
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาะประเดน็ตามความเขาใจ (ของเราเอง) 
 ประเด็นสําคัญของขอนี้ ไดแก 

(2.1) หากไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของจริยธรรมอาจจะ 
ทําใหไมทราบวา การกระทําใด ไมวาจะของตนเองหรือผูอ่ืนก็ตาม เปนการฝาฝน
จริยธรรมอยูหรือไม 
 (2.2) การตักเตือน วากลาว บอกกลาว นาจะเปนวิธีการแรก ๆ ที่จะ
นํามาใชเปนเบื้องตน เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนจริยธรรม หรือใชวิธีการอื่นใด
ที่จะสามารถทําใหผูที่กําลังฝาฝนจริยธรรมไดทราบและหยุดการกระทํานั้น ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสแกผูที่รูเทาไมถึงการณ แตหากเห็นวาเปนการฝาฝนโดยรูอยู
แกใจ มีความจงใจ เจตนา จึงใชวิธีการรายงานตอหัวหนาสวนราชการหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม 
 (2.3) การใหมีหนาที่รายงานการกระทําที่ฝาฝนจริยธรรมนี้มุงหมายใหมี
การสอดสองดูแลซึ่งกันและกันภายในองคกร ดังนั้น จึงมิใชเพียงลําพังผูที่อยูใน
ฐานะใตบั งคับบัญชาเทานั้นที่ จะ ถูกสอดสองดูแลหากแตในทางกลับกัน 
ผูบังคับบัญชาเองก็ตองตกอยูในฐานะที่จะตองถูกสอดสองดูแลจากผูใตบังคับบัญชา 
เชนเดียวกัน 

แอบเจาะประมวลจริยธรรม 

เจาะครั้งที่ 2

ขอ 3 ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่ง 
ที่ถูกตองและเปนธรรม  
 โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(2) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ 
ข า ร าชการมีหน าที่ ต อ ง ร ายงานการฝ าฝนดั งกล าวพร อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน 
 ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตอง
รายงานตอปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของ
หัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

การยึดม่ันในจรยิธรรมยืนหยัด
กระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม



กรณีตัวอยาง 
ภายหลังจากการลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมสําหรับ

ขาราชการใหม นางสาวลีลาวดี ขาราชการนองใหมลาสุดของกรมก็เริ่ม
สงสัยวา พี่ ๆ เพื่อนรวมงานในสํานักที่ตนสังกัดอยูน้ัน กําลังมีพฤติกรรม
ฝาฝนจริยธรรมหรือไม ตั้งแตกลุมพี่ ๆ ผูหญิง (วัยปาของเธอ) ที่มักพา
ชางตัดเสื้อมาวัดตัวและเลือกแบบเสื้อกันตั้งแตบายโมงจนบายสองโมงครึ่ง 
หรือคุณสมหญิง เจาหนาที่บันทึกขอมูลที่มักจะ upload ภาพสินคาเครื่องประดับที่ตนขายขึ้น facebook โดย 
เครื่องคอมพิวเตอรที่พิมพงานทุกเชา และก็มีเพื่อนรวมงานหรือคนอื่น ๆ โทรมาติดตอซื้อขายสินคากันในเวลา
ทํางาน และที่จะทําใหนางสาวลีลาวดีสับสนมากที่สุดเห็นจะเปนผูอํานวยการสํานักของเธอเองที่ใหลูกชายหิ้ว
คอมพิวเตอร notebook ของกรมกลับไปใชทําอะไรไมรูที่บาน 

 เธอไดนําเรื่องที่เธอสงสัยวาจะเปนพฤติกรรมที่เขาขายผิดจริยธรรมไปหารือกับพี่ศักดิ์ เจาหนาที่ของกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม ก็ไดรับคําตอบที่นาสนใจวา “เออนะ ใคร ๆ เขาก็ทํากันแบบนี้มานานจนชินแลวนะโดยเฉพาะเรื่อง 
หารายไดพิเศษนี่ เราก็รูกันวาขาราชการมีรายไดนอย หลาย ๆ คนก็ตองทํามาคาขายกันที่ทํางานอยางนี้แหละ 
แตวาวันนี้เรามีประมวลจริยธรรมแลวนะ เราก็ตองวากันตามที่กําหนดในประมวลนั่นแหละนอง” พูดพลางก็สง
เอกสารประมวลจริยธรรมในขอ 5 ใหลีลาวดีอาน “ประมวลจริยธรรมขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้... (2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย...” แลวเขาก็วา
ตอ “ปา ๆ ที่ใชเวลาราชการไปตัดเสื้อ ทั้ง ๆ ที่จะทําในชวงเวลาพักก็ได คุณสมหญิงใชคอมพิวเตอรหลวง 
กับเวลาราชการขายของสวนตัว สวน ผอ. ก็นําคอมพิวเตอรซึ่งเปนทรัพยากรของหลวงไปใหลูกใชเร่ืองสวนตัว 
ผิดจริยธรรมไหมละเนี่ย” 

“ก็นาจะผิดนะพี่ แลวจะทําอยางไรตอดีละคะ” เธอก็เร่ิมชัดแจงวาสิ่งที่เธอประสบนั้นเปนการผิดจริยธรรม “พี่ก็จะวา
ตามประมวลขอ 3 นะ คือนองจะรายงานตอทานอธิบดีหรือคณะกรรมการไหมจะ” คุณพี่ศักดิ์ถามเธอ เธอก็คิด
วา เออ..ถาเรารายงาน เราจะตายตั้งแตยังไมเกิดไหมหนอ...น่ีก็เพิ่งมาทํางานไมถึง 6 เดือน เอะ.. หรือวาเราจะ
ยืนหยัดในความถูกตองกอนตายดี เอาไงดีหวา... คิดไปคิดมาหลายรอบ พี่ศักดิ์ก็โพลงวา “ในฐานะเจาหนาที่ของกลุมงาน
คุมครองจริยธรรมนะ พี่จะบอกใหทานรองอธิบด ีที่เปนหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของเราตักเตือนคนเหลาน้ัน
กอนแลวกันนะ แลวพี่ฝากเราตามดูตอไปวาคนเหลาน้ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมกันบางหรือเปลานะ”  

“โอ.. ขอบคุณมาก ๆ คะพี่ขา หนูกด like ใน 
facebook ใหพี่ 99 ครั้งไปเลยนะคะ” ลีลาวดีตอบพลาง
โลงใจ “แตพี่ตองรอหนอยนะคะ เพราะหนูจะใช ipad  
กดตอนพักเทีย่ง จะไดไมใชของหลวง ไมใชเวลาราชการคะ อิอิ” 
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