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บทคัดย่ อ
ประเทศไทยกาลังมีปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันจนกลายเป็ นวิกฤตในสังคม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
สร้ างจิตสานึกด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐ ผู้ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามนโยบาย
ของรัฐ และให้ บริ การแก่ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐควรมีเครื่ องมือในการ สร้ างจิตสานึกที่จะนาไปสูค่ ณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม โดยมีหวั ใจสาคัญสีป่ ระการคือ หนึง่ การปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมในเด็ก สองหิริโอตัปปะมาตรการ
ที่ช่วยสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม สามหลักธรรมในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สีแ่ นวคิด แนวนโยบาย
และกฎหมายในการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
โดยรัฐธรรมนูญได้ บญ
ั ญัติเรื่ องคุณธรรม และจริ ยธรรม ไว้ ในฐานะที่เป็ นเรื่ องสาคัญ พร้ อมทังได้
้ มี
บทกาหนดโทษว่าหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรม ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดทางวินยั
หากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทุกคนนาหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ซึง่ เป็ นหัวใจสา คัญมาประพฤติปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม และจริ งจังแล้ ว จะทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ และลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่เกิดขึ ้น
ได้ อย่างแท้ จริ ง
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Abstract
Thailand is currently facing corruption problems that have chronically developed into a
social crisis. It is therefore crucial for us to embed moral and ethical conscience in people especially
those who are working in public sectors that play significant roles in implementing government
policies and rendering public services. State officials should be equipped with the following four
main mechanisms in an effort to achieve an ethical society: (1) to establish moral and ethical concept
among children; (2) to publicize Buddhist principles on morality in order to strengthen building moral
and ethical code; (3) to apply Buddhist principles in the operation of state officials’ work; and (4) to
uphold concept, policy, and legislation that promote moral and ethic practice.
The Constitution of the Kingdom of Thailand has stipulated the concept of moral and ethical
as prime concerns. Penalty of any violation and failure to perform in accordance with moral
standards is specified and deemed indisciplinary actions. If every state official adheres to moral and
ethical principles in every administrative practice, this shall bring great benefit to the nation and
eventually lessen the corruption problems.
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คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสาคัญของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
“...การปฏิ บตั ิ ราชการให้สาเร็ จผลทีพ่ ึ งประสงค์นนั้ นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทาง
วิ ชาการแล้ว แต่ละบุคคลยังจะต้องมี รากฐานทางจิ ตใจทีด่ ี คือความหนักแน่น มัน่ คงในสุจริ ตธรรม และความ
มุ่งมัน่ ทีจ่ ะปฏิ บตั ิ หน้าทีใ่ ห้จนสาเร็ จทัง้ ต้องมี กศุ โลบาย หรื อวิ ธีการอันแยบคายในการปฏิ บตั ิ งาน ประกอบพร้อม
กันด้วยจึ งจะสัมฤทธิ ผลทีแ่ น่นอน และบังเกิ ดประโยชน์อนั ยัง่ ยืนทัง้ แก่ตนเองและแผ่นดิ น...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรื อน
เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน1
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชั นในสังคมไทยเป็ นปั ญหาที่อยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน
และมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบไปอย่ างหลากหลาย จนยากต่อการแก้ ไข สภาพปั ญหาเกิดขึ ้น มาจากปั จจัย
หลายประการ โดยปั จจัยที่สาคัญเกิดขึ ้นจากพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ หมาย ถึง ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ข้ าราชการ พนักงานส่วนท้ องถิ่น ผู้ที่ มีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา พนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน
ในรัฐวิสา หกิจ ผู้บริ หารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่นซึง่ มิใช่ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้ าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้ างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ บุคคล
หรื อคณะบุคคล ทีใ่ ช้ อานาจทางปกครองของรัฐ
ปั จจุบนั ประชาชนคนไทยมีมมุ มองในเรื่ องค่านิยมที่ผิด ยกย่องคนร่ ารวย มีอิทธิพล มีตาแหน่งหน้ าที่
การงานสูง ให้ การเคารพนับถือ และมองว่าเป็ นคนดีเสมอ แต่ละคนมีความคิดว่าจะได้ พงึ่ พาอาศัยอุปถัมภ์ค ้าจุน
กัน โดยไม่คิดถึงความถูกต้ องในสังคม ปั จจุบนั ได้ มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบของการอุปถัมภ์ มาเป็ นสภาพการ
ตอบแทนผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน จนกลาย เป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชันในหลายรูปแบบ ฝั งรากลึกต่อการแก้ ไข
ปั ญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้ อานาจแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรื อพวกพ้ องในทางปกครองของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นับวันจะมีการทุจริ ตคอร์ รัปชันเกิดขึ ้นเป็ นจานวนมากในสังคมไทย เช่น การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการบริ หารงาน ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกรับเงินจากผู้ประกอบการค้ าต่าง ๆ การจัดซื ้อนม
โรงเรี ยน การจัดซื ้อยาของเจ้ าหน้ าที่กระทรวงสาธารณสุข การยักยอกทรัพย์สนิ ทางราชการ จนดูเสมือนว่า
สังคมไทยในปั จจุบนั เห็นว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันเ ป็ นเรื่ องปกติไปแล้ ว ดังที่สานักเอแบคโพลล์ ได้ สารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนใน 17 จังหวัดทัว่ ประเทศ จานวน 1,228 ครัวเรื อน เกี่ยวกับปั ญหาการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 มองว่าปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชั นเป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดาในการทาธุ รกิจ แต่ที่นา่ วิตกเป็ นอย่ างยิ่งคือ ประชาชนร้ อยละ 51.2 มีความเห็น ว่า ยอมรับได้ ที่
รัฐบาลจะทุจริ ตคอร์ รัปชัน ถ้ าทุจริ ตคอร์ รัปชันแล้ ว ทาให้ ประเทศเจริ ญรุ่งเรื องและประชาชนกินดีอยูด่ ี เพราะไม่
ว่ารัฐบาลไหนก็ล้วนแต่มีการทุจริ ตคอร์ รัปชันทังนั
้ น้ 2
1
2

วันข้าราชการพลเรื อน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2538
หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ปี ที่ 30 ฉบับที่ 10316 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552

นอกจากนี ้ องค์ กรเพื่อ ความโปร่งใสในประเทศไทย ( Transparency Thailand) เปิ ดเผยผลสารวจ
การจัดอันดับดรรชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชันประจาปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน อยูอ่ นั ดับที่ 80 จากทังหมด
้
180 ประเทศทัว่ โลก และอยูอ่ นั ดับที่ 13 จาก 32 ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟิค ผลที่ออกมาแสดงว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับโลก มีสภาวะการคอร์ รัปชัน
ที่ ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า สภาพสังคมไทยยังน่าเป็ นห่วงอย่างมาก
ในเรื่ องของการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน
ตาราง 1 ดรรชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชันของประเทศไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 – 2551
ปี พ.ศ.
