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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ 
 มาตรการส่งเสริมการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

จากการศึกษาบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พบว่าบทบัญญัติบางประการในประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษายังขาดความชัดเจน และยังไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
นําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรยังขาดความตระหนักและความยอมรับ
ในมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง 
บางหน่วยงานยังขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง และขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
ดังนั้น ในส่วนนี้ คณะผู้ศึกษาจึงประมวลข้อเสนอแนะการปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลจริยธรรม
และมาตรการในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลจริยธรรม 

1.1 สํานักงาน ป.ป.ช. 
จากการศึกษาประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. และข้อคิดเห็นที่ประมวลได้จากการ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการจัดสัมมนากลุ่มย่อยทั้งสองคร้ัง สามารถสรุปข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ 

ประการแรก สนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ความสําคัญกับ
ประมวลจริยธรรมของสํานักงานและนาํไปสู่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ควรที่จะมีการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (Practical) และควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ข้าราชการ
และลูกจ้างของสํานักงานว่าควรตีความแต่ละบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมอย่างไร อะไรควรทํา 
และอะไรไม่ควรทํา อาทิ การวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับประชาชน หมายถึงอะไรและครอบคลุมอะไรบ้าง การแสดงความเห็น
ทางการเมืองและการไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมหรือไม่ ถึงแม้ว่าการบัญญัติรายละเอียดทั้งหมดในประมวลจริยธรรมเป็นเร่ืองที่
อาจทําได้ยาก แต่อย่างไรก็ดี ประมวลจริยธรรมควรมีการวางกรอบในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 
โดยอาจทําคู่มือแนวทางในการปฏิบัติและแนวทางในการพิจารณาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มี
หน้าที่ได้พิจารณาไปในกรอบพิจารณาเดียวกันเป็นการป้องกันการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย 
ข้อร้องเรียนที่มีอคติ 
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นอกจากนี้ ประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. ควรกําหนดบทลงโทษและวิธีการ
ดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ชัดเจน เพราะประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช.  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบัญญัติไว้เพียงว่าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
และการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
ลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วแต่กรณี  

ประการที่สอง เนื่องด้วยแต่ละสายงานในสํานักงาน ป.ป.ช. มีลักษณะงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ต่างกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น จึงเสนอ
ให้มีหลักปฏิบัติและเกณฑ์ในการควบคุมความประพฤติที่ต่างกัน อีกทั้งควรจําแนกบทบัญญัติ 
ในประมวลจริยธรรมตามสายงาน เช่น จริยธรรมสําหรับข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ในสายธุรการและบริหารงานทั่วไป จริยธรรมสําหรับข้าราชการในสายงานยุติธรรม จริยธรรมสําหรับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และจริยธรรมสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เป็นต้น ถึงแม้ว่าประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันจะมีการบัญญัติจริยธรรมในการไต่สวนและจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไว้แล้ว แต่ยังมิได้มีจริยธรรมสําหรับข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ไป
ปฏิบัติงานที่สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัด ส่งผลให้สํานักงาน ป.ป.ช. มีแนวโน้มที่จะเผชิญความเสี่ยง
มากขึ้น เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ินมากข้ึน อีกทั้งข้าราชการและลูกจ้างที่ไปประจําสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดจํานวนหนึ่งเป็น
ข้าราชการบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์ และไม่มีโอกาสได้คลุกคลีและเรียนรู้พฤติกรรมของ
ข้าราชการรุ่นพี่เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงตนและปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะเพิ่มเติม
บทบัญญัติในประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัด ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ประการท่ีสาม ประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการ
คุ้มครองจริยธรรมหรือส่วนงานโดยเฉพาะท่ีรับผิดชอบด้านการใช้บังคับประมวลจริยธรรม ส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้คําปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. 
เก่ียวกับประเด็นทางด้านจริยธรรม รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

1.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
จากการศึกษาจากสถานการณ์ในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ. 2551 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 รวมทั้ง กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้บังคับประมวลจริยธรรม ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย 



มาตรการและคู่มือการปฏบิัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) 
สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3 

คณะผู้วิจัยจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวม 
4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประการแรก  กําหนดให้การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการตํารวจให้มีความชัดเจนโดย
กําหนดการดําเนินงานขั้นพ้ืนฐาน 

ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตํารวจมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
ให้ข้าราชการในเร่ืองของการส่งเสริมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการตํารวจ ใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนั้น ไม่ได้มีการกําหนดไว้เป็นพื้นฐานว่าจะต้อง
ดําเนินการอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมให้กับข้าราชการตํารวจในสังกัด มีแต่เพียงที่
กําหนดให้สํานักงานจเรตํารวจ กองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและดําเนินการ
เก่ียวข้องกับประมวงจริยธรรม รวมทั้งให้หน่วยงานทุกระดับมีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัดเท่านั้น 

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มเติมบทบัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นระดับกองบัญชาการ 
กองบังคับการ หรือระดับสถานีตํารวจ จะต้องดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไว้เป็นอย่างน้อย 
หรือเป็นข้ันพื้นฐาน ในการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับข้าราชการตํารวจ เช่น ในการ
บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการตํารวจ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น
พิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ ทั้งนี้กระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่มีความชัดเจนและโปร่งใส นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรม
ในการปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการตํารวจใหม่ จัดให้มีการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม 
จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เก่ียวกับจริยธรรมประจําตัวข้าราชการตํารวจ โดยบันทึกคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติส่วนบุคคลที่ได้รับการยกย่องจาก
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหารและ
ข้าราชการอย่างสม่ําเสมอ มีมาตรการคุ้มครองข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างเพียงพอ และเผยแพร่ข้อกําหนดทางจริยธรรมจรรยาบรรณให้แก่ประชาชน คู่สมรส ญาติพี่น้อง 
พรรคพวกเพื่อนฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบถึงประมวลจริยธรรม 
เพื่อไม่ทําการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม เช่น หลักเกณฑ์ในการรับของ
กํานัล การให้ประโยชน์ใดๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 

