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การบรรยายเรื่อง “ไขข้อข้องใจ ทาอย่างไรเมื่อพบหรือสงสัยว่าฝ่าฝืนจริยธรรม”
โดย นายสุวรรณ ชนะสงคราม
ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ.
และกรรมการจริยธรรมประจาสานักงาน ก.พ.
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรม
เรื่อง “เดินหน้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ข้าราชการไทยใสสะอาดด้วยจริยธรรม”

สาหรับวันนี้ ผมเข้าใจว่าขณะนี้มีทั้งผู้ที่เป็นประธานกรรมการจริยธรรม กรรมการจริยธรรม
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คือหัวข้อที่ทางฝ่ายจัดการสัมมนาให้ผมมาพูดในวันนี้ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ว่าทาอย่างไรเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมในส่วนราชการ ต้องขอทาความเข้าใจนิดหนึ่ง
ว่าคาว่าผิดจริยธรรมนี้จะไม่ใช้ เพราะจริยธรรมนั้นไม่มีคาว่าผิดหรือถูกครับ มีแต่คาว่าฝ่ าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืน
นะครับ
ทีนี้ ถ ามว่ า ในฐานะที่ ท่า นทั้ ง หลายเป็ น คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าส่ ว นราชการหรื อ
บางท่านเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ ภาระหน้าที่ของท่านคือต้องสอดส่อง
ดูแลให้ข้าราชการในกรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหรือสม่าเสมอ
ทีนี้ถามว่าเมื่อท่านอยู่ในคณะกรรมการจริยธรรมพบเห็นการกระทาผิดหรือสงสัยว่ามี
ข้าราชการคนหนึ่งในกรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมท่านจะทาอย่างไร ผมเรียนอย่างนี้ว่า
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล เมื่อมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมมีอยู่ ๔ คนครับ คือ ๑) ตัวข้าราชการ
๒) หัวหน้าส่วนราชการ คือท่านอธิบดี เลขาธิการ ปลัดกระทรวง ๓) คณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ ๔) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ บุคคลเหล่านี้จะได้พบเห็นหรือรู้เห็นหรือ
สงสัยว่าคนในกรมในส่วนราชการที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ก็คือ มีอยู่ ๔ คนเท่านั้นเองครับ ที่ต้องช่วยกันดูแล สอดส่อง กากับให้ทุกคนในส่วนราชการนั้นประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดไว้ ๑๒ ข้อนะครับ

บทบาทของข้าราชการเมื่อพบการฝ่าฝืนจริยธรรม
ที นี้ ค าถามตั้ ง ไปว่ า ท าอย่ า งไรเมื่ อ พบเห็ น นะครั บ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ตั ว ข้ า ราชการก่ อ นนะครั บ
ตัว ข้ าราชการทุกคนในส่ ว นราชการต้อ งช่ว ยกั นดู แลให้ ทุ กคนประพฤติ ปฏิ บัติต ามประมวลจริ ยธรรม
(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๓(๒) “เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน”) ข้อนี้เป็นที่สงสัยกันมากในการประชุม อ.ก.พ.วินัยฯ (อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและ
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การออกจากราชการ) คือท่านประวีณ ฯ (นายประวีณ ณ นคร) ท่านเป็นประธาน ก็เคยคิดกันว่าจะต้อง
เสนอแก้ไขข้อนี้ เพราะว่าเขียนไปแล้วนั้นเหมือนยุให้คนจับผิดกัน คือให้ทุกคนคอยดูแลตรงนี้ แต่ในความ
เป็ น จริ ง จุ ด มุ่ ง หมายของประมวลที่ เ ขี ย นเอาไว้ นั้ น ไม่ ไ ด้ มุ่ ง หมายให้ จั บ ผิ ด ครั บ ให้ ทุ ก คนช่ ว ยกั น
ประคับประคองดูแลให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติ ตักเตือนกันว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร ข้อดีก็มี ข้อเสีย
ก็มี ทีนี้ อ.ก.พ. วินัยฯ ที่ท่านประวีณเป็นประธานผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่ง ใน อ.ก.พ. วินัยฯ เสนอว่าต้อง
แก้ไขข้อนี้ แต่ที่ ก.พ. มี อ.ก.พ. อีกคณะหนึ่งซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้ คือ อ.ก.พ. จริยธรรมฯ (อ.ก.พ.
วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด) มีอดีตเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน เขาเห็นว่า
อันนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่ให้ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานช่วยกันดูแลประคับประคองให้ทุกคนทาตามประมวล
จริยธรรมที่กาหนดไว้ และในที่สุด อ.ก.พ.จริยธรรฯ ก็มีมติว่าไม่ต้องแก้ ยังมีเหตุผล ยังใช้ได้อยู่ ดังนั้นใน
ประมวลจริยธรรมก็เลยยังมีข้อนี้อยู่เพราะยังไม่ได้แก้ นั่นก็หมายความว่าข้าราชการทุกคนในหน่วยงานต้อง
คอยดูแลกันเอง ให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ถ้าพบว่าฝ่าฝื น หรื อสงสั ย ว่าคนใดคนหนึ่งฝ่ าฝื นจะทาอย่างไรตามคาถามที่ตั้งไว้ ประมวล
จริยธรรมฯ ก็เขียนเอาไว้แล้วตามข้อ ๓ (๒) ว่าถ้าทางการพบเห็นเพื่อนประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ต้องรายงานเป็นหนังสือต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริ ยธรรมประจาส่วนราชการ คาว่า
“และ” แปลว่าอะไร ท่านจะรายงานทั้ง ๒ ส่วนก็ได้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่ที่พูดคือต้องรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการอย่างเดียวก็พอหรือจะรายงานไปที่คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการก็ได้ ให้
เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนเพื่อช่วยกันดูแลให้ทุกคนในหน่วยงานนั้นประพฤติ ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ คือคาตอบว่าทาอย่างไร
ทีนี้ข้าราชการมีอยู่ข้อหนึ่งอยู่ในข้อ ๓ เหมือนกัน คือ ข้อ ๓ (๔) ตามประมวลจริยธรรมฯ
ข้าราชการที่เข้าไปประชุมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ อยู่ ในที่ประชุมคณะต่าง ๆ พบเห็นว่าในที่ประชุมมี
มติซึ่งเป็น การฝ่าฝื นประมวลจริย ธรรม ข้าราชการผู้ นั้นต้องทักท้ว งและต้องให้บันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมว่าทาอย่างนี้ฝ่าฝืนจริยธรรม นี้เป็นหน้าที่ เมื่อบันทึกแล้วจะต้องมารายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหรือคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย อันนี้เป็นบุคคลแรก
นี้คือบุคคลแรก ท่านไปดูรายละเอียดได้ในข้อ ๓ (๒), (๔) ในประมวลจริยธรรมฯ

บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อพบมีการฝ่าฝืนจริยธรรม
ทีนี้บุคคลต่อไปที่มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ก็คือ คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ในตอนนี้ คือ
การสอดส่องดูแลให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสานักงานนั้นประพฤติตามประมวลฯ เป็นหน้าที่อย่าง
หนึ่งที่กาหนดไว้ ในทีนี้ปัญหาถามว่า ถ้าท่านพบหรือสงสัยว่าคนในหน่วยงานนั้นฝ่าฝื นจริยธรรมจะทา
อย่างไร ก็มีหลายกรมแล้วที่เข้าใจบทบาทไม่ถูกต้อง พอมีการร้องเรียนว่าข้าราชการคนหนึ่งในกรมฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม คณะจริยธรรมก็ดาเนินการไต่สวน แล้วก็ตัดสินว่าคนนี้ฝ่าฝืน คนนี้ไม่ฝ่าฝืน บทบาทนี้ไม่
ถูกต้อง ขอเรียนนะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมต้องไปไต่สวน หน้าที่ในประมวลจริยธรรม
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เขียนไว้ในข้อ ๑๕ (๒) ว่าเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือท่านพบเห็นด้วยตัวเอง ท่านต้องส่งเรื่องนั้นให้หัวหน้า
ส่วนราชการดาเนิน การตามประมวลจริยธรรมนี้ต่อไป ท่านสอดส่องดูแลให้คนในหน่ว ยงานนี้ประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แต่ถ้าพบหรือสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนมาที่ท่ าน ท่านส่งเรื่องไปยังท่านอธิบดี
อธิบดีต้องเป็นคนรับเรื่องไปดาเนินการต่อ ถามว่าอธิบดีจะทาเองไหม อธิบดีก็ไม่ทาเองก็ส่งต่อไปยังกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม จริง ๆ ผู้รับภาระในเรื่องการดาเนินการตามจริยธรรมนี้ คนที่ทางานหนักที่สุดคือกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม แต่ต้องอยู่ในการกากับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ ผมพยายามที่จะกราบเรียนท่านว่า คณะกรรมการจริยธรรมนั้นเมื่อท่านได้รับข้อร้องเรียนหรือ
