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บทคัดย่ อ
การให้ ความสาคัญกับ “หลักคุณธรรมจริ ยธรรม” ในรูปแบบของประมวลจริ ยธรรม (Code of Conduct) จะเป็ นเครื่ อง
ป้องกันการทุจริ ตในการบริ หารภาครัฐได้ เป็ นอย่างดี หากมีการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าประมวลจริ ยธรรมเป็ น
นโยบายสาธารณะที่สาคัญ ที่ใช้ ทงในประเทศต่
ั้
างๆ ในประชาคมโลกและในประเทศไทยของเรา ที่มาของประมวลจริ ยธรรมใน
ประเทศไทย ได้ มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หน่วยงานภาครัฐในฐานะที่ต้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้ องดาเนินการให้ การขับเคลือ่ นการนาประมวลจริ ยธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปั จจัยสาคัญ 4 ประการ ที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ การสือ่ ข้ อความ (Communication) ทรัพยากร (Resources)
จุดยืนหรื อทัศนคติของผู้ปฏิบตั ิ (Disposition or Attitudes) และโครงสร้ างระบบราชการ (Bureaucratic Structures) ควรได้ รับ
การพิจารณาจากผู้บริ หารหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ จะต้ องจั ดทาแผนงาน โครงการริ เริ่ ม สร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการดาเนินงาน
ใช้ แนวคิดด้ านการจัดการความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนันควร
้
ส่งเสริ มกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือภายใน
หน่วยงานเพื่อเป็ นพลังขับเคลือ่ นการนาประมวลจริ ยธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม

Making Public Ethics Work Efficiency in Government Units
Dr. Chaisret Promsri Advisor

Abstract
A code of conduct, which formalizes and establishes sound principles of virtue and morality, is a
necessary and salutary tool against corruption for public-sector bureaucracies. Such codes promote good policymaking and facilitate efficient administration not only in Thailand, but in leading countries in the world community.
Such a code has been legislated by the Thai constitution, and administrative units of the Government of
Thailand are required efficiently to develop and implement a code.
Four main factors affect this process in the public sector: Communication of the requirements; the
acquisition of resources with which to carry out the requirements; the personal attitudes and dispositions of those
to be affected by the requirements of a public code of conduct; and the nature of bureaucratic structures within
which the code must be developped and implemented.
Successful development and implementation depends on the creation of plans and projects which
promote the goals by projecting a good atmosphere, efficiently using skills of knowledge management, and
encouraging cooperative activities within government units. In this way, the government units can be, themselves,
instigators, and concrete implementers, of a virtuous code of public conduct.
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1. การดาเนินงานเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามประมวลจริ ยธรรม
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3. แนวทางในการนาประมวลจริ ยธรรมของงานในตาแหน่งหน้ าที่ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคการนาประมวลจริ ยธรรมไปใช้ และแนวทางแก้ ไข
ข้ อดีข้อเสียในการจัดทาประมวลจริ ยธรรมให้ ไปในแนวทางเดียวกัน
แนวทางหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ ประมวลจริ ยธรรมมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่จะขับเคลือ่ นให้ ประมวลจริ ยธรรมมีประสิทธิภาพ
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อันดับของประเทศที่มีความโปร่งใส 5 อันดับแรก และลาดับของประเทศไทย
การประกาศใช้ ประมวลจริ ยธรรมของหน่วยราชการต่างๆ
เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างของประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานต่างๆ
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8
12

กล่ าวนา

องค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International Organization) ซึ่ งเป็ นองค์การ
ระหว่างประเทศ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้พยายามสนับสนุนให้นาน าชาติจดั ทา National
Integrity System Indicators (NIS) เพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ระดับคุณธรรมจริ ยธรรมในหน่วยงาน เนื่ องจากการให้
ความสาคัญกับ “หลักคุณธรรมจริ ยธรรม ” จะเป็ นเครื่ องป้ องกันการทุจริ ตในการบริ หารภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็ น
อย่างดี หากได้มีการร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาและให้นาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและความเป็ นอยูข่ องแต่ละประเทศด้วย องค์กรนี้ได้จดั อันดับสถานการณ์การทุจริ ตในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามไปยังองค์กรที่น่าเชื่อถือในประเทศต่างๆ และประมวลผลจากแบบสอบถามนั้น โดยให้คะแนน
ระดับสถานการณ์การทุจริ ตที่นอ้ ยที่สุด คือ 10 คะแนน และมากที่สุดที่ 0 คะแนน ผลปรากฏว่าในปี 2551 ประเทศที่
โปร่ งใสมากที่สุด 5 อันดับแรก จากการสารวจทั้งสิ้ น 180 ประเทศ ได้แก่ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน นิวซี แลนด์ สิ งคโปร์
ฟิ นแลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์ ส่ วนประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่ 80
ตารางที่ 1 : อันดับของประเทศที่มีความโปร่งใส 5 อันดับแรก และลาดับของประเทศไทย
ลาดับที่
ประเทศ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547
1.
เดนมาร์ ก
9.3
9.4
9.5
9.5
9.5
1.
สวีเดน
9.3
9.3
9.2
9.2
9.2
1.
นิวซีแลนด์
9.3
9.4
9.6
9.6
9.6
4.
สิงคโปร์
9.2
9.3
9.4
9.4
9.3
5.
ฟิ นแลนด์
9.0
9.4
9.6
9.6
9.7
5.
สวิสเซอร์ แลนด์
9.0
9.0
9.1
9.1
9.1
80.
ไทย
3.5
3.3
3.6
3.8
3.6
ที่มา : Corruption Perceptions Index (CPI), Transparency International และ จริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
บทความนี ้มีจดุ มุง่ หมายที่จะนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี ้ 1) การ
ดาเนินงานเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามประมวลจริ ยธรรมของงานในตาแหน่งหน้ าที่ (Code of Conduct)
2) การเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานในประเทศไทย 3) แนวทางในการนาประมวลจริ ยธรรมของงานในตาแหน่ง
หน้ าที่ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4) บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. การดาเนินงานเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของงานใน ตาแหน่ งหน้ าที่
(Code of Conduct)
ประเทศต่างๆ มีแนวโน้ มที่จะจัดทามาตรฐานทางจริ ยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นนโยบายที่ง่าย
และปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการลดระดับการการทุจริ ตให้ น้อยลง ทังนี
้ ้การให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
ประมวลจริ ยธรรมของงานในตาแหน่งหน้ าที่ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด หรื อแสดงกิจกรรม หรื อ ธุรกรรมต่างๆ ส่วนตน

