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 จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา รวมทั้ง 
เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดให้มี 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน 
ต่างประเทศ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
ประเทศไทยที่ผ่านมา

 นายปราโมทย์ฯ : หากจะกล่าวถึง 
แนวความคิด ที่มา ในการกำหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

และของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศนั้น  
จากการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล  
รวมทั้งจากการไปศึกษาดูงานของผู้ตรวจการ 
แผ่นดินของหลาย ๆ ประเทศ ในที่นี้ใคร่ขอ 
ยกตัวอย่างของประเทศนิวซีแลนด์  และ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสมควร 
ที่ประเทศไทยจะได้นำมาศึกษาเปรียบเทียบ 
สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดังนี้

“หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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 ประเทศนิวซีแลนด์นั้น จากการที่ได้มี 
โอกาสไปศึกษาดูงานของสำนักงาน State 
Service Commission หรือ (SSC) ซึ่งมี 
ความเป็นมาค่อนข้ างยาวนาน กล่ าวคือ 
แนวความคิดในการก่อตั้ง SSC เริ่มมีตั้งแต่ปี  
ค.ศ. ๑๘๔๐ และใช้เวลากว่า ๗๐ ปีในการก่อตัว 
จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการบริหาร 
ภาครัฐขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๑๒ (Public Service 
Act 1992) และตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร SSC ขึ้น 
เ ป็ น อ งค์ ก รอิ ส ร ะและมี ค ว าม เป็ น กล า ง 
ทางการเมือง ไม่มีอำนาจทางการเมืองเข้ามา 
เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
หรือการออกจากตำแหน่ง ส่งผลทำให้ SSC  
เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
  ในด้านการบริหารงานของ SSC นั้น 
จะมหีวัหนา้สว่นราชการเรยีกวา่ Commissioner 
ได้รับการแต่งตั้งโดย Governor-General in 
Council ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง  
Commissioner คนปัจจุบันคือ Mr. Mark 
Prebble และ SSC ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้าง 
ในการบริหารงานองค์กรออกเป็น ๖ ส่วนงาน 
ได้แก่ 
 ๑. สว่นการบรหิารจดัการประสทิธภิาพ 
การทำงาน (Performance Management 
Branch) รับผิดชอบในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
องค์กร 
  ๒. ส่วนการพัฒนาระบบ (System 
Improvement Branch) รับผิดชอบในการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม  
  ๓. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication 

Technologies Branch) รบัผดิชอบในการพฒันา 
ระบบเครือข่ายภาครัฐ ระบบ e-government  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
ภาครัฐ 
  ๔. สว่นประสทิธภิาพบคุลากร (People 
Capability Branch) รับผิดชอบในการสร้าง 
ภาวะผู้นำให้แก่เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนการออม 
เพือ่การเกษยีณอายขุองเจา้หนา้ทีร่ฐั จดัโครงการ 
ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

  ๕ .  ส่ ว น บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร 
(Corporate Service Branch) รับผิดชอบ 
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดหา 
ทรัพยากรที่จำเป็น และพัฒนาระบบการทำงาน 
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถให้ 
บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ 
  ๖ .  ส่ วนสำนักงานคณะกรรมการ 
(Commissioner’s Office) เป็นหน่วยงาน 
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารภาครัฐ 
  ในด้านภารกิจของ SSC นั้น SSC เป็น 
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการสร้าง 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ  
และเสริมสร้างการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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ชาวนิวซีแลนด์ทั่วประเทศ โดยได้กำหนด 
เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานของรัฐใน ๖ ด้าน 
ได้แก่ 
  ๑. องค์กรในฝัน คือการพัฒนาหน่วยงาน 
ของรัฐไปสู่องค์กรในฝัน เพื่อดึงดูดบุคลากรที่ 
มคีณุภาพใหเ้ขา้มาทำงาน ทำใหเ้กดิการใหบ้รกิาร 
ที่ดีแก่ประชาชน  
  ๒. องค์กรเครือข่าย คือการสร้างและ 
พฒันาเครอืขา่ยเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการใหบ้รกิาร 
แก่ประชาชนทั่วประเทศ 