ท่านเห็นด้ว ยตาท่านเอง ท่านต้องทาบันทึกหรือส่งเรื่องไปที่หัว หน้าส่วนราชการ ให้เขาดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและบุคคลที่ ๒ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ก็คือ หัวหน้าส่วนราชการ

บทบาทของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อพบมีการฝ่าฝืนจริยธรรม
ทีนี้ ถ้า หัวหน้า ส่วนราชการพบเห็ นการกระทาผิ ดหรือมีคนร้องเรียน หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมส่งเรื่ องร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการจะทาอย่างไร
หัวหน้าส่วนราชการต้องส่งเรื่องให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสืบสวน อันนี้จะเป็นขั้นตอนทางจริยธรรม
หน้าที่ใครหน้าที่มัน หัวหน้าส่วนราชการรับเรื่องมาแล้วโดยรับเองโดยตรงหรือคณะกรรมการจริยธรรมส่งไป
หัวหน้าส่วนราชการมี หน้าที่ต้องส่งไปให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสืบสวนตามหน้าที่ในข้อ ๑๗ (๒)
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นอธิบดี ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมก็ดี จากผู้ ร้ องเองก็ดี ทั้ งจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ดี ต้องส่ ง เรื่อ งไปที่
กลุ่มงานคุ้มครองก็เป็นบุคคลที่ ๔ ที่ต้องดูแลตรงนี้

บทบาทของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเมื่อพบมีการฝ่าฝืนจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่และภารกิจที่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เรื่องที่ส่งมาก็ดี
หรือพบเห็นเองก็ดี ข้อมูลเป็นอย่างไร มีการฝ่าฝืนจริงไหม ฝ่าฝืนจริงทาอย่างไร ไม่ฝ่าฝืนทาอย่างไร อันนี้อยู่
ที่ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองหัวหน้าส่วนราชการเป็น
หั ว หน้ ากลุ่ ม งานคุ้มครองจริ ย ธรรมและก็เป็ นเลขานุ ก ารของคณะกรรมการจริย ธรรม ก็สั มพันธ์ กันทั้ ง
สานักงานอยู่ดี เพราะฉะนั้นในเมื่อกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสืบสวนอาจจะมาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการรับเรื่องเองแล้วส่งมา หรือกลุ่มงานฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน
เองหรือเห็นเอง ก็ต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นว่าเขาฝ่าฝืนไหมหรือไม่ฝ่าฝืน แล้วก็ต้อง
รายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นไปว่าข้อเท็จจริง ในการสืบสวนนั้นฟังได้ว่า บุคคลนั้นฝ่าฝืนไหม ซึ่งหาก
พยานหลักฐานตามการสืบสวนยังฟังไม่ได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นกระทาการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ต้อง
เสนอว่าให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าฝ่าฝืนก็อาจเสนอว่าให้ตักเตือน ให้ทาทัณฑ์บน ให้ส่งไป
พัฒนา อันนี้เขียนไว้ตามประมวลทั้งนั้น ผู้ที่จะสั่งการเหล่านี้ ก็คื อดุลพินิจหรืออานาจของหัวหน้าส่วน
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ราชการ จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง คนที่ต้องรับภาระ
หนักในการสั่งการคือหัวหน้าส่วนราชการ
ในการสัมมนาครั้งหนึ่งหลายเดือนมาแล้ว ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านคณะกรรมการจริยธรรม
หลายคณะ เขาก็เป็นกังวลอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่า ที่มาเป็นกรรมการจริยธรรมนั้นกลัวจะเป็นบาป เพราะว่า
ต้องมาตัดสินว่าคนนั้นฝ่าฝืน ไม่ฝ่าฝืน ผมบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่าน เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนที่ต้องทา
เรื่องเหล่านี้ ข้อต่าง ๆ เขียนไว้เป็นอย่างนั้น หรืออย่างที่ ผมเรียนว่ามีคณะกรรมการจริยธรรมบางกรมได้
ดาเนินการไต่สวนและสรุปความเห็นต่าง ๆ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ฝ่าฝืน อันนี้ทาเกินหน้าที่ ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
ผู้ที่จ ะต้ องสืบสวนคือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ผู้ที่ตัดสิน คือหัวหน้าส่วนราชการ ทีนี้เนื่องจากว่า
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการนั้นมีหน้าที่ในการกากับดูแลให้ในส่วนราชนั้นประพฤติ ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม เพราะฉะนั้นเมื่อ หัวหน้าราชการสั่งการอย่างไร ก็ควรรายงานให้คณะกรรมการ
จริยธรรมทราบไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ส่งไปจากคณะกรรมการจริยธรรม สมมติว่าคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการประพฤติฝ่าฝืนท่านก็ต้องส่งเรื่องไปที่หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าส่วนราชการไปดาเนินการเบ็ดเสร็จแล้วผลเป็นอย่างไรก็รายงานให้คณะกรรมการทราบ
อัน นี้ เป็ น ระบบบริ ห ารเพื่อให้ จบกระบวนการ หรือแม้ แต่ เรื่องที่ไม่ได้ไปจากคณะกรรมการแต่ถ้ามีการ
สืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน ผลเป็นอย่างไรหัวหน้าส่วนราชการต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรม
ทราบว่าได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมา และนื่ก็เป็นการตอบประเด็นตามที่เขาตั้งไว้ให้พูดว่าเมื่อพบเห็นหรือสงสัย
ว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมจะทาอย่างไร มีคนต้องทาอยู่ ๔ คน หนุนหลังอยู่

-

-

-
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บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในการวินิจฉัยตีความ
ผมขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่ง มีข้าราชการคนหนึ่งร้องว่าท่านอธิบดีฝ่าฝืนจริยธรรม แล้วท่าน
อธิบดีคนนั้นก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจริยธรรมด้วย แล้วคณะกรรมการจริยธรรมก็พิจารณาไต่สวนเสร็จ
สรุปเลยว่าท่านอธิบดีไม่ได้ฝ่าฝืน แล้วก็ส่ง เรื่องมาที่ ก.พ. โดยเข้าใจว่านั้นคือการตีความ จริง ๆ อันนี้ไม่ใช่
เป็นการตีความ แต่เป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีตามเหตุที่เกิดขึ้น และในที่สุด ก.พ. ก็ตอบไปว่ากรณีนี้ เมื่อ
ร้องเรียนกล่าวหาท่านอธิบดีว่าฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ท่านจะส่งเรื่องตรงไปยังอธิบดีนั้นไม่เกิดประโยชน์
อะไร เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเรื่องนี้ให้ไปยังปลัดกระทรวง ส่วนปลัดกระทรวงจะดาเนินการสืบสวนโดยใช้
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการกรมเดิมหรือจะตั้งคณะกรรมการเป็นพิเศษอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่
ต้องด าเนิ น การ พอตอบไปอย่ างนี้ คณะจริ ยธรรมประจากรมนั้ นก็ท้ว งติง มาว่า ถ้า ได้ส่ ง เรื่อ งไปที่
ปลัดกระทรวงแล้วเขาเกิดเห็นว่าไม่มีอานาจที่จะไต่สวน แล้วก็ส่ง เรื่องมาที่คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อให้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสืบสวนตามหน้าที่ในข้อ ๑๗ (๒) ของประมวลจริยธรรมฯ อีก กรณีเช่นนี้อาจจะ
ทาให้เกิดความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรมขึ้น เพราะอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม เป็นเรื่องที่มีการสงสัยและถามกันมา
ขอตอบว่า จริง ๆ แล้วเป็นดุลพินิจของท่านปลัดกระทรวงฯ เมื่อรับเรื่องแล้ว จะดาเนินการสืบ
ส่วนเอง หรือตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือส่งกลับไปที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจากรมสืบสวน ซึ่ง
กรณีนใี้ นประมวลจริยธรรมเขียนไว้ไม่ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรตีความ ว่าถ้ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็จะต้องตีความ
ส่ง ก.พ. (ข้อ ๑๕(๓) ประมวลจริยธรรม อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม : “พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิ จฉัยให้ ก.พ.
