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สีไหนตรงกับใจมากที่สุด
ในชีวิตประจําวัน คนเราเกี่ยวพันกับสีตลอดเวลา ทุกๆวันตองไดเลือกใชสี เปนเสื้อผาของใช
หรือของกินก็ยังแยงกันเลือกกินสีที่ชอบ สําหรับนักจิตวิทยาเขาจะมองไปอีกแงวา สีแตละสี บอก
บุคลิกลักษณะ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอของผูเลือกใชไดดวย แตละคนจะชอบไมชอบสีแตกตางกันออกไป คิดในใจ
ตอบตัวเองใหไดกอนวาเราชอบสีอะไร...แลวไปดูสิวาเราเปนคนแบบไหน ดานลางนี้
สีมวง ถาชอบสีนี้มากที่สุด นั่นแสดงวาเราเปนคนที่ใครอยูดวยก็จะรูสึกอบอุนใจ เปนคนสุภาพออนโยน ไมเอา
แตได ไมจริงจังกับชีวิตจนเกินไป เปนผูตามที่ดี แตบอยครั้งที่กลายเปนผูนําได และเราไมชอบฟงสิ่งที่เปนความ
จริง เราคงรับไมไดนั่นเองคะ แตถาไมชอบสีนี้ เราหลงเชื่อคนงาย เขาอาจชี้ไมเปนนกเราก็เชื่อ เพราะเราเชื่อคนที่
พูดวาจริงเสมอ ไมกลั่นกรองกอน ไมสนใจชีวิตของตนเอง เพราะรูอยูแลววามันควรจะเปนอยางไร ฉะนั้นอยา
เสียใจเลยที่พบวาเราปลอยเวลาและเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชน บางครั้งคิดกังวลไปก็เทานั้นเอง ในเมื่อมัน
ก็มักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราประสบความสําเร็จนี่นา
สีเทา คนที่ชอบสีนี้ที่สุด ทายไดวาเปนคนรักสันโดษไมแครวาตัวเองตองตกไปอยูตางถิ่นที่ใด ไมเคยนึกหวั่น
เพราะเคยอยูตามลําพังอยูแลว ถาไมชอบ เปนคนที่หากตองการสิ่งใดแลวจะพยายามไขวควาเอามาใหจงได
สีน้ําเงิน ถาชอบสีนี้หมายถึง เราเปนคนควบคุมสถานการณไดดี โดยไมหวั่นถึงแม
จะตองพบกับความผิดหวัง ถาไมชอบ ยอมหมายความวา เราเปนคนออนปวกเปยกไม
เหมาะสมที่จะเปนผูนําคะ
สีโศก เราเลือกชอบสีโศกเราไมไดโศกตามสีหรอกนะเราคือคนธรรมดาที่มีความสามารถ
ในการเลือกสรรสูง และมีหัวทางดีไซนทั้งในการแตงกายและแตงบาน รสนิยมดีเปนเลิศ
ถาเราไมชอบสีนี้ หมายถึง เราเปนคนหนึ่งซึ่งขาดเหตุผล ถูกชักจูงปนหัวไดงาย
สีเขียว เราชอบสีนี้หรือ เราเปนคนปดบังหรือซอนเรนอะไรไมเปน ตองเผลอแสดงอะไรออกมาใหเปนที่สงสัย
เปนคนไมมีทิฐิ หยิ่ง จองหอง หรือทะนง ถาปฏิเสธสีนี้ แสดงวาเราอยากประกาศใหคนรูไว เราไมชอบถูกใครทํา
รายจิตใจ โดยเฉพาะจากคนที่หอมลอม
สีสม สีนี้บอกใหเรารูวา เราอยากมีโอกาสไดรูจักกับคนมากๆในใจเรายินดีตอนรับมิตรใหมเสมอ ขอใหเขามาทัก
เถอะนา และเรามีเวลาสําหรับดูแลสุขภาพ สนใจชีวิตตัวเอง และสถานภาพทางการเงินของเรา เปนคนราเริง ถา