  ๓. องค์กรที่คุ้มค่า คือการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากที่สุด 
  ๔. องคก์รรว่มประสาน คอืการเสรมิสรา้ง 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
โดยเน้นให้หน่วยงานทุกแห่งทำงานร่วมกัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๕. องค์กรที่เข้าถึงได้ คือการส่งเสริมให้ 
หน่วยงานของรัฐกระจายการบริการอย่างทั่วถึง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง 
  ๖. องค์กรที่เชื่อถือได้ คือการสร้างความ 
ไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ในหนว่ยงานของรฐั โดยพฒันา 
และส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมอย่าง 
จริงจัง 

  นอกจากนี้ SSC ยังเป็น ๑ ใน ๓ องค์กร 
กลางหลั กที่ ร่ วมกับสำนั กนายกรั ฐมนตรี   
(Department of the Prime Minister)
และกรมการคลัง (Treasury) ซึ่งมีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการสร้างผู้นำ ประสานและ 
ตรวจสอบระบบงานภาครั ฐของประเทศ 
นิวซีแลนด์อีกด้วย
  ในด้านการดำเนินงานด้านมาตรฐาน 
จรยิธรรม (Standards of Integrity & Conduct) 
นั้น SSC ได้กำหนดค่านิยมหลักของมาตรฐาน 
จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องนำไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนโยบาย 
และการดำเนินงานของหน่วยงานจะต้อง 
สอดคล้องกับค่านิยมหลักตามที่ได้กำหนดขึ้น 
ดังนี้ 
  ๑. เป็นธรรม หมายถึง การปฏิบัติ 
ต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติ   
การมี ความ เป็นมื ออาชีพและรับผิ ดชอบ 
การให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
และการมุ่งมั่นในการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศนิวซีแลนด์และ
ประชาชนชาวนิวซีแลนด์ 
  ๒. เป็นกลาง หมายถึง การดำรงตน 
ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองเพื่อให้สามารถ 
ทำงานร่วมกับรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาล 
ในอนาคตได้ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร 
โดยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความเชื่อส่วนตัว  
การส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งและ 
เป็นกลาง และการให้เกียรติรัฐบาลปัจจุบัน 
  ๓. รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติตาม 
กฎหมายและเป็นไปตามเป้าประสงค์ การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและตรงกับ 
วตัถปุระสงค ์การใชข้อ้มลูของรฐัอยา่งระมดัระวงั 
และใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น  
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และปฏิบัตงิานให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิภาพ 
ขององค์กร
  ๔. เชือ่ถอืได ้หมายถงึ ความซือ่สตัยส์จุรติ 
การปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ การปฏบิตัิ 
หน้าที่โดยปราศจากผลประโยชน์และความ 
สัมพันธ์ส่วนตัว การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง 
มิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน การไม่รับสิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดความเกรงใจและ 
ถูกครอบงำได้ และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ  
ทั้งที่ เป็นงานและไม่ใช่งานที่อาจกระทบต่อ 
ชื่อเสียงขององค์กรหรือการบริการของภาครัฐ  
ทั้งนี้ SSC ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดย 
พิจารณาจากตัวชี้วัด ๖ ประการ ได้แก่ 
  ๑. หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานจริยธรรม
ตามที่ SSC กำหนดหรือไม่ 
  ๒. หน่วยงานของรัฐมีการส่งเสริม 
มาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ 
  ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำมาตรฐาน 
จริยธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ 
  ๔. ผู้บริหารได้นำมาตรฐานจริยธรรม 
ไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ 
  ๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงผลของ
การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ 
  ๖. เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม  
หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างจริงจังหรือไม่
  กล่าวโดยสรุป เกี่ยวกับภารกิจของ SSC 
จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้กำหนดมาตรฐาน 
จริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้ 
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน โดยที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง 
จะต้องกำหนดนโยบายของตนให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงาน 

ของรัฐอาจจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง 
เป็นการเฉพาะด้วยก็ได้ แต่ต้องมีความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานจริยธรรมตามที่ SSC ได้กำหนดไว้ 
แต่อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ 
ดังกล่าวของ SSC นี้ จะไม่ครอบคลุมถึ ง 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยแต่อย่างใด 

  และหากจะพจิารณาเปรยีบเทยีบเกีย่วกบั 
อำนาจและหน้าที่หรือภารกิจระหว่างของ SSC  
กบัสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของประเทศไทย 
แล้วจะเห็นได้ว่ ามีความเหมือนกันในด้าน 
การเป็นองค์กรอิสระและต้องมีความเป็นกลาง 
ทางการเมือง ซึ่งมีภารกิจในด้านการส่งเสริมและ 
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรม และการกำหนด 
มาตรฐานจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ โดยที่หน่วยงานของรัฐอาจจะ 
กำหนดมาตรฐานจรยิธรรมของตนเองขึน้เปน็การ
เฉพาะดว้ยกไ็ด ้แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของ 
มาตรฐานกลางด้วย และหากจะพิจารณาในด้าน
ความแตกตา่งกจ็ะเหน็ไดว้า่อำนาจและหนา้ทีห่รอื
ภารกจิของ SSC จะไมค่รอบคลมุถงึผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมือง ในขณะที่อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะครอบคลุมถึงผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองด้วย และความแตกต่าง 
อีกประการหนึ่งก็คือ SSC ได้มีการดำเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
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ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่สำหรับผู้ตรวจการ 
แผน่ดนิของไทยยงัไมม่กีารประเมนิผลการปฏบิตัิ 
ตามมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้มคีวามเหน็วา่ในอนาคต 
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรที่จะต้องจัดทำการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
  ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี 
โอกาสไปศึกษาดูงานที่สำนักงาน US Office of 
Government Ethics (OGE) ณ กรุงวอชิงตัน 
ดีซี  โดย OGE ได้มีการก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
Ethics in Government 1978 ซึ่งแต่เดิม 
OGE เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Off ice of the 
Personnel Management เท่านั้น แต่ภายหลัง 
ได้แยกตัวเป็นอิสระเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๙๘๙ 
ตามกฎหมาย Off ice of Government 
Ethics Reauthorization 1988 โดยมีหน้าที่ 
รับผิดชอบหลักในการดำเนินการด้านจริยธรรม 
เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการกระทำทีเ่ปน็การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
ในส่วนของราชการ โดยจะกำหนดมาตรฐานทาง 
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะว่ากิจการของรัฐ 
จะถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  OGE มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน 
จำนวน ๗๕ คน เน้นภารกิจนโยบายในด้าน 
จรยิธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การจดั 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในด้าน 
จริยธรรมให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงาน OGE จะไม่มีอำนาจ
ในการสอบสวนในเรื่องจริยธรรมแต่ประการใด 
ทั้งสิ้น กรณีหากมีการร้องเรียนในเรื่องจริยธรรม
หรอืการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์
OGE ก็จะส่งเรื่องให้ Off ice of the Inspector 

general เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน การลงโทษ 
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระทำ หากฝ่าฝืน 
กฎระเบียบก็อาจถูกลงโทษโดยการเลิกจ้างหรือ 
ไล่ออก แต่หากเป็นเรื่องละเมิดกฎหมายก็จะส่ง 
เรื่องให้หน่วยงานด้านยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ 
ต่อไป
  การบริหารงานของ OGE นั้น จะมี 
ผู้อำนวยการ OGE เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ผู้อำนวยการ 
คนปัจจุบัน คือ Mr. Robert I. Cusick โดย OGE 
ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรโดยแบ่ง 
ออกเป็น ๕ สำนักงานตามภารกิจ คือ
   ๑. Off ice of the Director - OD
   ๒. Off ice of International Assistance 
and Governance Initiatives – OIAGI  มหีนา้ที่ 
รบัผดิชอบในการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ   
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมและต่อต้าน 
การทุจริตในระดับนานาชาติ 
   ๓. Off ice of the General Counselor 
and Legal Policy - OGC & LP มีหน้าที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกรอบงานเกี่ยวกับจริยธรรม 
ภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะกำหนด 
และพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ และกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องการตีความกฎหมายและกฎระเบียบ  
การช่วยเหลือให้คำแนะนำหน่วยงานในการ 
นำนโยบายด้ านจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติ   
การเสนอความเหน็เกีย่วกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบั 
Conflict of interest และจรยิธรรม การประสาน 
ข้อมูลกับสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสภาคองเกรส  
และสำนักงานการจัดการและงบประมาณ 
(Office of Management and Budget)
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นายปราโมทย์  โชติมงคล  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ๔. Office of the Agency Programs 
(OAP) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและให้
บริการกิจกรรมด้านจริยธรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 
ของรฐัในระดบั Federal รวมไปถงึการจดัประชมุ 
สัมมนาประจำปีเกี่ยวกับจริยธรรมภาครัฐใน 
ภาพกว้าง ตลอดจนการจัดประชุมกลุ่มย่อยใน 
ประเด็นเฉพาะตลอดทั้งปี
  ๕. Office of Administration and 
Information Management (OAIM) มีหน้าที ่
รบัผดิชอบการใหบ้รกิารและสนบัสนนุทกุภารกจิ
ของ OGE ในเรื่องเกี่ยวกับ Administration และ 
Information resource Management 

   กล่าวโดยสรุป OGE จะมีภารกิจหลัก 
ในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีประมวล 
จริยธรรมเป็นของตนเอง โดยมีรายละเอียดตาม 
มาตรฐานของ Standard of Ethical Conduct 
for Employees of the Executive Branch 
2002 เป็นอย่างน้อย ซึ่ง Standard of Ethical 
Conduct for Employees of the Executive 
Branch 2002 นี้ จะมีรายละเอียดค่อนข้างยาว 
(๗๘ หน้า) เพราะนอกจากจะเป็นประมวล 
จริยธรรมแล้ว ยังมีการยกตัวอย่างในแต่ละ 
มาตราหรอืแตล่ะหมวดเอาไวด้ว้ย ทัง้นีห้นว่ยงาน 
สามารถมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพิ่มเติมได้ 
ตามความเหมาะสมได้ รวมทั้งมีภารกิจในการให้ 
คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่มีการ 
หารือเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการกระทำที่ 
เปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนอ์กีดว้ย นอกจากนี ้
OGE ยงัมภีารกจิในการสง่เสรมิในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัความเปน็ธรรม ความถกูตอ้งและความโปรง่ใส 
ในหน่วยงานด้วย โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศ 
พนักงานของรัฐนั้นจะต้องมีการอบรมในเรื่องที่ 
เกีย่วกบัจรยิธรรม โดยพนกังานจะตอ้งสอบใหผ้า่น 

มิฉะนั้นจะต้องถูกอบรมอีกและบันทึกไว้ใน 
ทะเบียนประวัติ และ OGE ได้กำหนดแบบฟอร์ม 
Standard form 278 เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชี 
ทรัพย์สินและสถานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งจะไม่ถามแบบเจาะลึกจนเกินไป และ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้
มีการรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ 
มิชอบหรือผิดกฎหมาย
  หากจะพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ 
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจระหว่าง OGE ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกากับสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินของประเทศไทยแล้วจะเห็นว่ามีความ 
เหมือนกันในด้านการส่ง เสริมและปลูกฝัง 
จิตสำนึกด้านจริยธรรม การส่งเสริมให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทมีประมวลจริยธรรม และประมวล 
จริยธรรมของแต่ละหน่วยงานจะต้องอยู่ภายใต้ 
กรอบของมาตรฐานกลางเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้  
ประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานอาจจะมี
รายละเอียดหรือเนื้อหาข้อปลีกย่อยที่เหมาะสม
สำหรับหน่วยงานนั้น ๆ ก็สามารถที่จะกระทำได้ 
และหากจะพิจารณาถึงความแตกต่างก็จะ 
เห็นว่า OGE มีความแตกต่างจากสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. OGE เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การ 
บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลโดยฝ่ายบริหาร
ถึงแม้จะมีการจัดตั้ งขึ้นโดยกฎหมายก็ตาม 
เนื่องจากผู้อำนวยการของ OGE มีที่มาโดยได้
รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
แต่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตาม 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