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ดังนัน้ จึงจาเป็ นอ ย่างยิ่งที่เราจะต้ อง สร้ างจิตสานึ กด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ในตัว เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ขึ ้นมา เพื่อเป็ น การปลูกฝั ง ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบตั ิ ตนในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ชอบธรรม และมีจิตสานึกที่ดี
แต่การที่จะสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ อยูใ่ นจิตใจได้ นนั ้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ต้ องตระหนัก ถึงคุณธรรม ความดีงาม
และต้ องประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี
บทความที่จดั ทาขึ ้นเพื่อกล่าวถึงเครื่ องมือที่มีสว่ นในการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ โดยมีหวั ใจหลักสาคัญสีป่ ระการคือ หนึง่ การปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมในเด็ก สอง หิริโอตัปปะ
มาตรการที่ช่วยเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม สาม หลักธรรมในการป ฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สี่ แนวคิด
แนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐนามาประพฤติปฏิบตั ิ
ได้ จริ ง และอย่างยัง่ ยืนสืบต่อไป
วิกฤติการณ์ ทุจริตคอร์ รัปชันในสังคมไทย
ปั จจุบนั ทุกท่านคงจะเห็นแล้ วว่า ประเทศไทยของเรากาลัง มีปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เนื่องมาจาก
การขาดจิตสานึกด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึง่ เวลานี ้จะเห็นได้ อย่างชัดเจน ดูได้ จากผลสารวจโพลที่พบว่า
คนไทยพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย หรื อแม้ แต่ปัญญาชนระดับเรี ยนมหาวิทยาลัย ที่ไม่รังเกียจ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน หากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมี การทุจริ ตคอร์ รัปชัน แต่ทางานเก่ง ก็ยอมรับได้ หรื อแม้ แต่อาจารย์
ทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่แล้ วยังชื่น ชอบกับคณะรัฐมนตรี
ในอดีตที่ปรับเงินเดือนให้ กบั ข้ าราชการบ่อย ๆ โดยไม่สนใจว่าคณะรัฐมนตรี ชดุ นันจะทุ
้ จริ ตคอร์ รัปชันต่ อประเทศ
มากน้ อยเพียงใด ถูกผิดไม่สนใจขอให้ ตวั เองได้ ประโยชน์
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ส่วนใหญ่ล้วนแต่เกิดจากการกระทาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นตัวการสาคัญ
ตัวอย่างเช่น กรณีการทุจริ ตคอร์ รัปชันโครงการเช่าจัดหาและดาเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน
มูลค่า 2,800 ล้ านบาท ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สมัยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็ น
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน การที่นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงาน
ประกันสังคม ซึง่ มีหน้ าที่ควบคุม กากับดูแล การปฏิบตั ิราชการ และเป็ นผู้บงั คับบัญชาข้ ารา ชการในสานักงาน
ประกันสังคม ได้ ดาเนินโครงการจัดหาและดาเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน
อย่างรี บเร่ง โดยไม่ฟังคาทักท้ วง ข้ อคิดเห็น คาสัง่ การของผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้
เจตนาปกปิ ดข้ อมูลสาคัญ และกระทาการหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ กรณีนาเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการดังกล่าว ซึง่ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบวิธีการงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ มีความเห็น
ว่าเป็ นการดาเนินการที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นผลให้ มีการชะลอโครงการและมีการฟ้ อง ร้ องเรี ยกค่าเสียหาย
ต่อศาลปกครองกลาง ทาให้ สานักงานประกันสังคม สูญเสียโอกาสในการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แรงงาน และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึง่ กรณีดงั กล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติเป็ นเอกฉันท์

ชี ้มูลความผิดนาย ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตเลขาธิการ สานักงานประกันสังคม ในความผิดทางอาญา ข้ อหา
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1573 และมีความผิดทางวินยั ร้ ายแรง
หากจะมองถึงสาเหตุที่ทาให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างร้ ายแรงในประเทศไทยแล้ ว เห็นว่าเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิเช่น สาเหตุทางด้ านบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมส่วนตัวของ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่ มี
ความโลภ เห็นแก่ได้ ไม่ร้ ูจกั พอ รวมถึงเป็ นความเคยชินที่ได้ รับ “ค่าน ้าร้ อนน ้าชา ” จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
การขาดอุดมการณ์ ขาดจิตสานึก เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้ อง สาเหตุทางด้ านเศรษฐกิจ คือ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ มีรายได้ น้อย ไม่พอใช้ จ่าย และจาเป็ นต้ องรักษาสถานภาพทางสัง คมของตนไว้ จึงทาให้ ต้องหาทาง
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน สาเหตุทางด้ านสังคม คือ ค่านิยมที่ยกย่องคนร่ ารวย และมีแรงจูงใจจากวัตถุนิยม ทาให้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่ถกู ต้ อง
รวมทังการสร้
้
างระบบอุปถัมภ์ สาเหตุ
ทางด้ านวัฒนธรรม คือ มีการแนะนาสัง่ สอนอย่างไม่เป็ นทางการให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยอนุญาตให้
ผู้ที่มีเงินเดือนน้ อย ใช้ อานาจและเวลาไปหาผลประโยชน์หรื อรายได้ เพิ่มเติมได้ รวมถึง
มีการจ่ายเงิน
เพื่อแลกเปลีย่ นกับความสะดวก รวดเร็ ว หรื อบริ การที่ดี เมื่อมาติดต่อกับทางราชการ สาเหตุทางด้ านการเมือง
เกิดขึ ้นจากการรวมกลุม่ ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ กับนักการเมือง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นประเด็นในการใช้ จ่ายเงินและ
การตัดสินใจพิจารณาโครงการต่าง ๆ ของรัฐร่วมกัน ส่งผลให้ มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างคนสองกลุม่ อย่าง
ลงตัว รวมทังมี
้ ฐานอานาจที่ไม่มีบคุ คลใดกล้ าเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
สาเหตุด้านระบบราชการ คือ ระบบการบริ หารงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐขาดประสิทธิภาพ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐในระดับสูงมีอานาจในการอนุมตั ิหรื อการตัดสิน
ใจให้ คณ
ุ ให้ โทษ สามารถใช้ ดลุ ยพิ นิจได้ มาก
ถือว่าเป็ นการผูกขาดอานาจ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ทาดี อาจถูกกลัน่ แกล้ ง ทังทางหน้
