คู่มือจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารความรู้ สดร.

ล�ำดับที่ ๓ / ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (3)

พระบรมราโชวาท คุณธรรม ๔ ประการ

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

(4) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ประการแรก
คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง
คือ การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบตั ติ น
อยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม
คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วง
ความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่
คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (5)

หมายเหตุ      พระบรมราโชวาท พระราชทานเนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน

(6) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (7)

(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�ำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐.รู ้ จั ก ด� ำ รงตนอยู ่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมือ่ ยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจฝ่ายต�ำ่
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒.ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม และของชาติ ม ากกว่ า
ผลประโยชน์ของตนเอง

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (9)

บทน�ำ
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อ
“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ผ่านการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งถือเป็นผู้น�ำในการผลักดัน
ให้เกิดสัมฤทธิผลในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในระดับภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท�ำคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ที่ รั ก และเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของ
ประชาชน อันน�ำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่าง ๆ
ในการพัฒนาจังหวัดที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น�ำอยู่
คู ่ มื อ เล่ ม นี้ จึ ง เป็ น ทั้ ง คู ่ มื อ ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
และเป็นคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ได้รบั รูว้ า่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนัน้ มีกรอบจริยธรรมอย่างไรบ้าง
ซึง่ เน้นเฉพาะบางเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริต

(10) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
สามารถยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งและไว้ ว างใจได้ ใ นฐานะผู ้ น� ำ และ
ผู้บริหารของจังหวัด
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการถือปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรมของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด นอกจากเรื่องของศีลธรรม ก็คือศึกษาท�ำความเข้าใจและ
ปฏิบตั ติ ามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ตลอดจนพระโอวาทและคติธรรม ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้น�ำพระบรมราโชวาทบางองค์ พระโอวาทและคติธรรมบางเรื่อง
ที่ส�ำคัญ ประกอบแทรกไว้ในเนื้อหาของคู่มือนี้ด้วย
ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ผูบ้ ริหาร อดีตผูบ้ ริหารของกระทรวงมหาดไทย
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีก่ รุณาให้ความส�ำคัญสละเวลาให้ขอ้ คิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�ำคู่มือ และขอขอบคุณคณะ
ท�ำงานจัดท�ำคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มี หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท่านอืน่ ๆ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความคิดเห็นให้ขอ้ แนะน�ำต่อการจัดท�ำคูม่ อื

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (11)

จริยธรรมของผูว้ า่ ราชการจังหวัดเล่มนี้ และหวังทีจ่ ะได้รบั ข้อคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ ให้ มี
ประโยชน์ และประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นในโอกาสต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (13)

ค�ำน�ำ
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดท�ำ  “เอกสารความรู้ สดร.” ฉบับที่ ๓/ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เรื่อง “คู่มือจริยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด” ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก กฎหมาย ชั้ น ๖
อาคารสถาบันด�ำรงราชานุภาพ ทีเ่ ห็นชอบให้สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่ให้
อ�ำเภอและหน่วยงานอื่นได้รับความรู้และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ ได้น�ำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของสถาบันด�ำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
ผู้อ�ำนวยการสถาบันด�ำรงราชานุภาพ
บรรณาธิการบริหารเอกสารความรู้ สดร.

(14) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

สารบัญ

								
หน้า
บทน�ำ			
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญของต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
บทที่ ๒ จริยธรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๑ ว่าด้วยจริยธรรมในการด�ำรงตน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๒ ว่าด้วยจริยธรรมในการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประการที่ ๓ ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
บทที่ ๓ ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน
จริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

๑
๑๔
๑๖
๑๙

๒๒
๒๘

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (15)

บทที่ ๔ กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องไม่ท�ำ(Must not Do)ในเรื่องของจริยธรรม
บทที่ ๕ บทเสริม		
เรื่องที่ ๑ ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของ
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่องที่ ๒ ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม
เรื่องที่ ๓ ความกล้าหาญในทางจริยธรรม
ภาคผนวก		
 ทศพิธราชธรรม
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
      พ.ศ.๒๕๕๒
 สาระส�ำคัญจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๑๐๓
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ

๓๑
๓๗
๓๗
๔๐
๔๔
๔๙
๔๙
๕๑
๕๓

๕๔

(16) คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

		
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
 รายชื่อผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็น
เรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
 รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
บรรณานุกรม		

๖๐

๖๒

๖๗

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

1

บทที่ ๑
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การจัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนี้ มุง่ หมายทีจ่ ะ
เน้นย�ำ้ ในความส�ำคัญของต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
ในส่วนภูมภิ าคว่า จักต้องเป็นผูท้ มี่ จี ริยธรรมในระดับสูงกว่าข้าราชการ
โดยทั่วไป ที่มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเป็นเครื่องมือ
ก�ำกับอยูแ่ ล้ว แต่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีม่ าก
ยิ่งกว่าที่ก�ำหนดไว้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีบทบาทและความส�ำคัญ
ต่อการบริหารบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน การเกริน่ กล่าวถึงความเป็นมา
และความส�ำคัญของต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีวัตถุประสงค์
ส�ำคัญคือ ประสงค์จะให้เข้าใจว่าในระบอบการปกครองของไทย
แต่ เ ดิ ม มานั้ น มี ร ะบบ เจ้ า เมื อ ง หรื อ ผู ้ ว ่ า ราชการเมื อ งมาก่ อ น
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านต่ า งพระเนตรพระกรรณ
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แล้วจึงพัฒนาการมาเป็นต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดดังเช่นปัจจุบนั
ซึง่ เป็นไปตามหลักการของเรือ่ งการแบ่งอ�ำนาจ (Deconcentralization)
จากส่ ว นกลางไปสู ่ ส ่ ว นภู มิ ภ าค และแม้ ใ นอนาคต ต� ำ แหน่ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ ก็จะยังคงความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับรูป
แบบการบริหารของบ้านเมืองเรา ดังจะได้กล่าวพอเป็นสังเขป ดังนี้

เมื่อครั้งอดีต
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงเล็งเห็นความจ�ำเป็นในการจัดการปกครอง
บ้ า นเมื อ งให้ เรี ย บร้ อ ยทั่ ว พระราชอาณาเขต โดยในส่ ว นกลาง
ได้มกี ารตัง้ กระทรวงเสนาบดีขนึ้ ใหม่ จ�ำนวน ๑๒ กระทรวง ตามแบบ
อย่างทางยุโรป หนึ่งในนั้น คือ กระทรวงมหาดไทย และเนื่องจาก
ขณะนั้นเป็นช่วงที่มีการตั้งท่ารุกล�้ำประเทศไทยจากประเทศตะวันตก
จึ ง มี พ ระราชประสงค์จ ะให้จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองที่มี
ความยุ่งเหยิงอยู่แต่เดิม ให้มีความเป็นระเบียบเรี ย บร้ อ ย และ
ด้ ว ยความไว้ ว างพระราชหฤทั ย ในสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ จึ ง ทรงมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพด�ำรง
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ต� ำ แหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทยพระองค์ แ รก ตั้ ง แต่
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงวางรากฐาน
การปกครองของประเทศไทย ตามพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ที่ เ ห็ น ว่ า ควรรวมการบั ง คั บ บั ญ ชา
หัวเมืองทั้งปวงให้ขึ้นอยู่แต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว
และรวมหั ว เมื อ งเข้ า เป็ น มณฑล เป็ น การจั ด การปกครอง
ส่ ว นภู มิ ภ าค ที่ เรี ย กว่ า “ระบบเทศาภิ บ าล”ขึ้ น เป็ น ผลส� ำ เร็ จ
โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาล มีลกั ษณะเป็นหน่วยราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าคทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และจัดรูปแบบการปกครองเมืองเป็นหน่วย
การปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ล� ำ ดั บ ถั ด จากมณฑลเทศาภิ บ าล
โดยมีเจ้าพนักงานปกครองเมืองจัดตั้งขึ้นเป็นองค์คณะ อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของเจ้าเมือง และได้ทรงตรา “ข้อบังคับลักษณะ
ปกครองท้ อ งที่ รศ. ๑๑๗” เพื่ อ แก้ ไขระเบี ย บการแบ่ ง เขต
การปกครองทีม่ คี วามยุง่ เหยิงมาแต่กอ่ น ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้
โดยให้รวมท้องทีห่ ลายอ�ำเภอรวมเป็นหัวเมืองหนึง่ และให้ขา้ ราชการ
ประจ�ำเมือง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมือง จึง
ปรากฏมีผู้ว่าราชการเมืองที่นับเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคขึ้น
นับแต่นั้นมา

