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คํานํา 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ หมายถึง การที่ขาราชการตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมืองในฐานะที่เปนขาราชการ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ  กฎเกณฑ  มารยาท  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของขาราชการไดกําหนดไว ในขณะที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางการเมือง
ในฐานะที่เปนประชาชนไดอยางอิสระตามที่รัฐธรรมนูญไดใหการรับรอง    
 
ขอปฏิบัติ 

1. ตองรักษาไว ซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จ-           
พระเจาอยูหัว 

2. ตองเปนแบบอยางที่ดีในการไปออกเสียงเลือกตั้ง  และรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง 

3. เมื่อถูกสั่งการใหกระทําหรือไมกระทําการใด ซ่ึงขัดหรือแยงตอหลักกฎหมาย หรือศีลธรรม
อันดี  ใหทักทวงโดยทําบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

 
ขอหาม 

1. ไมใชเวลาราชการเพื่อเอ้ือประโยชนสวนตัวแกนักการเมือง 
2. ไมใชตําแหนงหนาที่ของตนเองเพื่อเอ้ือประโยชนหรือใหคุณใหโทษตอพรรคการเมือง 

หรือผูสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  
3. ไมรองขอใหผูใดบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง 
4. ไมแสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเปนการชวยเหลือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง    

เชน  ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียง  ถายรูปคูกับผูสมัครเพื่อนําไปใชในการหาเสียง  เปนที่ปรึกษา
นโยบายและยุทธศาสตรพรรคการเมือง  รวมถึงเปนวิทยากรในนามของพรรคการเมือง  
เปนตน 

5. ไมสวมใสหรือประดับเครื่องแตงกายที่มีเครื่องหมาย/สัญลักษณของพรรคการเมือง          
ในเวลาราชการ  หรือในสถานที่ราชการ   

6. ไมอนุญาตใหใชสถานที่ราชการเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองสําหรับพรรคใด        
พรรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

ประชาชน ตองการเห็นเจาหนาท่ีรัฐ 
1. วางตัวเปนกลาง ใหขอมูลที่ถูกตองในการตัดสินใจของประชาชน  
2. ไมเอนเอียงหรือเขาขางพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด 
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) 



 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.)            2 

 

 
3. เปนบุคคลที่ประชาชนวางใจเชื่อถือได สามารถสอบถามขอมูลได และ 
4. ชวยเปนหูเปนตาในการสอดสองดูแลการเลือกตั้ง  

ขาราชการถือเปนกลไกที่ สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  ขาราชการเปนสถาบันสังคมที่มีความเขมแข็งมาก  และมีอิทธิพล     
ตอทัศนคติและการตัดสินใจของประชาชน โดยเฉพาะในชวงของการเลือกตั้ง ดังนั้น การวางตัว     
ที่เหมาะสม  เปนกลาง  และใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชนโดยไมเอนเอียงเขาขางพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง และปฏิบัติงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ  ถูกตอง  โปรงใส  และเปนธรรม 
เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เปนไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม   
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สวนที่ 1 
 

ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
 

1.  นิยามและทัศนะที่เก่ียวของกับเร่ืองความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ของขาราชการ 
ในปจจุบันสังคมไดพัฒนาเขาสูความเปนประชาธิปไตยโดยกระบวนการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น    

ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ที่ใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน  อยางไรก็ตาม     
การใหสิทธิเสรีภาพดังกลาวถูกจํากัดกรอบตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการ  ที่ถือไดวา
ตองสวมหมวก 2 ใบ  คือ ใบหนึ่งคือการเปนประชาชนคนธรรมดา  สวนหมวกอีกใบหนึ่งคือการเปนขาราชการ     
ที่เปนผูบังคับใชกฎหมาย  ใชอํานาจของรัฐในการจัดบริการสาธารณะตางๆ ใหบังเกิดประโยชนตอปประชาชนและ
ประเทศไทย  ขาราชการจึงถูกจํากัดสิทธิบางประการและยังจําเปนตองใชอํานาจที่ไดรับตามหลักอํานาจอธิปไตย
ดวยความเปนกลาง  ถูกตอง  และชอบธรรม   ทั้งนี้  ไดมีผูที่มีความรู  ประสบการณ  ที่ไดใหคํานิยามและเสนอ
ทัศนะที่เกี่ยวกับความเปนกลางทางการเมืองไวมากมาย  ซ่ึงคณะผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) ทั้งในสวนที่เปนนิยามและบทความที่เกี่ยวของกับเรื่องความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
โดยสังเขป ดังนี้  
 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  ไดใหนิยามของความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ  หมายถึง  การที่
ขาราชการไมมีสวนรวมหรือทําประโยชนใหแกพรรคการเมือง  หรือมีความผูกพันกับบรรดาพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่ง  เมื่อพรรคการเมืองใดเขามาเปนรัฐบาล  ขาราชการประจําตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลชุดนั้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับประชาชน  ขาราชการตองไมปฏิบัติหนาที่หรือใชตําแหนง
หนาที่ไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด  ขาราชการตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองไมฝกใฝฝายใด  หากขาราชการ
ละเลย  ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองเรียนไดในสวนที่เกี่ยวกับการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการนี้1  

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดกลาวถึงเรื่อง
การเปนกลางทางการเมืองไววา  “เร่ืองการวางตัวเปนกลางทางการเมือง เปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ 
เมื่อเรามีรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกติกาใหม ผมก็บอกขาราชการใหไปอาน ไปศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางถองแท       
ทั้งเจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย และขาราชการทั่วไปที่อาจจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
โดยตรง  และผูที่มีสวนโดยตรงที่ไดรับการแตงตั้งจาก  กกต. จังหวัดทุกคนจะตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง” 2  

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ

                                                 
1 รองศาสตราจารย ดร.วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, คานิยมของขาราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547)  หนา 97. 
2 พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท, กลาวในรายการเปดบานพิษณุโลก วันที่ 27 ตุลาคม 2550. 

เปลี่ยนแปลงรุนใหม        1 



 

 

เกษม  วัฒนธรรม  ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ”  วา
การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ในการดําเนินการเลือกตั้งทุกระดับจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือ  
ชวยเหลือ  สนับสนุนจากขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับในทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  
และทุกหนวยงานของรัฐทุกประเภทและทุกระดับจะตองวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งอยางเครงครัด  และ         
ไมปฏิบัติการใดๆ ทั้งทางสวนตัวและราชการอันจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
โดยเด็ดขาด3

 
ชํานาญ  จันทรเรือง  ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “การวางตัวเปนกลางทางการเมืองของเจาหนาที่

ของรัฐ”  ถึงบรรยากาศของการเมืองไทยที่อยูในระหวางการหาเสียงเลือกตั้งอยูขณะนี้วา  “ประชาชนและองคกรที่มี
หนาที่ในการควบคุมการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม  ตางพยายามจับจองไปยังบรรดานักการเมืองและผูสนับสนุน
นักการเมืองทั้งหลายวาจะมีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไมอยางไร  โดยหลงลืมหรือมองขามเหลาบรรดา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมนอยที่กําลังเดินตามหลังนักการเมืองอยูตอยๆ ทั้งที่เปนเวลานอกราชการ
วาเหมาะสมหรือไมเพียงใด  โดยเฉพาะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  2  เมษายน  2548  คอนขางชัดเจนวาใครจะเปน      
ผูไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้ง  ฉะนั้น  เราจึงเห็นความไมเปนกลางอยางชัดเจนจากเหลาบรรดาขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐทั้งหลายที่เอียงกระเทเรอยางออกหนาออกตา  โดยไมหวั่นวาจะตองถูกลงโทษในภายหลัง       
เพราะมั่นใจวาคงจะเลือกถูกขางแนนอน” 4

