มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่กรมบังคับคดี
โดย ภานุมาส ปุนประเสริฐผล
การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิรูประบบราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ ซึ่งกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ
จัดทําคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม
ทั้งยังมีมติเห็น ชอบกับ แผนยุท ธศาสตรการพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ซึ่งกําหนด
มาตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการใหเอื้อตอการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยใหแตละสวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค และใหประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับและ
ปฏิบัติตามคานิยม และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง ซึ่งตามแผนบริหารราชการ
แผ นดิ น พ.ศ. 2548-2551 ประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 6 ง การป องกัน และปราบปรามการทุ จริต ซึ่ งมี เป า
ประสงคใหประชาชนเชื่อถือในกลไกภาครัฐสูงขึ้น และหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่
โปรงใสตรวจสอบไดโดยมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนกลไกสําคัญ
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และนโยบายภาครัฐดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ที่ประสงคจะใหแตละวิชาชีพในระบบราชการมีการกําหนดมาตรฐานความประพฤติ และแมวามีการ
ประกาศใชรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการ
บริหารของรัฐบาลยุคปจจุบันไดใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวของที่จะเสริมสรางมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบทั้งในภาคการเมือง และภาคราชการ ทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ สงเสริมองคกรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแผนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดังกลาวที่เกี่ยวของในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สําคัญ คือ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
มีมโนสุจริตในการปฏิบัติราชการ และโดยที่ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537 ก็มีลักษณะเปนเพียงมาตรฐานกลางทางความประพฤติของขาราชการพลเรือนเทานั้น ไมได
ใชบังคับเจาะจงไปในแตละกลุมวิชาชีพ ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงมีมติมอบหมายใหแตละกระทรวงเปน
ศูนยกลางในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการในสังกัดและแตละสวนราชการ
รณรงคใหเจาหนาที่ยึดถือประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ขององคกร โดยใหมีระบบกลไกยกยองเชิดชูเกียรติแกผูกระทําความดี และลงโทษผูละเมิดไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหสํานักงาน ก.พ. เปนผูสนับสนุนรวมมือและใหคํา
ปรึกษาแนะนํา

-2ในสวนของกรมบังคับคดี ก็ตระหนักในเรื่องดังกลาวเชนกัน ประกอบกับผูบริหาร
มีความตั้งใจจริงและเห็นความสําคัญโดยไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับเจาหนาที่กรมบังคับคดี ซึ่งไดจัดสงเจาหนาที่ในกลุมงานการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่
ในกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 และประชุมติดตามผลการดําเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2548 โดยมีวิทยากรจากศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. มาบรรยาย และไดสรุป
หลักการสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คือ หลักการมีสวนรวมของเจาหนาที่โดยเปดโอกาส
ใหมีการแสดงความคิดเห็น สั้น กระชับ เขาใจงายและมีลักษณะเชิงพฤติกรรม อยูในวิสัยที่กระทําได
ไมซ้ํากับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไวแลวในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน ซึ่งกรมบังคับคดี
ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่กรมบังคับคดี ประกอบดวย
ผูแทนของขาราชการและลูกจางทุกสายงาน โดยใหกลุมงานการเจาหนาที่เปนฝายเลขานุการ ซึ่งไดจัดทํา
รางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแลวจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่ทุกฝาย และ
ยอมรับเปนกติกาที่จะยึดถือปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ กรมบังคับคดีไดมีการประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของเจาหนาที่กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 ใหเจาหนาที่ในสังกัดกรมบังคับคดี
ถือปฏิบัติควบคูกับขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 โดยกําหนด
มาตรฐาน ไวจํานวน 5 ขอ คือ
ขอ 1 “ซื่อสัตยสุจริต” หมายถึง พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหา
ประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งละเวนการดําเนินการหรือมี
สวนรวมในการดําเนินการใด ๆ อันนําไปสูความขัดแยงกับผลประโยชนราชการและอันเปนการ
หลบเลี่ยงกฎหมาย
ขอ 2 “จิตมุงบริการ” หมายถึง พึงใหบริการคูความผูมาติดตอและประชาชนดวย
ความเต็มใจ ใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยไมตรีจิต ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ 3 “งานสัมฤทธิ์ผล” หมายถึง พึงปฏิบัติงานโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน วางแผน
จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของงาน ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง
ทันตอเหตุการณอยูเสมอ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทุมเทความสามารถ และใชศักยภาพอยางเต็มที่
เพื่อทํางานใหสําเร็จ ประสานสัมพันธและทํางานเปนทีม โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและประโยชน
ของทางราชการ
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กับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ขอ 5 “ประชาชนตรวจสอบได” หมายถึง พึงปฏิบัติงานโดยยึดหลักเสมอภาค โปรงใส
และพรอมรับการตรวจสอบ
ซึ่งกรมบังคับคดีมีมาตรการในการนําสูการปฏิบัติโดยไดดําเนินการประชาสัมพันธมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมดังกลาว เชน การจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดทําสติ๊กเกอรแจกใหเจาหนาที่ทุกคน
การจัดการสัมมนาโดยมีการบรรยายในหัวขอ “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่
กรมบังคับคดีสูทางปฏิบัติ” ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยเจาหนาที่ในสังกัดกรมบังคับคดีทุกตําแหนง
ทุกระดับ และทุกสายงาน ทั้งนี้ การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จะบังเกิดผลสําเร็จแทจริงนั้น
มิใชจัดทําขึ้นเพียงขอพึงปฏิบัติในแผนกระดาษเทานั้น กรมบังคับคดีจึงอยูระหวางการกําหนดมาตรการ
ผลักดันใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวย เชน กําหนดเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการสรรหา สรางเปนเงื่อนไขในการปฐมนิเทศ บรรจุและสอดแทรกไวในหลักสูตรการพัฒนาเจาหนาที่
ใชเปนองคประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนง ยกยองเชิดชูเกียรติผูประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏ คุณธรรมและจริยธรรมที่เปนที่ปรากฏสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมองคการ และการที่ผูบังคับบัญชาประพฤติตน
เปนในฐานะตนแบบ (Role Model) นอกจากนี้ กรมบังคับคดีตองมีมาตรการเสริม เชน สรางความรูและ
ทัศนคติ การใชมาตรการยกยองใหรางวัล สรางแบบอยางที่ดี ตั้งชมรมหรือเครือขายจัดทํากิจกรรมรณรงค
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ รวมถึงจัดใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยตัวเจาหนาที่เอง อีกทั้ง กรมบังคับคดียังตองสรางระบบติดตามและ
ประเมินผลสําเร็จวาการดําเนินการดังกลาว บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายหรือไม เพียงใด กลาวคือ
มีการลดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมากนอยเพียงใด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในอาชีพใดก็ตาม จะบรรลุผลสําเร็จโดยมี
เจาหนาที่พรอมที่จะปฏิบัติตามมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
1.ผู อ ยู ใ นหน ว ยงานมี ค วามเขั า ใจเนื้ อ หาและความหมายที่ กํ า หนดไว อ ย า งถ อ งแท
(Understanding)
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และจริยธรรม ที่กําหนดและยึดถือเปนหลักหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน (Internalize)
3. เมื่อยอมรับแลว ไดนําไปปฏิบัติจนเปนวิธีปกติของชีวิต (Commitment ad way of life)
สําหรับการดําเนินการในมาตรการอื่นที่สงเสริมและสอดคลองกับหลักการขางตน
ซึ่งกรมบังคับคดีใหความสําคัญและเริ่มดําเนินการแลว คือ การจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด
(ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ใน Webpage กรมบั ง คั บ คดี ใสสะอาด) การจั ด ทํ า มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ การใชมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะไดนํามาเสนอในโอกาส
ตอไป สําหรับระดับความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ในปจจุบันถือวา
เปนวาระแหงชาติซึ่งทุกฝายใหความสําคัญ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
เกี่ยวกับนโยบายดานจริยธรรมธรรมาภิบาลและการปองกันทุจริตและการประพฤติมิชอบ ใหทุกภาคสวน
ดําเนินการเรื่องนี้ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการอบรมจริยธรรม
(ethics training) โดยในสวนของภาคราชการใหกําหนดการอบรมดังกลาวเปนหลักสูตรหลักสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ และถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงาน
ซึ่งในเรื่องนี้กรมบังคับคดีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมบังคับคดีกลยุทธที่ 1
การสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการภายใตมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ทายนี้
ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดทรงพระราชทาน
แกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2547 ณ พระตําหนักเปยมสุข
วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ความดังนี้
“ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูชั่วอยางกระจางชัด
จึง จะสามารถปฏิบัติง านในความรับ ผิด ชอบใหถูก ตอ งตามเปาหมาย และสัม ฤทธิ์ผ ลที่เปน
ประโยชนเปนความเจริญที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม”

