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บทนํา
 โดยทีบ่คุคล “ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง” นัน้ เปนบคุคลทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการใชอาํนาจรฐั
ในการบรหิารราชการแผนดนิเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ บางครั้งจึงทําใหมีโอกาสที่จะใชสถานะ
หรอืตาํแหนงน้ัน ๆ เขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงเพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรบัตนเองหรอืพวกพองได 
ดังนัน้เพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาทีใ่นอัน
ทีจ่ะปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐใชอํานาจโดยมิชอบ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐ จงึไดบญัญตัหิลกัการเกี่ยวกบั
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหรัฐ
จัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละประเภทขึ้น บนหลักการพื้นฐานทีว่า
ผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงจกัตองปฏบิตัตินอยูในกรอบจรยิธรรม คณุธรรม และศลีธรรม ท้ังโดยสวนตวั
และหนาทีค่วามรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น จะตองมีกลไกและระบบ
ในการดําเนนิงานเพือ่ใหการบงัคับใชเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้กําหนดกระบวนการและ
ขัน้ตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทาํ นอกจากนี้ในกรณทีี่ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินรายงาน
ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิน่ทีเ่กี่ยวของ หากเปนการกระทําผิดรายแรงก็ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุ
ที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ดังนั้น คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ดังนี้

จริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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๑. ความหมายของจริยธรรม  
 คําวา “จริยธรรม” ในทางวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไววา 
หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤตปิฏิบตั ิศลีธรรม กฎศลีธรรม ซ่ึงตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา “Ethic” 
ซึ่งมีรากศพัทมาจากคําวา “Ethos” ในภาษากรกี ซ่ึงหมายถงึ ขอกาํหนดหรอืหลกัการประพฤตปิฏบิตัิ
อยางถกูตอง และตรงกบัคาํในภาษาลาตนิวา “Mores” ซึ่งตอมากลายเปนคาํวา “Morality” ในภาษา
อังกฤษ และมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “จริยศาสตร” (Ethics) ในปรัชญา ซึ่งเปนเรื่องของการ
คนหาความจริงเกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติในสังคม๑  
 จริยธรรมเปนคําสมาส มาจากคําวา “จริยะ” หรือ “จริยา” กับคําวา “ธรรม” คําวา “จริยะ” 
หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนคําวา “ธรรม” มีความหมายหลายประการ เชน 
คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมือ่นําคําทัง้สองมารวมกันเปน “จริยธรรม” จึงมี
ความหมายตามตัวอักษรวา “หลักแหงความประพฤติ” หรือ “แนวทางการประพฤติ”๒   
 โกศล มีคณุ ไดจาํแนกความหมายของจรยิธรรมไว 2 แนวทาง คอื แนวหน่ึง พจิารณาวา จรยิธรรม
เปนคุณลักษณะที่อยูกับตัวบุคคล เปนลักษณะทางจิตหรือพฤติกรรมอันแสดงออก เปนเหตุของการ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมดี ละเวนชั่ว สวนอีกแนวหนึ่ง พิจารณาวาจริยธรรมเปนระเบียบ กฎเกณฑ 
กติกาหรือเงื่อนไขจากภายนอกที่ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมอันพึงปรารถนา๓  
 วิทย วิศทเวทย กลาววา จริยธรรม คือ พันธะหรือหนาทีท่ีเ่ราปฏิบัติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทาง
พระพุทธศาสนา จริยธรรม คือ การนําเอาความรูในความจริงหรือคุณธรรมนํามาใชใหเปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรอืสังคม๔ 
 กระมล ทองธรรมชาติ กลาววา จริยธรรม คือ การกระทําทัง้กาย วาจาและใจ ทีดี่งามเปน
ประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม๕ 
 บราวน (Brown) ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ ระบบกฎเกณฑตาง ๆ ที่บุคคลใชในการ
แยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด๖ 
 แอตคนิสัน (Atkinson) กลาววา จรยิธรรมเปนเขตของความเชื่อในสงัคมหน่ึง ๆ  เก่ียวกบัอปุนสิยั 
และความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ๗  
 สรุปไดวา “จริยธรรม” เปนขอความประพฤติที่ถูกตองดีงาม และเปนหลักธรรมในการครองตน 
ครองคน และครองงาน อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม

 ๑อรพินทร สันติชัยอนันต, การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (อุดมศึกษา), (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ถายเอกสาร, ๒๕๔๙), น. ๑๖.
