
 
 
 
 

   การยึดมั่นในจริยธรรมและ 
ยืนหยัดกระทําในสิง่ท่ีถกูต้องและเป็นธรรม  

ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม  โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
ต้องไม่กระทําการดังกล่าว หรือหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุดกระทําการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทํานั้น 
ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทําการนั้นมิได้ 

  เจาะประเด็นตามความเข้าใจ (ของเราเอง) ประเด็นสําคัญของข้อน้ี ได้แก่ 

  (1.1) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรม

น้ี การวางตนเช่นน้ีได้จะต้องรู้และเข้าใจในความหมายของจริยธรรมแต่ละเรื่องหรือแต่ละข้ออย่างถูกต้องชัดเจน 

เน่ืองจากประมวลจริยธรรมแต่ละเร่ืองมีพื้นฐานมาจากการกําหนดโดยอิงธรรมหรือคุณธรรม จึงเป็นส่ิงที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แต่ละคนจะต้องให้ความสําคัญในธรรมหรือคําสั่งสอนในศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นที่เข้าใจและ

ยอมรับว่าคําสอนของทุกศาสนามุ่งสอนแต่ส่ิงที่ดีงาม การที่สามารถจะเข้าใจในคําสอนเรื่องคุณธรรมมากเท่าใด 

จะทําให้เกิดความชัดเจนในการตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําตามจริยธรรมมากเท่าน้ัน น่ันคือมีข้อมูลที่เป็นความรู้ 

ที่จะทําให้ต้องเลือกว่าจะกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามจริยธรรมหรือจะเลี่ยงไม่ทําตาม ข้อน้ีต้องเริ่มจากการตรงต่อ

ตนเองเป็นเบื้องต้นที่จะวินิจฉัยการกระทําของตน 

  (1.2) การที่จะต้องไม่กระทําการใด ๆ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําน้ัน ๆ อาจขัด

ประมวลจริยธรรม หรือถ้ากําลังกระทําการดังกล่าวอยู่ ก็ต้องหยุดกระทําการนั้น ๆ ต้องอาศัยระดับของความ

สํานึกและความละอายของบุคคลน้ันเป็นสําคัญ การกระทําหลายเรื่องที่อาจเข้าลักษณะรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

การเปิดช่องทางหรือมีกลไกที่จะให้มีการทักท้วงซึ่งกันและกันได้ต้ังแต่เบื้องต้นจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรถือ

เป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําที่ล่วงเลยต่อไปจนกระทั่งสําเร็จเป็นการกระทําที่ขัดต่อจริยธรรม  

การที่สามารถหยุดกระทําการที่ขัดต่อจริยธรรมได้ควรได้รับการยอมรับในความกล้าหาญพร้อมทั้งให้โอกาส 

ที่จะแก้ไขปรับปรุงตน 
 

แอบเจาะ 
ประมวลจริยธรรม 

เจาะครัง้ที่ 1 



 
 

 ในที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ประธานได้สอบถามผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรว่า  
ในปีที่ ผ่ านมามีสถาบันหลายแห่งที่ จัดการฝึกอบรมเพิ่ม
สมรรถนะต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องการหลายหลักสูตร แต่ได้รับ
ทราบจากบุคลากรว่าไม่มีการแจ้งเวียนเรื่องนี้ให้ทราบหรือสมัคร
แต่อย่างใด  

 นาย ก. ซึ่งเป็นผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรได้
ชี้แจงว่า หลักสูตรที่สถาบันต่าง ๆ เสนอมานั้นมีค่าใช้จ่ายสูง 
ไม่เหมาะกับสถานการณ์ทางงบประมาณในปีก่อนที่หน่วยงาน
ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรจํานวนน้อยมาก เขาจึง
เลือกแจ้งเวียนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ํา ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเข้าอบรม อีกประการหนึ่ง 
บุคลากรส่วนใหญ่มักจะสมัครไปอบรมในหลักสูตรระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังไม่เคยมีการประเมินที่ชัดเจนว่า 
ผลที่ได้รับจากการอบรมนั้นคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  

 นาย ข. ผู้อํานวยการสํานักได้กล่าวค้านว่า การกระทําของนาย ก. น้ันขัดต่อประมวลจริยธรรมข้อ 4 (3) 
เพราะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการใช้ดุลพินิจที่มีอคติว่าบุคลากรส่วนใหญ่มักจะสมัครไปอบรมในหลักสูตร
ระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรแจ้งให้บุคลากรทราบเฉพาะหลักสูตรที่มีระยะสั้นและ
ค่าใช้จ่ายตํ่า ทั้ง ๆ ที่หน้าที่ของนาย ก. จะต้องมองผลประโยชน์ของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสําคัญขององค์กรเป็นหลัก  

 นาย ก. แย้งว่า การตัดสินใจของเขาเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้อ 5 เพราะเขายึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติคือภาษีของประชาชนที่มาเป็นงบประมาณของหน่วยงานเป็นหลัก เพราะถ้าหาก
งบประมาณมีเพียงพอ เขาก็จะแจ้งเวียนทุกหลักสูตร แต่ในปีน้ีหน่วยงานก็ประสบกับปัญหาด้านงบประมาณอีก 
เขาจึงเสนอต่อที่ประชุมให้ใช้หลักการเดียวกับที่เขาได้ดําเนินการในปีที่แล้วในการแจ้งเวียนหลักสูตรการฝึกอบรม
ในปีน้ีด้วย 

 หากท่านเป็นประธานการประชุมในครั้งน้ีก็คงปวดหัวไม่ใช่น้อย และที่ผ่านมาในอดีตท่านอาจแก้ไขปัญหา
ได้หลายแบบ เช่น การใช้อํานาจของท่านในฐานะกํากับดูแลงานพัฒนาบุคลากรสั่งการให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่วันนี้ในเมื่อมีการทักท้วงว่าการกระทําของนาย ก. ขัดประมวลจริยธรรมแล้ว ท่านจะต้องแนะนําให้นาย ก.  
ทําตามหลักของประมวลจริยธรรมข้อ 3 (1) “ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของข้าราชการอาจ
ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทําการดังกล่าว หรือหากกําลังกระทําการดังกล่าวต้องหยุดกระทําการ
และส่งเร่ืองให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย” และรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการต่อไป  
 

 

กรณีตัวอย่าง 
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