การสํารวจการทุจริตโดย Citizen’s 
Ombudsmen Group การจัดลําดับความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ รวมท้ัง 
การปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเอกชน  

ตรากฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปจริยธรรม และจัดต้ังสํานักงานจริยธรรมของรัฐบาล
สหรัฐ ซ่ึงมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ปฏิรูปกฎหมายข้าราชการพลเรือน  
- ตําแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติงานแต่งตั้งโดยการแข่งขันของข้าราชการประจํา เปิดเผย โปร่งใสตามหลัก
คุณธรรม  
- ตําแหน่งนกับริหารอาวุโส แต่งต้ังจากข้าราชการประจําหรือบุคคลภายนอกได้ แต่ต้อง
ผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกตามหลักคุณธรรม โดยคณะกรรมการทรัพยากรนัก
บริหาร 
- ตําแหน่งนักบริหารระดับสูงท่ีเป็นการแต่งตั้งโดยการเมือง คณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ด้านความม่ันคงของรัฐและการบริหารราชการแผ่นดินและคณะกรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรด้านตรวจสอบและการปฏิรูประบบราชการร่วมกันจัดทําบัญชีตําแหน่ง
นักบริหารท่ีฝ่ายการเมืองจะแต่งตั้งได้ 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 

สหรัฐ 
อเมริกา 
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กฎเกณฑ์และหลักวิชาการที่ ควรนํามาปฏิ บัติ 
ในระบบราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคุณธรรม 
(Merit System) 

๑. ความเสมอภาคในโอกาส 
(Equality of Opportunity) 
๒. หลักความสามารถ 
(Competence) 
๓. หลักความมัน่คงในอาชีพการงาน 
(Security on Tenure) 
๔. หลักความเปน็กลางทางการเมือง 
(Political Neutrality)  

หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

๑. การมีส่วนร่วม (Participation) 
๒. นิติธรรม (Rule of Law)  
๓. ความโปร่งใส (Transparency)  
๔. การตอบสนอง 
(Responsiveness)  
๕. การมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
(Consensus-Oriented) 
๖. ความเสมอภาคและความเท่ียงธรรม 
(Equality)  
๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency and Effectiveness) 
๘. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
๙. วิสัยทัศนเ์ชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Vision)  

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน  และมุ่ ง ให้ เกิดผลกระทบในเ ชิงบวก 
ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
๔. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
๖. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ  
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กระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานบุคคลถือเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการทางการบริหารไม่ว่า

จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เน่ืองจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดต่อประสิทธิภาพหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ในระบบ
ราชการ บุคลากรหมายถึงข้าราชการท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานราชการในราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งข้าราชการถือเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาท
สําคัญต่อการจัดบริการสาธารณะในฐานะผู้นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ัน ความสําเร็จ
และประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินจึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของข้าราชการ ซึ่งการ
จะได้คนดีและคนเก่งมาอยู่ในระบบราชการได้ น้ัน ปัจจุบันยึดถือหลักการสําคัญ 
ประกอบด้วย (๑) หลักคุณธรรม (Merit-based) (๒) หลักสมรรถนะ (Competency-based) 
(๓) หลักผลงาน (Performance-based) (๔) หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
(HR Decentralization) และ (๕) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) โดยมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล ดังน้ี การหาคนดีและคนเก่งเข้ามา
ทํางาน การรับเข้ามาแล้วพัฒนาให้เป็นคนดี การรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่กับองค์กร และการ
ใช้คนให้ตรงกับสมรรถนะและตรงกับงาน 

ข้าราชการ
พลเรือน 

ข้าราชการ
ส่วน

ท้องถิ่น 

ข้าราชการ
ทหาร 

ข้าราชการ
ตุลาการ 

ข้าราชการ
รัฐสภา 

ข้าราชการ
ตํารวจ 

ข้าราชการ
กรุงเทพ 
มหานคร 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้าราชการ
อัยการ 

ข้าราชการ 
พลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ประเภท
ข้าราชการ 
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การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญในคร้ังนี้ 
จะเน้นที่ข้าราชการ ๕ ประเภท ได้แก่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ข้าราชการทหาร 

ข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ในกระทรวง  กรมฝ่ายพลเ รือน  
ซ่ึ ง ไ ด้ รั บบรรจุ และแ ต่ ง ต้ั ง ต าม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

ทหารประจําการและข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนท่ีบรรจุในตําแหน่ง
อัตราทหาร ในหน่วยงานทางการทหาร 

ข้าราชการตํารวจ 

บุคคลซ่ึงได้ รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ 
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซ่ึงสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติแต่งต้ังหรือสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการตํารวจ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงาน
เมื อ ง พัทยา  และ ข้ าราชการห รือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

รัฐวิสาหกิจ หมายความถึง กิจการที่รัฐ
ดําเนินการในด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
และอุ ต ส าหก ร รม  อ ง ค์ ก า รห รื อ
หน่วยงานที่รัฐหรือรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
หรือควบคุมโดยรัฐ หรือรัฐมีหุ้นร่วมกับ
เอกชนกว่าร้อยละ ๕๐ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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กระบวนการให้ความเป็นธรรม 
 

 

 

 

ปัญหาท่ีทําให้ ยังไม่อาจสร้างความเป็นธรรมให้ กับ ผู้ เสียหายได้ 
อย่างแท้จริง เน่ืองจาก 

 ปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจยังมีการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมจากผู้มีอํานาจ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอิทธิพล หรือ
นักการเมือง  

 การช่วยเหลืออุปถัมภ์เครือญาติ พวกพ้องให้ไม่ต้องรับผิด
จากกระบวนการยุติธรรม  

 การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
 บทลงโทษที่ไม่รุนแรง  
 ไม่มีการเผยแพร่คดีตัวอย่างให้สังคมได้เห็นมากนักทําให้

ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย  
 มาตรฐานการคุ้มครองความเป็นธรรมของแต่ละองค์กรท่ีอาจยัง

ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกัน ทําให้ไม่อาจปฏิบัติงานเพื่อให้ความ
เป็นธรรมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
และเป็นรูปธรรมอย่างทัดเทียมกันได้ ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจาก
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด สถานท่ี รวมถึง
งบประมาณในการบริหารงานที่เหมาะสม 

 

กระบวนการให้ความเป็นธรรมในระบบราชการ มีกลไกด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําสั่งที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ วิธีการในการดําเนินกระบวนการร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ของข้าราชการทุกประเภท  มีช่องทางในการแสวงหาความเป็นธรรมในระดับ 
ท่ีสูงข้ึนไปเพ่ิมเติมหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรนิติบุคคล และองค์กรภาคประชาชน ท่ีมีหน้าท่ี
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรมให้กับข้าราชการท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
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การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการให้ความเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรหรือหน่วยงานภายใน เป็นหน่วยงานในระดับต้นท่ีมีบทบาทใน
การคุ้มครองกระบวนการให้ความเป็นธรรม โดยร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามสายการบังคับบัญชา 

หากยังไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจาก

หน่วยงานภายในก็
สามารถร้องทุกข์ 
ไปยังหน่วยงาน
ภายนอกได้ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) 

ศาลยุติธรรม 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครอง 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) 

สภาทนายความ 

 
คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

คณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

 

กระบวนการให้ความเป็นธรรม 
 

 

 

 

ปัญหาท่ีทําให้ ยังไม่อาจสร้างความเป็นธรรมให้ กับ ผู้ เสียหายได้ 
อย่างแท้จริง เน่ืองจาก 

 ปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจยังมีการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมจากผู้มีอํานาจ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอิทธิพล หรือ
นักการเมือง  

 การช่วยเหลืออุปถัมภ์เครือญาติ พวกพ้องให้ไม่ต้องรับผิด
จากกระบวนการยุติธรรม  

 การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
 บทลงโทษที่ไม่รุนแรง  
 ไม่มีการเผยแพร่คดีตัวอย่างให้สังคมได้เห็นมากนักทําให้

ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย  
 มาตรฐานการคุ้มครองความเป็นธรรมของแต่ละองค์กรท่ีอาจยัง

ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกัน ทําให้ไม่อาจปฏิบัติงานเพื่อให้ความ
เป็นธรรมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นรูปธรรมอย่างทัดเทียมกันได้ ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจาก
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด สถานท่ี รวมถึง
งบประมาณในการบริหารงานท่ีเหมาะสม 

 

กระบวนการให้ความเป็นธรรมในระบบราชการ มีกลไกด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําสั่งที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ วิธีการในการดําเนินกระบวนการร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ของข้าราชการทุกประเภท  มีช่องทางในการแสวงหาความเป็นธรรมในระดับ 
ท่ีสูงข้ึนไปเพ่ิมเติมหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรนิติบุคคล และองค์กรภาคประชาชน ท่ีมีหน้าท่ี
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรมให้กับข้าราชการท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
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สถิติคดีจากปัญหาระบบอุปถัมภ์ใน 
ระบบราชการไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) 

นับจากปี ๒๕๕๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ 
ร้องทุกข์  ๑,๓๗๐   เร่ือง 
อุทธรณ์     ๙๒๓  เร่ือง 
รวม   ๒,๒๙๓  เร่ือง 

ศาลปกครอง 
(แผนกคดีบริหารงานบุคคล) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๗  - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ 
ช้ันต้น   ๖๕๔  เร่ือง 
สูงสุด  ๑๖๑   เร่ือง 
รวม   ๘๑๕   เร่ือง 

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

สถิติในภาพรวมต้ังแต่จัดต้ัง ป.ป.ช. 
ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑,๔๑๔  เร่ือง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑,๔๐๙ เร่ือง  
รวม                     ๒,๘๒๓ เร่ือง 

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ 
การแต่งตั้งโยกย้าย  ๖๙  เร่ือง 
ไม่เป็นธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง     ๓,๐๐๗  เร่ือง 
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คดีตัวอย่างและผลของคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดทางปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ย้ายอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง 