้
าทีก่ ารงาน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ รวมทังระบบราชการยั
้
งขาดวัฒนธรรมของการส่งเสริ มคนดี มีความสามารถ ให้ ปกครอง
คนไม่ดี ในหลาย ๆ หน่วยงาน คนไม่ดีและไม่มีความสามารถแต่ให้ ประโยชน์แก่เจ้ านายได้
กลับมีความ
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างเห็นได้ ชดั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ก ระทาผิดในหลาย ๆ คดี ไม่ได้ รับการลงโทษ โดยเฉพาะ
คดีใหญ่ ๆ ซึง่ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่กระทาผิด มีภมู ิค้ มุ กันทางสังคมมากขึ ้น ขณะที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ดีอาจ
กลายเป็ นน ้าน้ อยที่ต้องแพ้ ไฟ สักวันหนึง่ อาจไหลเข้ าสูว่ งจรอุบาทว์ไปในที่สดุ หรื ออยูร่ อดไปวัน ๆ
สาเหตุใ นเรื่องกฎหมายและระเบียบ คือ กฎหมายหลายฉบับยังมีช่องโหว่ บางฉบับไม่ ชัดเจน
ทาให้ การทุจริ ตคอร์ รัปชันแทรกตัวอยูไ่ ด้ โดยอาศัยช่องว่างของ กฎหมายเหล่านัน้ สร้ างประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้ อง สาเหตุประการสุดท้ าย คือเรื่องการตรวจสอบ ที่ประเทศไทยของเรามีองค์กรในการตรว จสอบ
มากมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริ งจัง ทาให้ ไม่สามารถช่วยลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันได้
การคอร์ รัปชัน่ ปั จจุบนั นี ้ได้ กลายเป็ นมะเร็ งร้ ายของระบบสังคมไทย จะเห็นได้ จากปั จจัยและสาเหตุ
หลายประการข้ างต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ให้ ความสาคัญ
และตระหนักในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม เพิ่มมากขึ ้น ก็จะเป็ นการเพิ่มภูมิค้ มุ กันให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ได้ ประพฤติ
ปฏิบตั ิในสิง่ ที่ถกู ต้ องชอบธรรม เริ่ มจากการสร้ างจิตสานึกคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ตวั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยนา
หลักธรรมต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานเข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างจิตสานึก ที่จะนาไปสูก่ ารมี
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงาน ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่ง
ผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อ ร่วมกันป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต คอร์ รัปชันใ ห้ มีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์

และเกิด

หัวใจคุณธรรม จริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า “คุณธรรม” คือ สภาพคุณงามความ
ดี และ “จริ ยธรรม” คือธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
คากล่าวของ ดร .อรัญ ธรรมโน เมื่อ ธันวาคม 2551 เรื่ องสรุปย่อธรรมาภิบาล จริ ยธรรม คุณธรรม
สาหรับข้ าราชการไทย ได้ กล่าวถึง “คุณธรรม “ ว่าเป็ น ธรรมที่เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ในกรณี
ข้ าราชการ มีหน้ าที่สร้ างประโยชน์สขุ แก่ประชาชน มีวิสยั ทัศน์ มีพนั ธกิจที่กาหนดไว้ ชดั เจน การที่ข้าราชการ
บริ หารอย่างมีคณ
ุ ธรรม ประโยชน์สขุ ของประชาชนก็จะสมบูรณ์ ทุกข์ของประชาชนก็จะไม่หนักนัก ข้ าราชการก็
สามารถบรรลุถึงวิสยั ทั ศน์ และปฏิบตั ิตามพันธกิจขององค์กรได้ สมบูรณ์ และกล่าวถึง “จริ ยธรรม” ว่าธรรมที่ดี
ที่งามที่จะทาให้ ผ้ ถู ือปฏิบตั ิมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี มีความสง่างาม คล้ ายๆ สมบัติผ้ ดู ี รวมทังกายทั
้
งใจตาม
้
ความหมายโบราณ คนสามารถสรรเสริ ญได้ ทงต่
ั ้ อหน้ าและลับหลัง ไม่ใช่เยินยอต่อหน้ า นินทาลับหลัง
นิยามของพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย ขณะดารงสมณศักดิ์
พระเมธีธรรมาภรณ์ (พ.ศ.2537) ว่า “คุณธรรมเป็ นเรื่ องของสัจธรรม ทาให้ เกิดการประพฤติปฏิบตั ิดี ทาให้ เกิด
การรักษาศีล กระจายออกเป็ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ จริ ยธรรมจึงเป็ นการดา เนินการให้ สอดคล้ องกับ
สัจธรรม จริ ยธรรมจึงเป็ นหลักแห่งความประพฤติที่ดีงาม เพื่อประโยชน์ตนและสังคม ” สรุปได้ ว่า “คุณธรรม
เป็ นหลักความดีภายใน และจริ ยธรรมคือการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม”
ไม่วา่ เราจะให้ ความหมายของคุณธรรม จริ ยธรรมไว้ มากมายเพียงใดก็ตาม ห ากเจ้ า หน้ าที่ของรัฐ
ไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามความหมายของคาว่าคุณธรรม จริ ยธรรม ได้ แล้ ว ก็ไม่มีผลที่จะทาให้ ปั ญหาการทุจริ ต
คอร์ รัปชันใน ประเทศไทยลดน้ อยลง ได้ เครื่ องมือในการสร้ างจิตสานึกที่จะนาไปสูก่ ารมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มี
หัวใจอยู่ 4 ประการ คือ
หัวใจที่ 1 การปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ในเด็ก
หัวใจที่ 2 หิริโอตัปปะมาตรการที่ช่วยสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม
หัวใจที่ 3 หลักธรรมในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หัวใจที่ 4 แนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมายในการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
หัวใจที่ 1 การปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก
คุณธรรมอย่ างหนึง่ ที่ควรปลูกฝั งให้ กบั เด็ก คือ ความซื่อสัตย์ และการมีวินยั
จุดแรกที่เริ่ มต้ นคือ
ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั เด็ก อบรมสัง่ สอนให้ เด็กมีระเบียบวินยั รู้จกั บทบาท
หน้ าที่ของตน ต้ องปลูกฝั งให้ ลกึ เข้ าไปในจิตใจ เมื่อเด็ก เติบ โตขึ ้นในอนาคต จะได้ เป็ นผู้ใหญ่ที่มีคา่ นิยม
และทัศนคติ ที่ดี ในเรื่ องความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และประเทศชาติ โรงเรี ยนและสถานศึกษา เป็ นสถาบัน
ที่ทาหน้ าที่ในการศึกษาอบรมบ่มนิสยั ให้ ความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง การสร้ างระเบียบวินยั การประพฤติปฏิบตั ิ
ที่ถกู ต้ องและหัวใจสาคั ญของการศึกษา คือทาให้ คนเป็ นคนดี เป็ นคนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นทังต่
้ อสังคมที่ตน

อยูอ่ าศัย และต่อประเทศชาติ การปลูกฝั งจิตสานึกเรื่ องความซื่อสัตย์สจุ ริ ตก็เหมือนกัน ต้ องทาให้ เด็ก เกิดศรัทธา
เชื่อในสิง่ ที่ดี และปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั สถาบันสังคมต่าง ๆ ต้ องเข้ ามามีบทบาทส่งเสริ มสนับสนุนการสร้ างลักษณะ
นิสยั ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต วัดและองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ จะมีสว่ นเข้ ามากล่อมเกลาจิตใจเด็กให้ ร้ ูจกั ผิดชอบ
ชัว่ ดีและเกิดความศรัทธาในการทาดี เมื่อเด็กทาความดี ควรมีรางวัลให้ ถือว่า เป็ นการสร้ างแรงจูงใจอย่างหนึง่
