พระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

หมายเหตุ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

บทนา
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลลงสู่
การปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ “บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ” ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศ ผ่ า นการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งถือเป็นผู้นาในการผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ ผลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นที่รักและเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน อันนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นาอยู่
คู่มือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือของผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นคู่มือสาหรับประชาชน
ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อได้รับรู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีกรอบจริยธรรมอย่างไร
บ้าง ซึ่งเน้นเฉพาะบางเรื่องที่สาคัญ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างและไว้วางใจได้ในฐานะผู้นาและ
ผู้บริหารของจังหวัด
สิ่งสาคัญที่สุดในการถือปฏิบัติด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากเรื่อง
ของศีลธรรม ก็คือศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระโอวาทและคติธรรม ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุ ภ าพ องค์ ป ฐมเสนาบดี ข องกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ได้ น าพระบรมราโชวาทบางองค์
พระโอวาทและคติธรรมบางเรื่องที่สาคัญ ประกอบแทรกไว้ในเนื้อหาของคู่มือนี้ด้วย
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรุณาให้ความสาคัญสละ
เวลาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาคู่มือ และขอขอบคุณคณะทางานจัดทา
คู่มื อจริย ธรรมของผู้ว่ าราชการจัง หวัด ที่มี หม่ อมหลวงปนั ด ดา ดิ ศกุ ล เป็น หัว หน้ า คณะทางาน
ตลอดจนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้ องท่านอื่น ๆ ที่ได้ กรุณาให้ความคิ ดเห็นให้ข้อ แนะนาต่อการจัดทาคู่มื อ
จริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดเล่มนี้ และหวังที่จะได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงคู่มือให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นในโอกาสต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
หน้า
บทนา
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความสาคัญของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
บทที่ ๒ จริยธรรมที่สาคัญสาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๑ ว่าด้วยจริยธรรมในการดารงตนของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๒ ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๓ ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
บทที่ ๓ ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
บทที่ ๔ กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องไม่ทา(Must not Do)ในเรื่องของจริยธรรม
บทที่ ๕ บทเสริม
เรื่องที่ ๑ ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่องที่ ๒ ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม
เรื่องที่ ๓ ความกล้าหาญในทางจริยธรรม
ภาคผนวก
 ทศพิธราชธรรม
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
 สาระสาคัญจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๑๐๓
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
 รายชื่อผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็นเรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
 รายชื่อคณะทางานจัดทาคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
บรรณานุกรม

บทที่ ๑
ความเป็นมาและความสาคัญของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การจั ด ท าคู่ มื อ จริ ย ธรรมของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นี้ มุ่ ง หมายที่ จ ะเน้ น ย้ าใน
ความสาคัญของตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ เป็นผู้บริหารในส่วนภูมิ ภาคว่า จักต้องเป็นผู้ที่มี
จริ ย ธรรมในระดั บ สู ง กว่ า ข้ าราชการโดยทั่ ว ไป ที่ มี ป ระมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นเป็ น
เครื่องมือกากับอยู่แล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่มากยิ่งกว่าที่กาหนดไว้ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีบทบาทและความสาคัญต่อการบริหารบ้านเมือง
มาอย่างยาวนาน การเกริ่นกล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มี
วัตถุประสงค์สาคัญคือ ประสงค์จะให้เข้าใจว่าในระบอบการปกครองของไทยแต่เดิมมานั้นมีระบบ
เจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการเมืองมาก่อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกรรณ
แล้วจึงพัฒนาการมาเป็นตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการของเรื่อง
การแบ่ ง อ านาจ (Deconcentralization) จากส่ ว นกลางไปสู่ ส่ ว นภู มิ ภ าค และแม้ ใ นอนาคต
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ ก็จะยังคงความสาคัญและจาเป็นสาหรับรูปแบบการบริหารของ
บ้านเมืองเรา ดังจะได้กล่าวพอเป็นสังเขป ดังนี้

เมื่อครั้งอดีต
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงเล็งเห็น
ความจาเป็นในการจัดการปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขต โดยในส่วนกลางได้มี
การตั้งกระทรวงเสนาบดีขึ้นใหม่ จานวน ๑๒ กระทรวง ตามแบบอย่างทางยุโรป หนึ่งในนั้น คือ
กระทรวงมหาดไทย และเนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่มีการตั้งท่ารุกล้าประเทศไทยจากประเทศ
ตะวันตก จึงมีพระราชประสงค์จะให้จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองที่มีความยุ่งเหยิงอยู่แต่เดิม ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พุทธศักราช ๒๔๓๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศ
ไทย ตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เห็นว่าควรรวมการบังคับบัญชาหัว
เมืองทั้งปวงให้ขึ้นอยู่แต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว และรวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล เป็น
การจัดการปกครองส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่า “ระบบเทศาภิบาล”ขึ้นเป็นผลสาเร็จ โดยการจัดตั้ง
มณฑลเทศาภิบาล มีลักษณะเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด และจัดรูปแบบการ
ปกครองเมืองเป็นหน่ว ยการปกครองส่ วนภูมิภ าคที่มีลาดับถัดจากมณฑลเทศาภิ บาล โดยมีเจ้ า
พนักงานปกครองเมืองจัดตั้งขึ้นเป็นองค์คณะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าเมือง และได้ทรง
ตรา “ข้อบังคับลักษณะปกครองท้องที่ รศ.๑๑๗” เพื่อแก้ไขระเบียบการแบ่งเขตการปกครองที่มี

ความยุ่งเหยิงมาแต่ก่อน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น โดยให้รวมท้องที่หลายอาเภอรวมเป็นหัวเมือง
หนึ่ง และให้ข้าราชการประจาเมือง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมือง จึงปรากฏมี
ผู้ว่าราชการเมืองที่นับเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคขึ้นนับแต่นั้นมา

ณ ปัจจุบัน
ในปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ข้าราชการประจาที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ ทาหน้าที่เชื่อมโยงจังหวัดในส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เพื่อ ดารงไว้ซึ่ง
ความเป็นราชอาณาจักรไทย ที่เป็นรัฐ เดี่ยว หรือ Unitary State ดังปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ ที่กาหนดให้ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับท้องที่ และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด
จึงนับได้ว่าตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตาแหน่งทางการบริหารและการ
ปกครอง ที่มีความสาคัญต่อการปกครองบ้านเมืองดังได้กล่าวมา และแม้ในปัจจุบันก็ไม่ได้ลดบทบาท
ความสาคัญลงแต่ประการใด ตรงกันข้ามกลับจะทวีความสาคัญมากขึ้น ตามบริบทอันซับซ้อนของ
สังคม ที่จะต้องมีผู้นาในการพัฒนาและบาบัดทุกข์ บารุงสุขราษฎร

