จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ
นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติ ให้รัฐต้องจัด ทามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มีบ ทบั ญญัติเกี่ย วกับ จริ ย ธรรมโดยกาหนดให้ มี การจัด ทาประมวลจริยธรรมเพื่อ เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งในส่วนของข้าราชการพลเรือนมี สานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในฐานะหน่ว ยงานหลั กในการบริห ารงานบุ ค คล เป็นผู้ จัดทาประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนซึ่งได้ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2552 โดยกาหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
รวม 10 ประการ สรุปได้ดังนี้
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจัยเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ โดยรองศาสตราจารย์ศรีสมบัติ
โชคประจั กษ์ ชั ด พบปั ญหาเกี่ ยวกั บจริ ยธรรมในวิ ชาชี พข้ าราชการ ซึ่ ง ประกอบด้ วย 1) ขาดการสนั บสนุ น
งบประมาณอย่างต่อเนื่องสาหรับการดาเนินงานนาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไปปฏิบัติ 2) ข้าราชการ
ขาดความสนใจในการรับรู้และไม่ได้ให้ความสาคัญกับประมวลจริยธรรม 3) การไม่เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและการขาดบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทาผิดจริยธรรม 4) เนื้อหาของประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมาย ทาให้เข้าใจยาก มีความไม่ชัดเจนและซ้าซ้อนกับกฎหมายหลายฉบับ 5) ค่านิยมของข้าราชการรุ่นเก่าที่
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ไม่พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คือ
1. ด้านเนื้อหาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.1 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ควรกาหนดมาตรฐานความผิดจริยธรรมให้
ชัดเจน และจาแนกความผิดให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นาไปปฏิบัติ
1.2 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนควรกาหนดมาตรฐานกลางของมาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้มีสภาพบังคับใช้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปปฏิบัติ
2. ด้านกระบวนการดาเนินงาน
2.1 ควรมีการจัดทากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ชัดเจน เพื่อ ให้
หน่วยงานสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก
2.2 ควรมีกระบวนการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.3 กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างจริงจัง
2.4 ยกย่องและให้ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3. ด้านผู้บริหาร
3.1 ควรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัดจริงจังและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.2 ต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงานส่งเสริมข้าราชการให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างจริงจัง
3.3 มีการจัดหลักสูตรอบรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
3.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและกาหนดให้เป็นตัวชี้วัด
หนึ่งในการพิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
4. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึก
4.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ในการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 สอดแทรกเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการอบรม สัมมนา ประชุมและดูงาน
4.3 จัดหลักสูตรอบรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการเป็นประจาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4.4 นาเสนอผลการปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรมที่ดีของข้าราชการและผลการปฏิบัติที่ไม่ดี
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ
5. ด้านระบบการกากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
5.1 กาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทั้งของข้าราชการและผู้บริหาร นาไปเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล
5.2 ดาเนินการติดตามประเมินผลและนาเสนอผลการประเมินให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ
6. ด้านโครงสร้างการดาเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ชุดเจน
6.1 กาหนดมาตรการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
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6.2 กาหนดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินงาน
ที่เหมาะสม
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้มีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติทาหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะใน
การกาหนดกรอบแนวทางเพื่อการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ บาล ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มี
ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนการรณรงค์ การรวมพลังของเครือข่ายทางสั งคมเพื่อการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน
2. เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามแนวทางการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล และให้มีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 โดยทันที และออกพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2554 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
3. เสนอร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อทาหน้าที่เชิงกลไกในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการจนเกิดประสิทธิผลโดยเร็ว
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
การดาเนินงานพัฒนาด้านจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการควรให้ความสาคัญต่อข้อมูลความรู้จาก
ผลการศึกษาวิจัยและตัวบทกฎหมาย ตลอดจนการกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ และเนื่องจากข้าราชการเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดาเนินตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ข้าราชการทุกคนจึงควรประพฤติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกรอบประมวลจริยธรรมที่กาหนดไว้
ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน พุทธศักราช 2558 ความว่า “งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์และมี
ผู้รับช่วง เพื่อให้งานดาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ บริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควร
ยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสาคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจาก
งานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทา ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุก
อย่างจึงจะดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”
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