ประการที่สอง  กําหนดให้ “คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
(กต.ตร.)” มีหน้าที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

โดยที่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ได้กําหนดให้ 
จเรตํารวจแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ในการให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มือ และคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส่องดูแลการ
รักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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รวมทั้งกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมตํารวจ 

เพื่อให้การสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ
ตํารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงเห็นให้ กฎ ก.ตร.  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ บัญญัติเพิ่มเติมให้คณะกรรมการจริยธรรม
ตํารวจคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ
ตํารวจและตัวแทนภาคประชาชน เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับจริยธรรมตํารวจ 
เช่น กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง ส่งเสริม กระตุ้น ติดตาม สร้างเครือข่าย
ภายในและภายนอก บริหารความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม เชื่อมโยง 
เร่ืองจริยธรรมกับการพัฒนาและการบริหารงานบุคคล และเมื่อเกิดการร้องเรียนการละเมิด 
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ในระดับ
สถานีตํารวจมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสนอต่อหัวหน้าสถานีหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบต่อไป และภายหลังการพิจารณาให้รายงานผลการพิจารณาต่อ 
กต.ตร. ทั้งที่มีการลงโทษและไม่มีการลงโทษ เพื่อให้ กต.ตร. ทราบเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
แผนการดําเนินงานด้านจริยธรรมและเป็นกลไกในการช่วยตรวจสอบทางอ้อมในการดําเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งกําหนดให้ กต.ตร. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ให้ความเห็น คําแนะนําไป
ยังผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ประการที่สาม  กําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
จากปัญหาหลักในการกําหนดให้มีหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประการหนึ่ง ได้แก่ การ

กําหนดให้สายงานในการส่งเสริมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านวินัยและการบริหารงานบุคคล 
ถึงแม้ว่าได้มีการได้กําหนดให้มี “ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ” ข้ึนเป็นส่วนงานหนึ่งในกอง
บังคับการอํานวยการ “สํานักงานจเรตํารวจ” เพื่อให้มีหน้าที่หลักในการดําเนินการส่งเสริมการใช้
บังคับประมวลจริยธรรม นอกจากนี้ในส่วนของกองบัญชาการศึกษาได้มี “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรม” มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านจริยธรรมจรรยาบรรณ แต่อย่างไรก็ดี สภาพปัญหาใน
ปัจจุบันปรากฏว่าทั้งสองหน่วยงานมีอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเก่ียวกับ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมดในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และภารกิจของศูนย์ทั้งสองมีลักษณะที่
เชื่อมโยงกันแต่สังกัดหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทําให้การดําเนินการส่งเสริมการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมไม่อาจดําเนินการอย่างเป็นองค์รวม  

คณะผู้วิจัยเห็นควรให้มีการดําเนินการปรับโครงสร้างของทั้งสองหน่วยงานโดยให้แยกออก
จากสํานักงานจเรตํารวจและกองบัญชาการศึกษา และให้รวมภารกิจด้านการส่งเสริมการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรม กํากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรม การฝึกอบรมด้านจริยธรรมจรรยาบรรณ และ
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หน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับจริยธรรมจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจเข้าไว้ด้วยกัน ให้มีอํานาจหน้าที่
แยกต่างหากจากงานด้านวินัยและงานร้องทุกข์ โดยกําหนดให้เป็นหน่วยงานในระดับกองบัญชาการ 
ข้ึนตรงต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มีอัตรากําลังที่ เพียงพอและให้มีการกําหนดสายงาน
ความก้าวหน้า เป็นหนึ่งในสายงานความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกับสายงานอ่ืนๆ อาทิ สายงานป้องกัน
และปราบปราม สายงานสอบสวน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประการที่สี่  กําหนดให้มีการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
โดยที่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ได้กําหนดให้

กองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กําหนด
หลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ และยังกําหนดให้
สถาบันฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจไป
กําหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และสนับสนุนการ
ดําเนินการของกองบัญชาการศึกษา 

แม้ว่า กฎ ก.ตร. ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกําหนดหลักสูตร
และฝึกอบรม แต่จากการศึกษาพบว่าในการฝึกอบรมต่างๆ นั้นข้าราชการตํารวจแต่ละนายมีโอกาส 
ที่แตกต่างกันในการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมตามหลักสูตรต่างๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นสัญญาบัตรจะมีหลักสูตรหลักที่เป็นหลักสูตรบังคับต้องเข้ารับการ
อบรม ได้แก่ หลักสูตรสารวัตร หลักสูตรผู้กํากับการ หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง ซึ่งมี
ช่วงเวลาในการเข้ารับการอบรมห่างกันหลายปีจนกว่าข้าราชการตํารวจจจะมีคุณสมบัติครบและมี
โอกาสในการเข้ารับการอบรม ประกอบกับจํานวนข้าการตํารวจมีจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับ
อัตรากําลังในกองบัญชาการศึกษาฝึกและหลักสูตรอบรม จึงเป็นเหตุให้การอบรมเก่ียวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณให้กับข้าราชการตํารวจมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมน้อยลงไปอีก 

