




คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด





(3)คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

พระบรมราโชวาท คุณธรรม ๔ ประการ

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  
คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง



(4) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

	 ประการแรก 

	 คอื	การรักษาความสัจ	ความจริงใจ	ตอ่ตนเองที่จะประพฤติ

ปฏิบัติ	แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

	 ประการที่สอง 

	 คอื	การรูจ้กัข่มใจตนเอง	ฝึกใจตนเอง	ให้ประพฤติปฏบิติัตน

อยู่ในความสัจความดีนั้น

	 ประการที่สาม 

	 คือ	 การอดทน	 อดกลั้น	 และอดออม	ที่จะไม่ประพฤติล่วง

ความสัตย์สุจริต	ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

	 ประการที่สี ่

	 คือ	 การรู้จักละวางความชั่ว	 ความทุจริต	 และรู้จักเสียสละ

ประโยชน์ส่วนน้อยของตน	เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง



คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (5)

 หมายเหตุ						พระบรมราโชวาท	พระราชทานเนือ่งในวนัข้าราชการพลเรอืน



(6) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 



(7)คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด



(8) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ
ตามนโยบายของ	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

๑.			มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์
๒.	 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓.		 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์
๔.	 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง	และทางอ้อม
๕.		 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖.		 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗.		 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘.		 มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙.		 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
๑๐.รู ้จักด�ารงตนอยู ่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชด�ารัสของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมือ่ยามจ�าเป็น	มไีว้พอกนิพอใช้	ถ้าเหลือกแ็จกจ่ายจ�าหน่าย	
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม	เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑.	มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกาย	และจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า 
หรือกิเลส	มคีวามละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา	

๑๒.ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	 และของชาติมากกว่า 
ผลประโยชน์ของตนเอง



คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (9)

บทน�า

	 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน

ภารกิจตามนโยบายรัฐบาลลงสู ่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อ	

“บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข”	 ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ	 ผ่านการ

บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	ซึ่งถือเป็นผู้น�าในการผลักดัน

ให้เกิดสัมฤทธิผลในการน�านโยบายไปปฏิบัติในระดับภูมิภาค	

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อด�ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรี 

ของผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 ให้เป็นที่รักและเช่ือถือศรัทธาของ

ประชาชน	 อันน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 

ในการพัฒนาจังหวัดที่มี	ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น�าอยู่	

	 คู ่มือเล ่มนี้จึงเป ็นทั้งคู ่มือของผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 

และเป็นคูม่อืส�าหรบัประชาชนตลอดจนภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่ได้รบัรูว่้าผูว่้าราชการจงัหวดันัน้มกีรอบจรยิธรรมอย่างไรบ้าง	

ซึง่เน้นเฉพาะบางเรือ่งทีส่�าคญั	โดยเฉพาะเรือ่งความซ่ือสัตย์สุจริต



(10) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างและไว้วางใจได้ในฐานะผู ้น�าและ 

ผู้บริหารของจังหวัด

	 สิง่ส�าคญัท่ีสดุในการถือปฏิบัตด้ิานจรยิธรรมของผูว่้าราชการ

จังหวัด	 นอกจากเรื่องของศีลธรรม	 ก็คือศึกษาท�าความเข้าใจและ

ปฏิบตัติามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ตลอดจนพระโอวาทและคติธรรม	 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	องค์ปฐมเสนาบดขีองกระทรวงมหาดไทย	

ซึ่งได้น�าพระบรมราโชวาทบางองค์	พระโอวาทและคติธรรมบางเรื่อง

ที่ส�าคัญ	ประกอบแทรกไว้ในเนื้อหาของคู่มือนี้ด้วย

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	ผูบ้รหิาร	อดตีผูบ้รหิารของกระทรวงมหาดไทย

และผูว่้าราชการจงัหวดัทีก่รณุาให้ความส�าคญัสละเวลาให้ข้อคดิเหน็	

ข้อเสนอแนะ	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าคู่มือ	และขอขอบคุณคณะ

ท�างานจัดท�าคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มี	หม่อมหลวง

ปนัดดา	ดิศกุล	เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ท่านอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้กรณุาให้ความคดิเหน็ให้ข้อแนะน�าต่อการจดัท�าคูม่อื
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จรยิธรรมของผูว่้าราชการจงัหวดัเล่มนี้	และหวงัทีจ่ะได้รับข้อคดิเหน็	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคู ่มือให้มี

ประโยชน์	และประสิทธิภาพยิ่ง	ๆ	ขึ้นในโอกาสต่อไป

  

	 (นายวิบูลย์	สงวนพงศ์)

		 ปลัดกระทรวงมหาดไทย



(12) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

สารบัญ
        หน้า

บทน�า	 	 	

บทที่	๑  ความเป็นมาและความส�าคัญของต�าแหน่ง	 ๑

 ผู้ว่าราชการจังหวัด

บทที่	๒  จริยธรรมที่ส�าคัญส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด	 ๑๔

	 ประการที่	๑	ว่าด้วยจริยธรรมในการด�ารงตน	 ๑๖

	 	 ของผู้ว่าราชการจังหวัด

	 ประการที่	๒		 ว่าด้วยจริยธรรมในการ	 ๑๙

	 	 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของ

	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

	 ประการที่	๓	ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติ	 ๒๒

	 	 หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

บทที่	๓ 	ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน	 ๒๘

	 จริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด



คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (13)

บทที่	๔  กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ๓๑ 

ต้องไม่ท�า(Must	not	Do)ในเรื่องของจริยธรรม

บทที่	๕	บทเสริม	 	 ๓๗	

 

	 เร่ืองที่	๑	ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของ	 ๓๗

	 	 			ผู้ว่าราชการจังหวัด

	 เรื่องที่	๒	ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม	 ๔๐

	 เรื่องที่	๓	ความกล้าหาญในทางจริยธรรม	 ๔๔

ภาคผนวก	 	 ๔๙

	 	ทศพิธราชธรรม	 ๔๙

	 	ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน		 ๕๑

	 						 พ.ศ.๒๕๕๒

	 	สาระส�าคัญจาก	พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ		 ๕๓

	 					 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 						 พ.ศ.	๒๕๔๒	ม.	๑๐๓

	 	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	 ๕๔

	 	 การทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ



(14) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

	 	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 	รายชื่อผู้บริหาร	อดีตผู้บริหารของ	 ๖๐	

	 	 กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด	

	 	 ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็น

	 	 เรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

	 	 รายชื่อคณะท�างานจัดท�าคู่มือจริยธรรม	 ๖๒

	 	 ของผู้ว่าราชการจังหวัด

บรรณานุกรม	 	 ๖๖



1คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

บทที่ ๑

ความเป็นมาและความส�าคัญ
ของต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

 การจดัท�าคูม่อืจริยธรรมของผูว่้าราชการจังหวดันี ้มุง่หมายทีจ่ะ

เน้นย�า้ในความส�าคญัของต�าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดั ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

ในส่วนภมูภิาคว่า จักต้องเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมในระดับสงูกว่าข้าราชการ

โดยทั่วไป ที่มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเป็นเครื่องมือ

ก�ากับอยูแ่ล้ว แต่ผูว่้าราชการจงัหวดัต้องมคีณุธรรม จรยิธรรมทีม่าก

ยิ่งกว่าที่ก�าหนดไว้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีบทบาทและความส�าคัญ

ต่อการบริหารบ้านเมอืงมาอย่างยาวนาน การเกริน่กล่าวถึงความเป็นมา

และความส�าคัญของต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีวัตถุประสงค์

ส�าคัญคือ ประสงค์จะให้เข้าใจว่าในระบอบการปกครองของไทย 

แต่เดิมมานั้นมีระบบ เจ้าเมือง หรือผู ้ว ่าราชการเมืองมาก่อน  

ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ ผู ้ปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกรรณ  



2 คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

แล้วจงึพฒันาการมาเป็นต�าแหน่งผูว่้าราชการจังหวดัดังเช่นปัจจุบนั 

ซึง่เป็นไปตามหลกัการของเรือ่งการแบ่งอ�านาจ (Deconcentralization) 

จากส่วนกลางไปสู ่ส ่วนภูมิภาค และแม้ในอนาคต ต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ี ก็จะยังคงความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับรูป

แบบการบริหารของบ้านเมืองเรา ดังจะได้กล่าวพอเป็นสังเขป ดังนี้

  เมื่อครั้งอดีต

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการจัดการปกครอง 

บ้านเมืองให้เรียบร้อยท่ัวพระราชอาณาเขต โดยในส่วนกลาง 

ได้มกีารตัง้กระทรวงเสนาบดข้ึีนใหม่ จ�านวน ๑๒ กระทรวง ตามแบบ

อย่างทางยุโรป หนึ่งในนั้น คือ กระทรวงมหาดไทย และเนื่องจาก 

ขณะน้ันเป็นช่วงที่มีการตั้งท่ารุกล�้าประเทศไทยจากประเทศตะวันตก 

จึงมีพระราชประสงค์จะให้จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองที่มี 

ความยุ ่งเหยิงอยู ่แต่เดิม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 

ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ จึงทรงมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพด�ารง 
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ต�าแหน ่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค ์แรก ต้ังแต ่ 