4

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด

ณ ปัจจุบัน
ในปั จ จุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ข้าราชการประจ�ำ
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่
ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงจังหวัดในส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เพื่อด�ำรงไว้
ซึ่งความเป็นราชอาณาจักรไทย ที่เป็นรัฐเดี่ยว หรือ Unitary State
ดั ง ปรากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ ที่ ก� ำ หนดให้ ใ นจั ง หวั ด หนึ่ ง ให้ มี
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด คนหนึ่ ง เป็ น ผู ้ รั บ นโยบายและค� ำ สั่ ง จาก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง
กรม มาปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งที่ แ ละประชาชน
และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดจึงนับได้ว่าต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต�ำแหน่งทางการบริหารและการปกครอง
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การปกครองบ้ า นเมื อ งดั ง ได้ ก ล่ า วมา และแม้
ในปัจจุบนั ก็ไม่ได้ลดบทบาทความส�ำคัญลงแต่ประการใด ตรงกันข้าม
กลับจะทวีความส�ำคัญมากขึ้น ตามบริบทอันซับซ้อนของสังคม
ที่จะต้องมีผู้น�ำในการพัฒนาและบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขราษฎร
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มองไปในอนาคต
ในอนาคตต่ อ จากนี้ ไ ป ก็ ค าดการณ์ ไ ด้ ว ่ า ต� ำ แหน่ ง
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
ก็จะยังคงมีอยู่ เพราะมีลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นรัฐเดี่ยว
ของราชอาณาจั ก รไทยดั ง กล่ า วมาแล้ ว ขณะที่ บ ทบาทของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทวีความส�ำคัญขึ้น ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ถูกจับจ้องตรวจสอบการท�ำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น และมีกระแส
การเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อแหล่งที่มาของต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ตลอดเวลา
การด�ำรงอยู่ของต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในสถานะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณและในสถานะของผู้แทน
รั ฐ บาลจึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต ่ อ
บทบาทของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ทั้ ง ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถ
และด้านคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างได้
หรือต้องมีคุณสมบัติทั้งเป็น “คนดี” และเป็น “คนเก่ง”
การจั ด ท� ำ คู ่ มื อ จริ ย ธรรมของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นี้
จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด
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ในการพิจารณาน�ำไปถือปฏิบตั ิ เพราะ ถ้าผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด สามารถด� ำ รงตนอยู ่ ใ นคุ ณ ธรรมอั น ดี โดยใช้ จ ริ ย ธรรม
เป็ น หลั ก น� ำ และมุ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่ วนรวม
ก็ย่อมสามารถธ�ำรงไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาตลอดจนความเชื่อมั่น
จากประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้
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ความส�ำคัญของต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นบุคคลหมายเลข ๑ ของจังหวัด เป็นบุคคล
ที่อยู่ในสายตาของสาธารณชน ที่ประกอบไปด้วย ทั้งความคาดหวัง
การจับจ้องตรวจสอบการท�ำงาน ตลอดจนความรู้สึกที่เชื่อมโยง
ต่อความเชือ่ ถือศรัทธาต่อบทบาทของกระทรวงมหาดไทยอันเป็นต้น
สังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ไม่ได้เกษียณอายุ
ราชการในต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ประเทศไทย
มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเพียง ๗๖ คน เป็น ๗๖ คน ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ต่างพระเนตรพระกรรณ เป็น ๗๖ คน ที่เป็นผู้แทนของรัฐบาล
อยูใ่ นส่วนภูมภิ าคหรือในจังหวัด ทีจ่ ะสามารถ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”
ให้แก่ราษฎร ดั่งเช่นที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาว่า “พ่อเมือง” คือผู้ที่จะ
คอยดูแล ปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่อาณาประชาราษฎร์
ในบ้านในเมืองของตน ให้ได้อยู่ดีมีสุข
ดังนั้นบทบาทของ “พ่อเมือง” หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในปัจจุบนั จึงมีการสปอตไลท์หรือจับจ้องติดตามดูการปฏิบตั ติ นและ
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ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความห่วงใยของผู้บริหาร
ในปั จ จุ บั น อดี ต ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ด้ ว ยกั น เอง
ในเรื่องของการวางบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในสถานะ
ที่ เ หมาะสมและมี คุ ณ ค่ า เพื่ อ ที่ สั ง คมจะได้ ใ ห้ ก ารยอมรั บ และ
เชื่อถือศรัทธา น�ำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ภายในจังหวัด ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของกระทรวง
มหาดไทยจึงเห็นว่าควรมีข้อแนะน�ำส�ำคัญบางประการ ที่ช่วยแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ มี ต ่ อ
บ้านเมือง คือ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตร
พระกรรณ ในการ “บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข” ให้แก่ราษฎร ความที่
ยกมานี้ ป รากฏตามหนั ง สื อ “เทศาภิ บ าล” พระนิ พ นธ์ ข อง
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ ในเรื่ อ ง ลั ก ษณะการ
เทศาภิบาล ที่ให้ความหมายของ “การเทศาภิบาล” คือ การปกครอง
โดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่วยบริหารราชการ อันประกอบด้วยต�ำแหน่ง
ข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ ซึ่งประจ�ำอยู่แต่เฉพาะ
ในราชธานีนนั้ ออกไปด�ำเนินการในส่วนภูมภิ าค เป็นสือ่ กลางระหว่าง
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ประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซึ่งอยู่ในราชธานี
ให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณาประชากร เพือ่ ให้เขาได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุข
และเกิดความเจริญทั่วถึงกัน
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผู้แทนของรัฐบาลในภูมิภาค
ทีจ่ ะต้องพัฒนาจังหวัด ให้ประชาชน “อยูด่ ี กินดี” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ความหมายของการเทศาภิบาลตาม ข้อ ๑ คือ เป็นที่ไว้วางใจ
ของรัฐบาลของพระองค์...ออกไปด�ำเนินการในส่วนภูมิภาค
๓. ต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สื บ ทอดด� ำ รงมา
ด้วยการปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างของบรรพชนคนมหาดไทย
ที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาในใจราษฎรอย่างเสมอมา
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในสถานะที่ต้องมีจริยธรรมอยู่
ในระดับที่สูงกว่าและสามารถเป็นแบบอย่างได้ ทั้งแก่ข้าราชการ
และประชาชนทั่วไปดังที่ปรากฏในโอวาทของสมเด็จฯกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพว่า
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“ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบ�ำเพ็ญตน ให้เป็นแบบ
อย่างของคนดีแก่สังคม”