มองไปในอนาคต
ในอนาคตต่อจากนี้ไป ก็คาดการณ์ได้ว่าตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในลักษณะที่เป็น
การบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคก็ จ ะยั ง คงมี อ ยู่ เพราะมี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น รั ฐเดี่ ย วของ
ราชอาณาจั ก รไทยดั ง กล่ า วมาแล้ ว ขณะที่ บ ทบาทของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทวี ค วามส าคั ญ ขึ้ น
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ถูกจับจ้องตรวจสอบการทางานอย่างเข้มข้นมากขึ้น และมีกระแสการ
เรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อแหล่งที่มาของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ตลอดเวลา
การดารงอยู่ของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในสถานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตร
พระกรรณและในสถานะของผู้แทนรัฐบาลจึงขึ้นอยู่กั บความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งด้า นความรู้ความสามารถ และด้านคุณงามความดี มีคุณธรรม
จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างได้ หรือต้องมีคุณสมบัติทั้งเป็น “คนดี” และเป็น “คนเก่ง”
การจัดทาคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะ
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณานาไปถือปฏิบัติ เพราะ ถ้าผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสามารถดารงตนอยู่ในคุณธรรมอันดี โดยใช้จริยธรรมเป็นหลักนา และมุ่งที่ประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ก็ย่อมสามารถธารงไว้ซึ่งความเชื่ อถือศรัทธาตลอดจนความเชื่อมั่น จาก
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้

ความสาคัญของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นบุคคลหมายเลข ๑ ของจังหวัด เป็นบุคคลที่อยู่ในสายตาของ
สาธารณชน ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยทั้ ง ความคาดหวั ง การจั บ จ้ อ งตรวจสอบการทางาน ตลอดจน
ความรู้สึกที่เชื่อมโยงต่อความเชื่อถือศรัทธาต่อ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยอันเป็นต้นสังกัดของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ข้าราชการการทรวงมหาดไทยทุ ก คน ไม่ ได้ เกษีย ณอายุร าชการในต าแหน่ ง ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพียง ๗๖ คน เป็นเพียง ๗๖ คน ที่เป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ เป็นเพียง ๗๖ คนที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลอยู่ในส่วนภูมิภาค
หรือในจังหวัด ที่จะสามารถ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ให้แก่ราษฎร ดั่งเช่นที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาว่า
“พ่อเมือง” คือผู้ที่จะคอยดูแล ปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ในบ้าน
ในเมืองของตน ให้ได้อยู่ดีมีสุข
ดั ง นั้ น บทบาทของ “พ่ อ เมื อ ง” หรื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ก าร
สปอตไลท์หรือจับจ้องติดตามดูการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความ
ห่วงใยของผู้บริหารในปัจจุบัน อดีตผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยกันเอง ในเรื่องของการวาง
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมและมีคุณค่า เพื่อที่สังคมจะได้ให้การ
ยอมรับและเชื่อถือศรัทธา นาไปสู่ความร่วมมือในการพั ฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในจังหวัด
ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นว่าควรมีข้อแนะนาสาคัญบางประการ ที่
ช่วยแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีต่อบ้านเมือง คือ
๑
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ในการ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข” ให้แก่ราษฎร ความที่ยกมานี้ปรากฏตามหนังสือ “เทศาภิบาล” พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ
กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ในเรื่ อ ง ลั ก ษณะการเทศาภิ บ าล ที่ ใ ห้ ค วามหมายของ “การ
เทศาภิบาล” คือ การปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มี หน่วยบริหารราชการ อันประกอบด้วยตาแหน่ง
ข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ไว้วางใจของ
รัฐบาลของพระองค์ ซึ่งประจาอยู่แต่เฉพาะในราชธานีนั้น ออกไปดาเนินการในส่วนภูมิภาค เป็น
สื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซึ่งอยู่ในราชธานี ให้ได้ใกล้ชิดกับ
อาณาประชากร เพื่อให้เขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุข และเกิดความเจริญทั่วถึงกัน
๒
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผู้แทนของรัฐบาลในภูมิภาคที่จะต้องพัฒนาจังหวัด ให้
ประชาชน “อยู่ดี กินดี ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของการเทศาภิบาลตามข้อ ๑ คือเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์...
ออกไปดาเนินการในส่วนภูมิภาค
๓
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด สืบทอดดารงมาด้วยการปฏิบัติที่ ดีที่เป็นแบบอย่าง
ของบรรพชนคนมหาดไทย ที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาในใจราษฎรอย่างเสมอมา

๔
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อยู่ ใ นสถานะที่ ต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ทั้งแก่ข้าราชการและประชาชนทั่ว ไปดังที่ปรากฏในโอวาทของสมเด็จ ฯ
กรมพระยาดารงราชนุภาพว่า
“ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบาเพ็ญตน ให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม”

๕
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ใ ช้ อ านาจ หรื อ ตามส านวนไทย คื อ “เป็ น ผู้ มี อ านาจ
วาสนา” แต่การใช้อานาจนั้น ถ้าประสงค์จะให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ทั้งแก่ตนเอง และสถาบัน
การปกครองที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นา ต้องใช้อานาจเฉพาะตามที่กฎหมายกาหนด มีความ
สมเหตุ สมผล ตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ถูกต้องดีงาม
ที่สาคัญ ต้องไม่ใช้อานาจตามอาเภอใจ เพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมใน
อานาจ การใช้อานาจต้องไม่มากไปหรือน้อยไป แต่ต้องเป็นไปตามเหตุอันสมควร เหมาะแก่กาล
เหมาะแก่ชุมชน และใช้ด้วยความเที่ยงธรรม จึงจะสามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ชน
ดังโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชนุภาพ ที่ดารัสแก่ผู้ไปรับตาแหน่ง “เจ้าเมือง”
“เจ้าคุณอานาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงสัตรา จะไปอยู่ไหนก็ตาม
ถ้าเจ้าคุณทาให้ราษฎรเชื่อถือด้วยศรัทธาแล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรง
ปรารถนาให้ราษฎรอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกัน”
หรือที่ดารัสไว้ในปาฐกถา”ว่าด้วยทาราชการ” ว่า
“...อันอานาจนั้น มิได้มีด้วยอาชญา แต่มีด้วยคนทั้งหลายไว้วางใจในความ
ซื่อตรงเป็นสาคัญ”
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นาในการสร้างความรักความสามัคคี ของประชาชน
ในพื้นที่ บนหลักการของความถูกต้อง เป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ดังที่
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพตรัสไว้แก่ผู้ที่จะไปรับตาแหน่ง “เจ้าเมือง”เช่นกัน ว่า
“อย่ามีพวก เพราะถ้ามีพวกเรา ก็จะมีพวกเขาเกิดขึ้นทันที”

๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความเป็นผู้นาที่ทันสมัย(SMART) ในประเด็นนี้ สมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงให้ความสาคัญเช่นกัน ดังปรากฏตามหลักฐานที่ทรงเล่าประทาน
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ว่า
“เช้ าเขี ย นเป็ น วิ ท ยาทาน ค่ าต้ อ งหาความรู้ ต่ อ มิ ฉ ะนั้ น มั น จะหมด คนที่ นึ ก ว่ า ตั ว รู้
พอแล้วนั้นเป็นคนตายแล้วเป็นๆ เพราะโลกหมุนอยู่ทุกนาที เราต้องเรียนไปตามมัน จึงจะอยู่กับ
โลกโดยไม่โง่ได้”
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะดารงตาแหน่งในระดับสูงแล้วก็ตาม ก็คงยังต้องเปิดใจรับ
ความคิดและทัศนคติใหม่ๆ ใฝ่หาและเพิ่มพูนความรู้ ให้เท่าทันความเจริญและเป็นไปของโลกทั้งด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน เพราะวิธีคิด
และทัศนคติของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆอย่างมากมาย เช่น ทัศนคติต่อการทางาน
ราชการที่เห็นว่า “งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเหมือนที่เคยปลูกฝังกันมา” และ
สิ่งที่ยึดคนให้อยู่กับองค์กรไม่ใช่ตัวเงินเพี ยงอย่างเดียว แต่คือการที่ได้ทางานอยู่ในองค์กรอย่างมี
ความสุขและได้รับการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ถ้าสามารถยอมรับและเข้าใจทัศนคติ
ใหม่ๆ เหล่านี้ได้ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรที่กากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้

ภาพเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบต่าง ๆ ไปทั่วโลก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีความสาคัญ
อยู่ ม ากมายหลายประการ เป็ นทั้ ง ผู้มี อ านาจ วาสนา และบารมี มีบ ทบาทหลากหลาย ทั้ง เป็ น
ผู้ปกครอง เป็นนักบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้สั่งการ เป็นครูผู้สอน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัด ไม่มีความเข้มแข็งด้านจริยธรรม จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารงานมากน้อยเพียงใด ในบทต่อไปจึงเป็นการขยายความให้เห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ควร
จะมี จ ริ ย ธรรมส าคั ญ ประการใดบ้ า ง ที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ดู แ ล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม และเป็นตัวอย่างอันดี
แก่ประชาชนและเยาวชนให้ถือเป็นแบบอย่างได้ต่อไป

บทที่ ๒
จริยธรรมสาคัญสาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ในบริบทการทาราชการของข้าราชการพลเรือนทั่วไป ได้มีประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติอยู่แล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผนวกท้าย แต่โดยที่ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นตาแหน่งที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ และเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหัวหน้า
บังคับบัญชา กากับดูแลการทางานของทุกส่วนราชการในจังหวัดนั้น การยึดถือจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจึงควรจะมีอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือสูงกว่าข้าราชการโดยทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความสาคัญประการดังกล่าว จึงได้มีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงจริยธรรมสาคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าควรจะเน้นหนักหรือเพิ่มเติมในประการใด เมื่อประมวลสังเคราะห์ข้อมูล
ออกมาแล้ว ก็พบว่าจริยธรรมเน้นหนักบางประการก็ปรากฏอยู่ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนอยู่แล้ว แต่แยกออกมาให้เห็นเป็นชัดเจนว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยึดถือปฏิบัติให้แน่วแน่
มั่นคง สาหรับในบางประเด็นที่ตรงกับข้อกาหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอยู่แล้วก็จะ
เทียบเคียงตัวบทจากประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ปรากฏอยู่ในเรื่องเดียวกัน
การจัดทาคู่มือจริยธรรมนี้อาจจะแตกต่างจากการจัดทาคู่มือด้านเทคนิคอื่นๆ เพราะ
เป็นคู่มือที่อธิบายเรื่องราวและแนวทางปฏิบัติที่เป็นนามธรรม ดังนั้นเพื่อจัดกลุ่มเรื่องให้เห็นชัดเจนขึ้น
จึงได้ทาการจาแนกออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ จริยธรรมในการดารงตน จริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด ดังนี้

ประการที่ ๑ ว่าด้วยจริยธรรมในการดารงตนของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๒ ได้กล่าวถึงเรื่องการดารงตนไว้คือ
ข้า ราชการต้ อ งเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ในการด ารงตน รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ข องราชการ
โดยรวม
สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือให้เป็นหลักธรรมประจาใจ ในที่นี้ได้ประมวลจากความคิดเห็น
ของผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต่างมีความเห็นตรงกัน
ในข้อแนะนาดังกล่าว นั่นคือ ในการดารงตนของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องถือปฏิบัติในด้านศีลธรรม
ที่มากยิ่งกว่าผู้อื่น กล่าวโดยรวมคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดารงตนอยู่ ด้วยหลักธรรมให้เห็นเป็น
ที่ประจักษ์แก่ประชาชน ดังนี้

๑. ยึดถือปฏิบัติตนตามหลัก “ธรรมโลกบาล”
ธรรมโลกบาล คือ ธรรมอันคุ้มครองโลก ซึ่งประกอบด้วย หิริ และโอตตัปปะ
หิริ คือ ความละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว
โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว
หิริ โอตตัปปะ นี้ เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของคนทุกคนหรือก็คือมโนธรรม ซึ่งเป็น
เรื่องอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือกล่าวให้กระชับก็คือ ความตระหนักรู้ในผิดชอบ ชั่วดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตาแหน่งที่เป็นผู้ใช้อานาจตามกฎหมายสามารถให้คุณให้
โทษ แก่ผู้อยู่ในอาณัติปกครองได้จึงต้องมีธรรมประการนี้ กากับตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือจะ
ปฏิบัติตนประการใด ก็ต้องราลึกอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ประการใด ทั้งต่อตนและต่อส่วนรวม
๒. ครองความมีสติ สัมปชัญญะ (Mindfulness and Awareness) จัดเป็นธรรม
เกื้อกูลในการประกอบกิจทุกอย่าง เรียกว่า “ธรรมมีอุปการะมาก”
สติ หมายถึ ง ความระลึ ก ได้ ความรู้ ตั ว ไม่ เผลอ ใจอยู่ กับ กิ จ จิต อยู่ กับ เรื่อ ง
เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท มีเหตุผล
สัมปชัญญะ หมายถึง ความรู้ชัดในสิ่งที่ระลึกได้ เข้าใจชัดตามความเป็นจริง
ตามเหตุและผล
สติ สั ม ปชั ญ ญะ โดยรวมหมายถึ ง ความรู้ ตั ว และการครองตนด้ ว ยความ
รอบคอบ
การครองความมีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นนิจจึงมีความสาคัญโดยตรงกับจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะตราบใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีสติสัมปชัญญะ ครอบครอง หรือ มี
ความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอว่ากาลังคิดอะไรทาอะไรตราบนั้นความบกพร่อง เสียหายทางจริยธรรมก็
ย่อมไม่เกิด
๓. ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ โดยเนื้อหาเป็นที่รู้และเข้าใจกันโดยส่วนมาก จะไม่
นามาขยายความในที่นี้ แต่สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพึงยึดถือปฏิบัติ ก็คือ ยึดถือปฏิบัติได้ในระดับที่
สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผู้นาที่ต้องแสดงให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถไปแนะนาขยายผลในหมู่ประชาชนต่อไปได้

