
จรรยา ประมวลจริยธรรมจรรยา ประมวลจริยธรรม  และวินัยข้าราชการและวินัยข้าราชการ    
 

ส ำนักขับเคลื่อนอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของประเทศ 
 

สวัสดีครับมิตรรักแฟน OIE share ฉบับที่แล้วพ่อน้องภูได้เล่ำถึงเรื่องประมวลจริยธรรม โดยได้ทิ้งท้ำยไว้
ด้วยว่ำกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมถือเป็นควำมผิดทำงวินัย ทีนี้หลำย ๆ ท่ำนคงสงสัยว่ำค ำเหล่ำนี้มีควำมหมำย
แตกต่ำงกันอย่ำงไร และส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนแล้วใช้ต่ำงกันหรือไม่ ฉบับนี้พ่อน้องภูจึงขอน ำค ำที่ใกล้เคียงกัน 3 
ค ำมำน ำเสนอเพ่ิมเติม ได้แก่ค ำว่ำ “จรรยำ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้ำรำชกำร” ครับ 

ก่อนอื่นพ่อน้องภูขอเล่ำถึงที่มำที่ไป ของค ำทั้งสำมที่ข้ำรำชกำรต้องเก่ียวข้องก่อนนะครับ ค ำว่ำ จรรยำ และ
ค ำว่ำ วินัย ปรำกฏอยู่ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 25511 โดยค ำว่ำ “จรรยา” ปรำกฏอยู่ใน
หมวด 5 มำตรำ 78 ถึง 79 โดยระบุว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำร
ก ำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร ....” (ให้ควำมส ำคัญไว้ 5 
เรื่อง และให้แต่ละหน่วยงำนก ำหนดหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เหมำะสมกับวิชำชีพและหน่วยงำนของตนเอง ) และ “ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิ ใช่เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน น ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ”  

ส่วนค ำว่ำ “วินัย” ปรำกฏอยู่ในหมวด 6 และหมวด 7 อำทิ มำตรำ 80 “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้อง
รักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” มำตรำ 82 “ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ ....” (รวม 11 ข้อ) มำตรำ 83 “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ต้องไม่กระท ำกำรใดอันเป็นข้อห้ำม ดังต่อไปนี้….” (รวม 10 ข้อ) มำตรำ 88 “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิด
วินัย จะต้องได้รับโทษทำงวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตำมท่ีบัญญัติไว้...” 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ จรรยำ เป็นเรื่องของสิ่งที่ข้ำรำชกำร “ควรท ำ” เพ่ือที่จะได้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี กำรไม่
ปฏิบัติตำมจรรยำ เป็นแค่กำรตักเตือน มีผลต่อกำรเลื่อนเงินเดือน หรือกำรน ำไปพัฒนำ แต่ไม่ต้องรับโทษทำงวินัย 
ในขณะที ่วินัย เป็นเรื่องของ “ต้องท ำ” คือ หำกไม่ท ำตำม ถือเป็นควำมผิดทำงวินัย และจะต้องได้รับโทษทำงวินัย 

 
ทีนี้ท่ำนผู้อ่ำนคงสงสัยว่ำ แล้ว “ประมวลจริยธรรม” ล่ะ มีมำท ำไมอีก มีแค่จรรยำกับวินัยนี่ยังไม่เพียงพอ

อีกหรือ? พ่อน้องภูขอวิสัชณำว่ำ ถึงแม้ประมวลจริยธรรม จะได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยหลังจำก พ.ร.บ. 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน คือประกำศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552 ในขณะที่ พ.ร.บ.ฯ ประกำศเมื่อวันที่ 25 

                                                           
1 ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนหน้ำ คือ พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2535 ปรำกฏไว้

เพียงเรื่อง วินัยและกำรรักษำวินัย ในหมวด 4 เท่ำนั้น ยังไมป่รำกฏเร่ืองจรรยำข้ำรำชกำร 