เพื่อให้ เห็นว่าการทาความดีนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่นา่ ยกย่องและภาคภูมิใจ
นอกจากการสร้ างค่านิยมแ ละแรงจูงในการทาความดีแล้ ว ต้ องสร้ างช่องทางให้ เด็กได้ ทาความดี ด้ วย
อาทิเช่น สนับสนุนให้ เด็ก เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการทาความดี
ไม่ควรมุง่ เน้ นให้ เด็ก เรี ยนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แต่ควรสนับสนุนให้ เด็กได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
หรื อชมรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคม อีกทังบุ
้ คคลที่เป็ นพ่อแม่ สามารถส่งเสริ มให้ เด็กทาความดีภายในบ้ าน
โดยสร้ างบรรยากาศการทาความดีภายในบ้ าน ด้ วยกิจกรรมสร้ างสรรค์สง่ เสริ มการทาความดีต่าง ๆ
การปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ในเด็ก นอกจากครอบครัว โรงเรี ยน สถาบันสังคม วัดและองค์กร
ทางศาสนาแล้ ว หน่วยงานภาครัฐ และ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ก็มีสว่ นช่วยในการปลูกฝั งได้ เช่นกัน โดยผ่านสือ่
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของหน่วยงาน ที่เสริ มสร้ างทัศนคติ และค่านิยมเกี่ ยวกับความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เช่น การเข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม การจัดประกวดต่างๆ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
เป็ นการกระตุ้นและให้ เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงภัยร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นจากการทุจริ ต หากเด็กและเยาวชน
ได้ รับการปลูกฝั งให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธ รรม ที่ดีแล้ ว เด็กและเยาวชน เหล่านันก็
้ จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่ดี และมี
คุณภาพ ในอนาคตข้ างหน้ าได้ เช่นกัน
หัวใจที่ 2 หิริโอตัปปะมาตรการที่ช่วยเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม
หิริโอตัปปะ หมายถึง ความล ะอายและความเกรงกลัวต่อบาป เป็ นธรรมะ สาคัญ ที่นกั ปกครอง ใช้
ควบคุมจิ ตใจมนุษย์ให้ อยูใ่ นความดี ใช้ ในการดาเนิน ชีวิต และอยูร่ ่วมกันของคนในสังคม การดาเนินงาน และ
การปฏิบตั ิ หน้ าที่ บุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทาผิด ไม่เกรงกลัวต่อผล ของการกระ
ทาผิดแล้ วนัน้
บุคคลนัน้ สามารถทาสิง่ เลวร้ ายได้ ทกุ ชนิด สามารถสร้ างความเดือดร้ อน ความเสีย หายให้ แก่ตนเอง และผู้คน
ในสังคมได้ ไม่หยุดหย่อน จะเห็นได้ จากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่มีขา่ วออกมาให้ เห็น ตลอด การที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะได้ ตระหนักถึงหิริโอตัปปะได้ นนั ้ ต้ องมีบทกาหนดโทษ
ตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ อย่า งเด็ดขาด เข้ ามาเป็ นตัวช่วยให้ เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ ้น จึงจะทาให้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวที่สมเหตุสมผลได้ เป็ นอย่างดี และจะทาให้ การทุจริ ตคอร์ รัปชันเกิดขึ ้น
ได้ น้อยลง หรื อไม่เกิดขึ ้นเลย
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐควรได้ มีการปลูกฝั งหิริโอตัปปะ โดยเริ่ มต้ นจากง่ ายๆ คือฝึ กตัวเองให้ เคารพกฎหมาย
และระเบียบของหน่วยงาน ข้ อนี ้ทาไม่ยาก เพราะการละเมิดกฎหมายและระเบียบนัน้ มีบทลงโทษอยูแ่ ล้ ว
ฝึ กหัดตัวเองให้ กลัวการถูกลงโทษก่อน ถ้ าหากจะพยายามหาอุบายหลีกเลีย่ งกฎหมายและระเบียบ จงระลึก
อยูเ่ สมอว่าท่านอาจจะพลาดพลัง้ หรื อถ้ าท่านคิ ดว่าท่านฉลาดเอาตัวรอดได้ จงนึกว่าอาจมีคนฉลาดกว่า
และจับได้ ถ้ าท่านกาลังจะทาผิดเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้เห็น จงจาไว้ วา่ ความลับไม่มีในโลกนี ้

เมื่อฝึ กตนให้ เป็ นคนเคารพและ เกรงกลัวกฎหมายแล้ ว ขันต่
้ อไปก็ฝึกให้ เคารพตนเอง ฝึ กหัดปกครอง
ตนเอง การปกครองตนเอง คือ การยับยั ง้ ใจตนเองมิให้ กระทาผิด จงคิดว่าเราเป็ นมนุษย์ซงึ่ แปลว่าผู้มีใจสูง
มนุษย์เท่านันที
้ ่อาจฝึ กให้ ร้ ูจกั ละอายต่อความชัว่ ได้ เราเกิดมาเป็ นคนแล้ วควรทาตนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทา
ให้ ตนเป็ นผู้มีศกั ดิ์ศรี หากใช้ สติปัญญาไตร่ตรองอย่างนี ้แล้ ว เมื่อเคยชินกับการปฏิบตั ิตา มกฎหมายและระเบียบ
หลักธรรมข้ อนี ้ก็เป็ นสิง่ ที่ทกุ คนสามารถกระทาตามได้
หัวใจที่ 3 หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
คุณธรรม จริ ยธรรม สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่พงึ ควรจะมี และใส่ไว้ ในใจ สาหรับการ ปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อ ให้ เกิดความเสียหายต่อราชการ ไม่เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ดี ควรมีหลักธรรม 4 หลักธรรม ดังนี ้
1. พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ว่าด้ วยคุณธรรม 4 ประการ
2. หลักฆราวาสธรรม 4
3. หลักพรหมวิหาร 4
4. หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมทัง้ 4 ข้ างต้ น เป็ นหลักธรรมที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐนาไปปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ตังแต่
้ ครอบครัว การทางาน และสังคม ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็ น
จิตสานึกในตัวตนเอง
พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ว่ าด้ วยคุณธรรม 4 ประการ (พระราชดารัสเมื่อวันที่ 9
มิถนุ ายน 2549 ในวโรกาสอันเป็ นมหามงคลที่เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นงั่ อนันตสมาคม
ประการแรก คือ การที่ทกุ คนคิด พูด ทา ด้ วยความเมตตา มุง่ ดี มุง่ เจริ ญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กนั ให้ งาน
ที่ทาสาเร็ จผล ทังแก่
้ ตนแก่ผ้ อู ื่น และกับประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทกุ คนประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความสุจริ ตในกฏกติกา และในระเบียบแบบ
แผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่ส่ ี คือ การที่ ตา่ งคนต่างพยายามทาความคิด เห็นของตนให้ ถกู ต้ อง เที่ย งตรง และมัน่ คงอยู่
ในเหตุในผล
หลักฆราวาสธรรม 4
หลักฆราวาสธรรม 4 เป็ นหลักธรรมเกี่ยวกับทางด้ านการบริ หาร มี 4 ข้ อ ดังนี ้
1. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ตอ่ กัน หรื อความตังใจจริ
้
งต่อกัน อันความซื่อสัตย์นี ้มิใช่แต่
เฉพาะซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่นที่ มีความเกี่ย วข้ องด้ วย แต่ยงั ต้ องมีสจั จะหรื อมีความ ซื่อสัตย์ตอ่ ความเป็ นมนุษย์ของ
ตนเองด้ วย

2. ทมะ หมายถึง การรู้จกั ข่มจิตข่มใจตนเอง การข่มจิตใจตัวเองนี ้ เป็ นเรื่ องยากสาหรับคนที่มีจิตใจ