จึงเห็นควรให้กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เพิ่มเติมให้ 
“กองบัญชาการศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ” คํานึงถึงการศึกษาตลอด
ชีวิตในเร่ืองของจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจ โดยกําหนดให้มีการเข้ารับการ
อบรมเพิ่มเติมของข้าราชการตํารวจเป็นระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกๆ 2 หรือ 3 ปี เพื่อให้ตํารวจได้มี
โอกาสได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ในเร่ือง
จริยธรรมด้วย แต่อย่างไรก็ดี การให้กองบัญชาการศึกษาทําหน้าที่หลักในการอบรมตามที่ได้
เสนอแนะไปข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากําลังที่จะต้องมีจํานวนเพิ่มข้ึนให้สอดคล้องกับภารกิจ 
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2. มาตรการกลางในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

จากการศึกษากรอบการใช้บังคับประมวลจริยธรรมของหน่วยงานทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ ประกอบกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่มี
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดสัมมนากลุ่มย่อยและสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ พบว่าเพื่อให้การใช้บังคับประมวลจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนนั้น การสร้าง
ความยอมรับและจิตสํานึก (Mindset) ในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรมี
ความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในขณะที่บุคลากรขององค์กรยังขาดการ
ตระหนักถึงความสําคัญของประมวลจริยธรรมและขาดจิตสํานึกในการประพฤติตนตามกรอบ
จริยธรรม ทําให้ไม่เกิดประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้อย่างเต็มที่ จึงนําไปสู่การเสนอ
มาตรการการยกระดับจิตสํานึกทางด้านจริยธรรม (Mindset Uplift) เมื่อบุคลากรขององค์กรเกิด
จิตสํานึกและยอมรับประมวลจริยธรรมขององค์กรแล้ว บุคคลนั้นจะยินดีดํารงตนและปฏิบัติหน้าที่
ตามประมวลจริยธรรมด้วยความเต็มใจ มิใช่เพราะถูกบังคับหรือเกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ นอกจาก
การยกระดับจิตสํานึกทางด้านจริยธรรมแล้ว การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้
บุคลากรขององค์กรรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่สําคัญ การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบและสามารถดําเนินการผ่านสื่อต่างๆ การปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านจริยธรรมและการประชาสัมพันธ์มีบทบาทที่สําคัญยิ่ง เพราะถ้าการประชาสัมพันธ์ 
มีประสิทธิภาพ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจํานวนเร่ืองร้องเรียนก็จะลดลง ทําให้ความจําเป็น
ในการตรวจสอบลดน้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทําให้องค์กรทราบถึงความคืบหน้าใน
การส่งเสริมการปฏิบัติและใช้บังคับประมวลจริยธรรม และเพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมและ
ใช้บังคับประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมและทันท่วงที รายละเอียดของแต่ละมาตรการในการส่งเสริม
การใช้บังคับประมวลจริยธรรมมีดังนี้ 

2.1 มาตรการการยกระดับจติสํานึกทางด้านจริยธรรม 

มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรตระหนักถึงความสําคัญและยอมรับ
ประมวลจริยธรรมขององค์กร และพร้อมที่จะดํารงตนและปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมด้วย
ความเต็มใจและสมัครใจ การส่งเสริมจิตสํานึกในด้านจริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับการปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็กและต้องใช้เวลาอันยาวนาน ดังนั้น การที่จะส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นคงจะ
เป็นเร่ืองที่กระทําได้ยาก การปลูกฝังหรือการสร้างจิตสํานึกในด้านจริยธรรมนั้นไม่อาจที่จะเกิดข้ึนได้
โดยการบัญญัติกฎหมายข้ึนมาบังคับให้คนปฏิบัติตามเท่านั้น การสร้างจิตสํานึกในด้านจริยธรรมนั้น
ต้องสร้างข้ึนโดยการทําให้บุคคลผู้นั้นรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติ แต่ทําให้เขารู้สึกว่าเร่ืองใดเป็น
เร่ืองที่ดีที่สมควรประพฤติหรือปฏิบัติ และเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่ไม่ดีสมควรที่จะละเว้น วิธีการหนึ่ง 
ที่อาจจะช่วยปลูกฝังหรือยกระดับจิตสํานึกในด้านจริยธรรมได้คือ การที่ผู้นําองค์กร ผู้บริหาร และ
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ผู้บังคับบัญชาโดยตรงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอ่ืนๆ ในองค์กร 
เพราะถ้าหากผู้นําองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมแล้ว  
คงจะเป็นเร่ืองยากที่จะทําให้คนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีจริยธรรมได้  

นอกจากนี้ องค์กรอาจจะเชิญวิทยากรทั้งจากภายในองค์กรและวิทยากรจากภายนอก
องค์กรเพื่อบรรยายพิเศษหรืออบรมเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยระหว่างการบรรยายนั้น อาจจะสอดแทรกตัวอย่างการนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและหลักศาสนามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต และในการปฏิบัติหน้าที่ 

สําหรับการนํามาตรการนี้ไปสู่การปฏิบัตินั้น จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน อาทิ ผู้นําองค์กรและผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีบทบาทในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรซ่ึงมี
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสํานึกทางด้าน
จริยธรรมที่สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมทางด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์กร โดย
หน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานควรที่จะเป็นกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมขององค์กร 