มกรำคม 2551 แต่เป็นประกำศท่ีด ำเนินกำรตำมสิ่งที่มำก่อนครับ นั่นคือออกตำม รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ในหมวด 
13 จริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเฉพำะในมำตรำ 279 ที่ระบุว่ำ “มำตรฐำน
ทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมประมวล
จริยธรรมที่ก ำหนดขึ้น... กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำ
ผิดทำงวินัย... กำรพิจำรณำ สรรหำ กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคล... กำรใช้อ ำนำจรัฐ รวมทั้งกำรโยกย้ำย กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน และกำรลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมและค ำนึงถึงพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่ำวด้วย”  

ซึ่งเสมือนหนึ่งว่ำรัฐธรรมนูญปี 2550 มีเรื่องประมวลจริยธรรมขึ้นมำเพ่ือให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (รวมถึงข้ำรำชกำรพลเรือน) ต้องมีกำรประพฤติตนเป็นที่ไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน จึง
ก ำหนดให้มีประมวลจริยธรรมขึ้นเพ่ิมเติมจำกเดิมที่มีเพียงกำรก ำหนดเรื่องวินัยเท่ำนั้น และต่อมำ พ .ร.บ. ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน จึงได้ก ำหนดให้มีเรื่องจรรยำขึ้นเพ่ิมเติม ทีนี้ จรรยำข้ำรำชกำรกับประมวลจริยธรรม จะมีควำม
เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร พ่อน้องภูขอเอำสำระของแต่ละค ำมำเสนอ ดังนี้ครับ 

ค ำส ำคัญ จรรยำข้ำรำชกำร2 5 เรื่อง ประมวลจริยธรรม 10 ข้อ (ข้ำรำชกำรต้อง...) 
ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่

ถูกต้อง 
ยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำม
รับผิดชอบ 

- 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

มีจิตส ำนึกท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

ไม่เลือกปฏิบัติ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 

ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม  เป็นกลำงทำงกำร
เมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำน
แห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด 

ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม 

- แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน 
 

ไม่แสวงประโยชน์ 
ที่มิชอบ 

- ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

เคำรพกฎหมำย - เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ 

ไม่บิดเบือนข้อมูล - ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่น
ช้ำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือ

                                                           
2 ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ มี 5 เร่ือง ส่วนของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีเพิ่มเติมอีก 2 เร่ือง ได้แก่ 

กำรเคำรพบุคคลและองค์กร  และกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   



ค ำส ำคัญ จรรยำข้ำรำชกำร2 5 เรื่อง ประมวลจริยธรรม 10 ข้อ (ข้ำรำชกำรต้อง...) 
กำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ยึดมั่นประชำธิปไตย - ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ซึ่งถ้ำดูจำกตรงนี้จะเห็นได้ว่ำ ประมวลจริยธรรมมำคลุมจรรยำข้ำรำชกำรได้เกือบพอดี สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำก
เดิมที่กำรไม่ประพฤติตำมจรรยำไม่ใช่ควำมผิดทำงวินัย แต่ทีนี้เมื่อกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมถือเป็นควำมผิดทำง
วินัยด้วย ดังนั้นกำรไม่ประพฤติตำมจรรยำ (หลัก 5 ข้อ ที่ไม่ใช่จรรยำเฉพำะของแต่ละส่วนรำชกำร) จึงกลำยเป็น
ควำมผิดทำงวินัยไปโดยปริยำย (อำจจะยกเว้นข้อควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ แต่อย่ำลืมนะครับว่ำกำร 
“ไม่สุจริต” ก็อำจเท่ำกับ “ทุจริต” ซึ่งเป็นควำมผิดทำงวินัยร้ำยแรงด้วยซ้ ำ) 