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรงวางรากฐาน 

การปกครองของประเทศไทย ตามพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวท่ีเห็นว่าควรรวมการบังคับบัญชา 

หัวเมืองทั้งปวงให้ขึ้นอยู่แต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว 

และรวมหัวเมืองเข ้าเป ็นมณฑล เป ็นการจัดการปกครอง 

ส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่า “ระบบเทศาภิบาล”ขึ้นเป็นผลส�าเร็จ  

โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล มลีกัษณะเป็นหน่วยราชการบรหิาร

ส่วนภูมภิาคทีใ่หญ่ทีส่ดุ และจดัรปูแบบการปกครองเมอืงเป็นหน่วย

การปกครองส่วนภูมิภาคที่มีล�าดับถัดจากมณฑลเทศาภิบาล  

โดยมีเจ้าพนักงานปกครองเมืองจัดตั้งขึ้นเป็นองค์คณะ อยู่ภายใต้ 

การบังคับบัญชาของเจ้าเมือง และได้ทรงตรา “ข้อบังคับลักษณะ

ปกครองท้องที่  รศ. ๑๑๗” เพื่อแก้ไขระเบียบการแบ่งเขต 

การปกครองทีม่คีวามยุง่เหยงิมาแต่ก่อน ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยขึน้ 

โดยให้รวมท้องทีห่ลายอ�าเภอรวมเป็นหวัเมอืงหนึง่ และให้ข้าราชการ

ประจ�าเมือง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมือง จึง

ปรากฏมีผู้ว่าราชการเมืองที่นับเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคขึ้น

นับแต่นั้นมา
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   ณ ปัจจุบัน

 ในปัจจุบัน ผู ้ว่าราชการจังหวัด คือ ข้าราชการประจ�า 

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ี  

ท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงจังหวัดในส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เพื่อด�ารงไว้ 

ซึ่งความเป็นราชอาณาจักรไทย ที่เป็นรัฐเดี่ยว หรือ Unitary State  

ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ ที่ก� าหนดให ้ในจังหวัดหนึ่ง ให ้มี 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป ็นผู ้รับนโยบายและค�าสั่งจาก 

นายกรฐัมนตร ีในฐานะหวัหน้ารฐับาล คณะรฐัมนตรีกระทรวง ทบวง 

กรม มาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน  

และเป็นหวัหน้าบังคบับัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบรหิาร ซ่ึงปฏบิติั

หน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดจึงนับได้ว่าต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต�าแหน่งทางการบริหารและการปกครอง  

ท่ีมีความส�าคัญต่อการปกครองบ้านเมืองดังได้กล่าวมา และแม  ้

ในปัจจุบนัก็ไม่ได้ลดบทบาทความส�าคญัลงแต่ประการใด ตรงกนัข้าม

กลับจะทวีความส�าคัญมากขึ้น ตามบริบทอันซับซ้อนของสังคม  

ที่จะต้องมีผู้น�าในการพัฒนาและบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขราษฎร
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   มองไปในอนาคต

 ในอนาคตต ่อจากนี้ ไป ก็คาดการณ์ได ้ว ่าต�าแหน ่ง 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดในลักษณะที่เป ็นการบริหารส่วนภูมิภาค 

ก็จะยังคงมีอยู่ เพราะมีลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นรัฐเดี่ยว 

ของราชอาณาจักรไทยดังกล ่าวมาแล้ว ขณะท่ีบทบาทของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทวีความส�าคัญข้ึน ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก็ถูกจับจ้องตรวจสอบการท�างานอย่างเข้มข้นมากขึ้น และมีกระแส

การเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อแหล่งที่มาของต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ตลอดเวลา

 การด�ารงอยู่ของต�าแหน่งผู ้ว่าราชการจังหวัดในสถานะ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณและในสถานะของผู้แทน

รัฐบาลจึงขึ้นอยู ่กับความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนท่ีมีต ่อ 

บทบาทของผู ้ว ่าราชการจังหวัด ทั้งด้านความรู้ความสามารถ  

และด้านคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 

หรือต้องมีคุณสมบัติทั้งเป็น “คนดี” และเป็น “คนเก่ง”

 การจัดท�าคู ่มือจริยธรรมของผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดนี้  

จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด  
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ในการพจิารณาน�าไปถอืปฏบิตั ิเพราะ ถ้าผูด้�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดสามารถด�ารงตนอยู ่ในคุณธรรมอันดี โดยใช้จริยธรรม 

เป็นหลักน�า และมุ ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม  

ก็ย่อมสามารถธ�ารงไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาตลอดจนความเชื่อมั่น 

จากประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ 
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ความส�าคัญของต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นบคุคลหมายเลข ๑ ของจังหวัด เป็นบุคคล

ที่อยู่ในสายตาของสาธารณชน ที่ประกอบไปด้วย ทั้งความคาดหวัง 

การจับจ้องตรวจสอบการท�างาน ตลอดจนความรู้สึกที่เชื่อมโยง 

ต่อความเชือ่ถอืศรทัธาต่อบทบาทของกระทรวงมหาดไทยอนัเป็นต้น

สังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

 ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ไม่ได้เกษียณอายุ

ราชการในต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ประเทศไทย 

มีผูว่้าราชการจังหวดัเพยีง ๗๖ คน เป็น ๗๖ คน ทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที่

ต่างพระเนตรพระกรรณ เป็น ๗๖ คน ท่ีเป็นผู้แทนของรัฐบาล 

อยูใ่นส่วนภมูภิาคหรอืในจงัหวดั ทีจ่ะสามารถ “บ�าบดัทกุข์ บ�ารุงสขุ” 

ให้แก่ราษฎร ดั่งเช่นที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาว่า “พ่อเมือง” คือผู้ที่จะ

คอยดแูล ปัดเป่าความทกุข์ความเดอืดร้อนให้แก่อาณาประชาราษฎร์ 

ในบ้านในเมืองของตน ให้ได้อยู่ดีมีสุข 

 ดังนั้นบทบาทของ “พ่อเมือง” หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ในปัจจบุนั จงึมกีารสปอตไลท์หรอืจบัจ้องตดิตามดกูารปฏบิตัตินและ
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ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความห่วงใยของผู้บริหาร

ในปัจจุบัน อดีตผู ้บริหารและผู ้ว ่าราชการจังหวัดด้วยกันเอง  

ในเรื่องของการวางบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในสถานะ

ที่เหมาะสมและมีคุณค่า เพื่อท่ีสังคมจะได้ให้การยอมรับและ 

เช่ือถือศรัทธา น�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ภายในจังหวัด ผู ้บริหารและอดีตผู ้บริหารของกระทรวง

มหาดไทยจึงเห็นว่าควรมีข้อแนะน�าส�าคัญบางประการ ที่ช่วยแสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของต�าแหน่งผู ้ว่าราชการจังหวัด ที่มีต่อ 

บ้านเมือง คือ 

 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตร

พระกรรณ ในการ “บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข” ให้แก่ราษฎร ความที ่

ยกมานี้ปรากฏตามหนังสือ “เทศาภิบาล” พระนิพนธ ์ของ 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ในเรื่อง ลักษณะการ

เทศาภิบาล ที่ให้ความหมายของ “การเทศาภิบาล” คือ การปกครอง

โดยลกัษณะทีจ่ดัให้มหีน่วยบรหิารราชการ อนัประกอบด้วยต�าแหน่ง

ข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ ซึ่งประจ�าอยู่แต่เฉพาะ

ในราชธานนีัน้ ออกไปด�าเนนิการในส่วนภมูภิาค เป็นสือ่กลางระหว่าง
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ประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซ่ึงอยู่ในราชธานี  

ให้ได้ใกล้ชิดกับอาณาประชากร เพ่ือให้เขาได้รับความร่มเยน็เป็นสขุ 

และเกิดความเจริญทั่วถึงกัน

 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผู้แทนของรัฐบาลในภูมิภาค 

ทีจ่ะต้องพัฒนาจงัหวดั ให้ประชาชน “อยูด่ ีกนิด”ี ตามพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ความหมายของการเทศาภิบาลตาม ข้อ ๑ คือ เป็นท่ีไว้วางใจ 

ของรัฐบาลของพระองค์...ออกไปด�าเนินการในส่วนภูมิภาค

 ๓. ต�าแหน่งผู ้ว ่าราชการจังหวัด สืบทอดด�ารงมา 

ด้วยการปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างของบรรพชนคนมหาดไทย  

ที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาในใจราษฎรอย่างเสมอมา

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในสถานะที่ต้องมีจริยธรรมอยู่

ในระดับที่สูงกว่าและสามารถเป็นแบบอย่างได้ ทั้งแก่ข้าราชการ

และประชาชนท่ัวไปดังท่ีปรากฏในโอวาทของสมเด็จฯกรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพว่า 
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“ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบ�าเพ็ญตน ให้เป็นแบบ

อย่างของคนดีแก่สังคม”

 ๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อ�านาจ หรือตามส�านวนไทย 

คือ “เป็นผู้มีอ�านาจวาสนา” แต่การใช้อ�านาจนั้น ถ้าประสงค์จะให้เกิด

ความเชื่อถือ ศรัทธา ท้ังแก่ตนเอง และสถาบันการปกครองที่มี 

ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูน้�า ต้องใช้อ�านาจเฉพาะตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

