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บทคัดยอ 

การทจุริตคอรรปัชัน่เปนมะเรง็รายของสงัคมทัง้ระดบัชาตแิละสงัคมโลก การทจุรติคอรรปัช่ัน

เปนการคดโกงงบประมาณและทรพัยากรของสงัคมหรอืแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ ทาํใหเสยีโอกาส

ในการนําไปพฒันาสงัคมและชวยเหลอืผูดอยโอกาสในสงัคม ทาํลายความมัน่คงของสงัคมในทกุ ๆ  ดาน 

นานาชาตจึิงไดมคีวามรวมมือกนัในทุกระดับเพือ่สรางมาตรการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น ที่สําคัญ เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United

Nations Convention against Corruption - UNCAC) หรือการมีขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ 

หรือ UN Global Compact ค.ศ. 1999 เพื่อเชิญชวนใหบรรดาบรรษัทพลเมืองทั้งหลายเขารวมทํา

ขอตกลงภายใตหลักสากล 10 ประการ ซึ่งหนึ่งในเรื่องสําคัญ คือ เรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

(Anti-Corruption) ประเทศไทยเองไดใหความสาํคญัแกปญหานีโ้ดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

บัญญัติเปนหนาที่ของบุคคลในการไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

และกําหนดเปนหนาที่ของรัฐวา รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่

เกดิจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัใหมมีาตรการและกลไกทีม่ี

ประสทิธภิาพเพือ่ปองกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบดงักลาวอยางเขมงวด รวมทัง้กลไกใน

การสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดย

ไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงมาตรการทางจริยธรรมของทุกภาคสวนทั้ง

ภาครัฐและภาคธุรกิจ งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับการนํามาตรการทางจริยธรรมมาใช

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย

 ผลการศึกษา พบวา จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือจรรยาวิชาชีพนั้น เปนสวนที่พัฒนามาจาก

หลักการกาํกบัดแูลตนเอง (self-regulation) ของผูประกอบวชิาชพี เดมิไมมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย

โดยตรง (soft law) ดังนั้น หากเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดในเรื่องสําคัญ

จึงตองพากลไกดานกฎหมาย (hard law) เชน กฎหมายอาญา วินัยขาราชการ หรือกรณีวิชาชีพจะ

ใชวินัยวิชาชีพซึ่งเปนมาตรการกึ่งรัฐในการกํากับดูแลโดยองคกรสภาวิชาชีพ (co-regulation) เชน 

การตําหนิ การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต มาเปนสภาพบังคับ อยางไรก็ดี สวนที่เปนมาตรการทาง

จริยธรรมโดยทัว่ไปหรอืมาตรการกาํกบัดูแลตนเองโดยแทนัน้ เปนเรือ่งซ่ึงไมมสีภาพบังคบัทางกฎหมาย

โดยตรง ดังนั้น การจะนํามาตรการดังกลาวมาใชเปนกลไกการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นได จึงขึ้นอยูกับ

การสรางจิตสํานึกของบุคคลและนโยบายขององคกรธุรกิจผานทางเครื่องมือ เชน ประมวลจริยธรรม 

(code of conduct) คูมือการปฏิบัติงาน (compliance manual) ดานการตอตานทุจริตโครงการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) สําหรับในประเทศไทยเริ่มมีการ

สงเสริมมาตรการดานจริยธรรมองคกรภาคธุรกิจอยางเปนรูปธรรมมากข้ึนทั้งโดยภาครัฐ สมาคม
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การคาอุตสาหกรรม และกลุมผูประกอบการเอง จึงควรมีการสงเสริมในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน

และมีการทบทวนผลการปฏิบัติเปนระยะ เพื่อนําไปสูการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ันให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

คําสําคัญ: จริยธรรม การตอตานทุจริต

Abstract

 Corruption, dishonest behavior by the persons in the positions of power, is 

one of the world’s major concerns. Defrauding the public such as spending budget

for personal purpose or seeking to benefit from public resources would obstruct social 

development and cause serious damage to the society as a whole. Consequently, 

there has been international cooperation on fighting corruption; for instance, the 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the UN Global Compact 

1999. In accordance with the international cooperation, Thailand gives priority to 

fighting corruption by imposing duty to both the people and government sector in

the Constitution of Thailand. For the people, they shall not involve or support

corruption in every form. For the government sector, it shall promote, support, 

provide knowledge to the people on the dangers resulting from dishonest acts and 

wrongful conducts in both public and private sectors, provide efficient measures

and mechanisms to strictly prevent and eliminate dishonest acts and wrongful 

conducts, provide mechanism to promote collective participation of the people in 

a campaign to provide knowledge, to counter corruption, or to provide leads under 

the protection of the State as provided by law, and provide ethical measures for 

both public and private sectors. Accordingly, this research aims to explore the use of 

ethical measures for preventing and eliminating dishonest acts and wrongful

conducts in Thailand.