แห่งชาติไปดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา มูลเหตุแห่งคดีเกิดจากการออก
คําส่ังทางปกครองโดยการใช้อํานาจดุลพินิจท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษา
ให้เพิกถอนเฉพาะประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติและไม่ถือว่าพ้นจาก
ตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาก่อน (รวมระยะเวลาการพิจารณาของ ก.พ.ค. ๖ เดือน 
๒๘ วัน/ระยะเวลาการพิจารณาของศาลปกครองกลางใช้ระยะเวลา ๑ ปี ๑ เดือน ๑ วัน/ระยะเวลาการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดใช้ระยะเวลา ๘ เดือน ๑๒ วัน) 

ความผิดทางอาญา กรณีการย้ายอดีต 

ผู้บัญชาการสํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญาไปดํารง
ตํ าแหน่ ง ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านคดีพิ เศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีมูลเหตุในการฟ้อง
คดีอาญา คือ ถูกกล่ันแกล้งปรับย้ายโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายและส่ังย้ ายผู้ฟ้องคดี มิ ได้ปฏิ บั ติ ให้ 
เป็นไปตามกระบวนการท่ีชอบด้วยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๓๗ โดย ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยว่าคําส่ังย้าย
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลอาญาได้มี 
คําพิพากษาเมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้จําคุก
จําเลยท่ี ๑ ในฐานะอดีตอธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ เป็นเวลา ๒ ปี โดยไม่รอลงอาญา และ
ขณะท่ีอยู่ ระหว่ างการพิ จารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คดีน้ีอยู่ระหว่างการ
อุทธรณ์คําพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อให้ลงโทษจําเลย
ในสถานท่ีหนักขึ้น ซึ่งสรุประยะเวลาการพิจารณา
ร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. ท่ีใช้เวลาร่วม ๒ เดือน ๒๐ วัน 
จนกระทั่งศาลอาญามีคําพิพากษารวมระยะเวลาใน
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมร่วม ๓ ปี 

ความผิดทางจริยธรรม กรณีรัฐมนตรี 

ว่ าการกระทรวงกลาโหม ก้ าวก่ายแทรกแซง 
การแต่ งตั้ งนายทหารชั้ นนายพลให้ ดํ ารง 
ตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ ซึ่ง ป.ป.ช.  
มี มติ ชี้ มู ลความผิดของอดี ตรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหมว่าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) และ (๒) และเป็นการ
กระทําท่ีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ซึ่ง ป.ป.ช.  
ได้ส่งรายงานและสํานวนการไต่สวนมายังประธาน 
สนช. โดยเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุม 
สนช. ได้มีมติ มีมติถอดถอนอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมออกจากตําแหน่ง และส่งผลให้ 
ถู กตั ดสิทธิ์ การดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมื อง  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองมากท่ีสุด เป็นผู้ ท่ีจะต้องรับนโยบายโดยตรง 
จากฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น  
หากข้าราชการพลเรือนสามัญและระบบราชการได้รับผลกระทบจากระบบอุปถัมภ์
ใ น รู ป แ บบ ต่ า ง  ๆ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร อุ ป ถั ม ภ์ ท่ี เ กิ ด จ า กฝ่ า ย ก า ร เ มื อ ง  
หรือท่ีเกิดจากข้าราชการเอง หรือท่ีเกิดจากความร่วมมือซ่ึงกันและกัน ระหว่าง 
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการ รวมท้ังการอุปถัมภ์ ด้านการแต่งตั้ ง โยกย้าย  
การจัดซ้ือจัดจ้าง การเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน 
ท่ีเกิดจากการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ย่ิง ข้ึน  เป็นผลต่อเนื่อง ให้การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรเ กิดปัญหา 
การแตกความสามัคคีภายในองค์กร ข้าราชการขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
และไม่แน่ใจในความก้าวหน้าในสายงาน ไม่ยึดถือหลักวิชาการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ซ่ึง เป็นหลักการของระบบคุณธรรม และทําให้การปฏิบัติงานของราชการ 
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน  

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและข้าราชการในพื้นท่ี จนอาจทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับ
กลุ่มและระดับบุคคลได้โดยง่าย เช่น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย จึงทําให้นิติสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มและบุคคลอาจมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องได้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงเป็นระบบ
อุปถัมภ์ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชุมชนอย่างแนบเนียน อีกท้ัง การเมืองระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับระดับประเทศ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจึงมักมีความสัมพันธ์และรู้จักมักคุ้นกับนักการเมืองใน
พื้นท่ีท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ตนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน และในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถ่ินก็
จะช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนักการเมืองใน
ระดับประเทศด้วยเช่นกัน อันเป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์ร่วมกันและทําให้ระบบอุปถัมภ์ก่อตัวข้ึน 
นอกจากนี้ ประเด็นหลักท่ีทําให้เกิดปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นผลจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีได้กําหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจในการออกคําส่ัง
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในทุกข้ันตอน การท่ีอํานาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ข้ึนอยู่กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ ได้ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับตําแหน่ง การให้อุปถัมภ์แก่พวกพ้องหรือเครือญาติ การแทรกแซงทางการเมือง
หรือจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังทําให้โครงการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขาดการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอ 
ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
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ข้าราชการทหาร  
ก ฎห ม า ย  ร ว ม ท้ั ง ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ห ลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร 
ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ยังมีช่องทางที่ทําให้ผู้บริหาร 
ในกองทัพ สามารถใช้ดุลพินิจ โดยขาดการตรวจสอบถ่วงดุล อีกท้ัง
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ยากต่อการปฏิบัติ ไม่มีระบบพิทักษ์คุณธรรม 
และไม่มีมาตรการในการคุ้มครองผู้อุทธรณ์ร้องทุกข์ ซ่ึงอาจเป็นชอ่งทาง
ให้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจในการโยกย้ายหรือพิจารณา
ความดีความชอบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือขอบเขตท่ีกฎหมายให้อํานาจ  

ข้าราชการตํารวจ 
กฎเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง
โยกย้ายมี ช่องทางให้ผู้มีอํานาจ 
หรือฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซง 
และเบี่ ยง เบนไปจากหลักการ 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ต ล อ ด จ น
กระบวนการต่าง ๆ ยังเปิดช่องว่าง
ให้ผู้บังคับบัญชาบางคนสามารถ 
ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้อย่าง
ไม่เป็นธรรม อันเป็นช่องทางใหเ้กิด
การว่ิงเต้นซ้ือขายตําแหน่ง ส่งผล
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ตํารวจ และเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง  ซ่ึ งแม้จะมี
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
ทํ า ห น้ า ท่ี เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ก ล า ง
บ ริหาร ง านบุ คคล  แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ 
เป็นหลักประกันว่าการพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้ายจะเกิดความเป็นธรรม
เ ท่ า ท่ี ค ว ร  เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง อ า จ 
มีการแทรกแซงการใช้ ดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจจนเป็นผลให้การแต่งตั้ง
โยกย้ายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายได้  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่กําหนดให้คณะรัฐมนตรีมี
อํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ จึงมีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการยกชุดเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาล ซ่ึงกรณี
ดังกล่าวเป็นช่องทางให้มีการแต่งตั้งพวกพ้องเข้าสู่ตําแหน่ง ทําให้
องค์กรขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากการสับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายทางการเมืองไม่ใช่เพราะยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งผลให้การ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจขาดความต่อเนื่อง  
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกับ
อํานาจทางการเมืองและมักจะได้รับแรงกดดันจากกลุ่มอิทธิพลต่าง 
ๆ โดยพบว่าตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
อุปถัมภ์ทางการเมืองแก่ข้าราชการระดับสูงท่ีเกษียณอายุราชการ 
หรือถูกมอบให้หรือใช้เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์แก่พวกพ้องของผู้
มีอํานาจทางการเมือง และยังมีโอกาสเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือ
ประโยชน์ได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับกิจการหลักของรัฐวิสาหกิจ เพื่อหวัง
ผลในการควบคุมรัฐวิสาหกิจให้ช่วยกันผลักดันนโยบาย การสร้าง
เงื่ อนไขเพื่อ ให้ เ กิด ข้อจํากัดและอุปสรรคบางประการเ พ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคพวกหรือกระทําการท่ีเป็นการ
เอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง 
ส่วนระดับพนักงานและลูกจ้างมีการแทรกแซงการแต่งตั้ง สรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ และใช้ระบบอุปถัมภ์ในการ
ช่วยเหลือการบรรจุแต่งตั้งหรือคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้ การ
รับบุคคลเข้าทํางานดังกล่าวก็มักจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกับสายงานทําให้องค์กรขาดโอกาสท่ีจะได้
บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในตําแหน่งหน้าท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองมากท่ีสุด เป็นผู้ ท่ีจะต้องรับนโยบายโดยตรง 
จากฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น  
หากข้าราชการพลเรือนสามัญและระบบราชการได้รับผลกระทบจากระบบอุปถัมภ์
ใ น รู ป แ บบ ต่ า ง  ๆ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร อุ ป ถั ม ภ์ ท่ี เ กิ ด จ า กฝ่ า ย ก า ร เ มื อ ง  
หรือท่ีเกิดจากข้าราชการเอง หรือท่ีเกิดจากความร่วมมือซ่ึงกันและกัน ระหว่าง 
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการ รวมท้ังการอุปถัมภ์ ด้านการแต่งตั้ ง โยกย้าย  
การจัดซ้ือจัดจ้าง การเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน 
ท่ีเกิดจากการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ย่ิง ข้ึน  เป็นผลต่อเนื่อง ให้การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรเ กิดปัญหา 
การแตกความสามัคคีภายในองค์กร ข้าราชการขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
และไม่แน่ใจในความก้าวหน้าในสายงาน ไม่ยึดถือหลักวิชาการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ซ่ึง เป็นหลักการของระบบคุณธรรม และทําให้การปฏิบัติงานของราชการ 
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน  