มีความ สมเหตุ สมผล ตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ถูกต้องดีงาม

 ทีส่�าคัญ ต้องไม่ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ เพราะจะเป็นต้นเหตุ

แห่งความเสือ่มในอ�านาจ การใช้อ�านาจต้องไม่มากไปหรอืน้อยไป แต่ต้อง

เป็นไปตามเหตอุนัสมควร เหมาะแก่กาล เหมาะแก่ชมุชน และใช้ด้วย

ความเที่ยงธรรม จึงจะสามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธาเกิดขึ้น 

ในหมู่ชน ดังโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชนุภาพ ที่ด�ารัส

แก่ผู้ไปรับต�าแหน่ง “เจ้าเมือง” 
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	 “เจ้าคุณอ�านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ	ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงสัตรา  

จะไปอยู่ไหนก็ตาม	ถ้าเจ้าคุณท�าให้ราษฎรเชื่อถือด้วยศรัทธา

แล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง	เพราะท่านก็ทรงปรารถนา 

ให้ราษฎรอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกัน”

หรือที่ด�ารัสไว้ในปาฐกถา”ว่าด้วยท�าราชการ” ว่า

“...อันอ�านาจนั้น	มิได้มีด้วยอาชญา	แต่มีด้วยคนทั้งหลาย 

ไว้วางใจในความซื่อตรงเป็นส�าคัญ”

 ๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้น�าในการสร้างความรัก

ความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ บนหลักการของความถูกต้อง 

เป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ดังที ่

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพตรสัไว้แก่ผูท้ีจ่ะไปรบัต�าแหน่ง 

“เจ้าเมือง”เช่นกัน ว่า

“อย่ามีพวก	เพราะถ้ามีพวกเรา	ก็จะมีพวกเขาเกิดขึ้นทันที”

 ๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความเป็นผู้น�าที่ทันสมัย 

(SMART) ในประเด็นนี้ สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  

ได้ทรงให้ความส�าคัญเช่นกัน ดังปรากฏตามหลักฐานที่ทรงเล่า

ประทานหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ว่า
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“เช้าเขียนเป็นวิทยาทาน	ค�่าต้องหาความรู้ต่อ	 

มิฉะนั้น	มันจะหมด	คนที่นึกว่าตัวรู้พอแล้วนั้น

เป็นคนตายแล้วเป็นๆ	เพราะโลกหมุนอยู่ทุกนาที

	เราต้องเรียนไปตามมัน	จึงจะอยู่กับโลกโดยไม่โง่ได้”

 ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะด�ารงต�าแหน่งในระดับสูง

แล้วก็ตาม ก็คงยังต้องเปิดใจรับความคิดและทัศนคติใหม่ๆ  

ใฝ่หาและเพิ่มพูนความรู้ ให้เท่าทันความเจริญและเป็นไปของโลก

ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มอง

เห็นภาพอนาคตท่ี ชัด เจน เพราะ วิ ธีคิดและทัศนคติของ 

คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆอย่างมากมาย เช่น ทัศนคติ

ต่อการท�างานราชการที่เห็นว่า “งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่

ทั้งหมดของชีวิตเหมือนที่เคยปลูกฝังกันมา” และสิ่งที่ยึดคนให้อยู่

กับองค์กรไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่ได้ท�างานอยู่ใน

องค์กรอย่างมีความสุขและได้รับการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของตัวเอง ถ้าสามารถยอมรับและเข้าใจทัศนคติใหม่ๆ เหล่านี้ได้  

กจ็ะสามารถพฒันาองค์กรทีก่�ากบัดแูลให้เกดิประสทิธิภาประสทิธิผลได้
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 ที่กล่าวมาท้ังหมดน้ัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า ต�าแหน่ง 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีความส�าคัญอยู ่มากมายหลายประการ  

เป็นทั้งผู้มีอ�านาจ วาสนา และบารมี มีบทบาทหลากหลาย ทั้งเป็น 

ผูป้กครอง เป็นนักบรหิาร เป็นผูป้ระสานงาน เป็นผูส่ั้งการ เป็นครผููส้อน 

เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีความเข้มแข็งด้าน

จรยิธรรม จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงาน

มากน้อยเพียงใด ในบทต่อไปจึงเป็นการขยายความให้เห็นว่า  

ผูว่้าราชการจังหวดันัน้ ควรจะมจีรยิธรรมส�าคญัประการใดบ้าง ทีจ่ะ

เป็นเคร่ืองมือในการก�ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม และ

เป็นตวัอย่างอนัดแีก่ประชาชนและเยาวชนให้ถือเป็นแบบอย่างได้ต่อไป

ภาพเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบต่าง ๆ ไปทั่วโลก
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                               บทที ่๒

จริยธรรมส�าคัญส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
 

 

 ในบริบทการท�าราชการของข้าราชการพลเรือนท่ัวไป  

ได้มีประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นแนวทาง 

ในการถือปฏิบัติอยู่แล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผนวกท้าย  

แต่โดยทีต่�าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นต�าแหน่งทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที่

ต่างพระเนตรพระกรรณ และเป็นหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ป็นหวัหน้า

บงัคบับญัชา ก�ากบัดแูลการท�างานของทุกส่วนราชการในจงัหวดันัน้ 

การยดึถอืจรยิธรรมในการปฏิบัตงิานจงึควรจะมอียูใ่นระดบัทีม่ากกว่า

หรอืสงูกว่าข้าราชการโดยท่ัวไป 

 กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญประการดังกล่าว  

จึงได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทยและผูว่้าราชการจงัหวดั ถงึจริยธรรมส�าคญัของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าควรจะเน้นหนักหรือเพิ่มเติมในประการใด  
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เมือ่ประมวลสงัเคราะห์ข้อมลูออกมาแล้ว กพ็บว่าจรยิธรรมเน้นหนกั 

ที่จะกล่าวถึงต่อไปบางประการก็ปรากฏอยู่ในประมวลจริยธรรม 

ของข้าราชการพลเรือนอยู่แล้ว แต่แยกออกมาให้เห็นเป็นชัดเจนว่า  

ผูว่้าราชการจังหวดัต้องยดึถอืปฏบัิตใิห้แน่วแน่มัน่คง ส�าหรบัในบาง

ประเดน็ทีต่รงกบัข้อก�าหนดในประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน

อยูแ่ล้วก็สามารถเทียบเคยีงกบัตวับทของประมวลจรยิธรรมข้าราชการ

พลเรอืนได้ 

 การจดัท�าคูม่อืจรยิธรรมนีอ้าจจะแตกต่างจากการจัดท�าคูม่อื

ด้านเทคนคิอืน่ๆ เพราะเป็นคูม่อืท่ีอธบิายเรือ่งราวและแนวทางปฏบิติั

ทีเ่ป็นนามธรรม ดงันัน้เพือ่จดักลุม่เรือ่งให้เหน็ชดัเจนขึน้ จงึได้ท�าการ

จ�าแนกออกเป็น ๓ ลกัษณะ คือ จรยิธรรมในการด�ารงตน จรยิธรรม 

ในการปฏบิตัตินต่อผูอ้ืน่และจรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าท่ี ซึง่จะกล่าวถงึ

ในรายละเอยีด ดงันี้
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ประการที่ ๑  

ว่าด้วยจริยธรรมในการด�ารงตนของผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 ในประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน ข้อ ๑๒ ได้กล่าวถงึ

เรื่องการด�ารงตนไว้ คือ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ด�ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

 ส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมต้องด�ารงตนเป็นแบบอย่าง

ทีด่ ีในการยดึถอืปฏบิตัติามหลกัธรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอืให้เป็น

หลกัธรรมประจ�าใจ ในทีน่ีไ้ด้ประมวลจากความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร 

อดตีผูบ้รหิารของกระทรวงมหาดไทยและผูว่้าราชการจงัหวดั ซึง่ต่าง

มีความเห็นตรงกันในข้อแนะน�าดังกล่าว นั่นคือ ในการด�ารงตนของ

ผูว่้าราชการจังหวดั ต้องถอืปฏบัิตใินด้านศลีธรรม ทีม่ากยิง่กว่าผูอ้ืน่ 

กล่าวโดยรวมคือ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดจะต้องด�ารงตนอยู ่ด้วย 

หลักธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ดังนี้

 ๑. ยึดถือปฏิบัติตนตามหลัก “ธรรมโลกบาล”

    ธรรมโลกบาล คือ ธรรมอันคุ้มครองโลก ซึ่งประกอบด้วย 

หิริ และโอตตัปปะ 



17คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

    หิร ิคือ ความละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว

  โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว

  หริ ิโอตตปัปะ นี ้เป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ในใจของคนทกุคนหรอื

กค็อืมโนธรรม ซึง่เป็นเรือ่งอยูเ่หนอืกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือกล่าว

ให้กระชับก็คือ ความตระหนักรู้ในผิดชอบ ชั่วดี

  ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นต�าแหน่งที่เป็นผู้ใช้อ�านาจตาม

กฎหมายสามารถให้คุณให้โทษ แก่ผู้อยู่ในอาณัติปกครองได้จึงต้องมี

ธรรมประการนี้ ก�ากับตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือจะปฏิบัติตน

ประการใด ก็ต้องร�าลึกอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ประการใด  

ทั้งต่อตนและต่อส่วนรวม

 ๒. ครองความมีสติ สัมปชัญญะ (Mindfulness and 

Awareness) จดัเป็นธรรมเกือ้กลูในการประกอบกจิทกุอย่าง เรยีกว่า 

“ธรรมมีอุปการะมาก”

  สต ิหมายถึง ความระลกึได้ ความรูตั้ว ไม่เผลอ ใจอยูก่บักจิ 

จิตอยู่กับเรื่อง เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท มีเหตุผล

  สัมปชัญญะ หมายถึง ความรู ้ชัดในส่ิงท่ีระลึกได้  

เข้าใจชัดตามความเป็นจริง ตามเหตุและผล

  สติ สัมปชัญญะ โดยรวมหมายถึง ความรู้ตัวและการ

ครองตนด้วยความรอบคอบ
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   การครองความมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ป็นนจิจงึมคีวามส�าคญั

โดยตรงกับจริยธรรมของผู ้ว่าราชการจังหวัด เพราะตราบใดที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีสติสัมปชัญญะ ครอบครอง หรือ มีความรู้ตัวทั่ว

พร้อมอยู่เสมอว่าก�าลังคิดอะไรท�าอะไรตราบนั้นความบกพร่อง  

เสียหายทางจริยธรรมก็ย่อมไม่เกิด

 ๓. ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนี ้โดยเนือ้หาเป็นทีรู้่และ

เข้าใจกันโดยส่วนมาก จะไม่น�ามาขยายความในที่นี้ แต่ส่ิงท่ี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพึงยึดถือปฏิบัติ ก็คือ ยึดถือปฏิบัติได้ในระดับที่

สามารถเป็นแบบอย่างแก่

ประชาชนโดยทั่วไป เพราะ

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด คือ 

ผู ้น�าที่ต ้องแสดงให ้เห็น

อย่างเป็นรูปธรรม จึงจะ

สามารถไปแนะน�าขยายผล

ในหมู่ประชาชนต่อไปได้ 
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ประการที่ ๒ 

ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 โดยที่ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเป็นมาสืบเนื่อง

ยาวนาน และมีรากเหง้ามาจากปรัชญาของการเป็น “ผู้ปกครอง” 

ซึง่เหมาะสมกบัยุคสมยัท่ีผ่านๆมา ท่ีระบบการศกึษายงัไม่แพร่หลาย

ทั่วถึง ผู้คนมีความเคารพ นับถือ ย�าเกรงด้วย อ�านาจ อาชญาสิทธิ์

ขาดแห่งการเป็นผู ้ให้คุณให้โทษ แต่ในยุคปัจจุบัน ที่สังคมมี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการหลั่งไหล ถ่ายเทวัฒนธรรมทาง 

ความคดิด้านต่างๆ อย่างเสร ีรวดเรว็ และแพร่หลาย ผูค้นมกีารศกึษา

มากขึ้น ทัศนคติต่อความเป็น “ผู้ปกครอง” ของผู้ว่าราชการจังหวัด

เปลี่ยนแปลงไปโดยเพ่งเล็งไปที่การเป็น “นักบริหาร” ของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่าความเป็น “ผู้ปกครอง” แบบโบราณกาลมา

 จริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด

ในยุคปัจจุบัน จึงควรยึดถือในประการส�าคัญๆ คือ
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 ๑. ไม่วางตวัเป็นเจ้าขนุ มูลนาย ถอืยศ ถอืศกัดิ ์เพราะถอืว่า

เป็นการปฏิบัติต่อผู ้อื่นที่ผิดยุคผิดสมัย พฤติกรรม ที่ให้ผู ้คน 

มาพินอบพิเทา เอาอกเอาใจ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ 

ของสังคมยุคปัจจุบัน และสุ่มเสี่ยงต่อการวิจารณ์ ต�าหนิ ติเตียน  

ผ่านการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Network)

 ๒. ต้องแสดงตนให้เห็นถึงความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

ที่พร้อมจะน�าความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขมาสู่จังหวัดที่ตน 

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ โดยแสดงตนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและ 

ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยยึดผลสัมฤทธิ์ 

ของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็นหลัก สามารถเข้าหาประชาชน

ได้ทุกชั้นทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยและจริงใจ

 ๓. ต้องระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีส่วน

ได้เสียกับผลประโยชน์ภายในจังหวัด หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การร้องเรยีนในเรือ่งทีไ่ม่ถกูต้อง และต้องหลกีเลีย่งการคบหาสมาคม

กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือ 

ผูป้ระกอบอาชพีทีส่่อไปในทางไม่สจุรติหรอื การแสดงความสนทิสนม

กับผู้มีอิทธิพล



21คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ๔. แสดงออกถงึความมเีมตตาธรรม และมปิียวาจา ส�าหรบั

ผู้ใกล้ชิด ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

   เมตตาธรรม คือ มีความปรารถนาดีต่อผู้คนท่ีปฏิบัติงาน

เกีย่วข้อง สิง่ใดผดิพลาดกใ็ห้ค�าแนะน�า แนวทางแก้ไข ปรับปรุง และ

สอนงาน (Coaching)

   ปิยวาจา ใช้ค�าพูดสุภาพกับทุกคนอย่างเป็นปกติทั้ง 

ต่อหน้าและลับหลัง

 ๕. ให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครัว มีความกตัญญูต่อ

บุพการี ให้เวลาและความรักความอบอุ่นต่อครอบครัว แต่ต้องไม่ให้

บคุคลภายในครอบครวัญาตพิีน้่อง หรอืบคุคลใกล้ชดิ เข้ามายุง่เกีย่ว

หรือก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่หรืออาศัยต�าแหน่งหน้าที่ราชการของ

ตนแสวงหาผลประโยชน์

ภาพการรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวในวันสงกรานต์
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ประการที่ ๓ 

ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

  

 การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ยอมรับ 

โดยทั่วไปว่ามีขอบเขตกว้างขวาง หลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับผู้คน

มากมายหลายแขนงทุกภาคส่วน เป็นผู ้ถือปฏิบัติและเป็นผู้ใช้

กฎหมายไม่ต�่ากว่าร้อยฉบับ

 ดังนั้น ในทางกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จงัหวัดจงึมีระบบก�ากบัควบคมุ ตรวจสอบดูแลอยูอ่ย่างมากมาย แต่ระบบ

ทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ กคื็อระบบการควบคมุด้วยตนเอง หรอื 

ความมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าข้อบังคับทางกฎหมาย

 จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ว ่าราชการจังหวัด  

ถูกก�าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในฐานะที่เป็น

ข้าราชการพลเรือนคนหนึ่ง และยังมีปรากฏตามกฎหมายอื่นๆ เช่น 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

เรือ่งหลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น 
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 ในทีน่ีจ้ะเป็นการเน้นย�า้จรยิธรรมส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าที่

ของผูว่้าราชการจงัหวดั เฉพาะประเดน็ท่ีมผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์

และความเชื่อถือศรัทธาต่อต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างชัดเจน 

ซึ่งแม้จะข้อก�าหนดอยู่แล้วก็ตาม แต่ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  

จะต้องถอืจรยิธรรมประการต่อไปนี ้ในระดบัทีส่งูกว่าและเข้มข้นกว่า

ข้าราชการทั่วๆ ไปคือ

 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องแสดงให้เห็นถึงซึ่งความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันแรกที่ด�ารงต�าแหน่ง 

โดยสามารถตรวจสอบจริยธรรมด้านนี้ได้ตลอดเวลา

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก�าหนดให้ 

ผู ้ด�ารงต�าแหน่งข ้าราชการพลเรือนทุกต�าแหน่งต ้องยึดมั่น 

ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส�านักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปรากฏอยู่ใน (๒) การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ 

สุจริต และรับผิดชอบ

 ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ เป็นค�ารวมของค�าว่าซื่อสัตย์ค�าหนึ่ง

กับสุจริตอีกค�าหนึ่ง แต่ในความหมายโดยนัยก็คือ ความประพฤติ

ชอบ ความประพฤตติรง ไม่คดโกง ซึง่น�าความหมายรวมของทัง้สอง

ค�ามารวมกัน แต่โดยทั่วไปก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าคือ การท�างาน 
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ทีซ่ือ่ตรงและไม่ทุจรติคอร์รปัช่ัน ซึง่เป็นประเดน็หลกัของการบรหิาร

บ้านเมือง และเป็นค่านิยมที่เป็นสากล 

 “...สุจรติคอืเกราะบงั ศาสตร์พ้อง...” คอืวรรคหนึง่ในโคลง

สุภาษิตโสฬสไตรยางค์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ ทีอ่ธบิายผลของสุจริตไว้ส้ันๆ 

แต่ได้ความหมายที่ชัดเจน และเป็นสัจธรรม 

 และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระราชทาน “หลักราชการ” แก่ข้าราชการ 

ในช่วงตรุษสงกรานต์ พ.ศ.๒๔๕๗ ประการหนึ่งคือ เรื่อง หลักของ

ความซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ ตั้งใจกระท�ากิจการซ่ึงได้รับมอบให้ 

เป็นหน้าที่ของตนนั้น โดยซื่อสัตย์สุจริต...