 
 สํานักงาน ก.พ. ไดนําเสนอบทความเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม (Conflict  of  Interests)  :  ศึกษากลุมวิชาชีพขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐวา ปญหา    
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมเกิดจากองคประกอบหลัก 3 ประการ
รวมกัน  คือ  1)  มีผลประโยชนสวนตัว (Private  and  personal interests)  ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนที่เปนตัวเงิน
หรือไมเปนตัวเงินก็ได  เปนของตนเองหรือเปนของกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความใกลชิด  2)  การทับซอนผลประโยชน  
คือตําแหนงหนาที่  ซ่ึงขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนทางการ             
ตามตําแหนงราชการหรือทางสาธารณะ (Public or official duty and responsibility)  ผูที่ดํารงตําแหนงสาธารณะ
หนาที่และบทบาทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตองมีความเปนกลาง  โดยยึด
ผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญเหนือกวาผลประโยชนของตน  3)  มีการเขามาแทรกแซงการใชดุลยพินิจอยาง
เปนกลาง (Interfering  with  objective  judgment) หมายถึง  สภาพของความขัดแยงดังกลาวไดเขามามีบทบาทหรือ
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3 เกษม  วัฒนธรรม, “ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ”  นานาทัศนะเพื่อการเสริมสรางประชาธิไตย, หนา 112. 
4 ชํานาญ  จันทรเรือง, บทความ : การวางตัวเปนกลางทางการเมืองของเจาหนาที่ของรัฐ , www.prachatai.com  
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แทรกแซงการใชดุลยพินิจที่เปนกลางของผูที่ดํารงตําแหนงจนทําใหการตัดสินใจดังกลาวเบี่ยงเบนออกจาก
มาตรฐานทางวิชาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5

 
จากการทบทวนวรรณกรรมนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 ไดสรุปนิยาม ความเปน

กลางทางการเมืองของขาราชการ หมายถึง การที่ขาราชการตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในฐานะที่เปน

ขาราชการตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ มารยาท และจรรยาบรรณในวิชาชีพของขาราชการไดกําหนดไว 

ในขณะที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองในฐานะที่เปนประชาชนไดอยางอิสระตามที่รัฐธรรมนูญไดใหการ

รับรอง   
 

2. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของตอการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา  74  บุคคลผูเปนขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ  หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
อํานวยความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน  บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  หรือ
วรรคสอง  บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว  ช้ีแจง  
แสดงเหตุผล  และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
 

2.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 157  ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป     
ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

2.3 พระราชบญัญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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5 เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม  ครั้งที่ 3 “กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแกไขปญหา
การคอรรัปช่ัน”  วันที่ 22 – 23 สงิหาคม  2548 ณ ศูนยการประชุมอิแพ็ค  เมืองทองธานี, (นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม, 2549) หนา 
405. 
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มาตรา 97 ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย
มารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
 

2.4  ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน ลงวันท่ี       
16  มีนาคม  พ.ศ. 2499  (จอมพล ป.  พิบูลสงคราม) 

ขอ 2 ขาราชการพลเรือนจะนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวย
กฎหมาย และจะไปประชุมอันเปนการประชุมของพรรคการเมืองนั้นเปนการสวนตัวก็ได แตในทางที่เกี่ยวกับ
ประชาชนและในหนาที่ราชการตองกระทําตนเปนกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไมคํานึงถึงพรรค
การเมือง และไมกระทําการใหเปนการฝาฝนวินัยที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน กับตองไมกระทําการ     
อันเปนการฝาฝนขอหามดังตอไปนี้ดวย คือ   

(1) ไมดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองใดๆ เวนแตเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท 2 
หรือขาราชการการเมือง 

(2) ไมใชสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง 
(3) ไมวิพากษณวิจารณการกระทําของรัฐบาลใหปรากฏแกประชาชน 
(4) ไมแตงเครื่องแบบราชการไปรวมประชุมพรรคการเมืองหรือไปรวมประชุม 
(5) ไมประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการหรือในเวลา

ราชการหรือในสถานที่ราชการ 
(6) ไมแตงเครื่องแบบของพรรคการเมืองเขาไปในสถานที่ราชการ 
(7) ไมบังคับใหผูอยูภายใตบังคับบัญชาหรือประชาชนเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด  และ

ไมกระทําการในทางใหคุณใหโทษเพราะเหตุที่ผูอยูใตบังคับบัญชา  หรือประชาชนนิยมหรือเปนสมาชิกใน     
พรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย 

(8) ไมทําการรองขอใหบุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง 
(9) ไมโฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง  หรือแสดงการสนับสนุนพรรค

การเมืองใด ๆ ใหเปนการเปดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง  และในที่ที่ปรากฏแกประชาชน  หรือเขียนจดหมาย
หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ  หรือพิมพหนังสือ  หรือใบปลิวซ่ึงจะจําหนายแจกจายไปยังประชาชนอันมี
ขอความที่เปนลักษณะของการเมือง 

(10) ไมปฏิบัติหนาที่แทรกแซงทางการเมือง  หรือใชการเมืองเปนเครื่องมือเพื่อกระทํากิจการ
ตาง ๆ  อาทิเชน  วิ่งเตนติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมือง  เพื่อนํารางพระราชบัญญัติหรือญัตติ
เสนอสภาฯ  หรือตั้งกระทูถามรัฐบาล 
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(11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ไมแสดงออกโดยตรง
หรือโดยปริยายที่จะเปนการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง  และในทางกลับกันไมกีดกัน  ตําหนิ
ติเตียน  ทับถม  หรือใหรายผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 

2.5 ขอบังคับ ก.พ.  วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 
จรรยาบรรณเปนประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรี  และสงเสริมชื่อเสียง      

เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของขาราชการพลเรือน  อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เล่ือมใส  ศรัทธา  และยกยอง       
ของบุคคลทั่วไป 

สาระสําคัญ  เพื่อเปนประมวลความประพฤติที่มีวัตถุประสงคใหเปนขอเตือนใจ / เครื่องมือ   
ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยแบงออกเปน 4 กลุม 

1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคบับัญชา  และผูรวมงาน 
4) จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 

 
2.6 รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... (อยูในระหวางการพิจารณาของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ)  ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญจะตองกระทําการ 
 มาตรา 80 (9) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน กับตองปฏิบัติตามระเบียบราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการ
ดวย  
 
3. แนวทางปฏิบัติของเรื่องความเปนการทางการเมืองของขาราชการในตางประเทศ 
 3.1 New  Zealand  Public  Service  Code of Conduct 2001 : แนวทางการประพฤติปฎิบัติใน
ภาคราชการของประเทศนิวซีแลนด  โดย Code of  Conduct  ของขาราชการนิวซีแลนด  ป 2001 มีหนาที่สําคัญ       
2 ประการ  คือ 

1) เพื่อเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ 
2) เพื่อเปนหลักพื้นฐานใหหนวยงานรัฐไดใชกําหนดแนวทางการปฏิบัติตนโดยละเอียด 

 
โดยมีหลักการที่สําคัญที่ เกี่ยวของกับเรื่องความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ  

โดยสังเขป ดังนี้ 
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1) ภาระผูกพันตอรัฐบาล (Obligation to government)  :  ขาราชการมีภาระผูกพันที่จะตอง
ปฏิบัติงานเพื่อสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของรัฐมนตรีเจากระทรวง และตองมั่นใจวาผลประโยชนสวนตัว   
จะไมสงผลกระทบตอภาระผูกพันดังกลาว 

2) ความเปนกลางทางการเมือง (Political  neutrality)  : ขาราชการมีหนาที่ใหคําแนะนําที่มี
เนื้อหาสาระครบถวน  ตรงไปตรงมา  ไมลําเอียง  พรอมทั้งแจงเตือนใหรัฐมนตรีทราบถึงผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายใดๆ ไมวาคําแนะนํานั้นจะสอดคลองกับความคิดเห็นของรัฐมนตรีหรือไม        
อยางไรก็ดี  อํานาจการตัดสินใจเชิงนโยบายขั้นสุดทายยังคงเปนของรัฐมนตรี  โดยขาราชการไมอาจสงวนขอมูล  
ขัดขวางหนวงเหนี่ยวการตัดสินใจ  หรือพยายามกระทําการใดๆ โดยหวังใหเกิดผลในทางลบตอนโยบายรัฐบาล  
หากขาราชการรูสึกวาการปฏิบัติตามคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมายของรัฐมนตรีขัดแยงกับความเชื่อสวนบุคคลของ
ตนอยางรุนแรงก็ใหหารือกับผูบังคับบัญชาระดับตน  โดยตองไมกระทําการใดอันอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอการ
ดําเนินนโยบายนั้น 