เมินสีนี้หมายถึง เราไมมีอารมณสนุกสนานไมมีเวลาสําหรับทําอะไร หรือไมเคยมองชีวิตตัวเองเปนเรื่อง
สนุกสนาน
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สีชมพู ถาเราชอบสีนี้ ออกจะเปนคนเอาแตใจตัวเองมากไปหนอย เชื่อมั่นในความคิดของตัว เห็นแกตัว และกลัว
ความแก ดังนั้นเราจึงมักแสดงความอวดดี ทะนงตน ทุกคราวที่มีโอกาสเราไมเคยรั้งรอ แสดงออกทั้งทางคําพูดและ
การกระทํา ถาเราไมชอบสีนี้ เปนสัญลักษณวาเราไมไดมองอะไรเขาหาตัวเอง
เรามองทุกอยางดวยใจเปนธรรมไมชอบปลอยเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน มี
ความมานะพยายาม และมีเงิน แถมเปนคนเจาระเบียบดวย คิดอยางไรมักพูด
อยางนั้น เราไมชอบทํารายจิตใจใคร แตตัวเองชางถูกทํารายเหลือเกิน
สีเหลือง ถาชอบสีนี้ที่สุด เราเปนคนไมหยุดนิ่ง มองหาบางสิ่งบางอยางซึ่งเราก็ยังไมแนใจวามันคืออะไร เรามักยื่น
มือเขาชวยเหลือ หากคนอื่นมีปญหาเดือดรอน ขอใหเอยปากบอกเถอะ โดยเฉพาะคนที่มักคุนกัน ถาเมินสีนี้ แสดง
วาเราตองการประกาศใหโลกรู เราตองการความมั่นคงในความรัก ความจงรักภักดีและจงมอบความซื่อสัตยใหเรา
สีแดง คนที่ชอบมากที่สุด หมายถึงคนที่ชอบทุกอยางที่เปนสีนี้ ชอบทุกๆ ที่ชอบสีนี้ ชอบการเริ่มตนใหมๆ
ถึงแมวามันอาจจะพาเราลงเหว แตเราก็อยากจะเสี่ยง แตถาเราไมชอบสีนี้เอาเสียเลย เราก็คือคนซึ่งไมมีความมั่นใจ
ในตัวเอง ยินยอมใหใครๆชนะผานไดอยางสบายๆ โดยไมยอมตอสู
สีน้ําตาล สีนี้ถามีใครชอบแทนความหมายวา เราเปนเพื่อนที่แสนดีของทุกคน เปนนักเตรียมการที่ดี และเปนนักกวี
ที่ยิ่งใหญ หากมีใครที่ยอมรับเราเพียงนอยๆ เราก็จะจําฝงใจไมเลือนและไมเคยลืมดวยนะ เราชอบพิสูจนใหโลก
เห็นความสามารถ ซึ่งบางครั้งดูคลายคนดื้อดึง ถาไมพึงใจในสีนี้ เราชอบโชวความสามารถเรื่องงานหรือดานอื่น
และมักไมเคยพลาดเสียดวย บางครั้งดูเหมือนลุงหรือปาแกๆ เพราะชอบมีความสามารถกับสมองเกินวัยไปหนอย
สีดํา หมายถึง การแสดงใหใครๆ เห็นวาเราไมยอมถูกเดินขามหัวไปงายๆหรอก เราเปนคนอารมณฉุนเฉียวงายมาก
โดยเฉพาะหากเราพลาดถึงกับลมละลายลง เราก็ไมตองการความรูสึกเห็นใจแบบเวทนาจากใคร เราเปนคนมีเหตุผล
พอตัวนะ ถาเราไมปลื้มสีนี้เลย ถือเสียวา เราก็คือคนหนึ่งในคนอื่นๆ ที่ไมชอบเทานั้น
คราวนี้คงจะรูกันแลว วาคนที่ชอบสีนั้นสีนี้มีนิสัยเปนอยางไร ลองเทียบกับตัวเองดูหนอย
วาตรงหรือเปลา แลวอยาลืมคนใกลชิดเราหละ เอาใหรูแนไปเลยวาวาเขาชอบสีอะไร