 The study finds that ethics either general or professional are developed

from self-regulation of the professionals which is only soft law: no sanction. Therefore, 

if a government officer acts wrongfully in a serious issue, hard law such as criminal 

law, disciplinary code, or co-regulation by professional organizations will be applied. 
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1. บทนํา

 การทจุรติคอรรัปชัน่เปนมะเรง็รายของสงัคม

ทั้งระดับชาติและสังคมโลก การทุจริตคอรรัปชั่น

เปนการคดโกงงบประมาณและทรพัยากรของสงัคม

หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ทําใหเสียโอกาส

ในการนาํไปพฒันาสงัคมและชวยเหลอืผูดอยโอกาส

ในสงัคม ทาํลายความมัน่คงของสงัคมในทุก ๆ  ดาน 

แตละประเทศจึงมกีฎหมายเพ่ือวางหลกัการพ้ืนฐาน

ของสังคมและกําหนดฐานความผิดที่เกี่ยวของ

และมาตรการในการดําเนินคดี ในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 50 (10) บัญญัติเปนหนาที่ของ

บุคคลในการไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต

และประพฤตมิิชอบทกุรปูแบบ และตามมาตรา 63 

กําหนดเปนหนาที่ของรัฐว า รัฐต องส งเสริม 

สนบัสนนุ และใหความรูแกประชาชนถงึอนัตรายที่

เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ

และภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไก

However, since general ethical measures or self-regulation has no sanction, the 

use of the ethical measures as a mechanism to counter corruption relies on the 

consciousness of the people and the policy of business organizations such as

code of conduct and compliance manual. The Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption (CAC) started to promote concrete ethical

measures for business organizations with the support of government sector,

industry trade association, and entrepreneurs. Thus, the consciousness of the people 

and policy of business organizations on anti-corruption shall be further promoted, 

and the performance shall be assessed periodically in order that the prevention and 

elimination of corruption will be efficiently and effectively.

Keywords: ethics, anti-corruption

ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ปองกันและขจดัการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไก

ในการสงเสรมิใหประชาชนรวมตวักนัเพือ่มสีวนรวม

ในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรอืชีเ้บาะแส โดย

ไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีท้ังกฎหมายอาญา กฎหมาย

วิธีพิจารณาความคดีทุจริตคอรรัปช่ัน กฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในระดับนานาชาติไดมีความ

รวมมือกันในทุกระดับเพื่อสรางมาตรการในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน เชน 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption - UNCAC) หรอืการมขีอตกลง

โลกแหงสหประชาชาต ิหรอื UN Global Compact 

ค.ศ. 1999 เพื่อเชิญชวนใหบรรดาบรรษัทพลเมือง

ทั้งหลายเขารวมทําขอตกลงภายใตหลักสากล 10 

ประการ ซึ่งหนึ่งในเรื่องสําคัญ คือ เรื่องการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่น (anti-corruption) ตามหลัก
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ดงักลาวมาใชเปนกลไกการตอตานทจุริตคอรรปัช่ัน

ไดแคไหนเพียงไร

 การศึกษาวิจัยนี้ จึงมุ  งศึกษาเชิงสํารวจ

บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับจริยธรรม

และการนํามาตรการทางจริยธรรมมาใชในการตอ

ตานทุจริตคอรรัปช่ันวามีหลักการอยางไร และใน

ประเทศไทยมีการใชมาตรการนี้แคไหนเพียงไร ทั้ง

ในสวนทีเ่ปนมาตรการทางจรยิธรรมของขาราชการ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐ และมาตรการทางจริยธรรม

ของหนวยงานหรือองคกรภาคธุรกิจ เพื่อนําไปสู

การปองกนัและปราบปรามทจุรติคอรรปัชัน่ใหเกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