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและข้าราชการในพื้นท่ี จนอาจทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับ
กลุ่มและระดับบุคคลได้โดยง่าย เช่น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย จึงทําให้นิติสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มและบุคคลอาจมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องได้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงเป็นระบบ
อุปถัมภ์ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชุมชนอย่างแนบเนียน อีกท้ัง การเมืองระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับระดับประเทศ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจึงมักมีความสัมพันธ์และรู้จักมักคุ้นกับนักการเมืองใน
พื้นท่ีท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ตนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน และในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถ่ินก็
จะช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ังเป็นนักการเมืองใน
ระดับประเทศด้วยเช่นกัน อันเป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์ร่วมกันและทําให้ระบบอุปถัมภ์ก่อตัวข้ึน 
นอกจากนี้ ประเด็นหลักท่ีทําให้เกิดปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นผลจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีได้กําหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจในการออกคําส่ัง
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในทุกข้ันตอน การท่ีอํานาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ข้ึนอยู่กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ ได้ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับตําแหน่ง การให้อุปถัมภ์แก่พวกพ้องหรือเครือญาติ การแทรกแซงทางการเมือง
หรือจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังทําให้โครงการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขาดการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอ 
ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
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กฎหมายและกฎระเบียบสําหรับใช้บังคับกับข้าราชการประเภทต่าง ๆ  
ท่ีสําคัญ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
 พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้าราชการทหาร  
 พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พ.ร.บ. ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 พ.ร.บ. ด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เล่ือน และลดตําแหน่ง

ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเล่ือนยศของข้าราชการ

ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 



25การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์�ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการตํารวจ 
 พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือ

บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจหรือการโอน

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตํารวจผู้ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ กลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตํารวจผู้ออกจากราชการไป
แล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตํารวจ
หรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งออก
จากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 พระราชบญัญัติคุณสมบัตมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบญัญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ความเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปธรรม  ของการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ หมายถึง  

“สิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจัง สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงโดยเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์และมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในเชิงสาธารณะท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อระบบราชการ เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน 
เชิงนโยบายที่สามารถนํามาประกอบเป็นข้อมูลเพ่ือกําหนดเป็นกฎหมาย มาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ตลอดจนในเชิงค่านิยมวัฒนธรรม โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน” 

การจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการท่ีมีความคุ้นชินกับระบบอุปถัมภ์
ให้กลับมายึดถือระบบคุณธรรม โดยต่อต้านการใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุน
ยกย่องคนดีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มากกว่ายกย่องสรรเสริญผู้มี
อํานาจบารมีนั้น เป็นกระบวนการท่ีจะทําให้องค์กรเปล่ียนแปลงไปจาก
สภาพปัจจุบัน ไปสู่สภาพในอนาคตท่ีเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบราชการไทยให้ดีย่ิงขึ้นท่ีกล่าวมานั้น เป็นสิ่งท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและองค์กร 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรจําเป็นต้องอาศัยตัวแปรสําคัญ คือ การ
รับรู้ และทัศนคติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้นําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ  
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge Attitude Behavior : KAB) มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงท้ัง ๓ ประเภทนี้ จะเกิดข้ึนในลักษณะ
ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทําให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ข้ึน  
ก็จะมีผลทําให้เกิดทัศนคติ และข้ันสุดท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระทําซ่ึงมีลักษณะ
สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่โดยหลักการดังกล่าวได้นํามาอธิบายและนํามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัย โดยอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญในการเพ่ิมพูน
ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี ต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยการรับรู้ 
ตรวจสอบ สอดส่องพฤติกรรมท่ีเป็นพิษภัยต่อระบบราชการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่า 
“ประชารัฐ”  
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หนทางสู่ความเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการช้ีให้เห็นโทษและพิษภัยของ
ระบบอุปถัมภ์ รวมท้ังช้ีให้เห็นถึงแนวทางท่ีถูกต้อง เร่ิมต้ังแต่เด็กเล็ก
จนถึงผู้ใหญ่ ในทุกระดับทุกเพศ โดยใช้กลไกของครอบครัว ชุมชน 
องค์กร สังคม และสื่อมวลชน เป็นพลังสําคัญ 

Knowledge 

การรณรงค์ในการสร้างทัศนคติให้ประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีวัฒนธรรม และให้ความสําคัญแก่ค่านิยมความ
กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

Attitude 

Behavior 
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การเสนอให้การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
ในระบบราชการไทย  

เป็น “วาระแห่งชาต”ิ 
 

หากจะดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จอย่างดี
นั้น จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุ ก ฝ่ า ย ท้ั ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ชน  
ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน 
ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก
ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากระบบ
อุปถัมภ์ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จในเร็ววัน  

จึงควร “กําหนดให้การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการ เป็น วาระแห่งชาติ”  ซึ่งจะทําให้ เกิดผล 
ท้ังในทางระดับกฎหมายลงสู่ภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ผลดีจะเกิด 
แ ก่ประชาชนและประ เทศชา ติอย่ า ง ไม่ เ คยปรากฏมา ก่อน  
เพราะเมื่อระบบราชการปราศจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ ก็จะทําให้
ระบบราชการมีข้าราชการท่ีเป็นท้ังคนเก่งและคนดี ในระบบ  
ส่วนราชการได้ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้นําองค์กรและ
ผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศชาติได้รับ 
การตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม นานาประเทศเกิดความเชื่อมั่น 
ประชาชนจะมี ค ว าม เป็นอยู่ ท่ี ดี ขึ้ น  และประ เทศชา ติจะม ี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม่ันคง 

ยั่งยืน 

การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ

ในระบบราชการไทย 

ใหเปนรูปธรรม 

ครอบครัว 
ปลูกฝงคานิยม เปนตัวอยาง 

ท่ีดีใหลูกหลาน 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 

ติดตาม ตรวจสอบ แจงเบาะแส 

สวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ธรรมาภิบาล 

ผูนําประเทศ 
แสดงเจตจํานงคเปนตนแบบท่ีดี 

 
ภาคการเมือง 

มีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางใน
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ศาสนา 
เผยแผศีลธรรม  
และจริยธรรม 

การศึกษา 
อบรม สั่งสอนความรู ระเบียบแบบแผนที่ดีของสังคม 

ส่ือมวลชน 
เสนอขาวอยางสรางสรรค เปดโปง

การกระทําผิดใหสังคมรับรู 

 

 

 

 

องคกรตรวจสอบภาครัฐ 
ตรวจสอบ ถวงดุลท่ีเขมแข็ง 

องคกรดานตุลาการ  
ควบคุมและลงโทษ 

 

 

องคกรดานนิติบัญญัต ิ
สรางระเบียบ กฎเกณฑในสังคม 

ภาคเอกชน 
บรรษัทภิบาล 

- เลี้ยงดู ปลูกฝง ขัดเกลาสมาชิก ใหมีคานิยม
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการให
อุปถัมภและการรับอุปถัมภ รูจักผิดชอบชั่วดี 
เปนคนที่มีคุณภาพของสังคม เปนคนดีของ
สังคม 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทําใหเกิด
การ เ ลี ยนแบบและรั บ เอาค านิ ยมที่ ดี  
ตลอดจนคุณธรรมตางๆ ไวในบุคลิกภาพ 
เปนรากฐานของพัฒนาการที่ดีต้ังแตตน 

- อบรม ปลูกฝง ใหเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคม 
สอนใหเด็กและเยาวชน มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพ
ในสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติตามหนาที่ของตน เปนพลเมือง 
ที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม  
- ใหความสําคัญกับการคัดเลือกครู เพราะ ครูเปน
ตนแบบที่ดีใหกับเด็กทั้งดานความประพฤติ/ความรู
ดานวิชาการ/บุคลิกภาพ 
- สอนโดยใชกิจกรรม/ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเด็กซึมซับผาน
ประสบการณ บูรณาการลงสูพฤติกรรม สงเสริมใหเด็ก
ไดเขาไปเรียนรูในชุมชน/สังคม  
- จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ในทุกระดับ เชน ประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไมโกง”, 

มัธยมศึกษา “วัยรุนไทย เรียนไปไมโกง” , อุดมศึกษา  

“บัณฑิตไทย รูไปไมโกง”  

- ปลูกฝงศีลธรรมอันดีงามใหกับคนในสังคม โดยยึด
หลักธรรมของศาสนา 
- รณรงค ชวยสรางคานิยมที่ดีและบรรทัดฐานของ
สังคม 
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน/สงเสริม/ใหความรู
เรื่องคานิยมและความดีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยง/
รวมมือกับชุมชน โรงเรียน เพ่ือทําใหเกิดความ
สามัคคี 
 

- ประกาศเจตนารมณ/สรางวาทกรรมเพ่ือแสดง
จุดยืนในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน/
ตอตานการใชระบบอุปถัมภที่คํานึงถึงประโยชนของ
พวกพองจนทําใหบานเมืองเกิดความเสียหาย/ 
ไมยอมรับการโกงในทุกรูปแบบ 
- กําหนดนโยบายใหหนวยงานทุกแหงบริหารราชการ
แผนดิน ดวยระบบคุณธรรม ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
ยึดประโยชนของประเทศเปนหลัก 
- แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการสรางระบบ
คุณธรรมมาแทนที่การใชระบบอุปถัมภ และใชโอกาส
สําคัญในวาระตาง ๆ ในการสื่อสารกับสาธารณชน
และสื่อมวลชน ลดโอกาสของการหอมลอมใกลชิด 