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blueprint for Change ) คืออะไร
การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blueprint for Change ) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหสวนราชการ
สามารถสังเคราะหความคิด ( Diagnose ) อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จเชิงยุทธ
ศาสตรตามที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และทําใหสวนราชการเกิดความพรอมเชิงยุทธศาสตร ( Strategic
Readiness ) อันประกอบดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพ ( Efficiency Improvement ) การพัฒนาคุณภาพ ( Quality
Improvement ) และการเสริมสรางขีดสมรรถนะ ( Capacity Building ) เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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การสรางความรู
(Knowledge Generation)
ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
Kriengsak@bangkokcity.com,
http://www.ifd.or.th

ในยุคปจจุบันที่กระแสการแขงขันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น “ความรู” ได
เปลี่ยนสถานภาพเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสามารถทางการแขงขัน
ตั้งแตในระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร ไปจนถึงระดับประเทศ องคกรที่จะ
สามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืนในอนาคตนั้นจําเปนตองมีความสามารถในการบริหารจัดการความรูไดเปนอยางดี
นับตั้งแตการไดมาซึ่งความรูที่ตองการ ไปจนถึงการแปรความรูไปสรางมูลคาเพิ่ม ( Value added ) ในการ
ดําเนินการใหกับองคกร
“ความรู” ที่จําเปนตอการดําเนินการขององคกรอาจเปนความรูเดิมที่มีอยูแลว ทั้งที่มีอยูภายในและ
ภายนอกองคกร การที่เราจะนําเอาความรูเหลานี้มาใชไดจําเปนตองมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงความรู
เหลานี้ ขณะเดียวกัน การที่องคกรจะใชฐานความรูเทาที่มีอยูเดิมในการพัฒนาองคกรคงไมเพียงพอ เนื่องจากการ
เขาถึงความรูที่มีอยูแลวเพียงอยางเดียว มิอาจรับประกันไดวาพนักงานหรือองคกรจะไดความรูอยางที่ตองการ
ความรูที่ไดรับมาอาจไมเหมาะสมหรือไมตรงกับความตองการทั้งหมด ทําใหไมสามารถนํามาใชงานได
นอกจากนี้แลว องคกรแตละแหงตางมีลักษณะเฉพาะตัว ในเรื่องวัฒนธรรม คานิยม ลักษณะผูบริหาร พนักงาน
หรือแมแตลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ ความรูที่องคกรตองการจึงตองมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะ
ขององคกรดวย สิ่งเหลานี้จึงเปนเหตุผลที่ชี้วา องคกรจําเปนตองสรางความรูใหมที่เหมาะสมกับตนเองใน
บางสวนดวย
“การสรางความรู” จึงเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูใน
องคกร อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหองคกรดวย และเหตุผล
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ หากองคกรอยูกับความรูเดิมที่มีแนวโนมจะลาสมัยลงไปทุก
ขณะทามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง องคกรจะไมสามารถ
ปรับตัวใหมีสมรรถนะในการดําเนินการที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปได ผูบริหาร
จึงควรใหความสนใจกับการสรางความรูใหกับองคกรดวย
การสรางความรูอาจเกิดขึ้นผานการทํางานตามปกติของเรา เชน การเปลี่ยนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปน
บทเรียนแลวสะสมเปนความรูขององคกร การทบทวนผลการทํางานที่ผานมาแลวสรุปบทเรียนความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวเปนลายลักษณอักษรบันทึกในคูมือการทํางาน การฝกใหพนักงานสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อยางงายได ( action research ) หรืออาจเปนการสรางความรูผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการผลิตเพื่อผลิตนวัตกรรมใหมที่ตรงกับความตองการขององคกร
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หรือการใหเงินสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางๆ เพื่อแลกกับการไดสิทธิเปนผูใชผลการวิจัย
นั้น เปนตน ซึ่งขอขยายความในรายละเอียดบางประเด็น ดังนี้
สรางความรูผานการจัดทําคูมือการทํางาน
การริเริ่มจัดทําคูมือการทํางานเปนการสรางความรูอยางงายๆ เปนการนําความรู
ที่กระจัดกระจายอยูในบุคคลตางๆ มารวบรวมไวอยางเปนระบบ เพราะความเขาใจ
ในการงานบางประเภทจะฝงตัวอยูกับคนบางคนเทานั้น เปนลักษณะของ
ประสบการณเฉพาะตัว การดํารงอยูหรือการเสื่อมสูญของความรูโดยนัยที่ซอนอยู
( tacit knowledge ) เหลานี้จะขึ้นอยูกับบุคคลนั้น แตเมื่อมีการจัดทําคูมือในการ
ทํางานยอมเทากับเปนการสรางความรูใหม โดยการแปลงความรูโดยนัยเปนความรูที่แจงชัด