๑๐
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  ๒. OGE จะไม่มีอำนาจสอบสวนกรณี 
ที่มีการร้องเรียนเรื่องจริยธรรม การกระทำที่ 
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน แต่จะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานด้าน 
ยุติธรรมดำเนินการ กล่าวคือ หน่วยงานไม่มี 
Jurisdiction จะมีเพียงการ share the best 
practice หรือการเสนอแนะระเบียบวิธีการที่ 
ควรจะเป็นในการปฏิบัติเท่านั้น แต่ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินของประเทศไทยนั้นจะมีอำนาจสอบสวน 
เรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมได้ตามรัฐธรรมนูญ 
และสอบสวนเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ได้ตามกฎหมาย 
  ๓. OGE มีภารกิจในด้านนโยบายและ 
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานระดับ  
Federal โดยเน้นเรื่องการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ แตผู่ต้รวจการแผน่ดนิของประเทศไทย 
สามารถดำเนินการด้านจริยธรรมได้ทั้งในส่วน 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในทุกระดับ

 จุลนิติ : จากประสบการณ์การนำ 
แนวความคิดในการกำหนดให้มีมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้บังคับตาม 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ นัน้ ทา่นมคีวามเหน็วา่ยงัมสีภาพปญัหา 
และอุปสรรคในการบังคับใช้ให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมหรือในทางปฏิบัติ อย่างไรบ้าง

 นายปราโมทย์ฯ : แนวความคิดใน 
การกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบักอ่นนัน้ 
มีการบัญญัติไว้ในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ โดยบัญญัติว่า 
  “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง  
จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงเรื่อง 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น ไม่ได้มีการ 
กำหนดหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดมีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว และไม่มีการ 
กำหนดเกีย่วกบักลไกและระบบในการดำเนนิงาน 
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งไม่มีการกำหนดบทลงโทษหรือขั้นตอน 
ในการดำเนนิการหากเกดิการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมดงักลา่ว  
ส่งผลทำให้แนวความคิดในการดำเนินการทาง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ไม่อาจบังคับใช้ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมหรือ 
ในทางปฏิบัติได้

๑๑

รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
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 นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐสภาซึ่งเป็น 
องคก์รทีใ่ชอ้ำนาจนติบิญัญตันิัน้ ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
กไ็ดก้ำหนดไวใ้นมาตรา ๑๙๑ วา่สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภามีอำนาจตราประมวลจริยธรรมของ 
สมาชิกและกรรมาธิการได้ โดยที่ผ่านมาทาง 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ได้มีการดำเนินการ 
ตราประมวลจรยิธรรมดงักลา่วขึน้ ไดแ้ก ่ขอ้บงัคบั 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประมวล 
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามลำดับ ซึ่งตามข้อบังคับว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมฯ หรือประมวลจริยธรรมฯ  
ดังกล่าวได้กำหนดกลไกในการควบคุมให้เป็นไป 
ตามจริยธรรมโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการ  
จริยธรรมวุฒิสภา แล้วแต่กรณี โดยมีประธาน 
ของสภาน้ัน ๆ เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 
  แต่กลไกในการควบคุมให้เป็นไปตาม 
จรยิธรรมดงักลา่วกไ็มไ่ดม้กีารกำหนดบทลงโทษ 
ที่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติไว้ 
แต่ประการใด หากจะมีก็เพียงแต่การกำหนดว่า 
หากสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมฯ หรือประมวลจริยธรรมฯ  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจลงโทษโดยการตักเตือน 
ตำหนิ หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์เท่านั้น  
ซึ่งจากการติดตามการดำเนินการในทางปฏิบัติ 
ท่ีผ่านมาในแต่ละสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แม้จะได้มีการตั้งคณะกรรมการ 
จริยธรรมของแต่ละสภาขึ้น โดยให้กรรมการ 
ดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้มี 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
กต็าม แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้กไ็มไ่ดม้กีารถอืปฏบิตัิ
กันอย่างเคร่งครัดหรือจริงจังแต่อย่างใด