 ๒พระเมธีธรรมาภรณ, ความสัมพันธระหวางจริยศาสตรและจริยศึกษาในความรูคูคุณธรรม : รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการศึกษา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), น. ๗๔. 
 ๓โกศล มีคุณ, การวัดจริยธรรม,ตําราขั้นสูง,ราชบุรี, (วิทยาลัยครูบานจอมบึง,๒๕๓๓) , น. ๕.  
 ๔วิทย วิศทเวทย, จริยศาสตรเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,๒๕๓๔) , น. ๒.
 ๕กระมล ทองธรรมชาติ, คุณธรรมและจริยธรรมของพลเมืองไทย, (กรุงเทพฯ : วารสารไทย, ๒๕๓๙) ,น. ๓.
 ๖Brown,R, Social Psychology, (New York : The Free Press, 1968), pp. 411 – 414. 
 ๗Atkinson,Conduct R.F , An Introduction to Moral Philosophy, (London : Mainilian, 1969), p. 10.
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๒. ความหมายของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 คําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” เปนการรวมความหมายระหวางคําวา “นักการเมือง” 
กบัคําวา “ตําแหนงทางการเมือง” เขาไวดวยกนั โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไดใหความหมายคําวา “นักการเมือง” หมายถึงผูฝกใฝในทางการเมือง ผูที่ทําหนาที่ทางการเมือง เชน 
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สําหรับคําวา “ตําแหนงทางการเมือง” เปนตําแหนงที่กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย
ของนักการเมือง
 ปจจุบันคําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ไดมีการใหความหมายไวในกฎหมายหลายฉบับ
ดวยกันแตในที่นี้จะกลาวแตเฉพาะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้น โดยไดบัญญัติไวในมาตรา ๔ โดยบัญญัติวา “ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมอืง” หมายความวา (๑) นายกรฐัมนตร ี  (๒) รฐัมนตร ี(๓) สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายรัฐสภา (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา (๗) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๘) สมาชิก
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”    

๓. ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ ไดบัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น ประกอบดวย
สาระสําคัญ ๒ สวน คือ สวนแรกเปนขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเปนการกําหนด
เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สําหรับสวนที่สองเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับกลไกการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดย
ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติในระดับชาติเทานั้น ดังนี้

 ๓.๑ ประมวลจริยธรรมของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี
  ฝายบริหารเปนองคกรผูบังคับใชกฎหมายในการบริหารราชการแผนดิน จึงมีโอกาสสูง
จากการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชนสาํหรบัตนเอง ผูอ่ืน หรอืพรรคการเมอืง 
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมของขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองไว โดยการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
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 ๑)  บทนิยาม
  “ขาราชการการเมือง” หมายความวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่น
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
 ๒)  คานิยมหลักของขาราชการการเมือง
  ขาราชการการเมืองมีหนาทีด่ําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย รักษาประโยชนสวนรวม 
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
คณุธรรม และจรยิธรรม มีจติสํานึกท่ีด ีซ่ือสตัย สจุรติ และรบัผดิชอบ ยึดถอืประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําในสิ่งทีถู่กตอง เปนธรรม และ
ถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได และยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี
 ๓)  มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมือง
  (๑) ขาราชการการเมืองตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
  (๒) ขาราชการการเมืองตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัดและตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาท่ีความรบัผดิชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถอืศรทัธาของประชาชน
  (๓) ขาราชการการเมืองตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น ไมแสดงกิริยาหรือ
ใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรอืใสรายหรือเสยีดสบีคุคลใด และตองมีอดุมการณในการทํางาน
เพื่อประเทศชาติ และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
  (๔) ขาราชการการเมืองตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ และตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่น