โดยพลั น ถ้า ก.พ.มิได้วินิ จ ฉัย เป็ นอย่ างอื่นภายในหกสิ บวันนับแต่วันที่ ก.พ.รับเรื่อง ให้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด”) ถ้า ก.พ. ไม่ตอบภายใน ๖๐ วันถือว่าใช้ได้ การตีความนี้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการจริยธรรม เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่กราบเรียนว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้น แต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องใหม่
อาจจะไม่เข้าใจ อาจจะสับสนในเรื่องอานาจหน้าที่ ก็เลยทาในสิ่งที่จริง ๆ ไม่ใช่

การฝ่าฝืนจริยธรรมถือเป็นความผิดวินัย
ถ้าเราดูกันตามประมวลจริยธรรม ท่านประวีณท่านว่า มีการผสมกันอยู่ ระหว่างจรรยากับ
จริ ย ธรรม โดยที่ แต่ เ ดิ ม นั้ น ร่ า งประมวลจริ ย ธรรมฯ ก.พ. เสนอไปมี ๒ หมวดคื อ ทั้ ง เรื่ อ งจรรยาและ
จริ ย ธรรม แต่เมื่ อไปถึง ที่ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เขาก็ ตัด เหลื อ แค่ จริย ธรรม แต่ไม่ ตัดเรื่อ ง
มาตรการที่ใช้กับจรรยา จะเห็นได้ว่าในประมวลจริยธรรมซึ่งเขียนตามรัฐธรรมนูญว่า การฝ่าฝืนจริยธรรม
นั้นถือว่าผิดวินัย ทีนี้คาว่า “ถือว่าผิดวินัย” ก็มีปัญหาต่อไปว่า แล้วผิดอะไร ผิดฐานใด เขาเคยคิดกันที่
อ.ก.พ. วินัยฯ ว่าสงสัยจะต้องออกกฎ ก.พ. ว่าถ้าฝ่าฝืนมวลจริยธรรมและผิดวินัย จริง ๆ ก็มีมาตรา ๘๒(๒)
ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
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ราชการ ข้ า ราชการที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมจึ ง ถื อ ว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บแบบแผนของ
ส่วนราชการนั้น ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เพราะฉะนั้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าฝ่าฝืน จริยธรรม
นั้นถือว่าผิดวินัย เพราะฉะนั้นเวลาสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อ ให้ความเป็นธรรม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมจะสอบสวนเองก็ได้หรือตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนก็ได้หรือให้คนในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็น
ผู้สืบข้อเท็จจริงก็ได้ แต่ต้องทากันเป็นเรื่องเป็นราว เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าถ้าฝ่าฝืน จริยธรรมก็ผิดวินัย
ด้ว ย และหลั งจากนั้ น เรื่องนี้ ก็ต้องไปลงโทษทางวินัยด้ว ย ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเวลาสืบสวน
ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาได้รู้ข้อกล่าวหา และให้เขาได้แก้ข้อกล่าวหาเพราะพอสืบ ข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว อาจ
ถูกลงโทษด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นสืบสวนทีเดียว ทีเดียวได้นก ๒ ตัว แต่ก็สับสนเหมือนกันว่าทาไมเอาเรื่อง
บทลงโทษกั บ เอาเรื่ อ งการพั ฒ นามาไว้ ใ นที่ เ ดี ย วกั น เพราะน่ า จะต้ อ งเป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะ
รัฐธรรมนูญเขียนว่าฝ่าฝืนจริยธรรมถือว่าผิดวินัย ทีนี้ถามมาว่าเราจะลงโทษ ๒ ทางได้ไหม คือ ๑. ว่ากล่าว
ตักเตือนตามจริยธรรม ๒. ตัดเงินเดือนทางวินัย ขอเรียนเป็นความเห็นส่วนตัวว่าทาได้ ผลทางกรรมอย่าง
หนึ่งอาจต้องรับ โทษหลายทาง เช่น ทาผิดอาญาถูกจาคุก แล้วยังถูกไล่ออกจากราชการได้ อีกเหมือนกัน
แยกกันว่าเป็นกรณีทางจริยธรรมและกรณีทางวินัย แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ทากัน เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะที่เกี่ยวกับการตัดสินลงโทษว่าฝ่าฝืน ไม่ฝ่าฝืนแล้วจะดาเนินการอย่างไร ในประมวลจริยธรรมเขียนว่า
เมื่อมีกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมผู้ฝ่าฝืนอาจสั่งให้ลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่ง
ให้ได้รับการพัฒนา เพราะฉะนั้นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยข้อ ๑๙ ของประมวลจริยธรรม แต่ถ้า
กรณีต้องลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนฯ ต้องโยงให้เห็นว่าเขาทาผิดวินัยมาตราใด ตาม
กฎหมายใด ลาดับโทษต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดต่างจากประมวลจริยธรรมนี้ ผมถึงเรียนว่าเวลา
สืบสวนข้อเท็จจริงโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จะทาโดยหัวหน้า กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเองหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือให้คนใดคนหนึ่งสืบสวน ถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา และได้แก้
ตัวแล้ว สามารถนาผลการสืบสวนนี้ไปลงโทษทางวินัยได้เลย เพราะการลงโทษตามวินัย ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้าเป็นวินัยไม่ร้ายแรงไม่จาเป็นต้องคณะกรรมการสอบสวน แต่ต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบและชี้แจง เพราะฉะนั้นถ้าเราสืบสวนทางจริยธรรมแล้ว และผู้ถูกกล่าวหาได้
ชี้แจงแล้ว แม้จะผิดวินัยเราก็สามารถลงโทษทางจริยธรรมได้ด้วย เลือกเลยอาจตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้การ
พัฒนาหรืออาจลงโทษทางวินัย
อย่าลืมว่าเมื่อเราดาเนินงานทางจริยธรรมแล้ว เช่น ไปทาทัณฑ์บน แล้วผู้ที่ถูกทาทัณฑ์บนคง
ไม่พอใจ อาจร้องไปสู่ศาลปกครองได้ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง เมื่อต้องดาเนินการตามจริยธรรมแม้จะไม่
เข้มงวดเหมือนทางวินัยแต่อย่างน้อยต้องให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้รู้ ได้แก้ข้อ กล่าวหา เรื่องนี้เป็นหลัก
ความยุติธรรมเบื้องต้นที่เราจะต้องมอบให้กับผู้ที่ผู้ดาเนินการ
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เมื่อตัวข้าราชการเอง หรือเพื่อนข้าราชการสงสัยว่า การกระทาเช่นนี้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
หรือไม่ ที่ผมต้องยกมาพูดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมต้องดาเนินการ แต่อย่าลืมว่า