 2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักการ

ของมาตรการทางจริยธรรมและกฎหมาย โดย

เฉพาะการนํามาใช ในด านการตอต านทุจริต

คอรรัปชั่น

 2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางจริยธรรมและ

การนาํมาใชในดานการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ ทัง้

ในหนวยงานภาครฐัและภาคธรุกจิของประเทศไทย

 2.3 เพื่ อ ศึกษาวิ เคราะห ป ญหาการนํา

มาตรการทางจริยธรรมมาใชในดานการตอตาน

ทจุรติคอรรัปชัน่ในหนวยงานภาครฐัและภาคธรุกจิ

ของประเทศไทย

 2.4 เพือ่เสนอแนะแนวทางในการนํามาตรการ

ทางจริยธรรมมาใช ในดานการตอต านทุจริต

คอรรัปช่ันในหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของ

ประเทศไทย

ประการที ่10 - ดาํเนินงานในทางตอตานการทจุรติ 

รวมทัง้การกรรโชก และการใหสนิบนในทกุรปูแบบ

 ในดานหนวยงานรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

ความประพฤตทิีเ่ขาขายเปนการการทจุริตคอรรปัช่ัน

ถือเปนความผิดรายแรงทั้งทางอาญาและทางวินัย 

สิ่งเหลานี้คือมาตรการทางกฎหมายซึ่งตองมีการ

ฟองรองดําเนินคดีเอาโทษแกผู กระทําความผิด 

หรือเปนบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมีสภาพบังคับ

ทางกฎหมาย หรือที่เรียกวา “ฮารดลอว” (hard 

law) และสวนที่เปนจริยธรรมของขาราชการหรือ

เจาหนาทีข่องรฐั หรอืทีเ่รยีกวา “ซอลฟลอว” (soft 

law) ซึ่งท้ังสองสวนนี้มีแนวคิดในการใชที่แตกตาง

กัน โดยสวนท่ีเปนจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือ

จรรยาวชิาชพีนัน้ เปนสวนทีพ่ฒันามาจากหลักการ

กาํกบัดแูลตนเอง (self-regulation) ของผูประกอบ

วิชาชีพ เดิมไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรง 

ดังน้ัน หากเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ

กระทําความผิดในเรื่องสําคัญจึงตองพากลไกดาน

วินัยขาราชการหรือวินัยเจาหนาที่ของรัฐมาเปน

สภาพบังคับ ทํานองเดียวกับการประกอบกิจการ

ในระดับวิชาชีพมีความสําคัญและมีผลกระทบตอ

ชีวิตรางกายของบุคคลและสังคมโดยรวม รัฐได

มอบอาํนาจใหองคกรสภาวชิาชพีสามารถนาํสภาพ

บังคับทางกฎหมายมาเปนมาตรการบังคับได ดังท่ี

เรียกวา มาตรการกึ่งรัฐหรือมาตรการทางวินัยใน

การกํากับดูแล (co-regulation) อยางไรก็ดี สวนที่

เปนมาตรการทางจรยิธรรมโดยทัว่ไปหรอืมาตรการ

กาํกบัดแูลตนเอง (self-regulation) โดยแทน้ัน เปน

เร่ืองซ่ึงไมมสีภาพบงัคบัทางกฎหมายโดยตรงตามที่

กลาวขางตน จึงมีขอพิจารณาวาจะนํามาตรการ
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3. ขอบเขตของการศึกษา

 เปนการศึกษาเชิงสํารวจบทบัญญัติทาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวของและการนํามาตรการทาง

จริยธรรมมาใชในดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

ในหนวยงานภาครฐัและภาคธรุกจิของประเทศไทย 

ในลักษณะของการศึกษาภาพรวมของการใช

มาตรการทางจรยิธรรม ประกอบกบักรณีศึกษาของ

หนวยงานหรือองคกรที่อยูในภาคสวนที่ใกลชิดกับ

การตอตานทจุรติคอรรปัช่ัน เชน ป.ป.ช. และองคกร

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจที่สําคัญ เชน ก.ล.ต.

4. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา

 การศกึษาวจัิยนีเ้ปนการวจัิยเชงิคุณภาพ ดวย

วิธีการวิจัยเอกสาร จากตํารา บทความ เอกสาร

ทางวิชาการ ตัวบทกฎหมาย คําสั่งหรือคําวินิจฉัย

ของหนวยงานกํากับดูแลดานจริยธรรม โครงการ

ดานการสงเสริมดานจริยธรรม และเอกสารอื่นที่

เกี่ยวของ

5. ผลการศึกษา

 5.1 แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมและการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

  5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 

  จริยธรรม คือ แบบแผนมนุษยสรางขึ้น

เพือ่ควบคมุความประพฤตขิองคนในสงัคมใหอยูใน

กรอบของความดีงาม หากมีการฝาฝนจริยธรรมก็

อาจถูกสังคมลงโทษ จริยธรรมเปนเรื่องของคุณคา

ทางจิตใจ เปนสิ่งที่อยูภายใน แตเมื่อมีการประมวล

ไวเปนลายลกัษณอกัษร จะเรยีกวา “จรรยาบรรณ” 

และหากมีการนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพ ก็จะ

เรยีกวา “จรรยาวชิาชพี” จริยธรรมจงึเปนสิง่ทีช่วย

ยกระดับคุณคาทางจิตใจ ชวยใหสมาชิกในสังคม

กระทําในสิง่ท่ีดงีาม ถูกตอง และเหมาะสมกบัสภาพ

สังคมนั้น ๆ ทําใหสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

รวมท้ังชวยสงเสริมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ

ตามกฎหมายไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากลําพังกฎหมาย

อยางเดยีวไมเพยีงพอตอการควบคมุพฤตกิรรมของ

สังคม เพราะการกระทําบางอยางไมถึงกับเปนการ

ฝาฝนกฎหมาย แตเปนการฝาฝนจริยธรรม และ

อาจมผีลทาํใหถกูสงัคมลงโทษ จรยิธรรม จงึมคีวาม

สําคัญตอการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย เปน

แนวทางความประพฤติและการปฏิบัติของบุคคล 

และเปนเครื่องกําหนดความประพฤติเชนเดียวกับ

กฎหมาย

  จริยธรรมและกฎหมายมีความสัมพันธ

กันอยางใกลชิด เนื่องจากเปนเครื่องมือที่สรางขึ้น

มาเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมของคนในสงัคมใหอยูรวม

กนัอยางสงบสขุ จริยธรรมและกฎหมายจงึมีบทบาท

เสริมซ่ึงกันและกัน และเปนสิ่งท่ีไมสามารถแยก

ออกจากกันไดอยางเดด็ขาด อยางไรกด็ ีจรยิธรรมมี

ความแตกตางจากกฎหมายหลายประการ ทีส่าํคญั 

คอื กฎหมายเปนขอหามทีม่บีทลงโทษทีช่ดัเจนและ

แนนอน ทําใหสมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด หรือที่เรียกวา “ฮารดลอว” (hard law) 

แตจริยธรรมเปนแบบแผนความประพฤติที่แตละ

สังคมกําหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานใหสมาชิกใน

สังคมปฏิบัติตามและไมมีบทลงโทษชัดเจน หรือที่

เรียกวา “ซอลฟลอว” (soft law) หรืออีกนัยหนึ่ง 

กฎหมายเปนสิง่ทีอ่อกโดยรฐัทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

ผานทางกระบวนการนติบิญัญตั ิและมกีระบวนการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเปนทางการโดยไมสามารถ
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หลกีเลีย่งได แตจริยธรรมเปนเร่ืองของความสมคัรใจ