เพ่ือให้บทควำมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอยกข้อควำมของท่ำนประวีณ ณ นคร อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524 ซึ่งได้ให้ควำมเห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง จรรยำ ประมวล
จริยธรรม และวินัย ไว้อย่ำงน่ำสนใจ ได้แก่3 “เมื่อเห็นรูปของจริยธรรม ซึ่งมีหลำยรูปที่ใช้ส ำหรับข้ำรำชกำร คือ 
จรรยำ วินัย และประมวลจริยธรรม อำจมีข้อสงสัยว่ำ ท ำไมจึงต้องมีหลำยรูป มีจรรยำ วินัย หรือ ประมวลจริยธรรม 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียวไม่พอหรือ? ถ้ำจะตอบอย่ำงก ำปั้นทุบดิน อำจตอบว่ำ ก็กฎหมายบัญญัติให้มีทั้ง
จรรยำ วินัย และประมวลจริยธรรม จึงต้องมีทั้ง 3 รูป คือ พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน บัญญัติให้มี จรรยำ 
และ วินัย รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรม ตอบอย่ำงว่ำ ก็ถูก แต่ถูกเพียง 50%”  

“ถ้ำจะให้ถูกสัก ๗๐% ต้องบอก เหตุผลว่ำ ท ำไมกฎหมำยจึงบัญญัติให้มีทั้งจรรยำ วินัยและประมวล
จริยธรรม เหตุผลที่ต้องมีทั้งจรรยำ วินัยและประมวลจริยธรรม เพรำะมีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียวไม่กระชับ
พอที่จะรักษำพฤติกรรมที่ดีของข้ำรำชกำรได้ เปรียบเหมือนกำรแต่งกำยไปในงำนพิธี ต้องใส่ทั้งเสื้อกล้ำม เสื้อเชิ้ต 
และเสื้อนอก ถ้ำใส่แต่เสื้อนอกตัวเดียวจะมีช่องโหว่ให้เห็นร่ำงกำยและป้องกันลมไม่ได้ เปรียบเหมือนมีแต่วินัยอย่ำง
เดียว จะมีช่องโหว่ให้หลบเลี่ยงได้มำก เพรำะข้อก ำหนดวินัยก ำหนดไว้กว้ำง ๆ ท ำให้ตีควำมหลบเลี่ยงได้ เช่นวินัย
ก ำหนดว่ำ “กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง” อย่ำงไรคือ “ชั่ว” 
อย่ำงไร คือ “ร้ำยแรง” อยู่ในดุลพินิจของผู้พิจำรณำแต่ละคน จึงเลี่ยงกันก็ได้ แกล้งกันก็ได้ ช่วยกันก็ได้ ไม่ศักดิ์สิทธิ์
พอในกำรควบคุมพฤติกรรมของข้ำรำชกำร  

ถ้ำใส่แต่เสื้อเชิ้ต ตัวเดียวจะไม่มีอะไรซับเหงื่อ เหงื่อยังออกมำเปื้อนเสื้อเชิ้ตให้เห็นอยู่ เปรียบเหมือนมีแต่
ประมวลจริยธรรม อย่ำงเดียว ไม่พอที่จะควบคุมจิตส ำนึก คนก็ยังฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมอยู่ จึงต้องมีจรรยำไว้
ควบคุมจิตส ำนึกของข้ำรำชกำร ผู้รับรำชกำรซึ่งเป็นกำรประกอบวิชำชีพอย่ำงหนึ่งด้วย อีกเหตุผลหนึ่ง กำรกระท ำผิด
ประมวลจริยธรรมไม่เป็นควำมผิดร้ำยแรง ลงโทษไล่ออก ปลดออกไม่ได้ จึงต้องมีวินัยก ำกับอยู่อีกชั้นหนึ่งเพ่ือให้
เข้มแข็ง ศักดิ์สิทธิ์เพียงพอโดยไล่ออก ปลดออกได้  