2.2 มาตรการการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และเสริมสร้างความเข้าใจ 
ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต่อไป โดยการประชาสัมพันธ์นั้นสามารถดําเนินการได้
หลายรูปแบบ โดยอาจจะเริ่มจากการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักเก่ียวกับประมวลจริยธรรม  
ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเร่ิมต้นจากการจัดทําคู่มือประมวลจริยธรรมในรูปแบบที่พกพาสะดวกและเข้าใจ
ง่าย เพื่อมอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่และข้าราชการใหม่ที่
เร่ิมปฏิบัติหน้าที่และกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ อาจจะทําการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร อาทิ จดหมายข่าว กระดานข่าว และอาจจะ
สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมไว้ในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรจัดข้ึน  

ภารกิจด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ควรได้รับความร่วมมือจากสายงานต่างๆ ภายใน
องค์กร โดยเฉพาะสายงานประชาสัมพันธ์ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําสื่อและสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ สายงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทในการจัดงานปฐมนิเทศน์และฝึกอบรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ และสายงานที่ดูแลด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  
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2.3 มาตรการตรวจสอบและประเมนิผลการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมคือ เพื่อติดตามว่า
บุคลากรขององค์กรจะประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว้หรือไม่ ภารกิจด้านการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น ควรมีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมภายในองค์กรรับเป็นเจ้าภาพหลักในการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม รวมถึงตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนเร่ืองร้องเรียน หากพบว่ามีการละเมิดหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรม  

สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมคือ 
ความเหมาะสมของวิธีที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีการประเมินซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือวิธีการ
ประเมินแบบ 360 องศา (360-degree Feedback Approach) ซึ่งผู้ที่ทําการประเมินประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่ในตําแหน่งงานเดียวกันกับผู้ที่ถูกประเมิน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
และตัวผู้ถูกประเมินเอง เมื่อได้ผลการประเมินแล้วควรนําผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาสิทธิในการได้รับแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น การเลื่อนตําแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน หรือการได้รับ
รางวัล หรือการให้บําเหน็จความชอบอย่างอ่ืน เป็นต้น 

ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ทําการผนวกการประเมินทางด้านจริยธรรมกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อาทิ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การประเมินผลการ
ดําเนินงานมักแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถนะ 
โดยอาจจะผนวกการประเมินทางด้านจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ  

3. มาตรการและคู่มือในการส่งเสริมและการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
ของหน่วยงานกรณีศึกษา 

ภายใต้กรอบของมาตรการกลางในการขับเคลื่อนการใช้บังคับประมวลจริยธรรม คณะผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงานกรณีศึกษาทั้งสองหน่วยงาน และนําเสนอเป็นมาตรการในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรการการส่งเสริมและการใช้
บังคับประมวลจริยธรรม รวมทั้งตัวอย่างคู่มือแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 สํานักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ คณะผู้วิจัยจึงได้

จัดทํามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรมและคู่มือซึ่งเสนอแนะแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมในส่วนของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.1.1  มาตรการในการส่งเสริมการปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
มาตรการที่หน่ึง มาตรการการยกระดับจิตสํานึกทางด้านจริยธรรม 
สําหรับมาตรการการยกระดับจิตสํานึกทางด้านจริยธรรมนั้น ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จอยู่

ที่การประพฤติปฏิบัติตนของผู้นําองค์กรและผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืนๆ ภายใน
สํานักงาน ป.ป.ช. เพราะถ้าหากผู้นําองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ด้านจริยธรรมแล้ว คงจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะทําให้คนในสํานักงานฯ หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสํานึก
ด้านจริยธรรมได้ อันที่จริงแล้วระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ และ
ลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้คํานึงถึง
ความสําคัญของประเด็นนี้ และได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยกลไกและระบบการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรม  

นอกจากนี้ ทางสํานักงาน ป.ป.ช. ควรจัดให้มีการอบรมทางด้านจริยธรรมแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างของสํานักงานอย่างสม่ําเสมอ โดยอาจจะสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ทางสํานักงาน ป.ป.ช. มีอยู่แล้ว อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหาร เป็นต้น โดยในการฝึกอบรมด้านจริยธรรมซึ่งมีเป้าประสงค์
เพื่อยกระดับจิตสํานึกของข้าราชการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนั้น อาจจะเชิญกรรมการ ป.ป.ช. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเป็นวิทยากรในการอบรมด้วย  

ทางสํานักงาน ป.ป.ช. อาจจะปลูกฝังจิตสํานึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยการจัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ในการยกระดับ
จิตสํานึกทางด้านจริยธรรมให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. คือการบรรยายธรรม
หรือกิจกรรมฟังธรรมและเรียนรู้การปฏิบัติธรรมในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  

มาตรการที่สอง มาตรการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อนํามาตรการการประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ สํานักงาน ป.ป.ช. อาจ

พิจารณาจัดกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีรูปแบบก่ึงวิชาการและก่ึงสันทนาการ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวควบคู่กับ
การประชุมเชิงวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้
เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมขององค์กรและหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้จะต้องมีการสอดแทรกเนื้อหา
เก่ียวกับประมวลจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย เนื่องจากปัจจุบันสํานกังาน ป.ป.ช. มีการ
จัดกิจกรรมภายในสํานักงานอยู่แล้ว สิ่งที่สามารถนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้ทันทีคือการสอดแทรก
เกร็ดความรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรไว้ในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ 



มาตรการและคู่มือการปฏบิัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) 
สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