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ หรือตามส�ำนวนไทย
คือ “เป็นผู้มีอ�ำนาจวาสนา” แต่การใช้อ�ำนาจนั้น ถ้าประสงค์จะให้เกิด
ความเชื่อถือ ศรัทธา ทั้งแก่ตนเอง และสถาบันการปกครองที่มี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูน้ ำ� ต้องใช้อำ� นาจเฉพาะตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
มีความ สมเหตุ สมผล ตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ถูกต้องดีงาม
ทีส่ ำ� คัญ ต้องไม่ใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ เพราะจะเป็นต้นเหตุ
แห่งความเสือ่ มในอ�ำนาจ การใช้อำ� นาจต้องไม่มากไปหรือน้อยไป แต่ตอ้ ง
เป็นไปตามเหตุอนั สมควร เหมาะแก่กาล เหมาะแก่ชมุ ชน และใช้ดว้ ย
ความเที่ยงธรรม จึงจะสามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธาเกิดขึ้น
ในหมู่ชน ดังโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชนุภาพ ที่ด�ำรัส
แก่ผู้ไปรับต�ำแหน่ง “เจ้าเมือง”
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“เจ้าคุณอ�ำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงสัตรา
จะไปอยู่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณท�ำให้ราษฎรเชื่อถือด้วยศรัทธา
แล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนา
ให้ราษฎรอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกัน”
หรือที่ด�ำรัสไว้ในปาฐกถา”ว่าด้วยท�ำราชการ” ว่า
“...อันอ�ำนาจนั้น มิได้มีด้วยอาชญา แต่มีด้วยคนทั้งหลาย
ไว้วางใจในความซื่อตรงเป็นส�ำคัญ”
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้น�ำในการสร้างความรัก
ความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ บนหลักการของความถูกต้อง
เป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ดังที่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพตรัสไว้แก่ผทู้ จี่ ะไปรับต�ำแหน่ง
“เจ้าเมือง”เช่นกัน ว่า
“อย่ามีพวก เพราะถ้ามีพวกเรา ก็จะมีพวกเขาเกิดขึ้นทันที”
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความเป็นผู้น� ำที่ทันสมัย
(SMART) ในประเด็ น นี้ สมเด็ จ ฯกรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ
ได้ทรงให้ความส�ำคัญเช่นกัน ดังปรากฏตามหลักฐานที่ทรงเล่า
ประทานหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ว่า
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“เช้าเขียนเป็นวิทยาทาน ค�่ำต้องหาความรู้ต่อ
มิฉะนั้น มันจะหมด คนที่นึกว่าตัวรู้พอแล้วนั้น
เป็นคนตายแล้วเป็นๆ เพราะโลกหมุนอยู่ทุกนาที
เราต้องเรียนไปตามมัน จึงจะอยู่กับโลกโดยไม่โง่ได้”
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะด�ำรงต�ำแหน่งในระดับสูง
แล้ ว ก็ ต าม ก็ ค งยั ง ต้ อ งเปิ ด ใจรั บ ความคิ ด และทั ศ นคติ ใ หม่ ๆ
ใฝ่หาและเพิ่มพูนความรู้ ให้เท่าทันความเจริญและเป็นไปของโลก
ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มอง
เห็ น ภาพอนาคตที่ ชั ด เจน เพราะวิ ธี คิ ด และทั ศ นคติ ข อง
คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆอย่างมากมาย เช่น ทัศนคติ
ต่อการท�ำงานราชการที่เห็นว่า “งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่
ทั้งหมดของชีวิตเหมือนที่เคยปลูกฝังกันมา” และสิ่งที่ยึดคนให้อยู่
กับองค์กรไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่ได้ท�ำงานอยู่ใน
องค์กรอย่างมีความสุขและได้รับการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของตัวเอง ถ้าสามารถยอมรับและเข้าใจทัศนคติใหม่ๆ เหล่านี้ได้
ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรทีก่ ำ� กับดูแลให้เกิดประสิทธิภาประสิทธิผลได้
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ภาพเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบต่าง ๆ ไปทั่วโลก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีความส�ำคัญอยู่มากมายหลายประการ
เป็นทั้งผู้มีอ�ำนาจ วาสนา และบารมี มีบทบาทหลากหลาย ทั้งเป็น
ผูป้ กครอง เป็นนักบริหาร เป็นผูป้ ระสานงาน เป็นผูส้ งั่ การ เป็นครูผสู้ อน
เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีความเข้มแข็งด้าน
จริยธรรม จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการบริหารงาน
มากน้ อ ยเพี ย งใด ในบทต่ อ ไปจึ ง เป็ น การขยายความให้ เ ห็ น ว่ า
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนัน้ ควรจะมีจริยธรรมส�ำคัญประการใดบ้าง ทีจ่ ะ
เป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม และ
เป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนและเยาวชนให้ถอื เป็นแบบอย่างได้ตอ่ ไป
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บทที่ ๒
จริยธรรมส�ำคัญส�ำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ในบริ บ ทการท� ำ ราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นทั่ ว ไป
ได้ มี ป ระมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการพลเรื อ น ซึ่ ง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติอยู่แล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผนวกท้าย
แต่โดยทีต่ ำ� แหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นต�ำแหน่งทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ต่างพระเนตรพระกรรณ และเป็นหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ป็นหัวหน้า
บังคับบัญชา ก�ำกับดูแลการท�ำงานของทุกส่วนราชการในจังหวัดนัน้
การยึดถือจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านจึงควรจะมีอยูใ่ นระดับทีม่ ากกว่า
หรือสูงกว่าข้าราชการโดยทัว่ ไป
กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญประการดังกล่าว
จึงได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร อดีตผู้บริหารของ
กระทรวงมหาดไทยและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ถึงจริยธรรมส�ำคัญของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าควรจะเน้นหนักหรือเพิ่มเติมในประการใด
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เมือ่ ประมวลสังเคราะห์ขอ้ มูลออกมาแล้ว ก็พบว่าจริยธรรมเน้นหนัก
ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไปบางประการก็ ป รากฏอยู ่ ใ นประมวลจริ ย ธรรม
ของข้าราชการพลเรือนอยู่แล้ว แต่แยกออกมาให้เห็นเป็นชัดเจนว่า
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องยึดถือปฏิบตั ใิ ห้แน่วแน่มนั่ คง ส�ำหรับในบาง
ประเด็นทีต่ รงกับข้อก�ำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อยูแ่ ล้วก็สามารถเทียบเคียงกับตัวบทของประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนได้
การจัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมนีอ้ าจจะแตกต่างจากการจัดท�ำคูม่ อื
ด้านเทคนิคอืน่ ๆ เพราะเป็นคูม่ อื ทีอ่ ธิบายเรือ่ งราวและแนวทางปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นนามธรรม ดังนัน้ เพือ่ จัดกลุม่ เรือ่ งให้เห็นชัดเจนขึน้ จึงได้ทำ� การ
จ�ำแนกออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ จริยธรรมในการด�ำรงตน จริยธรรม
ในการปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ นื่ และจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ จะกล่าวถึง
ในรายละเอียด ดังนี้
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ประการที่ ๑
ว่าด้วยจริยธรรมในการด�ำรงตนของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๒ ได้กล่าวถึง
เรื่องการด�ำรงตนไว้ คือ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด�ำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
ส�ำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมต้องด�ำรงตนเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี ในการยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือให้เป็น
หลักธรรมประจ�ำใจ ในทีน่ ไี้ ด้ประมวลจากความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
อดีตผูบ้ ริหารของกระทรวงมหาดไทยและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ซึง่ ต่าง
มีความเห็นตรงกันในข้อแนะน�ำดังกล่าว นั่นคือ ในการด�ำรงตนของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ต้องถือปฏิบตั ใิ นด้านศีลธรรม ทีม่ ากยิง่ กว่าผูอ้ นื่
กล่ า วโดยรวมคื อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด จะต้ อ งด� ำ รงตนอยู ่ ด ้ ว ย
หลักธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ดังนี้
๑. ยึดถือปฏิบัติตนตามหลัก “ธรรมโลกบาล”
ธรรมโลกบาล คือ ธรรมอันคุ้มครองโลก ซึ่งประกอบด้วย
หิริ และโอตตัปปะ
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หิริ คือ ความละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว
		 โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว
		 หิริ โอตตัปปะ นี้ เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในใจของคนทุกคนหรือ
ก็คอื มโนธรรม ซึง่ เป็นเรือ่ งอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือกล่าว
ให้กระชับก็คือ ความตระหนักรู้ในผิดชอบ ชั่วดี
ผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดเป็นต�ำแหน่งที่เ ป็ นผู ้ ใช้ อ� ำ นาจตาม
กฎหมายสามารถให้คุณให้โทษ แก่ผู้อยู่ในอาณัติปกครองได้จึงต้องมี
ธรรมประการนี้ ก�ำกับตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือจะปฏิบัติตน
ประการใด ก็ต้องร�ำลึกอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ประการใด
ทั้งต่อตนและต่อส่วนรวม
๒. ครองความมีสติ สัมปชัญญะ (Mindfulness and
Awareness) จัดเป็นธรรมเกือ้ กูลในการประกอบกิจทุกอย่าง เรียกว่า
“ธรรมมีอุปการะมาก”
		
สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความรูต้ วั ไม่เผลอ ใจอยูก่ บั กิจ
จิตอยู่กับเรื่อง เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท มีเหตุผล
		
สั ม ปชั ญ ญะ หมายถึ ง ความรู ้ ชั ด ในสิ่ ง ที่ ร ะลึ ก ได้
เข้าใจชัดตามความเป็นจริง ตามเหตุและผล
		
สติ สัมปชัญญะ โดยรวมหมายถึง ความรู้ตัวและการ
ครองตนด้วยความรอบคอบ
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		 การครองความมีสติสมั ปชัญญะอยูเ่ ป็นนิจจึงมีความส�ำคัญ
โดยตรงกับจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะตราบใดที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีสติสัมปชัญญะ ครอบครอง หรือ มีความรู้ตัวทั่ว
พร้อมอยู่เสมอว่าก�ำลังคิดอะไรท�ำอะไรตราบนั้นความบกพร่อง
เสียหายทางจริยธรรมก็ย่อมไม่เกิด
๓. ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ โดยเนือ้ หาเป็นทีร่ แู้ ละ
เข้ า ใจกั น โดยส่ ว นมาก จะไม่ น� ำ มาขยายความในที่ นี้ แต่ สิ่ ง ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพึงยึดถือปฏิบัติ ก็คือ ยึดถือปฏิบัติได้ในระดับที่
สามารถเป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนโดยทั่วไป เพราะ
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด คื อ
ผู ้ น� ำ ที่ ต ้ อ งแสดงให้ เ ห็ น
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจะ
สามารถไปแนะน�ำขยายผล
ในหมู่ประชาชนต่อไปได้

คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด 19

ประการที่ ๒
ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยที่ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเป็นมาสืบเนื่อง
ยาวนาน และมีรากเหง้ามาจากปรัชญาของการเป็น “ผู้ปกครอง”
ซึง่ เหมาะสมกับยุคสมัยทีผ่ า่ นๆมา ทีร่ ะบบการศึกษายังไม่แพร่หลาย
ทั่วถึง ผู้คนมีความเคารพ นับถือ ย�ำเกรงด้วย อ�ำนาจ อาชญาสิทธิ์
ขาดแห่ ง การเป็ น ผู ้ ใ ห้ คุ ณ ให้ โ ทษ แต่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ สั ง คมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการหลั่งไหล ถ่ายเทวัฒนธรรมทาง
ความคิดด้านต่างๆ อย่างเสรี รวดเร็ว และแพร่หลาย ผูค้ นมีการศึกษา
มากขึ้น ทัศนคติต่อความเป็น “ผู้ปกครอง” ของผู้ว่าราชการจังหวัด
เปลี่ ย นแปลงไปโดยเพ่ ง เล็ ง ไปที่ ก ารเป็ น “นั ก บริ ห าร” ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่าความเป็น “ผู้ปกครอง” แบบโบราณกาลมา
จริยธรรมในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในยุคปัจจุบัน จึงควรยึดถือในประการส�ำคัญๆ คือ
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๑. ไม่วางตัวเป็นเจ้าขุน มูลนาย ถือยศ ถือศักดิ์ เพราะถือว่า
เป็ น การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ อื่ น ที่ ผิ ด ยุ ค ผิ ด สมั ย พฤติ ก รรม ที่ ใ ห้ ผู ้ ค น
มาพินอบพิเทา เอาอกเอาใจ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมยุคปัจจุบัน และสุ่มเสี่ยงต่อการวิจารณ์ ต�ำหนิ ติเตียน
ผ่านการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Network)
๒. ต้องแสดงตนให้เห็นถึงความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
ที่พร้อมจะน�ำความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขมาสู่จังหวัดที่ตน
ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ โดยแสดงตนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและ
ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยยึดผลสัมฤทธิ์
ของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็นหลัก สามารถเข้าหาประชาชน
ได้ทุกชั้นทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยและจริงใจ
๓. ต้องระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียกับผลประโยชน์ภายในจังหวัด หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การร้องเรียนในเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ต้อง และต้องหลีกเลีย่ งการคบหาสมาคม
กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือ
ผูป้ ระกอบอาชีพทีส่ อ่ ไปในทางไม่สจุ ริตหรือ การแสดงความสนิทสนม
กับผู้มีอิทธิพล
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๔. แสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม และมีปยิ วาจา ส�ำหรับ
ผู้ใกล้ชิด ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
		 เมตตาธรรม คือ มีความปรารถนาดีต่อผู้คนที่ปฏิบัติงาน
เกีย่ วข้อง สิง่ ใดผิดพลาดก็ให้คำ� แนะน�ำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง และ
สอนงาน (Coaching)
		 ปิยวาจา ใช้ค�ำพูดสุภาพกับทุกคนอย่างเป็นปกติทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง
๕. ให้ความส�ำคัญกับสถาบันครอบครัว มีความกตัญญูต่อ
บุพการี ให้เวลาและความรักความอบอุ่นต่อครอบครัว แต่ต้องไม่ให้
บุคคลภายในครอบครัวญาติพนี่ อ้ ง หรือบุคคลใกล้ชดิ เข้ามายุง่ เกีย่ ว
หรือก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่หรืออาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตนแสวงหาผลประโยชน์

ภาพการรดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวในวันสงกรานต์
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ประการที่ ๓
ว่าด้วยจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
		
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่ามีขอบเขตกว้างขวาง หลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับผู้คน
มากมายหลายแขนงทุก ภาคส่วน เป็นผู้ถือปฏิ บัติแ ละเป็ นผู ้ ใช้
กฎหมายไม่ต�่ำกว่าร้อยฉบับ
ดังนั้น ในทางกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงมีระบบก�ำกับควบคุม ตรวจสอบดูแลอยูอ่ ย่างมากมาย แต่ระบบ
ทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ก็คอื ระบบการควบคุมด้วยตนเอง หรือ
ความมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าข้อบังคับทางกฎหมาย
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
ถูกก�ำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในฐานะที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนคนหนึ่ง และยังมีปรากฏตามกฎหมายอื่นๆ เช่น
ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น
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ในทีน่ จี้ ะเป็นการเน้นย�ำ้ จริยธรรมส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด เฉพาะประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อถือศรัทธาต่อต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างชัดเจน
ซึ่งแม้จะข้อก�ำหนดอยู่แล้วก็ตาม แต่ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องถือจริยธรรมประการต่อไปนี้ ในระดับทีส่ งู กว่าและเข้มข้นกว่า
ข้าราชการทั่วๆ ไปคือ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องแสดงให้เห็นถึงซึ่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันแรกที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยสามารถตรวจสอบจริยธรรมด้านนี้ได้ตลอดเวลา
		