ซึง่ อาจมีผลประโยชน์ขดั กันระหว่างเรื่ องส่วนตัวกับส่วนรวม หรื ออย่างน้ อยการสอบถามผู้บงั คับบัญชา หรื อองค์กรที่มีอานาจ
สูงขึ ้นไปเพื่อขอคาแนะนาหรื อคาวินิจฉัยว่ากิจกรรมหรื อธุรกรรมที่ตนกาลังจะทานันจะเกิ
้
ดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนใช่หรื อไม่ 1
แม้ แต่ผ้ พู ิพากษาของศาลอังกฤษที่ยดึ ถือจริ ยธรรมในรูปแบบจารี ตประเพณีที่ถือปฏิบตั ิตอ่ ๆ กันมาอย่างเคร่งครัดนับเป็ นร้ อยๆ
ปี ก็กาลังจัดทาประมวลจริ ยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเรี ยกว่า Guide to Judicial Conduct 2 ทังนี
้ ้การปฏิบตั ิตนตาม
ประมวลจริ ยธรรมจะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม ทางานอย่างตรงไปตรงมา และไม่มีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐแต่ละแห่งอาจจะกาหนดคูม่ ือการปฏิบตั ิตนใน
หน้ าที่การงานที่มีความโปร่งใส ถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรม หรื อที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในคาว่า “ประมวลจริ ยธรรม” ซึง่ มีบทกาหนดโทษไว้
ด้ วยว่าหากไม่ปฏิบตั ิตาม จะมีโทษอย่างไร ซึง่ บทความนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบว่าประมวลจริ ยธรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐที่แต่ละหน่วยงานได้ จดั ทาขึ ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นัน้ และจะนาไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
ต่อหน่วยงานได้ เช่นไร โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงบทลงโทษที่กาหนดไว้
ประมวลจริยธรรมสากลของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (International Code of Conduct for Public Officials)
ได้ มีการบัญญัติประมวลจริ ยธรรมสากลของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (International Code of Conduct for Public Officials)
โดยแบ่งเป็ น 6 หมวด รวม 11 ข้ อ ได้ แก่ 1) หลักการทัว่ ไป คือ 1.1) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามที่กาหนดในกฎหมายแต่ละประเทศ
เป็ นผู้ดารงตาแหน่งอันหน้ าเชื่อถือ ดังนันต้
้ องดารงตนอยูใ่ นความซือสั
่ ตย์ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สาธารณชน 1.2) เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ จักต้ องปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต 1. 3) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ต้ องมีความเป็ นธรรมและปราศจากความลาเอียงในการปฏิบตั ิงาน ไม่พงึ ใช้ อานาจหน้ าทีนทางมิ
่ใ ชอบโดยเด็ดขาด 2) ผลประโยชน์
ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ ได้ แก่ 2.1) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่พงึ ใช้ อานาจในตาแหน่งหน้ าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
ไม่พงึ รับตาแหน่งหน้ าที่หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ ขัดต่อตาแหน่ง บทบาทหน้ าที่ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้ 2.2) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
พึงปฏิบตั ิตามขอบเขต มาตรการที่กาหนดไว้ เพื่อลดหรื อขจัดผลประโยชน์ขดั กัน 2.3) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่พงึ ใช้ เงิน ทรัพย์สนิ
บริ การ หรื อข้ อมูลซึง่ ได้ มากจากการปฏิบตั ิงาน เพื่อกิจการอื่นใดอันไม่เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด
2.4) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อนโยบายในการบริ หาร เพื่อมิให้ ใช้ ผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้ าที่เดิมของตน
โดยไม่สมควรเมื่อพ้ นจากตาแหน่งหน้ าที่ไปแล้ ว 3) การแสดงทรัพย์สนิ 3.1) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐพึงปฏิบตั ิตามข้ อบังคับในการ
แสดงหรื อเปิ ดเผยทรัพย์สนิ และหนี ้สิน รวมถึงทรัพย์สนิ และหนี ้สินของภรรยา และ /หรื อ ผู้อยูใ่ นอุปการะของเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นด้
ั ้ วย
4) การรับของขวัญหรื อของกานัลอื่น 4.1) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ไม่พงึ เรี ยกร้ อง หรื อรับของขวัญหรื อของกานัลอื่น ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม 5) ข้ อมูลที่เป็ นความลับ 5.1) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พึงปกปิ ดข้ อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นความลับซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของ
ตน เว้ นแต่มีเหตุบงั คับให้ จาต้ องดาเนินการเป็ นอย่างอื่น โดยกฎหมายของประเทศ การปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความจาเป็ นในการ
ยุติธรรม ข้ อจากัดนี ้ให้ ใช้ บงั คับตลอดไป ถึงแม้ ผ้ นู นจะพ้
ั้
นจากตาแหน่งหน้ าที่แล้ ว 6) กิจกรรมทางการเมือง 6.1) กิจกรรมทาง
การเมืองหรื อกิจกรรมอื่นๆ ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ อยูน่ อกเหนือขอบเขตในตาแหน่งหน้ าที่ จักต้ องสอดคล้ องตามกฎหมายและ
นโยบายในการบริ หาร โดยไม่เป็ นไปในทางที่บนั่ ทอนความมัน่ ใจของสาธารณชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
โดยไม่ลาเอียงของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้นนั ้
1

เมธี ครองแก้ ว (2551: 38)

2

ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551: 19)

ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ขององค์ กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งประเทศออสเตรเลีย
(Independent Commission Against Corruption: ICAC)
ประมวลจริ ยธรรมของ ICAC ได้ ประกาศใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 และแก้ ไขปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2542
ประมวลจริ ยธรรม ได้ วางกฎเกณฑ์ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ถือปฏิบตั ิและชี ้แนะการปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของ ICAC
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีการปรับปรุงแก้ ไขเป็ นระยะ เพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์และขยายวงกว้ างออกไปสูก่ ารปฏิบตั ิตนภายนอกICAC
ด้ วย หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ถือปฏิบตั ิ ใช้ บงั คับกับเจ้ าหน้ าที่ทกุ คน ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ถาวร ลูกจ้ างชัว่ ครา ว
เจ้ าหน้ าที่ที่มาช่วยราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่มารับงานจ้ างจากICAC ประมวลจริ ยธรรมของICAC สรุปย่อได้ อาทิเช่น 1) เจ้ าหน้ าที่
ICAC ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่โดยปราศจากอคติ และปฏิบตั ิด้วยความซื่อสัตย์ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ICAC เป็ นหลัก 2) การปฏิบตั ิตน
ด้ านส่วนตัวและที่เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ ต้ องปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียรอย่างสุดความสามารถ
ของตน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามอา นาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ด้ วยความยุติธรรม ตามที่ ICAC กาหนด 3) จะต้ องมีความรับผิดชอบ
ต่อการกระทาหรื อละเว้ นการกระทาของตนและรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ ้น ถ้ าเป็ นหัวหน้ างาน หรื อผู้จดั การ ไม่วา่ ระดับใด ก็ต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาของตนได้ ปฏิบตั ิไปตามหน้ าที่ นันด้
้ วย 4) ห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ได้ มาจากการ
สืบสวนสอบสวน เว้ นแต่เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ของICAC ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิเห็นว่า ข้ อมูลใดสามารถเปิ ดเผยได้ จะต้ องมีเอกสาร
และเหตุผลยืนยัน 5) ต้ องไม่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์การทางานของ ICAC หาก Commissioner ไม่อนุญาต เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาตให้ แสดงความคิดเห็นอยูใ่ นขอบเขตเกี่ยวกับการทางานของICAC และเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคลทัว่ ไปด้ วย 6) เพื่อให้
แน่ใจว่าการทางานของ ICAC ปราศจากอคติ และให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ แก่บคุ คลทัว่ ไป จะต้ องไม่มีผลประโยชน์สว่ นตัว สมาคม
และกิจการใดๆ ขัดกับผลประโยชน์ของ ICAC ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ ICAC ต้ องเปิ ดเผยบัญชีทรัพย์สนิ ส่วนตัวก่อนเข้ า
ปฏิบตั ิหน้ าที่ โดย Commissioner อาจจะขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ICAC เปิ ดเผยบัญชีทรัพย์สนิ รวมทังของหุ
้
้ นส่วนของตน บุตรที่อยูใ่ น
ความปกครอง และบุคคลอื่นซึ่ งมีความเกี่ยวพันใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่ ICAC นัน้ เมื่อใดก็ได้ หากมีสถานการณ์หลายประการที่
อาจจะมีผลประโยชน์ขดั กันระหว่าง ICAC กับผลประโยชน์สว่ นตัวเกิดขึ ้น เจ้ าหน้ าที่ ICAC มีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ Commissioner
ทราบ 7) ทรัพย์สนิ ของ ICAC รวมทังการใช้
้
จ่ายเงิน วัสดุ และการใช้ บคุ ลากร ต้ องใช้ ให้ เกิดผลประโยชน์โดยไม่ปล่อยปละละเลย
ให้ สญ
ู เสียโดยเปล่าประโยชน์ และใช้ ในการปฏิบตั ิงานของ ICAC 8) การรักษาความปลอดภัยด้ านเอกสารและการรักษา
ความปลอดภัยในอาคารสานักงาน ต้ องกระทาโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของสานักงานและต่อความปลอดภัยของ เจ้ าหน้ าที่
ICAC เอง 9) การรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการนาเที่ยว การให้ การรับรองต้ อนรับ การรับและให้ สนิ บนต่อ
เจ้ าพนักงาน ถือเป็ นความผิดตาม พระราชบัญญัติ ICAC ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ ICAC หรื อเพื่อนร่วมงานมีผ้ เู สนอให้ รับสินบน จะต้ อง
รายงานเหตุการณ์ตอ่ Commissioner ทันทีที่ทราบ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด เรี ยกร้ องให้ นาไปเที่ยวหรื อให้
การรับรอง และต้ องไม่รับผลประโยชน์ดงั กล่าวข้ างต้ น 10) การทางานพิเศษนอก ICAC ไม่วา่ จะเป็ นการออกไปทางานเต็มเวลา
นอกเวลา หรื อทางานในบางโอกาส จะต้ องได้ รับอนุญาตจาก Commissioner ก่อน 11) การแจ้ งพฤติการณ์การทุจริ ต และการ
กล่าวหาต่อเจ้ าหน้ าที่ ICAC เจ้ าหน้ าที่ ICAC ต้ องรายงานเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์การทุจริ ตเกิดขึ ้นต่อฝ่ าย กม . ของ
ICAC และต้ องเปิ ดเผยเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบหรื อเรื่ องร้ ายแรงหรื อการสูญเสีย
มากมายใน ICAC 12) บทลงโทษ อาจจะต้ องดาเนินการ ถ้ า เจ้ าหน้ าที่กระทาการอันไม่สมควร ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาในหน้ าที่
หรื อการกระทาในเรื่ องส่วนตัว การปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เป็ นที่พงึ พอใจ การฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตน กระทาใดๆ ซึง่ อาจถูก
ฟ้ องร้ อง หรื อฝ่ าฝื น พระราชบัญญัติ ICAC 13) ความรับผิดชอบของ เจ้ าหน้ าที่ ที่พ้นจาก ICAC แล้ ว หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก

ICAC ห้ ามนาข้ อมูลข่าวสารในทางลับที่ได้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในICAC ไปเผยแพร่ พิมพ์ ส่งไปรษณีย์ นาไปใช้ หรื ออนุญาตให้
นาออกไปจากการครอบครองของตน ซึง่ ข้ อมูลข่าวสารลับที่ได้ มาไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมจากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้
การดาเนินงานด้ านประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)ในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสื“จริ
อ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ” ว่า “ประมวลจริ ยธรรมเป็ นกฎหมายประเภทหนึง่ แต่เป็ นกฎหมายในรายละเอียดสาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพหนึง่ ๆ ว่า
ควรจะมีหลักเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพอย่างไรบ้ าง ประมวลจริ ยธรรมจึงเป็ นเรื่ องที่วา่ ด้ วยการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีใน
วิชาชีพนันๆ
้ จะปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีในวิชาชีพนันๆ
้ ควรจะดารงตนในสังคม
อย่างไรให้ เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ เกียรติภมู ิแห่งวิชาชีพให้ ควรค่าแก่ความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน เมื่อประมวลจริ ยธรรม
เป็ นกฎหมายแล้ ว ถ้ าไม่มีบทกาหนดโทษ หรื อกาหนดโทษไม่ได้ สดั นกั
ส่วบความร้ ายแรงแห่งความผิด ประมวลจริ ยธรรมก็เปรี ยบเสมือน
เสือกระดาษ ที่ไม่มีใครปฏิบตั ิตาม ไม่มีใครให้ ความเคารพ หรื อยาเกรง มาตรฐานทางจริ ยธรรมอาจปรากฏในรูปแบบของการ
จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื ออาจเป็ นจารี ตประเพณีที่ถือปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาในแต่ละสาขาวิชาชีพก็ได้มาตรฐานทางจริ ยธรรม
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขานัน้ แตกต่างกันตามลักษณะและการทางานและค่านิยมในวิชาชีพ ซึง่ บุคคลหนึง่ อาจมี
หลายฐานะในเวลาเดียวกัน เช่น แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐนัน้ ในฐานะส่วนหนึง่ ก็เป็ นแพทย์จึงต้ องปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรร ม ส่วนอีกฐานะหนึง่ ก็เป็ นข้ าราชการในกระทรวงสาธารณสุขและต้ องปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของข้ าราชการ
พลเรื อนด้ วย การพิจารณาว่าการกระทาหนึง่ ๆ ของเขาเป็ นการผิดจริ ยธรรมส่วนใดหรื อไม่ ต้ องพิจารณาในแต่ละแง่ เพราะ
จริ ยธรรมทังสองมี
้
แนวความคิดที่แตกต่างกัน ในแง่ของแพทย์หากเขาป ระพฤติผิดจริ ยธรรม ก็เป็ นเรื่ องของแพทยสภาที่ต้อง
เข้ ามาดูแล ดาเนินตามขันตอน
้
สาหรับในแง่การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ก็เป็ นเรื่ องของหน่วยงานต้ นสังกัดที่ต้องควบคุมดูแล
อีกส่วนหนึง่ ”
ประเทศไทยเริ่ มให้ ความสาคัญในเรื่ องการนาคุณธรรมจริ ยธรรมมาใช้ ในการบริ หารการปกครอง โดยกาหนดไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 กาหนดให้ รัฐต้ องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการและพนักงาน หรื อลูกจ้ างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิห น้ าที่ จึงทาให้ มีการจัดทาประมวลจริ ยธรรมขึ ้นสาหรับหน่วยงานของรัฐแทบทุกแห่ง ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
น่าชื่นชมและนับเป็ นจุดเด่นจุดหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีการบัญญัติเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมไว้ ในฐานะที่เป็ นเรื่ อง
สาคัญเป็ นครัง้ แรก และนับเป็ นครัง้ แรกของประวัตกิ ารณ์การเมืองไทยในรอบ 63 ปี นับแต่เปลีย่ นแปลงการปกครอง 2475 มาถึงปี
2542 ทีม่ ีการประกาศข้ อบังคับว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ออกมาเป็ นลาย ลักษณ์
อักษร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ตลอด 9 ปี ที่ใช้ รัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 และตลอด 7 ปี ที่ใช้ ข้อบังคับว่า
ด้ วยประมวลจริ ยธรรมฯ พ.ศ.2542 ไม่เคยปรากฏว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดถูกตาหนิหรื อถูกประณาม ทังๆ
้ ที่ใน
ความเป็ นจริ งมีการละเมิดจริ ยธรรมอย่างร้ ายแรงเกิดขึ ้นแทบจะทุกวัน จึงทาให้ ข้ อบังคับว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ไม่ตา่ งไปจากเสือกระดาษ เพราะไม่สามารถลงโทษทัณฑ์ ผู้ฝ่าฝื นจริ ยธรรมตามก ฎเกณฑ์ที่
ควรจะเป็ น เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับ เพราะไม่มีบทกาหนดโทษว่าหากมีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนันๆ
้ แล้ ว ผู้กระทาจะต้ อง
ได้ รับโทษอย่างไร และก็ไม่แน่ชดั ว่าหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยจะต้ องจัดทาประมวลจริ ยธรรมหรื อไม่ ทังไม่
้ มีหน่วยงานที่จะควบคุ
ดูแมล
ว่าหน่วยงานต่างๆ ของรัฐจัดทาประมวลจริ ยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดหรื อไม่ และเมื่อมีการละเมิดประมวลจริ ยธรรม
หน่วยงานใดจะดูแลรับผิดชอบให้ มีการนาผู้ละเมิดมาลงโทษ ทังไม่
้ มีการส่งเสริ ม ให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ

และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสานึกด้ านจริ ยธรรมและจิตสานึกสาธารณะ ประมวลจริ ยธรรมที่ออกมาตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี ้ จึงมีข้อด้ อยและไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีการยกย่องเชิดชูผ้ ทู ี่มีจริ ยธรรมดีเด่น และไม่มีการลงโทษผู้ล ะเมิดจริ ยธรรม
ตามความร้ ายแรงของความผิดอย่างเพียงพอ กลายเป็ นประมวลจริ ยธรรมที่ไม่ควรเอาอย่าง เช่น ประมวล จริ ยธรรมของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝื นไว้ เพียงการตาหนิหรื อประณาม และประมวลจริ ยธรรม
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิ การ พ.ศ. 2545 ซึง่ กาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝื นไว้ เพียงการตักเตือน ตาหนิ หรื อประณาม
แล้ วแจ้ งให้ สภาที่ผ้ ฝู ่ าฝื นเป็ นสมาชิกทราบ ประหนึง่ ว่าการจัดทาประมวลจริ ยธรรมทังสองฉบั
้
บนี ้เป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 อย่างเสียไม่ได้ เท่านันเอง”
้
ในส่วนของข้ าราชการการเมือง ได้ มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ข้ าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 กาหนดให้ ประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ กล่าวว่า “เป็ นตัวอย่างที่ไม่
ควรเอาอย่างอีกตัวอย่างหนึง่ ” เนื่องจากข้ อ 28 ได้ กาหนดว่า “ให้ นายกรัฐมนตรี กากับดูแลการประพฤติปฏิบตั ิของรัฐมนตรี และ
ข้ าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรี แต่งตังให้
้ เป็ นไปตามคุณธรรมและจริ ยธรรมตามระเบียบนี ้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติ
ปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้ องตามระเบียบนี ้ ให้ นายกรัฐมนตรี ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้ มีการดาเนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบนี ้
ต่อไป” เพราะเขียนไม่ชดั เจนว่าจะให้ นายกรัฐมนตรี จดั การอย่างไรบ้ าง ทังไม่
้ มีบทกาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝื นแต่อย่างใด ที่
สาคัญหากว่า นายกรัฐมนตรี ฝ่าฝื น คุณธรรม จริ ยธรรม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เสียเอง ใครจะเป็ นผู้ ดาเนินการตาม
ควรแก่กรณี ซึง่ เป็ นปั ญหาร้ ายแรงดังที่รับทราบกันโดยทัว่ ไป
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 กาหนดไว้ ในหมวด13 ว่าด้ วยจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ ได้ แก้ ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องข องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ในด้ านที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมในการบริ หารการปกครอง โดยมาตรา 279 บัญญัติให้ มีการจัดทาประมวลจริ ยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทังระดั
้ บชาติและระดับท้ องถิ่นหรื อ เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
กาหนดขันตอนการลงโทษตามความร้
้
ายแรงแห่งการกระทา ทังนี
้ ้การฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว
ให้ ถือว่า เป็ นการกระทาผิดทางวินยั มีการตกลงที่จะร่างประมวลจริ ยธรรม สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ กัน โดย
ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้ าที่เสนอแนะ หรื อให้ คาแนะนาในการจัดทา หรื อปรับปรุงประมวลจริ ยธรรมและส่งเสริ มให้
ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้ านจริ ยธรรมอีกด้ วย ส่วนนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ที่แตกต่างจากประมวลจริ ยธรรมของ
นักการเมือง ซึง่ เป็ นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 ที่ทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะเป็ นผู้ร่างเองและมีอานาจหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐโดยตรง
หากผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม ก็ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรื อสภาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และหากเป็ นการกระทาผิดร้ ายแรงก็ให้ สง่ เรื่ องให้ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึง่ จะเป็ นองค์กรที่จะติดตามและบังคับใช้ ประมวลจริ ยธรรมดังกล่าวพิจารณาดาเนินการ
โดยให้ ถือเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา 270 ทังนี
้ ้ มาตรา 280 วรรคสอง ได้ บญ
ั ญัติไว้ วา่ ในกรณีที่มีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมมีลกั ษณะร้ ายแรงหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ การดาเนินการของผู้รับผิดชอบจะ
ไม่เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิ ดเผยต่อสาธารณะก็ได้ซึง่ การมอบหมายให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดิน
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ของรัฐสภาเป็ นผู้ไต่สวนความผิดทางจริ ยธรรมของข้ าราชการและนักการเมือง อาจเกิ ดข้ อสงสัย ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
เนื่องจากที่ผา่ นมาผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริ ตของข้ าราชการและนักการเมืองมากมาย แต่จะมีมากน้ อย
เพียงใดที่สามารถส่งเรื่ องไปให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการต่อได้ ดังนันการสรรหาผู
้
้ ตรวจการแผ่นดิน ต้ องมีความโปร่งใส
และคานึงถึงประโยชน์สขุ ของประชาชนให้ มากที่สดุ ส่วนในมาตรา 279 วรรคสี่ ได้ วางหลักการพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรื อ
แต่งตังบุ
้ คคลเข้ าสูต่ าแหน่งที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการใช้ อานาจรัฐ รวมทังการโยกย้
้
าย การเลือ่ นตาแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และ
การลงโทษบุคคลให้ เป็ นไปตามระบบคุณธรรม และให้ คานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้ าที่เสริ มสร้ างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ
.ศ. 2542 มาตรา 19 (10 ) โดย ปฏิบตั ิหน้ าที่ผา่ นทาง
คณะอนุกรรมการเสริ มสร้ างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับ ด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นลาดับแรกไม่วา่ จะในยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :
ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม และสร้ างวินยั แก่ทกุ ภาคส่วน และยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (พ.ศ.
2551 – 2555) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : รณรงค์เสริ มสร้ างวัฒนธรรมสุจริ ต ซึง่ มีมาตรการและแนวทางดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม และวินยั ส่งเสริ มต้ นแบบคุณธรรม จริ ยธ รรม และได้ ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติวา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ข้ าราชการ และลูกจ้ างสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ 23 สิงหาคม 2551
ประมวลจริยธรรมข้ าราชการการเมือง
ในอดีตที่ผา่ นมา ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไม่เคยปรากฏว่ามีข้อกาหนดคุณสมบัติของ
นักการเมืองในด้ าน คุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบกับ นักการเมืองมักจะใช้ ตาแหน่ง และอานาจทางการเมืองอย่างไม่ชอบธรรม
เอื ้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเอง เช่น การรับสินบน หรื อการมีผลประโยชน์ขดั กันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวกับ
ประโยชน์สาธารณะ ทาให้ เกิดเรื่ องอื ้อฉาวขึ ้นอยูเ่ สมอ การได้ รับเอกสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการอภิปรายในที่ประชุมสภา ทาให้ มีการ
แสดงออกด้ วยคาพูด ที่ไม่สารวม อีกทังการให้
้
สมั ภาษณ์สอื่ มวลชน การกล่าวปราศรัยบนเวทีตอ่ หน้ าชุมชน การแสดงกิริยา
ก้ าวร้ าว การไม่รับผิดชอบต่อหน้ าที่ของการเป็ นตัวแทนประชาชน การฝ่ าฝื นคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งความดีงามกล ายเป็ น
เรื่ องปกติเพราะเมื่อเกิดขึ ้นแล้ วก็ผา่ นไป ไม่มีการสอบสวน ไม่มีการลงโทษ และดูเหมือนว่าพฤติกรรมของนักการเมืองแต่ละ
พรรคก็มิได้ ผิดแผกแตกต่างกันนัก การควบคุมกันเองในหมูน่ กั การเมืองจึงไม่บงั เกิดขึ ้นในที่สดุ ก็เกิดวิกฤตทางการเมืองซึง่
สาเหตุที่แท้ จริ งมาจากการไ ร้ คณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมของนักการเมืองนั่ นเอง จึงมีการออก ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการการเมือง พ .ศ. 2551 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 มีจานวนทังสิ
้ ้น 31 ข้ อ ซึง่ มี สาระสาคัญที่
ต้ องการให้ นกั การเมืองเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคมและรักษาไว้ ซึ่ งประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ต้ องมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริ ตและรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ต้ องยืนหยัดทา
ในสิง่ ที่ถกู ต้ องเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย ไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ งต้ องไม่ใช้ สถานะหรื อตาแหน่งเข้ าไปแทรกแซงบุคคลหรื อกิจการ
อันใด นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนด ต้ องปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบ จริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทังโดยส่
้
วนตัวและโดย
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีอยูต่ อ่ สาธารณชน ข้ อนี ้นับว่าสาคัญ เพราะเป็ นการวางตนให้ เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนทัว่ ไป
และที่สาคัญยิ่งกว่านันคื
้ อ ต้ องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบตั ิหน้ าที่บกพร่อง หรื อว่าปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด
4

บทสรุปยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2549: 18)

อย่างร้ ายแรง ทังนี
้ ้ยังมีบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝื น คือ บทลงโทษทางวินั ย ซึง่ ผู้กระทาความผิดจะต้ องได้ รับการตักเตือนและ
บทลงโทษขันร้
้ ายแรง ถึงขันถอดถอน
้
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ กาหนดมาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ขึ ้น ประกอบด้ วยค่านิยมหลัก (Core value) ของมาตรฐานจริ ยธรรม 9 ประการ ได้ แก่
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ตและรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตนและไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
4. การยืนหยัดทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้ บริ การประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
7. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี
้ ้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ แจ้ งเวียนให้ หน่วยงานต่างๆ นาไปประกอบการจัดทาประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ
แต่ละประเภทต่อไป โดยทีร่ ัฐธรรมนูญมาตรา 304 ได้ กาหนดกรอบเวลาในการดาเนินการจัดทาประมวลจริ ยธรรมให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ คือภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ทังนี
้ ้หน่วยงานที่ประกาศใช้ ประมวลจริ ยธรรม
โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว มีดงั นี ้
ตารางที่ 2 : การประกาศใช้ ประมวลจริ ยธรรมของหน่วยราชการต่างๆ

1.
2.
3.