- กําหนดใหมีประมวลจริยธรรมนักการเมือง/พรรค
การเมือง และมีกลไกกํากับกันเองภายในพรรค  
- พรรคการเมืองตองกลั่นกรองคนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแกประโยชนของ
บานเมือง และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
- เปดเผยบัญชีทรัพยสิน/หนี้สิน/ประวัติการจายภาษี 
- ชวยรณรงค เผยแพร สรางคานิยมที่พึงประสงคให
ประชาชนไดรับทราบ 

- ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับการแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภและการทุจริตคอรรัปชัน มีระบบปองกันการคัดสรรที่เกิด
จากระบบอุปถัมภ /สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงต้ัง
และโยกยาย/คุมครองพยานและผูไดรับผลกระทบจากการใชระบบ
อุปถัมภ/การจัดซื้อจัดจาง  
- ติดตามตรวจสอบการทํางานของสวนราชการเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามระบบคุณธรรม  
- ต้ังกระทูถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาล
ในเรื่องการใชระบบอุปถัมภ  
- ผลักดัน/สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรดาน 
ตุลาการและองคกรการตรวจสอบภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการใหความเปนธรรม 
 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย ไมมีคาใชจายการดําเนินการ เรงรัด
การเยียวยาผูไดรับความเสียหาย 
- เพ่ิมบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณคดีและความซับซอนของคดี 
ที่เพ่ิมข้ึน และอํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความรวดเร็วภายใต
กรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด 
- ลงโทษผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาด เพ่ือใหเปนเย่ียงอยางและใหคน 
ในสังคมเกรงกลัวตอผลของการกระทําผิด มีบทลงโทษที่สอดคลองกับ 
ความรายแรงของความผิด 
- เผยแพรผลของคดีใหสาธารณชนไดรับทราบโดยตลอด เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

- ลดข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาใหมี 
ความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงไดงาย 
ปราศจากการแทรกแซง 
- สรางรากฐานในการตรวจสอบการทุจริต 
คอรรัปชันและขยาย/เชื่อมโยงเครือขายไปยัง
ภาคประชาชน เพ่ือแจงเบาะแส 
- เผยแพรผลการตรวจสอบใหสาธารณชนไดรับ
ทราบโดยตลอด  
- มีมาตรการในการคุมครองพยาน/ผู แจ ง
เบาะแส  

- ใชระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน 
- สรางคานิยมหลักและวัฒนธรรมในองคกร/สรางทัศนคติใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ ปฏิเสธการใหอุปถัมภและการรับ
อุปถัมภ 
- รณรงคใหเกิดวัฒนธรรมไมยอมรับการโกง การเลนพรรคเลนพวก 
การประจบสอพลอ เพ่ือเปนแรงกดดันใหผูกระทําผิด 
- มีระบบการบริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม  ลดการใชดุลพินิจ 
มีระบบคัดสรรผูบังคับบัญชาที่มีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีให
ผูใตบังคับบัญชาได 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอยางเครงครัด 
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  
ไมเลือกปฏิบัติ และบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม  
- สนับสนุนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร โดยการใหรางวัล 
เพ่ือเปนการยกยองผลจากการประกอบคุณงามความดี 
- เปดเผยขอมูลขาวสารในระบบราชการอยางเปนระบบมีชองทางการ
เขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
ตาง ๆ 
- สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ  เชน ชมรม 
สมาคม สหภาพที่มีกฎหมายรองรับและใหความคุมครอง เปนกลไกที่จะ
สรางความสมดุลใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารราชการ 

- สรางคานิยมในองคกรและทัศนคติใหพนักงานมี
จิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญูกตเวที
ตอประเทศชาติ  
- สรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ ตามหลัก
ประชารัฐ  
- สรางมาตรการภายในบริษัทที่ชวยปองกันแกไข 
การทุจริต 
- รณรงคไมยอมรับการโกงในหนวยงาน/เปดเผยรายชื่อ
องคกร/คูคา/นักธุรกิจที่มีปญหา  
 

- ตรวจสอบและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ เพ่ือความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  
- นําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ/การทุจริตคอรรัป
ชัน/ผลเสียหายที่เกิดข้ึนใหกับสังคมไดรับรู 
-  มี ร ะบบสนั บสนุ นการผลิ ตและ เผยแพร   
เพ่ือรณรงค สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่ อง เผยแพรคุณงามความดี เรื่ องราว
ประวัติศาสตร เพ่ือหลอหลอมจิตใจใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียว รูจักนึกถึงสวนรวม 
- สงเสริมระบบการตรวจสอบกันเองทางวิชาชีพ
สื่อ มีกลไกลงโทษสื่อที่กระทําผิดจริยธรรม/
สนับสนุนสื่อที่ดี  

- เผยแพร รณรงคใหประชาชนพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนับถือ
คนที่คุณงามความดี รูจักเสียสละ ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน รูจักตอบแทนคุณแผนดิน  
รักและหวงแหนตอสิ่งที่เปนของสาธารณะ 
- ตระหนักตอหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐ และนักการเมือง  
- ตองรูเทาทันขอมูลขาวสาร  
- แจงเบาะแสการกระทําผิด/การทุจริตคอรรัปชัน/
การใชระบบอุปถัมภที่สรางความเสียหาย 

ม่ังค่ัง 
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แนวความคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ใน
ระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม

ด้านลักษณะของ
การเกิดระบบอุปถัมภ์

ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่ง

ด้านนโยบาย
การปฏิบัติราชการ

ด้านการบริหารงาน
บุคคล

ด้านกระบวนการ
ให้ความเป็นธรรม

ด้านสังคม

ด้านวิชาการ
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การรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยช้ีให้เห็นผลเสียหายของระบบอุปถัมภ์ 
สร้างค่านิยมหรือทัศนคติให้มีจิตสํานึกรักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความกตัญญูกตเวที
ต่อประเทศชาติ ปฏิเสธการให้อุปถัมภ์และการรับอุปถัมภ์ รู้จักการพ่ึงพาตนเอง
มากกว่าพ่ึงพาบุคคลอื่นเป็นสําคัญ ให้ยึดถือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดละกิเลส 
ความโลภ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู้ และคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ี ควรสนับสนุน ยกย่อง ชมเชยบุคคลท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์กรได้ยึดถือเป็น
แบบอย่าง  ตลอดจนควรกําหนดเป็น ส่ิง ท่ีควรปฏิบัติและ ส่ิง ท่ี ไ ม่ควรปฏิบัติ   
(Do & Don’t) ไว้เป็นหลักปฏิบัติ เพ่ือสร้างมาตรฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการทุกแห่ง 

ด้านลักษณะของการเกิดระบบอุปถัมภ์ 

การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการควบคุมการใช้ดุลยพินิจ 
ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการและผู้บริหารในหน่วยงานราชการตามท่ี
กฎหมายให้อํานาจไว้ เพ่ือป้องกันการใช้ดุลยพินิจท่ีปราศจากความชอบธรรมและเลือก
ปฏิบัติ ควรนําระบบคุณธรรม ประมวลจริยธรรม กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ครบทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับการบังคับใช้
กฎหมายของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจท่ีเก่ียวข้องให้สามารถนํามาใช้ปฏิบัติให้ได้
อย่ าง เป็นรูปธรรมมีประ สิทธิภาพ  นอกจาก น้ี  ควรลดโอกาสของการ เ กิด 
และใช้ระบบอุปถัมภ์ในสังคมข้าราชการด้วยการลดละการประจบสอพลอ การห้อมล้อม
ใกล้ชิด ท้ังต่อตัวข้าราชการ ครอบครัว ญาติมิตร และบริวาร รวมถึงความใกล้ชิดท่ีทํา
ให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ลักษณะอ่ืน ๆ ในเชิงอุปถัมภ์ เช่น การศึกษาร่วมกันในหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการท่ีมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ท้ังน้ี ข้าราชการและ
ประชาชนจะต้องปฏิเสธการคบหาสมาคมกับผู้ท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าว (Social Sanction) 
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีให้เกิดข้ึนในระบบราชการ 

ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม 
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ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 

การกําหนดบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงการเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือป้องปรามการกระทําท่ีอาจเป็นการข่มขู่ กล่ันแกล้ง 
ขัดขวางการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมท่ีจะต้อง
ถูกดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายได้และการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐของทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นเสมือนคําม่ันสัญญาต่อสาธารณะและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด และควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกล่ันกรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น ระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีให้มีแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีมี
ความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม เพ่ือป้องกันการใช้ดุลยพินิจการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การแก้ไขความหมายของคําว่า “ทุจริต” ให้มีความหมายเป็นสากลเทียบเท่ากับคําว่า  
“คอร์รัปชัน” ของสหประชาชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและลงโทษผู้ท่ีละเมิด
ระบบคุณธรรมและใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการจนทําให้เกิด
ความเสียหายต่อท้ังระบบราชการและประเทศชาติ นอกจากการแก้ไขปรับปรุงแล้วยังต้อง
บังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา  
และไม่เลือกปฏิบัติ 

ด้านนโยบายและการปฏิบัติราชการ 
ผู้นําประเทศ ผู้นําองค์กรในระดับสูง และผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ในการสร้างระบบคุณธรรมแทนการใช้ระบบอุปถัมภ์และแสดงพฤติกรรมการเป็นตัวอย่างท่ีดี 
มีการบริหารงานราชการด้วยกลไกท่ีเป็นระบบ พร้อมกับต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ให้เป็นนโยบายหรือวาระแห่งชาติในการบริหารราชการแผ่นดินโดยระบบคุณธรรม 
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ของ
หน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ ควรกําหนดบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมืองกับภาค
ข้าราชการประจํา ให้มีความเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างรู้ถึงข้อจํากัดในความสัมพันธ์
ด้านการปฏิบัติงานท่ีมีระหว่างกัน เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่ิงท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การตรวจสอบติดตามผลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันท้ังระบบ
และต้องมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนและส่ือมวลชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบอันเป็นการควบคุมการใช้อํานาจรัฐโดยภาคประชาชนอีกทางหนึ่งจาก
ปัญหาท่ีมาจากระบบอุปถัมภ์ท่ีนําไปสู่ความเสียหาย ตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินแบบ 
“ประชารัฐ” 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 