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก�ำหนดให้
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นทุ ก ต� ำ แหน่ ง ต้ อ งยึ ด มั่ น
ในค่ า นิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการของส� ำ นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปรากฏอยู่ใน (๒) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ เป็นค�ำรวมของค�ำว่าซื่อสัตย์ค�ำหนึ่ง
กับสุจริตอีกค�ำหนึ่ง แต่ในความหมายโดยนัยก็คือ ความประพฤติ
ชอบ ความประพฤติตรง ไม่คดโกง ซึง่ น�ำความหมายรวมของทัง้ สอง
ค�ำมารวมกัน แต่โดยทั่วไปก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าคือ การท�ำงาน
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ทีซ่ อื่ ตรงและไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็นประเด็นหลักของการบริหาร
บ้านเมือง และเป็นค่านิยมที่เป็นสากล
“...สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พอ้ ง...” คือวรรคหนึง่ ในโคลง
สุภาษิตโสฬสไตรยางค์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทีอ่ ธิบายผลของสุจริตไว้สนั้ ๆ
แต่ได้ความหมายที่ชัดเจน และเป็นสัจธรรม
และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระราชทาน “หลักราชการ” แก่ข้าราชการ
ในช่วงตรุษสงกรานต์ พ.ศ.๒๔๕๗ ประการหนึ่งคือ เรื่อง หลักของ
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ ตั้งใจกระท�ำกิจการซึ่งได้รับมอบให้
เป็นหน้าที่ของตนนั้น โดยซื่อสัตย์สุจริต...
ในรั ช กาลปั จ จุ บั น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับเรื่องความสุจริตไว้ในหลาย
โอกาสหลายวาระ แต่ทไี่ ด้พระราชทานแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดโดยตรง
คราวหนึง่ ก็คอื พระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ที่ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ระบบบู ร ณาการ
(ผู ้ ว ่ า ฯซี อี โ อ) เมื่ อ วั น ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ ณ วั ง ไกลกั ง วล
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏในตอนท้าย คือ
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“...ผู้ว่าฯซีอีโอต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริต
แม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง ให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่า
ขอให้มอี นั เป็น ถ้าไม่ทจุ ริต ถ้าสุจริตและมีความตัง้ ใจในธรรม ขอให้
ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง แล้วสุจริต
ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก...”
ดั ง นั้ น ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จึ ง เป็ น จริ ย ธรรมส� ำ คั ญ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพราะความซือ่ สัตย์สจุ ริต
นอกจากจะเป็นเกราะเหล็กก�ำแพงแก้วแก่ผปู้ ฏิบตั แิ ล้ว ยังมีอานิสงส์
ถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วย
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละประชาชนเป็ น หลั ก คื อ
กล้าที่จะปฏิเสธต่อความไม่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ
กดดันโดยผูม้ อี ำ� นาจหรือผูม้ อี ทิ ธิพลใดๆ ก็ตาม มีเทคนิค และศิลปะ
ในการปฏิเสธ หรือขัดขวางการด�ำเนินการทีไ่ ม่ถกู ต้องชอบธรรมนัน้
อีกต้องรักษาจริยธรรมแห่งการด�ำรงต�ำแหน่งของตนไว้ได้อย่าง
เหนียวแน่น
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๓. มีความเป็นกลางทางการเมือง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๘ ข้าราชการต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เรื่องของการแสดงออกของความเป็นกลางทางการเมือง ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดูจะเป็นที่เพ่งเล็งมากกว่าข้าราชการพลเรือน
ทัว่ ไป เนือ่ งจากเป็นผูร้ บั นโยบายจากรัฐบาลโดยตรง แต่ทางการเมือง
ในพืน้ ทีน่ นั้ มีทงั้ ข้างทีเ่ ป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้าน การวางตัวในเรือ่ ง
นี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงค่อนข้างจะเป็นที่จับจ้องมากยิ่งกว่า
ข้าราชการฝ่ายอื่นๆ
ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้
หมายถึงการวางตัวเหนือการเมือง หรือการไม่คบหาสมาคมกับฝ่าย
การเมือง ตรงกันข้ามผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้จักคบหากับฝ่าย
การเมืองทุกฝ่าย บนหลักการ “รู้จักแต่ไม่ฝักใฝ่” คือ ไม่วางตัวเป็น
คนของฝ่ า ยใด แต่ ต ้ อ งร่ ว มมื อ ท� ำ งานกั บ ฝ่ า ยการเมื อ งทุ ก ฝ่ า ย
อย่างเต็มที่ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี าม
ซึ่งก็ตรงกับค�ำว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติว่าเป็นพรรคใดฝ่ายใด
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๔. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องให้ความส�ำคัญต่อการตรงต่อ
เวลานัดหมาย
		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประธานในพิธี เพราะทั้ง
เจ้าภาพและผู้ร่วมงานต่างมีภารกิจ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานล่าช้าโดยไม่แจ้งหรือไม่มีเหตุผล
สมควร อาจท�ำให้เป็นทีค่ รหา หรือเยาวชนเอาเป็นแบบอย่างทีไ่ ม่ดี หรือ
คนมองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตให้คนอื่น
เสียเวลารอคอย
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บทที่ ๓
ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๓ ได้ก�ำหนด
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ผ่านองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรมหรือ คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส่วนราชการ และ
ก�ำหนดระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ข้อ ๑๙ เมือ่ มีกรณีการ
ฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าว
ตั ก เตื อ น ท� ำ ฑั ณ ฑ์ บ นเป็ น หนั ง สื อ หรื อ สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ยังก�ำหนดไว้ในข้อ ๒๐ (๑) ถึง (๙) รายละเอียด
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อก�ำหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม
(Code of Conduct) นั้น สามารถก�ำหนดได้ตามกรอบคุณธรรมที่จะ
ก�ำหนดให้เข้มข้น หรือ สวยหรูอย่างใด ก็ย่อมได้ แต่เป็นที่สังเกตว่า
แม้จะมีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมมากมายเพียงใด ก็มกั จะมีการ
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กระท�ำผิดหรือละเลยเรื่องจริยธรรมปรากฏให้พบเห็นอยู่เสมอมา
ซึ่งในข้อเท็จจริง ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคอยควบคุมก�ำกับดูแล
เรือ่ งจริยธรรมให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด เพราะจริยธรรมเป็นเรือ่ งของ
ข้อปฏิบัติที่ไม่ได้ก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในทางกฎหมาย
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร
และผูว้ า่ ราชการจังหวัด เมือ่ ประมวล สังเคราะห์แล้วพบว่ามีขอ้ เสนอ
หลายประการในการขับเคลือ่ นผลักดันเรือ่ งจริยธรรม ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะข้อเสนอบางเรื่องต้องใช้เวลา
บางเรื่องต้องจัดท�ำกระบวนการขึ้นมาใหม่
ต่ อ ไปนี้ คื อ ข้ อ เสนอกลไกการขั บ เคลื่ อ นจริ ย ธรรมของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะเสนอไว้เฉพาะที่ส�ำคัญบางประการและ
ไม่ซ�้ำกับกลไกในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมมีระบบคัดกรองที่ดี มีประสิทธิภาพ ปฏิเสธระบบการ
ซื้อขายต�ำแหน่งและไม่เลือกสถาบัน เพราะถ้าระบบการคัดเลือกดี
มีคุณธรรม ก็จะเป็นการเลือกสรรบุคคลที่มีพื้นฐานด้านจริยธรรม
ที่ดีได้ในระดับหนึ่ง
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๒. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีและ
แสดงออกถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ ควบคุ ม ด้ า นมาตรฐานจริ ย ธรรมของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. สร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลด้ า นจริ ย ธรรม
ทีส่ ำ� คัญ เช่น มีการประเมินทางลับ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งร้องเรียนของ
ประชาชนต่อเรื่องจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
๔. การให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมและการประชาสัมพันธ์
เรื่องแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัดอย่างเปิดเผย
แพร่หลายทั่วถึง
๕. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสนั บ สนุ น การท� ำ งานของ
องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการสอดส่อง ตรวจสอบ
เรื่องจริยธรรมของข้าราชการ
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บทที่ ๔
กรณีตัวอย่างเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องไม่ท�ำ (Must not do) ในเรื่องของจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก�ำหนดเรื่องของ
“ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ Conflict of Interest ไว้ในข้อ ๖
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระท� ำ การอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่
ในบทต้นๆทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรือ่ งทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
ต้องท�ำ (Must do) หรือควรท�ำ (Should do) ในเรื่องจริยธรรม
ในบทนี้ จะเป็นตัวอย่างของเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องไม่ท�ำ
(Must not Do) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้น
ตั ว อย่ า งบางเรื่ อ งเกิ ด ขึ้ น จริ ง และเป็ น เรื่ อ งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด โดยตรง
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ดังนั้น จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหลีกเลี่ยง หรือ
ต้องไม่ท�ำ กรณีตัวอย่างบางเรื่อง คือ
๑. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัด แต่ต่อมาไปซื้อที่ดินจัดสรรของบริษัทดังกล่าว
		 ประเด็น คือ ท�ำให้เกิดข้อสงสัยเคลือบแคลงใจของ
ผูท้ รี่ ว่ มเป็นคณะกรรมการและผูร้ เู้ ห็นต่อความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการจัดสรรที่ดินนั้น

