สื อสารเรืองการสอบ
การพัฒนาโปรแกรมการประเมิน จริยธรรม ธรรมาภิบาล ข้ าราชการไทย

เหมวดี บรรเทา

จากการประกาศเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ เมือวันที 3 พฤศจิกายน 2549 ซึ งมี
สาระให้เร่ งฟื0 นฟูระบบคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริ หารราชการแผ่นดิน นําไปสู่ การกําหนดวาระ
แห่งชาติดา้ นจริ ยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั0งนี0เพือให้ประชาชน
เกิดความมันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาคราชการ รวมถึง
ตัวข้าราชการและเจ้าหน้าทีในทุกระดับ โดยแนวทางหรื อองค์ประกอบแห่งความสําเร็ จประการหนึงในการขับเคลือน
วาระแห่งชาติน0 ีก็คือ การพัฒนาระบบคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลซึ งเป็ นระบบย่อยต่าง ๆ ทีมีความสัมพันธ์
เชือมโยงสอดคล้องกัน ได้แก่การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม การฝึ กอบรม สร้างทักษะและพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีในรู ปแบบต่าง ๆ การจัดให้มีการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและการจัดการความรู ้ทีเกียวข้อง
การปรับปรุ งระบบบริหารงานบุคคล การผลักดันให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนการวาง
ระบบการบริ หารจริ ยธรรมการวัดผลและการตรวจสอบ
การกําหนดให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งระบบบริ หารงานบุคคลให้เอื0อต่อการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม และ
การวัดผลและตรวจสอบด้านจริ ยธรรม เป็ นส่ วนหนึงของยุทธศาสตร์ ในการดําเนินการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ระดับองค์การและระดับบุคคลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในภาคราชการนี0 ส่ งผลโดยตรงต่อการดําเนิ นงาน
ของสํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ ทีต้องนําการบริ หารงานบุคคลมาเป็ น
เครื องมือหนึงในการเสริ มสร้าง คุณธรรม และจริ ยธรรมในองค์การโดยการเชือมโยงเรื องคุณธรรมและจริ ยธรรมไว้ใน
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร การเลือนตําแหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพือนําไปสู่
การบริ หารราชการแบบมืออาชีพ ซึ งในส่ วนของกระบวนการคัดเลือกข้าราชการ และการแต่งตั0งบุคคลเข้าสู่ การดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ ขององค์การภาคราชการ สํานักงาน ก.พ. ได้พฒั นาเครื องมือในการประเมินด้าน
จริ ยธรรม ฯ มาอย่างต่อเนื อง และนํามาใช้ในการประะเมินเพือทดสอบคุณธรรม จริ ยธรรมของข้าราชการในระดับต่าง ๆ
อย่างจริ งจัง พร้อมทั0งให้บริ การด้านเครื องมือในการประเมินคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ส่วนราชการต่าง ๆ มาเป็ นเวลา
หลายปี แล้ว สําหรับการวัดผลและการตรวจสอบด้านจริ ยธรรม ซึ งเป็ นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในการส่ งเสริ มคุณธรรมและ
จริ ยธรรมอีกประการหนึงนั0น สํานักงาน ก.พ. ก็ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานขององค์การเพือให้
สอดรับกับวาระแห่งชาติ ด้วยการพัฒนาแบบประเมินผลจริ ยธรรมด้วยตนเองของข้าราชการขึ0น เพือส่ งเสริ มให้
ข้าราชการสามารถทบทวน ตรวจสอบ และตระหนักถึงงคุณธรรม จริ ยธรรมทีตนเองได้ปฏิบตั ิวา่ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบจริ ยธรรม หรื อไม่ โดยสามารถประเมินตนเองทั0งในด้านทีเป็ นพฤติกรรมเชิงบวกและเชิงลบ ทั0งนี0เพือ
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขตนเองให้ดาํ รงตนเองอยูใ่ นความถูกต้องดีงาม
แม้การดําเนินการต่าง ๆ ในเรื องการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมข้าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื องก่อนทีจะมีการประกาศประเด็นดังกล่าวเป็ นวาระแห่งชาติและแนวทางในการดําเนินการต่าง ๆ
ก็สอดรับกับวาระแห่งชาติเป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้วนั0น สํานักงานก .พ. ก็มิได้หยุดนิงแต่ได้พฒั นาให้แนวคิดดังกล่าวมี
ความเป็ นรู ปธรรม เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากยิงขึ0น และเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ ด้วยการดําเนิ น

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Recruitment) ในปี งบประมาณ 2550 ซึ งนําระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในการประเมิน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยจัดทําโปรแกรมการประเมินด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมขึ0นสองโประแกรม คือโปรแกรม
การประเมินด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสอบระบบ LAN ทั0งนี0ก็เพือพัฒนาให้การ
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในกระบวนการคัดเลือกข้าราชการ และการแต่งตั0งบุคคลเข้าสู่ การดํารงตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ ขององค์การภาคราชการเป็ นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีรูปแบบทีหลากหลายมากขึ0น
ทีสําคัญก็เพือตอบสนองความต้องการของส่ วนราชการต่าง ๆ ให้ได้มากยิงขึ0นนันเอง ส่ วนอีกโปรแกรมก็คือโปรแกรม
การประเมินตนเอง (Self Assessment) ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม แบบออนไลน์ ทั0งนี0ก็เพือให้ขา้ ราชการหรื ออาจจะ
เป็ นบุคคลทัวไปทีสนใจเข้ามาใช้บริ การในการทบทวน ตรวจสอบระดับความมีคุณธรรมและจริ ยธรรมของตนเองและ
ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกมากขึ0น และหน่วยงานเองก็สามารถนําโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานพัฒนา
บุคลากรของตนเองได้ต่อไปอีกด้วย
ในส่ วนของรายละเอียดเกียวกับการใช้งานต่าง ๆ จะเป็ นอย่างไรนั0น คงต้องรอกันอีกซักนิดเพราะในขณะนี0
โปรแกรมการประเมินด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมทั0งสองโปรแกรมดังกล่าว กําลังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา คาดว่าจะ
แล้วเสร็ จและสามารถนํามาทดลองใช้ได้ในช่วงปี งบประมาณถัดไป หากมีความคืบหน้าทีน่าสนใจและเป็ นประโยชน์
ต่อผูอ้ ่าน รับรองว่าจะไม่พลาดทีจะนํามาเสนอให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอน