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการจริยธรรมต้องเป็นผู้ที่หาข้อมูล หาข้อเท็จจริง
เสนอคณะกรรมการจริยธรรมอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องต้องสืบสวน ก็เป็นภาระของกลุ่มงานคุ้มครองฯ ที่
ต้องหาข้อมูล หาข้อกฎหมาย หาข้อเท็จจริงเสนอเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาใช้ดุลพินิจ ไม่ว่า
การตีความปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองฯ ที่เป็นฝ่ายเลขาฯ ต้องทาบันทึกเสนอให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
บางกรมใช้อธิบดีเป็นกรรมการจริยธรรมด้วย ถามมาว่าผิดประมวลจริยธรรมไหม ไม่ผิด แต่ไม่
สมควรอย่างยิ่ง อย่าลืมว่าคณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่ในการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ แล้วถ้าอธิบดี
เป็นกรรมการด้วยแล้วต้องมาประเมินตัวเองจะได้อะไร ก็ เห็นเป็นกันตั้งหลายกรม อย่างกรมที่ยกตัวอย่าง
เมื่อสักครู่นี้ อธิบดีซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการจริยธรรมประจากรม ถูกร้องเรียนว่าฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แบบนี้กรรมการโดนเอง อันนี้เป็นข้อที่ทาง ก.พ. จะต้องคอยคิด คอยปรับปรุงกันต่อไปว่า
จะทาอย่างไรดี

กรณีสงสัยหรือมีการทักท้วงว่าขัดประมวลจริยธรรม
ทีนี้ผมจะกล่าวถึงกรณีมีข้อสงสัย หรือบางครั้งทียังไม่ถึงขั้นฝ่าฝืนเพียงแต่มีข้อสงสัยเท่านั้ นเอง
ว่าการกระทาอย่างนี้ขัดจริยธรรมหรือไม่ แล้วใครจะตัดสิน นี่คือภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่ ว นราชการ แต่ อ ย่ า งไรก็ ไ ม่ พ้ น มื อ กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมที่ ต้ อ งประมวลเรื่ อ ง ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการฯ เขาตั ด สิ น คณะกรรมการจริ ย ธรรมกั บ กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองฯ ต้ อ งท างานควบคู่ กั น ไป
ตลอดเวลา ผมต้ องฝากนิดหนึ่งว่าท่านที่อยู่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอย่าได้ละเลยหน้าที่ที่ท่านต้อง
บริการ คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการทุกเรื่อง เพราะท่านคือฝ่ายเลขาฯ มิฉะนั้นแล้วการ
ทางานเหล่านี้ก็ขัดข้องไปหมด เพราะว่าคณะกรรมการบางส่วนก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเฉพาะ
ประธานกรรมการฯ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการไม่เอาใจใส่ ไม่สนับสนุน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมก็คงไม่ได้
ช่วยเหลืออะไรเลยนะครับ มาประชุมยังหาห้องไม่พบเลยเพราะไม่มีคนต้อนรับ ก็ฝากกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปส่วนใหญ่ก็
เป็นรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง รองผู้อานวยการ รองเลขาธิการ ถือว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชา สามารถที่จะ
เรี ย กร้ อ งหาอะไรจากหน่ ว ยงานราชการมาสนั บ สนุ น การท างานของคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ า
ส่วนราชการและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้
ทีนี้กรณีมีข้อสงสัยอะไรต่าง ๆ ว่าขัดประมวลจริยธรรม ก็ต้องดูรายละเอียดในข้อ ๓ (๑) ของ
ประมวลจริยธรรม คือ ถ้าสงสัยว่าทาอย่างนี้ได้ไหม เช่น ข้าราชการคนหนึ่ง ไปเป็นเจ้าหน้าที่หาประกัน ถาม
ว่าขัดประมวลจริยธรรมข้อไหนบ้างไหม กรณีอย่างนี้ล่ะครับ เป็นภาระของคณะกรรมการจริยธรรมต้อง
ตั ด สิ น ว่ า เรื่ อ งนี้ ท าได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ถ้ า คณะกรรมการฯ ตั ด สิ น ว่ า ท าไม่ ไ ด้ ต้ อ งยุ ติ น ะครั บ อั น นี้ ยั ง ไม่ รู้ ว่ า
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ผิดหรือถูก แต่สงสัยว่าทาได้หรือเปล่า คนตัดสินคือคณะกรรมการจริยธรรม นี่คือภาระที่ผมฝากท่านไว้ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคณะกรรมการจริยธรรม กรณีสงสัยว่าตาแหน่งใด ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แล้วการกระทา
นั้นเป็นการขัดกันกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ ซึ่งตรงกับข้อ ๕ (๓) ของประมวล
จริ ย ธรรมฯ ก็ เ หมื อ นกั น กล่ า วคื อ ตั ว ข้ า ราชการด้ ว ยกั น เองสงสั ย ว่ า จะกรท าอย่ า งนี้ ไ ด้ ไ หมหรื อ
มีคนอื่นสงสัยหรือทักท้วงว่าทาอย่างนี้ไม่ได้ ก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็น ผู้ตัดสินว่าอะไรผิด
อะไรถูก เรื่ องนี้ ไ ม่เ กี่ย วกับ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ แต่ หั ว หน้ าส่ ว นราชการกั บหั ว หน้า กลุ่ มงานคุ้ม ครอง
จริยธรรม ต้องนาเรื่องเสนอคณะกรรมการจริยธรรม หรืออย่างเรื่องการดารงตาแหน่งโดยได้ค่าตอบแทน
หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้ข้าราชการเราบางคนก็ไปดารงตาแหน่งโน่น ตาแหน่งนี้ บางทีบอกไม่ได้เงินตอบ
แทนเลย แต่อาจจะเป็นเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมเพราะเป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการ เรื่องเช่นนี้ก็ต้องเป็น
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมที่จะต้องตัดสิน ซึง่ ให้ท่านดูตามข้อเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับ
กรณีสงสัยทักท้วงมีข้อ ๓ (๑) ,(๓) ข้อ ๕(๓) ข้อ ๗ (๑)
สรุ ป ว่ า เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย คื อ ทั ก ท้ ว งมายั ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมหรื อ ทั ก ท้ ว งมาที่ หั ว หน้ า
ส่วนราชการนะครับ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมได้รับเรื่องทักท้วงมาท่านจะทาอย่างไร ท่านก็ต้องพิจารณา
ตัด สิ น วิ นิ จ ฉั ย ครั บ แต่ ก่อ นที่จ ะตัด สิ น นั้ น ผมว่ าต้ อ งส่ ง ไปที่ หั ว หน้า ส่ ว นราชการและกลุ่ ม งานคุ้ มครอง
จริยธรรม แล้วให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเสนอมา ท่านตัดสินแล้วเสนอข้อมูลไป ท่านตัดสิน ว่าไม่ขัด
ทาต่อไปได้เขาก็ทาต่อไปได้ แต่ถ้าท่านบอกขัดต้องยุติเลยนะครับ แล้วพอตัดสินแล้วก็ต้องกลับมาที่หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการก็สั่งการไปที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมก็
ต้องแจ้งข้าราชการคนนั้นว่าที่เขาสงสัยนั้นคุณทาไปเถอะ เพราะว่า คณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาแล้ว
ว่าคุณทาได้ แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าคุณทาไม่ได้ กรรมการจริยธรรมเขาตัดสินแล้วว่า ทาไม่ได้ก็ต้อง
ยุตินะครับ อันนี้เป็นกรณีสงสัยแต่ยังไม่ได้กล่าวหาว่าฝ่าฝืนนะครับ
ที่ผมยกมานี้เพราะเหตุว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย
นะครั บ แต่ ก ารจะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย นั้ น ผมว่ า กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมต้ อ งรั บ ภาระในการประมวล
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ ท่านวินิจฉัย พอวินิจฉัยแล้วนี้ถือว่าสิ้ นสุดแล้วครับ ไม่
ต้องมา ก.พ. นะครับ ถือว่าท่านมีอานาจตัดสิน อันนี้ไม่ได้ตีความนะครับ พอแจ้งไปว่าทาไม่ได้ ข้าราชการ
นั้นต้องหยุด การกระทานั้ น ครั บ อันนี้ เป็นอานาจเฉพาะของคณะกรรมการจริยธรรม แต่คนในกลุ่มงาน
คุ้มครองต้องทราบภารกิจนี้ เพราะเป็นฝ่ายเลขาฯ ต้องรู้ว่ากรณีไหนต้องเสนอคณะกรรมการฯ เสนอแล้ว
เป็นอย่างไร ต้องทาอย่างไรเป็นต้น
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ขั้นตอนการสืบสวน
ขอย้อนไปเรื่องการฝ่าฝืน อยากจะขอเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวน เรื่องนี้ผม
เน้นที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม แต่ท่านคณะกรรมการฯ ทั้งหลายก็ควรทราบไว้ด้วยว่าในงานสืบสวน
ข้อเท็จจริงนั้นเราต้องมีการพิจารณาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น เช่น ท่านคณะกรรมการจริยธรรมสงสัยและแจ้ง
หัวหน้าส่วนราชการ แล้วหัวหน้าส่วนราชการส่งมาที่กลุ่มงานคุ้มครองฯ อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อร้องเรียน
เบื้องต้นที่ท่านสงสัยหรือท่านทาหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการมาว่าเรื่องนี้จริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร จะผิด
ประมวล ฝ่าฝืนประมวลข้อใดบ้าง คือจะมีขั้นตอน โดยถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง เสนอผลต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ แล้วหัวหน้าส่วนราชการก็ตัดสินสั่งการ แล้วก็
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และคณะกรรมการจริยธรรมทราบด้วยถึงจะจบกระบวนการ
ในการด าเนิ น การเมื่ อ มี ก ารพบหรื อ สงสั ย ว่ า มี ผู้ ก ระท าการอั น ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม
โดยเฉพาะการพิจ ารณาเรื่ องร้ องเรี ย นในเบื้องต้น ข้อนี้ ผ มเน้น ไปที่กลุ่ มงานคุ้มครองจริย ธรรมนะครั บ
กลุ่มงานคุ้มครองฯ จะต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องมีตัวตนหรือเปล่าหรือผู้ร้องโดยบัตรสนเท่ห์ หลักก็คือว่าถ้าบัตร
สนเท่ห์ก็จะไม่รับ มีข้อยกเว้นรับได้เฉพาะระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แน่นอน อย่าลืมนะครับว่าการร้องเรียนเรื่องฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรมนั้นในที่สุดถือว่าเป็นเรื่องวินัยด้วย
เพราะฉะนั้นการทางานในเรื่องเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นความลับในทางราชการ โดยเฉพาะผู้ร้องเรียนที่มีตัวตน
ต้องปิดนะครับ ต้องปิดชื่อสกุลผู้ร้องเรียน เมื่อมีการสืบสวนต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบให้เขาได้แ ก้
ตัว การตั้งกรรมการสืบสวนนี้ตั้งได้หรือไม่ได้แล้วแต่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ จะดาเนินการ ไม่ใช่หัวหน้า
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ส่วนราชการนะครับ ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ เป็นดุลยพินิจ เป็นอานาจในการสืบสวนครั้งนี้นะ
ครับ หัวหน้าส่วนราชการไม่มีอานาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นถ้าตั้งกรรมการสืบสวน คนเซ็น
ในคาสั่งก็คือหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ เวลารายงานไปยังอธิบดีเมื่อสืบสวนเสร็จก็ลงชื่อในฐานะหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองฯ เพราะฉะนั้นก็ทาให้ถูกตัวบทกฎหมายที่รับภาระอยู่ในเรื่องนั้น ๆ อันนี้ฝากไปในทาง
ปฏิบัติด้วยนะครับ ไม่ค่อยจะเกี่ ยวกับคณะกรรมการฯ เท่าไร แต่ว่าเกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครอง ซึ่งต้องทา
บันทึกอะไรต่าง ๆ ให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการเซ็น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ เซ็น ก็คือต้องทาให้ถูกต้อง ใช้
ตาแหน่งให้เป็นนะครับรายละเอียดผมคงไม่ต้องพูดนะครับ
ทีนี้พอเสนอผลงานสืบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วนี้ ผู้ที่มีอานาจตัดสินก็คือหัวหน้าส่วนราชการนะ
ครับ ถ้ามีหลักฐานฟังว่ากล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่มีนะครับ ถ้ามี เมื่อพิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของ
กลุ่มงานคุ้มครองและวินิจฉัยสั่งการประการใดก็ได้ไม่จาเป็นต้องสั่งการให้กลุ่มงานเสนอมานะครับ แต่พอ
ตัดสินแล้วนี้ก็ต้องกลับไปที่กลุ่มงานคุ้มครองเพื่อดาเนินการวินิจฉัย เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนอะไร
ก็แล้วแต่ แจ้งผลให้คณะกรรมการจริยธรรมทราบด้วยนะครับ อย่าลืมว่าคณะกรรมการนั้นมีหน้าที่ในการ
กากับดูแล เพราะฉะนั้นดาเนินการเรื่องใดแล้วก็ควรให้คณะกรรมการได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในหน่วยงาน
ทาไปแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นธรรมดาที่การบริหารราชการก็ต้องทราบ
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แนวคาถาม – คาตอบ
กระบวนการจัดการกรณีมีข้อสงสัย หรือทักท้วงว่ามีการกระทาที่ขัด
หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
บรรยายโดย นายสุวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ.
---------------------------ข้อ ๑ คาถาม
คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงว่ามี
การกระทาที่ขัดประมวลจริยธรรมอย่างไร
คาตอบ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ทาตามอานาจหน้าที่
ในข้อ ๑๕ (๑) – (๘) ของประมวลจริยธรรม โดยเฉพาะการสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในส่วนราชการ และพิจารณาวิ นิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ใน
ส่วนราชการ และหน้าที่ตามข้อ ๑๕ (๙) คือ ดาเนินการอื่นตามที่ประมวลจริยธรรมกาหนดไว้ โดยกาหนด
ไว้ในข้อต่างๆ ถึงการกระทาในข่ายที่สงสัยว่าจะขัดกับประมวลจริยธรรม ดังต่อไปนี้
๑. ข้อ ๓(๑) ”ในกรณีที่มีข้อสงสั ยหรือมีผู้ ทักท้ ว งว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขั ด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทา
การและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ” เช่นกรณีมีข้อสงสัยว่าข้าราชการมีพฤติกรรม
ที่อาจขัดจริยธรรมหรือมีข้าราชการทาไปแล้วมีเพื่อนทักท้วงว่าทาไม่ได้ ถือเป็นบทบาทภาระหน้าที่โดยตรง
ของคณะกรรมการจริยธรรมที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่า กระทาดังกล่าวกระทาต่อไปได้หรือไม่ ถ้าวินิจฉัยว่าเป็น
การกระทาทีข่ ัดจริยธรรม ก็ต้องให้ยุติการกระทานั้น
๒. ข้อ ๓(๓) “ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่ง
นั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย” ที่พบเห็นบ่อยๆ คือการเป็น
นายหน้าประกันชีวิต การทางานในสมาคมและมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการรับจ้างทาของ การเป็นตัวแทน
เป็นนายหน้า และนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ วินิจฉัย
๓. ข้อ ๕ (๓) “ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่ วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ” ซึ่ง
ในกรณี ที่มีความเคลื อบแคลง หรื อสงสั ย ให้ ข้าราชการผู้ นั้นยุติการกระทาดังกล่ าวไว้ก่อน แล้ ว แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
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๔. ข้อ ๗(๑) “..….ในกรณีมีข้อสงสัยหรือทักทัวงว่า การกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ ค.ร.ม.ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
แล้ว”
ในแต่ละกรณี คณะกรรมการจริยธรรมจะทาหน้าที่วินิจฉัยว่าเรื่องใดกระทาการต่อไปได้ และ
เรื่องใดต้องยุติการกระทา
ข้อ ๒. คาถาม
ขั้นตอนการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวินิจฉัยกรณีสงสัยหรือมีข้อทักท้วง
ว่าอาจเป็นการกระทาที่ขัดกับประมวลจริยธรรม ควรทาอย่างไร
คาตอบ
เป็ น หน้ า ที่ ข องกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร ในการเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา โดยต้องประมวลเรื่อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น เสนอ
ให้คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาวินิจฉัยเสร็จเป็นข้อยุติแล้ว
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมต้องแจ้งให้ข้าราชการที่ถูกทักท้วงทราบว่าต้องยุติการกระทาหรือสามารถ
กระทาการต่อไปได้ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแจ้งให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้น ทั้งหมด
ทราบโดยทั่วกันด้วย
ข้อ ๓. คาถาม
เป็นที่กังวลใจกันมากว่าเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยให้ข้าราชการยุติการกระทาใด หรือ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษ คณะกรรมการจริยธรรมอาจถูกฟ้องดาเนินคดีทั้งทางศาล
ปกครอง ศาลอาญา ศาลแพ่ง ถ้าเป็นเช่นนี้จะมีแนวทางคุ้มครองคณะกรรมการฯ ได้อย่างไร
คาตอบ
กรณีที่มีข้อทักท้วง หรือข้อสงสัย ใด ๆ ว่าจะเป็นการขัดประมวลจริยธรรม ถือว่าเป็น หน้าที่ของ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเรื่องอาจจะผ่านมาที่คณะกรรมการจริยธรรมโดยตรง
หรือผ่านมาที่หัวหน้าส่วนราชการ แต่การที่คณะกรรมการจริยธรรมจะวินิจฉัยได้ต้องส่งเรื่องไปให้กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการนั้น ประมวลข้อเท็จจริง ว่าเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อราชการ หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไร ถ้าทาแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกฟ้อง เพราะข้อมูลได้มาอย่างเป็น
ขั้นตอน และคณะกรรมการจริยธรรมก็ดาเนินการตามข้อมูลที่ปรากฎ และตัดสินไปตามอานาจหน้าที่ โดย
มีข้อเท็จจริ ง พยานหลั กฐาน และข้อกฎหมายที่ถูกต้อง ส่ว นจะถูกฟ้องหรือไม่ แพ้หรือชนะ อยู่ที่การ
ดาเนิ น การว่ าทาบนพื้น ฐานของความสุ จ ริต ตรงไปตรงมา บนหลั กการของกฎหมายหรือ ไม่ ส าหรั บ
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มาตรการในการปกป้ องคุ้มครองการทางานของคณะกรรมการจริยธรรมเสนอให้สานักงาน ก.พ. รับไป
พิจารณา
ข้อ ๔. คาถาม
จากข้อ ๓(๓) ในประมวลจริยธรรมที่เขียนไว้ว่า “ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ของรั ฐ และกิจการที่รั ฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า ส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่ง นั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทา
ให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย” แต่กลับพบว่าไม่มีผู้ใดแจ้งผู้กระทาการดังกล่าวให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาเลย กรณีแบบนี้ควรมีแนวทางอย่างไร
คาตอบ
คณะกรรมการจริยธรรม ควรให้นโยบายกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในการสารวจรายชื่อผู้ที่ดารง
ตาแหน่งในองค์กรนิติบุคคลต่างๆ แล้วนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยเหมาะสม เช่น กรณี
การเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ เป็นต้น
ข้อ ๕. คาถาม
ถ้ า มี ก ารกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการกระท าการอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมแล้ ว
คณะกรรมการจริยธรรมจะมีบทบาทอย่างไร
คาตอบ
คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ ตามข้อ๑๕ (๒) ดังนี้ “สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า ฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว ” คาว่าให้ = ต้อง กรณีนี้คณะกรรมการจริยธรรม
ไม่ต้องพิจารณาเอง เพียงแต่ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการโดยเร็วเท่านั้นพร้อมความเห็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ส่วนกรณีที่มีผู้พบเห็นว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม เช่น เป็นบุคคลภายนอกหรือมีข้าราชการพบเห็นว่ามี
ข้าราชการประพฤติผิ ด ประมวลจริ ย ธรรม ตามข้ อ ๓(๒) ที่ว่า “เมื่อรู้ ห รือ พบเห็ น การฝ่ า ฝื น ประมวล
จริ ย ธรรม ข้าราชการมีห น้ าที่ต้องรายงานการฝ่ าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลั กฐาน (หากมี ) ต่อหั ว หน้า
ส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ” และถ้าคณะกรรมการจริยธรรมได้รับเรื่องต้องส่ง
เรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการโดยเร็ว
นอกจากนั้นยังอาจมีกรณีมีผู้ร้องขอตามข้อ ๑๗(๒) มายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ก็ถือ เป็น
หน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทีต่ ้องดาเนินการต่อไปโดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
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ย้าว่ากรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมไปแล้ว คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เพียงแต่ส่งเรื่องไปให้หัวหน้า
ส่วนราชการโดยอาจมีคาวินิจฉัยประกอบว่าเป็นการกระทาที่ขัดหรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ แต่ไม่
ต้องพิจารณาโทษและการกระทาผิดทางวินัย เนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นที่จะพิจารณาความผิด
วินัยและเป็นผู้สั่งลงโทษ