ของบุคคลในการกระทําสิ่งที่ถูกตอง 

  ในองคกรธุรกิจ จริยธรรมหรือจรรยา

วชิาชพี นอกจากจะมจีดุมุงหมายเพือ่เปนเครือ่งมอื

ชวยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในวิชาชีพนั้น ๆ 

ใหเปนไปโดยถูกตอง ปฏิบัติงานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตอผูอื่นอยางมีคุณธรรม 

ไมเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูงสวน

ใหญมีจรรยาวิชาชีพเปนของตนเองเพ่ือรักษา

ชื่อเสียงเกียรติคุณและศักด์ิศรีของวิชาชีพ เพื่อให

สมาชิกในวิชาชีพทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มี

คุณภาพ กอใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับบริการ

จากวิชาชีพ ตลอดจนปองกนัไมใหสมาชกิในวชิาชีพ

ประพฤติปฏิบัติเอาเปรียบสังคมตามอําเภอใจ 

เพราะมีจรรยาชีพเปนเครื่องเตือนใจอยูเสมอ และ

หากประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพจะถูกลงโทษ ถา

ประพฤติผิดรายแรงอาจถูกยึดใบอนุญาต ไมให

ประกอบวิชาชีพนั้นอีกตอไป จรรยาวิชาชีพจึงมี

ประโยชน ทั้งตอตัวผูประกอบวิชาชีพเอง ตอผูรับ

บริการ และตอสังคมสวนรวมหลายประการ

  ปจจุบัน มกีารนํามาตรการทางจริยธรรม

มาใชในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวขางตนแลววา ลําพัง

กฎหมายอยางเดียวไมเพียงพอตอการควบคุม

พฤติกรรมของสังคม เพราะการกระทําบางอยาง

ไมถึงกับเปนการฝาฝนกฎหมาย แตก็เปนสิ่งซึ่ง

ไมพงึกระทาํ หรือการกระทําบางอยางเปนการฝาฝน

กฎหมาย แตเปนสิง่ทีย่ากจะแสวงหาพยานหลกัฐาน

มาเอาผิดแกผูกระทํา หรือเปนการกระทําความผิด

ซึ่งกฎหมายยังตามไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม จึงมีการนํามาตรการทางจริยธรรมมาใชเพื่อ

เปนมาตรการเชิงปองกันมิใหเกิดการกระทําความ

ผดิ โดยเฉพาะความผดิเกีย่วกบัการทจุรติคอรรปัช่ัน 

เชน การใหสินบน ซึ่งมักไดยินคําพูดเปรียบเปรยวา

เปนการกระทําความผิดท่ีหาใบเสร็จไมพบ เพราะ

เปนการสมยอมกันระหวางผู ให และผู รับเพื่อ

แสวงหาประโยชนอันมิชอบ

  5.1.2 แนวคดิสากลเกีย่วกบัการปองกนั

และปราบปรามการทุจริต

  นานาประเทศประจักษถึงปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชั่น และรวมกันตอตานและแกไข

ปญหาดวยวิถีทางตาง ๆ ผานทางความตกลงของ

องคการระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ 

(United Nations: UN) องคการเพื่อความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development: 

OECD) ธนาคารโลก (World Bank) คณะมนตรี

ของยุโรป (The Council of Europe) หรือที่เรียก

โดยรวมวา มาตรฐานสากล อยางไรก็ดี เครื่องมือ

ทีส่าํคญัทีน่าํมาเปนกรอบแนวคดิหลกัในการศกึษา

วิจัยมาตรการดานจริยธรรมในงานวิจัยนี้ คือ 

อนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวย การตอตานการ

ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption - UNCAC) ซึ่งประเทศไทย

ไดเขาเปนภาคีแลว อนุสัญญานี้มีมาตรการเพื่อ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตหลายประการ 

เชน มาตรการเสรมิสรางคณุธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน การจดัทาํระบบการจดัซือ้จดัจาง

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล การสงเสริมความ

โปรงใสและความรับผิดรับชอบทางการคลัง การ

สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง ในการปฏิบัติงาน

ของฝายตุลาการและฝายอัยการ การกําหนดกฎ
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ระเบียบและการกํากับดูแลการดําเนินงานเพื่อ

ปองกันการทุจริตจากการฟอกเงิน การสงเสริม

การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการตอตาน

การทุจริต และการเผยแพรข อมูลข าวสารท่ี

เกีย่วของกบัการทจุริต อยางไรกดี็ มาตรการเกีย่วกบั

จริยธรรมเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต

ทีส่าํคญั คือ การจัดทาํมาตรฐานการปฏิบติังานหรอื

ประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ และการบังคับ

ใชมาตรการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน ดังนี้

  (1) มาตรการในภาครัฐ

  ขอ 8 ของอนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลัก

การเก่ียวกับจรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 

โดยประการแรก รัฐภาคีแตละรัฐตองสงเสริมความ

มคีณุธรรม ความซือ่สตัยสจุรติ และความรบัผดิชอบ

ในหมูเจาหนาที่ของรัฐ โดยสอดคลองกับหลักการ

พื้นฐานของระบบกฎหมายของตน และประการ

ที่สอง รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามใหมีการบังคับ

ใชจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมการปฏิบตัหินาทีร่าชการอยางถกูตอง นา