4.
5.

หน่ วยงาน
ข้ อบังคับ ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. 2550
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ
การเมือง พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติวา่
ด้ วยประมวลจริ ยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ ข้ าราชการ และลูกจ้ างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ พ.ศ. 2551
กฎคณะกรรมการข้ าราชการตารวจ (ก.ตร.) ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. 2551
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ
การเมืองในฝ่ ายบริ หารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551

ประกาศใช้ เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
22 สิงหาคม พ.ศ. 2551

19 กันยายน พ.ศ. 2551
12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หน่ วยงาน
6. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่
้ าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของ
กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการการเลือกตังประจ
้
าจังหวัดและ
พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2551
7. ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
8. ประมวลจริ ยธรรมบุคลากร สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้ า

ประกาศใช้ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

16 มกราคม พ.ศ. 2552
29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ร่ างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้ าราชการพลเรือน
ในฐานะที่ สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) เป็ นองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลที่ต้องดูแลข้ าราชการ
พลเรื อน และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 กาหนดให้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้ อง
รักษาจรรยาข้ าราชการตามที่สว่ นราชการกาหนดไว้ โดยมุง่ ประสงค์ให้ เป็ นข้ าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็ น
ข้ าราชการ รวมทังให้
้ สว่ นราชการกาหนดข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาข้ าราชการเพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะงานในส่วนราชการตาม
หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ สานักงาน ก.พ.จึงได้ นามาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ ที่ประกอบด้ วยค่านิยมหลัก 9 ประการดังกล่าว มาเป็ นกรอบแนวคิดในการจัดทาร่างประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้ าราชการ
พลเรื อน รวมทังเปิ
้ ดให้ มีการแสดงความเห็นจากข้ าราชการพลเรื อนเพื่อนาไปประกอบการ พิจารณาให้ ความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้ าราชการ นี ้ จะเป็ นแนวทางสาคัญในการสร้ างจิตสานึก ความตระหนักในด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และสร้ างทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานแก่ข้าราชการ รวมทังเป็
้ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของ
ข้ าราชการพลเรื อนเพื่อเป็ นภู มิค้ มุ กันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและ
ส่วนรวมที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ สานักงาน ก .พ. ได้ จดั ตัง้ “ศูนย์สง่ เสริ มจริ ยธรรม ”5 ขึ ้นเพื่อ เป็ นศูนย์กลางในการ
ศึกษาวิจยั และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้ านจริ ยธรรมในระบบราชกา ร พร้ อมทังได้
้ เสนอคณะรัฐมนตรี มีมติให้ กระทรวง
เป็ นศูนย์กลางกากับให้ สว่ นราชการในสังกัดจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมด้ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
รัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 และพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.
2551 มาตรา 78 และ 79 ในการส่งเสริ ม สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาข้ าราชการ
ร่ างประมวลจริยธรรมข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ อนุมตั ิร่างประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนจึงประกาศใช้
ได้ มีการกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และพึง
ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของข้ าราชการครูฯ หากข้ าราชการครูฯไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมฯ ก็สามารถ นาไปสูก่ าร
ลงโทษทางระเบียบวินยั ได้
สานักงาน ก .ค.ศ. ได้ ดาเนินการจัดทาประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นไปตาม
ค่านิยมหลัก (Core Value) 9 ประการ ของมาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื องและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามที่
5

ศูนย์ส่งเสริ มจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ.

ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ คาแนะนาให้ หน่วยงานทังหลายถื
้
อปฏิบตั ิ สาระสาคัญของประมวลจริ ยธรรมฉบับนี ้ คือ ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งที่มีหน้ าที่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม อานวยความสะดวก
และให้ บริ การแก่ป ระชาชนและผู้เรี ยนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้ องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก 11 ประกอบด้ วย 1) ยึดมัน่ ใน
คุณธรรมจริ ยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 2) ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีประมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ 3) ต้ องแยกเรื่ อง
ส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้ าที่ และต้ องยึดถือประโยชน์ของผู้เรี ยนและประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตัว หรื อส่วนกลุม่ 4) มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ เสียสละ ปฏิบตั ิห น้ าที่ด้วยความรวดเร็ ว โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 5) ยึดมัน่ ในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และชอบด้ วยกฎหมาย
6) มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ละเว้ นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นตัวและประโยชน์สว่ นรวม และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน 7) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความถูกต้ อง เที่ยงธรรม เป็ นกลาง
ทางการเมือง ให้ บริ การแก่ผ้ เู รี ยนและประชาชน โดยมีอธั ยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม 8) ใช้ ข้อมูลเอกสาร
ที่ได้ มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้ าที่ และให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันเหตุการณ์ และต้ อง
ไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง 9) เคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 10) มีจิตบริ การ มุง่ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และ
11) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
สาหรับรายละเอียดของร่างประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จดั ทาขึ ้นประกอบด้ วย 6 หมวด
ได้ แก่ 1) หมวดอุดมการณ์ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) หมวดบททัว่ ไป 3) หมวดค่านิยมหลัก 4) หมวด
จริ ยธรรม 5 หมวดจรรยา และ 6) หมวดกลไกและระบบการใช้ บงั คับ ซึง่ ในแต่ละหมวดจะมีข้อกาหนดไว้ เช่น ข้ าราชการครูฯ
ต้ องมีเมตตากรุณาต่อศิษย์ ไม่ปฏิเสธในการให้ ความช่วยเหลือศิษย์ที่มีความจาเป็ นหรื ออยูใ่ นภาวะที่ต้องได้ รับความช่วยเหลือ
ไม่กระทาการล่วงละเมิดในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ตอ่ ศิษย์ มีความเที่ยงธรรม ไม่ลาเอียง ปราศจากอคติ ไม่โอนอ่อนหรื อยอม
ตนอยูใ่ ต้ อิทธิพลใดๆ ละเว้ นการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ต้ องละเว้ นจากอบาย มุข สิง่ เสพติดและ
การพนัน ไม่โฆษณา ชักจูงหรื อชักชวนผู้เรี ยนให้ มาใช้ บริ การในวิชาชีพของตน หรื อหลอกลวงผู้เรี ยนให้ หลงเข้ าใจผิดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ไม่ปิดบังอาพรางหรื อบิดเบือนเนื ้อหาสาระทางวิชาการหรื อการกระทาใดเพื่อนาไปสูก่ ารแสวงหาประโยชน์
อันเป็ นอามิสสินจ้ างจาก ผู้เรี ยนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติ รวมทังไม่
้ เบียดบังใช้ แรงงานหรื อทรัพย์สนิ ของผู้เรี ยนหรื อนา
ผลงานของผู้เรี ยนไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเอง ไม่พงึ เป็ นหัวคะแนนหาเสียงให้ พรรคการเมือง กลุม่ การเมือง ผู้สมัครรับเลือกตังทั
้ ง้
ระดับชาติและท้ องถิ่น แม้ จะอยูใ่ นเวลานอกราชการ และพึงดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นต้ น
ส่วนหมวดข้ อกาหนดจร รยาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 4 ข้ อ เช่น รักษาไว้ ซงึ่ อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ
ตังใจท
้ าหน้ าที่ครูให้ สมบูรณ์ด้วยหลักธรรม และหลักวิชาชีพครู ไม่กระทาการใดๆ อันอาจนามาซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อเกียรติศกั ดิ์
แห่งวิชาชีพ รวมทังจะขั
้ ดขวางยับยังการกระท
้
าที่ฝ่าฝื นหรื อไม่สอดคล้ องกับหลักการนี ้ ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
เพื่อพัฒนาประชาชน อบรมสัง่ สอนศิษย์ และให้ บริ การประชาชนในด้ านการศึกษาด้ วยความตังใจและบริ
้
สทุ ธิ์ใจ
ทังนี
้ ้ในหมวดกลไกการบังคับใช้ ขอ งประมวลจริ ยธรรม ได้ กาหนดอานาจให้ ก .ค.ศ. ทาหน้ าที่ควบคุม กากับให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื น ก.ค.ศ. สามารถไต่สวนข้ อเท็จจริ งและมีคาวินิจฉัยเอง หรื อ
ส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมไต่สวนข้ อเท็จจริ งและวินิจฉัย เพื่อลงโทษทางวินั ยต่อไป ทังนี
้ ้แต่ละส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้ องตังคณะกรรมการจริ
้
ยธรรมและจรรยาประจาส่วนราชการขึ ้น เพื่อทาหน้ าที่ควบคุมและกากับให้ มี

การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากพบว่ามีข้าราชการครูฯ ฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
จะต้ องถูกลงโทษทางวินยั ตามความร้ ายแรงของความผิด ตังแต่
้ ตกั เตือนด้ วยวาจา ตักเตือนเป็ นหนังสือ นาไปประกอบพิจารณา
เรื่ องการแต่งตัง้ การเลือ่ นเงินเดือน การเลือ่ นวิทยฐานะ หรื อ อาจถึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมทังสั
้ ง่ ให้ ได้ รับ
การพัฒนาทัศนคติและค่านิยมให้ มีจิตสานึกที่ดี ทังนี
้ ้ในกรณีมีการทาผิดวินยั โดยอาจเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมด้ วย ให้ ดาเนินการ
สอบสวนข้ อเท็จจริ งหรื อสอบสวนทางวินยั ร่วมด้ วย
ประมวลจริยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการและบุคลากร
แนวทางการจัดทาประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการ มีคณะทางานยกร่างประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ
ฝ่ ายอัยการ โดยนาหลักการมาจากประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการอัยการที่มีอยูเ่ ดิมประกอบกับค่านิยมหลัก (Core Value) ของ
มาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ 9 ประการ ตามที่สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กาหนด นอกจากนี ้ยังได้ นาประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้ าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรฐานความรับผิดชอบของวิชาชีพหน้ าที่และสิทธิสาคัญของอัยการ
โดยสมาคมอัยการระหว่างประเทศและแนวทางสหประชาชาติวา่ ด้ วยบทบาทของพนักงานอัยการมาประ กอบการพิจารณายก
ร่างประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการฝ่ ายอัยการ
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการและบุคลากร ของสานักงานอัยการสูงสุด มีผลบังคับใช้ นับ ตังแต่
้ วนั ที่ 20
สิงหาคม 2551 ใช้ บงั คับกับข้ าราชการฝ่ ายอัยการ อันได้ แก่ข้าราชการอัยการและข้ าราชการธุรการ รวมทังบุ
้ คลากรอัยการอื่น
เช่นพนักงานราชการเจ้ าหน้ าที่พนักงานลูกจ้ างหรื อบุคคลซึง่ อัยการสูงสุดแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการและบุคลากร ของสานักงานอัยการสูงสุด มีทงสิ
ั ้ ้น 37 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น 8
หมวด คือ 1) หมวดบททัว่ ไป 2) หมวดอุดมการณ์ของข้ าราชการ ฝ่ ายอัยการและบุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุด 3) หมวด
จริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการ 4) หมวดจริ ยธรรมข้ าราชการอัยการ 5) หมวดจริ ยธรรมข้ าราชการธุรการ 6) หมวดจรรยา
ข้ าราชการฝ่ ายอัยการ 7) หมวดการรักษาจริ ยธรรมจรรยาและการลงโทษ และ 8) หมวดจริ ยธรรมและจรรยาของบุคลากร
การฝ่ าฝื นจริ ยธรรมถือเป็ นความผิดทางวินยั จริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการ ในหมวด 3 นันเป็
้ นจริ ยธรรมที่ข้าราชการ
ฝ่ ายอัยการ คือทังพนั
้ กงานอัยการและข้ าราชการธุรการต้ องยึดถือปฏิบตั ิ ส่วนหมวด 4 เป็ นจริ ยธรรมเฉพาะพนักงานอัยการ
และหมวด 5 เป็ นจริ ยธรรมเฉพาะข้ าราชการธุรการ ผู้ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวถือว่า ผู้นนประพฤติ
ั้
ผิดวินยั
ต้ องถูก ดาเนินการทางวินยั และลงโทษตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยายังไม่ถึงขันผิ
้ ดวินยั การไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาข้ าราชการฝ่ ายอัยการตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในหมวด 6 นันมี
้ ลกั ษณะเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะไม่ควรเท่านัน้ ยังไม่ถึงขันผิ
้ ด
จริ ยธรรมอันเป็ นความผิดทางวินยั ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาข้ าราชการฝ่ ายอัยการ ผู้บงั คับบัญชามีอานาจตักเตือนด้ วยวาจา
หรื อเป็ นหนังสือรวมทังมี
้ อานาจออกคาสัง่ ตามที่เห็นสมควรดังที่กาหนดไว้ ในข้ อ 35 จริ ยธรรมและจรรยาของบุคลากรบุคลากร
อัยการอื่นต้ องยึดถือปฏิบตั ิตามความในหมวด 3 จริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการ หมวด 5 จริ ยธรรมข้ าราชการธุรการ และ
หมวด 6 จรรยาข้ าราชการฝ่ ายอัยการโดยอนุโลม เนื่องจากบุคลากรอื่นมิใช่ข้าราชการ จึงไม่มีบทบัญญัติการดาเ นินการทาง
วินยั กับบุคลากรที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาที่กาหนด แต่ให้ ถือว่าเป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาหรื อเหตุไม่ทา
สัญญาจ้ างบุคลากรผู้นนในคราวต่
ั้
อไปอีกก็ได้ ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อ 37 ต้ องคานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมในการสรรหา
แต่งตังหรื
้ อลงโทษบุคคลรัฐธรรมนูญให้ ความสาคัญกับระบบคุณธรรมและพฤติกรรมทางจริ ยธรรมเป็ น อย่างมากโดยบัญญัติไว้
ในมาตรา 279 วรรคท้ ายดังนี ้ “การพิจารณาสรรหากลัน่ กรองหรื อแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าสูต่ าแหน่งที่มีสว่ น เกี่ยวข้ องในการใช้

อานาจรัฐรวมทังการโยกย้
้
ายการเลือ่ นตาแหน่งการเลือ่ นเงินเดือนและก ารลงโทษบุคคลนันจะต้
้ องเป็ นไปตามระบบคุณธรรม
และคานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้ วย”
2 การเปรียบเทียบประมวลจริยธรรมของหน่ วยงานในประเทศไทย
ผู้เขียนได้ นาประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมาเปรี ยบเทียบในเชิงลายลักษณ์
อักษร โดยไม่ได้ นา
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด ในการเปรี ยบเทียบดังกล่าวได้ นาระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่า
ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ .ศ. 2551 เป็ นหลัก เนื่องจาก
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็ นหน่วยงานหลักตามรัฐธรรมนูญปี 2550 การนาประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานต่างๆ จานวน 6
แห่ง มาประกอบการพิจารณาในที่นี ้ เป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้
และกรณีที่นาประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานทัง้ 6 แห่ง มานาเสนอเนื่องจากประมวลจริ ยธรรมดังกล่าวได้ นามาเผยแพร่ทาง
อินเตอร์ เนตในลาดับต้ น ๆ และประม วลจริ ยธรรมของหน่วยงานอิสระ หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังมี
อีกเป็ นจานวนมากที่ไม่ได้ นามาศึกษาเปรี ยบเทียบในครัง้ นี ้ ประมวลจริ ยธรรมที่นามาประกอบการพิจารณาในครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติวา่ ด้ วยประมวลจริ ย ธรรมคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ข้ าราชการ และลูกจ้ างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ.2551
2. ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ ายอัยการและบุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุด
3. กฎ ก.ตร. ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2551
4. ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้ าราชการพลเรื อน
5. ระเบียบเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของผู้บริ หาร ผู้ช่วยผู้บริ หาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ พ.ศ.2551
6. ประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการนาประมวลจริ ยธรรมมาบังคับใช้ ดงั นี ้
1 บางหน่วยงาน ได้ แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
พ.ศ.2551 มาเพื่อให้ ข้าราชการตารวจนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนเท่านัน้ ไม่มีผลเป็ นการลงโทษด้ านวินยั แต่
อย่างใด
2 หน่วยงานที่รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ แก่ ประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552 เป็ นตัวอย่างของประมวลจริ ยธรรม ที่นา่ จะนาไปเป็ นแนวทาง
ให้ ปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน เนื่องจากกา รรายงานให้ หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบทาให้ มีหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบเก็บข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ดีเพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ไขประมวลจริ ยธรรมในอนาคต
3 จากตัวอย่างประมวลจริ ยธรรมที่นามาเปรี ยบเทียบนัน้ จะเห็นได้ วา่ กลไกและระบบการบังคับใช้ ประมวลจริ ยธรรม
ส่วนใหญ่เป็ นคนละแนว ทาง ควรที่จะนาข้ อมูลต่าง ๆ นามาประกอบการพิจารณา และให้ หน่วยงานกลาง คือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กาหนดให้ เป็ นไปแนวทางเดียวกัน

