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             ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ 2 
 

 
1.  ความนําและขอมูลพ้ืนฐานประเทศนิวซีแลนด 
 ประเทศนิวซีแลนดตั้งอยูในภาคพื้นแปซิฟกตอนใตก่ึงกลางระหวางเสนศูนยสูตร    
และข้ัวโลกใตหางจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 10,400 กิโลเมตร หางจาก
ออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500  กิโลเมตร และอยูหางจากไทยประมาณ 11,000 
กิโลเมตร   มีภูมิอากาศเปนแบบก่ึงเขตรอนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุน ในตอนใต สภาพอากาศ  
จะเปล่ียนแปลงเพราะมีลักษณะเปนเกาะ มีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไมหนาวจัดและไมรอนจัด 
นิวซีแลนดมี 4 ฤดูคือ ฤดูรอน (ธ.ค.- ก.พ) ฤดูใบไมรวง (มี.ค.–พ.ค.) ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) ฤดูใบไม
ผลิ (ก.ย.-พ.ย. ) นิวซีแลนดตั้งอยูใกลเสนแบงเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็วกวา
มาตรฐาน กรีนิช 12 ช่ัวโมง และเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 5 - 6 ช่ัวโมง เพราะมีชวง Daylight 
Saving Time 
 
 พื้นที่ 268,021 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศญี่ปุน และอังกฤษ) 
ประกอบดวยเกาะใหญ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต มีเมืองหลวง กรุงเวลลิงตัน (Wellington) 
ตั้งอยูทางใตของเกาะเหนือ เมืองที่สําคัญ ไดแก เมืองโอคแลนด มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ 2) เมือง
ไครสตเชิรช 3) เมืองดันเนอดิน ใชภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี สวนใหญแลว
ประชาชนนับถือศาสนาคริสต ปจจุบันมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4.2 ลานคน (ก.ค. 2550) โดย
แบงเปนเช้ือชาติ ชนผิวขาว รอยละ 75.5 ชาวพื้นเมือง (เมารี) รอยละ 9.7  ชาวเกาะแปซิฟกใตรอยละ 
3.8 นอกจากน้ันเปนชาวเอเชีย และชนชาติอื่นๆ  
  
 นิวซีแลนดจัดเปนประเทศที่มีประชากรคอนขางนอยเมื่อเทียบกับเน้ือที่ของประเทศ  
มีความหนาแนนของประชากรประมาณอยูที่ 11 คนตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรประชาชนสวนใหญ
รอยละ 65 อาศัยอยูในเกาะเหนือ ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณและเปนเขตธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
  การเมืองการปกครองใชรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา 
(สภาเด่ียว) มีประมุขคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และมีผูสําเร็จราชการ The Honourable 
Anand Satyanand ดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการเมื่อเดือน ส.ค. 2549 ผูสําเร็จราชการฯ ไดรับการ
แตงตั้งจากประมุขของประเทศ  
 

1. เอกสาร ขอมูลประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
2. กรรมการ ป.ป.ช. อดีต เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ฯลฯ 
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 มีนายกรัฐมนตรี เปนผู รับสนองพระบรมราชโองการ  ทําหนาที่ดานพิธีกา ร            
ในการเปดและปดสมัยประชุมรัฐสภา มีวาระ 5 ป นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันน้ีคือThe Right Honourable 
Helen Clark (รับตําแหนงวาระที่ 1 เมื่อ 10 ธ.ค.2542 วาระที่ 2  เมื่อ 27 ก.ค. 2545 และวาระที่ 3 เมื่อ 17 
ก.ย. 2548) รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนดเปนแบบไมเปน   ลายลักษณอักษร คือไมมีกฎหมายฉบับใด
ฉบับหน่ึงที่บัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แตจะมีกฎหมายอื่นๆ หลายฉบับมา ประกอบกัน 
เชน Constitution ACT1986 ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติที่ไดรวบรวมเอาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ที่กระจัดกระจายอยูมาบัญญัติไวดวยกันและพระราชบัญญัติเลือกตั้ง เปนตน  แตพระราชบัญญัติ
เหลาน้ีไมมีบทบัญญัติ ที่วา บทบัญญัติของกฎหมายใดที่ขัดแยงกับพระราชบัญญัติฉบับน้ีใชบังคับมิได 
นอกจากน้ี กฎหมายรัฐธรรมนูญ ของนิวซีแลนดยังรวมเอากฎหมายของอังกฤษ บางฉบับที่บังคับใช
ในนิวซีแลนดดวย เชน Act of Settlement 1701 ซ่ึงเก่ียวกับการสืบราชสันตติวงศของกษัตริยอังกฤษ 
คําพิพากษาของศาลในคดีที่เก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ  เปน
ตน 
 
 ฝายบริหาร ประกอบดวยคณะรัฐมนตรีไมเกิน 24 คน ทําหนาที่รายงานและให
คําปรึกษาแกผูสําเร็จราชการฯ ดานนโยบายสําคัญๆ สมาชิกคณะรัฐมนตรีจะตอง มาจากสมาชิกสภาฯ 
ในการบริหารงาน คณะรัฐมนตรีกระทําผานคณะกรรมมาธิการ กระบวนการ กําหนดนโยบายสําคัญ
ภายในคณะรัฐมนตรี กระทําโดยการหารืออยางไมเปนทางการและอยางมีช้ันความลับ เพื่อใหการ
ตัดสินใจเปนไปโดยอยางมีฉันทามติ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีน้ันรับผิดชอบรวมกันและควรตองมีทาที
อันเปนเอกภาพ  เพื่อจะไดเปนฐานสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 ฝายนิติบัญญัติรัฐสภานิวซีแลนดเปนแบบสภาเด่ียวประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน 120 คน โดยจะมีการเลือกตั้งทุก 3 ป (เลือกตั้งทั่วไปคร้ังลาสุด 17ก.ย. 2548) ประชาชนทุก
คนที่มีอายุครบ 18 ป มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง   สําหรับชาวเผาเมารีน้ันไดมีการจัดสรรที่น่ังใน
สภาฯใหผูแทนชาวเผาเมารีจํานวน 7 ที่น่ัง 
 