การจัดตั้งคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลระดับชาติ เพ่ือเป็นกลไก
ในการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
มีความเป็นกลาง เป็นหน่วยงานอิสระ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อบุคคล
ทุกคนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สําหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลน้ันควรพิจารณา
ทบทวนลักษณะปัจจัยของกระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาหรือแต่งตั้ง โยกย้าย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ความอาวุโสและปัจจัยการ
พิจารณาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์เป็นสําคัญ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติ งานให้สามารถวัดได้ ท้ัง “คนเก่ง” ( เ ก่ง คิด เ ก่งคน เ ก่งงาน )  และ  
“คนดี” (ภูมิรู้ ภูมิทํา ภูมิฐาน)  

การแต่งตั้ง โยกย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหน่งต่าง ๆ ต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวให้
น้อยท่ีสุด  ต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ดุลพินิจหรือเหตุผลในการตัดสินใจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยละเอียดท่ีจะสามารถช้ีแจงต่อสังคมได้ถึงผลการพิจารณาข้อมูล
เก่ียวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งเป็นท่ียุติแล้ว ให้สังคมสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวกและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้  

ด้านกระบวนการให้ความเป็นธรรม 

การจัดตั้งองค์กรคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติโดยให้มีอํานาจ
หน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และคุ้มครองระบบคุณธรรม
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ระบบพิทักษ์คุณธรรมของทุก
ส่วนราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นธรรมและอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากอิทธิพลทุกด้าน พร้อมท้ังควรกําหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
คุ้มครองพยานในกรณีท่ีมีการร้องเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ือไม่ให้ได้รับผลร้ายหรือถูก
กล่ันแกล้ง อันเป็นผลจากการร้องเรียน ตลอดจนควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติในกระบวนการให้ความเป็นธรรมและการเยียวยาของข้าราชการแต่
ละประเภทให้มีมาตรฐานการปฏิบัติเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงกระบวนการได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
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ด้านสังคม 
การสร้างระบบการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ สร้างความตระหนัก 
ต่อหน้าท่ีในการตรวจสอบในลักษณะการบริหารบ้านเมืองแบบ “ประชารัฐ” เพื่อเป็น
กระจกเงาสะท้อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานราชการ การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ เพื่อการติดตามตรวจสอบท่ีโปร่งใส การสร้างช่องทาง 
ในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด การทุจริตคอร์รัปชันและการใช้ระบบอุปถัมภ์  
รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังเช่นกฎหมาย Whistleblower ของประเทศอังกฤษ และ
เพื่อให้สังคมเกิดการตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และปฏิเสธการใช้ระบบอุปถัมภ์ให้เหลือน้อยที่สุด จึง
ควรนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ระบบอุปถัมภ์ การทุจริตคอร์รัปชัน ผลเสียหายท่ีเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ ผลของคดีความต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น การลงโทษผู้กระทําผิดให้สาธารณชน
ได้รับรู้ รวมทั้งเผยแพร่เรื่องคุณธรรมจริยธรรม การประกอบคุณงามความดี หรือบุคคล
ต้นแบบในสังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ด้านวิชาการ 

การจัดทําหลักสูตรการอบรมปลูกฝังในวิชาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หน้าที่พลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
กํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เป็นหน่ึงในวิชาบังคับของการศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ด้วยความมุ่งหมาย เช่น หลักสูตรสําหรับ
ชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไม่โกง” หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา“วัยรุ่นไทยเรียนไปไม่
โกง” และหลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทยรู้ไปไม่โกง” สําหรับสถาบันการศึกษา
ระดับสูงของทางราชการท่ีมีบทบาทในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝังนักการเมือง  
นักบริหาร และข้าราชการระดับสูง ควรจัดหลักสูตร กิจกรรม และวางกรอบของหลักสูตร 
เ พ่ือประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง โดยเน้นที่การปลูกฝังค่านิยมหลักจริยธรรม  
หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้กับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนที่ร่วมเข้าศึกษา
อบรม เพ่ือการสร้างจิตสํานึกที่ดีที่ไม่ควรใช้โอกาสของความใกล้ชิดสนิทสนมที่จะนําไปสู่ 
การแสวงประโยชน์ในทางมิชอบร่วมกัน ส่วนการปลูกฝังให้กับส่วนราชการท่ัวไปน้ัน  
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานหลัก เช่น สํานักงาน ก.พ. หรือการอบรมภายในส่วนราชการน้ัน ๆ 
จะต้องเน้นการสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และผลเสียหายจากระบบอุปถัมภ์
ที่เกิดขึ้นกับส่วนราชการและประเทศชาติที่ทําให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และพึงปฏิบัติได้จริง 
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มั่นคง : ระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ไม่ใช้ระบบเส้นสายและพวกพ้อง  
เป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ 

 
มั่งคั่ง : งบประมาณไม่ร่ัวไหล 

ถูกนําใช้ในการพัฒนาประเทศและ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
ย่ังยืน :  ประชาชนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
ระบบอุปถัมภ์และการทุจริตคอร์รัปชัน  

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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 ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การแก้ไขระบบอุปถัมภ์และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้โดยเร็ว ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งนัก
บริหารระดับสูง โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์กรหรือคณะกรรมการกลางในการ
บริหารงานบุคคลระดับชาติ 

 ปรับคํานิยามของคําว่า “ทุจริต” ให้มีความหมายสอดคล้องกับ คําว่า “คอร์รัปชัน”  ของสหประชาชาติ  
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์/วิธีการการบริหารงานบุคคลให้อยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง โดยยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงาน ตลอดจนพฤติกรรมทาง
จริยธรรม กําหนดขอบเขตในการใช้ดุลพินิจ ต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ดุลพินิจเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้อย่างชัดเจน ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของข้าราชการโดยอาจจัดต้ังเป็นสหภาพข้าราชการท่ีมีกฎหมายรองรับและ
เป็นกลไกคานอํานาจต่อพฤติกรรมตามระบบอุปถัมภ์  

 กําหนดเป็นนโยบายการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการทุกระดับทุกหน่วยงาน จัดทํา
เป็นคู่มือ “ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติและส่ิงท่ีต้องไม่ปฏิบัติ” (Do & Don’t)  

 จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรด้านตุลาการและองค์กรตรวจสอบภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการให้ความเป็นธรรม รองรับกับปริมาณงาน ปริมาณบุคลากร และปริมาณคดีท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

 ปรับปรุงกระบวนการให้ความเป็นธรรม ระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนท่ี
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว และเยียวยาอย่างทันท่วงที  และกําหนด
มาตรการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือคุ้มครองพยานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้
คนดีอยู่ได้  

 เผยแพร่ผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็น
อุทาหรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ตระหนักและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด  

 สร้างและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และส่ือมวลชนให้มีความ
เข้มแข็ง  

 รัฐบาลควรรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างค่านิยมทัศนคติให้
ประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม และจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาบังคับเรียนในทุกระดับ  

 ผู้นําระดับสูงทุกระดับทุกภาคส่วนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างและถือปฏิบัติตามระบบ
คุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง ยกระดับการแก้ไขปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นนโยบาย หรือวาระแห่งชาติ  

 ส่วนราชการทุกประเภททุกหน่วยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวมถึงการมีประมวล
จริยธรรมท่ีต้องมีสํานึกและปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 รัฐบาลควรให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล คือ สํานักงาน ก.พ. ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเสนอจัดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ 

 รัฐบาลควรเน้นและให้ความสําคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด 
ถูกต้อง เป็นธรรม 
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Do & Don’t ของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑ ) เป็นเสาหลักของแผ่นดิน เหตุการณ์
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ข้าราชการก็จะยัง
เป็นเสาหลักในการขับเคล่ือนระบบราชการ 
(๒ )  สร้างความเป็นมืออาชีพเพ่ือให้ เป็น 
ท่ีไว้วางใจและศรัทธาของท้ังฝ่ายการเมือง
และประชาชน  
(๓ )  สร้างภู มิคุ้ม กันให้ตนเองและระบบ
ราชการ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกน้อง 
(๔) กล้ายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความ
หนักแน่น  เห็น ส่ิ ง ท่ี ไ ม่ ถูกต้อง  ต้อง พูด  
ต้องแสดงออก 
(๕ ) มีภาวะผู้นํา เช่น กล้าลงโทษลูกน้อง 
ท่ีทําผิด สามารถบริหารความเสี่ยง ตัดสินใจ
อย่างเด็ดเดี่ยว 
(๖) ระมัดระวังในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
มีวินัยทางการเงินการคลัง 
(๗) รักษาระยะห่างกับฝ่ายการเมืองอย่าง
เหมาะสม ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับฝ่ายการเมือง 
ในเรื่องส่วนตัว ต้องไม่เกรงกลัวอํานาจบารมี 
ไม่พูดแบบตอบรับอย่างเดียว หรือทําตามส่ัง 
อ ย่ า ง เ ดี ย ว  ไ ม่ รั บ ใ ช้ ใ ก ล้ ชิ ด จ น ห ม ด 
ความสง่างาม 
(๘) หาแนวร่วม หาพันธมิตร และใช้ส่ือให้เป็น
ประโยชน์ 

 