 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัวได้

พระราชทานพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับเรื่องความสุจริตไว้ในหลาย

โอกาสหลายวาระ แต่ทีไ่ด้พระราชทานแก่ผูว่้าราชการจังหวดัโดยตรง

คราวหนึง่กค็อื พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานแก่ผูว่้าราชการจงัหวดั

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู ้ว ่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ  

(ผู ้ว ่าฯซีอีโอ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วังไกลกังวล  

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏในตอนท้าย คือ 
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 “...ผู้ว่าฯซีอีโอต้องเป็นคนที่สุจริต	 ทุจริตไม่ได้	 ถ้าทุจริต 

แม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง	ให้มีอันเป็น	พูดอย่างนี้หยาบคาย	แต่ว่า

ขอใหม้อีนัเป็น	ถ้าไม่ทจุรติ	ถ้าสจุรติและมคีวามตัง้ใจในธรรม	ขอให้

ต่ออายุได้ถึง	 ๑๐๐	 ปี	 ถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง	 แล้วสุจริต

ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก...”

 ดังนั้น ความซื่อสัตย ์สุจริต จึงเป ็นจริยธรรมส�าคัญ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูว่้าราชการจงัหวดั เพราะความซือ่สตัย์สจุริต 

นอกจากจะเป็นเกราะเหลก็ก�าแพงแก้วแก่ผูป้ฏิบัตแิล้ว ยงัมอีานสิงส์

ถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วย 

 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก คือ  

กล้าที่จะปฏิเสธต่อความไม่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่าจะโดยการส่ังการ 

กดดนัโดยผูมี้อ�านาจหรอืผูม้อีทิธพิลใดๆ กต็าม มเีทคนคิ และศลิปะ

ในการปฏิเสธ หรอืขดัขวางการด�าเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องชอบธรรมนัน้ 

อีกต้องรักษาจริยธรรมแห่งการด�ารงต�าแหน่งของตนไว้ได้อย่าง

เหนียวแน่น
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 ๓. มีความเป็นกลางทางการเมือง 

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๘ ข้าราชการต้อง

ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมอืง ให้บรกิาร

แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

  เรื่องของการแสดงออกของความเป็นกลางทางการเมือง ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ดูจะเป็นที่เพ่งเล็งมากกว่าข้าราชการพลเรือน

ทัว่ไป เนือ่งจากเป็นผูร้บันโยบายจากรฐับาลโดยตรง แต่ทางการเมอืง

ในพืน้ท่ีนัน้ มทีัง้ข้างทีเ่ป็นรฐับาลและเป็นฝ่ายค้าน การวางตวัในเรือ่ง

นี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงค่อนข้างจะเป็นที่จับจ้องมากยิ่งกว่า

ข้าราชการฝ่ายอื่นๆ 

  ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้

หมายถึงการวางตัวเหนือการเมือง หรือการไม่คบหาสมาคมกับฝ่าย

การเมือง ตรงกันข้ามผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้จักคบหากับฝ่าย

การเมืองทุกฝ่าย บนหลักการ “รู้จักแต่ไม่ฝักใฝ่” คือ ไม่วางตัวเป็น

คนของฝ่ายใด แต่ต้องร่วมมือท�างานกับฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย 

อย่างเตม็ที ่ภายใต้ระเบียบกฎหมายและวฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม 

ซึ่งก็ตรงกับค�าว่าต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติว่าเป็นพรรคใดฝ่ายใด



27คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ๔. ผูว่้าราชการจงัหวดัต้องให้ความส�าคญัต่อการตรงต่อ

เวลานัดหมาย 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประธานในพิธี เพราะทั้ง 

เจ้าภาพและผู ้ร่วมงานต่างมีภารกิจ การที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด 

เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานล่าช้าโดยไม่แจ้งหรือไม่มีเหตุผล

สมควร อาจท�าให้เป็นทีค่รหา หรอืเยาวชนเอาเป็นแบบอย่างทีไ่ม่ด ีหรือ

คนมองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตให้คนอื่น 

เสียเวลารอคอย
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                              บทที่ ๓

ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๓ ได้ก�าหนด

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ผ่านองค์กรคุ้มครอง

จริยธรรมหรือ คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส่วนราชการ และ

ก�าหนดระบบการบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม ข้อ ๑๙ เมือ่มกีรณกีาร

ฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าว 

ตักเตือน ท�าฑัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา 

ตามที่เห็นสมควร

 นอกจากนี้ยังก�าหนดไว้ในข้อ ๒๐ (๑) ถึง (๙) รายละเอียด

ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน

 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อก�าหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม 

(Code of Conduct) นั้น สามารถก�าหนดได้ตามกรอบคุณธรรมที่จะ

ก�าหนดให้เข้มข้น หรือ สวยหรูอย่างใด ก็ย่อมได้ แต่เป็นที่สังเกตว่า 

แม้จะมข้ีอก�าหนดมาตรฐานจรยิธรรมมากมายเพยีงใด กม็กัจะมกีาร 
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กระท�าผิดหรือละเลยเรื่องจริยธรรมปรากฏให้พบเห็นอยู่เสมอมา  

ซึ่งในข้อเท็จจริง ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคอยควบคุมก�ากับดูแล 

เรือ่งจรยิธรรมให้เป็นไปตามข้อก�าหนด เพราะจรยิธรรมเป็นเร่ืองของ

ข้อปฏิบัติที่ไม่ได้ก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในทางกฎหมาย 

 จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร

และผูว่้าราชการจงัหวดั เมือ่ประมวล สงัเคราะห์แล้วพบว่ามข้ีอเสนอ

หลายประการในการขบัเคลือ่นผลกัดนัเร่ืองจริยธรรม ซึง่ในทางปฏบิติั 

ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปก�าหนดแนวทาง

ด�าเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะข้อเสนอบางเรื่องต้องใช้เวลา 

บางเรื่องต้องจัดท�ากระบวนการขึ้นมาใหม่

 ต่อไปนี้คือข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะเสนอไว้เฉพาะที่ส�าคัญบางประการและ 

ไม่ซ�้ากับกลไกในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ๑. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นไปตามหลัก

คุณธรรมมีระบบคัดกรองท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปฏิเสธระบบการ 

ซื้อขายต�าแหน่งและไม่เลือกสถาบัน เพราะถ้าระบบการคัดเลือกดี

มีคุณธรรม ก็จะเป็นการเลือกสรรบุคคลท่ีมีพื้นฐานด้านจริยธรรม 

ที่ดีได้ในระดับหนึ่ง
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 ๒. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีและ

แสดงออกถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในฐานะที่ เป ็นผู ้ก�ากับ ควบคุมด้านมาตรฐานจริยธรรมของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 ๓. สร ้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านจริยธรรม 

ทีส่�าคญั เช่น มกีารประเมนิทางลบั ให้ความส�าคัญเร่ืองร้องเรียนของ

ประชาชนต่อเรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น

 ๔. การให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมและการประชาสมัพนัธ์

เรื่องแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัดอย่างเปิดเผย 

แพร่หลายทั่วถึง

 ๕. สร ้างความเข ้มแข็งและสนับสนุนการท�างานของ 

องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการสอดส่อง ตรวจสอบ

เรื่องจริยธรรมของข้าราชการ
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                              บทที่ ๔

กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องไม่ท�า (Must not do) ในเรื่องของจริยธรรม
 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก�าหนดเรื่องของ  

“ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ Conflict of Interest ไว้ในข้อ ๖ 

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย

ต�าแหน่งหน้าที่และไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน้าที่

 ในบทต้นๆทีผ่่านมา ส่วนใหญ่กล่าวถงึเรือ่งทีผู่ว่้าราชการจงัหวดั

ต้องท�า (Must do) หรือควรท�า (Should do) ในเรื่องจริยธรรม 

ในบทนี้ จะเป็นตัวอย่างของเรื่องท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องไม่ท�า 

(Must not Do) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้น 

ตัวอย่างบางเรื่องเกิดข้ึนจริง และเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความเชื่อถือ ศรัทธาในต�าแหน่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดโดยตรง  
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ดังนั้น จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหลีกเลี่ยง หรือ 

ต้องไม่ท�า กรณีตัวอย่างบางเรื่อง คือ

 ๑. ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรรรมการจดัสรร

ที่ดินจังหวัด แต่ต่อมาไปซื้อที่ดินจัดสรรของบริษัทดังกล่าว

  ประเด็น คือ ท�าให้เกิดข้อสงสัยเคลือบแคลงใจของ 

ผูท้ีร่่วมเป็นคณะกรรมการและผูรู้เ้หน็ต่อความโปร่งใสในการปฏบิติั

หน้าที่ในการจัดสรรที่ดินนั้น

 

 
ภาพแสดงแผนผังรูปแปลงจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรร
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 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการในการ

อุทธรณ์ภาษีของบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง และมีความเห็น  

เหน็ชอบตามอทุธรณ์คอื คนืการจ่ายภาษขีองบรษิทัหรอืท�าให้บรษิทั

เสยีภาษน้ีอยลง และต่อมาผูว่้าราชการจงัหวดักลบัไปซ้ือรถยนต์ของ

บริษัทดังกล่าว

  ประเด็น คือ หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีขาดความเชื่อถือ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ว ่าราชการจังหวัด และภาพลักษณ  ์