ถ้ำใส่แต่เสื้อกล้ำมตัวเดียวไม่มิดชิดพอที่จะปกคลุมร่ำงกำย เปรียบเหมือนมีแต่จรรยำ จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขึงขัง 
เข้มแข็งพอที่จะควบคุมพฤติกรรมของข้ำรำชกำร เพรำะมำตรกำรบังคับใช้จรรยำ เป็นเพียงมำตรกำรแก้ไข 
(Correction) ไม่ใช่มำตรกำรลงโทษ (Punishment) อย่ำงวินัย จึงต้องมีทั้งจรรยำ วินัยและประมวลจริยธรรม” 

                                                           
3 เอกสำรประกอบค ำบรรยำย เร่ือง ปรัชญำ และแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม โดย นำยประวณี ณ นคร  ในกำรสัมมนำ

คณะกรรมกำรจริยธรรม เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2555 



 
“ถ้าจะตอบให้ได้คะแนนถึง ๙๐% ต้องอ้ำงความจ าเป็น ด้วยว่ำ จ ำเป็นอย่ำงไร จึงต้องมีทั้งจรรยำ 

วินัยและประมวลจริยธรรม ควำมจ ำเป็นที่ต้องมีต้องทั้งจรรยำ วินัยและประมวลจริยธรรม เพรำะมีเพียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือแม้มี 2 อย่ำง จะไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะรักษาพฤติกรรมที่ดีของข้าราชการ เปรียบเหมือนการ
กรองน  าสกปรกให้สะอาด ซึ่งต้องกรองถึง ๓ ชั น คือ ขั้นที่ ๑ กรองด้วยตะแกรง เอำขยะออก เหมือนใช้วินัย 
กรองหยำบ ๆ ขั้นที่ ๒ กรองด้วยผ้ำ เอำฝุ่นและตะกอนออก เหมือนใช้ประมวลจริยธรรม กรองละเอียด ให้ปลอด
กำรเบี่ยงเบน ขั้นที่ ๓ กรองด้วยหม้อกรอง ให้ใสสะอำด เหมือนใช้จรรยำ ก ำกับจิตส ำนึกให้ประพฤติดี” 

“ถ้าจะตอบให้ได้คะแนน ๑๐๐% ต้องเพ่ิมเหตุผลอีกประกำรหนึ่ง คือ จรรยำ ใช้ส ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพ วินัย ใช้ส ำหรับคนท ำงำน ประมวลจริยธรรม ใช้ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ข้าราชการ เป็นทั ง ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งต้องมีจรรยำควบคุม คนท างาน ซึ่งต้องมีวินัยควบคุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องมีประมวลจริยธรรม
ควบคุม ข้ำรำชกำรจึงต้องรักษำท้ังจรรยำ วินัย และประมวลจริยธรรม” 

อ่ำนมำถึงตอนนี้ พ่อน้องภูคิดว่ำท่ำนผู้อ่ำนคงพอเห็นภำพคร่ำว ๆ ของ จรรยำ จริยธรรม และวินัยของ
ข้ำรำชกำรแล้ว ซึ่งแม้จะมีบำงหัวข้อภำยใต้คล้ำยคลึงกัน แต่ก็เพ่ือประกอบเสริมสร้ำงกันให้ เป็นข้ำรำชกำรที่ดี  
มีเกียรติและศักดิ์ศรี สมควำมต้องกำรของประชำชน อ่ะ อ่ำนไปอ่ำนมำ พ่อน้องภูยังพูดเกี่ยวกับเรื่องวินัยน้อยไป
หน่อย ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องส ำคัญและถูกพูดถึงทั้งในจรรยำ และประมวลจริยธรรม ... แต่เนื่องจำกหน้ำกระดำษหมด
ลงอีกแล้ว ในตอนต่อไป พ่อน้องภูขอน ำเรื่องเกี่ยวกับวินัย บทลงโทษทำงวินัย และตัวอย่ำงที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
ควำมผิดทำงวินัยมำเสนอ อย่ำเพ่ิงเบื่อกันนะครับ ส ำหรับตอนนี้ ... สวัสดีครับ 

 

 