ใชสถานะหรอืตาํแหนงการเปนขาราชการการเมอืงไปแสวงหาประโยชนท่ีมคิวรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
  (๕) ขาราชการการเมืองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรอืแทรกแซงการบรรจ ุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตาํแหนง และเลื่อนขั้นเงนิเดอืนของขาราชการ
ซึง่มตีําแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํและมใิชขาราชการการเมอืง พนักงาน หรอืลกูจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่นหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และตองไมยินยอมใหคูสมรส 
ญาตสินิท บุคคลในครอบครวัหรอืผูใกลชดิกาวกายหรอืแทรกแซงการปฏิบตัหินาท่ีของตนหรอืของผูอื่น 
และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนโดยมิชอบ
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   (๖) ขาราชการการเมอืงตองระมดัระวงัมใิหการประกอบวชิาชพี อาชพีหรอืการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาตสินิท หรอืบุคคลในครอบครวัของตนมลีกัษณะเปนการกระทบกระเทอืนตอความเชือ่ถอื
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาทีข่องตน และตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
   (๗) ขาราชการการเมืองตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ ขาราชการการเมืองซึง่พนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
   (๘) ขาราชการการเมอืงตองเปดเผยขอมลูการทจุรติ การใชอํานาจในทางที่ผดิ การฉอฉล 
หลอกลวง หรือการกระทําอืน่ใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาทีผู่รับผิดชอบและตองไมเรียกรอง
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหนาทีข่องตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติ
เชนเดียวกันดวย
   (๙) ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจทีต่ิดตอทําธุรกิจกบัหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ และพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
อยางสมํา่เสมอ เอาใจใสทกุขสขุและรับฟงเรือ่งราวรองทกุขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลือ
อยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
  (๑๐) ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิดหรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอืน่ และตองรักษาทรัพยสินของราชการและ
ใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น
  (๑๑) ขาราชการการเมืองตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ และตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูมีความประพฤติหรือ
มีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนันหรือผูเกี่ยวของกับยาเสพติดอันอาจกระทบกระเทือน
ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาทีข่องตน และตองแสดงความรับผิดชอบ
ตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง

 ๔) การกํากับดูแล
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีหนาทีก่ํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและ
ขาราชการการเมืองอืน่ทีน่ายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีทีพ่บวามีการประพฤติ
ปฏบัิตตินทีไ่มถกูตองตามระเบียบ ใหนายกรฐัมนตรดีาํเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทาํ 
และรัฐมนตรีมีหนาทีก่ํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการการเมืองอื่นที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีทีพ่บวามีการประพฤติปฏิบัติตนทีไ่มถูกตองตามระเบียบ ใหรัฐมนตรี
ดําเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ถาปรากฏวารัฐมนตรีผู ใดมิไดดําเนินการ
ใหนายกรัฐมนตรีแจงใหรัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

P137-148.indd  141 11/22/2011  4:12:56 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๔๒

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ

 ๓.๒  ประมวลจริยธรรมของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
   ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอันประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีอํานาจหนาที่ในการตรากฎหมายสําหรบัเพื่อใชเปนเครื่องมอืของฝายบรหิาร คอื คณะรฐัมนตรใีนการ
บริหารราชการแผนดินและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารใหเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีตราขึ้นและตามนโยบายที่รฐับาลไดแถลงไวตอรฐัสภา ท้ังน้ีเพื่อคุมครองสทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค 
ความเจริญกาวหนาของประเทศและความอยูดีมสีุขของประชาชน ดังนั้น เพือ่ใหการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาเปนไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรม สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาจึงไดตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ 
และขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการขึ้น ดังนี้
   ๓.๒.๑ สภาผูแทนราษฎร
   ขอบังคบัวาดวยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญดังนี้
    ๑)  บทนิยามที่สําคัญ
      “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
      “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภา
ผูแทนราษฎรตั้งขึ้นและหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแตงตั้งขึ้นดวย
      “การประชุม” หมายถึง การประชุมสภาผู แทนราษฎรและการประชุม
คณะกรรมาธิการและหมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
      “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร
    ๒)  อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ
      (๑) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการจงรักภักดีและ
พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และจักตองเปนแบบอยางทีด่ีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเครงครัด
      (๒) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางทีด่ีในการปฏิบัติหนาที ่
อยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซื ่อสัตยสุจริต และเสียสละ โดยยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุดและจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรูรักสามัคคี
      (๓) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางทีด่ีในการกลายืนหยัดทํา
ในสิ่งทีถู่กตองเปนธรรม ยึดมัน่หลักการในการปฏิบัติหนาทีโ่ดยปราศจากอคติใด ๆ และจักตองเปน
แบบอยางที่ดีในการเสริมสรางสถาบันครอบครัว
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    ๓) การปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกและกรรมาธิการ
      (๑) สมาชกิและกรรมาธกิารจกัตองรกัษาไวซึ่งชื่อเสยีงของสภาผูแทนราษฎร และ
ไมกระทําการใด ๆ  อันอาจกอใหเกดิความเสื่อมเสยีตอเกียรตภิมูขิองประเทศชาตแิละสภาผูแทนราษฎร 
และจกัตองปฏิบติัหนาท่ี และแสดงความคดิเหน็โดยสจุรติเที่ยงธรรมและมคีวามเปนอิสระ เพื่อรกัษาไว
ซึ่งประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
      (๒)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองยึดถือและปกปองผลประโยชนของ
ประเทศชาตแิละประชาชนเปนสิ่งสงูสดุ และจกัตองไมวางตนอยูภายใตอิทธพิลทางการเงนิ ผลประโยชน
หรือขอตอรองใด ๆ เพื่อบุคคลหรือองคกรอื่นใด ซึ่งอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาทีข่องสมาชิกและ
กรรมาธิการ
      (๓)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื ่น 
ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ มีลักษณะเปนการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใสรายปายสี
บุคคลใดโดยไมมีพยานหลักฐาน หรือนําเอาเรื่องทีเ่ปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร ทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการ หรือทีอ่ื ่นใด และจักตองไมแสดงการขมขู อาฆาต
มาดราย หรอืใชกาํลังประทษุรายตอบคุคลอื่นในที่ประชมุสภาผูแทนราษฎร ท่ีประชมุคณะกรรมาธกิาร 
บริเวณที่ทําการรัฐสภาหรือที่อื่นใด
      (๔)  สมาชิกและกรรมาธกิารจกัตองรกัษาความลบัในการประชมุสภาผูแทนราษฎร
หรอืการประชุมคณะกรรมาธิการท่ีกระทําเปนการลบั โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรอืในทางใด เวนแต
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร และจักตองปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติราชการที่กําหนดไวอยางเครงครัด การใชจายเงินงบประมาณตามภารกิจ
และอํานาจหนาทีซ่ึ ่งไดรับมอบหมายจากสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการโดยประหยัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
      (๕)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทศิเวลาใหแกการประชุม โดยคํานึงถึง
การตรงตอเวลาและตองไมขาดการประชมุโดยไมจําเปน เวนแตในกรณเีจ็บปวย หรอืมเีหตสุดุวสิยั และ
จกัตองพจิารณากฎหมาย ญัตต ิกระทู หรอืเรื่องรองทกุขท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาตแิละประชาชน
สวนรวมโดยเร็ว
      (๖)  สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยีย่มเยียนเพื่อรับฟงเรื่องรองทุกข และ
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน ทั้งตองปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และจักตองแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดตามควรแกกรณี
      (๗)  สมาชกิและกรรมาธิการจักตองใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตองโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงเพือ่ใหผูอืน่หรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสวนตัว
หรือบุคคลอื่นใด และจักตองไมรวมมือกับบุคคลหรือองคกรใด ๆ  กระทําการหรือแสวงหาผลประโยชน