 กลา่วโดยสรปุ สภาพปญัหาและอปุสรรค 
ในการบังคับใช้เก่ียวกับแนวความคิดในการกำหนด 
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ คือปัญหาการขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งปัญหาการขาดกลไก 
และระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
  แต่สำหรับในปัจจุบันแล้ว รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ในหมวด ๑๓ วา่ดว้ยจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๒๘๐ 
ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ 
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ 
ปรบัปรงุประมวลจรยิธรรม และสง่เสรมิใหผู้ด้ำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐได้มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมี 
หน้าที่รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดำเนินการบังคับ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมอีกด้วย ซ่ึงเป็นการ 
แก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีต

 จุลนิติ  :  ตามที่ รั ฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ำหนด 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ 
หรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุง 
ประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืง ขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรฐัมี
จติสำนกึในดา้นจรยิธรรม นัน้ ใครเ่รยีนถามทา่น 
วา่ในปจัจบุนัไดม้กีารดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว 
เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วมากน้อย
เพยีงใด รวมทัง้สภาพปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิ
ขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว 

๑๒



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของตนเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ หรือภายใน ๑ ปี 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้

 นายปราโมทย์ฯ : ในปัจจุบันผู้ตรวจ 
การแผ่นดินได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในเร่ืองดังกล่าวเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แล้ว โดยมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวม 
๒ ด้านหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้
   ด้านที่ ๑ ได้แก่ การเสนอแนะหรือให้ 
คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล 
จริยธรรม 
  เพื่อรองรับและขับเคลื่อนภารกิจด้าน 
จริยธรรมดังกล่าว และเป็นการผลักดันให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ศึกษาเพื่อจัดวางระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
   ๑. หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำประมวล 
จริยธรรมของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ หรือภายใน ๑ ปี ตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจากการที่คณะกรรมการ 
ไดม้มีตดิงักลา่ว ทางสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ผร ๓๔/๑๐๘๘๓ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งสำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับของฝ่าย
บริหารทราบและปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว
  ๒. ในการจัดทำประมวลจริยธรรม 
จะต้องมี “มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม 
หลกั” (Core Value) สำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่ทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภทอย่าง 
ครบถ้วนจำนวน ๙ ประการเป็นอย่างน้อย 
กล่าวคือ
   ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ  
  ๓)  การยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาติ
เหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตนและไมม่ผีลประโยชน์
ทับซ้อน
 ๔)  ก า รยื นหยั ดทำ ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
 ๕)  การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 ๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

๑๓
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  ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีค่านิยมหลัก 
ประการอื่นตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(ถ้ามี) เพิ่มเติมได้อีก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ 
เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ประมวล 
จริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการ 
ดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีขั้นตอนการลงโทษ 
ตามความร้ายแรงของการกระทำด้วย
  ในขณะนี้  ทางผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ทัว่ประเทศ ไดจ้ดัทำประมวลจรยิธรรมของตนเอง 
เกือบครบถ้วนแล้ว โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อให้ประมวล 
จริยธรรมมีองค์ประกอบและเนื้อหาสาระเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน และอยู่ระหว่างการติดตาม  
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่กำลังจัดทำ 
หรือปรับปรุ งประมวลจริยธรรม เพื่อ เร่ ง 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงานที่ จัดทำเสร็จแล้ว 
ทั้ งหมดจะถูก เก็บรวบรวมไว้ที่ ส ำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  
และเป็นฐานข้อมูลด้านจริยธรรมของประเทศ 
ต่อไป
 สำหรับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เอง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและมีหน้าที่ต้อง 
ดำเนินการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้เป็นไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนั้น  
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ระเบียบผู้ตรวจการ 
แผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการ 
แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