เคารพ และเหมาะสม ทั้งนี้ ภายในระบบกฎหมาย

และสถาบนัของตน โดยเฉพาะอยางยิง่ตามขอ 8 อนุ

ขอ 6 รัฐภาคแีตละรฐัตองพจิารณานาํมาตรการทาง

วนิยัหรือมาตรการอืน่ใดมาใชกบัเจาหนาทีข่องรัฐซึง่

ฝาฝนจรรยาบรรณหรอืมาตรฐานทางคณุธรรมและ

จริยธรรมใด ๆ ซึ่งจัดทําขึ้นตามขอนี้ ทั้งนี้โดยเปน

ไปตามหลักการพืน้ฐานของกฎหมายภายในของตน

  (2) มาตรการในภาคเอกชน

  ขอ 12 ของอนุสัญญาฯ ไดกําหนด

มาตรการในการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับภาค

เอกชนที่เกี่ยวของกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรม 

ที่สําคัญ เชน

  ประการแรก รฐัภาคแีตละรฐัตองดาํเนนิ

มาตรการในการปองกันการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับ

ภาคเอกชน เพิม่พนูมาตรฐานทางบญัชแีละการสอบ

บัญชีในภาคเอกชนและในกรณีที่เหมาะสม จัดให

มีการลงโทษทางแพง ทางปกครอง หรือทางอาญา 

ที่มีประสิทธิผล ไดสัดสวน และเปนการหามปราม

ยับยั้ง สําหรับการไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการ

นั้น ๆ ทั้งนี้ โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายภายในของตน

  ประการที่สอง มาตรการที่จะทําให

วัตถุประสงคขางตนสัมฤทธิ์ผลมีไดหลายประการ 

โดยอนุสัญญาฯ กําหนดวาอาจรวมถึง

  (ก) การสงเสรมิความรวมมอืกนัระหวาง

หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายและหนวยงานภาค

เอกชนที่เกี่ยวของ

  (ข) การสงเสริมการพัฒนามาตรฐาน

และกระบวนการทีม่จีดุประสงคในการพทิกัษรกัษา

คณุธรรมของหนวยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วของ รวม

ทั้งจรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานทาง

ธุรกิจและวิชาชีพที่เก่ียวของทั้งปวงอยางถูกตอง 

นาเคารพ และเหมาะสม และการปองกันความ

ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล

ประโยชนสวนรวมและในการสงเสริมการใชแนว

ปฏบิตัทิางการคาทีด่ใีนหมูธรุกจิและความเกีย่วพนั

ทางสัญญาดานธุรกิจกับรัฐนั้น ๆ

  (ค) การสงเสริมความโปรงใสในหมู 

หนวยงานภาคเอกชน รวมท้ังมาตรการเกี่ยวกับ

การแสดงตนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่

เกี่ยวของกับการจัดตั้งและการจัดการหนวยงานใน

รูปบรรษัท
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  (ง) การปองกันการใชกระบวนการใน

การกํากับดูแลหนวยงานภาคเอกชนในทางที่ผิด 

รวมถึงกระบวนการเกี่ยวกับการอุดหนุนและการ

ออกใบอนญุาตโดยเจาหนาทีข่องรัฐสาํหรับกจิกรรม

ทางพาณิชย

  (จ) การปองกนัความขดัแยงกนัระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม โดย

การกําหนดขอจํากดัเกีย่วกบักจิการงานทางวชิาชพี

ของอดีตเจาหนาที่ของรัฐ หรือเกี่ยวกับการวาจาง

เจาหนาที่ของรัฐโดยภาคเอกชนภายหลังการลา

ออกหรือการเกษียณอายุ 

  (ฉ) การประกันวากิจการของเอกชนจะ

มีการควบคุมการสอบบัญชีภายในอยางพอเพียงที่

จะชวยในการปองกันและสืบหาการกระทําทุจริต 

มีกระบวนการสอบบัญชีและการรับรองความถูก

ตองที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและขนาด

ของบริษัทนั้น ๆ

  ประการทีส่าม เพือ่ปองกนัการทจุรติ รฐั

ภาคีแตละรัฐจะตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปน

โดยเปนไปตามกฎหมายภายในและขอบังคับเกี่ยว

กับการดูแลรักษาสมุดบัญชี บันทึก การเปดเผย

รายงานการเงิน และมาตรฐานทางบัญชีและ

การสอบบัญชีเพ่ือหามการกระทําดังตอไปนี้ ท่ี

ดาํเนนิการเพือ่ความมุงประสงคในการกระทาํความ

ผิดใด ๆ ที่กําหนดไวตามอนุสัญญานี้

  ประการที่สี่ รัฐภาคีแตละรัฐตองไม

อนุญาตใหนําคาใชจายที่เปนสวนหน่ึงของสินบน 

ซ่ึงเปนองคประกอบหนึง่ของความผดิตามทีกํ่าหนด

โดยเปนไปตามขอ 15 และขอ 16 ของอนุสัญญาฯ 

และในกรณีที่เหมาะสม คาใชจายอื่นซึ่งเกิดขึ้นเพื่อ

สงเสริมใหมีการกระทําทุจริตมาหักลดหยอนภาษี

  ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดแนวทาง

ในการกําหนดโทษความผิดรายแรง ไดแก ใหการ

ใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐและการใหสินบนใน

ภาคเอกชนเปนความผิดทางอาญา เมื่อกระทําโดย

เจตนา (อนุสัญญาฯ ขอ 15 และขอ 21)