10 

นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. สามารถประชาสัมพันธใ์ห้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานกังาน 
ป.ป.ช. ทราบเก่ียวกับประมวลจริยธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวเก่ียวกับกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. และจัดพิมพ์คู่มือประมวล
จริยธรรมซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลัก และบทบัญญัติในประมวลจริยธรรม เพื่อมอบให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. ในทุกสายงาน รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ปัจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. มีการมอบประมวลจริยธรรม
ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่เท่านั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําคู่มือประมวลจริยธรรม
เพิ่มเติมเพื่อมอบให้กับข้าราชการทั้งหมดของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันอย่างทั่วถึง 

มาตรการที่สาม มาตรการตรวจสอบและประเมินผลการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
สําหรับมาตรการตรวจสอบและประเมินผลนั้น สํานักงาน ป .ป.ช . ควรจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยอาจผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไว้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของข้าราชการอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ควรกําหนดช่องทางในการร้องเรียนที่เหมาะสม และ
กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมที่ชัดเจน โดยกระบวนการ
พิจารณาดังกล่าวควรแยกออกจากการกระบวนการทางวินัย และอาจจะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ
ข้ึนเพื่อสืบสวนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ 
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงตัวผู้ที่ถูกร้องเรียนด้วย 

3.1.2  คู่มือในการส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเป็นรูปธรรม 

คณะผู้วิจัยจึงจัดทําคู่มือในการส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในส่วนของ
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยคู่มือได้มีการกําหนดตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ รวมถึงส่วนงานหรือกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสามารถนําไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในการส่งเสริม
การปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรมต่อไป คู่มือที่คณะผู้วิจัยนําเสนอนั้น แบ่งออกเป็น  
3 แผนงานหลักดังนี้   

แผนงานที่ 1 การปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกด้านจริยธรรมให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
สํานักงาน ป.ป.ช. 

แผนงานที่ 2 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. 
แผนงานที่ 3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
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แผนงานที่ 1  การปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกด้านจริยธรรมให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. 

1.1 โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ 
 โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่  

 โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร 

 โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด 

1.2 ส่วนงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสํานึกทางด้านจริยธรรม 

 หน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานควรที่จะเป็นกลุ่มงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมขององค์กร ปัจจุบันสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลเรื่องการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเนื่องจากสํานักงาน ป .ป .ช . ไม่มี
คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมโดยตรง ในอนาคตเนื่องด้วยคณะผู้วิจัยเสนอให้มี
การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมหรือคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมเพื่อ
รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ดังนั้น คณะทํางาน
กลุ่มดังกล่าวควรประสานงานและบูรณาการทํางานร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ ภายใน
สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เช่น สถาบันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นต้น 

1.3 ตัวอย่างโครงการที่ทางสํานักงาน ป.ป.ช. มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะทําอยู่แล้ว  
ซึ่งสอดรับกับวัตถปุระสงค์ของมาตรการที่หน่ึง 

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการอบรมหลักสูตรนักบรหิารรุ่นใหม ่ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาข้าราชการ 
ท่ีได้รับการบรรจุใหม่” 

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ในสํานักงาน ป.ป.ช. 

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์
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แผนงานที่ 2  การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. 
2.1 โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ 
 กิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมก่ึงวิชาการ ก่ึงสันทนาการ เช่น กิจกรรม Walk Rally 

Teambuilding  

 การส่งจดหมายข่าวเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ของสํานักงาน ป.ป.ช.  

 การจัดพิมพ์คู่มือประมวลจริยธรรมซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลัก และบทบัญญัติ
ในประมวลจริยธรรม เพื่อมอบให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ในทุกสายงาน รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด 

2.2 ส่วนงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ภารกิจด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ควรได้รับความร่วมมือจากสายงานต่างๆ 

ภายในสํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะสํานักประชาสัมพันธ์ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําสื่อและ
สิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกลุ่มงานอ่ืนๆ ที่ดูแล
ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  

2.3 ตัวอย่างกิจกรรมที่ทางสํานักงาน ป.ป.ช. มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะทําอยู่แล้ว  
ซึ่งสอดรับกับวัตถปุระสงค์ของมาตรการที่สอง 
ปัจจุบันได้มีการมอบประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของสํานักงาน 

ป.ป.ช. อยู่แล้ว รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบว่า
สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประมวลจริยธรรมได้จากเว็บไซด์ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

แผนงานที่สาม  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ 
 การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตัวอย่างรูปแบบการประเมินที่

สามารถนํามาใช้คือการประเมินแบบ 360 องศา 

 การกําหนดช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

 การกําหนดกระบวนการในการพิจารณาการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
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3.2 ส่วนงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบด้านการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 กลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และบังคับใช้ประมวลจริยธรรมซ่ึง
คณะผู้วิจัยเสนอให้จัดตั้งข้ึนใหม่ 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3 ตัวอย่างกิจกรรมที่ทางสํานักงาน ป.ป.ช. มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะทําอยู่แล้ว ซึ่งสอด
รับกับวัตถุประสงค์ของมาตรการที่สอง 
 ปัจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

สํานักงานฯ อยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อเอ้ือต่อการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจจะผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมไว้
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม คณะผู้วิจัยเสนอให้สํานักงาน 
ป.ป.ช. นํามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจมาใช้เป็นมาตรการเสริม เช่น การให้รางวัล 
การเชิดชูเกียรติ เป็นต้น ปัจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ช. มีการดําเนินโครงการใน
ลักษณะนี้อยู่แล้ว เช่น โครงการเพชรน้ําเอก เป็นต้น ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาและ
บุคคลอ่ืนๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประเมินอาจพิจารณาผลการจัดประกวด
ภายใต้โครงการดังกล่าวหรือโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติอ่ืนๆ ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย  