 ฝายตุลาการ สถาบันตุลาการประกอบดวยศาลที่สําคัญ 3 ศาล คือ ศาลช้ันตน      
ศาลอุทธรณและศาลฎีกา นอกจากน้ัน มีศาลอื่น ๆ อีก เชน ศาลคดีเด็กและเยาวชน พิจารณาคดี
เก่ียวกับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 17 ป ศาลอนุญาโตตุลาการและศาลที่ ดินของชาวเมารี เปนตน  
ศาลทุกศาลในนิวซีแลนดมีอํานาจตัดสินทั้งคดีแพงและคดีอาญาอํานาจทางตุลาการเปนอํานาจอิสระ
สถานการณทางดานเศรษฐกิจ นิวซีแลนดมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  รอยละ 1.7 (2549) 
มีผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 103.8 พันลานดอลลารสหรัฐ (2549)  และมีรายไดประชาชาติตอ
หัว 26,342 ดอลลารสหรัฐ (2549) อัตราการวางงาน รอยละ 3.8 (2549) โดยมีอุตสาหกรรมหลักที่
สําคัญ คือ การแปรรูปอาหาร ไม สิ่งทอ เคร่ืองจักร กระดาษ ปุย ซีเมนต  แผนเหล็ก อลูมิเนียม 
เกษตรกรรมหลัก เน้ือสัตว (วัว แกะ ปลา) ผลิตภัณฑนม ขนแกะ ผัก และผลไม  ปริมาณการคา ในป 
2549 นิวซีแลนดมีปริมาณการคา  รวม 47 พันลานดอลลารสหรัฐ  แบงเปน  สงออก 23.2 พันลาน
ดอลลาร นําเขา 24.7 พันลานดอลลาร  เปนผลใหนิวซีแลนดขาดดุลการคา 9.6 พันลานดอลลารสหรัฐ 
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 ประเทศคูคาที่สําคัญก็ คือ  ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป สหรัฐฯ  ญี่ปุน และจีน 
(ตามลําดับ) สินคานําเขาไดแก รถยนต เคร่ืองจักรกล เช้ือเพลิง เคร่ืองใชไฟฟา และพลาสติก สินคา
สงออกที่ทํารายไดใหนิวซีแลนด เชน ผลิตภัณฑนมเนย เน้ือสัตว (วัว แกะ ปลา) ไม เคร่ืองจักร 
การคาในภาคบริการ ในป 2549 นิวซีแลนดสงออกสินคาบริการรวมประมาณ 7.7 ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยเนนการทองเที่ยวและการศึกษาเปนสําคัญ ในป 2546 - 2548 อุตสาหกรรมทองเที่ยวทํารายได
เขาประเทศเปนอันดับแรก ในป 2548 มีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 4.48 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 
2.  ทุนเดิมทางสังคมและการเริ่มตนที่ดี 
 
  ตามประวัติศาสตรของประเทศนิวซีแลนด ด้ังเดิมปกครองโดยชาวพื้นเมืองคือชาวเผา
เมารี เปนประเทศที่มีทรัพยากรมากและมีธรรมชาติที่สวยงาม ตอมาไดมีชาวยุโรปลองเรือมาพบและ
เขามาอยูอาศัย มีการสูรบกับชาวเมารี จนกอใหเกิดสนธิสัญญาไวทังกิข้ึน สงผลใหมีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค ภายใตเครือจักรภพ และมีกฎหมายเกิดขึ้นหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญ Constitution 
Act 1986 และระบบกฎหมาย คําพิพากษาของศาล และธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกลุมชาว
ยุโรปสวนใหญที่โยกยายถิ่นที่อยูมานิวซีแลนดเปนพวกเครงครัดในศาสนา Church Based Migration 
ที่นําขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ    การปกครองตามแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ 
 
  การอพยพ ยายถิ่นฐาน มาของชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษ ก็เพื่อคนหาชีวิตที่ดี
ข้ึน  กลุมคนเหลาดังกลาว นํามาซ่ึงแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี มีการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครอง และระบบราชการมาอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญสวนหน่ึงที่ทําใหนิวซีแลนดถือไดวา
เปนประเทศที่มีทุนเดิมทางสังคมที่ดีแหงการเร่ิมตน  สืบเน่ืองมาจนกระทั่งชวง ปค.ศ. 1970 การ
บริการภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ และการใหบริการสาธารณแกประชาชน 
นํามาซ่ึงระบบภาครัฐมีลักษณะการบริการที่เรียกวา Spirit of Service หรือการมีจิตวิญญาณเพื่อการ
บริการและเพื่อประโยชนสวนรวม มีระบบรัฐที่มีประสิทธิภาพ มุงเนนที่ความมี คุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต มีระบบการรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงการถวงดุล ตรวจสอบ และการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร อยางจริงจัง 
 
 ปจจุบันประเทศนิวซีแลนดนับเปนประเทศที่มีระบบรัฐที่โปรงใส และมีมาตรฐานสูง
ตามมาตรฐานของกลุมประเทศพัฒนา OECD และ ธนาคารโลก เปนประเทศที่สะดวกตอการทําธุรกิจ 
และมีความนาลงทุน (New Zealand Ranked 2nd : World Bank Ease of Doing Business Report) 
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ดัชนีช้ีวัดความโปรงใส Transparency International Corruption Perception Index 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
_____________________________________________________________________ 
    : www.doing business.org/EconomyRanking 
 
3.  ขอมูลและการดําเนินการที่สําคัญขององคกรภาครัฐในประเทศนิวซีแลนด 
 
  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ดานการตอตานการทุจริต และการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม ที่ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศนิวซีแลนด ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550 โดยเปนการศึกษาดูงานอยางเต็ม
รูปแบบ มีการศึกษาดูงานหนวยงานที่มีความสําคัญในการตอตานการทุจริต และสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อาทิ เชน ที่ประเทศออสเตรเลีย Independent Commission Against Corruption รัฐนิวเซา
เวลส (ICAC-NSW)  และ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austract)        
ที่ประเทศนิวซีแลนด ไดแก คณะกรรมการบริการภาครัฐ (State Service Commission) สํานักงาน
ตํารวจนิวซีแลนด (New Zealand Police Department) , Police Complaint Authority  และ Inland 
Revenue เปนตน 
 