( explicit

knowledge ) ใหกับคนที่จะเขามารับผิดชอบงานในอนาคต เปนการสรางความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ
ใหกับแตละงานในองคกร
คูมือการทํางานจะชวยอธิบายขั้นตอนและเทคนิคในการทํางาน เพื่อใหพนักงานที่รับผิดชอบสามารถทํา
ความเขาใจกับงานนั้นไดอยางรวดเร็ว ไมตองเสียเวลาในการเรียนรูงานดวยตนเองจากศูนย ชวยใหสามารถตอ
ยอดความรูเดิมที่มีอยูตอไปได เชน หากพนักงานฝายขายคนหนึ่งสามารถทํายอดขายไดทะลุเปาหมายในทุกเดือน
เกิดลาออกจากองคกร ความรูความสามารถที่พนักงานขายคนนั้นมียอมออกจากองคกรไปดวย แตถามีการจัดทํา
คูมือในการทํางานหรือแนวทางการทํางานของพนักงานคนนี้ เทากับเปนการสรางองคความรูเกี่ยวกับการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย และสามารถแบงปนความรูไปสูพนักงานคนอื่นตอไปไดดวย
สรางความรูผานการเปลี่ยนความผิดพลาดหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นเปนบทเรียน
คํากลาวที่วา “สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง” สะทอนใหเห็นวาความผิดพลาดเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ไดเสมอ แมแตกับคนที่เกงกาจมากดวยความรูและภูมิปญญา แตหากมีการเรียนรูความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ
แปรเปลี่ยนความผิดพลาดเปน “บทเรียน” ในการทํางานเพื่อจะไมทําผิดพลาดซ้ําอีก ยอมเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอองคกร ในสิ่งที่เปนความสําเร็จก็เชนกัน หากเราเรียนรูวาความสําเร็จเหลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ยอมชวยเปน
ขอคิดในการทํางานเพื่อพัฒนาตอยอดในแนวทางที่สรางความสําเร็จนั้นไดอีก
การสรางความรูอยางงายๆ วิธีหนึ่งคือ การที่องคกรสรางระบบการเรียนรูความผิดพลาดหรือความสําเร็จ
จากการทํางาน และหาทางแปลงเปนลายลักษณอักษรที่สามารถแบงปนออกไปได เพื่อใหพนักงานในองคกรได
ศึกษารวมกัน เชน การที่องคกรใหพนักงานทุกคนทํารายงานประจําวัน เพื่อให
พนักงานไดสํารวจการทํางานของตนในแตละวันวามีขอผิดพลาด ความสําเร็จ
และไดขอคิดสิ่งใดผานการทํางาน และทําการจดบันทึกรวบรวมไวในแตละวัน
รวมทั้งสังเคราะหและจัดระบบสิ่งเหลานี้เขาดวยกัน
สรางความรูผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ความรูบางเรื่องมีความซับซอน จําเปนตองอาศัยการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ผานระเบียบวิธีที่นาเชื่อถือ จึงมีความจําเปนที่ตองอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ทําใหการสรางความรู
ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา ( research and development : R&D ) กําลังไดรับความนิยมจาก
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องคกรตางๆมากขึ้นในปจจุบัน เชน ในกรณีของบริษัทที่ปรึกษา Ernst and Young ที่ไดมีการจัดตั้งหนวยงาน
ชื่อ Ernst and Young Center for Business Innovation เปนหนวยงานในการสรางความรูใหมๆ
ใหกับองคกร
ขอคิดที่สําคัญของการสรางความรูโดยรูปแบบนี้คือ องคกรตองมั่นใจวามีกลไกในการถายทอดและ
แบงปนความรู จากหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรางความรูไปสูหนวยงานอื่นในองคกร มิฉะนั้นความรูที่ไดจะ
ไมอาจนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรได เชนกรณีของบริษัท Xerox ซึ่งมีหนวยงานดานการวิจัยและ
พัฒนาที่มีชื่อเสียง ไดแก PARC ( Palo Alto Research Center ) ซึ่งถือเปนแหลงกําเนิดของเทคโนโลยี
ใหมๆ ไมวาจะเปนเมาสคอมพิวเตอร เครื่องเลเซอรพรินเตอร ฯลฯ แตนาเสียดายที่นวัตกรรมหรือความรูใหมๆ
เหลานี้ไมสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่สามารถทํากําไรในเชิงพาณิชยได เนื่องจากในอดีต Xerox ขาด
กระบวนการในการถายทอดและสื่อสารความรูจาก PARC ไปสูหนวยงานอื่นในองคกร
สรางความรูผานความรวมมือระหวางองคกร การสรางเครือขาย ( network )
เปนการผสานพลังจากทุกสวนเพื่อสรางใหเกิดพลังความรวมมือ ( synergy )
ระหวางองคกรทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
เพื่อกอใหเกิดการถาย
โอนทางความรูและนําความรูที่ไดรับมาตอยอด
อันจะนําไปสูการสรางใหเกิด
ความรูใหมที่มีความเหมาะสมกับองคกร เพราะในความจํากัดที่แตละองคกรมีอยู
ทําใหองคกรไมไดมีความชํานาญงานทุกดาน การสรางเครือขายความรวมมือจะ
ชวยประหยัดทรัพยากรในดานความสามารถ เวลา และบุคลากร ตลอดจนการเรียนรูซึ่งกันและกันไดดวย เชน การ
ที่องคกรธุรกิจจางมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยในบางเรื่อง เปนการรวมมือกันในการสรางความรูขึ้นและทําใหเกิด
ประโยชนทั้งสองฝาย โดยที่ฝงธุรกิจมีเงินทุน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีความชํานาญ ผลประโยชนรวมที่ไดรับคือ
องคกรธุรกิจไดรับผลงานวิจัยเพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร ขณะที่มหาวิทยาลัยมีรายไดในการทํางาน
วิจัย
การสรางความรูเปนสิ่งจําเปนที่องคกรตองดําเนินการเพื่อใหการบริหารจัดการความรูในองคกรมี
ประสิทธิภาพ แตสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาควบคูไปดวยกันคือ การจัดสรรความรูใหกระจายไปสูสวนตางๆภายใน
องคกรอยางเหมาะสม จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่องคกรจะตองสรางระบบถายทอดความรูไปทั่วทั้งองคกรใหไดดวย
ที่มา : www.bangkokcity.com,
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Social Capital: Implications For Development
Theory, Research, and Policy
Woolcock and Deepa Narayan

ทุนทางสังคมคืออะไร?
“It’s not what you know, it’s who you know” ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา

ประโยคนี้ ถือเปนแนวคิดแรกเริ่มของคําวา “ทุนทางสังคม” มีตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เชน การ
เขาไปเปนสมาชิกของสโมสรของคนชั้นสูง สําหรับบางคนถือเปนกาวแรกของการแขงขันเพื่อใหได
งานที่ดี และโอกาสที่จะไดเขารวมในสังคมของคนชัน้ สูง และสําหรับบางคนที่ตกยาก การมี
ครอบครัวและเพื่อนๆ คอยใหความชวยเหลือ ถือเปนตาขายรองรับความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี
ตัวอยางอื่นๆ เชน การสนทนาและทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน การจัดงานเลีย้ งระหวางเพื่อนฝูง
การมีสวนรวมในพิธกี รรมทางศาสนาภายในชุมชน หรือการเปนอาสาสมัครชวยทํางานในชุมชน
ในภาพรวม ทุนทางสังคมจึงเปนบรรทัดฐาน( norms )และเครือขาย( network )
ที่ชวยใหคนมาทํากิจกรรมรวมกัน ความหมายดังกลาวกินความครอบคลุมถึงแหลงที่มา
( source ) ของทุนทางสังคม ลักษณะกิจกรรมที่แสดงถึงทุนทางสังคมในระดับและมิติตางๆ
เชน คนยากจนจําเปนตองพึง่ พาทุนทางสังคมภายในชุมชน ในขณะทีค่ นมีฐานะ จําเปนตองพึ่งพา
ทุนทั้งภายในและเชื่อมโยงไปยังชุมชนภายนอก
ทัศนะเกี่ยวกับทุนทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัศนะหรือแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมเริ่มตนขึ้นมากวา 80 ปมาแลว เมื่อ Lyda J. Hanifan
ในขณะที่เปนผูดูแลนักเรียนในรัฐเวสต เวอรจิเนีย ที่ไดกลาวถึงความสัมพันธของการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งเธอมองวา ทุนทางสังคมถือเปนสิ่งที่สามารถ
พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนไมตรีจิต มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมระหวางปจเจกกับครอบครัว และหากแตละปจเจกตางปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานของตนเอง
แลวขยายวงออกไปเรื่อยๆ อยางกวางขวาง ก็จะนําไปสูการสะสมทุนทางสังคมในชุมชนนั้นๆ
ไดมีนักคิด นักวิจัย และนักวิชาการมากมายใหทัศนะของทุนทางสังคมไวอยางหลากหลาย
โดยสามารถสรุปไดเปน 4 ทัศนะหลัก ไดแก
⊇ ทัศนะเชิงชุมชนนิยม ( Communitarian View )
กลุมวิชาการ
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ผูสนับสนุนทัศนะนี้ เห็นวาทุนทางสังคมมีความสัมพันธโดยตรงกับองคกรระดับทองถิ่น
เชน สมาคม สโมสร และองคกรประชาชน การวัดทุนเหลานี้ คือการพิจารณาจากจํานวนและความ
หนาแนนของกลุมเหลานี้ในชุมชนหนึ่งๆนัน่ คือยิ่งมีมากยิง่ ดี และจะสงผลตอการใหความชวยเหลือ
แกคนยากจนและ ผูดอยโอกาสในชุมชน อยางไรก็ตาม ทัศนคตินี้มองขามผลกระทบในทางลบ ใน
กรณีที่มีการรวมกลุมกันทํา กิจกรรมในทางที่ผิด เชนการคายาเสพติด อาชญากรรมเปนตน
นอกจากนี้ ยังมีผูโตแยงวา หลักฐานจากหลายประเทศพบวาการรวมกลุมกันในลักษณะนี้
ไมไดเปนหลักประกันวาจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไป เชน ในประเทศเคนยา ที่มี
องคกรชุมชนในลักษณะนี้กวา 200,000 องคกร แตสมาชิกก็ยังไมสามารถหลุดพนจากปญหาความ
ยากจนได เนื่องจากองคกรเหลานี้ โดยสวนใหญไมไดเชื่อมโยงกับองคกรและทรัพยากรจาก
ภายนอกมากนัก รวมทั้งการไมสามารถเขาถึงอํานาจที่จะอํานวยประโยชนใหแกกลุม
⊇ ทัศนะเชิงเครือขายนิยม ( Network View )
แนวคิดนี้ มองความสัมพันธของคนในแนวราบ นั่นคือระหวางคนในชุมชนเดียวกันและใน
แนวดิ่ง หรือความสัมพันธระหวางชุมชนกับองคกรอื่นๆที่อยูภายนอกชุมชน จากการศึกษาของ
Granovetter ( 1973 ) พบวา นอกจากความสัมพันธของคนในชุมชนที่มคี วามรูสึกเปนเจาของชุมชน
และมีเปาประสงครวมกันแลว ชุมชนยังตองการการปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ ที่ความแตกตาง
ทางดานศาสนา ชนชั้น ชนชาติ เพศภาวะ เศรษฐสังคม ดวย หาไมแลวชุมชนนั้นๆ จะสนอง
ประโยชนใหแกคนบางกลุมเทานั้น ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้น ที่
เห็นวาทุนทางสังคมควรประกอบดวย 2 รูปแบบ ไดแก “การยึดโยงและเชื่อมโยง” (Bonding and
Bridging)
จากการศึกษาของนักวิจัยคนเดิมในป 1995 และ van Bastelaer ในป 1999 มีตัวอยางที่เปน
เครื่องพิสูจนทัศนะในเรื่องนี้ ไดแก การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการทองถิ่นในประเทศกําลัง
พัฒนาตางๆทีแ่ รกเริ่มจําเปนตองพึ่งพาเพื่อนฝูงและคนภายในชุมชน (bonding) ในดานตางๆเชนเงิน
ลงทุน ทรัพยากร และแหลงจําหนายสินคา แตเมื่อธุรกิจขยายตัว ผูประกอบการจําเปนตองแสวงหา
ปจจัยดานการผลิตและการตลาดจากภายนอก (bonding)
นอกจากนี้เครือขายทางสังคมยังชวยตอบสนองความตองการของคนที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจระดับตางๆดวยเชน ในกลุมคนยากจน เครือขายของคนจนมีบทบาทสําคัญในการคุมครอง
การจัดการความเสี่ยง และความสามัคคี ในขณะที่กลุมคนที่มีฐานะดี เครือขายจะชวยสงเสริมการ
ทํางานในเชิงรุก เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานเทคโนโลยี และความเปนไปในตลาดโลก โดยมี
เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต กําไร และสวนแบงการตลาด