  ด้านที่ ๒ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ 
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้
  ๑. การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับ 
มอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดสัมมนา 
ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินการด้าน 
จริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ 
จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน  
  ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ 
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี
กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ 
ประมวลจริยธรรมแต่ยังคงมีข้อสงสัยหรือ 
ข้อขัดข้องในการดำเนินการจัดทำประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและแนะนำ 
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา จนหน่วยงานของรัฐ 
ดังกล่าวสามารถจัดทำประมวลจริยธรรมของ 
ตนเองได้โดยมีแนวทางและมาตรฐานตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด  
   ๓. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
จริยธรรม 

๑๔



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๕

 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมมือ 
กับกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 
จัดโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง “คุณธรรม 
และจริ ย ธ ร รมนำสั ง คมกั บท่ านอาจารย์  
สัญญา ธรรมศักดิ์” โดยเชิญชวนนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเรียงความเข้าประกวด 
เป็นเรียงความที่กล่าวถึงการนำ “ความรู้ 
คูค่ณุธรรมและจรยิธรรม” มาใชใ้นการดำเนนิชวีติ 
ในปัจจุบัน โดยยึดแนวปฏิบัติและหลักธรรม 
คำสอนของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดย 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ 
คุณงามความดีและหลักทางพระพุทธศาสนาที่ 
ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ ์ยดึถอืเพือ่ปฏบิตั ิ
ในการดำรงชีวิต เพื่อปลูกฝังและสอดแทรก 
คณุธรรมและจรยิธรรมใหแ้กเ่ยาวชนไทย และเพือ่ 
ให้เยาวชนนำคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามที่ 
ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ ์ยดึถอืมาปรบัใชก้บั 
ชีวิตของตนและสังคม รวมทั้งเพื่อสร้างเยาวชนที่ 
“มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” ให้เกิดขึ้น 
ในสังคมอันจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของสังคม 
และประเทศชาติต่อไป  
  นอกจากนี ้ผูต้รวจการแผน่ดนิยงัไดร้บัเชญิ 
เปน็วทิยากรในการบรรยายพเิศษในเรือ่งเกีย่วกบั 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และมหาวิทยาลัย 

เป็นต้น รวมทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ยังได้ดำเนินการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ในการจัดทำประมวลจริยธรรม อีกด้วย
  ในส่วนของสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ 
เกิดขึ้นจากการดำเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือ 
ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล 
จริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการ 
จัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วัน 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ในการจัดทำประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังเป็น 
ไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จทันภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
ไว้ได้ ประกอบกับในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้ยังไม่มีแนวทางในการ
ดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้แล้ว  
มีความเห็นว่าการส่งเสริมจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
นั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
และตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนาน ดงันัน้ การทีจ่ะสง่เสรมิ 
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นคงจะเป็นเรื่องที่
กระทำได้ยาก

แต่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐบางแห่ง 
ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน 
ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

นายปราโมทย์  โชติมงคล  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 จุลนิติ : ประเด็นสุดท้ายใคร่ขอให้ 
ท่านได้โปรดแสดงทัศนะอันเป็นบทสรุปหรือ 
กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันามาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม 
รวมทัง้การสรา้งจติสำนกึในดา้นจรยิธรรมใหก้บั
ประชาชนคนไทยโดยภาพรวมต่อไป