 5.2 มาตรการทางจรยิธรรมและการปองกนั

และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย

  5.2.1 มาตรการทางจริยธรรมดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  รัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (10) กําหนดให

บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต

และประพฤตมิชิอบทกุรปูแบบ และตามมาตรา 63 

กําหนดเปนหนาท่ีของรัฐว า รัฐต องส งเสริม 

สนบัสนนุ และใหความรูแกประชาชนถงึอนัตรายที่

เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ

และภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ี

มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไก

ในการสงเสรมิใหประชาชนรวมตวักนัเพือ่มสีวนรวม

ในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรอืชีเ้บาะแส โดย

ไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นอกจากนี้ มาตรา 76 บัญญัติใหรัฐพึงพัฒนาระบบ

การบริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมตลอดท้ังพัฒนา

เจาหนาท่ีของรฐัใหมคีวามซือ่สตัยสจุรติ รัฐพงึจดัให

มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐ

ใชเปนหลกัในการกาํหนดประมวลจรยิธรรมสาํหรบั

เจาหนาทีข่องรฐัในหนวยงานนัน้ ๆ  ซึง่ตองไมตํา่กวา

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ดังนั้น จึงอาจแบง
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มาตรการทางจริยธรรมดานการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตในภาครัฐออกเปน 2 กลุม คือ 

จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และ

มาตรการทางจริยธรรมและมาตรการอืน่ทีเ่กีย่วของ

ที่กําหนดขึ้นโดยภาครัฐ

  5.2.1.1 จริยธรรมของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ

  ปจจุบัน มีการกําหนดมาตรการทาง

จริยธรรมไวในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

บคุคลของขาราชการและเจาหนาทีข่องรฐัประเภท

ตาง ๆ  ทีส่าํคัญและเปนมาตรฐานกลาง คือ พระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วา

ดวยการรักษาจรรยาขาราชการและการรักษาวินัย

ซึ่งรวมถึงการตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม การไมปฏิบัติตาม

จรรยาขาราชการหรือกระทําผิดวินัยมีสภาพบังคับ

จากเบา เชน การตักเตือน จนถึงโทษทางวินัยอื่น ๆ  

ตามความหนักเบา ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 

ลดเงินเดอืน ปลดออก ไลออก รวมถงึโทษทางอาญา

ฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการทุจริต ทั้งตามประมวล

กฎหมายอาญา และกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตอื่น ๆ 

  สาํหรบัจรยิธรรมขององคกรปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตโดยตรง ไดแก จริยธรรมของ

หนวยงาน ป.ป.ช. ยังมีขอปฏิบัติเปนพิเศษเกี่ยวกับ

จรยิธรรมในการไตสวนขอเทจ็จรงิของคณะกรรมการ

ป.ป.ช. พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานไตสวน

อีกดวย

  5.2.1.2 มาตรการทางจริยธรรมและ

มาตรการอื่นที่เกี่ยวของของภาครัฐ

  (ก) มาตรการทางจริยธรรมของหนวย

งาน ป.ป.ช.

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2561 เปนกฎหมายหลักในการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตของไทย มีมาตรการทางจริยธรรม

ที่สําคัญ คือ การดําเนินคดีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาเหนาที่ระดับสูงของ

รฐั การกาํหนดเกีย่วกบัการขดักนัระหวางประโยชน

สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม การกําหนดขอ

หามการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเวนแต

โดยธรรมจรรยา และการสงเสรมิการมสีวนรวมของ

ประชาชนและหนวยงานของรฐัและใหความรวมมอื

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง

คูมือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล โครงการ

มอบรางวัลองคกรโปรงใส เกียรติยศแหงคุณธรรม 

จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity 

Awards) เปนตน

  (ข) มาตรการทางจริยธรรมของหนวย

งานกํากับดูแลภาคธุรกิจ

  องคกรกํากับดูแลธุรกิจ (regulatory 

agency หรือ regulator) เปนองคกรอิสระของรัฐ 

ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบการ (operator) 

จดัระเบยีบธรุกจิของภาคเอกชนโดยการใหอนญุาต 

ออกกฎระเบียบ หรือกําหนดมาตรการตาง ๆ ให

ตองปฏิบัติ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย เปน

องคกรกํากับดูแลธุรกิจ ดานการเงิน การธนาคาร 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนองคกรกํากับดูแล
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ธรุกจิดานหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ปจจบุนั

มีบทบาทอยางยิ่งในการกําหนดมาตรการดาน

จริยธรรมและบรรษัทภิบาลเพื่อใหภาคธุรกิจตอง

ปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงจริยธรรมดานการการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งโดย