กลุมวิชาการ

กุมภาพันธ 2549

9

⊇ ทัศนะสถาบันนิยม ( Institutional View )
ผูสนับสนุนทัศนะสถาบันนิยม มีความเห็นวาความสําเร็จของเครือขายชุมชนและประชา
สังคมตางเปนผลพวงของการมีบรรยากาศทางดานการเมือง กฎหมาย และสถาบันที่เอื้อตอการ
รวมกลุม และการสรางเครือขาย กลาวคือชุมชน และเครือขายที่ถือเปนการรวมกลุมทีไ่ มเปน
ทางการ ไมไดเกิดขึ้นดวยตัวของตัวเอง แตจะตองพึ่งพาปจจัยทางดานสถาบันที่เปนทางการดวย
ทั้งนี้ มีงานวิจยั หลายชิน้ ที่พสิ ูจนแนวคิดในเรื่องนี้ เชน การกระจายอํานาจในประเทศบราซิล ที่เนน
ความสําคัญของการมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เพือ่ เปน แรงผลักดันใหเกิดกิจกรรมในทองถิ่น
/ ชุมชน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ( Judith Tendler, 1997 ) และผลการศึกษาของ Gollier และ
Gunning ( 1999 ) และ Rodrik ( 1998,1999 ) ที่ยืนยันวาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ลาชา เปนผลจาก
สังคม/ชุมชนที่แตกแยก และมีสถาบันทางการที่ออนแอ หรือไมมีระบบบริหารจัดการที่ดี
⊇ ทัศนะการรวมพลัง

( Synergy View )

นักวิชาการกลุม นี้ไดเสนอแนวคิดที่ผสมผสานแนวคิดเรือ่ งเครือขาย และสถาบันเขาดวยกัน และได
ทดลองการศึกษาในประเทศตางๆ 5 ประเทศ ( อินเดีย เม็กซิโก รัสเซีย เกาหลีใต และ บราซิล ) ผล
การศึกษาโดยสรุปพบวา การพัฒนาตองการความรวมพลังอยางแข็งขันระหวางภาคีการพัฒนาการ
ตางๆและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐ และ ภาคประชาสังคมทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการทั้ง
ของภาครัฐ และ ภาคสังคมตางกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในการบรรลุเปาหมาย
รวมกัน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนเพียงฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถเปนเจาของ
ทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แตตอ งการเสริมสรางซึ่งกันและกัน
( complementarities ) และการเปนหุนสวน ( partnership )
ทัศนะดังกลาวเห็นวาเพื่อใหมีการพัฒนาอยางเปนองครวม ตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม จะตองปรับเจตคติของตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยนักวิจัยและเพื่อ
กําหนดนโยบายมีหนาที่ 3 1) การระบุลักษณะและขอบเขตของความสัมพันธทางสังคมในชุมชน
หนึ่ง และสถาบันที่เปนทางการรวมทั้งการปฏิสัมพันธของทั้งสองฝาย 2) การพัฒนากลยุทธของ
สถาบัน โดยยึดโยงกับความเขาใจในความสัมพันธทางสังคมเหลานั้น 3) การระบุถึงวิธีการที่ทําให
ทุนสังคมชวยผลักดันใหเกิดความรวมมืออยางกวางขวาง ความไวเนื้อเชื่อใจ และสรางประสิทธิภาพ
ของสถาบัน
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สรุปแนวคิดทุนทางสังคม - หนวยงานหลัก และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวคิด
หนวยงานหลัก
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.ชุมชนนิยม

กลุมในชุมชน อาสาสมัคร

( องคกรทองถิ่น )

2.เครือขายนิยม

ผูประกอบการกลุมธุรกิจ
( ความยึดโยงภายในและความ
ตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูล
เชื่อมโยงกับภายนอก )

3.สถาบันนิยม

ภาครัฐและภาคเอกชน

( สถาบันการเมือง/กฎหมาย )

4.การรวมพลัง
( เครือขายชุมชนและ
ความสัมพันธระหวางรัฐ-สังคม )

องคกรชุมชน ประชาสังคม
องคกรธุรกิจ และภาครัฐ

"จิ๋วแตแจวตระหนักถึง
สินทรัพยทางสังคมของคนจน
การกระจายอํานาจ การสรางเขต
ของผูประกอบการ และการ
เชื่อมโยงความแตกตางทาง
สังคม
ใหเสรีภาพแกประชาชนและ
ทางการเมือง ความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบ
ความรวมมือ กรสงเสริมกันการ
มีสวนรวม การเชื่อมโยงการเพิ่ม
ขนาดองคกรทองถิ่น

การวัดผลกระทบของทุนทางสังคมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไดมีงานวิจยั จํานวนมากพยายามที่จะวัดผลเชื่อมโยงเรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรการและตัวชี้วดั อันหลากหลาย เพื่อประเมินตัวชีว้ ัดทางดานการลดความ
ยากจน การดําเนินการของรัฐบาล ความขัดแยงระหวางชนชาติ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งผล
การศึกษาตางยืนยันวาการวัดทุนทางสังคม ไมสามารถใชมาตรการอยางใดอยางหนึง่ เพียงอยางเดียว
ได เนื่องจากความหลากหลายของทุนทางสังคม และธรรมชาติและรูปแบบของทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา งานวิจยั ตางๆไดพยายามผสมผสานวิธีการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อใหไดตวั แทนของทุนทางสังคมที่ใกลเคียงทีส่ ุด ตัวอยางของตัวชี้วดั เชน
¾ สมาชิกภาพของคนในองคกร และเครือขายที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปน
วิธีการที่มีการใชอยางแพรหลายที่สุด โดยมีตัวอยางชีว้ ัด เชน กิจกรรมของกลุม การชวยเหลืองาน
ของกลุม การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนตน
¾ ทัศนคติและคุณคาซึ่งเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยน การลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจการ
ลดตนทุนทางดานขอมูลขาวสาร การทําการคาโดยไมตองใชสัญญาทางกฎหมาย การกระตุนใหเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และการจัดการทรัพยากรรวมกัน ( Fukuyama,1995 )
กลุมวิชาการ