(๑) เล่นพรรคเล่นพวกระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันเอง 
(๒) กล่ันแกล้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ตนได้ประโยชน์
และทางก้าวหน้า โดยไม่คํานึงถึงระบบ
คุณธรรม 
(๓) เกรงกลัวต่อการท่ีจะแนะนําให้ข้อคิด
หรื อยื นยั นต่ อฝ่ ายการ เ มือ ง ในกรณี 
ท่ีฝ่ายการเมืองประสงค์หรือส่ังการในส่ิงท่ี
ไม่ถูกต้อง 
(๔ )  ใช้ อํ านาจหน้าท่ี ในการดําเนินการ
บริหารงานบุคคลใด ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้องเครือญาติในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแต่งตั้ ง 
นอกฤดูกาล 
(๕ )  ละ เลยห รือ ไ ม่ ให้ ความ สําคัญต่อ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(๖ )  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ี ไม่ดีและนํา 
ความเส่ือมเสียต่อตัวเองและราชการโดยรวม 
(๗ ) ปัดความรับผิดชอบกรณีท่ีมีปัญหา
ร้องเรียนกรณีข้าราชการได้รับความไม่เป็นธรรม
หรือการร้องเรียนจากประชาชน 
(๘) เอนเอียงเข้าหาฝ่ายการเมืองเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพ่ือความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าท่ีหรือเพ่ือต่างตอบแทน 

ข้าราชการต้องวางตนและปฏิบัติตน 
(Do) 

ข้าราชการต้องไม่ปฏิบัติตน 
(Don’t) 
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Do & Don’t ของฝ่ายการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) เข้าใจและให้ความสําคัญในหลักการของ
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ในราชการ 
(๒) เป็นตัวอย่างของผู้นําและผู้บังคับบัญชา 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีราชการ
กําหนด 
(๓) กํากับดูแลการทํางานของข้าราชการ
อย่างตรงไปตรงมา ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา
โ ด ย ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  ใ ห้ คุ ณ ใ ห้ โ ท ษ 
ตามข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมาย 
(๔ )  เห็นแ ก่ประ โยชน์ ของทางราชการ 
ประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก 
(๕) มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวท่ีจะไม่นํา
เรื่องส่วนตัวและพวกพ้องมาเก่ียวข้องกับ 
การบริหารราชการ 
(๖ ) สร้างศรัทธาให้ เกิดข้ึนกับตัวเองและ
หน่วยงานที่ตนเองไปดูแลรับผิดชอบ 
(๗ )  สร้ า ง ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของข้าราชการในหน่วยงาน 
บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม 
(๘) บริหารราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีอย่างเคร่งครัด 

 

(๑) เล่นพรรคเล่นพวกกับข้าราชการคนใด 
คนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตนหรือพวกพ้องหรือเพื่อประโยชน์
ร่วมกัน 
(๒) ใช้อํานาจหน้าท่ีอย่างไม่เหมาะสมหรือเกิน
เลยกฎหมายหรือขัดต่อระบบคุณธรรมและ
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(๓) กดข่ีข่มเหงข่มขู่ข้าราชการเพือ่ให้เกิดความ
เกรงกลัวหรือต้องปฏิบัติตามในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
ชอบธรรม 
(๔) นําญาติพี่น้องหรือพวกพ้องเข้ามาร่วม
ทํางานหรือ เข้ ามา มี ส่วนได้ ส่วนเสียกับ
หน่ วยงานราชการ เช่น เ ป็นเลขานุการ  
ท่ีปรึกษา เข้ามารับงานโครงการหรือการ
ก่อสร้าง เป็นต้น 
(๕ )  นําความเ ส่ือมเสียและเสียหายมาสู่
ราชการ เช่น ใช้งบประมาณอย่างฟุ้งเฟ้อ 
เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จําเป็นหรือ 
พากลุ่มร่วมเดินทางมากเกินความจําเป็น 
(๖ ) สร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชการ
เพื่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันจะเป็น
ประโยชน์ส่วนตน 
(๗) เพิกเฉยละเลยหรือไม่ให้ความสนใจต่อ
กฎระเบียบของทางราชการ 
(๘) ปัดความรับผิดชอบไปให้ข้าราชการประจํา
หรือบุคคลอื่นกรณีท่ีตนถูกร้องเรียนหรือถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิด 

ฝ่ายการเมืองต้องปฏิบัตติน  
(Do) 

ฝ่ายการเมืองต้องไม่ปฏิบัติตน 
(Don’t) 
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ข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นสถาบันหน่ึงท่ีมีความสําคัญย่ิงของ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ี 
ในการตรากฎหมาย  การควบคุมการบ ริหารราชการแผ่นดิน  
การควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา การให้ความเห็นชอบ การสรรหาบุคคล 
มาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ทําหน้าท่ีในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 
และมีความมุ่ งมั่นและมุ่ งหวังให้การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
ในระบบราชการไทยบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
เป็นรูปธรรม  
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๑) รัฐสภาควรมีการศึกษาเชิงวิจัยและวิเคราะห์ถึงกฎหมายต่าง ๆ  
ท่ีออกมาบังคับใช้ท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากถึงผลในทางปฏิบัติท่ีจะเกิดประสิทธิภาพ
เพียงใดในสภาพของสังคมและค่านิยมของคนไทยท่ีมักจะมีปัญหาในการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกติกาของบ้านเมืองและของทางราชการ ซึ่งจะเห็น
ได้จากกฎหมาย กฎเกณฑ์ด้านการบริหารงานราชการ การบริหารงานบุคคล 
ท่ีแม้จะกําหนดออกมาบังคับใช้เพ่ือให้เกิดการบริหารงานราชการที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมเกิดผลดีต่อประเทศชาติเพียงใด แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ 
ของการฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากมาโดยตลอด 

๒) รัฐสภาควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการประจําสภาท่ีเก่ียวข้อง
หรือคณะบุคคลท่ีตั้ ง ข้ึน เ พ่ือทบทวนศึกษากฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภท รวมท้ังผลการบังคับใช้กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หากเห็นว่ากฎหมายฉบับใดมีช่องว่างให้เกิดการใช้ระบบ
อุปถัมภ์ เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เป็นธรรม ควรดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
และให้มีการป้องกันการใช้ระบบอุปถัมภ์ ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการ
พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการและเกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัด  

๓ ) ควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือผู้เก่ียวข้องพิจารณาศึกษาและเสนอกฎหมาย 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์และการทุจริตคอร์รัปชัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีบัญญัติไว้ให้เกิดผลตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังผลักดันให้เกิด
การตรากฎหมาย เช่น เสนอแก้ไขเพ่ิมกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม
และกระบวนการให้ความเป็นธรรม , เสนอการออกกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ , เสนอการออกกฎหมายเก่ียวกับ
การจัดตั้งองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล , เสนอการออกกฎหมายหรือ
มาตรการเก่ียวกับการคุ้มครองพยาน คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น 

๔ )  ควรมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือผู้เก่ียวข้องศึกษาปัญหา ผลักดันและสนับสนุน

ข้อเสนอแนะการดําเนินการด้านนิติบัญญัติ 
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การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรด้านตุลาการและองค์กรการตรวจสอบ
ภาครัฐให้เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการให้ความเป็นธรรม 
รองรับกับปริมาณงาน ปริมาณบุคลากร และปริมาณคดีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
ตลอดจนเป็นการปรับลดระยะเวลาให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

๕) การตั้งกระทู้ถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
รัฐบาลในเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ถึงรัฐบาลและหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง  

๖) การให้ความเห็นชอบและการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญ จะต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมและจริยธรรม 
เพราะเป็นต้นทางนําไปสู่การควบคุมส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติท่ีดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอย่างของสังคมท่ีดี  
 
 

 
๑) ผู้นําระดับสูงทุกระดับทุกภาคส่วนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้าง

และถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหาร
บ้านเมือง ยกระดับการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็น
นโยบาย หรือวาระแห่งชาติท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจกันและ
การกําหนดเป็นแนวความคิดท่ีต้องปฏิบัติไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
ด้านสังคมจิตวิทยา 
 ๒) รัฐบาลควรให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการเสนอและการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย  เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการ ก.พ. กระทรวงต่าง ๆ พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรในกฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  
เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภท 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารราชการ กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการมี 
ส่วนรับรู้ การตรวจสอบและการรับบริการจากส่วนราชการทุกประเภท ฯลฯ 
ท้ังน้ี เพ่ือให้บังเกิดผลในการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะการดําเนินการด้านบริหาร 
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 ๓) รัฐบาลควรมีการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนถึงบทบาทอํานาจหน้าท่ี 
ในการทํางานของผู้ท่ีมีอํานาจระดับสูงท้ังในภาคการเมืองและราชการท่ีบุคคล
เหล่าน้ันจะต้องรับหน้าท่ีการเป็นประธาน หรือกรรมการต่าง ๆ กันมากมาย
ตามท่ีถูกกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ หรือในกฎ ระเบียบของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีมากเกินกว่าท่ีบุคคลใด ๆ จะสามารถบริหารเวลา  
และความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
บ้านเมืองได้ และนับว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 
 ๔) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายหรือกฎ ระเบียบในการปฏิบัติราชการให้
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่าง ๆ ท่ีควรพึงระวังในการลดการ 
มีผู้ติดตามหรือการช่วยงานกรณีพิเศษต่าง ๆ เช่น การช่วยงานหน้าห้องหรือ
สํานักงานให้เหลือน้อยลงเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือเป็นการลดโอกาสของการใช้ 
ความใกล้ชิด ประจบสอพลอให้เกิดการอุปถัมภ์ท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อ
ความรู้สึกแบ่งแยกและความเป็นธรรมของคนส่วนใหญ่ท่ีทํางานอยู่ในระบบปกติ 
 ๕) รัฐบาลควรให้ความสําคัญและมีมาตรการในการสร้างกลไกให้เกิด
การถ่วงดุลอํานาจของการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส ระหว่างภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
มิให้เกิดการผูกขาดอํานาจอิทธิพลจากฝ่ายใดมากเกินไป 
 ๖) รัฐบาลควรให้ส่วนราชการทุกประเภททุกหน่วยงานมีการจัดทํา
กฎระเบียบเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามหลักคุณธรรม
และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวมถึงการมีประมวลจริยธรรมท่ีต้องมี
สํานึกและปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังเช่น กฎเกณฑ์ของบางประเทศท่ีมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การห้ามรับของขวัญ รับเล้ียง รับสินบน  
หรือเล่นกอล์ฟกับผู้มีส่วนได้ประโยชน์หรือการห้ามข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการแล้วเข้าไปรับทํางานเป็นท่ีปรึกษาให้กับภาคธุรกิจเอกชนท่ีข้าราชการ 
ผู้ น้ันเคยมีอํานาจอยู่ในหน่วยราชการน้ัน ๆ ในระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี 
หลังจากเกษียณอายุราชการ 