ไม่เข้ มแข็งหรื อคนที่มีอารมณ์แปรปรวนได้ ง่าย เช่น การเคยชินกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั น เมื่อเกิดความรู้สกึ
อยากได้ อยากมี ควรรี บข่มจิตข่มใจ ถอนตัวออกจาก อกุศลจิตหรื อจิตอันเป็ นฝ่ ายไม่ดีนนั ้ หากไม่สามารถ
ข่มใจให้ ชนะกร ะแสของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้ ว อาจจ ะทาอะไรไม่สาเร็ จอย่างที่ตงใจเอาไว้
ั้
ก็ได้ ดังนัน้
คนดีจึงต้ องมีทมะหรื อการข่มใจให้ อยูใ่ นฝ่ ายธรรมะอันเป็ นฝ่ ายกุศล อย่างเสมอต้ นเสมอปลาย
3. ขันติ หมายถึง ความอดทน คนที่ร้ ูจกั ความอดทนอดกลันต่
้ อทุกสิง่ ทุกอย่าง ย่อมเป็ นผู้ชนะ
ย่อมเป็ นผู้ที่ประสบความสาเร็ จในที่สดุ คนที่มีขนั ตินนั ้ จะเป็ นคนไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ในการทางาน จะทางาน
โดยอดทนต่อการพูดส่ อเสียดเยาะ เย้ ยถากถางจากผู้ประสงค์ร้าย จะอดทนต่อความยากลาบากความ
เหน็ดเหนื่อยกายและใจ จะอดทนและคอยเก็บเล็กผสมน้ อย ต่อไปมันก็พอกพูนเพิ่มใหญ่ไปเอง ความอดทน
ที่สาคัญอีกอันหนึง่ คือ ความอดทนต่อการยัว่ ยวนของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มากระทบจิ ตในทุกรูปแบบ จิตใจ
จะต้ องไม่หวัน่ ไหวหลงใหลไป กับ ความทะยานอยาก โดยเฉพาะที่มาในทางทุจริ ตและทางกามคุณอันมีรูปรส
กลิน่ เสียงสัมผัสทังหลายทั
้
งปวง
้
4. จาคะ หมายถึง การสละให้ ปันสิง่ ของอันเป็ นของๆ ตน แก่บคุ คลที่ควรให้ ปัน เกิดเป็ นคนจะอยู่
ในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า มิใช่วา่ วันหนึง่ ๆ ก็คอยแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ เกียรติลาภยศสรรเสริ ญ โดยมิได้
จัดการทรัพ ย์ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ คนอื่น ๆ บ้ าง เกิดเป็ นคนควรรู้จกั จาคะหรื อการแบ่งปั นบ้ าง ควรรู้จกั สละ
ให้ ปันสิง่ ของที่ตนมีเพื่อประโยชน์ของคนอื่น เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมตามกาลังที่มีอยู่ และ
ขณะเดียวกันก็ไม่เป็ นการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไป จะเสียสละอะไรไปก็ให้ พอเหมาะพอควรตามรายได้
หรื อตามฐานานุรูปของตัวเอง เมื่อใดที่ ให้ จาคะไปอย่างบริ สทุ ธิ์ใจอย่างไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จะรู้สกึ ปิ ติสขุ
สบายใจและได้ บญ
ุ มาก
หลักพรหมวิหาร 4
หลักพรหมวิหาร 4 เป็ นหลัก ธรรมประจาใจในการบริ หารชีวิตที่ถกู ต้ องดีงาม เพื่อให้ ชีวิตที่เป็ นเพื่อน
ร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทังหลาย
้
อยูร่ ่วมกันอย่างมีสนั ติสขุ ในสังคมมนุษย์ มี 4 ข้ อ ดังนี ้
1. เมตตา ความมีไมตรี ความเป็ นมิตร ความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข
2. กรุ ณา ความสงสาร ความมีใจพลอยหวัน่ ไหว เมื่อผู้อื่นประสบความทุกข์ ก็อยากช่วยเหลือให้ พ้ น
จากทุกข์
3. มุทิตา ความพลอยยินดีด้วย เอาใจสนับสนุน ส่งเสริ ม เมื่อ ผู้อื่น ประสบคว ามสาเร็ จ ได้ ดีมีสขุ
ก็อยากให้ ได้ ดีมีสขุ ยิ่งๆ ขึ ้นไป
4. อุเบกขา การวางเฉยเป็ นกลางให้ ทกุ อย่างเป็ นไปตามธรรม ซึง่ ต่างจากเมตตา กรุณา มุทิตา ที่ใช้
เพียงความรู้สกึ ที่ดีก็พอ แต่อเุ บกขาจะใช้ ลาพังความรู้สกึ ไม่ได้ ต้ องใช้ ความรู้ (ปั ญญา) ด้ วย คือ ต้ องรู้วา่ อะไรถูก
อะไรผิด อะไรเป็ นความจริ ง อะไรเป็ นความถูกต้ องดีงาม อะไรคื อหลักการ แล้ วเอาความรู้นนมาปรั
ั้
บเข้ ากับ
ความรู้สกึ ให้ ลงตัวพอดี เพื่อวางตัวได้ ถกู ต้ อง เป็ นกลางตามธรรม
อนึง่ เมื่อผู้ใดละเมิดธรรม คือ ทาผิดกฎหมายหรื อกฎกติกาของสังคม ผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ผู้นนไม่
ั ้ วา่
สถานภาพใด ต้ องหยุดขวนขวายช่วยเหลือทุกวิถีทางทันที ปล่อยให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ เขาเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง
ตามหลักการโดยไม่เข้ าไปก้ าวก่ายแทรกแซงกระบวนการของธรรม เพื่อเป็ นการรักษาธรรมไว้ มิฉะนัน้ สังคม
จะวุน่ วาย

ในสังคมไทย ผู้ที่มีพรหมวิหารครบ 4 ข้ อนัน้ หายากมาก ส่วนใหญ่จะรู้จกั และใช้ กนั ตามความรู้สกึ
เพียง 3 ข้ อแรกเท่านั น้ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ส่วนข้ อ 4 อุเบกขา นัน้ ไม่คอ่ ยได้ ใช้ กนั เพราะขาดปั ญญา
ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจความหมายที่ถกู ต้ องของอุเบกขา เ ป็ นเหตุให้ ไม่มีพลังมากพอที่จ ะร่วมกันแก้ ปัญหาเลวร้ ายต่าง ๆ
โดยเฉพาะปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ ลดลงหรื อหมดไปได้
แต่เมื่อทุกคน โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หาก มีเมตตา กรุณา มุทิตา ที่เหมาะพอดี และมีอเุ บกขา
คุมท้ ายไว้ แล้ ว ก็จะทาให้ ทกุ คนมีน ้าใจช่วยเหลือ ส่งเสริ มซึง่ กันและกันด้ วยความสัมพันธ์อนั ดี พร้ อมทังด
้ ารง
รักษาความเป็ นธรรมในสังคมและความเข้ มแข็ง รับผิดชอบในตัวคนไว้ ได้ แล้ วก็จะทาให้ สงั คมมีสนั ติสขุ
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล คือ หลักในการปกครอง บริ หารงาน การจัดการและการควบคุมดูแลทังภาครั
้
ฐ และ
เอกชนให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามทานองครองธรรม เพื่อให้ องค์กรมีความเจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นที่ยอมรับ เชื่อมัน่
และศรัทธา จากสังคมภายในและภายนอกองค์กรนัน้ ประกอบด้ วยหลักการ 6 ประการ ดังนี ้คือ
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถกู ต้ องเป็ นธรรม การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎกติกา
ที่ตกลงไว้ อย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงสิทธิเสรี ภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้ องดีงาม การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้ อมกัน เพื่อให้ คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริ ต จนเป็ น
นิสยั ประจาชาติ
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้ างความไว้ วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทางานของทุกองค์กรให้ มีความโปร่งใส
4. หลักการมีสว่ นร่วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น
ในการตัดสิน ปั ญหาสาคัญของประเทศ ไม่วา่ ด้ วยการแจ้ งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์
การแสดงประชามติ และอื่น ๆ
5. หลักการรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิห น้ าที่ความ สานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปั ญหาสาธารณะของบ้ านเมือง การกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง และความกล้ าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาของตน
6. หลักการคุ้มค่า หมายถึง การบริ การจัดการ และการใช้ ทรัพยากรที่มี จากัด เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สว่ นรวม โดยการรณรงค์ให้ คนไทยมีความประหยัด ใช้ ของอย่างคุ้มค่า สร้ างสรรค์สนิ ค้ าและบริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ สมบูรณ์ยงั่ ยืน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในปั จจุบนั ส่วนมากยังขาดหลักธรรมทั ้ ง 4 ประการข้ างต้ น จะเห็นได้ จากการทุจริ ต
คอร์ รัปชันในสังคมไทยที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว หากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ นาหลักธรรมทัง้ 4 ประการ มาประพฤติ
ปฏิบตั ิ ยึดถือเป็ นต้ นแบบ และสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง จะส่งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เป็ นแบบอย่ างที่ดีตอ่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐจะได้ รับการยอมรับและความศรัทธา
จากประชาชน รวมทังจะส่
้ งผลให้ ประเทศชาติได้ พฒ
ั นาสืบไป

หัวใจที่ 4 แนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมายในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมายในการส่งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรมที่เราต้ องเร่ งรี บเสริ มสร้ างให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เริ่ มต้ นจาก รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึง่ มีสาระสาคัญ
ประการหนึง่ ที่มงุ่ แก้ ไขปั ญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้ อานาจอย่างไม่เป็ นธรรม รวมทังการด
้
าเนินการ
ทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้ อานาจที่ล้มเหลว
จึงได้ มีบทบัญญัติที่มงุ่ เน้ นการทาให้ บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม โดยได้ กาหนดในหมวด 13
มาตรา 279 ซึง่ บัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ ้น จะต้ องมีกลไกและระบบในการ
ดาเนินงานเพื่อให้ การบังคับใช้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนบริหารราชการแผ่ นดิน (พ.ศ. 2551-2554) จะกล่าวถึงเรื่ องนโยบายการบริ หารจัดการที่ดี
โดยได้ กาหนดเป้าหมายเชิงนโยบายใ ห้ ระบบการบริ หารงานภาครัฐสามารถอานวยความสะดวกและให้ บริ การ
แก่ประชาชน รวมทังยกระดั
้
บคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็ นที่ยอมรั บของประชาชน โดยได้ กาหนด
กลยุทธ์ไว้ 3 ด้ านคือ ด้ านที่หนึง่ การเสริ มสร้ างมาตรฐานด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ แก่ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ แ ละพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้ านที่สอง สนับสนุนความเข้ มแข็ง
ภาคประชาชนโดยการสร้ างเครื อข่ายกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน และด้ านที่สาม การพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝั งจิตสานึกคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ กลไกการตรวจสอบภาครัฐ เกณฑ์สากล
เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ของประเทศ และการยอมรับจากนานาประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่จดั ทาขึ ้นโดย สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ซึง่ ได้ มีการกาหนดเรื่ องการปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริ ยธรรม และสร้ า งวินยั แก่ทกุ ภาคส่วน ไว้ ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยมีวตั ถุประสงค์หลักให้ สงั คมไทยมีวินยั คุณธรรม และจริ ยธรรม จากการ
ส่งเสริ มสนับสนุนปลูกฝั งให้ ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมีจิตสานึกรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ เกิดคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ถกู ต้ องต่อมุมมองทัศนคติและต่อปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ รวมทังรณรงค์
้
ให้ มีวินยั
เคารพกฎระเบียบกติกา และกฎหมายของสังคม
การส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่ งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ดาเนินการในรูปแบบของการเสริ มสร้ างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยดาเนินการจัดทาเป็ นโครงการต่าง ๆ ขึ ้นมา อาทิ โครงการผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์
เช่น นิทานสอนใจวัยอนุบาล จุลสารสานักงาน ป.ป.ช. “สุจริ ต” ซีดีเพลง ซีดีการ์ ตนู เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต เผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบตั ิในการเสริ มสร้ างความซื่อสัตย์
สุจริ ต ทังในและนอกระบบการศึ
้
กษา เสริ ม สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างสานักงาน ป
.ป.ช. กับ
กลุม่ เป้าหมาย และสนับสนุนให้ มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตได้ อย่างถูกต้ อง โครงการ
เสริ มสร้ างจริ ยธรรม คุณธรรม ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติคา่ นิยมในความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตในสถานศึกษา ตลอดจนยกย่องผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และตอบแทน
ผู้ทาคุณงามความดีในการป้องกันหรื อปราบปรามการทุจริ ต และดาเนินการเสนอมาตรการป้องกันการทุจริ ต
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริ ต ซึง่ การดาเนินการต่างๆ ของสานักงาน ป .ป.ช. จะเห็นได้ วา่

ล้ วนแต่เป็ นโครงการที่เสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม เน้ นความซื่อสัตย์สจุ ริ ตให้ เกิดขึ ้นต่อเจ้ าหน้ าที่ขอ งรัฐ และ
ประชาชน โดยเริ่ มปลูกฝั งที่เด็กเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากการดาเนินการในเรื่ องการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ แล้ ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีก อาทิเช่น
สานักงาน ก.พ. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีการส่งเสริ มในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ได้ ดาเนินการส่งเสริ ม
การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทายุทธศาสตร์ การส่งเสริ มคุณธรรมในภาครัฐ (2552-2555) การพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การสนับสนุนวิทยากรให้ แ ก่สว่ นราชการและหน่วยงาน การเสริ มสร้ าง
เครื อข่ายพัฒนาจริ ยธรรมและราชการ ใสสะอาด การสร้ างสรรค์สอื่ และการ ประชาสัมพันธ์สง่ เสริ มจริ ยธรรม
ป้องกันการทุจริ ต ส่วนของ สานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน ได้ ดาเนินการส่งเสริ มในรูปแบบของการสร้ าง
จิตสานึกเป็ นสาคัญ อาทิเช่น การจัดสัมมนาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและประชาชน
จัด การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ด้านจริ ยธรรม การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับจริ ยธรรม
การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดแู ลจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทังในระดั
้
บ ชาติ
และระดับท้ องถิ่น ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐประเภทอื่น สนับสนุนให้ หน่วยงานจัดทาแผนการส่งเสริ มจริ ยธรรม
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทังก
้ าหนดตัวชี ้วัดและการติด ตามประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึง การเสริ มสร้ าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านจริ ยธรรม
ตามข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ล้ วนแต่มีการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักสาคัญหลายประการดังนี ้
ประการที่หนึ่ง เพื่อส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป มีจิตสานึกและความ
ตระหนักเรื่ องความซื่อสัตย์สจุ ริ ต นาหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปใช้ ในการบริ หาร ปฏิบตั ิงาน และการดารงชีวิต
ประการที่สอง เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดย
มิชอบในการปฏิบตั ิราชการ
ประการที่สาม เพื่อส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และประชาชนทัว่ ไป มีระบบการทางานที่มีคณ
ุ ภาพ
มีความเข้ มแข็ง และเสริ มสร้ างศักยภาพ ให้ ปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ เราจะมีแนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมาย ในการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างมากมาย
แต่หากเราไม่เสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธร รม ซึง่ เป็ นนามธรรมใ ห้ เป็ นรูปธรรม เราก็ไม่สาม ารถประพ ฤติปฏิบตั ิ
ได้ จริ ง และ อย่าง ยัง่ ยืนด้ วย พะนอม แก้ วกาเนิด (2552 ) ได้ กล่าว ถึง การพัฒนาคุณธรรมให้ สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ จริ งและอย่างยัง่ ยืน ว่าจะต้ องดาเนินการ 7 ขันตอน
้
คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นให้ ความรู้ ความเข้ าใจ หมายถึง การให้ ความรู้ความเข้ าใจในสาระที่เกี่ยวกับคุณ ธรรม
นัน้ ฯ ว่าหมายถึงอะไร จะประพฤติปฏิบตั ิอย่างไร กับใครบ้ าง ไม่เพียงแต่จะรู้และเข้ าใจ เท่านัน้ แต่ต้อง สามารถ
นาไปประพฤติปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้ างความตระหนัก ความตระหนักหมายถึง การรู้ถึงคุณค่า คุณงามความดีในก าร
ประพฤติปฏิบตั ิตามคุณธรรมนั ้ น ให้ ร้ ู ถึง บาปบุญคุณโทษของ การไม่ประพฤติ ปฏิบตั ิตามคุณธรรม การสร้ าง
ความตระหนัก ต้ องใช้ วิธีการให้ โอกาสบุคคลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น อภิปรายกันใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับคุณธรรม ว่ามีคณ
ุ ค่าคุณประโยชน์อย่างไร หากไม่ประพฤติปฏิบตั ิจะเกิดโทษภัยอย่างไร ในสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ยกกรณีที่เป็ นจริ งในชีวิตจริ งมาถกแถลง จนเกิดความเห็นร่วมกันว่า เราจะต้ อง

ร่วมมือกัน ทาอะไรสักอย่างหนึง่ ในเรื่ องคุณธรรม ตราบใดยังไม่เกิดความคิดเห็นว่า เราต้ องทาอะไรสักอย่าง
ความตระหนักที่แท้ จริ งก็ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ขั้นที่ 3 ขั้ นสร้ างค่ านิยม ค่านิยม (Value) หมายถึง สิง่ ที่เราเห็นว่าเป็ นสิง่ ดีสงิ่ งาม สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า
น่านิยมชมชอบ ยอมรับนับถือ ควรนาไปปฏิบตั ิ ค่านิยมที่ดีมีทางสร้ างขึ ้นด้ วยการได้ เห็นแบบอย่าง ได้ ฟัง
ได้ เรี ยนรู้ คนที่ดีประสบผลเร็ จในหน้ าที่การงานและชีวิต เป็ นคนที่สงั คมยกย่อง เคารพนับถือ บุคคลเหล่านีเ้ ป็ นผู้
ประพฤติปฏิบตั ิตามคุณธรรมอย่างมัน่ คง เกิดเป็ นผลดีตอ่ ชีวิตและหน้ าที่การงาน การได้ เห็นแบบอย่างที่ดี
จึงเป็ นค่านิยมที่ดีในทางคุณธรรม
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม คนเราแม้ กาหนดใจแล้ วว่า จะประพฤติปฏิบตั ิ ตนแต่ สงิ่
ดีงาม บางครัง้ หักห้ ามใจ บังคับควบคุมตนเอง มักจะผลัดผ่อน มีข้อยกเว้ นให้ กบั ตนเอง เสมอ จนไม่ สามารถ
ประพฤติปฏิบตั ิตามข้ อตกลง จึงต้ องใช้ กระบวนการกลุม่ กล่าวคือ เมื่อรู้แล้ วว่าควรจะประพฤติปฏิบตั ิอย่างไรใน
เรื่ องคุณธรรมนัน้ ก็รวมกันเป็ นหมู่ เป็ นกลุม่ ตกลงร่วมกัน จัดเป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิร่วมกันว่า จะต้ อ งประพฤติ
ปฏิบตั ิอะไรบ้ าง กาหนดเป็ นข้ อให้ ชดั เจน และคอยควบคุม ทักท้ วง เตือนกันเอง ให้ ประพฤติปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
หรื อสัญญา เกิดการปฏิบตั ิร่วมกันที่เรี ยกว่า ความร่วมมือ
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติอย่ างต่ อเนื่อง จากการควบคุมกันเอ งในกระบวนการกลุม่ มีการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลง และอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ขั้นที่ 6 ขั้นได้ รับการยกย่ อง ชมเชย เมื่อ ผู้ปฏิบตั ิได้ ทาความดีตามคุณธรรม เป็ นหน้ าที่ขอ ง
ผู้บงั คับบัญชาทีจ่ ะต้ องออกมาแสดงความชื่นชม ยกย่อง สรรเสริ ญ ชมเชย ผู้กระทาความดี คนเราเมื่อได้ รับการ
ยกย่อง สรรเสริ ญ ชมเชย จากผู้บงั คับบัญชาจะเกิดความรู้สกึ มีความรับผิดชอบในการประพฤติปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงมากขึ ้น
ขั้นที่ 7 ขั้นเกิดอุดมการณ์ เมื่อเกิดความรับผิดชอบที่จะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตามข้ อตกลง จนปรากฏ
แพร่หลาย ควรจะได้ รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ ได้ รับรางวัล เป็ นแบบอย่าง ที่ดี สมควรเป็ นวิทยากรบรรยาย
ชี ้แจงให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบแนวทางดาเนินการ จนเกิดเป็ นอุดมการณ์ขึ ้นตามคุณธรรมนั ้ น ที่จะทาให้ เราต้ อง ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามคุณธรรมนันอย่
้ างมัน่ คง ยัง่ ยืนสืบต่อไป
หากเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ พัฒนาคุณธรรมได้ ตามหลักการ 7 ขันตอนข้
้
างต้ น จะทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ อย่างยัง่ ยืนและแท้ จริ ง
ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 กาหนดให้ รัฐต้ องจัดให้ มี
แผนพัฒนาการ เมือง จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ
และพนักงาน หรื อลูกจ้ างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ แต่การกาหนดของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับ เพราะไม่มีบทกาหนดโทษว่า หากมี
การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมแล้ ว จะได้ รับโทษอย่างไร และไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่า หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยได้ จดั ทา
ประมวลจริ ยธรรมหรื อไม่ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดมากากับดูแลการดาเนินการจัดทาประมวลจริ ยธรรม