ประการที่ ๒ ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยที่ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน และมีรากเหง้ามา
จากปรัชญาของการเป็น “ผู้ปกครอง” ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยที่ผ่านๆมา ที่ระบบการศึกษายังไม่
แพร่หลายทั่วถึง ผู้คนมีความเคารพ นับถือ ยาเกรงด้วย อานาจ อาชญาสิทธิ์ขาดแห่งการเป็นผู้ให้
คุ ณ ให้ โ ทษ แต่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ สั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารหลั่ ง ไหล ถ่ า ยเท
วั ฒ นธรรมทางความคิ ด ด้ านต่ างๆ อย่ า งเสรี รวดเร็ ว และแพร่ ห ลาย ผู้ ค นมี ก ารศึ ก ษามากขึ้ น
ทัศนคติต่อความเป็น “ผู้ปกครอง” ของผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปโดยเพ่งเล็ งไปที่การเป็น
“นักบริหาร” ของผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่าความเป็น “ผู้ปกครอง” แบบโบราณกาลมา
จริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัดในยุคปัจจุบัน จึงควรยึดถือ
ในประการสาคัญๆ คือ
๑. ไม่วางตัวเป็นเจ้าขุน มูลนาย ถือยศ ถือศักดิ์ เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ที่ผิดยุคผิดสมัย พฤติกรรม ที่ให้ผู้คนมาพินอบพิเทา เอาอกเอาใจ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมยุคปัจจุบัน และสุ่มเสี่ยงต่อการวิจารณ์ ตาหนิ ติเตียน ผ่านการสื่อสารทางสังคมออนไลน์
(Social Network)
๒. ต้ อ งแสดงตนให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ พ ร้ อ มจะน าความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ความสงบสุ ข มาสู่ จั ง หวั ด ที่ ต นด ารงต าแหน่ ง อยู่ โดยแสดงตนให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้
ความสามารถและความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัดเป็นหลัก สามารถเข้าหาประชาชนได้ทุกชั้นทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยและจริงใจ
๓. ต้องระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
ภายในจังหวัด หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และต้องหลีกเลี่ยงการคบ
หาสมาคมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี ความประพฤติในทางเสื่ อมเสียหรือผู้ประกอบอาชีพที่ส่ อไป
ในทางไม่สุจริตหรือ การแสดงความสนิทสนมกับผู้มีอิทธิพล
๔. แสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม และมีปิยวาจา สาหรับผู้ใกล้ชิด ผู้ร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา
เมตตาธรรม คือ มีความปรารถนาดีต่อผู้คนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง สิ่งใดผิดพลาดก็
ให้คาแนะนา แนวทางแก้ไข ปรับปรุง และสอนงาน (Coaching)
ปิยวาจา ใช้คาพูดสุภาพกับทุกคนอย่างเป็นปกติทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๕. ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว มีความกตัญญูต่อบุพการี ให้เวลาและ
ความรักความอบอุ่นต่อครอบครัว แต่ต้องไม่ให้บุคคลภายในครอบครัวญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด
เข้ า มายุ่ งเกี่ ยวหรือ ก้ าวก่ ายการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ห รือ อาศั ย ตาแหน่ ง หน้ า ที่ ราชการของตนแสวงหา
ผลประโยชน์

ภาพการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวในวันสงกรานต์

ประการที่ ๓ ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปว่ า มี ข อบเขต
กว้างขวาง หลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลายแขนงทุกภาคส่วน เป็นผู้ถือปฏิบัติ และ
เป็นผู้ใช้กฎหมายไม่ต่ากว่าร้อยฉบับ
ดังนั้น ในทางกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีระบบกากับ
ควบคุม ตรวจสอบดูแลอยู่อย่างมากมาย แต่ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือระบบการ
ควบคุมด้วยตนเอง หรือ ความมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าข้อบังคับทางกฎหมาย
จริย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ถู ก ก าหนดไว้ ใ นประมวล
จริ ย ธรรมข้ าราชการพลเรือ น ในฐานะที่ เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นคนหนึ่ ง และยั ง มี ป รากฏตาม
กฎหมายอื่ น ๆ เช่ น ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นต้น
ในที่นี้จะเป็นการเน้นย้าจริยธรรมสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
เฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือศรัทธาต่อ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
อย่างชัดเจน ซึ่งแม้จะข้อกาหนดอยู่แล้วก็ตาม แต่ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องถือจริยธรรม
ประการต่อไปนี้ ในระดับที่สูงกว่าและเข้มข้นกว่าข้าราชการทั่วๆ ไปคือ