4

เนื่องจากขันตอนและการลงโทษในการฝ่
้
าฝื นประมวลจริ ยธรรมแต่ละหน่วยงานกาหนดไม่เหมือนกัน บางหน่วยงาน
ไม่ถือว่าเป็ นโทษทางวินยั หรื อบางหน่วยงานกา หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเท่านันฯ
้
ควรมีการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
กฎหมายให้ ประมวลจริ ยธรรมมีบทลงโทษด้ านวินยั

ตารางที่ 3 : เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างของประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานต่างๆ
หมวดต่ างๆ ของ
เปรียบเทียบข้ อแตกต่ าง
ประมวลจริยธรรม
1. หมวดทัว่ ไป
- กฎ ก.ตร.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. 2551 ได้ นิยาม
(บางประมวลฯ เป็ นการ คาว่า “การไม่เลือกปฏิบตั ิ ” , “ประโยชน์ ” และ ”การทารุณหรื อทารุณกรรม ” ไว้ วา่ มี
ให้คานิ ยามของตาแหน่ง ความหมายอย่างไรบ้ าง
ทีอ่ ยู่ในบังคับของ
- สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ได้ นามาเปรี ยบเทียบ ได้ แก่ ระเบียบเทศบาล
ประมวลจริ ยธรรม,
ตาบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของผู้บริ หาร ผู้ช่วยผู้บริ หาร พนักงานเทศบาล
บางประมวลฯ เป็ นเรื ่อง ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ พ.ศ.2551 และประมวล
อุดมการณ์
จริ ยธรรมของข้ าราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการกาหนดตาแหน่งที่อยูใ่ นบังคับของประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ ้น
2. มาตรฐานจริ ยธรรม
- ส่วนใหญ่เป็ นการนาค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผู้
อันเป็ นค่านิยมหลัก
ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ ารัฐ มากาหนดไว้ ในหมวดแรก ๆ
- สาหรับกฎ ก.ตร.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ .ศ.2551 ได้
กาหนดไว้ เป็ น 3 เรื่ อง ได้ แก่ คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตารวจ
3. มาตรฐานจริ ยธรรม
- ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของผู้ตรวจกา รแผ่นดินและ
องค์กร
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ .ศ.2551 ได้ กาหนดมาตรฐานจริ ยธรรม
ขององค์กรไว้ เพียงส่วนเดียว ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิไป
ตามแนวทางเดียวกัน ไม่ได้ แบ่งระดับเจ้ าหน้ าที่แต่อย่างใด
- สาหรับระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้ าราชการ และลูกจ้ างสานักงาน ป .ป.ช. พ.ศ.2551 แบ่งเป็ น 4 หมวด ได้ แก่
จริ ยธรรมในการดารงตน,จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ , จริ ยธรรมในการไต่สวน และ
จริ ยธรรมของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
- สาหรับ อัยการแบ่งเป็ น จริ ยธรรมข้ าราชการฝ่ า ยอัยการ จริ ยธรรมข้ าราชการอัยการ
และ จริ ยธรรมข้ าราชการธุรการ นอกจากนี ้ได้ กาหนดในเรื่ องจรรยาข้ าราชการฝ่ าย
อัยการ และจริ ยธรรมและจรรยาของบุคลากร แยกเป็ นหมวดไว้ เป็ นการเฉพาะ
- เนื ้อหาของประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้ าราชการพลเรื อน ได้ แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ
1. หมวดจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน
2. หมวดจรรยาข้ าราชการ (หมวดจรรยา เป็ นเรื่ องของวิชาชีพ ส่วนหมวดจริ ยธรรม
เป็ นเรื่ องขององค์กร)

- กฎ ก.ตร.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ .ศ.2551 ได้ แยก
เป็ น 2 ส่วน คือ 1) จริ ยธรรมของตารวจ ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตนของ
ตารวจ และ 2) จรรยาบรรณของตารวจ เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้อื่นหรื อส่วนรวมอย่างไร

ตารางที่ 3 (ต่อ) : เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างของประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานต่างๆ
หมวดต่ างๆ ของ
เปรียบเทียบข้ อแตกต่ าง
ประมวลจริยธรรม
3. มาตรฐานจริ ยธรรม - กฎ ก.ตร.ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ .ศ.2551 ได้ แยก
องค์กร (ต่อ)
เป็ น 2 ส่วน คือ 1) จริ ยธรรมของตารวจ ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตนของ
ตารวจ และ 2) จรรยาบรรณของตารวจ เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้อื่นหรื อส่วนรวมอย่างไร
4. กลไกและระบบการ
ข้ าราชการผู้ฝ่าฝื นได้ รับการพัฒนาด้ านทัศนคติและค่านิยม ให้ มีจิตสานึกที่ดีเชิง
บังคับใช้ ประมวล
จริ ยธรรมและจรรยา และ 3) ซึง่ อยูใ่ นหน้ าที่ของ ก .พ.ได้ ระบุไว้ วา่ ในการบรรจุ แต่งตัง้
จริ ยธรรม
เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน ย้ ายหรื อโอนข้ าราชการ ให้ ใช้ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมและจรรยาของ
(มี การกาหนดการลงโทษ ผู้นนพิ
ั ้ จารณาควบคูก่ บั ความรู้ความสามารถ
ในหมวดระบบการใช้
-สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ได้ นามาเปรี ยบเทียบ ได้ แก่ ระเบียบเทศบาล
บังคับประมวลจริ ยธรรม ตาบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้ วยประมวลจริ ยธรรมของผู้บริ หาร ผู้ช่วยผู้บริ หาร พนักงาน
โดยไม่ได้แยกเป็ นหมวด เทศบาล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ พ .ศ.2551 และ
ต่างหาก)
ประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2552 มีข้อแตกต่างอยู่ 2 ประเด็น ได้ แก่ 1) ในระดับเทศบาลฯ การสัง่ ลงโทษให้
เทศบาลฯ ดาเนินการโดยไม่ชกั ช้ า ส่วนองค์การบริ หารส่วนตาบลนอกจากให้
ดาเนินการสัง่ ลงโทษโดยไม่ชกั ช้ าแล้ ว ยังมีสามารถร้ องทุกข์หรื ออุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการจริ ยธรรม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้ รับการลงโทษ 2) ในระดับองค์การ
บริ หารส่วนตาบล เมื่อพิจารณาเป็ นที่สดุ แล้ ว ให้ รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ ว
3 แนวทางในการนาประมวลจริยธรรมของงานในตาแหน่ งหน้ าที่ไปใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
การนาประมวลจริ ยธรรมของงานในตาแหน่งหน้ าที่ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในกรณี
ประเทศไทย การที่ประมวลจริ ยธรรมมีบอ่ เกิดหรือมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทังนี
้ ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 กาหนดไว้ ในหมวด 13 ว่าด้ วยจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ ได้ แก้ ไข
ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะเห็นได้ วา่ ประมวลจริ ยธรรมของงานใน
ตาแหน่งหน้ าที่ได้ ถกู กาหนดเป็ นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) แล้ ว ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การนานโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพ นันจะมี
้ แนวทางอย่างไรบ้ าง