3.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ คณะผู้วิจัยจึงได้

จัดทํามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรมและคู่มือซึ่งเสนอแนะแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1  มาตรการในการส่งเสริมการปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
มาตรการในการส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติจําแนกเป็นมาตรการในการกําหนดแผนงานประชาสัมพันธ์และตัวชี้วัด มาตรการกําหนด
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง มาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มาตรการที่หน่ึง  กําหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์และตัวชีวั้ด 
ภายหลังจากการปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมแล้ว ควรมีการประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับในประมวลจริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยแจ้งให้ข้าราชการตํารวจทราบเม่ือบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นตํารวจใหม่ เมื่อเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ และทําเป็นประจําหลังเคารพธงชาติ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์โดยสื่ออ่ืนๆ เช่น ในวารสารจริยธรรมจรรยาบรรณ วารสารสํานักงานกฎหมาย หรือ
ทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ได้ผลหรือไม่ ควรกําหนด
แผนการส่งเสริมจริยธรรมและกําหนดตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ถูกต้องและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม จึงควรจัดให้มีการอบรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตตามความเป็นจริง เช่น การจัด
ให้มีการอบรมธรรมะ หรือกิจกรรมทางศาสนาที่นับถือเพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวกล่อมเกลาให้
ข้าราชการตํารวจไม่ประพฤติผิดจริยธรรม และต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย 

อนึ่งเพื่อให้เป็นการการสอดคล้องกับมาตรการการยกระดับจิตสํานึกทางด้านจริยธรรม 
(Mindset Uplift) อันมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการในหน่วยงานตระหนัก ยอมรับและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น ในการกําหนดแผนงานเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ควรกําหนดให้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นในแต่ละปี โดยให้ข้าราชการตํารวจ 
ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือกองกํากับการเป็นผู้ร่วมกันกําหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมทางจริยธรรมจรรยาบรรณที่หน่วยงานของตนมุ่งที่จะขับเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจาก
การวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่พบในแต่ละกองบังคับการ กองกํากับการหรือสถานีตํารวจ และให้
ข้าราชการตํารวจในสังกัดนั้นร่วมกําหนดวิธีการในการแก้ไขและขับเคลื่อนกระบวนการในการ
ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ และต้ังเกณฑ์ในการประเมินตนเองร่วมกันเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมของตนด้วย  นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและผสานกับการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ
ในภาพรวม เห็นควรกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานข้างต้นต่อ กต .ตร. เพื่อไปจัดทํา
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินการตามแผนงานและเพ่ือการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับหน่วยงานต่อไป 

อย่างไรก็ดี การกําหนดแผนงานและตัวชี้วัดอาจกําหนดให้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตาม
สายงาน เช่น สายงานจราจร สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานป้องกันและปราบปราม 
โดยให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสายงานร่วมกันกําหนดแผนงานดําเนินการและตัวชี้วัดในระดับ
กองบัญชาการ กองบังคับการ และกําหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ
ร่วมกัน 

นอกจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ก่ข้าราชการตํารวจทุกนายทราบถึงประมวลจริยธรรม
แล้ว ควรประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้ประชาชนทราบด้วย โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ มาตรการ และกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บังคับประมวงจริยธรรม เพื่อให้
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ประชาชนได้รับทราบและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเตือนและตรวจสอบการใช้
บังคับตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

อย่างไรก็ดี ในการดําเนินการกําหนดแผนงานเพื่อการส่งเสริมการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
ทุกข้ันตอนนั้น หัวหน้าหน่วยทุกระดับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่
ภายใต้บังคับของประมวลจริยธรรม อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ด้วย ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นควรกําหนดให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับชั้นแสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการ
ใช้บังคับตามประมวลจริยธรรมและเพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมรวมทั้งการควบคุมกํากับ
การใช้บังคับประมวลจริยธรรมและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

มาตรการท่ีสอง  กําหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวข้องกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณโดยเฉพาะ 

ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประมวลจริยธรรม
ตํารวจ โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติ ได้แก่ สํานักงานจเรตํารวจ 
โดยจเรตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แม้กฎ ก.ตร. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จะกําหนดให้จเรตํารวจ
แห่งชาติประสานกับกองบัญชาการต่างๆ ตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติด้วยอีกส่วน
หนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติแล้วการขับเคลื่อนในเร่ืองดังกล่าวยังไม่ เห็นผลมากนัก ซึ่งในระดับ
กองบัญชาการต่างๆ การทําหน้าที่ในเร่ืองการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติตัวอยู่ภายใน
กรอบของประมวลจริยธรรมจะเป็นงานวินัย ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กและมีภารกิจหลักเก่ียวกับ
เร่ืองคดีวินัยมากอยู่แล้ว การไปเพิ่มงานในการสอดส่องดูแล ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติ
เพิ่มเติมจึงทําให้ไม่เกิดผลในการปฏิบัติเท่าที่ควร สํานักงานตํารวจแห่งขาติควรจัดสรรอัตรากําลังและ
งบประมาณให้มากกว่าที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหน่วยงานในระดับ 
กองบัญชาการ กองบังคับการ หรือระดับสถานีตํารวจ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ทั่วถึง และกําหนดสาย
งานในด้านจริยธรรมเป็นสายงานเฉพาะ แยกจากหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้าน
จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ได้เสนอไว้แล้วในข้อเสนอเพื่อปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานควรจัดตั้ง “คณะทํางานเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม” ในระดับกองบังคับการ กองกํากับการและระดับสถานีตํารวจ เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมและแก้ไขได้ตรงตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจมีสภาพปัญหา 
ที่แตกต่างกัน หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมประมวลจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด  เนื่องจากหากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรส่งเสริมและตรวจสอบมีจํานวนไม่เพียงพอก็จะ
ส่งผลไปยังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะทํางานควรมีอํานาจหน้าที่
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ในการตรวจสอบจริยธรรมของส่วนงานของตนและจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้วย 

แต่อย่างไรก็ดี ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้อง
ดําเนินการอย่างจริงจังและถือเป็นภารกิจหลัก เนื่องจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในส่วนที่
เก่ียวกับการตรวจสอบยังไม่มีลักษณะที่เป็นรูปธรรม ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ต้องให้ความสําคัญกับงานด้านส่งเสริมจริยธรรม ไม่พิจารณาว่างานด้านจริยธรรมเป็นงานเสริมที่
ผนวกกับภารกิจอ่ืนๆ ซึ่งผู้ที่มาปฏิบัติงานในสายงานนี้ควรมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่ไม่แตกต่างกับสายงานด้านอ่ืนๆ ด้วย 

มาตรการที่สาม  มาตรการในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
เนื่องจากใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจไม่มีบทบังคับ

เร่ืองการลงโทษไว้ มีเพียงบางหัวข้อที่หากกระทําผิดตามบทบัญญัติแล้วจะมีความผิดทางวินัย จึงทํา
ให้สภาพการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนั้นไม่เกิดผลเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ถือเป็นจรรยาบรรณตํารวจ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 77 พ.ร.บ. ตํารวจ พ.ศ. 2547 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดทางวินัย  
ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ควรมีความจริงจังในการตรวจสอบ
และวางกรอบในรายละเอียดของประมวลจริยธรรมในแต่ละข้อให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในการตีความประมวลจริยธรรม และนําประมวลจริยธรรมไปใช้อย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

กรณีได้รับข้อพิจารณาการกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจะต้องรีบ
ดําเนินการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีการร้องเรียนควรมีข้อกําหนดและกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็ว 
เพราะหากการพิจารณาล่าช้าจะส่งผลต่อการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําปีของข้าราชการตํารวจนายนั้นด้วย  นอกจากนี้ยังมีกรณีการร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริงควรมี
วิธีการในการลงโทษผู้ที่ยื่นเร่ืองร้องเรียนและดําเนินการลบมลทินให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ถูก
ร้องเรียนด้วยโดยเร็ว 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  เร่ืองของการตรวจสอบในเร่ืองการกระทําผิดฝ่าฝืน
จริยธรรมของตํารวจมีผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ กฎ ก.ตร.  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จึงได้เพิ่มเติมในเร่ือง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชนในระดับสถานีตํารวจ โดย
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณด้วยอีกส่วนหนึ่ง เป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยการตรวจสอบจริยธรรมของ
ข้าราชการตํารวจ แต่อย่างไรก็ดี การประเมินผลการตรวจสอบของคณะกรรมการควรมีข้ันตอนและ
กระบวนการที่ชัดเจน และผลการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการภาคประชาชนจะเป็นข้อเสนอแนะไป
ยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
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เชิดชูเกียรติและให้รางวัล การส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ไม่เป็น
เพียงการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น การเชิดชูเกียรติและให้รางวัลจะทําให้เกิดตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ให้กับเพื่อข้าราชการ ควรมีนโยบายในการเชิดชูและให้รางวัลกับผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริมการใช้
บังคับประมวลจริยธรรมและมีผลในการปฏิบัติที่ดี ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
และมีความประพฤติทางจริยธรรมจรรยาบรรณและมีวินัยที่ดี เพื่อให้มีขวัญและกําลังใจ และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ตํารวจทุกนายทราบเพื่อถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ให้ตระหนักและปฏิบัติตามกรอบในประมวลจริยธรรม อย่างไรก็ดี ในกรณีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม จําเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการตํารวจได้รับทราบเพื่อที่จะไม่ให้
นําไปเป็นแบบอย่างด้วย 

3.2.2  คู่มือในการส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกิดรูปธรรม 

คณะผู้วิจัยจึงจัดทําคู่มือในการส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในส่วนของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อันประกอบด้วย 3 แผนงาน โดยได้กําหนดรายละเอียดของผู้ปฏิบัติ 
กิจกรรม และตัวชี้วัดการดําเนินการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ ซึ่งหน่วยงานสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการปฏิบัติและการใช้บังคับประมวลจริยธรรมประกอบกับ
โครงการที่ปฏิบัติอยู่   

อนึ่ง แผนงานทั้งสามนี้ ทางคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโครงการพื้นฐานที่
กําหนดให้ในทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่กําหนดใน
คู่มือทั้งสามนี้อาจปรับให้เหมาะสมกับบริบททางพื้นที่ในแต่ละส่วนงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

แผนงานที่ 1 แนวทางการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

แผนงานที่ 2 แนวทางการเชิดชูเกียรติการประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ 

แนวทางที่ 3 คู่มือการส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจเป็นคนดีมีคุณธรรม 

แผนงานที่ 1  แนวทางการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
1.1 ผู้ปฏิบัติ 