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องแสดงให้เห็นถึงซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ นับแต่วันแรกที่ดารงตาแหน่ง โดยสามารถตรวจสอบจริยธรรมด้านนี้ได้ตลอดเวลา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพล
เรื อนทุก ตาแหน่ง ต้อ งยึ ด มั่น ในค่านิย มหลัก ของมาตรฐานจริย ธรรมสาหรับ ผู้ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปรากฏอยู่ใน (๒) การมี
จิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ เป็นคารวมของคาว่าซื่อสัตย์คาหนึ่งกับสุจริตอีกคาหนึ่ง แต่ใน
ความหมายโดยนัยก็คือ ความประพฤติชอบ ความประพฤติตรง ไม่คดโกง ซึ่งนาความหมายรวมของ
ทั้ ง สองค ามารวมกั น แต่ โ ดยทั่ ว ไปก็ เ ป็ น ที่ เข้ า ใจกั น ได้ ว่ า คื อ การท างานที่ ซื่ อ ตรงและไม่ ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการบริหารบ้านเมือง และเป็นค่านิยมที่เป็นสากล
“...สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง...” คือวรรคหนึ่งในโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่อธิบายผลของ
สุจริตไว้สั้นๆ แต่ได้ความหมายที่ชัดเจน และเป็นสัจธรรม
และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรง
พระราชทาน “หลักราชการ” แก่ข้าราชการในช่วงตรุษสงกรานต์ พ.ศ.๒๔๕๗ ประการหนึ่งคือ
เรื่อง หลักของความซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ ตั้งใจกระทากิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนนั้น
โดยซื่อสัตย์สุจริต...
ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทที่
เกี่ยวกับเรื่องความสุจริตไว้ในหลายโอกาสหลายวาระ แต่ที่ได้พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงคราวหนึ่งก็คือ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ(ผู้ว่าฯซีอีโอ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วังไกล
กังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏในตอนท้าย คือ “...ผู้ว่าฯซีอีโอต้องเป็นคนที่
สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง ให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่า
ขอให้มีอันเป็น ถ้าไม่ทุจริต ถ้าสุจริตและมีความตั้งใจในธรรม ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ถ้าอายุ
มากแล้วก็แข็งแรง แล้วสุจริตประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก...”
ดั ง นั้ น ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จึ ง เป็ น จริ ย ธรรมส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด เพราะความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะเป็นเกราะเหล็กกาแพงแก้วแก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ยัง
มีอานิสงส์ถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วย
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก คือ กล้าที่จะปฏิเสธต่อความไม่ถูกต้องชอบธรรม ไม่
ว่าจะโดยการสั่งการ กดดันโดยผู้มีอานาจหรือผู้มีอิทธิพลใดๆ ก็ตาม มีเทคนิค และศิลปะในการ
ปฏิเสธ หรือขัดขวางการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมนั้น อีกต้องรักษาจริยธรรมแห่งการดารง
ตาแหน่งของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

๓. มีความเป็นกลางทางการเมือง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เรื่องของการแสดงออกของความเป็นกลางทางการเมือง ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ดูจะเป็นที่เพ่งเล็งมากกว่าข้าราชการพลเรือนทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้รับนโยบายจากรัฐบาลโดยตรง
แต่ทางการเมืองในพื้นที่นั้น มีทั้งข้างที่เป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้าน การวางตัวในเรื่องนี้ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดจึงค่อนข้างจะเป็นที่จับจ้องมากยิ่งกว่าข้าราชการฝ่ายอื่นๆ
ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้หมายถึงการวางตัวเหนือ
การเมือง หรือการไม่คบหาสมาคมกับฝ่ายการเมือง ตรงกันข้ามผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้จักคบหากับ
ฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย บนหลักการ “รู้จักแต่ไม่ ฝักใฝ่ ” คือ ไม่วางตัวเป็นคนของฝ่ายใด แต่ต้อง
ร่วมมือทางานกับฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงาม ซึ่งก็ตรงกับคาว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นพรรคใดฝ่ายใด
๔. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การตรงต่ อ เวลานั ด หมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประธานในพิธี เพราะทั้งเจ้าภาพและผู้ร่วมงานต่างมี
ภารกิจ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานล่าช้าโดยไม่แจ้งหรือไม่มีเหตุผล
สมควร อาจทาให้ เป็นที่ครหา หรือ เยาวชนเอาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี หรือ คนมองว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตให้คนอื่นเสียเวลารอคอย

บทที่ ๓
ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๓ ได้กาหนดกลไกและระบบบังคับ
ใช้ ป ระมวลจริย ธรรม ผ่ านองค์ ก รคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมหรื อ คณะกรรมการจริ ยธรรมประจ าส่ ว น
ราชการ และกาหนดระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม
ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาฑัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการ
พัฒนาตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ยังกาหนดไว้ในข้อ ๒๐ (๑) ถึง (๙) รายละเอียดตามผนวกแนบท้าย
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อกาหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) นั้น
สามารถกาหนดได้ตามกรอบคุณธรรมที่จะกาหนดให้เข้มข้น หรือ สวยหรูอย่างใด ก็ย่อมได้ แต่เป็นที่
สังเกตว่า แม้จะมีข้อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมมากมายเพียงใด ก็มักจะมีการกระทาผิดหรือละเลย
เรื่องจริยธรรมปรากฏให้พบเห็นอยู่เสมอมา ซึ่งในข้อเท็จจริง ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคอยควบคุม
กากับดูแล เรื่องจริยธรรมให้เป็นไปตามข้อกาหนด เพราะจริยธรรมเป็นเรื่องของข้ อปฏิบัติที่ไม่ได้
กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในทางกฎหมาย
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร อดีตผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อประมวล สังเคราะห์แล้วพบว่ามีข้อเสนอหลายประการในการขับเคลื่อนผลักดันเรื่องจริยธรรม
ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปกาหนดแนวทางดาเนินการที่เป็น
รูปธรรมต่อไป เพราะข้อเสนอบางเรื่องต้องใช้เวลา บางเรื่องต้องจัดทากระบวนการขึ้นมาใหม่
ต่อไปนี้คือข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะเสนอ
ไว้เฉพาะที่สาคัญบางประการและไม่ซ้ากับกลไกในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรมมีระบบคัดกรองที่ดี
มีประสิทธิภาพ ปฏิเสธระบบการซื้อขายตาแหน่งและไม่เลือกสถาบัน เพราะถ้าระบบการคัดเลือกดี
มีคุณธรรม ก็จะเป็นการเลือกสรรบุคคลที่มีพื้นฐานด้านจริยธรรมที่ดีได้ในระดับหนึ่ง
๒. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีและแสดงออกถึงมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่สูงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้กากับ ควบคุมด้านมาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
๓. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านจริยธรรมที่สาคัญ เช่น มีการประเมินทาง
ลับ ให้ความสาคัญเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อเรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
๔. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์เรื่องแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัดอย่างเปิดเผยแพร่หลายทั่วถึง
๕. สร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการทางานขององค์กรหรือหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการสอดส่อง ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมของข้าราชการ

บทที่ ๔
กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องไม่ทา (Must not do) ในเรื่อง
ของจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กาหนดเรื่องของ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ
Conflict of Interest ไว้ในข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในบทต้นๆที่ผ่านมา ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทา (Must do)
หรือควรทา (Should do) ในเรื่องจริยธรรม ในบทนี้ จะเป็นตัวอย่างของเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องไม่ทา(Must not Do) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้น ตัวอย่างบางเรื่องเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อถือ ศรัทธาในตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ดังนั้น จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องหลีกเลี่ยง หรือ ต้องไม่ทา กรณีตัวอย่างบางเรื่อง คือ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด แต่ต่อมาไปซื้อ
ที่ดินจัดสรรของบริษัทดังกล่าว
ประเด็น คือ ทาให้เกิดข้อสงสัยเคลือบแคลงใจของผู้ทรี่ ่วมเป็นคณะกรรมการและผู้รู้
เห็นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสรรที่ดินนั้น

ภาพแสดงแผนผังการแปลงจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรร

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานคณะกรรมการในการอุท ธรณ์ภาษีของบริษัทขาย
รถยนต์แห่งหนึ่ง และมีความเห็น เห็นชอบตามอุ ทธรณ์คือ คืนการจ่ายภาษีของบริษัท หรือทาให้
บริษัทเสียภาษีน้อยลง และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปซื้อรถยนต์ของบริษัทดังกล่าว
ประเด็น คือ หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีขาดความเชื่อถือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด และภาพลักษณ์ในสายตาของบริษัทเอกชนก็จะขาดความยาเกรง

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดงานวันสาคัญส่วนตัว เช่น วันเกิด วันครบรอบการ
แต่งงาน ให้เป็นที่เอิกเกริก และมีการจัดงานหลายครั้งหลายสถานที่ภายในวันเดียวกัน
ประเด็น คือ การจัดงานดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ในหมู่ญาติและคนใกล้ชิดสนิท
สนมตามสมควรแก่เหตุ แต่การจัดแบบเอิกเกริกใหญ่โต เชิญพ่อค้า นักธุรกิจ เข้าร่วมมากมาย ย่อม
แสดงเจตนาให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลง สงสัย
๔. การส่งลูกหรือหลานเข้าไปทางานกับบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับจังหวัด
ประเด็น คือ เป็นเหตุให้อาจขาดความเที่ยงธรรมในการแก้ไขตัดสินปัญหา กรณีมี
ปัญหาเกี่ยวข้องแก่บริษัทดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด

ภาพกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด

๕. การไปดูงานต่างประเทศพร้อมครอบครัว โดยงบประมาณขององค์การบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่กากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกลับเป็นผู้ส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมเสียเอง

ภาพคณะศึกษาดูงานต่างประเทศ

๖. การกาหนดระเบียบกฎหมายเพื่อเอื้ออานวยประโยชน์แก่พวกพ้องหรือครอบครัว
เช่น การกาหนดเขตพื้นที่เวนคืน หรือกาหนดสีของผังเมืองที่ตรงตามผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือ
ครอบครัว
ประเด็น คือ เป็นการใช้อานาจเอาเปรียบบุคคลอื่นและไม่คานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือไม่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพการจัดโซนนิ่ง (ZONNING) ผังเมือง

๗.

ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือย แสดงฐานะของตนข่มเหนือคนอื่น
ประเด็น คือ เป็นการแสดงความเป็นแบบอย่างที่ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และดูแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
๘. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจาและดื่มสุราเป็นนิจ
ประเด็น คือ ภายในจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนนักแสดงเอกที่อยู่
บนเวที ที่มีสปอตไลต์ สาดส่อง เป็นที่จับจ้องของผู้คนตลอดเวลา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มักจะมี
เหตุผลว่าเพื่อสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแต่ประชาชนผู้พบเห็น
หรือรับรู้กลับไม่ได้เข้าใจตามนั้น เพราะเห็นว่า การจัดงานเลี้ยงพบปะบ่อยๆนั้น คือความสิ้นเปลื อง
และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

ภาพการจัดโต๊ะอาหารที่หรูหรา ราคาแพง

บทที่ ๕ บทเสริม
เรื่องที่ ๑ ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
ถึงแม้ว่าจะมีข้อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินการทางจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว แต่ในสถานการณ์จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดมัก
ต้องประสบกับแรงกดดันหรือแรงเสียดทานจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ ปัจจัย ที่อาจทาให้การถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรมต้องย่อหย่อนหรือเบี่ยงเบนไป ซึ่งประเด็นความเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาจเกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านี้
๑.ปัจจัยภายใน
ปัจ จั ย ภายใน ก็คื อ ปั จ จั ยเรื่ อ งมโนธรรมหรื อ มโนส านึ ก ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดที่จะต้องมีความอดทน อดกลั้น ความเข้มแข็งทางจริยธรรมมากกว่าคนอื่น ตลอดจน
ฝีมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการต่อปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของจริยธรรมที่เผชิญอยู่
ในทางธุรกิจเอกชนมีกรณีตัวอย่างของผู้บริหารที่ขาดจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจมี
ให้เห็นอย่างมากมาย กรณีที่ค่อนข้างชัดเจน และเป็นที่เปิดเผยทั่วไปก็คือ กรณีของบริษัทเอนรอน
ซึ่งเป็นบริ ษัทยักษ์ใหญ่ด้ านพลั งงานข้า มชาติ ที่ ล่มสลายด้ ว ยการขาดจริยธรรมของผู้ บริหารที่ มี
ค่านิยมวัตถุนิยม ซึ่งจากการศึกษาของนายโรเบิร์ตไบซ์ (Robert Bryce) นักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง
พบว่า บริษัทมีการซื้อเครื่องบินเจ็ต ที่มีมูลค่าถึง ๔๑.๖ พันล้านดอลล่าร์ เพียงไม่ถึง ๙ เดือน ก่อนที่
บริษัทจะล่มสลาย และผู้ถือหุ้นชาวอเมริกันขาดทุนไปมากกว่า ๗๐ พันล้านดอลล่าร์ ในขณะที่
ผู้บริหารบริษัทกลับทาเงิน ได้หลายร้อยล้านดอลล่าร์ จากการขายหุ้นอีกทั้งเงินเดือนที่สูงลิ่ว โบนัส
และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มากมาย ที่ผู้บริหารบริษัทได้รับ จนส่งผลให้บริษัทล้มละลาย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหนักที่สุด ก็คือ พนักงานหลายหมื่นคนของบริษัท

ภาพกราฟแสดงราคาหุ้น ของบริษัท เอนรอน

๒.