ที่ขัดตอความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ
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      (๘)  สมาชกิและกรรมาธิการพงึเสนอขอมลูหรอืการกระทาํท่ีทําใหราชการ ผูอื่น
และประชาชนเสยีหาย ตลอดจนการฉอฉล หลอกลวง การใชอํานาจในทางท่ีผดิ และการทุจรติประพฤติ
มิชอบ ตอหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
     ๔) การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม
      (๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรม
สภาผูแทนราษฎร” ประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานกรรมการ ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร ผูท่ีเคยดาํรงตาํแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมเกิน ๓ คน สมาชกิซ่ึงเปน
ตัวแทนของพรรคการเมืองทีม่ีอยูในสภาผูแทนราษฎรพรรคละ ๑ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๔ คน
       (๒) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลใหมี
การปฏบัิตติามขอบังคบัน้ีอยางเครงครดั รบัเรื่องรองเรยีนจากผูตรวจการแผนดนิ บคุคลหรอืหนวยงานใด 
กรณีทีมี่การกลาวหาวาสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
พจิารณา สอบสวน วนิิจฉัยคาํรองเรยีนและลงโทษตามระเบยีบแหงขอบงัคบัวาดวยประมวลจรยิธรรมฯ 
ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
วางหลักเกณฑ วธิกีาร และระเบียบในการพจิารณา และสอบสวนใหเปนไปตามขอบงัคบัวาดวยประมวล
จริยธรรมฯ และดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผูแทนราษฎรมอบหมาย
      (๓) ในกรณีทีค่ณะกรรมการเห็นวามีพยานหลักฐานทีม่ีนํา้หนักรับฟงได และ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวินจิฉัยวา สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนประมวลจริยธรรมขอใด 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น ในกรณีทีค่ณะกรรมการ
มีมติวาเปนความผิดไมรายแรง ใหลงโทษโดยการตักเตือน ตําหนิใหขอโทษตอทีป่ระชุมตามที ่
คณะกรรมการกําหนด หรือประณามใหเปนทีป่ระจักษ ในกรณีทีค่ณะกรรมการมีมติวา เปนความผิด
รายแรง ใหลงโทษโดยการเสนอถอดถอนตอผูตรวจการแผนดินตามกฎหมายตอไป คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด และใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อทราบ

   ๓.๒.๒ วุฒิสภา
   ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
    ๑) บทนิยามที่สําคัญ
     “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา
     “กรรมาธิการ” หมายถงึ กรรมาธกิารสามญัและกรรมาธกิารวสิามญั ซึ่งวฒุสิภาตั้งข้ึน
และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นดวย
     “การประชุม” หมายถึง การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ รวม
ทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
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    ๒) อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ
     สมาชิกและกรรมาธิการจักตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
ทัง้สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เปนแบบอยางท่ีดใีนการปฏบัิตติาม และรกัษาไวซึ่งรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองมอุีดมการณ
ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุดเหนือกวาประโยชนสวนตน และตองวางตัว
เปนกลางในทางการเมือง
    ๓) การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
     (๑) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาทีแ่ละแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
เทีย่งธรรม มีความเปนอสิระ มจิีตสํานึกทีด่ี มคีวามซือ่สัตยสุจริต มคีวามรับผิดชอบและเสียสละ
เพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ มีสาํนึกในบทบาทหนาท่ี ดํารงไวซึ่งความสามคัคใีนหมูคณะ
เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภาและตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับการประชุม
วุฒิสภาและมติของที่ประชุมโดยเครงครัด
     (๒) ในการพิจารณา สรรหา กลั ่นกรอง หรือแตงตั ้งบุคคลใดเขาสู ตําแหนง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น สมาชิกและกรรมาธิการจะตองพิจารณาใหเปนไป
ตามระบบคณุธรรมและคาํนงึถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลดงักลาวดวย และตองรกัษาความลบั
ในการประชุมที่กระทําเปนการลับโดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด เวนแตเปนการตองปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
     (๓) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
ของสมาชิก กรรมาธิการและผูอืน่ ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
หรอืนําเอาเรื่องที่เปนเทจ็มาอภิปรายแสดงความเหน็ในการประชมุและจักตองเคารพในความเปนอสิระ
ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการอื่น