1) หน่วยงานระดับกองบัญชาการ 

2) หน่วยงานระดับกองบังคับการ 

3) หน่วยงานระดับกองกํากับการหรือสถานีตํารวจ 
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1.2 โครงการ/กิจกรรม 
1) การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้แก่

ข้าราชการตํารวจรับทราบ 
(1) จัดอบรมให้ความรู้ข้าราชการตํารวจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เมื่อเข้ารับราชการเป็น
ตํารวจใหม่เมื่อเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ 

(2) ผู้บังคับบัญชาอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจเป็นประจําหลัง
เคารพธงชาติ 

(3) จัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับข้าราชการตํารวจ เพื่อทบทวนและทราบถึง
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

(4) จัดทําสมุดประวัติจริยธรรมประจําตัวข้าราชการตํารวจ 

(5) จัดกิจกรรมเพื่อร่วมกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนมาตรฐาน
จริยธรรมจรรยาบรรณประจําปีงบประมาณ ในระดับกองบังคับการ 
กองบัญชาการ และให้ข้าราชการตํารวจทุกนายลงนามรับทราบและปฏิบัติ 

(6) จัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรทางวิชาการ 
หรือโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงาน 

2) การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้กับ
ประชาชน 
(1) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(2) ตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และ
การแก้ปรับปรุงประมวลจริยธรรม ในวารสารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

(3) จัดทําเว็บไซต์เผยแพร่ ความรู้ กฎ ระเบียบ เก่ียวกับประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ 

(4) จัดทํา Social Network เช่น Line Facebook หรือใช้ E-mail เพื่อให้
ประชาชนสามารถสื่อสารและส่งเร่ืองร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

(5) พัฒนาศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ 
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(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ ร่วมกันระหว่างข้าราชการ
ตํารวจ และระหว่างข้าราชการตํารวจกับชุมชน 

1.3 ตัวชี้วัด 
1) จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

2) จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรมต่อเนื่องให้กับข้าราชการตํารวจ 

3) จํานวนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ผลิตข้ึน และจํานวนแผ่นพับที่แจกจ่าย 

4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจที่เผยแพร่ 

5) จํานวนข้อความสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line Facebook หรือใช้ 
E-mail เป็นต้น 

6) จํานวนศูนย์ให้คําปรึกษาเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจที่
เปิดให้บริการกับข้าราชการตํารวจและประชาชน 

1.4 การรายงานและติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการกํากับดูแลด้านส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

แผนงานที่ 2  แนวทางการเชิดชูเกยีรติการประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ 

2.1 ผู้ปฏิบัติ 
1) หน่วยงานระดับกองบัญชาการ 

2) หน่วยงานระดับกองบังคับการ 

3) หน่วยงานระดับกองกํากับการหรือสถานีตํารวจ 

2.2 โครงการ/กิจกรรม 
1) ร่วมกันกําหนดเกณฑ์ในการประเมินการเชิดชูเกียรติด้านจริยธรรมโดยข้าราชการ

ตํารวจในระดับกองกํากับการ เพื่อกําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และส่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไปยังหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่
ประเมินคัดเลือก 

2) โครงการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ 
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3) โครงการเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และขับเคลื่อนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
อยู่แล้วในปัจจุบันให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

(1) โครงการ “ตํารวจสีขาว ดาวคุณธรรม” เพื่อยกย่องคนดีได้มีที่ยืนอย่างสง่า
ผ่าเผยในสังคม ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการตํารวจ 
โดยคัดเลือกข้าราชการตํารวจตามโครงการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
ฐานะที่ปรึกษาของโครงการในการนําเสนอตํารวจที่ดี โดยมี กต.ตร. และภาค
ประชาชนอ่ืน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรมีส่วนร่วมในการสรรหา 

(2) โครงการ “ตํารวจไทยใจสะอาด” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุก
หน่วย โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา 
เพื่อให้ข้าราชการมีความเข้าใจและทราบถึงการมีอยู่ของประมวลจริยธรรม 
การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การไปปฏิบัติธรรมที่วัด การนิมนต์
พระมาเทศน์ และการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือโครงการ 
จิตอาสา เป็นต้น 

4) ประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เพื่อเป็นแบบอย่างและให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

2.3 ตัวชี้วัด 
1) จํานวนหน่วยงานที่ ได้ รับรางวัลเชิดชู เกียรติที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

2) จํานวนข้าราชการตํารวจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

3) จํานวนข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่หน่วยงานหรือข้าราชการตํารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

2.4 การรายงานและติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการกํากับดูแลด้านส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 
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แผนงานที่ 3  คู่มือการส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจเป็นคนดีมีคุณธรรม 
3.1 ผู้ปฏิบัติ 

1) หน่วยงานระดับกองบัญชาการ 

2) หน่วยงานระดับกองบังคับการ 

3) หน่วยงานระดับกองกํากับการหรือสถานีตํารวจ 

3.2 โครงการ/กิจกรรม 
1) จัดหลักสูตรอบรมศีลธรรม คําสอนตามหลักศาสนาต่างๆ ให้กับข้าราชการตํารวจ 

2) จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆ เพื่อทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาจิตใจ
ข้าราชการตํารวจ 

3) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 

4) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

5) จัดกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อการกุศลและช่วยเหลือสังคม 

3.3 ตัวชี้วัด 
1) จํานวนหลักสูตรการฝึกอบรมศีลธรรม 

2) จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 

3) จํานวนกิจกรรมทางศาสนา การบําเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมการบริจาค 

3.4 การรายงานและติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการกํากับดูแลด้านส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 



 