  

3.6 (63rd) 3.8  (59th) 3.0 (61st) ไทย 

2.0 (156th=) 1.5 (158th) Not measured บังคลาเทศ 

7.3 (20th) 7.6 (17th) 7.5 (17th) สหรัฐอเมริกา 

9.6 (1st=) 9.7 (1st) 9.3 (5th) ไอซแลนด 

9.6 (1st=) 9.6 (2nd =) 9.4 (4th) นิวซีแลนด 

2006 
(163 ประเทศ) 

2005 
(158 ประเทศ) 

1998 
(85 ประเทศ ) 
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3.1  คณะกรรมการบริการภาครัฐ State Service Commission 
 
 คณะกรรมการบริการภาครัฐ State Service Commission เปนหนวยงานภาครัฐ มีหนาที่หลัก
ในการสรางมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม แกองคกรของรัฐ รวมถึงการสงเสริมภาวะความเปน
ผูนํา และการประสานงานรวมภายใตเปาหมายการพัฒนาของคณะกรรมการบริการภาครัฐ อาจพอ
เรียกไดวามีอํานาจหนาที่คลายกับ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. บวกกับ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ของไทย  คณะกรรมการบริการภาครัฐน้ีมี 
บุคลากร รวมทั้งสิ้น  199 คน แบงเปนเจาหนาที่ประจํา 177 คน และเจาหนาที่ตามสัญญาจาง 29 คน 
โดยเพิ่มข้ึนจากปกอนหนา(2006) 27 คน มีหัวหนาสวนราชการเรียกวา Commissioner จํานวน 1 คน 
โครงสรางของคณะกรรมการบริการภาครัฐ แบงออกเปน 7 สวนสําคัญ คือ สวน การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการทํางาน  สวนการพัฒนา  สวนรัฐบาล  สวนสารสนเทศและขอมูลขาวสาร  สวน
ประสิทธิภาพบุคลากร  สวนบริการภาคเอกชน  และสวน สํานักงาน Commissioner 
 

 
 State Service Commission ยังเปนหน่ึงในสามองคกรกลางหลัก รวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี Department of the Prime Minister Services และกรมคงคลัง Treasury ที่รับผิดชอบ
ในการเปนผูนํา ประสานและตรวจสอบทั่วทั้งระบบงานภาครัฐ ของประเทศนิวซีแลนด อีกดวย 
 
 การดําเนินการของคณะกรรมการบริการภาครัฐ จะมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรอยู
เสมอเพื่อใหเทาทันตอสถานการณและความเปนจริง เพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และสรางเสริมภาวะผูนํา รวมถึงอีกบทบาทสําคัญในการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานรัฐ ซ่ึงในปจจุบันคณะกรรมการบริการภาครัฐ ดําเนินการตามกรอบการพัฒนาเปาหมาย    
6 ประการ คือ 
 
 บุคลากรตามความตองการ (Employer of Choice) 

• ชวยเหลือรัฐบาลในการคัดสรร จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามความตองการของ
หนวยงานรัฐ เพื่อความมีประสิทธิภาพของรัฐ 

• สรางความเช่ือมั่น และภาพลักษณที่ดีของหนวยงานรัฐเพื่อสามารถดึงบุคลกรที่มี
ความสามารถเขามาสูระบบไดในภาวการณแขงขันของโลกปจจุบัน 

 

*State Services 
Commissioner

 

*Deputy 
Commissioner, People 

Capability
 

*Deputy 
Commissioner, 
Information and 
Communication 
Technologies 

 

*Deputy 
Commissioner, 
Development 

 

*Deputy 
Commissioner, 
Governance

 

*Deputy State 
Services 

Commissioner 
(Performance 

Management Branch) 
 

Commissioner’s Office: 
*Chief Legal Advisor
Executive Support

*Deputy 
Commissioner, 

Corporate Services
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 โดยมีการจัดทําคูมือการบริการของรัฐเพื่อใชไดสําหรับหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
ภายในป 2550 และสามารถวัดการเพิ่มข้ึนของปริมาณบุคลากรที่มีคุณภาพสูงที่เขาสูการบริการ
ภาครัฐภายในป 2553 
 
 การบริการภาครัฐที่เปนเลิศ (Excellent State Servants) 

• สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตลอดเวลาในการบริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

• ทํางานรวมกับคณะกรรมการที่เก่ียวของ และฝายบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อคัดสรร และพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 

   โดยมีการจัดทํากรอบการทํางานครอบคลุมหนวยงานรัฐทั้งหมดภายในป 2550 และ
ทุกๆหนวยงานมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะจัดใหมีการพัฒนาความรูความสามารถและองคความรูใหแก
บุคลากรทุกระดับภายในป 2553 

 
 เครือขายภาครัฐ (Networked State Services) 

• การสรางและพัฒนาเครือขาย E-Government ทั่วทั้ งระบบรัฐ เชนระบบ 
Information and Communication Technologies (ICT), E – Government 
Interoperability Framework (e-GIF) เปนตน 

 
  คณะกรรมการบริการภาครัฐมีเปาหมายที่จะใหระบบรัฐเปนระบบรัฐอีเล็คโทรนิกส
และใชระบบอินเทอรเน็ททั้งหมดภายในป 2553  
 
 การประสานงานระหวางหนวยงานรัฐ  (Coordinated State Agencies) 
 

• เปาหมายในการบริหารจัดการและประสานงานหนวยงานของรัฐอยางสอดคลอง
กันเปนเครือขาย 

• สงเสริมการเปนผูนําและการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะการทํางานเปนกลุมงาน
เชน Cluster Agencies 

การประสานงานระหวางหนวยงานรัฐน้ีคาดหวังวาจะสามารถประเมินผลไดอยางเปน
รูปธรรมในป 2553 

 
ภาครัฐที่สามารถเขาถึงไดอยางแทจริง  (Accessible State Service) 