การกําหนดคูมือการปฏิบัติงาน (compliance 

manual) ซ่ึงรวมถึงแนวทางการตรวจสอบภายใน

ของนิติบุคคล และมีสภาพบังคับแกผูฝาฝนตาม

ความรายแรงของการกระทํา ทั้งสภาพบังคับทาง

บรหิารหรอืทางปกครอง สภาพบงัคบัทางแพง และ

สภาพบังคับทางอาญา

  (ค) มาตรการทางคณุธรรมจรยิธรรมตาม

กฎหมายอื่น

  กฎหมายอื่นที่สําคัญและมีบทบาท

อยางยิ่งในการปองกันและปราบปรามทุจริต

คอรรัปชั่น ไดแก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก

เปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปวาบอเกิดของการ

กระทําความผดิเกีย่วกบัการทจุรติคอรรปัชัน่ ไดแก 

การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ซึ่งมักมีวงเงินงบ

ประมาณสูง ดงันัน้ จึงมกีารแกไขกฎระเบยีบวาดวย

การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความ

โปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปน

ธรรม รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจางภาครฐัซึง่เปนมาตรการ

หน่ึงเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ มาตรการที่

เ ก่ียวของดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตาม

กฎหมายนี้ ไดแก ขอตกลงคุณธรรม (integrity 

pact) ซ่ึงเปนขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร 

กําหนดใหมีการลงนามรวมกัน 3 ฝาย ระหวาง

หนวยงานภาครัฐเจาของโครงการจัดซื้อจัดจาง 

ผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวมการเสนอราคา และ

ผูสังเกตการณ (observer) โดยผูสังเกตการณคัด

เลือกมาจากสมาคมวิชาชีพ เชน สมาคมวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

องคกรตอตานคอรรปัชัน (ประเทศไทย) ภาคประชา

สังคม ซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ 

และมคีวามรูความสามารถในโครงการจดัซือ้จดัจาง

นัน้ ๆ  เพ่ือเขารวมสงัเกตการณในกระบวนการจดัซ้ือ

จัดจางภาครัฐ

  5.2.2 มาตรการทางจรยิธรรมดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน

  5.2.2.1 มาตรการทางจริยธรรมของ

องคกรวิชาชีพ

  กฎหมายเก่ียวกับองคกรวิชาชีพเปน

กฎหมายที่กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลทาง

จริยธรรมแกการประกอบกิจการในลักษณะของ

วิชาชีพอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ มีกฎหมาย

รองรับการจัดตั้งและมอบใหองคกรวิชาชีพของ

แตละวิชาชีพ เชน แพทยสภา สภาวิศวกร สภา

ทนายความ สามารถใชอํานาจในการกํากับดูแล

บรรดาสมาชิกผูประกอบวิชาชีพของตนใหเปนไป

ตามมาตรฐานและมเีกียรต ิศกัดิศ์รขีองวชิาชพี โดย

มีการประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือจรรยา

วิชาชีพ (code of ethics) มีอํานาจในการลงโทษ

ทางวินัยแกสมาชิกผูประพฤติผิดจริยธรรมได เชน 

ตักเตือน ภาคทัณฑ การพักใช หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได จึงถือไดวากฎหมาย

ในกลุมนีมี้บทบญัญตัเิกีย่วกบัมาตรการทางจริยธรรม

ท่ีคอนขางชัดเจนในรูปแบบของ co-regulation 
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กฎหมายในกลุ มนี้ ไดแก พระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิชาชีพ

กายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัตวิชิาชพีการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 

2556 พระราชบญัญัติวชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 

2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พระราชบญัญติัวิชาชพีสงัคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 

พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัิ

สถาปนิก พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  5.2.2.2 มาตรการทางจริยธรรมของ

องคกรสงเสริมธุรกิจ

  องคกรสงเสริมธุรกิจของไทยมีหลาย

ประเภท เชน สมาคมการคา หอการคา สภาอตุสาห-

กรรม สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สภาผูขนสงสินคาทางเรือ โดยจะมีกฎหมายรองรับ

ใหภาคเอกชนรวมตวกันเพื่อสงเสริมการประกอบ

การหรือธุรกิจของตนเองดวยความสมัครใจ ไดแก 

พระราชบญัญตัสิมาคมการคา พ.ศ. 2509 พระราช

บัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสภา

อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530 พระราช

บญัญตัสิภาอตุสาหกรรมทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือ

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2537 ตัวอยางมาตรการ

ทางจริยธรรม ท่ีองคกรสงเสรมิธรุกจิรวมกนักาํหนด

ขึ้น และมีบทบาทเปนที่ประจักษในเชิงสงเสริม

การปองกันการทุจริต เชน แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ

กรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ของสมาคมสงเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (The Thai Institute of 

Directors Association: IOD) ขอตกลงคุณธรรม 

(integrity pact) โครงการจรรยาบรรณดีเดน ของ

หอการคาไทย และโครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาค

เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ทีเ่กิดจากความรวมมอื

กันขององคกรสงเสริมธุรกิจชั้นนําของไทย

  5.2.2.3 มาตรการทางจรยิธรรมของภาค

ธุรกิจแตละแหง

  จากแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ หรือ UN Global 

Compact ค.ศ. 1999 และอิทธิพลของมาตรฐาน

สากลในการประกอบธุรกิจ ภาคเอกชนหรือภาค

ธุรกิจของไทยเริ่มบทบาทในการสรางมาตรฐานใน

การประกอบการของตนเอง ทีเ่หน็เปนรปูธรรม คอื

การเขารวมตัวเปนสมาคมการคา หรือหอการคา 

เพือ่วางแนวทางในการประกอบกจิการของสมาชกิ 

หรือบางกลุ มวิชาชีพหรืออาชีพรวมกันกําหนด

ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเพื่อยกระดับ

มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีหรือกลุมอาขพีดงั

ท่ีกลาวมาแลวขางตน ในขณะเดียวกันผูประกอบ

การแตละรายยังมีการกําหนดแนวทางการดําเนิน

กิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลขององคกร หรือบาง
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กิจการอาจมีประมวลจริยธรรมของหรือจรรยา