ปัจจัยภายนอก
(๑) วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่เห็นความสาคัญของการผิดจริยธรรม
ไม่มีการเอาผิดอย่างจริงจัง หรือไม่มีการประณามต่อการผิดจริยธรรมให้เป็นที่เปิดเผย ก็มีแนวโน้มที่
ทาให้มีการละเลยการปฏิบัติตามจริยธรรมได้
(๒) ผลประโยชน์ ที่มีการเสนอให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ อนุญาต หรือไม่
อนุมัติ ไม่อนุญาต ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(๓) การเมือง ข้อเสนอต่ออนาคตทางการเมือง หรือแรงกดดันทางการเมืองที่มีผล
ต่อการแต่งตั้งโยกย้าย
(๔) ครอบครัวหรือญาติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เรื่องสาคัญบางประการที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการขัดต่อจริยธรรม

เรื่องที่ ๒ ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม
จริยธรรมโดยความหมายแล้วเป็นการประพฤติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง แต่การประพฤติใน
สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั้น บางครั้งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตของใครบางคนมากมายอย่างคาดไม่
ถึงหรือเป็นทางสองแพร่งด้านจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเช่นกัน และหาแนวทางแก้ไขให้ได้
ประโยชน์ทั้งผู้ถือปฏิบัติตามจริยธรรมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของ
การปฏิบัติตามจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่
กรณีตั ว อย่ างแรกที่ จ ะกล่ า วถึ ง เป็ น กรณีข องภาคธุ ร กิ จ เอกชน ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใน
เอกสารทางวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ คือ บริษัทธุรกิจ ข้ามชาติแห่งหนึ่ง ลงทุนด้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดในประเทศยากจน ที่มีการใช้แรงงานเด็กหญิงอายุ 12 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเมิดจริยธรรม
ของบริษัท ผู้บริหารก็อาจตัดสินใจให้
ผู้บ ริ ห ารสาขาในท้ อ งถิ่ น ไล่ เด็ ก ออก
และว่าจ้างแรงงานผู้ใหญ่แทน แต่ใน
ความเป็ น จริ ง เด็ ก คนดั ง กล่ า วอาจ
เป็นเด็กกาพร้า ซึ่งต้องทางานหาเลี้ยง
ตนเองและน้องชายเล็กๆ อีกคนหนึ่ง
เ มื่ อ ไ ม่ มี ง า น ท า เ ธ อ ก็ อ า จ ต้ อ ง
กลายเป็นโสเภณี และจบชี วิตลงด้วย
โรคร้ า ย ขณะเดี ย วกั น น้ อ งชายของ
เธออาจต้องกลายมาเป็นขอทาน มา
ยืนขอเงินและอาหารอยู่หน้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดดังกล่าว โดยที่ ผู้บริหารบริษัทข้ามชาตินั้น ได้
กระทาถูกต้องตามจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา

จากกรณีดังกล่าว อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง หรือเป็นเพียงการคาดเดา
สถานการณ์ความเป็นไปที่มีความเป็นไปได้ภายใต้บริบทของประเทศที่ยากจน
ตัวอย่างในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในทานองนี้ ก็พบว่ามีอยู่
มากมาย คือ การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง แต่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา เช่น กรณีของเรื่องภัยพิบัติน้าท่วม ในสถานการณ์
จริงที่เกิดน้าท่วมอย่างกว้างขวางในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งก็เป็นที่คาดเดาได้ว่าน้าที่ท่วมในจังหวัดหนึ่ง
อาจจะทะลักเข้าสู่อีกจังหวัดได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็
ตาม การป้องกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทาได้ตามกฎหมายหรือโดยจริยธรรมของการปฏิบัติ
หน้าที่ ก็คือ การประกาศห้าม
มิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัย
หรื อ ด าเนิ น กิ จ การใดในพื้ น ที่
ต า ม ม า ต ร า 2 9 แ ห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.
2550 ซึ่ ง การประกาศห้ า ม
ดังกล่าว เป็นการดาเนินการที่
เป็ น ไปตามหลัก กฎหมาย แต่
ในทางปฏิบัติอาจส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใน
ภาพการนาสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม

พื้นที่นั้นไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม เพราะคนในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพ
โยกย้ายเพราะหมายถึงความยากลาบากในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน้า
ท่วมได้ตามความเคยชินที่มักจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างอยู่เสมอ การที่ต้องอพยพโยกย้าย ก็อาจเป็น
ผลทางจิตวิทยา ที่เกิดความเครียดมากขึ้นกว่าการอยู่ในพื้นที่ต่อสู้กับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรนามาประกอบการพิจารณาต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจจะเป็นความยากในทางปฏิบัติ แต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมี
ศิลปะในการใช้หลักรัฐศาสตร์และหรือหลักนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทางานที่จะ
ดาเนินการให้เป็นประโยชน์และเป็นผลดีอย่างที่สุด ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ตามอานาจหน้าที่.

เรื่องที่ ๓ ความกล้าหาญในทางจริยธรรม
กรอบจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือ
กล่าวได้ว่า เป็นจิตสานึกอันสูงส่ งขององค์ก ร สถาบัน หรือปัจเจกบุคคล ในแต่ละองค์กร แต่ล ะ
สถาบันจะกาหนดกรอบด้านจริยธรรมหรือมาตรการทางจริยธรรม (Code of conduct) เพื่อเป็น
หลักอ้างอิงการปฏิบัติอย่างเป็นเอกสาร สาหรับบุคลากรของสถาบันและเป็นที่รับรู้สาหรับบุคคล
ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
ความเข้มแข็งด้านจริยธรรมขององค์กรหรือสถาบัน จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการต่อต้าน
การประพฤติผิดทางจริยธรรมขององค์กรหรือสถาบัน อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา โดยพนักงานหรือ
บุคลากรขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ
ตัวอย่าง ความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤติผิดทางจริยธรรมนั้น ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในบริบทของภาคธุรกิจเอกชน ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในที่นี้จะยกเพียงบางตัวอย่างพอ
เป็นสังเขป เช่น
กรณีบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ งของไทย มีข้อกาหนดที่ชัดเจนเรื่องการไม่ให้ หรือรับ
สินบน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเงิน ถ้ามีการเสนอ
การติดสินบน จะถูกปฏิเสธจากพนักงานทันที และต้องแจ้งฝ่ายบริหารทราบ บริษัทจะมีการบันทึก
และอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือกรณีที่ฝ่ายบริหารมีการตัดสินใจ
ที่จะแสวงหากาไรโดยไร้จริยธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพนักงานจะแสดงออกโดยกล้าที่
จะปฏิเสธเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้พวกเขาประพฤติปฏิบัติผิดจริยธรรม พนักงานของบริษัทจะมีความ
กล้าที่จะออกไปพบสื่อเพื่อแจ้งข้อมูลและกระจายข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรมของบริษัท

ภาพการประท้วงของพนักงานบริษัทที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

ความกล้ า หาญในการต่ อ ต้ า นการประพฤติ ผิ ด ทางจริ ย ธรรมนั้ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย
เนื่องจากพนักงานอาจต้องตกงานจากสาเหตุดังกล่าว แต่ถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่เข้มแข็ง การกระทา
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น ทางกลับกันถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่อ่อนแอ การดารงอยู่ขององค์กรก็จะประสบ