ในสายตาของบริษัทเอกชนก็จะขาดความย�าเกรง

 ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดงานวันส�าคัญส่วนตัว 

เช่น วันเกิด วันครบรอบการแต่งงาน ให้เป็นที่เอิกเกริก และมีการ

จัดงานหลายครั้งหลายสถานที่ภายในวันเดียวกัน

  ประเด็น คือ การจัดงานดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้

ในหมูญ่าติและคนใกล้ชดิสนทิสนมตามสมควรแก่เหตุ แต่การจัดแบบ

เอกิเกริกใหญ่โต เชญิพ่อค้า นกัธรุกจิ เข้าร่วมมากมาย ย่อมแสดงเจตนา

ให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลง สงสัย
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 ๔. การส่งลูกหรือหลานเข้าไปท�างานกับบริษัทเอกชนที่

เป็นคู่สัญญากับจังหวัด

  ประเด็น คือ 

เป็นเหตใุห้อาจขาดความ

เที่ยงธรรมในการแก้ไข

ตัดสินป ัญหา กรณีมี

ปัญหาเกีย่วข้องแก่บรษิทั

ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด

 

  ๕. การไปดูงานต่างประเทศพร้อมครอบครัว โดย

งบประมาณขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประ เด็น  คือ  

ผูว่้าราชการจงัหวดัมหีน้าที่

ก�ากับดแูลองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ แต่ผูว่้าราชการ

จังหวัดกลับเป็นผู้ส่งเสริม

การใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ม่

เหมาะสมเสียเอง
ภาพคณะศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาพกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
่ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด
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 ๖. การก�าหนดระเบยีบกฎหมายเพือ่เอือ้อ�านวยประโยชน์

แก่พวกพ้องหรือครอบครัว เช่น การก�าหนดเขตพื้นที่เวนคืน หรือ

ก�าหนดสีของผังเมืองท่ีตรงตามผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือ

ครอบครัว

  ประเด็น คือ เป็นการใช้อ�านาจเอาเปรียบบุคคลอื่นและ

ไม่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่รับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 ๗. ใช้ชวีติความเป็นอยูอ่ย่างหรหูรา ฟุม่เฟือย แสดงฐานะ 

ของตนข่มเหนือคนอื่น

  ประเดน็ คอื เป็นการแสดงความเป็นแบบอย่างทีไ่ม่เป็น 

ไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดูแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผูอ้ื่น

ภาพการจัดโซนนิ่ง (ZONNING) ผังเมือง
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 ๘. การจัดงานเลีย้งสงัสรรค์เป็นประจ�าและดืม่สรุาเป็นนจิ

  ประเด็น คือ ภายในจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด

เปรียบเสมือนนักแสดงเอกท่ีอยู่บนเวที ท่ีมีสปอตไลต์ สาดส่อง  

เป็นที่จับจ้องของผู ้คนตลอดเวลา การจัดงานเล้ียงสังสรรค  ์

มักจะมี เหตุผลว ่าเพื่อสร ้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ ์กับ 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแต่ประชาชนผู้พบเห็นหรือรับรู้กลับ 

ไม่ได้เข้าใจตามนั้น เพราะเห็นว่า การจัดงานเล้ียงพบปะบ่อยๆนั้น 

คือความสิ้นเปลือง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

 

ภาพการจัดโต๊ะอาหารที่หรูหรา ราคาแพง
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บทที่ ๕ บทเสริม

เรื่องที่ ๑ 
ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ถึงแม้ว่าจะมีข้อก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไก

ตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิการทางจรยิธรรมของผูว่้าราชการจงัหวดัแล้ว 

แต่ในสถานการณ์จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดมักต้องประสบกับแรง

กดดนัหรอืแรงเสยีดทานจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ ปัจจยั ทีอ่าจท�าให้

การถอืปฏบิตัติามจรยิธรรมต้องย่อหย่อนหรอืเบีย่งเบนไป ซึง่ประเด็น

ความเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจเกิดจากเหตุ

ปัจจัยเหล่านี้

 ๑. ปัจจัยภายใน

   ปัจจัยภายใน ก็คือปัจจัยเรื่องมโนธรรมหรือมโนส�านึก

ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่าราชการจังหวัดท่ีจะต้องมีความอดทน  

อดกลั้น ความเข้มแข็งทางจริยธรรมมากกว่าคนอื่น ตลอดจนฝีมือ

หรอืเทคนคิในการบรหิารจดัการต่อปัจจยัเสีย่งในเร่ืองของจริยธรรม

ที่เผชิญอยู่
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 ในทางธุรกิจเอกชนมีกรณีตัวอย่างของผู้บริหารท่ีขาด

จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิมใีห้เหน็อย่างมากมาย กรณทีีค่่อนข้าง

ชดัเจน และเป็นท่ีเปิดเผยท่ัวไปกค็อื กรณีของบรษิทัเอนรอน ซึง่เป็น

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานข้ามชาติ ท่ีล่มสลายด้วยการขาด

จรยิธรรมของผูบ้รหิารทีม่ค่ีานยิมวตัถนุยิม ซึง่จากการศกึษาของนาย

โรเบิร์ตไบซ์ (Robert Bryce) นักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง พบว่า 

บริษัทมีการซื้อเครื่องบินเจ็ต ที่มีมูลค่าถึง ๔๑.๖ พันล้านดอลล่าร์ 

เพียงไม่ถึง ๙ เดือน ก่อนท่ีบริษัทจะล่มสลาย และผู้ถือหุ้นชาว

อเมรกินัขาดทนุไปมากกว่า ๗๐ พนัล้านดอลล่าร์ ในขณะทีผู้่บริหาร

บริษัทกลับท�าเงินได้หลายร้อยล้านดอลล่าร์ จากการขายหุ้นอีกท้ัง

เงินเดือนที่สูงลิ่ว โบนัสและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มากมาย ที่ผู้บริหาร

บริษัทได้รับ จนส่งผล

ให้บริษัทล้มละลาย 

และผู ้ที่ ได ้ รับผล 

กระทบหนักที่สุด  

กค็อื พนกังานหลาย

หมื่นคนของบริษัท

 ภาพกราฟแสดงราคาหุ้น ของบริษัท เอนรอน
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 ๒.  ปัจจัยภายนอก 

  (๑) วฒันธรรมองค์กร วฒันธรรมองค์กร ท่ีไม่เหน็ความ

ส�าคัญของการผดิจรยิธรรม ไม่มกีารเอาผดิอย่างจรงิจงั หรอืไม่มกีาร

ประณามต่อการผิดจริยธรรมให้เป็นท่ีเปิดเผย ก็มีแนวโน้มที่ท�าให้มี

การละเลยการปฏิบัติตามจริยธรรมได้

  (๒) ผลประโยชน์ทีม่กีารเสนอให้เพือ่แลกเปลีย่นกบัการ

อนุมัติ อนุญาต หรือไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  (๓)  การเมอืง ข้อเสนอต่ออนาคตทางการเมอืง หรอืแรง

กดดันทางการเมืองที่มีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย

  (๔)  ครอบครวัหรอืญาต ิมอีทิธพิลต่อการตัดสินใจ เร่ือง

ส�าคัญบางประการที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อจริยธรรม
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เรื่องที่ ๒  
ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม

  

 จรยิธรรมโดยความหมายแล้วเป็นการประพฤตใินสิง่ท่ีดีท่ีถกูต้อง 

แต่การประพฤติในสิ่งท่ีดีท่ีถูกต้องน้ัน บางครั้งอาจส่งผลกระทบ 

ในทางลบต่อชีวิตของใครบางคนมากมายอย่างคาดไม่ถึงหรือเป็น 

ทางสองแพร่งด้านจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเช่นกัน และ

หาแนวทางแก้ไขให้ได้ประโยชน์ท้ังผู้ถือปฏิบัติตามจริยธรรมและ 

ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการปฏบัิต ิโดยเฉพาะเรือ่งของการปฏบิตัติาม

จริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่

 กรณีตัวอย่างแรกที่จะ

กล่าวถงึ เป็นกรณขีองภาคธรุกจิ

เอกชน ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร

ทางวิชาการด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศ คอื บรษิทัธรุกจิข้ามชาติ

แห่งหนึ่ง ลงทุนด้านอาหาร

ฟาสต์ฟู้ดในประเทศยากจน ท่ีมีการใช้แรงงานเด็กหญิงอายุ ๑๒ ปี  

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเมิดจริยธรรมของบริษัท ผู้บริหารก็อาจตัดสินใจ 
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ให้ผู้บริหารสาขาในท้องถิ่นไล่เด็กออก และว่าจ้างแรงงานผู้ใหญ่แทน 

แต่ในความเป็นจริง เด็กคนดังกล่าวอาจเป็นเด็กก�าพร้า ซึ่งต้อง

ท�างานหาเลี้ยงตนเองและน้องชายเล็กๆ อีกคนหนึ่ง เมื่อไม่มีงานท�า

เธอก็อาจต้องกลายเป็นโสเภณี และจบชีวิตลงด้วยโรคร้าย ขณะ

เดียวกันน้องชายของเธออาจต้องกลายมาเป็นขอทาน มายืนขอเงิน

และอาหารอยูห่น้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดดังกล่าว โดยทีผู่บ้รหิารบรษิทั