กุมภาพันธ 2549

11

¾ นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วดั ตางๆ ที่นักวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อวัดทุนทางสังคม เชน National
Index of Civic Engagement (NICE) ที่ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดหลัก ไดแกบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการ
รวมกลุม การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของชุมชน การมีสวนรวมในงานการกุศล จิต
วิญญาณอาสาสมัคร และพลเมืองที่กระตือรือรน หรือ Index of National Civic Health (1998) ที่มี
ตัวชี้วดั เชน การมีสวนรวมทางการเมือง ความไววางใจทางการเมืองและสังคม สมาชิกภาพใน
องคกรทางสังคม ความเปน ปกแผนของครอบครัว และความมั่นคงและอาชญากรรม
¾ Onyx และ Bulen (2000) ไดพัฒนาตัวชี้วดั 8 ตัว ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรม
ชุมชน ความกระตือรือรนในประเด็นทางสังคมตางๆ ความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจและปลอดภัย
ความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน ความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อน ความทนทานตอความ
ผันผวนตางๆ คุณคาในชีวิต และความสัมพันธกับการทํางาน ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้ ไดถูก
นําไปใชในการวางแผน และติดตามผลการดําเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

ความเชื่อมโยงไปสูการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม
แนวคิดของทุนทางสังคมทําใหเกิดความเชือ่ มโยงทัศนะทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําให
มีการมองการพัฒนาอยางรอบดานและเปนองครวมมากขึน้ นอกจากนี้ ยังเปนทีย่ ืนยันโดยงานวิจยั
ตางๆ วา การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนผลจากการการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางชุมชนและ
สถาบันตางๆ ทั้งนี้ ไดมีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้
1) กระบวนการพัฒนาในทุกสาขาและทุกระดับ จะตองมีการวิเคราะหทางสถาบัน เพื่อให
ทราบถึงกลุมผูมีสวนไดเสีย และความสัมพันธของกันและกันไดอยางถูกตอง
2) ควรมีการลงทุนในการเสริมสรางศักยภาพขององคกรของคนยากจน และสนับสนุนใหมี
การเชื่อมโยงกับกลุมหรือชุมชนภายนอก ความเชื่อมโยงกับภายนอกมีความสําคัญมาก เนื่องจาก
การตัดสินใจตางๆ หลายครั้งไมไดกระทําในระดับชุมชน ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการมีสวนรวม
ระหวางผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่มีความสนใจ และทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อสรางการยอมรับ
ระหวางกัน ซึง่ จะนําไปสูการรางความรวมมือและความไววางใจในสังคม
3) ทุนทางสังคมที่เขมแข็งกอใหเกิดการเรียกรองใหมีการเปดเผยขอมูล/นโยบายตางๆ ใน
ทุกระดับ ทําใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความรับผิดชอบตอสังคมและพลเมืองมากขึ้น
4) ควรเนนการปรับปรุงการเขาถึงโครงสราง และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสงเสริมการ
ติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมทางสังคมตางๆ
5) เครือขายทางสังคมถือเปนหนึ่งในกลไกที่ชวยคนยากจนและคนดอยโอกาสจัดการกับ
ความเสี่ยงตางๆ กระบวนการพัฒนาใดๆ ทีจ่ ะดําเนินการ จึงควรคํานึงถึงและมีการประเมินผล
กระทบที่จะมีตอทุนทางสังคมนี้ดวย
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6) ทุนทางสังคมเปนองคประกอบที่สําคัญตอโครงการพัฒนาตางๆ การมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่นตั้งแตขั้นการออกแบบ การดําเนินการ การจัดการ และการประเมินผล จะชวยเพิม่
ผลตอบแทนในการลงทุน

บทสรุป
ความสัมพันธกันทางสังคม ถือเปนปจจัยสําคัญในการระดมทรัพยากรที่จะนําไปสูการ
เจริญเติบโตอื่นๆ ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถาบันตางๆ ถือเปนกุญแจสําคัญในการสราง
ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาของสังคมหนึ่งๆ ในขณะที่ สิ่งที่จะตองคํานึงถึงก็คือ ทุนทาง
สังคม เปนไดทั้งปจจัยสนับสนุน และทําลายผลประโยชนสาธารณะ
ขอสรุปอยางหนึ่งที่พบจากการศึกษาก็คือ เรายังอยูในชวงแรกๆ ของการวิจัยดานทุนทาง
สังคมและการพัฒนา แตเราก็ไมสามารถจะรอใหมีความรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับทุนทางสังคมได
ครบถวน โดยไมทําอะไรเลย สิ่งที่ควรกระทําก็คือ เพื่อสรางและสะสมองคความรู และความเขาใน
เรื่องทุนทางสังคม เราควรยึดแนวคิดของการเรียนรูควบคูกับการกระทํา (learning-by-doing
approach)
********************************
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ และพนักงาน
หรือลูกจางอื่นของรัฐ
1.ที่มา
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมี
แผนพัฒนากรเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
1.2 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ เพื่อใชเปนกรอบและจัดทําลําดับความสําคัญในการดําเนินงานปฏิรูประบบ
ราชการที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการจัดทําเสนอ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 ที่มุงเนนการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” พรอมทั้งอนุมัติใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทัง้ นี้ ไดมแี ผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
และคานิยม ขอ 5.1 “จัดทําคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณเจาหนาที่ของรัฐ” ขอ 5.3 “รณรงค
และสงเสริมคานิยมสรางสรรค และจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐ” อยูในแผนที่ดว ย