     (๔) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมใชหรือไมบิดเบือน
ขอมูล ขอเท็จจริงหรือวิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายเพื่อใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิด 
หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด

    ๔) จริยธรรมตอประชาชน
     กําหนดใหสมาชิกและกรรมาธิการจักตองประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อใหเปนที่
เชื่อถือศรัทธาและเปนแบบอยางทีด่ีงามแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายและจักตองพิจารณา
รบัเรื่องรองทุกข รบัฟงความคดิเหน็และขอเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนพงึใหบรกิารแกประชาชน
ดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย เสมอภาค เทาเทียม เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
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    ๕) จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน
     (๑) สมาชิกและกรรมาธิการพึงเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณของความเปนไทยและการรักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณทีด่ีของวุฒิสภา และพึงแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ให
เกียรติและเคารพตอสถานที่และบริเวณรัฐสภา ตลอดจนในที่ประชุม
     (๒) สมาชิกและกรรมาธิการพึงปฏิบัติตนอยู ในกรอบของศีลธรรม ยึดมั ่นใน
คณุธรรม จรยิธรรมและยนืหยัดทําในสิง่ท่ีถกูตอง เปนธรรม ท้ังในฐานะสวนตวัและในฐานะสมาชกิและ
กรรมาธิการ ซึ่งมีความรับผดิชอบตอสาธารณะ และไมพึงประกอบอาชีพ วิชาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือ
กระทํากิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ
     (๓) สมาชกิและกรรมาธิการพงึละเวนการคบหาสมาคมหรอืใหการสนับสนุนบคุคล
ซึ่งมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย ผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันอาจ
กระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการและพึงระมัดระวัง
การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาทีข่องผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผูปฏิบัติงานใหสมาชิก
วฒิุสภา ท่ีปรกึษา ผูชาํนาญการ นักวชิาการและเลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ มิใหกระทาํการใด ๆ  
อันเปนที่เสื่อมเสียแกสมาชิก กรรมาธิการและวุฒสิภา
     (๔) สมาชิกและกรรมาธกิารจักตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชน โดยอาศัย
ตําแหนงหนาทีแ่ละไมกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอนและ
จะตองดูแลใหคูสมรสและบุตรของสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติตามเชนเดียวกันดวย

    ๖) การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม
     (๑) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา” 
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๑๕ คนซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา
     (๒)  คณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภามอํีานาจหนาท่ีสงเสรมิ สนบัสนนุใหมกีารปฏบิตัิ
ตามขอบังคบัและจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมและรกัษาความลบัท่ีไดจากการปฏบิตัหินาท่ี 
รบัและพจิารณาเรือ่งรองเรยีนเกี่ยวกบัจรยิธรรมจากสมาชกิ ผูตรวจการแผนดนิ บคุคลหรอืหนวยงานใด 
กรณีท่ีมกีารกลาวหาวาสมาชิกหรอืกรรมาธกิารกระทาํผดิตามขอบงัคบั พจิารณาเรื่องเกี่ยวกบัการกระทาํ
ของสมาชิกท่ีอาจกอใหเกดิความเส่ือมเสยีตอศกัดิ์ศรแีละเกียรตภิมิูของวฒุสิภา สอบขอเทจ็จรงิเบื้องตน
และทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานทําการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่วุฒิสภามีมติมอบหมาย
     (๓) ใหคณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภาพจิารณาเรือ่งทีไ่ดรบัการรองเรยีนเกีย่วกบั
จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่รับคํารอง หากมีความ
จาํเปนไมสามารถพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักลาว ใหคณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภา
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ขอขยายเวลาตอประธานวุฒิสภาไดไมเกิน ๓๐ วัน เมือ่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณา
เรื ่องทีไ่ด รับการรองเรียนเกี ่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการเสร็จแลว และมีมติ
โดยเสียงขางมากของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูล ใหรายงานผลการ
สอบขอเท็จจริงตอประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
    (๔)  เมือ่ประธานวุฒิสภาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาแจงตอทีป่ระชุมวุฒิสภาโดยเร็ว เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสอบสวน” ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๑๑ คน 
