
 

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการจริยธรรม และประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรม    
 

ส านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 

สวัสดีครับมิตรรักแฟน OIE share ด้วยพ่อน้องภูได้รับการประสานจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานฯ ว่าพ่อน้องภูได้รับการคัดเลือกให้เป็น “กรรมการจริยธรรม” ประจ าส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อีก
ครั้ง เป็นสมัยที่ 2 จึงอยากขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการจริยธรรม และประมวลจริยธรรมให้ท่านผู้อ่านรับฟังสัก
นิดครับ  

ท่านผู้อ่านเคยได้ยินค าว่า “ประมวลจริยธรรม” มาก่อนไหมครับ ถ้าไม่เคยไม่ต้องแปลกใจครับ จาก
รายงานการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน1 (ส ารวจผลการ
ด าเนินการปี พ.ศ. 2557) แบ่งเป็น การส ารวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการ และ ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว่า ข้าราชการ ร้อยละ 88.06 ทราบว่ามีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยช่องทางการรับรู้หลัก ได้แก่ การ
ประชุม/สัมมนา/อบรม อินทราเน็ต และคู่มือ ตามล าดับ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.40) ไม่รู้ว่ามี
ประมวลจริยธรรมดังกล่าว แต่สิ่งที่ทั้งสองกลุ่มมีความเข้าใจใกล้เคียงกัน คือ ทั้งข้าราชการที่ได้รับการส ารวจและ
ประชาชนต่างเห็นว่าข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ และเสียสละ และข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้   

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2 ที่อ้างถึงข้างต้น ออกตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ3 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น ซึ่งต่อมาประมวลฯ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วยเนื้อหาใน 5 ส่วน คือ ค าปรารถ เป็นการ
แสดงวัตถุประสงค์ และค่านิยมหลัก 9 ประการ หมวดที่ 1 บททั่วไป แสดงถึงเวลาบังคับใช้ (90 วันนับจากวันออก
ประกาศ) และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นการขยายค่านิยมหลักเพ่ือให้
ข้าราชการยึดเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ และการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัย หมวดที่ 3 กลไกและระบบการ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรม แสดงถึงองค์กรคุ้มครองจริยธรรม และระบบการบังคับใช้ และบทเฉพาะกาล ที่ก ากับให้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประมวล
จริยธรรมมีผลใช้บังคับ และเมื่อครบหนึ่งปี ให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดให้มีการประเมินการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้
เหมาะสม 

 

 

                                                           
1 การประเมินและตดิตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เข้าถึงที่

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Ethics/Article/final_report_2015.pdf 
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง  

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 
3 “ข้าราชการ” ตามประมวลฯ หมายรวมถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 
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โดยค าว่า “คณะกรรมการจริยธรรม” ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 ข้อที่ 14 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ
ขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มีประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 6 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ
เลือกกันเองให้เหลือ 2 คน 2) ข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการ จ านวน 2 คน (ของพ่อน้องภูอยู่ในกลุ่มนี้) และ 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ 2 คน และให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (คือข้าราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง) เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  

ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ จ านวน 9 ข้อ ตามข้อ 15 แห่งประมวลจริยธรรมฯ อาทิ 
ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ สอดส่องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ (หากสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ) และ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรม (ก่อนส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. พิจารณาต่อ)  

นอกจากนี้ในประมวลจริยธรรม ในข้อ 17 ยังก าหนดให้มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้น โดยขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ส่งเสริม และติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมแล้ว ยังมีหน้าที่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม ซึ่งอาจจะมีผู้ร้องเรียนกับกลุ่มงานฯ 
โดยตรง หรือมีผู้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรม หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้
กลุ่มงานฯ พิจารณา 
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ซึ่ ง
ความคืบหน้าการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น พ่อน้องภูค้นไปค้นมาก็พบว่าจาก
การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรม ระดับกระทรวง ประจ าปี 2558 (กระทรวงอุตสาหกรรม) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร4 พบว่ากระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นมีการ
จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแล้ว 7 ส่วนราชการ (อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 1 ส่วนราชการ คือ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) และมีอัตราก าลังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเฉลี่ย 5-6 คน (มากสุดคือกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ 14 คน และน้อยสุดคือ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 คน) โดยมี 5 ส่วนราชการที่ยังไม่จัด
ประชุม (เข้าใจว่าหน่วยงานของพ่อน้องภูน่าจะเป็น 1 ใน 5) โดยข้อร้องเรียนที่พบในกระทรวงอุตสาหกรรมมีด้วยกัน 
4 เรื่อง คือ 1) การจงใจฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ละเว้น กฎข้อบังคับ 2) ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ราชการ 3) ใช้
เวลาหรือทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ 4) การเรียกรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ 

ทั้งนี้แม้การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจะถือเป็นความผิดทางวินัยก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเมื่อข้าราชการพบ
เห็นการประพฤติผิดทางประมวลจริยธรรมก็อาจจะเฉย ๆ ไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ 
ก็เนื่องด้วยอาจจะกลัวเดือดร้อน (ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการดูแล) ไม่อยากสร้างศัตรู หรืออาจคิดว่าบางเรื่องเป็นเรื่อง
ปกติท่ีใคร ๆ ก็ท ากัน หรือบางทีอาจจะเห็นว่าส่วนราชการ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาก็มิได้เอาจริงเอาจังกับเรื่อง ๆ 
นี้ จึงไม่อยากยุ่งเท่าใดนัก 

พ่อน้องภูอยากจะขอเล่าถึงจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อต่อ .. แต่เหลือบมองหน้ากระดาษแล้ว เอา
เป็นต้องไปว่าต่อในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ และเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเพ่ิมขึ้น ตอนต่อไปพ่อน้องภูจะขอ
เล่าถึงค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันด้วย อย่างจรรยาข้าราชการ และวินัยข้าราชการว่าต่างจากประมวลจริยธรรม
อย่างไร ส าหรับตอนนี้ ... สวัสดีครับ 

                                                           
4  รายงานการประเมินผลและตดิตามผลการปฏิบัตติามประมวลข้าราชการพลเรือน ปี 2557  โดย นางสุทธิลักษณ์   

เอ้ือจิตถาวร ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาข้าราชการพลเรือน รายละเอียดดูใน 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Ethics/Ethics%20Committee%2058/1/Report-1.pdf 