๗ )  รัฐบาลควรกําหนดนโยบายและควบคุม กํากับ ดูแลให้ ทุก 
ส่วนราชการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือใช้ในระบบการบริหารงาน
บุคคลให้อยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม มีศูนย์ข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช ้
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ในการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะ และควรเป็นข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐาน
เบื้องต้นท่ีจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการ
แยกแยะความเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” ท่ี นํามาใช้พิจารณา กําหนด 
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการผู้พิจารณาจะต้องบันทึกเหตุผลในการใช้
ดุลพินิจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน และต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้  

๘) รัฐบาลควรให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารงาน
บุคคลและองค์กร คือ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคล
ระดับชาติ เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมและกํากับดูแลให้การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นกลางเกิดความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนท่ีเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

๙) รัฐบาลควรให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล 
คือ สํานักงาน ก.พ. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอจัดให้มีคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท เพ่ือให้ระบบพิทักษ์คุณธรรมของทุกส่วนราชการ 
เป็นมาตรฐานเดียว กัน  มีความเป็นธรรม  ปราศจากการกลั่ นแก ล้ง  
และการแทรกแซงทางการเมือง 

๑๐) รัฐบาลควรเน้นและให้ความสําคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง เป็นธรรม โดยเฉพาะการแต่งตั้ง
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่ีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการ
ปฏิบัติ งานและขวัญกําลังใจของบุคลากรในส่วนราชการ  เช่น ระดับ
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร - ตํารวจระดับสูงท่ีจะต้องคัด
สรรคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเป็นท่ีชื่นชม ยอมรับของ
สังคมในหน่วยราชการน้ัน ๆ ตลอดมาถึงผลงานและชื่อเสียงจากความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน (เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน) และความดีท่ีปรากฏ (ภูมิรู้ ภูมิทํา ภูมิ
ฐาน) เพ่ือนํามาซึ่งแบบอย่างและค่านิยมในทางปฏิบัติท่ีดีต่อคนส่วนรวม ดังคํา
กล่าวท่ีว่า “นําดีและตามดี” จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีต่อส่วน
ราชการและประเทศชาติ  
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๑๑) รัฐบาลควรส่งเสริม สนับสนุน และยอมรับให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชมรม สมาคม และสหภาพท่ีเป็นกลไกท่ีจะ
สร้างความสมดุลให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารราชการ โดยให้มีหน้าท่ี
ช่วยเหลือข้าราชการผู้ ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
กระบวนการบริหารงานบุคคล ช่วยให้คําแนะนําช่องทางเกี่ยวกับการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หรือฟ้องร้องคดี 

๑๒) การพิจารณาเพ่ิมหน่วยงานหรือส่วนราชการ รัฐบาลต้องประเมิน
ภารกิจให้เหมาะสมกับขนาดองค์กรไม่ปล่อยให้ขนาดขององค์กรเติบโตอย่าง 
ไม่สมเหตุสมผล จนเกิดปัญหา “คนล้นงาน” “คนมีมากกว่าตําแหน่ง” เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดการแย่งชิงตําแหน่ง ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดระบบอุปถัมภ์ข้ึนในองค์กร  

๑๓) รัฐบาลควรกํากับดูแลและมีนโยบายให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาเป็นระบบมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีสะดวก 
และรวดเร็ว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้าน
กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่ง ตลอดจนกระบวนการ ข้ันตอน 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อํานาจรัฐตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินแบบ “ประชารัฐ”  

๑๔) รัฐบาลควรจัดให้มีการอบรม ปลูกฝังการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหาจากระบบอุปถัมภ์ด้วยการช้ีให้เห็นถึง
ลักษณะ วิธีการ โอกาสและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนทําให้เกิดการใช้ระบบ
อุปถัมภ์อันเป็นค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ในระบบราชการไทย ความเสียหาย 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้มี
ความกตัญญูต่อแผ่นดิน ปฏิเสธและละอายใจต่อการท่ีให้หรือรับการอุปถัมภ์ 
เกรงกลัวต่อผลเสียหายท่ีจะตามมา ยึดถือและปฏิบัติส่ิงท่ีควรและไม่ควร (Do & Don’ t)  

๑๕) รัฐบาลควรกํากับดูแลและกําหนดมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีเป็นรูปธรรมให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นําไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติราชการแก้ไข
และเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้อยู่จากข้อเสนอแนะของเอกสาร
การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งน้ีในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ส่วน
ราชการทุกประเภทนําผลการศึกษาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์  
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๑ ) หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการรับพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์  

และคดีความ เช่น ศาลปกครอง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ควรปรับปรุงด้านบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงกระบวนการเรียกร้องความ
เป็นธรรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เข้าถึงได้ง่าย อีกท้ัง ต้องไม่
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายการดําเนินการ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากคําส่ังทางปกครอง อีกท้ังควรเปิดเผยคําวินิจฉัยคดีและการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ให้คู่กรณีและสังคมได้รับทราบ และใช้เป็นกรณีตัวอย่างมิให้มี
การกระทําผิดเกิดข้ึนอีก 

๒) ศาลปกครองควรพิจารณาเพ่ิมจํานวนตุลาการศาลปกครองและ
บุคลากรของสํานักงานศาลปกครอง  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณคดีและ
ความซับซ้อนของคดี ท่ี เ พ่ิม ข้ึน ตลอดจนเพื่อให้คู่กรณีได้รับการอํานวย 
ความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วภายใต้กรอบเวลาท่ีเหมาะสม
ชัดเจน โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้เพียงพอ 
เพ่ือให้กระบวนการให้ความเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของผู้เสียหายและต่อบุคคลท่ัวไป 

๓) หน่วยงานต่าง ๆ ทุกประเภทควรกําหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดท่ีมี
หน้าท่ีพิทักษ์ระบบคุณธรรมและระบบคุ้มครองพยานให้ กับข้าราชการ  
เพ่ือป้องกันการถูกแทรกแซงหรือถูกกล่ันแกล้งจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
เหนือกว่า 

๔ ) ควรมีการกําหนดมาตรการป้องกันและระวังการแทรกแซง 
ทางการเมืองหรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา เพ่ือให้ 
ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทําให้การพิจารณาคําอุทธรณ์ร้องทุกข์
หรือคดีอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมสูงสุดหรือเกิดการประวิงเวลาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลหน่ึงบุคคลใด เช่น การเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมในประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

๕) กรณีท่ีข้าราชการระดับสูงถูกร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
และจากการไต่สวนในเบื้องต้นหากพบว่ามีมูลความจริงตามท่ีมีการร้องเรียน
ดังกล่าว ควรให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการปฏิบัติหน้าท่ีทันทีจนกว่าจะมีการวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จครบทุกข้ันตอนกระบวนการ เพ่ือเป็นการป้องกันการแทรกแซง 

ข้อเสนอแนะด้านการให้ความเปน็ธรรมและด้านตุลาการ 

 

 
 
๑ ) หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการรับพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์  

และคดีความ เช่น ศาลปกครอง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ควรปรับปรุงด้านบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงกระบวนการเรียกร้องความ
เป็นธรรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เข้าถึงได้ง่าย อีกท้ัง ต้องไม่
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายการดําเนินการ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากคําส่ังทางปกครอง อีกท้ังควรเปิดเผยคําวินิจฉัยคดีและการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ให้คู่กรณีและสังคมได้รับทราบ และใช้เป็นกรณีตัวอย่างมิให้มี
การกระทําผิดเกิดข้ึนอีก 

๒) ศาลปกครองควรพิจารณาเพ่ิมจํานวนตุลาการศาลปกครองและ
บุคลากรของสํานักงานศาลปกครอง  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณคดีและ
ความซับซ้อนของคดี ท่ี เ พ่ิม ข้ึน ตลอดจนเพื่อให้คู่กรณีได้รับการอํานวย 
ความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วภายใต้กรอบเวลาท่ีเหมาะสม
ชัดเจน โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้เพียงพอ 
เพ่ือให้กระบวนการให้ความเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของผู้เสียหายและต่อบุคคลท่ัวไป 

๓) หน่วยงานต่าง ๆ ทุกประเภทควรกําหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดท่ีมี
หน้าท่ีพิทักษ์ระบบคุณธรรมและระบบคุ้มครองพยานให้ กับข้าราชการ  
เพ่ือป้องกันการถูกแทรกแซงหรือถูกกล่ันแกล้งจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
เหนือกว่า 

๔ ) ควรมีการกําหนดมาตรการป้องกันและระวังการแทรกแซง 
ทางการเมืองหรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา เพ่ือให้ 
ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทําให้การพิจารณาคําอุทธรณ์ร้องทุกข์
หรือคดีอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมสูงสุดหรือเกิดการประวิงเวลาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลหน่ึงบุคคลใด เช่น การเพ่ิมเติมความผิดฐานขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมในประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