• การที่หนวยงานของรัฐพัฒนาและใหความสนใจอยางจริงจังในการใหบริการแก
สาธารณะและประชาชนของนิวซีแลนด 

• ปรับปรุงจุดออนและพัฒนาจุดแข็งจากเสียงเรียกรองของประชาชน 
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  สามารถใหการบริการประชาชนไดอยางตรงหนวยงาน ถูกตองและรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย ภายในป 2550 และสามารถบริการประชานไดดวยการทํางานรวมกันของภาครัฐ เชน การใช
สถานที่ของรัฐเดียวกันในการใหบริการ การเช่ือมโยงเครือขายการใหบริการ ไดทั่วถึงทั้งสถานที่และ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 ความไววางใจในการบรกิารของภาครัฐ (Trusted State Services) 

• ทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการบริการภาครัฐกับหนวยงานของรัฐเพื่อการ
พัฒนาและทบทวนเพื่อใหหนวยงานรัฐมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม  ที่ดีอยู
เสมอ 

• มีการวัดความมั่นใจและไววางใจในความซ่ือสัตยและการบริการของหนวยงาน
ของรัฐ จากประชาชน 

 
  หนวยงานภาครัฐมีการสงเสริม ประชาสัมพันธ เร่ืองมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
อยางจริงจัง และสามารถวัดความเช่ือมั่นจากประชาชนไดในป 2553 
 

ตัวช้ีวัดระหวางรัฐของนิวซีแลนด และประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Worldwide Governance Indicators 2007 World Bank Report 
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  จากตารางตัวช้ีวัดระหวางรัฐของนิวซีแลนด และประเทศไทยน้ี จะเห็นไดวาประเทศ
นิวซีแลนดมีผลตัวช้ีวัดที่อยูในระดับดีมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย ในเร่ืองของการรับรูของภาครัฐ
จากประชาชนและความรับผิดชอบ  ความมั่นคงของการเมือง  ความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล  
คุณภาพของการดําเนินการ หลักนิติธรรม และการตอตานการทุจริต โดยจะเห็นไดวาประเทศไทยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนในเร่ืองของการรับรูของภาครัฐจากประชาชนและความรับผิดชอบ  
ความมั่นคงของการเมืองที่ยังคงมีปญหาคอนขางมาก สะทอนตัวช้ีวัดที่อยูในระดับต่ํา   
 
 สําหรับการตอตานการทุจริตในประเทศนิวซีแลนด ไมมีหนวยงานเฉพาะที่ดูแลปญหา
การทุจริต แตมีหนวยงานที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต คือ สํานักงาน Serious Fraud Office, 
สํานักรับเร่ืองรองเรียนตํารวจ Police Complaint Authority คณะกรรมการบริการภาครัฐ State 
Service Commission และสวนงานที่รับผิดชอบภายในกรมศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การเคหะ 
การประมง และประกันสังคม ฯลฯ โดยในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น หนวยงานตนสังกัดน้ันๆ มีหนาที่
ความรับผิดชอบที่จะดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีหนวยงานกลางที่อาจเขาไป
ดําเนินการเพิ่มเติม เชน คณะกรรมการบริการภาครัฐที่สามารถสืบสวนสอบสวน และทํารายงานตรง
ไปยังรัฐมนตรีที่เก่ียวของได สํานักงานตํารวจรวมกับอยัการในกรณีการนําคดีสูศาล เปนตน 

 
 ตัวบทกฎหมายที่สําคัญของนิวซีแลนดในการตอตานการทุจริตคืออยูในกฎหมาย
อาญา Crime Act วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการติดสินบน บังคับใช            
กับรัฐมนตรี ผูพิพากษา เจาหนาที่ของรัฐ ที่กระทําการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ การใหการเรียก และ
การรับสินบน ถือเปนความผิดตามกฎหมายน้ี  อยางไรก็ตามปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศ        
นิวซีแลนดไมเปนปญหาที่รุนแรงเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลก มีคดีทุจริตเพียงไมก่ีคดี/ตอป อาทิเชน 
การใชขอมูลของราชการไปในทางที่ไมชอบ ทั้งทางอํานาจหนาที่ ทางดานภาษี  การเบิกจายใบสําคัญ
การเงิน การทําการซ้ือสินคาของโรงพยาบาลปลอม การปลอมแปลงเอกสารและหนังสือเดินทาง     
การอนุญาตการเขาประเทศของคนตางดาว การศุลกากร เปนตน 
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ดัชนีช้ีวัดความโปรงใส TI Corruption Perception Index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ในขณะที่การดําเนินการทางวินัยก็มีการดําเนินการเปนมาตรฐานที่เจาหนาที่รัฐ
ปฏิบัติตัวมีวินัยอยางเครงครัด มีการสํารวจและทําสถิติอยูเปนประจํา คณะกรรมการบริการภาครัฐ    
มีการจัดทําประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ที่เปนฉบับกลางสําหรับเจาหนาที่รัฐไดนําไป     
ถือปฏิบัติ และเปนตนแบบใหหนวยงานแตละหนวยงานตองนําไปพัฒนาประมวลจริยธรรมของตนเอง
ข้ึนดวยตามกรอบและแนวทางของประมวลจริยธรรมกลาง เพื่อใหมีความครอบคลุมในแตละ
หนวยงาน และเหมาะสมกับหนวยงานน้ันๆ 
 
 การปฏิบัติหนาที่ที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐที่ผิดวินัยสวนใหญแลวเปนเร่ืองของ
การผิดตอประมวลจริยธรรม Code of Conduct กวารอยละ 28 ของสัดสวนการกระทําผิดวินัยที่ถูก
พบโดยเจาหนาที่คนอื่นๆ มีเพียงรอยละ 1 ที่เปนการกระทําผิดฐานทุจริตตอตําแหนงหนาที่หรือเปน
การกระทําที่ผิดกฎหมายและรอยละ 4 ที่เปนการกระทําที่ผิดทั้งวินัยและอาญา 
 

นิวซีแลนด 
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ตารางแสดงการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมายของเจาหนาที่รัฐ 
 

รอยละ การปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม หรือผิกฎหมาย 
13 