ในฐานะที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งช าติ (ป.ป.ช.) เป็ นองค์กรที่จะติดตามและ
บังคับใช้ ประมวลจริ ยธรรม จึงถือได้ วา่ เป็ นหน่วยงานที่ต้องวางมาตรการในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนได้ สมั ภาษณ์กรรมการ ป .ป.ช. ซึง่ ประกอบด้ วย นายปานเทพ กล้ าณรงค์ราญ นายวิชา มหาคุณ นายวิชยั วิวิตเสวี
และนางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล เพื่อประมวลความเห็นในการนาจริ ยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ไปใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ มีประเด็นสาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
ปั ญหาและอุปสรรคการนาประมวลจริยธรรมไปใช้ และแนวทางแก้ ไข
 ประมวลจริ ยธรรมของแต่ละหน่วยงาน ต้ องมีการบัญญัติให้ ชดั เจน ไม่ให้ เกิดข้ อโต้ แย้ ง หรื อต้ องตีความ
 ขาดการส่งเสริ ม ผลักดัน ให้ เจ้ าหน้ าที่สานึกและยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
 ขาดมาตรการบังคับในกรณีมีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม ควรมีข้อกาหนดโทษทางวินยั
ข้ อดีข้อเสียในการจัดทาประมวลจริยธรรมให้ ไปในแนวทางเดียวกัน
 ควรแยกกันระหว่างจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กับจริ ยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มิใช่ผ้ ดู ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง เพราะทังสองกลุ
้
ม่ มีที่มาแตกต่างกัน
 หน่วยงานของรัฐ มีอานาจหน้ าที่และภารกิจในการจัดทาบริ การสาธารณะไม่เหมือนกัน การจัดทาประมวลจริ ยธรรม
จึงไม่ควรเหมือนกัน ควรทาให้ สอดคล้ องกับภารกิจและวัฒนธรรมขององค์การ
แนวทางหรือเครื่องมือที่จะทาให้ ประมวลจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
 ควรจัดองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ และมีอานาจบังคับใช้ ประมวลจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง
 ควรมีข้อกาหนดในจริ ยธรรมว่า หากเจ้ าหน้ าที่ฝ่าฝื นมาตรการทางจริ ยธรรมถือเป็ นความผิดทางวินยั
กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้ ประมวลจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
 ผู้บริ หารองค์การควรจัดให้ มีการสัมมนา ส่งเสริ ม กระตุ้นเตือนเจ้ าหน้ าที่ให้ ยดึ มัน่ และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของ
องค์การโดยเคร่งครัด
จากประมวลความเห็นในการนาจริ ยธรรมในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดั งกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็น
ว่าในหลายประเด็นมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ George C. Edwardsนักวิชาการ ที่ได้ เสนอต้ นแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ปั จจัย (Interactions between Factor Model)6 โดย Edwards ได้ เสนอให้ พิจารณาปั จจัยสาคัญ 4 ประการ ที่มีผลต่อการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ การสือ่ ข้ อความ (Communication) ทรัพยากร (Resources) จุดยืนหรื อทัศนคติของผู้ปฏิบตั ิ
(Disposition or Attitudes) และโครงสร้ างระบบราชการ (Bureaucratic Structures) ทังนี
้ ้ ผู้เขียนวิเคราะห์การนาจริ ยธรรมใน
หน่วยงานภาครัฐไปใช้ โดยอาศัยตัวแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัย ดังนี ้
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การสื่อข้ อความ (Communication)
 หน่วยงานภาครัฐควรให้ ความสาคัญกับการสือ่ สาร เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในประมวลจริ ยธรรมที่หน่วยงาน
กาหนดขึ ้น ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ การประชุมชี ้แจง การสัมมนา บอร์ ดข่าวสาร
เวปไซด์ แผ่นพับ เสียงตามสาย หนังสือ วารสาร เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับทราบเนื ้อหาสาระของประมวลจริ ยธรรม
รวมทังแนวทางในการประพฤติ
้
ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรม ปั ญหาด้ านการสือ่ สารมีอยูโ่ ดยทัว่ ไป
ในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทุกคนที่เกี่ยวข้ องมีความต้ องการการอธิบายที่กระจ่า งชัด
 หน่วยงานภาครัฐควรใช้ เครื่ องมือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ได้
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงาน รวมทังจั
้ ดกิจกรรม KM ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขับเคลือ่ น
การนาประมวลจริ ยธรรมไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงานภาครัฐควรใช้ การสือ่ ข้ อความเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมและสร้ างบรรยากาศในหน่วยงานให้ เอื ้อต่อการใช้
ประมวลจริ ยธรรม
ทรัพยากร (Resources)
 ผู้บริ หารหน่วยงานภาครัฐ ควรเป็ นผู้สนับสนุน (Facilitator) อย่างจริ งจังในการสนับสนุนทรัพยากรทุกประเภทเพื่อการ
ขับเคลือ่ นการนาประมวลจริ ยธรรมไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การสนับสนุนควรครอบคลุมทังงบประมาณ
้
สถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ รวมทังการสนั
้
บสนุนให้ มีการสัมมนา ส่งเสริ ม
กระตุ้นเตือนเจ้ าหน้ าที่ให้ ยดึ มัน่ และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมขององค์การโดยเคร่งครัด
จุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (Disposition or Attitudes)
 ความปรารถนา ความมุง่ มัน่ ของผู้ปฏิบตั ิ เป็ นธงนาที่จะทาให้ การดาเนินงานนาประมวลจริ ยธรรมไปใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็ จ
 ผู้ปฏิบตั ิต้องใช้ ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ในการจัดทาโครงการริ เริ่ ม (Initiative Project) เพื่อใช้ ในการนาประมวล
จริ ยธรรมไปสูก่ ารยึดถือ ปฏิบตั ิ
โครงสร้ างระบบราชการ (Bureaucratic Structures)
 มีการจัดโครงสร้ างหน่วยงานที่สอดคล้ องกับภารกิจที่สาคัญด้ านการขับเคลือ่ นการนานาประมวลจริ ยธรรมไปสูก่ าร
ยึดถือ ปฏิบตั ิ
 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจการขับเคลือ่ นประมวลจริ ยธรรมให้ เกิดประสิทธิภาพ รวมทังอาจมี
้
ระบบสร้ าง
แรงจูงใจและพิจารณาด้ านรางวัลตอบแทนสาหรับการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็ จ
4 บทสรุ ป และข้ อเสนอแนะ
การให้ ความสาคัญกับ “หลักคุณธรรมจริ ยธรรม” ในรูปแบบของประมวลจริ ยธรรม (Code of Conduct) จะเป็ น
เครื่ องป้องกันการทุจริ ตในการบริ หารภาครัฐได้ เป็ นอย่างดี หากมีการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าประมวลจริ ยธรรม
เป็ นนโยบายสาธารณะที่สาคัญ ที่ใช้ ทงในประเทศต่
ั้
างๆ ในประชาคมโลกและในประเทศไทยของเรา ที่มาของประมวลจริ ยธรรม

ในประเทศไทย ได้ มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็ นกฎหมายสูงสุดของประ เทศ หน่วยงานภาครัฐในฐานะที่ต้องดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้ องดาเนินการให้ การขับเคลือ่ นการนาประมวลจริ ยธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปั จจัยสาคัญ 4 ประการ ที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ การสือ่ ข้ อความ (Communication) ทรัพยากร (Resources)
จุดยืนหรื อทัศนคติของผู้ปฏิบตั ิ (Disposition or Attitudes) และโครงสร้ างระบบราชการ (Bureaucratic Structures) ควรได้ รับ
การพิจารณาจากผู้บริ หารหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ จะต้ องจัดทาแผนงาน โครงการริ เริ่ ม สร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการดาเนินงาน
ใช้ แนวคิดด้ านการจัดการ ความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนันควร
้
ส่งเสริ มกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือภายใน
หน่วยงานเพื่อเป็ นพลังขับเคลือ่ นการนาประมวลจริ ยธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม
นอกจากนี ้ ประมวลจริ ยธรรมที่สมควรนามาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและการบังคับใช้ ที่เห็นเป็ นรู ปธรรม
ได้ แก่ ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ทังนี
้ ้ปรากฏ จากปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “จริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ในโครงการสัมมนา “การดาเนินการเกี่ยวกับจริ ยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จัดโดยสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า
ในระยะแรกประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการเองก็ยงั ไม่มีบทกาหนดโทษในตัว จึงมีลกั ษณะเป็ นเพียงการแนะนาแนวปฏิบตั ิ
ของผู้พิพากษาที่ดีเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 นัน้ มาตรา 62 และมาตร 55 กาหนดให้ ถือว่าการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมเป็ นการกระทาผิดวินยั และมีโทษตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวด้ วย
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