ภาพแสดงแผนผังรูปแปลงจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรร
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๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการในการ
อุ ท ธรณ์ ภ าษี ข องบริ ษั ท ขายรถยนต์ แ ห่ ง หนึ่ ง และมี ค วามเห็ น
เห็นชอบตามอุทธรณ์คอื คืนการจ่ายภาษีของบริษทั หรือท�ำให้บริษทั
เสียภาษีนอ้ ยลง และต่อมาผูว้ า่ ราชการจังหวัดกลับไปซือ้ รถยนต์ของ
บริษัทดังกล่าว
		 ประเด็น คือ หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีขาดความเชื่อถือ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด และภาพลั ก ษณ์
ในสายตาของบริษัทเอกชนก็จะขาดความย�ำเกรง
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดงานวันส�ำคัญส่วนตัว
เช่น วันเกิด วันครบรอบการแต่งงาน ให้เป็นที่เอิกเกริก และมีการ
จัดงานหลายครั้งหลายสถานที่ภายในวันเดียวกัน
		 ประเด็น คือ การจัดงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้
ในหมูญ
่ าติและคนใกล้ชดิ สนิทสนมตามสมควรแก่เหตุ แต่การจัดแบบ
เอิกเกริกใหญ่โต เชิญพ่อค้า นักธุรกิจ เข้าร่วมมากมาย ย่อมแสดงเจตนา
ให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลง สงสัย
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๔. การส่งลูกหรือหลานเข้าไปท�ำงานกับบริษัทเอกชนที่
เป็นคู่สัญญากับจังหวัด
		 ประเด็น คือ
เป็นเหตุให้อาจขาดความ
เที่ ย งธรรมในการแก้ ไข
ตั ด สิ น ปั ญ หา กรณี มี
ปัญหาเกีย่ วข้องแก่บริษทั
ภาพกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด
่ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด
		
๕. การไปดูงานต่างประเทศพร้อมครอบครัว โดย
งบประมาณขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็ น คื อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่
ก�ำกับดูแลองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด กลั บ เป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม
การใช้จา่ ยงบประมาณทีไ่ ม่
ภาพคณะศึกษาดูงานต่างประเทศ
เหมาะสมเสียเอง
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๖. การก�ำหนดระเบียบกฎหมายเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยประโยชน์
แก่พวกพ้องหรือครอบครัว เช่น การก�ำหนดเขตพื้นที่เวนคืน หรือ
ก�ำหนดสีของผังเมืองที่ตรงตามผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือ
ครอบครัว
		 ประเด็น คือ เป็นการใช้อ�ำนาจเอาเปรียบบุคคลอื่นและ
ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพการจัดโซนนิ่ง (ZONNING) ผังเมือง

๗. ใช้ชวี ติ ความเป็นอยูอ่ ย่างหรูหรา ฟุม่ เฟือย แสดงฐานะ
ของตนข่มเหนือคนอื่น
		 ประเด็น คือ เป็นการแสดงความเป็นแบบอย่างทีไ่ ม่เป็น
ไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดูแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผูอ้ ื่น
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๘. การจัดงานเลีย้ งสังสรรค์เป็นประจ�ำและดืม่ สุราเป็นนิจ
		 ประเด็น คือ ภายในจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
เปรียบเสมือนนักแสดงเอกที่อยู่บนเวที ที่มีสปอตไลต์ สาดส่อง
เป็ น ที่ จั บ จ้ อ งของผู ้ ค นตลอดเวลา การจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์
มั ก จะมี เ หตุ ผ ลว่ า เพื่ อ สร้ า งมิ ต รภาพหรื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแต่ประชาชนผู้พบเห็นหรือรับรู้กลับ
ไม่ได้เข้าใจตามนั้น เพราะเห็นว่า การจัดงานเลี้ยงพบปะบ่อยๆนั้น
คือความสิ้นเปลือง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

ภาพการจัดโต๊ะอาหารที่หรูหรา ราคาแพง
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บทที่ ๕ บทเสริม
เรื่องที่ ๑
ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
ถึงแม้ว่าจะมีข้อก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไก
ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการทางจริยธรรมของผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้ว
แต่ในสถานการณ์จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดมักต้องประสบกับแรง
กดดันหรือแรงเสียดทานจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ ปัจจัย ทีอ่ าจท�ำให้
การถือปฏิบตั ติ ามจริยธรรมต้องย่อหย่อนหรือเบีย่ งเบนไป ซึง่ ประเด็น
ความเสี่ยงด้านจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจเกิดจากเหตุ
ปัจจัยเหล่านี้
๑. ปัจจัยภายใน
		 ปัจจัยภายใน ก็คือปัจจัยเรื่องมโนธรรมหรือมโนส�ำนึก
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องมีความอดทน
อดกลั้น ความเข้มแข็งทางจริยธรรมมากกว่าคนอื่น ตลอดจนฝีมือ
หรือเทคนิคในการบริหารจัดการต่อปัจจัยเสีย่ งในเรือ่ งของจริยธรรม
ที่เผชิญอยู่
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ในทางธุ ร กิ จ เอกชนมี ก รณี ตั ว อย่ า งของผู ้ บ ริ ห ารที่ ข าด
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจมีให้เห็นอย่างมากมาย กรณีทคี่ อ่ นข้าง
ชัดเจน และเป็นทีเ่ ปิดเผยทัว่ ไปก็คอื กรณีของบริษทั เอนรอน ซึง่ เป็น
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานข้ามชาติ ที่ล่มสลายด้วยการขาด
จริยธรรมของผูบ้ ริหารทีม่ คี า่ นิยมวัตถุนยิ ม ซึง่ จากการศึกษาของนาย
โรเบิร์ตไบซ์ (Robert Bryce) นักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง พบว่า
บริษัทมีการซื้อเครื่องบินเจ็ต ที่มีมูลค่าถึง ๔๑.๖ พันล้านดอลล่าร์
เพียงไม่ถึง ๙ เดือน ก่อนที่บริษัทจะล่มสลาย และผู้ถือหุ้นชาว
อเมริกนั ขาดทุนไปมากกว่า ๗๐ พันล้านดอลล่าร์ ในขณะทีผ่ บู้ ริหาร
บริษัทกลับท�ำเงินได้หลายร้อยล้านดอลล่าร์ จากการขายหุ้นอีกทั้ง
เงินเดือนที่สูงลิ่ว โบนัสและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มากมาย ที่ผู้บริหาร
บริษัทได้รับ จนส่งผล
ให้บริษัทล้มละลาย
และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบหนั ก ที่ สุ ด
ก็คอื พนักงานหลาย
หมื่นคนของบริษัท
ภาพกราฟแสดงราคาหุ้น ของบริษัท เอนรอน
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๒. ปัจจัยภายนอก
		 (๑) วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ทีไ่ ม่เห็นความ
ส�ำคัญของการผิดจริยธรรม ไม่มกี ารเอาผิดอย่างจริงจัง หรือไม่มกี าร
ประณามต่อการผิดจริยธรรมให้เป็นที่เปิดเผย ก็มีแนวโน้มที่ท�ำให้มี
การละเลยการปฏิบัติตามจริยธรรมได้
		 (๒) ผลประโยชน์ทมี่ กี ารเสนอให้เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการ
อนุมัติ อนุญาต หรือไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
		 (๓) การเมือง ข้อเสนอต่ออนาคตทางการเมือง หรือแรง
กดดันทางการเมืองที่มีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย
		 (๔) ครอบครัวหรือญาติ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ เรือ่ ง
ส�ำคัญบางประการที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อจริยธรรม
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เรื่องที่ ๒
ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม
		