การใชอํานาจ บาทใหญ และการแสดงทาท่ีไมเหมาะสมตอ
ลูกจาง 

10 
การใชอินเทอรเน็ทหรืออีเมล ไปในทางท่ีไมเหมาะสม 

8 
การพูดเท็จตอเพื่อนรวมงาน 

6.5 
การไมแจงกรณีเขาทํางานไมตรงตอเวลา 

3.5 
การพูดเท็จตอลูกคาผูมาใชบริการหรือตอสาธารณะ 

1.75 
การตัดตอ ตกแตง เอกสารราชการ 

1.75 
การใชขอมูลของทางราชการท่ีไมเหมาะสม 

1.75 
การให/รับ ของขวัญ ท่ีไมเหมาะสม และอ่ืน 

1.75 
การลักทรัพย 

 
  นอกจากน้ี นิวซีแลนดยังใหความสําคัญกับเร่ืองความโปรงใสและความรับผิดชอบ 
โดยกําหนดขั้นตอนราชการไวอยางชัดเจน กลาวคือ มีการกําหนดขั้นตอนตั้งแตการยื่นเร่ือง การใช
ดุลยพินิจที่ถูกตอง การเก็บประวัติหลักฐาน การเขาถึงขอมูลขาวสาร  การรองเรียน อุทธรณ โดยมี
การตรวจสอบทั้งจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานกลาง เชนคณะกรรมการตรวจเงิน รวมถึง
ประชาชนที่คอยเปนหูเปนตาและเปนเร่ืองธรรมดาของประชาชน ที่จะรองเรียนเพื่อรักษาประโยชน
ของประเทศนิวซีแลนด 
 
  ทั้งน้ีการสรางความโปรงใสเปนเร่ืองที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกๆฝาย 
นิวซีแลนดมีกฎหมายคุมครองผูแจงเบาแส ที่กําหนดไววาทุกองคกรภาครัฐจะตองมีการกําหนด
ข้ันตอนการแจงเบาะแส พรอมดวยการคุมครองผูแจงเบาะแสเหลาน้ัน ดังน้ันเมื่อมีเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตเกิดขึ้น หนวยงานตนสังกัดมีหนาที่ที่จะจัดการปญหาน้ันเปนอันดับแรกโดยเนนที่
เร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต หากเปนเร่ืองของคุณธรรม  จริยธรรม ก็ตองดําเนินการทางวิ นัยอยาง
เครงครัด และหากเปนเร่ืองของคดีอาญา  หนวยงานตนสังกัดอาจสงเร่ืองใหสํา นักงานตํารวจ
นิวซีแลนดดําเนินการ รวมถึงคณะกรรมการบริการภาครัฐก็มีอํานาจที่จะเขามาสืบสวนสอบสวนเพื่อ
ทํารายงานตรงแกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไดอีกทางหน่ึง 
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 การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐจําตองมีความโปรงใสตรวจสอบได โดยมีการกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการอยางชัดเจน สามารถเขาใจไดงาย มีการจัดทําบัญชีผูคาที่มีคุณภาพสําหรับ
กรณีที่เปนการจัดซ้ือจัดจางเกินกวาวงเงิน 100,000 เหรียญนิวซีแลนด มีการจัดซ้ือจัดจางผานหุนสวน
ที่เปนระบบที่เรียกวา Trans-Pacific Strategic Partnership ระหวางประเทศบรูไน ชิลี สิงคโปร 
นิวซีแลนด เปนคูคาที่มีความไววางใจกับประเทศออสเตรเลีย มีการประกาศทางเว็บไซตเพื่อเชิญชวน
การประมูลอยางเปดเผย และมีการตรวจสอบประจําปจากทุกหนวยงานราชการ หากมีการทุจริต
เกิดขึ้น กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจเงิน ผูตรวจการแผนดิน ตางมีหนาที่ที่จะตอง
เขามาดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสมอีกดวย 
 

หลักการและการจัดทาํประมวลจริยธรรม เพ่ือสงเสริมความเปนมืออาชีพในการทํางาน 
 

 คณะกรรมการบริการภาครัฐ (State Service Commission) เปนหนวยงานภาครัฐ  
มีหนาที่หลักในการสรางมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม แกองคกรของรัฐ รวมถึงการสงเสริมภาวะ
ความเปนผูนํา และการประสานงานรวมภายใตเปาหมายการพัฒนาของคณะกรรมการบริการภาครัฐ 
เมื่อมีอํานาจโดยตรงในการสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมน้ีแลว คณะกรรมการบริการภาครัฐก็มี
เปาประสงคเพื่อที่จะสรางความวางใจใหแกประชาชนในการใหบริการของรัฐ รวมถึงการสรางจิต
วิญญาณของการบริการแกเจาหนาที่รัฐ 

 
 คณะกรรมการบริการภาครัฐจะทํางานรวมกันกับหนวยงานของรัฐอื่นๆเพื่อการพัฒนา
และทบทวนเพื่อใหหนวยงานรัฐมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีอยูเสมอ  มีการนําไปใชและให
ความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว มีการวัดผลตอบรับจากประชาชน ถึงความมั่นใจ ความไววางใจในความ
ซ่ือสัตยสุจริต และการบริการของหนวยงานของรัฐ กระตุนเตือนใหหนวยงานภาครัฐมีการสงเสริม 
ประชาสัมพันธ เร่ืองมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม อยางจริงจัง และสามารถวัดความเช่ือมั่นจาก
ประชาชนได 
 
 ความพยายามในการสรางมาตรฐาน และยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ของนิวซีแลนด
ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ืองโดยมีผลงานสําคัญ เร่ิมตั้งแต การสรางประมวลจริยธรรม 
เจาหนาที่รัฐ ค.ศ.1990 กฎหมายวาดวยองคกรภายใตพระองค Crown Entities Act ที่มีเน้ือหาสําคัญ
เก่ียวกับ ความซ่ือสัตยสุจริต การแสดงทรัพยสินและกําไร คูมือของรัฐบาลเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรี รวมถึงประมวลคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการบริการภาครัฐที่เพิ่งมีผลบังคับใช
กับทุกๆองคกรของรัฐ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ที่ผานมาน้ีเอง 
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ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริการภาครัฐ 