 นายปราโมทย์ : การพัฒนามาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยวิธีการบัญญัติ 
ให้มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรม  
รวมทั้งการกำหนดมาตรการและกลไกในการ 
ลงโทษนั้น เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 
เทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิกีาร 
ดงักลา่วกย็งัมคีวามจำเปน็อยูใ่นปจัจบุนั และดว้ย 
เหตุดังกล่าวจึงมีความเห็นว่านอกจากแนวคิด 
ในการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อที่จะกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ควรที่จะ 
มีกลไกหรือมาตรการเสริมอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย  
โดยกลไกหรือมาตรการเสริมดังกล่าวนี้ไม่จำเป็น 
ต้องจำกัดกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัเทา่นัน้ ควรทีจ่ะ 
รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ เช่น การปลูกฝัง 
จิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
หรอืการจดัทำแผนพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม
แห่งชาติ เป็นต้น 
  ทั้งนี้เพราะถ้าหากประชาชนคนไทยทั้ง 
ประเทศต่างมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คงจะ
ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาการแบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายของคนในสังคมดังเช่นในปัจจุบันนี้   
ประการสำคัญเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรมน้ีไม่ใช่เป็น 
เร่ืองการกระทำท่ีผิดหรือไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด  
แต่ เป็นเรื่ องของการกระทำที่ สมควรหรือ 
ไม่สมควร
  ดังน้ัน การปลูกฝังหรือการสร้างจิตสำนึก 
ในด้านจริยธรรมนั้นจึงไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้โดย 

การนั่งอบรมหรือการบอกสอนกันในห้องเรียน 
หรือแม้แต่การเขียนกฎหมายขึ้นมาบังคับให้คน 
ปฏิบัติตามเท่านั้น การปลูกฝังหรือการสร้าง 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมนั้น ต้องมีการปลูกฝัง 
หรอืการสรา้งขึน้โดยการทำใหเ้ขารูส้กึวา่ไมไ่ดถ้กู
บงัคบัใหป้ฏบิตัแิตใ่หเ้ขารูส้กึวา่เรือ่งใดเปน็เรือ่งที่
ดีที่สมควรประพฤติหรือปฏิบัติ และเรื่องใดเป็น 
เรื่องที่ไม่ดีสมควรที่จะละเว้น 
  วิธีการหน่ึงท่ีมีความเห็นว่าน่าจะช่วยปลูกฝัง 
หรือการสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมได้ก็คือ 
การที่ผู้นำองค์กรทุกองค์กรรวมทั้งผู้บริหาร 
ประเทศจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
คนในองคก์รหรอืสงัคมของประเทศดว้ย เพราะถา้ 
หากผูน้ำองคก์รหรอืผูบ้รหิารประเทศไมป่ฏบิตัติน 
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมแล้ว คงจะ 
เปน็เรือ่งยากทีจ่ะทำใหค้นในองคก์รหรอืในสงัคม 
ของประเทศมีจริยธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่ีผ่านมา 
รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกัน 
ประหยัดพลังงาน แต่ก็จะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรี 
หลายคนขบัรถยนตร์าคาแพง ๆ  และการเดนิทาง 
ไปไหนมาไหนในแต่ละคร้ังมักจะมีขบวนรถติดตาม 
เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนในทาง 
ตรงกันข้ามกับนโยบายของรัฐบาลเอง และได้ 
สง่ผลตอ่การใหค้วามรว่มมอืของประชาชนในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
 ถึงแม้วิธีการปลูกฝังหรือการสร้างจิตสำนึก 
ในด้านจริยธรรมด้วยวิธีการดังกล่าวจะไม่มี 
มาตรการและกลไกในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
และไม่มีการกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งจำเป็น 
ที่จะต้องใช้เวลาก็ตาม แต่ถ้าผู้นำองค์กรหรือ 
ผู้บริหารประเทศ ตลอดจนพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
มกีารปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่จีนคนในองคก์ร  
ในประเทศหรือลูกหลานให้การยอมรับและ 
ปฏิบัติตามแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยมี 
คุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืนได้ในอนาคต 
อันใกล้นี้ 

๑๖