ส่วนหัวหน้าส่วนราชการจะดาเนินการเป็นอย่างไรก็ให้แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมทราบอีกครั้ง
ในฐานะที่คณะกรรมการจริยธรรมทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
สาหรับกระบวนการกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม มีดังนี้
เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทาฝ่าฝืนจริยธรรม หรือข้าราชการรู้/พบเห็น/มีข้อสงสัย ว่ามีการ
กระทาฝ่าฝืนจริยธรรม และได้ส่งข้อมูลมายังหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรม หรือกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม (หากผู้ร้องไม่ไว้วางใจหัวหน้าส่วนราชการก็อาจจะร้องไปที่คณะกรรมการจริยธรรม)
เมื่อมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ หรือกลุ่มงานคุ้มครองฯ ทั้งสองหน่วยจะต้องส่งเรื่องต่อให้ หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาสั่งการ โดยคณะกรรมการจริยธรรมต้องคอยกากับติดตามว่าได้ดาเนินการไปถึงไหน
ส่วนหัวหน้าส่วนราชการก็จะส่งเรื่องให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทาหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริง ตามข้อ ๑๗
(๒) โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมสามารถให้คาแนะนาแก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในการดาเนินการได้
เมื่อผลการสืบสวนเป็นประการใดกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และ
ถ้ากลุ่มงานคุ้มครองจริย ธรรมสื บสวนแล้ว ปรากฏว่ามีการฝ่ าฝื นจริง ตามข้อ ๑๙ ในประมวลจริยธรรม
ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา
ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่สั่งการไปตามสานวนที่เสนอมา แล้วแจ้งผล
ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมรั บ ทราบ แต่ ถ้ า คณะกรรมการจริ ย ธรรมรั บ ทราบแล้ ว เห็ น ว่า ไม่ ถู ก ไม่ ค วร
ก็สามารถท้วงติงหัวหน้าส่วนราชการได้ ในฐานะผู้กากับดูแลให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๖ คาถาม
ความผิดกรณีใดส่งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และความผิดกรณีใดส่งกลุ่มงานวินัย
คาตอบ
การใช้คาว่า “ความผิด” ถือว่าเป็นเรื่องของวินัย แต่ในประมวลจริยธรรมไม่มีคาว่า “ผิดจริยธรรม”
มีแต่คาว่า ฝ่าฝืนจริยธรรม ดังนั้น จึงต้องดูว่าคาร้องนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมตามข้อ ๑-๑๒ ของประมวล
จริยธรรมหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรรมที่จะดาเนินการ แต่ถ้าเข้าเรื่องวินัย
ชัดแจ้งก็ต้องส่งงานวินัย ทั้งนี้ ให้ถือเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาสั่งการว่าเรื่องนี้ควรจะ
เข้าช่องทางใด ยกตัวอย่างหากหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรม ก็ให้ส่งไปให้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดาเนินการสืบสวนตามมาตรการทางจริยธรรม เมื่อดาเนินการแล้ว หากเป็น
ความผิดทางวินัยด้วยก็สามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้อีกเช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ดี ถ้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเห็น ว่าเรื่องใดเป็นการกระทาฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็
สามารถดาเนินการสืบสวนได้เอง โดยไม่ต้องแจ้งต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อนก็ได้ เนื่องจากอานาจหน้าที่
ตามข้อ ๑๗ (๒) กาหนดให้สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงได้ใน ๓ กรณี คือ ๑) มีผู้ร้องขอ ๒) ตามที่หัวหน้า
ส่วนราชการมอบหมาย ๓) ตามที่เห็นสมควร เพราะฉะนั้น หากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเห็นว่ามีการ
กระทาฝ่าฝืนจริยธรรมก็สามารถดาเนินการเชิงรุกตามอานาจหน้าที่ที่กาหน และเมื่อสืบสวนแล้ว เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๗. คาถาม
ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าเป็นกรณีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและต้องดาเนินการทางวินัย
จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนสั่งลงโทษหรือไม่ และผู้ที่ทาการ
สอบสวนจะต้องมีอานาจตามประมวลกฎหมายอาญาที่จะเรียกเอกสาร ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้ผู้ถูกกล่าวหานาทนายเข้ามาฟังด้วยได้หรือไม่
คาตอบ
กรณีที่ มีการกระทาฝ่ าฝื น ประมวลจริยธรรมนั้น ตามข้อ ๑๗(๒) กาหนดให้ ก ลุ่ มงานคุ้มครอง
จริ ย ธรรมมีอานาจหน้ าที่ ในการสืบ สวนข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ใช่ กระบวนการทางวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การสืบสวนอาจเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้สืบสวนเอง
ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสืบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนก็ได้ แต่ส่วนที่ว่าจะสืบ
ได้ข้อเท็จจริงหรือไม่ก็อยู่ที่พยานที่มาให้การ และเทคนิคการดาเนินการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดังนั้น ผู้สืบสวนจึงไม่ได้ใช้อานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา (ซึ่งใช้สาหรับกรณีวินัยร้ายแรง) ส่วนที่
ถามว่ากรณีนี้ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหานาทนายมารับฟังได้หรือไหมก็สามารถดาเนินการได้ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๘. คาถาม
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเลือกให้เป็นกรรมการจริยธรรม ในขณะเดียวกันก็ถูกร้องเรียน
ว่า กระทาการฝ่า ฝืน ประมวลจริ ย ธรรมเพราะเหตุ กระทาการไม่ช อบด้วยกฎหมายตามข้อ ๗(๑)ใน
ประมวลจริยธรรม กรณีเช่นนี้จะดาเนินการอย่างไร
ในประมวลจริยธรรม ข้อ ๓ (๒) เขียนไว้ว่า ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการ (เช่น อธิบดี) เป็นผู้ฝ่าฝืน
จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง แต่ถ้าปลัดกระทรวงฝ่าฝืน จริยธรรมให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม นั่นคือรายงานรัฐมนตรี
ที่ ก ากั บ ส่ ว นราชการนั้ น จากกรณี มี ผู้ ร้ อ งว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรม เรื่ อ งอาจจะส่ ง มาที่
คณะกรรมการจริยธรรม และโดยที่ในประมวลจริยธรรมไม่ได้เขียนทางออกไว้ คณะกรรมการจริยธรรม
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ประจ าส่ ว นราชการมีอ านาจหน้ า ที่ ในการตี ค วามตาม ข้ อ ๑๕(๓) เช่น เห็ น ควรส่ ง ให้ ป ลั ด กระทรวง
มหาดไทย พิจารณาตั้งกรรมการสืบสวน เป็นต้น ถ้าท่านวินิจฉัยตีความแล้วต้องส่งให้ ก.พ. ภายใน ๖๐วัน
ถ้าไม่มีการตอบคัดค้านก็ถือว่าการตีความนั้นใช้ได้
ข้อ ๙ คาถาม
กรณีการเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการเลื่อนระดับ แต่
ทางานล่าช้าทั้งเรื่องการนัดประชุมกรรมการ การจัดทาคาสั่งเลื่อนระดับ เป็นต้น โดยใช้เวลาประมาณ
๖-๑๐ เดือน กรณีนี้จะนาเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการจริยธรรมได้หรือไม่
คาตอบ
ถ้ามีการร้องเรียนเรื่องในทานองดังกล่าว มาที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการฯ ต้องรับ
เรื่องไว้และมีหน้าที่ส่งเรื่องไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการต่อไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ให้
ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดาเนินการล่าช้านั้น เข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมตามข้อ ๔ ของประมวล
จริยธรรมหรือไม่ (ข้อ ๔ : ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้) หรือเป็นเพราะอะไร เช่น มีภารกิจมาก หรือเป็นเพราะไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ประเด็นนี้จึงอยู่ที่ผลการสืบสวน เมื่อได้ผลอย่างไรต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาตัดสิ น ถ้าเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาสั่ง การให้มีการ