ความเปนธรรม 
เราจะตอง : 

• ใหเกียรติและปฏิบัติตอทุกคนดวยความเปนธรรม 
• มีความเปนมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ 
• ทํางานเพื่อการเปนรัฐบาลแหงการบริการ สามารถเขาถึงไดงายและมีประสิทธิภาพ 
• มุงม่ันในการทําส่ิงทีใ่หมๆที่แตกตาง เพ่ือความเปนอยูที่ดีของประเทศนิวซีแลนด 

 
ความเปนกลาง 
เราจะตอง : 

• ดํารงตนดวยความเปนกลางเพื่อใหสามารถทํางานกับรัฐบาลปจจุบันและรัฐบาลใน
อนาคต 

• ดําเนินงานขององคกรของเราโดยไมใหมีผลกระทบจากความเชื่อสวนตน 
• สนับสนุนองคกรของเราเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนและคําแนะนําที่เปนกลาง 
• ใหความเคารพตอรัฐบาลปจจุบัน 

 
ความรับผิดชอบ 
เราจะตอง : 

• ปฏิบัติตามเปาประสงคและกฎหมาย 
• ใชทรัพยากรขององคกรอยางรอบคอบและตรงกับวัตถุประสงค 
• ใชขอมูลของรัฐอยางระมัดระวังและเฉพาะวัตถุประสงคที่เหมาะสมเทานั้น 
• ปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพื่อองคกร 

 
ความซื่อสัตย ไววางใจ 
เราจะตอง : 

• ซื่อสัตยสุจริต 
• ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
• ใหแนใจไดวาการปฏิบัติหนาที่ของเราปราศจากผลประโยชนและความสัมพันธสวนตน 
• ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชนสวนตน 
• ไมรับส่ิงของหรือประโยชนอ่ืนใดที่กอใหเกิดความเกรงใจและถูกครอบงําได 
• หลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆที่เปนงานหรือไมใชงานที่อาจกระทบตอช่ือเสียงขององคกร

หรือการบริการของภาครัฐ 
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3.2 สํานักงานตํารวจนวิซีแลนด New Zealand Police 
 
 สํานักงานตํารวจนิวซีแลนดเปนองคกรที่มี ลักษณะเดียวกันกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติของไทย มีการใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง แบงเปน 12 จังหวัด มีสถานีทั่วทั้งประเทศรวมกวา 
292 สถานี มีเจาหนาที่ตํารวจ 10,300 นาย งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 1 พันลานเหรียญนิวซีแลนด 
มีกองตํารวจนํ้า  และกองบินตํารวจ โดยมีหนาที่ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการทุจริตคอรรัป ชัน ถือเปนหน่ึงในอาชญากรรมที่ตํารวจนิวซีแลนดจะตอง
ดําเนินการดวย 
 
 โครงสรางตํารวจแบงออกเปน 12 เขตจัดหวัด และมีศูนยกลางคือ New Zealand 
Police Head Quarter มีผูบริหารสูงสุดคือ Chief executive Police หรือที่เรียกวา Commissioner 
แตงตั้งโดย Governor General โดยนิวซีแลนดเปนประเทศ 
ที่มีการทุจริตนอยที่สุดในโลกประเทศหน่ึง เชนเดียวกันกับ 
ประเทศฟนแลนดและไอสแลนดปจจุบันอยูในระหวางการนํา 
รางพระราชบัญญัติการตํารวจ (Policing Act) ฉบับใหม  
นําออกสูสาธารณะเพื่อขอความเห็นในระหวางเดือนมิถุนายน  
และกรกฎาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญ เชน  
 

 

 

หลักการช้ีนําการตํารวจ ประกอบดวย 

• ธํารงความเปนกลางของตํารวจ 
• ยกมาตรฐานที่เหมาะสมดานความประพฤติและช่ือเสียงของตํารวจ 
• จัดใหมีการเช่ือมประสานกับชุมชนอยางแนบแนน 

 
การตํารวจที่มีประสิทธิภาพ 
การคํ้าจุนความมีประสิทธิภาพทําไดโดย 

• เสริมสรางใหมีการบังคับบัญชาและการควบคุมของตํารวจที่ชัดเจน 
• ใหกระบวนการระบุตัวบุคคลของผูตองสงสัยใหรวดเร็วข้ึน 
• ทําใหยุทธวิธกีารตํารวจทันสมัย เพ่ือตอสูกับองคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมที่มี

ความรุนแรง 
 



 15 

บุคคลในกิจการตํารวจ 
ใหการสนับสนุนกําลังตํารวจทีท่ันสมัย โดยการ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดเลือกกอนการจาง 
• สรางเงื่อนไขการจางงานที่เปนมาตรฐานสําหรับบุคลากร 
• นําเอาประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) มาใชกับบุคลากรทุกคน 
• ปรับปรุงการกําหนดอํานาจหนาของตํารวจในแตละทองที่ 

 

เวทีสําหรับความสําเร็จ 
ปรับปรุงความผิดพลาดและการจัดการของตํารวจโดยการ 

• ใหการรับรองสถานภาพและหนาที่ทางกฎหมายตํารวจ 
• สรางความชัดเจนในความสัมพันธระหางตํารวจและรฐับาล 
• เพ่ิมประสิทธิภาพในความรับผิดชอบใหแกการปฏิบัติงานของตํารวจ 
• สรางความม่ันใจวาการประทวงจะไมสงผลเสียแกการตํารวจ 

 
การคาดการณตออนาคต 
แสวงหาแนวทางที่จะทําใหการออกกฎหมาย “มีผลในอนาคต” โดยการ 

• ยินยอมใหมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
• สรางความเปนไปไดในการขยายการนําใชเกี่ยวกับการออกใบส่ังในคดีลหุโทษ 
• พิจารณานําเอาการทดสอบความซื่อตรง (Integrity Testing) เพ่ือเสริมสรางจริยธรรม  
• พิจารณาคาคืนทุนสําหรับการบริการพิเศษตางๆของการตํารวจ 

 