เพื ่อพิจารณาสอบสวนแลวเสนอตอวุฒิสภาตอไป ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันทีวุ่ฒิสภาตั้ง หากมีความจําเปนไมสามารถสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในกาํหนดเวลาดงักลาวใหคณะกรรมการสอบสวนขอขยายเวลาตอวฒุสิภาไดไมเกนิ ๓๐ วนั แตถา
นอกสมัยประชุมหรืออยูในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาต
ใหขยายเวลาที ่กําหนดไวไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนเสร็จแลวใหรายงานตอวุฒิสภา ในรายงานดังกลาวคณะกรรมการ
สอบสวนตองสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ พรอมทั้งความเห็นวา สมาชิกหรือกรรมาธิการ
ผูใดฝาฝนขอบังคับหรือไม อยางไร ฝาฝนขอใด ควรถูกตักเตือนหรือตําหนิ เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณา
ตอไปโดยใหเปนการประชุมลับ
    (๕) ในกรณีทีวุ่ฒิสภาเห็นวามีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา สมาชิกหรือ
กรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับ ใหวุฒิสภามีมติวากลาวตักเตือน หรือตําหนิ หรือประณามใหเปน
ท่ีประจกัษ ในกรณท่ีีวฒิุสภามมีต ิโดยมหีลกัฐานและขอเทจ็จรงิอันควรเชื่อไดวา สมาชกิผูใดกระทาํการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ใหประธานวุฒสิภาสงเรื่องใหผูตรวจการแผนดนิพจิารณาดาํเนินการตามมาตรา ๒๔๔ (๒)๘ ของรฐัธรรมนญู
ตอไป และแจงใหท่ีประชุมวุฒิสภาทราบ และใหวฒุสิภามีมตวิากลาวตกัเตอืน หรอืตาํหนิ หรอืประณาม
ใหเปนที่ประจักษ
    ในการพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน 
ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจนหนาทีค่วามรับผิดชอบ
ของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๔๔  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    ฯลฯ   ฯลฯ
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐”
    ฯลฯ   ฯลฯ
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๔. องคกรตรวจสอบการฝาฝนและไมปฏบิติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง
 ดังทีไ่ดกลาวแลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันนั้นมีเจตนารมณในการ
สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อใหการบังคับใชมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ จงึไดบญัญตัใิหมกีลไกและระบบในการดาํเนินการตรวจสอบ
การฝาฝนและไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยบัญญัติให 
“ผูตรวจการแผนดิน” ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจดัทําหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงแตละประเภท และสงเสรมิ
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาทีร่ายงานการกระทําที่มี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูทีร่ับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเปนการกระทําผิดรายแรง ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ และในกรณีทีก่ารฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมมลีกัษณะรายแรงหรอืมีเหตอัุนควรเชื่อไดวาการดาํเนนิการของผูรบัผดิชอบจะ
ไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดนิจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะกไ็ด 

บทสรุป
 ดังนั้นหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับใชเปน
เครื่องมือในการกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติหนาทีข่องผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปดวย
ความโปรงใส ถกูตอง และเปนธรรม โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญัญตัหิลกัการดงักลาวไว
ในหมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐ โดยมีหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อใชเปนกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ท้ังในการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏบิตัหินาที่ในการบรหิารราชการแผนดนิ และกาํหนดใหมกีลไก
ในการตดิตามตรวจสอบการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ทัง้น้ี เพื่อใหการบงัคับใช
มาตรฐานทางจริยธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกตําแหนง
ไมวาจะเปนในสวนของฝายบริหารก็ดี หรือฝายนิติบัญญัติควรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองโดยเครงครัดหรืออยางจริงจังและจริงใจ และในกรณีที่
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ก็สมควรที่จะตอง
ถูกลงโทษอยางจริงจังโดยอยูบนหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 
เพื่อใหการเมืองการปกครองของประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานและประการสําคัญ
จะตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคมและอนุชนที่จะเปนกําลังที่สําคัญของประเทศชาติตอไป  
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