2.การดําเนินการ
2.1 เมื่อไดมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สํานักงาน ก.พ. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมเพื่อศึกษาแนะนําแกสวนราชการในการจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการตาง ๆ ขึ้น
2.2 สํานักงานก.พ.ไดจัดตั้งศูนยสงเสริมจริยธรรมขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2542 เพื่อเปน
ศูนยกลางในการประสานกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมทั้งในราชการพลเรือนในองคกรเอกชนและ
สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศโดยกําหนดใหมภี ารกิจหลัก 4 กลุม งาน คือ กลุมงานวิจยั และ
พัฒนา กลุมงานประสานการสงเสริมจริยธรรม กลุมงานฝกอบรมจริยธรรมและกลุมงานฝกอบรม
จริยธรรมและกลุมงานเผยแพรและประชาสัมพันธ
กิจกรรมสําคัญประการหนึง่ ของศูนยสงเสริมจริยธรรม ไดแก การสงเสริมสนับสนุนให
สวนราชการตาง ๆ จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
2.3 ปจจุบันมีสวนราชการทีไ่ ดจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดแลวจํานวนหนึ่ง อาทิเชน กรมที่ดิน (ขอกําหนดวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรม
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และจริยธรรมของขาราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2541) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ขอกําหนดวา
ดวยจริยธรรมของขาราชการและลูกจางตรวจเงินแผนดิน) กรมบัญชีกลาง (จริยธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน) กรมราชทัณฑ (ประกาศกรมราชทัณฑวาดวยจรรยาบรรณขาราชการกรม
ราชทัณฑ) สํานักงบประมาณ (ขอบังคับสํานักงบประมาณวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสํานัก
งบประมาณ)
2.4 นอกจากนีย้ ังมีสวนราชการที่ไดเขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม กับศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. แลว ไดแก สํานักงานประกันสังคม กรม
สงเสริมการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมสามัญศึกษา กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสุขภาพจิต
กรมสรรพสามิต ฯลฯ
2.5 ในสวนการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการมอบหมายให
คณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐพิจารณาดําเนินการตาม
แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม (5.1) “จัดทําคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณ
เจาหนาที่รัฐ” คณะอนุกรรมการจึงไดจัดทําคานิยมสรางสรรคไวใหเจาหนาที่ขอรัฐยึดถือและปฏิบัติ
5 ประการ ไดแก
1.กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
2.ซื่อสัตย
3.โปรงใส
4.ไมเลือกปฏิบัติ
5.มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.6 สํานักงาน ก.พ.ไดพิจารณาเห็นวาการดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม เปนเครื่องมือสําคัญในการทําให
การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐบรรลุผลแตขณะนี้ การดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมยังไมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและสวนราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงเห็น
ควรใหกระทรวงเปนศูนยกลางรับผิดชอบในการสงเสริมและกํากับใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนูญตามลักษณะ
ภารกิจความรับผิดชอบ โดยสํานักงาน ก.พ.ยินดีใหความสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ กระทรวง ทบวง กรม ตอไป

กลุมวิชาการ

กุมภาพันธ 2549

15

3.มติ ก.พ.
ก.พ. ไดพจิ ารณาเรื่องนี้ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 แลว
มีมติดังนี้
3.1 มอบหมายใหกระทรวงแตละกระทรวงเปนศูนยกลางเพื่อจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของสวนราชการในสังกัด และรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือและประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ๆ โดยมีระบบกลไกยกยองเชิดชูเกียรติแก
ผูกระทําความดีและลงโทษผูละเมิดไมปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวดวย
3.2 เห็นชอบดวยกับคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการทีม่ อบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐ จัดทําคานิยมสรางสรรคไวใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยึดถือและปฏิบัติ 5 ประการ ไดแก กลายืดหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตย โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
และมุงผลสมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้ใหเพิ่มเติมคําวา “ซื่อสัตย” เปน “ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ”
และใหสํานักงาน ก.พ.จัดทํารวมคิดพิจารณและเผยแพรใหเปนคานิยมหลักของเจาหนาที่ของรัฐ
ตอไป

ที่มา : คานิยมสรางสรรค ของเจาหนาที่ของรัฐ
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงาน ก. พ.
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการและลูกจางกรมประมง
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติวา “ใหรัฐ
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที”่
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว กรมประมงกําหนด
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไว ใหขาราชการและลูกจางของกรมประมง ถือปฏิบัติควบคูไ ป
กับจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน ดังนี้
1. มีศีลธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต และโปรงใสในหนาทีก่ ารงาน
2. สรางสรรคความดี มีความสามัคคี รวมแรง รวมใจ และมีจิตสํานึก การใหบริการที่
ดี
3. มีระเบียบ กฎเกณฑ ยืนหยัดยึดมั่น และทําในสิ่งที่ถูกตอง
4. มีวิสัยทัศนกวางไกล พัฒนาตนเอง กาวทันกับความเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน
อธิบดีกรมประมง
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