สํานกังานตํารวจนิวซีแลนดมีการดําเนินการอยางเอาจริงเอาจังในการแกไข 

 ปญหาของสังคม รวมถึงการรับฟงเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาการใหบริการ
ประชาชนอยูเสมอ โดยปญหาที่ถูกประชาชนรองเรียนมีจํานวนมากถึงประมาณ 3,000 ขอรองเรียน
เลยทีเดียว โดยปญหาที่ถูกรองเรียนมากที่สุดไดแก การมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและการใชวาจาไม
สุภาพกับประชาชน รอยละ 14.3 รองลงมาไดแกปญหาการทํารายรางกายหรือการกระทําที่รุนแรง 
รอยละ 8.8 และปญหาการไมดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยางเอาจริงเอาจัง รอยละ 5.5 ตามลําดับ 
 



 16 

Top 5 Complaint Types 2005/2006 
(National Complaint Total 2622)

374

272

214

145
128

Attitude (14 .3%) Failure - Other (10.4 %) Assault (8 .2%) Failure - Investigate (5.5%) Other (4.9 %)

กราฟเปรียบเทียบการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจนิวซีแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ทั้งน้ี ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศนิวซีแลนดน้ันมีนอยมาก และในกรณี     
ที่เกิดมีการทุจริตเกิดขึ้น ก็จะมีการดําเนินการอยางเด็ดขาดโดยแยกเปนคดีพิเศษ เพราะอยูในความ
สนใจของประชาชนที่จะคอยติดตามขาวสาร ความคืบหนาของการดําเนินงานของตํารวจโดยใกลชิด
ดวย 
 

 3.3 หนวยงานรับเรื่องรองเรียนตํารวจ Police Complaints Authority 
 
 หนวยงานรับเร่ืองรองเรียนตํารวจ Police Complaints Authority เปนองคกรอิสระ 
ทําหนาที่ในการตรวจสอบ และสืบสวนสอบสวนการกระทําที่มิชอบของตํารวจ โดยมีวัตถุประสงค     
ก็เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการทํางานของตํารวจ และสรางความมั่นใจใหแกสาธารณะในการใหบริการ
ของตํารวจ เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีที่มีการรองเรียนเจาหนาที่ตํารวจ 
   
 ทั้งน้ีกอนหนาที่จะมีการกอตั้ง Police Complaints Authority ข้ึนมา ประชาชนมักจะ
รองเรียนการกระทําหรือการบริการที่ไมมีประสิทธิภาพของตํารวจไปยังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
Ombudsman โดยในปจจุบันตามกฎหมาย PCA Act ค.ศ. 1988 ไดใหอํานาจองคกรในการสืบสวน
สอบสวนตํารวจ โดยจะเนนเฉพาะคดีที่มีความสําคัญมากๆ เทาน้ัน เน่ืองจาก PCA มีจํานวนบุคลากร 
และทรัพยากรที่จํากัด PCA มีหนาที่สําคัญในการพัฒนา Code of Conduct ใหกับตํารวจ และไดมี  
การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกัน Memorandum of Understanding ระหวาง PCA กับตํารวจ   
เพื่อรวมกันลดปญหาการทํางานที่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณตํารวจ และในกรณีที่เกิดการกระทํา
ผิดของตํารวจอยางรายแรง ตํารวจจะเปนผูเร่ิมกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

การรองเรียนเจาหนาที่ตํารวจ 5 เรื่อง หลักที่พบการรองเรียน
มาก ในป 2548 / 2549 



 17 

เบ้ืองตน จากน้ันจึงจะสงเร่ืองใหแก PCA หรือ PCA จะเปนผูเร่ิมกระบวนการสืบสวนสอบสวนตาม  
คํารองเรียนเองก็ได  เมื่อผลออกมาเปนประการใด สํานักงานตํารวจนิวซีแลนดจะลงโทษทางอาญา
หรือวินัย 
 
 เจาหนาที่สวนสวนใหญของ PCA จะเปนผูมีประสบการณสูงวิชาชีพทางดาน
กฎหมาย เชน อดีตผูพิพากษา อัยการ และตํารวจ ที่ไดรับความวางใจจากสวนรวมและประชาชน   
เปนผูมีความเที่ยงธรรม ซ่ือสัตย สุจริต โดยเปนที่ประจักษ เมื่อ PCA ไดดําเนินการสืบสวนสอบสวน
เสร็จสิ้น ก็จะทําความเห็นสงใหสํานักงานตํารวจเพื่อดําเนินการลงโทษทางอาญาและทางวินัยตอไป 
และที่ผานมาแทบจะไมมีความเห็นที่แตกตางไปจากผลการสืบสวนสอบสวนของ PCA เลย 
 
  ดังน้ีจะเห็นไดวาบทบาทของ PCA ที่แมจะเปนหนวยงานที่มีขนาดเล็ก มีบุคลากร   
ไมมาก แตก็เปนหนวยงานที่มีความสําคัญกับกระบวนการยุติธรรมและสงเสริมความโปรงใสใหกับ
สํานักงานตํารวจเปนอยางมาก เปนหนวยงานที่ถวงดุล และตรวจสอบ เพื่อใหกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประชาชนอยางแทจริง 
 
4.  แนวทางทีเ่ปนประโยชนและควรนํามาปรับใชกับประเทศไทย 
 
  ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย เปนปญหาหน่ึงที่มีความสําคัญมากโดยสวน
หน่ึงเกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของคนในสังคม กลาวคือ คนไทยสวนใหญมอง
เพียงแตเปลือกนอกของคน มักนิยมยกยองคนที่ฐานะทางทรัพยสิน มีอํานาจและตําแหนงหนาที่ โดย
ละเลยเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มักจะเห็นดีเห็นงามไปกับอํานาจ และผลประโยชนที่ตนเองและพวก
พองจะไดรับโดยไมคํานึงถึงความผิดชอบช่ัวดี โดยผลกระทบจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม น้ี สง
ผลรายตอสังคมสวนรวม ภาคเอกชนเองก็มีสวนสําคัญในการเปนตัวกระตุนใหเกิดการทุจริตเพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจเชนกัน การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในภาคเอกชนก็มีอยูมาก ไมนอยไปกวา
การเมือง และภาครัฐ มีการใหสินบนเพื่อใหไดมาซ่ึงโครงการและธุรกิจ สัญญา สัมปทาน และการ
บริจาคเงินทุนแกพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชนของกลุมตนเอง หรือทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงในยุค   
ทุนนิยมน้ีย่ิงเปนปญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเปนทวีคูณ 
 
 แมรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆจะดีเพียงไร มีการปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ  หากคนจํานวนมากในสังคมยังไมมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ก็ยากที่จะปองกันปญหา
การทุจริตคอรรัปชันไมใหเกิดขึ้นไดอยางย่ังยืน การศึกษา การสรางธรรมาภิบาล การปลุกจิตสํานึก 
การสรางเครือขายในทุกๆภาคสวนจําเปนตองกระทําอยางจริงจังและตอเน่ือง  การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายตองควบคูไปกับการสงเสริมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการลงโทษทางกฎหมาย
ควบคูไปกับการลงโทษทางสังคม การเกลียดชังผูทุจริต เอารัดเอาเปรียบสังคม การเปนหูเปนตา
ใหกับสวนรวม รวมเปนเครือขาย และหุนสวนของสังคมที่ดี 
 



 18 

 สําหรับความสําเร็จของประเทศนิวซีแลนดกับการตอตานการทุจริตและสงเสริม
ความโปรงใส อาจเปนสิ่งที่มิอาจเปรียบเทียบไดโดยตรงกับประเทศไทยทั้งน้ีเพราะความแตกตางใน
เร่ืองพื้นฐานของคนและพัฒนาการในมิติตางๆ ของทั้งสองประเทศ แตมีบางสวนที่เปนการดําเนินการ
ในเชิงสรางสรรค และเปนเชิงบวกเก่ียวกับการสงเสริมในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน การกําหนดขั้นตอนภาครัฐที่ชัดเจนตรวจสอบได การสรางความเปนมืออาชีพ
ของขาราชการ เปนเร่ืองที่สามารถนํามาศึกษาตออยางละเอียดและใชเปนขอมูลประกอบการ
ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรตอตานการทุจริตตอไปในสวนของประเทศไทยได โดยมีขอเสนอแนะ 
ที่สําคัญ ดังน้ี 
 
 4.1 ควรมีการนําแนวความคิดในการจัดทําประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) 
ของประเทศนิซีแลนดตลอดจนการนําประมวลจริยธรรมดังกลาวไปสูภาคปฏิบัติ มาศึกษาพิจารณา
เพิ่มเติม กลาวคือ หลักการในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานภาครัฐของนิวซีแลนดน้ัน   
จะมุงเนนไปที่การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นจากตัวขาราชการ (Influence Behavior) และเปนการ
สรางความเปนมืออาชีพ  (Professional) แทนที่จะเปนการสรางกฎ  ระเบียบ แบบแผน หรือ        
ธรรมเนียม ที่หามทําผิดไปจากน้ัน (Set up rule break) เปนประมวลฯ  ที่สั้นและกระชับ ไมยืดยาว  
มีการระดมสมองจากทุกภาคสวนขององคกรเพื่อคนหาแกนแท Core values เพื่อพัฒนาตอไปเปน
ประมวลฯ ที่สามารถนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยไมแนะนําใหนักกฎหมายเปนผูรางทั้งหมด 
เน่ืองจากการรางกฎหมายจะมีผลลงโทษที่มุงเนนไปที่การดําเนินการทางอาญา ในขณะที่การราง
ประมวลจริยธรรม จะมีผลลงโทษที่มุงเนนไปที่การดําเนินการทางวินัย ซ่ึงวิธีน้ีจะงายตอการบังคับ   
ใชจริง วาการกระทําใดๆของเจาหนาที่รัฐ เปนการกระทําผิดในลักษณะของอาญา วินัย หรือทั้งสอง
อยางไดชัดเจน 
 
 4.2  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนการดําเนินการที่ทํากันอยางจริงจังใน
หนวยงานภาครัฐของนิวซีแลนด มีการสํารวจ ประมวลผล ความเห็นของประชาชน  ตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรัฐ มีการนํามาวิเคราะห วิจารณ การทํางานกันอยางเปดเผย และที่สําคัญที่สุด คือมีการ
นํามาปรับปรุง หาแนวทาง แกไข และพัฒนากันอยางจริงจัง ไมเวนแมแตในวงการตุลาการผูพิพากษา 
 
 4.3 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการโดยภาครัฐที่ชัดเจนตรวจสอบได 
เปนมาตรฐานที่ดีของภาครัฐในประเทศนิวซีแลนด ตั้งแตการใหบริการประชาชน สาธารณะประโยชน 
การขอใบอนุญาต การอนุมัติ การใชดุลพินิจ การตรวจสอบ การจัดซ้ือจัดจาง การประมูล และ ฯลฯ 
ลวนแลวแตมีข้ันตอนที่ชัดเจน และโปรงใส สามารถเขาใจไดโดยงาย โดยมีการตรวจสอบทั้งจาก
หนวยงานตนสังกัดและองคกรกลางอยูสม่ําเสมอในการพัฒนาและแกไขปญหาในทางปฏิบัติดวย 
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 4.4 การสรางความเปนมืออาชีพของขาราชการ ดวยการสรางแรงบันดาลใจให
ขาราชการเกิดความรักชาติและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม การใหบริการประชาชน การรักษา
ผลประโยชนของชาติและองคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การทําหนาที่อยางโปรงใส 
ยอมรับการตรวจสอบ นํามาซ่ึงระบบภาครัฐมีลักษณะการบริการที่เรียกวา Spirit of Service หรือการ
มีจิตวิญญาณเพื่อบริการ เพื่อประโยชนสวนรวม และระบบรัฐที่มีประสิทธิภาพ 
  
 ดังน้ี ขอเสนอดังกลาว หากไดมีการนําไปศึกษาเคราะหอยางจริงจัง เพื่อนําไปปรับใช
ตามความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย ก็จะเปนประโยชนตอการตอตานการทุจริต
และสงเสริมความโปรงใสใหแกภาครัฐของไทย ตอไป 
 