และไม่มีสง่ เสริ มให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสานึกด้ านจริ ยธรรม

เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
244(2) บัญญัติให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท ให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ ้น
มาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึง่ จะต้ องมีกลไกและระบบในการดาเนินงาน เพื่อให้ การบั งคับใช้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังก
้ าหนดขันตอนการลงโทษตามความร้
้
ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดทางวินยั
ในกรณีที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินรายง
านต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรื อสภาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี และหากเป็ นการ
กระทาผิดร้ ายแรงให้ สง่ เรื่ องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการ โดยให้ ถือเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอน
จากตาแหน่ง ตามมาตรา 270
การพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรื อ แต่งตังบุ
้ คคลใด เข้ าสูต่ าแหน่งที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการใช้ อานาจ
รัฐ รวมทังการโยกย้
้
าย การเลือ่ นตาแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามระบบ
คุณธรรม และคานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าว
มาตรา 280 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตา มหมวดนี ้ ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้ าที่
เสนอแนะหรื อให้ คาแนะนาในการจัดทาหรื อปรับปรุงประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึง่ และส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้ านจริ ยธรรม รวมทังมี
้ หน้ าที่
รายงานการกระทาที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเพื่อให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบในการบังคับการให้ เป็ นไปตามประมวล
จริ ยธรรมดาเนินการบังคับให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา 279 วรรคสาม
ในกรณีที่การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมมีลกั ษณะร้ ายแรง หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อ
ได้ วา่ การดาเนินการข องผู้รับผิดชอบจะไม่เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนหรื อเปิ ดเผย
ผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
เพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการศึกษา เพื่อจัดวางระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการเกี่ย วกับจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ คณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ จดั ทา “ค่านิยมหลัก (Core Value)” ของมาตรฐานจริ ยธรรม สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ 4 ซึง่ เป็ นมาตรฐานกลาง ที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทุกประเภทต้ องมี
เป็ นอย่างน้ อย โดยแต่ละหน่วยงานอาจกาหนดมาตรฐานจริ ยธรรมที่เป็ นลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรื อ
วิชาชีพต่างๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม มี 9 ประการดังนี ้
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
4. การยืนหยัดทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
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5. การให้ บริ การแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
7. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หน่วยงาน ข้ าราชการ และองค์กรของรัฐต่างๆ จึงต้ องจัดทาประมวล
จริ ยธรรมของหน่วยงานตนเองขึ ้นมา โดยมีคา่ นิยมหลักที่ผ้ ตู รวจการแผ่นดินประกาศใช้ เป็ นแกนมาตรฐานในการ
จัดทาประมวลจริ ยธรรม
บทกาหนดโทษของผู้ฝ่าฝื นจริยธรรม
ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ย ธรรม แต่ละหน่วยงานจะมีกลไกและระบบการใช้ บงั คับประมวล
จริ ยธรรม โดยให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา สนับสนุนส่งเสริ ม ควบคุมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม และหากมีการ
ฝ่ าฝื นระเบียบให้ ถือว่าเป็ นการกระทาความผิดทางวินยั ซึง่ การดาเนินการทางวินยั ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน หรื อระเบียบของแต่ละหน่วยงานแล้ วแต่กรณี
นอกเหนือจากบทลงโทษของแต่ละหน่วยงานแล้ ว เรายังมีผ้ ตู รวจการแผ่นดินที่เป็ นผู้รายงานการกระทา
ที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม เพื่อให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบในการบั งคับ ให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรม หากมี
การกระทาที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้ าที่รายงานการกระทาดังกล่าว เพื่อให้
ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมนั ้ นๆ และให้ ถือว่าการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรมเป็ นการกระทาผิดทางวินยั หากผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรม ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อสภาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
แล้ วแต่กรณี และหากเป็ นการ กระทาผิดร้ ายแรงให้ สง่ เรื่ องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติพิจารณาดาเนินการ โดยให้ ถือเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งได้
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่มีลกั ษณะร้ ายแรงหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่
การดาเนินการของผู้รับผิดช อบจะไม่เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม ผู้ตรวจการแผ่ นดินจะไต่สวนและเปิ ดเผยผล
การไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
สรุ ป
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐควรนา หลัก คุณธรรม จริ ยธรรม ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ มาใช้ ให้ เกิดเป็ นรูปธรรม เพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติ และ ลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ที่เกิดขึ ้น ได้ อย่างแท้ จริ ง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐควรนา พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเ ด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรื อน เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน 5 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ได้
อัญเชิญไว้ ข้างต้ นบทความ เป็ นข้ อคิดในการปฏิบตั ิตน
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