บรรณของพนักงานขององคกรธุรกิจ (code of 

conduct) หรือคูมือการปฏิบัติงาน (compliance 

manual) สาํหรับกิจการของตนเองโดยความสมคัร

ใจ ซ่ึงรวมถึงพันธสัญญาดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จะไมสนับสนุนและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใน

ทุกรูปแบบ

 5.3 วิเคราะหมาตรการทางจริยธรรมและ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

  5.3.1 ปญหาสภาพบังคับของมาตรการ

ทางจริยธรรม

  เนื่องจากจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือ

จรรยาวชิาชพีนัน้ เปนสวนทีพ่ฒันามาจากหลักการ

กาํกบัดแูลตนเอง (self-regulation) ของผูประกอบ

วิชาชีพ เดิมไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรง 

(soft law) ดงันัน้ หากเปนขาราชการหรอืเจาหนาท่ี

ของรฐักระทาํความผดิในเรือ่งสาํคัญจึงตองพากลไก

ดานกฎหมาย (hard law) เชน กฎหมายอาญา 

วินัยขาราชการ หรือกรณีวิชาชีพจะใชวินัยวิชาชีพ

ซึ่งเปนมาตรการกึ่งรัฐในการกํากับดูแลโดยองคกร

สภาวิชาชีพ (co-regulation) เชน การตําหนิ 

การภาคทัณฑ การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

มาเปนสภาพบงัคบั อยางไรกด็ ีสวนทีเ่ปนมาตรการ

ทางจริยธรรมโดยทั่วไปหรือมาตรการกํากับดูแล

ตนเองโดยแทนั้น เปนเรื่องซึ่งไมมีสภาพบังคับทาง

กฎหมายโดยตรง ดังนัน้ การจะนาํมาตรการดังกลาว

มาใชเปนกลไกการตอตานทจุรติคอรรปัช่ันได จึงขึน้

อยูกบัการสรางจิตสาํนึกของบคุคลและนโยบายของ

องคกรผานทางเครื่องมือ เชน ประมวลจริยธรรม 

(code of conduct) หรือคูมือการปฏิบัติงาน 

(compliance manual) ดานการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น จึงตองมีการแยกลักษณะของมาตรการ

ทางจริยธรรมวาเปนจริยธรรมเพ่ือชวยปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชั่น และจริยธรรมเชิงปองกันมิให

เกิดการกระทําดังกลาว โดยในสวนของจริยธรรม

เพื่อชวยปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นนั้นหาก

มีการละเมิดจริยธรรมท่ีเขาขายความผิดรายแรงก็

ยังคงตองอาศัยมาตรการทางกฎหมายอาญาหรือ

ทางวินัยมาเปนเคร่ืองมือในการบังคับ คูขนานไป

กบัมาตรการเชงิปองกนั อาท ิการสรางวนิยัการเงนิ

การคลัง การสงเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรม

จริยธรรม การอํานวยความสะดวกและความ

โปรงใสในการติดตอกับภาครัฐท่ีอาจเปนบอเกิด

การทจุรติคอรรปัชัน่ และการมสีวนรวมของประชา

สังคม ดังท่ีไดเริ่มมีการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ

แลวในระยะหลังนี้ 

  5.3.2 ปญหาการสงเสริมมาตรการทาง

จริยธรรม

  ในประเทศไทยเริ่มมีการเชิงสงเสริม

มาตรการดานจริยธรรมองคกรภาคธุรกิจอยางเปน

รูปธรรมมากขึ้นทั้งโดยภาครัฐ สมาคมการคา

อุตสาหกรรม และกลุมผู ประกอบการเอง โดย

เฉพาะมาตรการทีม่าจากความรวมมอืของภาคสวน

ตาง ๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญเปนมาตรการเชิงปองกัน

การทุจริตคอรรัปชั่น เชน การยํ้าเนนถึงการรักษา

วินัยและจริยธรรมภายในองคกร การสรางความ

ชัดเจนของขอปฏิบัติโดยคูมือการปฏิบัติงาน การ

จัดทําโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (CAC) อยางไรก็ดี ยังควร

มกีารสงเสริมใหหยัง่รากลกึเปนคณุธรรมขัน้พืน้ฐาน

ของผูเกี่ยวของทุกระดับและทุกองคกรตอไป 
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 5.4 ขอเสนอแนะ

 จากผลการวเิคราะหอปุสรรคและปญหาเกีย่ว

กับมาตรการทางจริยธรรมซึ่งมีการแยกลักษณะ

ของมาตรการทางจริยธรรมวาเปนจริยธรรมเพื่อ

ชวยปราบปรามการทจุรติคอรรปัชัน่ และจรยิธรรม

เชิงปองกันมิใหเกิดการกระทําดังกลาว จึงควร

สงเสริมมาตรการทางจริยธรรมเชิงปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชั่นใหแพรหลายหยั่งลึกยิ่งขึ้น และมี

การทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว

เปนระยะ เพื่อนําไปสูการปองกันและปราบปราม

ทจุรติคอรรปัชัน่ใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ตอไป 
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