ข้ามชาตินั้น ได้กระท�าถูกต้องตามจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา

 จากกรณีดังกล่าว อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง หรือเป็น

เพียงการคาดเดาสถานการณ์ความเป็นไปที่มีความเป็นไปได้ภายใต้

บริบทของประเทศที่ยากจน 

 ตัวอย่างในกรณีการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในท�านองนี้  ก็พบว ่ามีอยู ่

มากมาย คือการบริหารงาน

ของผูว่้าราชการจงัหวดั ทีต้่อง

ยดึมัน่ในจริยธรรมอย่างเข้ม

แข็ง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น

น้ันกเ็ป็นเรือ่งยากทีจ่ะคาดเดา 

เช่น กรณีของเรื่องภัยพิบัติภาพการน�าสิ่งของพระราชทาน 
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
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น�้าท่วม ในสถานการณ์จริงที่เกิดน�้าท่วมอย่างกว้างขวางในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่กเ็ป็นทีค่าดเดาได้ว่าน�า้ทีท่่วมในจงัหวดัหนึง่ อาจจะ

ทะลักเข้าสู่อีกจังหวัดได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ถึงแม้จะมีการ

ป้องกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ตาม การป้องกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

สามารถท�าได้ตามกฎหมายหรือโดยจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าท่ี 

ก็คือ การประกาศห้ามมิให ้บุคคลใดๆ เข ้าไปอยู ่อาศัยหรือ 

ด�าเนนิกจิการใดในพืน้ท่ี ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งการประกาศห้ามดังกล่าว 

เป็นการด�าเนินการที่เป็นไปตามหลักกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ 

อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอยู่ในพื้นที่นั้นไปในทิศทาง 

ทีต่รงกนัข้าม เพราะคนในพืน้ทีน่ัน้ โดยเฉพาะผู้สูงอายทุีไ่ม่ประสงค์

จะอพยพโยกย้ายเพราะหมายถงึความยากล�าบากในการปรบัเปลีย่น

วิถีชีวิต แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน�้าท่วมได้ตามความเคยชิน 

ที่มักจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างอยู่เสมอ การที่ต้องอพยพโยกย้าย  

ก็อาจเป็นผลทางจิตวิทยา ท่ีเกิดความเครียดมากขึ้นกว่าการ 

อยูใ่นพื้นที่ต่อสู้กับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
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 ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควร 

น�ามาประกอบการพจิารณาต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่อาจจะเป็นความยาก

ในทางปฏิบัติ แต่ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีศิลปะ 

ในการใช้หลักรัฐศาสตร์และหรือหลักนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร ์

และศิลป์ในการท�างานทีจ่ะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์และเป็นผลดี

อย่างที่สุด ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ตามอ�านาจหน้าที่.
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เรื่องที่ ๓ 
ความกล้าหาญในทางจริยธรรม

  

 กรอบจรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนอืกฎเกณฑ์

ทางกฎหมาย หรือกล่าวได้ว่าเป็นจติส�านกึอนัสงูส่งขององค์กร สถาบนั 

หรือปัจเจกบุคคล ในแต่ละองค์กร แต่ละสถาบันจะก�าหนดกรอบ

ด้านจริยธรรมหรือมาตรการทางจริยธรรม (Code of conduct)  

เพ่ือเป็นหลักอ้างอิงการปฏิบัติอย่างเป็นเอกสาร ส�าหรับบุคลากร 

ของสถาบันและเป็นที่รับรู้ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

 ความเข้มแขง็ด้านจรยิธรรมขององค์กรหรือสถาบนัจะปรากฏ

กต่็อเมือ่มกีารต่อต้านการประพฤตผิดิทางจรยิธรรมขององค์กรหรือ

สถาบัน อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา โดยพนักงานหรือบุคลากรของ

องค์กรหรือสถาบันนั้นๆ

 ตัวอย่าง ความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤติผิดทาง

จริยธรรมนั้น ส่วนใหญ่จะปรากฏในบริบทของภาคธุรกิจเอกชน  

ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในที่นี้จะยกเพียงบางตัวอย่างพอเป็น

สังเขป เช่น
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 กรณีบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งของไทย มีข้อก�าหนดท่ีชัดเจน

เรื่องการไม่ให้ หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  

เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเงิน ถ้ามีการเสนอการ 

ติดสินบน จะถูกปฏิเสธจากพนักงานทันที และต้องแจ้งฝ่ายบริหาร

ทราบ บริษัทจะมีการบันทึกและอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือกรณีที่ฝ่ายบริหารมีการตัดสินใจ 

ทีจ่ะแสวงหาก�าไรโดยไร้จรยิธรรม ความกล้าหาญทางจรยิธรรมของ

พนักงานจะแสดงออกโดยกล้าท่ีจะปฏิเสธเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้

พวกเขาประพฤติปฏิบัติผิดจริยธรรม พนักงานของบริษัทจะมีความ

กล้าที่จะออกไปพบสื่อเพื่อแจ้งข้อมูลและกระจายข่าวเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรมของบริษัท

ภาพการประท้วงของพนกังานบรษิทัท่ีต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทีเ่กดิข้ึนในต่างประเทศ
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 ความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤตผิดิทางจรยิธรรม

นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากพนกังานอาจต้องตกงานจากสาเหตดุงักล่าว 

แต่ถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่เข้มแข็ง การกระท�าดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึน 

ทางกลับกันถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่อ่อนแอ การด�ารงอยู่ขององค์กร

ก็จะประสบปัญหาวิกฤติศรัทธา แต่บริษัทเอกชนตัวอย่างดังกล่าว

เลือกที่จะส่งเสริมความกล้าหาญในการตอ่ตา้นการประพฤตผิิดทาง

จริยธรรมเพราะผู้บริหารมีความมั่นใจระดับมาตรฐานทางจริยธรรม

ของตนเอง

 เทยีบเคยีงได้กบัสถาบันผูว่้าราชการจงัหวดั หากผูว่้าราชการ

จังหวัดมีความอ่อนแอด้านจริยธรรม การด�ารงอยู่ของต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อาจประสบปัญหาวิกฤตศรัทธา จึงเป็นหน้าที่

ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง

จริงจัง

 ตวัอย่างของผูย้ดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีและมจีริยธรรม

ในอันที่จะรักษาจรรยาบรรณนั้นอยู่ในระดับสูงสุด ของประเทศไทย

เรามีตัวอย่างท่ีแม้ปัจจุบัน ก็ยังมีหลักฐานท่ีปรากฏ ก็คือเรื่องราว 

ของ “พันท้ายนรสิงห์” พันท้ายที่แม้จะไม่มีต�าแหน่งใหญ่โต  

แต่ก็มีจิตวิญญาณแห่งความซื่อตรงที่สูงส่ง ยึดมั่นในจริยธรรม  
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ความซื่อตรงต่อหน้าที่ อย่างที่ยากจะหาใครเสมอเหมือน เพราะ

ยินยอมเอาชีวิต เข ้ าแลกเพื่ อรักษาไว ้ซึ่ งกฎมณเฑียรบาล  

ไม่ให้มัวหมอง หรือในอีกด้านหนึ่ง คือผู้มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง 

ถึงยอมพลีชีวิตเพื่อธ�ารงไว้ซ่ึงราชอาชญาอันศักดิ์สิทธิ์และอิสริยยศ

แห่งพระมหากษัตริย์ จึงสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างในเร่ืองของ

ความกล้าหาญทางจริยธรรม

 ภาพรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์
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รูปภาพบางส่วนจากการสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูล

จากผู้บริหารและอดีตผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
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ภาคผนวก

ผนวก ก

ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราชธรรม ๑๐” 

 ทาน (ทาน�) คือ การให้

 ศีล (สีล�) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ

 บริจาค (ปริจาค�) คือ การเสียสละความสุขสวนตน 

เพื่อความสุขส่วนรวม

 ความซื่อตรง (อาชฺชว�) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงาน

ของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน

 ความอ่อนโยน (มทฺทว�) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน

 ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร

 ความไม่โกรธ (อกฺโกธ�) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ

 ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การด�าเนินชีวิตไป

ตามทางสายกลาง การผลติการบรโิภคทีส่มดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตน

เป็นหลักซึ่งน�าไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่นและท�าลายสิ่งแวดล้อม



50 คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตน 

ไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือ 

ไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว

 ความเที่ยงธรรม (อวิโรธน�) คือ ความหนักแน่น  

ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
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ผนวก ข

สรุปสาระส�าคัญจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒

 ๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�า 

ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

 ๒. ข้าราชการต้องมีจิตส�านึกที่ดีและความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

 ๓. ข้าราชการต้องแยกเรือ่งส่วนตวัออกจากต�าแหน่งหน้าที่ 

และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตน

 ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ 

โดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่และไม่ควรกระท�าการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 ๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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 ๖. ข ้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความเที่ยงธรรม  

เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี 

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

 ๗. ข้าราชการต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร

ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า 

และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการด�าเนินงานเพ่ือการในหน้าท่ี  

และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ 

และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

 ๙. ข้าราชการต้องยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ารงตน 

รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยส่วนรวม
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ผนวก ค

สาระส�าคัญจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

 ม. ๑๐๓ ห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์

อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม

กฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑ์และจ�านวนทีค่ณะกรรมการป.ป.ช.ก�าหนด

 * ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ม. ๑๐๓/๑ บรรดาความผดิท่ีบัญญตัไิว้ในหมวดนี ้ให้ถอืเป็น

ความผดิฐานทจุรติต่อหน้าทีห่รอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอื

ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ด้วย
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ

“เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”

 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบญัญตั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 

จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และจ�านวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิ

หรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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 ข้อ ๓ ในประกาศนี้

 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” 

หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ

จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีหรอืวฒันธรรม หรอืให้กนัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม

 “ญาติ” หมายความว่า ผู ้บุพการี ผู ้สืบสันดาน พี่น้อง 

ร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา  

คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือ 

ผู้รับบุตรบุญธรรม

 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่  

การลดราคา การรบัความบนัเทงิ การรบับรกิาร การรับการฝึกอบรม 

หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย

 อ�านาจตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย เว้นแต่การรบัทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้
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 ข้อ ๕ เจ้าหน้าทีข่องรฐัจะรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใด

โดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้

   (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้

โดยเสน่หาตามจ�านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

   (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น

ซึง่มใิช่ญาตมิรีาคาหรอืมลูค่าในการรบัจากแต่ละบคุคล แต่ละโอกาส

ไม่เกินสามพันบาท

   (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้น

เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 ข้อ ๖ การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากต่างประเทศ 

ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 

สามพนับาท ไม่ว่าจะระบเุป็นของส่วนตวัหรอืไม่ แต่มเีหตผุลความจ�าเป็น

ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบคุคล ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รายงานรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิ

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให ้

เจ้าหน้าที่ผู ้น้ันยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น



57คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้

หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที

   ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก�าหนดไว้ใน  

ข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ทีต้่องรบัไว้เพือ่รกัษาไมตร ีมติรภาพ หรอืความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

บคุคล เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ต้องแจ้งรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า

ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน สถาบนั หรอืองค์กรทีเ่จ้าหน้าท่ีของรฐัผูน้ัน้สงักดั โดยทนัที

ที่สามารถกระท�าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว ่ามีเหตุผลความจ�าเป็น  

ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รบัทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้นั้นสังกัด  

มีค�าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน

ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์นัน้แก่ผูใ้ห้โดยทนัท ีในกรณทีีไ่ม่สามารคนืให้ได้ 
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ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้

เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

 เมื่อได้ด�าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่า 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ไม่เคยได้รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดังกล่าวเลย

 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง

เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

ให้แจ้งรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์

นั้นต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน sส่วนผู้ที่ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนญูหรอื

ผู ้ด�ารงต�าแหน่งท่ีไม่มีผู ้บังคับบัญชาท่ีมีอ�านาจถอดถอนให้แจ้ง 

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้นี ้เพือ่ด�าเนนิการตามความในวรรคหนึง่

และวรรคสอง

 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง 

เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เป็นสมาชกิ แล้วแต่กรณี เพือ่ด�าเนินการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

โอภาส อรุณินท์

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



60 คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ผนวก ง

รายชื่อผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย  

ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็นเรื่องจริยธรรม 

ของผู้ว่าราชการจังหวัด

 การจัดท�าคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ เกิดขึ้น

จากความปรารถนาดีและห่วงใยของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 

และคณะกรรมการจรยิธรรมประจ�าส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

ทีป่รารถนาให้ต�าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นทีย่อมรับนับถือในเกยีรติ

และศกัดิศ์รขีองความเป็นนกับรหิารนกัปกครองทีด่�ารงสบืเนือ่งกนัมา

 กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอความกรุณาและความร่วมมือ

จากทั้งผู ้บริหารและอดีตผู้บริหาร ในการให้ข้อมูลความคิดเห็น 

เก่ียวกับการบรหิารงานของผูว่้าราชการจังหวดั เพือ่เป็นข้อคดิ แนวทาง

วธิกีาร ส�าหรบัผู้ด�ารงต�าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดั โดยเฉพาะข้อคดิเหน็

ข้อเสนอแนะด้านจรยิธรรม ซึง่มคีณะท�างานของสถาบนัด�ารงราชนภุาพ 

เป็นคณะท�างานสัมภาษณ์ รวบรวมประมวลและสังเคราะห์ข้อมูล 

ตามทีป่รากฏในคูม่อืเล่มนี ้กระทรวงมหาดไทย จงึขอขอบคณุทกุท่าน

ไว้ ณ ทีน่ีด้งัรายนามต่อไปนี้ 
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       ชื่อ – สกุล                  ต�าแหน่งขณะที่ให้ข้อมูล 

        (มิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๕๗)

๑. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

๒. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทจุรติแห่งชาติ (ปปช.)

๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์บริหารงานจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

๔. นายสุดจิต นิมิตกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๕. นายจาดุร อภิชาตบุตร อดตีรองปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี

๖. นายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

๗. นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๘. นายประภาศ บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๙. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง

๑๐. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รกัษาการในต�าแหน่งอธบิดกีรมทีด่นิ

๑๑. นายวิศวะ ศศิสมิต ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑๒. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๑๓. นายชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

๑๔. นายเชิดศักดิ์ จ�าปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

๑๕. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
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คณะท�างานและท่ีปรกึษาในการจัดท�าคูมื่อจรยิธรรม

ของผูว่้าราชการจังหวัด

   ที่ปรึกษาคณะท�างาน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุดจิต นิมิตกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า สป.มท.

นายจาดุร อภิชาตบุตร คณะกรรมการจริยธรรมประจ�า สป.มท.

นายปริญญา อุดมทรัพย ์ คณะกรรมการจริยธรรมประจ�า สป.มท.

นางสาวดวงพร บุญครบ คณะกรรมการจริยธรรมประจ�า สป.มท.

นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ คณะกรรมการจริยธรรมประจ�า สป.มท.
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   คณะท�างาน

๑. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   หัวหน้าคณะท�างาน

 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. นายพินัย อนันตพงศ์   คณะท�างาน

 (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)

๓. นายกมลธรรม วาสบุญมา   คณะท�างาน

 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม  

ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔. นายวรวุฒิ แสงเฟือง   คณะท�างาน

 ผูจ้ดัการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 

๕. นายสยาม ศิริมงคล   คณะท�างาน

 ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

๖. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์   คณะท�างานและเลขานกุาร

 ผูอ้�านวยการสถาบนัด�ารงราชานภุาพ ส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๗. นายอภิชัย ชัยชมภู   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 ผู้อ�านวยส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ 

 สถาบนัด�ารงราชานภุาพ ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
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๘. นายศุภชัย ศรีมีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ

 นติกิรช�านาญการพเิศษ กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย

๙. นางรุ้งทอง จันทน์เสนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ

 นิติกรช�านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ ส�านักงานปลัดกระทรวง 

    มหาดไทย
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คณะท�างานช่วยเหลอืในส่วนพฒันาและบรหิารจดัการความรู้

๑. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาการพเิศษ

๒. นางสุชาดา วัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ

๓. นางกาญจนา แจ่มมินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๔. นางสาวบุษบา ลาภวิไล บรรณารักษ์ช�านาญการ

๕. นางเบญจา เกตุตระกูล บรรณารักษ์ช�านาญการ

๖. นายบัญชา ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๗. นางสาวสุพัตรา บุญถึง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๘. นายสมสิน ไชยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๙. นางสาวสุภาพ ป้อมมะลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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บรรณานุกรม
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๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:สถาบันด�ารงราชานุภาพ.มหาดไทย,

กระทรวง,๒๕๕๑.

มหาดไทย,กระทรวง.สถาบันด�ารงราชานุภาพ.ผลงานวิจัยของ

สถาบันด�ารงราชานุภาพ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย.กรุงเทพฯ: 

สถาบันด�ารงราชานุภาพ.มหาดไทย,กระทรวง,๒๕๕๑.

อ�านาจหน้าทีข่องผูว่้าราชการจงัหวดัในส่วนของกระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย.กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ท้องถิน่,

๒๕๓๖.

 

ด�ารงราชานภุาพ.กรงุเทพฯ:บพธิการพมิพ์,๒๕๔๗ มหาดไทย,กระทรวง.

สถาบันด�ารงราชานุภาพ.
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พระโอวาทและคตธิรรมของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ.กรุงเทพฯ: สถาบันด�ารงราชานุภาพ.

มหาดไทย,กระทรวง,๒๕๕๖.

อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และ ณักษ์ กุลิสร์,ผู้เรียบเรียง.ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ.กรุงเทพฯ:ธีระฟิล์มและ ไซเท็กซ์,๒๕๕๑.

สุดจิต นิมิตกุล.นักปกครองเกียรติยศ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อาสา 

รักษาดินแดน,๒๕๕๖.

มหาดไทย,กระทรวง.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๑.

 กรุงเทพฯ:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,มหาดไทย, 

กระทรวง,ม.ป.ป.





พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำากัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
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