จริยธรรมโดยความหมายแล้วเป็นการประพฤติในสิง่ ทีด่ ที ถี่ กู ต้อง
แต่การประพฤติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั้น บางครั้งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อชีวิตของใครบางคนมากมายอย่างคาดไม่ถึงหรือเป็น
ทางสองแพร่งด้านจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเช่นกัน และ
หาแนวทางแก้ไขให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ถือปฏิบัติตามจริยธรรมและ
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะเรือ่ งของการปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่
กรณีตัวอย่างแรกที่จะ
กล่าวถึง เป็นกรณีของภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร
ทางวิชาการด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คือ บริษทั ธุรกิจข้ามชาติ
แห่ ง หนึ่ ง ลงทุ น ด้ า นอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดในประเทศยากจน ที่มีการใช้แรงงานเด็กหญิงอายุ ๑๒ ปี
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเมิดจริยธรรมของบริษัท ผู้บริหารก็อาจตัดสินใจ
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ให้ผู้บริหารสาขาในท้องถิ่นไล่เด็กออก และว่าจ้างแรงงานผู้ใหญ่แทน
แต่ในความเป็นจริง เด็กคนดังกล่าวอาจเป็นเด็กก� ำพร้า ซึ่งต้อง
ท�ำงานหาเลี้ยงตนเองและน้องชายเล็กๆ อีกคนหนึ่ง เมื่อไม่มีงานท�ำ
เธอก็อาจต้องกลายเป็นโสเภณี และจบชีวิตลงด้วยโรคร้าย ขณะ
เดียวกันน้องชายของเธออาจต้องกลายมาเป็นขอทาน มายืนขอเงิน
และอาหารอยูห่ น้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ดังกล่าว โดยทีผ่ บู้ ริหารบริษทั
ข้ามชาตินั้น ได้กระท�ำถูกต้องตามจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
จากกรณีดังกล่าว อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง หรือเป็น
เพียงการคาดเดาสถานการณ์ความเป็นไปที่มีความเป็นไปได้ภายใต้
บริบทของประเทศที่ยากจน
ตัวอย่างในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในท� ำ นองนี้ ก็ พ บว่ า มี อ ยู ่
มากมาย คือการบริหารงาน
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีต่ อ้ ง
ยึดมัน่ ในจริยธรรมอย่างเข้ม
แข็ง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
นัน้ ก็เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะคาดเดา
ภาพการน�ำสิ่งของพระราชทาน
เช่น กรณีของเรื่องภัยพิบัติ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
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น�้ ำ ท่ ว ม ในสถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว มอย่ า งกว้ า งขวางในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ ก็เป็นทีค่ าดเดาได้วา่ น�ำ้ ทีท่ ว่ มในจังหวัดหนึง่ อาจจะ
ทะลักเข้าสู่อีกจังหวัดได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ถึงแม้จะมีการ
ป้องกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ตาม การป้องกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถท�ำได้ตามกฎหมายหรือโดยจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่
ก็ คื อ การประกาศห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดๆ เข้ า ไปอยู ่ อ าศั ย หรื อ
ด�ำเนินกิจการใดในพืน้ ที่ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปอ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งการประกาศห้ามดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินการที่เป็นไปตามหลักกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ
อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นไปในทิศทาง
ทีต่ รงกันข้าม เพราะคนในพืน้ ทีน่ นั้ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทไี่ ม่ประสงค์
จะอพยพโยกย้ายเพราะหมายถึงความยากล�ำบากในการปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิต แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน�้ำท่วมได้ตามความเคยชิน
ที่มักจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างอยู่เสมอ การที่ต้องอพยพโยกย้าย
ก็ อ าจเป็ น ผลทางจิ ต วิ ท ยา ที่ เ กิ ด ความเครี ย ดมากขึ้ น กว่ า การ
อยูใ่ นพื้นที่ต่อสู้กับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
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ทางสองแพร่งด้านจริยธรรม จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควร
น�ำมาประกอบการพิจารณาต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ อาจจะเป็นความยาก
ในทางปฏิบัติ แต่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีศิลปะ
ในการใช้หลักรัฐศาสตร์และหรือหลักนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการท�ำงานทีจ่ ะด�ำเนินการให้เป็นประโยชน์และเป็นผลดี
อย่างที่สุด ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ตามอ�ำนาจหน้าที่.
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เรื่องที่ ๓
ความกล้าหาญในทางจริยธรรม

		

กรอบจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือกฎเกณฑ์
ทางกฎหมาย หรือกล่าวได้วา่ เป็นจิตส�ำนึกอันสูงส่งขององค์กร สถาบัน
หรือปัจเจกบุคคล ในแต่ละองค์กร แต่ละสถาบันจะก�ำหนดกรอบ
ด้านจริยธรรมหรือมาตรการทางจริยธรรม (Code of conduct)
เพื่อเป็นหลักอ้างอิงการปฏิบัติอย่างเป็นเอกสาร ส�ำหรับบุคลากร
ของสถาบันและเป็นที่รับรู้ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
ความเข้มแข็งด้านจริยธรรมขององค์กรหรือสถาบันจะปรากฏ
ก็ตอ่ เมือ่ มีการต่อต้านการประพฤติผดิ ทางจริยธรรมขององค์กรหรือ
สถาบัน อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา โดยพนักงานหรือบุคลากรของ
องค์กรหรือสถาบันนั้นๆ
ตัวอย่าง ความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤติผิดทาง
จริยธรรมนั้น ส่วนใหญ่จะปรากฏในบริบทของภาคธุรกิจเอกชน
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในที่นี้จะยกเพียงบางตัวอย่างพอเป็น
สังเขป เช่น
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กรณีบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งของไทย มีข้อก�ำหนดที่ชัดเจน
เรื่องการไม่ให้ หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเงิน ถ้ามีการเสนอการ
ติดสินบน จะถูกปฏิเสธจากพนักงานทันที และต้องแจ้งฝ่ายบริหาร
ทราบ บริษัทจะมีการบันทึกและอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือกรณีที่ฝ่ายบริหารมีการตัดสินใจ
ทีจ่ ะแสวงหาก�ำไรโดยไร้จริยธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรมของ
พนักงานจะแสดงออกโดยกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้
พวกเขาประพฤติปฏิบัติผิดจริยธรรม พนักงานของบริษัทจะมีความ
กล้าที่จะออกไปพบสื่อเพื่อแจ้งข้อมูลและกระจายข่าวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรมของบริษัท

ภาพการประท้วงของพนักงานบริษทั ทีต่ อ่ ต้านการคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ
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ความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤติผดิ ทางจริยธรรม
นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งจากพนักงานอาจต้องตกงานจากสาเหตุดงั กล่าว
แต่ถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่เข้มแข็ง การกระท�ำดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
ทางกลับกันถ้าองค์กรมีจริยธรรมที่อ่อนแอ การด�ำรงอยู่ขององค์กร
ก็จะประสบปัญหาวิกฤติศรัทธา แต่บริษัทเอกชนตัวอย่างดังกล่าว
เลือกที่จะส่งเสริมความกล้าหาญในการต่อต้านการประพฤติผิดทาง
จริยธรรมเพราะผู้บริหารมีความมั่นใจระดับมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตนเอง
เทียบเคียงได้กบั สถาบันผูว้ า่ ราชการจังหวัด หากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดมีความอ่อนแอด้านจริยธรรม การด� ำรงอยู่ของต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อาจประสบปัญหาวิกฤตศรัทธา จึงเป็นหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง
จริงจัง
ตัวอย่างของผูย้ ดึ มัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจริยธรรม
ในอันที่จะรักษาจรรยาบรรณนั้นอยู่ในระดับสูงสุด ของประเทศไทย
เรามีตัวอย่างที่แม้ปัจจุบัน ก็ยังมีหลักฐานที่ปรากฏ ก็คือเรื่องราว
ของ “พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ” พั น ท้ า ยที่ แ ม้ จ ะไม่ มี ต� ำ แหน่ ง ใหญ่ โ ต
แต่ ก็ มี จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ความซื่ อ ตรงที่ สู ง ส่ ง ยึ ด มั่ น ในจริ ย ธรรม
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ภาพรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์