ปัญหาวิกฤติศรัทธา แต่บริษัทเอกชนตัวอย่างดังกล่าวเลือกที่จะส่งเสริมความกล้าหาญในการต่อต้าน
การประพฤติผิดทางจริยธรรมเพราะผู้บริหารมีความมั่นใจระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของตนเอง
เทียบเคียงได้กับสถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีความอ่อนแอ
ด้านจริยธรรม การดารงอยู่ของตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อาจประสบปัญหาวิกฤตศรัทธา จึง
เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะต้องยึดมั่น
ในจริยธรรมอย่างเข้มแข็งจริงจัง
ตัวอย่างของผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและมี
จริ ย ธรรมในอั นที่ จ ะรั ก ษาจรรยาบรรณนั้ น อยู่ ใน
ระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศไทยเรามี ตั ว อย่ า งที่ แ ม้
ปัจจุบัน ก็ยังมีหลักฐานที่ปรากฏ ก็คือเรื่องราวของ
“พั นท้ ายนรสิง ห์ ” พั นท้ ายที่แ ม้จ ะไม่มี ตาแหน่ ง
ใหญ่โต แต่ก็มีจิตวิญญาณแห่งความซื่อตรงที่สูงส่ง
ยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อตรงต่อหน้าที่ อย่างที่
ยากจะหาใครเสมอเหมือน เพราะยินยอมเอาชีวิ ต
เข้าแลกเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎมณเฑียรบาล ไม่ให้มัว
หมอง หรือในอีกด้านหนึ่ง คือผู้มีความจงรักภักดี
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ถึ ง ยอมพลี ชี วิ ต เพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ราช
อ า ช ญ า อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล ะ อิ ส ริ ย ย ศ แ ห่ ง
พระมหากษัตริย์ จึงสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างใน
เรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรม
ภาพรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์

ภาคผนวก
ผนวก ก
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10"














ทาน (ทาน) คือ การให้
ศีล (สีล) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
บริจาค (ปริจาค) คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
ความซื่อตรง (อาชฺชว) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือ
หลักการของตน
ความอ่อนโยน (มทฺทว) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร
ความไม่โกรธ (อกฺโกธ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดาเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิตการบริโภค
ที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งนาไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นและทาลายสิ่งแวดล้อม
ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอัน
เป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
ความเที่ยงธรรม (อวิโรธน) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

ผนวก ข
สรุปสาระสาคัญจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๒. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่ควร
กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรม
๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้จากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่
และให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น การณ์ แ ละไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยส่วนรวม

ผนวก ค
สาระสาคัญจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
ม. 103 ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
* ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
ก าหนดต าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การตามความในมาตรา 100 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ.
2544”
ม. 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ด้วย

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
“เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกาหนด
หลักเกณฑ์และจานวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
"การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา" หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
"ญาติ" หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สื บสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
"ประโยชน์อื่นใด" หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้ โดยเสน่หาตามจานวนที่ เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
รั บ ไว้ เ พื่ อ รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น รายงาน
รายละเอีย ดข้อเท็จ จริ งเกี่ยวกับ การรั บ ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์ดังกล่ าวให้ ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็น ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรั พย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐ ผู้ นั้ น สั งกัด มีคาสั่ งว่าไม่ส มควรรับ ทรัพย์ สิ นหรื อประโยชน์ ดังกล่ าว ก็ ให้ คืน ทรัพย์ สิ นหรื อ
ประโยชน์ นั้ น แก่ผู้ ให้ โ ดยทั น ที ในกรณีที่ไม่ส ามารถคื นให้ ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ นั้นส่ งมอบทรัพย์สิ นหรื อ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามความในวรรคสองแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ไม่ เ คยได้ รั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบั ญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรื อเป็น กรรมการ หรื อผู้ บ ริ หารสู งสุดของหน่ว ยงานของรัฐ ให้ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่ว นผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ไ ม่ มี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจถอดถอนให้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผนวก ง
รายชื่อผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็นเรื่อง
จริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
------------------------------------การจัดทาคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีและ
ห่วงใยของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ปรารถนาให้ตาแหน่งผู้ว่าราชการจัง หวัด เป็นที่ยอมรับนับถือในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นนักบริหารนักปกครองที่ดารงสืบเนื่องกันมา
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอความกรุณาและความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและอดีต
ผู้บริหาร ในการให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้ อคิด
แนวทางวิธีการ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะด้าน
จริยธรรม ซึ่งมีคณะทางานของสถาบันดารงราชานุภาพ เป็นคณะทางานสัมภาษณ์ รวบรวมประมวล
และสังเคราะห์ข้อมูล ตามที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
ดังรายนามต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งขณะที่ให้ข้อมูล (มิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๕๗)
๑. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์
เลขาธิการศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๔. นายสุดจิต นิมิตกุล
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นายจาดุร อภิชาตบุตร
อดีตรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๖. นายวิชัย ศรีขวัญ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นายสมพร ใช้บางยาง
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นายประภาศ บุญยินดี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙. นายกฤษฎา บุญราช
อธิบดีกรมการปกครอง
๑๐.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รักษาการในตาแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
๑๑.นายวิศวะ ศศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นายชัยโรจน์ มีแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๑๓. นายชวน ศิรนิ ันท์พร
อดีตอธิบดีกรมการปกครอง
๑๔ .นายเชิดศักดิ์ จาปาเทศ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดระนอง
๑๕. นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
************************************

คณะทางานและที่ปรึกษาในการจัดทาคู่มือจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ปรึกษาคณะทางาน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายแก่นเพชร ช่วงรังสี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุดจิต นิมิตกุล
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจา สป.มท.
นายจาดุร อภิชาตบุตร
คณะกรรมการจริยธรรมประจา สป.มท.
นายปริญญา อุดมทรัพย์
คณะกรรมการจริยธรรมประจา สป.มท.
นางสาวดวงพร บุญครบ
คณะกรรมการจริยธรรมประจา สป.มท.
นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ
คณะกรรมการจริยธรรมประจา สป.มท.
คณะทางาน
๑. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
หัวหน้าคณะทางาน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายพินัย อนันตพงศ์
คณะทางาน
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
๓. นายกมลธรรม วาสบุญมา
คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. นายวรวุฒิ แสงเฟือง
คณะทางาน
ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๕. นายสยาม ศิริมงคล
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นายอภิชัย ชัยชมภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นายศุภชัย ศรีมีชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙. นางรุ้งทอง จันทน์เสนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรชานาญการ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะทางานช่วยเหลือในส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
๑. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒. นางสุชาดา วัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๓. นางกาญจนา แจ่มมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๔. นางสาวบุษบา ลาภวิไล
บรรณารักษ์ชานาญการ
๕. นางเบญจา เกตุตระกูล
บรรณารักษ์ชานาญการ
๖. นายบัญชา ดวงดีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๗. นางสาวสุพัตรา บุญถึง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘. นายสมสิน ไชยรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๙. นางสาวสุภาพ ป้อมมะลัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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