๕) กรณีท่ีข้าราชการระดับสูงถูกร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
และจากการไต่สวนในเบื้องต้นหากพบว่ามีมูลความจริงตามท่ีมีการร้องเรียน
ดังกล่าว ควรให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการปฏิบัติหน้าท่ีทันทีจนกว่าจะมีการวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จครบทุกข้ันตอนกระบวนการ เพ่ือเป็นการป้องกันการแทรกแซง 

ข้อเสนอแนะด้านการให้ความเปน็ธรรมและด้านตุลาการ 
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ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและทําให้บุคคลท่ัวไปได้เห็นถึงแนวโน้มจากผลการ
กระทําผิดท่ีไม่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

๖) หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการกับการทุจริตลักษณะต่าง ๆ 
ในระบบราชการ อาทิ ป.ป.ช. ป.ป.ท. และ สตง. ควรเผยแพร่ผลของคดีอันเกิด
จากการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการในลักษณะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้
สาธารณชนได้รับทราบโดยตลอด เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดความเกรงกลัว
ต่อการกระทําผิดและเกิดผลต่อการปฏิเสธบุคคลเหล่าน้ันของสังคม (Social 
Sanction) อันจะเป็นการป้องปรามการทุจริตและการปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบของหน่วยงานได้อีกทางหน่ึง 

 
 

๑) ผู้นําประเทศ ผู้นําองค์กรในระดับสูง และผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมมาแทนท่ีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
โดยออกมาแสดงวิสัยทัศน์ กําหนดนโยบายและสะท้อนบทบาทการรับรู้ท่ีชัดเจน
ให้กับสังคมเพ่ือกระตุ้นและสร้างค่านิยม สร้างทัศนคติท่ีดีให้ ข้าราชการ 
และประชาชนมีจิตสํานึก รักคุณธรรม  มีจริยธรรม และให้ความสําคัญแก่
ค่านิยมของสังคมไทยท่ีดีในการยึดหลักกฎหมาย การทํางานที่ เป็นระบบ  
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นต้น 

๒ ) สถาบันทางสังคมทุกระดับ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการปกครอง สถาบันเอกชน และสถาบัน
ส่ือสารมวลชนต้องมีส่วนในการปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ด้วยวิธีการส่ือสารเผยแพร่จัดการฝึกอบรมให้มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ 
รู้จักหน้าท่ีตอบแทนคุณแผ่นดินชี้ให้เห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ์ 
ท่ีสร้างความเสียหายต่อระบบราชการและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ในทุกระดับทุกเพศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมและบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและฝ่ายการเมือง
ตามหลักประชารัฐ 

๓) ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องสร้างพฤติกรรมองค์กรในการปฏิเสธการให้
อุปถัมภ์และการรับอุปถัมภ์ ด้วยการทําให้เกิดความละอายใจท่ีจะให้หรือรับการ
อุปถัมภ์ (ควบคุมจากภายใน) และการทําให้เกิดความเกรงกลัวผลท่ีจะตามมา 

ข้อเสนอแนะการดําเนินการด้านสังคมและการรับรู้ 
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อันได้แก่ ความเกรงกลัวต่อบาป ต่อกฎหมายอาญา ต่อการถูกยึดทรัพย์สิน  
ต่อความผิดทางวินัย ต่อความเสียหายแก่ตําแหน่งหน้าท่ี และต่อการเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงในสังคม (ควบคุมจากภายนอก) 

๔) องค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน ท้ังภาคราชการและภาคประชาชน 
ควรรณรงค์และเผยแพร่แนวคิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  
สร้างค่านิยมท่ีดีของสังคมไทย เป็นการลดละกิเลสท่ีก่อให้เกิดการโลภและ 
การแสวงผลประโยชน์ในทางมิชอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  

๕) สังคมของส่วนราชการต่าง ๆ ควรยกย่อง สนับสนุนบุคคลท่ีเป็น 
คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร โดยการให้รางวัล ยกย่องชมเชย 
ผลจากการประกอบคุณงามความดีและเพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับบุคคลอื่น ๆ  
ในองค์กรได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี เม่ือเป็นคนดี 
ก็ย่อมได้รับแต่ส่ิงท่ีดี โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาอํานาจบารมีจากบุคคลใด ตลอดจน
เพ่ือลดแรงจูงใจของการเกิดระบบอุปถัมภ์และนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน  

๖) ภาครัฐบาลควรให้ความสําคัญกับบทบาทภาคประชาสังคมและ
ส่ือมวลชน โดยภาครัฐต้องเปิดโอกาสหรือสร้างช่องทางให้องค์กรภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบและมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการ
ต่าง ๆ ตามหลักการ “ประชารัฐ” โดยเฉพาะด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ  
ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาจเกิดการแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบจาก
อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ 

๗) ภาคส่ือมวลชนควรนําเสนอข่าวผลเสียหายจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังผลเสียหายและผลของคดีความท่ีเกิดข้ึนให้กับสังคม
ได้รับรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรณรงค์ สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึง
คุณงามความดี การไม่กระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบของนักการเมืองและข้าราชการ 
รวมถึงการปฏิเสธบุคคลท่ีมีอํานาจ ร่ํารวยท่ีมาจากระบบอุปถัมภ์และเข้ามา
กอบโกยผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 

๘) ภาคประชาชนต้องรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและสนใจติดตามข้อมูล
ข่าวสารของบ้านเมืองอย่างมีวิจารณญาณ ปลูกฝังค่านิยมการเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ การเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ตลอดจนต้อง
ตระหนักต่อหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและ
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นักการเมือง รวมท้ังแจ้งเบาะแสการกระทําผิดการทุจริตคอร์รัปชันการใช้ระบบ
อุปถัมภ์ท่ีสร้างความเสียหาย และคัดค้านนโยบายท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ส่วนรวม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักประชารัฐ 

๙) กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีการอบรมการเรียนการสอน 
ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หน้าท่ีพลเมือง หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให ้
เป็นหน่ึงในวิชาบังคับเรียนของการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใช้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังน้ี 

- หลักสูตรสําหรับชั้นประถมศึกษา “เด็กไทย โตไปไม่โกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษา “วัยรุ่นไทย เรียนไปไม่โกง” 
- หลักสูตรสําหรับชั้นอุดมศึกษา “บัณฑิตไทย รู้ไปไม่โกง” 
การให้ความสําคัญกับการฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ีเช่ือมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับผ่าน
ประสบการณ์ ลงสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติตนท่ีดีในท่ีสุด  

๑๐) สถาบันการศึกษา ฝึกอบรมระดับสูงท้ังของภาคราชการและ
เอกชนท่ีมีบทบาทในการจัดหลักสูตรสําหรับอบรมปลูกฝังนักการเมือง  
นักบริหาร และข้าราชการระดับสูง ควรจัดอบรมปลูกฝัง และวางกรอบของ
หลักสูตรเพ่ือประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยเน้นท่ีการปลูกฝังค่านิยม
ของสังคมไทยท่ีดีหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีต้องคํานึงถึงประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
รวมถึงการคัดเลือกบุคคลท่ีเข้าศึกษาอบรมท่ีควรเก่ียวข้องและนําไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง มิใช่ประเภทท่ีหวังเข้ามาศึกษาอบรม
เพราะต้องการมีคนรู้จัก สนิทสนมในแวดวงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร
ของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีต้องพึงระมัดระวังอย่างมาก 
ไม่ให้มีการใช้โอกาสของความใกล้ชิดสนิทสนมของการเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นของ
หลักสูตรอบรมต่าง ๆ มาแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิด 
การอุปถัมภ์กันในลักษณะต่าง ๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมข้ึนได้ 

อน่ึง ผลงานฉบับพกพาน้ีมีจํานวน ๔๘ หน้า เป็นการย่อเน้ือหาที่เขียน
เพ่ิมเติมสําคัญจากฉบับเต็มซึ่งมีจํานวน ๓๖๗ หน้า ท่ีนําเสนอสู่สภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสภานิติบัญญัติได้มีมติเห็นชอบ 
ตามข้อเสนอแนะทุกประการ 

สุดท้ายน้ี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เน้ือหารายงานการพิจารณาศึกษาฉบับพกพาน้ี จะมีคุณค่า
และคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบราชการไทยและประเทศชาติ ส่วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข้องจะสามารถนําข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ไปปฏิบัติได้จริง สามารถ
นํามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือกําหนดเป็นกฎหมาย มาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับหน่วยงานราชการและระดับประเทศท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทุกด้านของคนในสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน เม่ือข้าราชการในทุก
ระดับทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงผลการพิจารณาศึกษาในครั้งน้ีอย่างท่ัวถึงแล้ว 
ก็จะเกิดจิตสํานึกการปฏิเสธพฤติกรรมการรับและการให้อุปถัมภ์ ส่วนราชการ
ต้องยึดถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลักคุณธรรมจริยธรรม หลัก
ผลงาน และความรู้ความสามารถเป็นท่ีตั้ง ส่งเสริม และรักษา “คนเก่ง” และ 
“คนดี” ให้คงอยู่ในระบบราชการและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้นําองค์กร ข้าราชการผู้ปฏิบัติจะไม่กล้าท่ีจะใช้ระบบอุปถัมภ์ 
เกิดจิตสํานึกท่ีดี ยึดถือระบบคุณธรรม จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีและการดําเนินชีวิต เม่ือพ้นจากหน้าท่ีราชการแล้ว  
คุณงามความดีก็คงยังปรากฏและจารึกอยู่ในหัวใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและสังคม
โดยท่ัวไป เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการรุ่นหลังท่ีจะเกิดความหวังและ
แรงจูงใจท่ีจะทําความดี เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยราชการและ
ประเทศชาติโดยรวมสืบต่อไป ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงพระราชทานไว้  

 
“... ในบ้านเมืองน้ัน มีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทําทุกคนให้เป็น

คนดีได้ท้ังหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ท่ี
การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ท่ีการส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง 
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ...” 
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