ความซื่อตรงต่อหน้าที่ อย่างที่ยากจะหาใครเสมอเหมือน เพราะ
ยิ น ยอมเอาชี วิ ต เข้ า แลกเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง กฎมณเฑี ย รบาล
ไม่ให้มัวหมอง หรือในอีกด้านหนึ่ง คือผู้มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง
ถึงยอมพลีชีวิตเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งราชอาชญาอันศักดิ์สิทธิ์และอิสริยยศ
แห่งพระมหากษัตริย์ จึงสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างในเรื่องของ
ความกล้าหาญทางจริยธรรม
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รูปภาพบางส่วนจากการสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูล
จากผู้บริหารและอดีตผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
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ภาคผนวก
ผนวก ก
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราชธรรม ๑๐”
ทาน (ทานํ) คือ การให้
ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน
เพื่อความสุขส่วนรวม
ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงาน
ของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร
ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การด�ำเนินชีวิตไป
ตามทางสายกลาง การผลิตการบริโภคทีส่ มดุลไม่เน้นประโยชน์สว่ นตน
เป็นหลักซึ่งน�ำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่นและท�ำลายสิ่งแวดล้อม
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ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตน
ไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือ
ไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
ความเที่ ย งธรรม (อวิ โรธนํ ) คื อ ความหนั ก แน่ น
ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
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ผนวก ข
สรุปสาระส�ำคัญจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๒. ข้ า ราชการต้ อ งมี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
๓. ข้าราชการต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่และไม่ควรกระท�ำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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๖. ข้ า ราชการต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความเที่ ย งธรรม
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๗. ข้าราชการต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และใช้ ข ้ อมู ลข่าวสารที่ไ ด้จ ากการด�ำเนินงานเพื่ อ การในหน้ า ที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำรงตน
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยส่วนรวม
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ผนวก ค
สาระส�ำคัญจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ม. ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการป.ป.ช.ก�ำหนด
* ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ม. ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ให้ถอื เป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าทีห่ รือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมายอาญา ด้วย
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
“เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัต
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และจ�ำนวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”
หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ
จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กนั ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้อง
ร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่
การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ ๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด
โดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
			 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจ�ำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
			 (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
ซึง่ มิใช่ญาติมรี าคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกินสามพันบาท
			 (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้น
เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากต่างประเทศ
ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาท ไม่วา่ จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มเี หตุผลความจ�ำเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
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ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
 		 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ทีต่ อ้ งรับไว้เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัด โดยทันที
ที่ ส ามารถกระท� ำ ได้ เพื่ อ ให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ผ ลความจ� ำ เป็ น
ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ รับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
มีค�ำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ แก่ผใู้ ห้โดยทันที ในกรณีทไี่ ม่สามารถคืนให้ได้
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ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่ อ ได้ ด� ำ เนิ น การตามความในวรรคสองแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ไม่เคยได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง
เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้
ต่อผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอน ส่วนผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด�ำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพือ่ ด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ผนวก ง
รายชื่อผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย
ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลความคิดเห็นเรื่องจริยธรรม
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
การจัดท�ำคู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ เกิดขึ้น
จากความปรารถนาดีและห่วงใยของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทีป่ รารถนาให้ตำ� แหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นทีย่ อมรับนับถือในเกียรติ
และศักดิศ์ รีของความเป็นนักบริหารนักปกครองทีด่ ำ� รงสืบเนือ่ งกันมา
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอความกรุณาและความร่วมมือ
จากทั้งผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ในการให้ข้อมูลความคิดเห็น
เกีย่ วกับการบริหารงานของผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพือ่ เป็นข้อคิด แนวทาง
วิธกี าร ส�ำหรับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยเฉพาะข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรม ซึง่ มีคณะท�ำงานของสถาบันด�ำรงราชนุภาพ
เป็นคณะท�ำงานสัมภาษณ์ รวบรวมประมวลและสังเคราะห์ข้อมูล
ตามทีป่ รากฏในคูม่ อื เล่มนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอขอบคุณทุกท่าน
ไว้ ณ ทีน่ ดี้ งั รายนามต่อไปนี้
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ชื่อ – สกุล
		
๑. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๒. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์
๔. นายสุดจิต นิมิตกุล
๕. นายจาดุร อภิชาตบุตร
๖. นายวิชัย ศรีขวัญ
๗. นายสมพร ใช้บางยาง
๘. นายประภาศ บุญยินดี
๙. นายกฤษฎา บุญราช
๑๐. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
๑๑. นายวิศวะ ศศิสมิต
๑๒. นายชัยโรจน์ มีแดง
๑๓. นายชวน ศิรินันท์พร
๑๔. นายเชิดศักดิ์ จ�ำปาเทศ
๑๕. นายภัครธรณ์ เทียนไชย

ต�ำแหน่งขณะที่ให้ข้อมูล
(มิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๕๗)
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
เลขาธิการศูนย์บริหารงานจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีตรองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
รักษาการในต�ำแหน่งอธิบดีกรมทีด่ นิ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
อดีตอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
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คณะท�ำงานและทีป่ รึกษาในการจัดท�ำคูม่ อื จริยธรรม
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายสุดจิต นิมิตกุล
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายปริญญา อุดมทรัพย์
นางสาวดวงพร บุญครบ
นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ สป.มท.
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ สป.มท.
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ สป.มท.
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ สป.มท.
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ สป.มท.
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คณะท�ำงาน
๑. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล			
หัวหน้าคณะท�ำงาน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายพินัย อนันตพงศ์			
คณะท�ำงาน
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
๓. นายกมลธรรม วาสบุญมา			
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. นายวรวุฒิ แสงเฟือง			
คณะท�ำงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
๕. นายสยาม ศิริมงคล			
คณะท�ำงาน
ผูอ้ ำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์			
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นายอภิชัย ชัยชมภู			
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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๘. นายศุภชัย ศรีมีชัย			
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิตกิ รช�ำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๙. นางรุ้งทอง จันทน์เสนะ			
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรช�ำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
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คณะท�ำงานช่วยเหลือในส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์
นางสุชาดา วัฒนา
นางกาญจนา แจ่มมินทร์
นางสาวบุษบา ลาภวิไล
นางเบญจา เกตุตระกูล
นายบัญชา ดวงดีแก้ว
นางสาวสุพัตรา บุญถึง
นายสมสิน ไชยรัตน์
นางสาวสุภาพ ป้อมมะลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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คณะท�ำงานช่วยเหลือในส่วนวิจัยและพัฒนา
๑. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา 		ผูอ้ ำ� นวยการส่วนวิจยั และพัฒนา
๒. นายไพบูลย์ โพธิส์ วุ รรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
๓. น.ส.ลักษณา โชติคตุ 		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
๔. น.ส.สุพตั รา แก้วมุกดา 		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
๕. นางณหฤทัย หอมชืน่ 		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
๖. น.ส.แพรวพรรณ ฤทธิร์ งุ่ อรุณ 		นักจัดการงานทัว่ ไปช�ำนาญการ
๗. นายณัฐพล เพชรฉกรรณ์ 		นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
๘. นายวัชรพงษ์ จิโสะ 		นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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บรรณานุกรม
มหาดไทย,กระทรวง.สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.คัมภีร์นักปกครอง
๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.มหาดไทย,
กระทรวง,๒๕๕๑.
มหาดไทย,กระทรวง.สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.ผลงานวิจัยของ
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์
การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าคของไทย.กรุ ง เทพฯ:
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.มหาดไทย,กระทรวง,๒๕๕๑.
อ�ำนาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทอ้ งถิน่ ,
๒๕๓๖.
ด�ำรงราชานุภาพ.กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ์,๒๕๔๗ มหาดไทย,กระทรวง.
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.
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พระโอวาทและคติธรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ.กรุงเทพฯ: สถาบันด�ำรงราชานุภาพ.
มหาดไทย,กระทรวง,๒๕๕๖.
อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และ ณักษ์ กุลิสร์,ผู้เรียบเรียง.ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ.กรุงเทพฯ:ธีระฟิล์มและ ไซเท็กซ์,๒๕๕๑.
สุดจิต นิมิตกุล.นักปกครองเกียรติยศ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน,๒๕๕๖.
มหาดไทย,กระทรวง.กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย .
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๑.
กรุงเทพฯ:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,มหาดไทย,
กระทรวง,ม.ป.ป.
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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันด�ำรงราชานุภาพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

นายนที มนตริวัต			 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอภิชัย ชัยชมภู			 ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณาธิการ

นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์		 นางสาวดารา รักษาชาติ
นางกาญจนา แจ่มมินทร์		 น.ส.สุพัตรา บุญถึง
นายบัญชา ดวงดีแก้ว		 นายสมสิน ไชยรัตน์

ศิลปกรรม/จัดท�ำรูปเล่ม

นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๗๗๙ (สื่อสาร สป.มท.)
“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันด�ำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”

พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำ�กัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2558
E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th