ตักเตือน ทาทัณฑ์บนฯลฯ หรือไม่ ก็แล้วแต่กรณี และเมื่อได้ผลสรุปประการใดแล้วต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
และรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมทราบด้วย
ข้อ ๑๐. คาถาม
เหตุใดจึงต้องมีการดาเนินการทางวินัยเมื่อมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
คาตอบ
ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ เขีย นไว้ ว่า ผู้ ที่ กระทาผิ ดประมวลฯ ให้ ถือว่ าผิ ดวิ นัย ซึ่ งมีที่ มาจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเป็นการผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี และเมื่อต้องสืบ สวนผู้ถูกกล่าวหาว่า
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ คือ
ต้องแจ้งข้อหา และสรุปพยานที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย และต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ตัวด้วย มิฉะนั้นจะถูกฟ้อง
ศาลปกครองได้ ในข้อ ๑๙ ของประมวลจริยธรรมเขียนไว้ว่า เมื่อมีการฝ่า ฝื นจริยธรรมได้ให้อานาจแก่
ผู้บังคับบัญชาไว้ว่า อาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการ
พัฒนาตามที่เห็นสมควร การที่ข้าราชการกระทาผิดวินัยไม่จาเป็นต้องลงโทษทางวินัยทุกเรื่อง สาหรับกรณี
ที่เป็นเรื่องเล็กน้อย ก็อาจลดโทษโดยสั่งให้ทาทัณฑ์บน (รับรองว่าจะไม่ทาผิดอีก ถ้าทาผิดอีกครั้งให้โดนโทษ
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วินัยร้ายแรง) การว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ได้รับการพัฒนา แต่หากพิจารณาแล้วไม่พบมีมูล (เช่น ร้อง
ด้วยบัตรสนเท่ห์ ไม่มีตัวตน) หัวหน้าส่วนราชการอาจจะสั่งให้ยุติเรื่อง แล้วแจ้งข้าราชการที่ถูกร้อ งทราบ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบ ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรม สามารถให้นโยบายและชี้แนะแนวทางแก่กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมได้ว่าควรจะทาอย่างไร จะป้องกันตัวอย่างไร เป็นต้น
ข้อ ๑๑. คาถาม
ประเด็นทีย่ ังสับสน คือ คณะกรรมการจริยธรรม ควรมีบทบาทในการส่งเสริมการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรมมากกว่า การดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม
ซึ่งการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนน่า จะไปอยู่ กลุ่มงานวินัยและสืบสวนไปตามกระบวนการที่มีอยู่แ ล้ว ส่วน
คณะกรรมการจริยธรรม น่าจะไปดูที่สาเหตุของการเกิดข้อร้องเรีย นว่าเกิดจากปัจจัยอะไรและสิ่งที่ควร
จะป้องกันคืออะไร เป็นการให้ความรู้หรือมีแนวทางว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา ทุกวันนี้กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมส่วนใหญ่ทากันเป็นงานฝาก โดยให้กลุ่มงานวินัยเป็นผู้ทา ถ้าจะมาร้องเรียนกลุ่ม
งานคุ้มครองฯ คนทาก็คือกลุ่มงานวินัย ถ้าจะแยกบทบาทโดยให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องของกลุ่ม
งานวินัยเลยจะเหมาะสมหรือไม่
คาตอบ
โดยส่วนตัวผู้บรรยายเห็นว่า เรื่องจริยธรรมไม่ควรรวมอยู่กับเรื่องวินัย และไม่ควรให้กลุ่มงาน
วินัยมาทางานจริยธรรม มีหลายส่วนราชการที่เอากลุ่มงานวินัยมาเป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ถ้ามีเรื่อง
อย่างนี้เราก็ไม่จาเป็นต้องดาเนินการตามประมวลจริยธรรม ก็ดาเนินการทางวินัยไปเลยก็ได้ แต่คิดว่าน่าจะ
เป็นเช่นนั้น เพราะข้อ ๑๗ ในประมวลจริยธรรม เขากาหนดอานาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมไว้
ชัดเจน แต่ที่สับสนเพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนไว้ว่าถ้าผิดจริยธรรมก็ถือว่าผิดวินัย แต่ถ้าดูพ .ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีหมวดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ซึ่งเขียนไว้ว่ากรณีที่ทาผิดจรรยาที่ไม่
เป็นการผิดวินัย ให้ใช้จรรยาในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการเลื่อนตาแหน่ง และให้รับการพัฒนา
แต่บังเอิญประมวลจริยธรรมซึ่งมีที่มาจากรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมให้ลงโทษทางวินัยด้วย
ซึง่ การทาผิดวินัยก็ไม่จาเป็นต้องลงโทษเสมอไป สรุปได้ว่าการดาเนินการทางจริยธรรมไม่ใช่การดาเนินการ
ทางวินัย เพราะจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อการลงโทษ ดังนั้น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานวินัยควรจะ
เป็นคนละกลุ่มกัน
ส่วนการจะแยกพิจารณาระหว่างเรื่องทางจริยธรรมกับ เรื่องทางวินัย ให้ดูจากคา
ร้องเรียนเป็นหลัก ถ้าในหนังสือร้องเรียนเขียนมาชัดเจนว่าคนนี้ประพฤติผิดประมวลจริยธรรม ก็ต้องถือว่า
เป็นเรื่องจริยธรรม ส่วนภายหลังจะพบว่าเป็นเรื่องวินัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเขียนมาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต
ต่อหน้าที่ก็เข้าข่ายเรื่องวินัย จึงต้องดูจากคาร้องเรียนเป็นหลัก
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ข้อ ๑๒. คาถาม
การทาทัณฑ์บน กับโทษทางวินัย มีความคล้ายคลึงกันไหม
คาตอบ
การทาทัณฑ์บน ไม่ใช่โทษ แต่ถ้าภาคทัณฑ์ถือเป็นการลงโทษ ถ้าลงโทษภาคทัณฑ์มีสิทธิ์อุทธรณ์
กับ ก.พ.ค. แต่ถ้าถูกทาทัณฑ์บน เขาก็สามารถร้องทุกข์ได้ การดาเนินการทางวินัยสาหรับ พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยคือผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ต่างกับของเดิมที่ ให้
ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าสานักงานจังหวัดดาเนินการได้ ปัจจุบันให้เป็นอานาจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
(เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องดารง
ตาแหน่งระดับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า)
ข้อ ๑๓. คาถาม
การดาเนินการทางจริยธรรมกับการดาเนินการทางวินัยต่างกันอย่างไร
คาตอบ
ถ้าเป็นกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง ก็จะเหมือนกัน คือไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพียงแต่แจ้ง
ข้อหา ให้เขาได้แก้ข้อกล่าวหาก็เพียงพอ
ข้อ ๑๔. คาถาม
ประมวลจริยธรรมข้อ ๕(๒) กาหนดว่าไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย คาว่าอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นหมายความว่าอย่างไร
คาตอบ
การอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย มี ๒ องค์ประกอบ คือ ๑) ผู้มอบนั้นต้องมีอานาจ ๒) ต้องมี
ระเบี ย บปฏิ บั ติ หรื อ กฎหมายที่ ใ ห้ อ นุ ญ าตได้ ยกตั ว อย่ า งกรณี เ อารถราชการไปใช้ โ ดยขออนุ ญ าต
ผู้บังคับบัญชาทาได้หรือไม่ กรณีนี้ระเบียบการใช้รถราชการไม่ได้ มอบผู้มีอานาจ หรือกรณีนารถราชการไป
จอดที่บ้านก็ไม่มีระเบียบอนุญาตให้ทาได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นที่ว่าต้องได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
นั้น จึ งต้องดูเป็ น เรื่ อง ๆ ไปว่าเรื่องใดที่มี ระเบียบกาหนดให้ มอบได้และผู้มอบมีอานาจที่จะดาเนินการ
ข้อ ๑๕. คาถาม
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมอาจส่ ง ผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ ข อง
ผู้บังคับบัญชา และอาจถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้น จะมีแนวทางปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างไร
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คาตอบ
ในเรื่องนี้ ประธานกรรมการจริยธรรมต้องให้ความคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริ ย ธรรมถูก กลั่ น แกล้ ง หากเกิ ด กรณีนี้ ขึ้ น ประธานกรรมการจริ ย ธรรมต้ องสามารถตั ก เตื อนหั ว หน้ า
ส่วนราชการ หรือให้มีการทารายงานหรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบ
ข้อ ๑๖. คาถาม
หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลกระทบต่อประมวลจริยธรรมหรือไม่
คาตอบ
แม้มีการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่หากมาตรา ๒๗๙ ไม่ได้ถูกแก้ไขก็ไม่กระทบต่อ
ประมวลจริยธรรม แต่อย่างใด
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