3) การวิจารณนโยบายรัฐบาลตอสาธารณะ (Public comment on government policy)       
การเสนอความเห็นตอส่ือมวลชนเกี่ยวกับนโยบาย (ไมวาจะเปนของรัฐบาลหรือของสวนราชการตนสังกัด)           
จะกระทําไดตอเมื่อขาราชการผูนั้นไดรับมอบหมายอยางเปนทางการแลวเทานั้น 

4) การแสดงความคิดเห็นสวนตัว (Individual  comment)  โดยหลักการทั่วไปขาราชการ
ยังคงมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นสวนบุคคล  หากการกระทําดังกลาวไมกอใหเกิดผลเสียตอ        
สวนราชการ  รัฐมนตรี  หรือนโยบายรัฐบาล  ขาราชการจะตองพิจารณาอยางรอบคอบวาการรวมแสดง             
ความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะหรือการอภิปรายในประเด็นตางๆ  เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการของตน  และ
ดํารงความเปนกลางทางการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับสูงหรือขาราชการในตําแหนงที่ตองปฏิบัติ
หนาที่ใกลชิดกับรัฐมนตรี 

5) การติดตอเปนการสวนตัวกับรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา (Private communications  with 
Minister and Members of Parliament)  แมขาราชการจะมีสิทธิที่จะพบปะผูแทนของตนที่ปฏิบัติหนาที่ในสภา  
ไดเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป  แตเนื่องจากขาราชการจําตองรักษาความเปนกลางทางการเมือง  ดังนั้น  การพบปะ
ติดตอของขาราชการกับผูแทนจึงตองใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ 

6) ความซื่อสัตยสุจริตและการหลีกเล่ียงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนทับซอน (Integrity  and  avoidance  of  conflicts  of  interests)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่อยาง
ซ่ือสัตยสุจริตและเปนกลาง  หลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกระทบตอการดํารงไวซ่ึงความซื่อสัตยสุจริต  หรือที่อาจ
นําไปสูความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนทับซอน (Conflicts  of  Interests)   

7) การรับและใหของขวัญหรือสินน้ําใจ (Offer  of  gifts  or  gratuities) ขาราชการตองไมใช
ตําแหนงหนาที่การงานใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน  ไมวาจะเปนของขวัญ  รางวัล  หรือผลประโยชนอ่ืนใด     
ที่อาจนํามาซึ่งความดางพรอยดานความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งของขาราชการผูนั้น  สวนราชการ  หรือภาคราชการ
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โดยรวม  แนวทางปฏิบัติกวางๆ คือ  ขาราชการตองไมรับสิ่งของใดๆ ที่อาจถูกมองโดยบุคคลอื่นวาเปนรางวัลหรือ
เครื่องจูงใจที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันระหวางผู รับและผูให  หากขาราชการไดรับสิ่งของเหลานั้นมาแลว                
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําวินิจฉัยวาสมควรดําเนินการอยางไรตอไป  

 

  ขาราชการสามารถเปนหนึ่งในผูสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไม 
 

  ขาราชการมีสิทธิ์ที่จะเขารวมองคกรการเมือง   แตอยางไรก็ตามหลักความเปนกลางทางการเมือง
ไดแยกบทบาทของการเปนขาราชการออกจากกิจกรรมทางการเมืองไวอยางชัดเจน  ไมวาจะเปนการเมือง             
ในระดับประเทศหรือระดับทองถ่ิน  กฎหมายเลือกตั้ง ป 1993  มีการกําหนดเงื่อนไขที่สามารถนําไปใชกับ
ขาราชการที่มีความประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยตามมาตรา 52 ของกฎหมายดังกลาว กําหนดใหขาราชการ
ตองพรอมที่จะออกจากตําแหนงนับแตวันที่สมัครเขารับเลือกตั้ง หรือกอนหนานั้น  หากผูบังคับบัญชาพิจารณา    
เห็นวา 

    ขาราชการผูนั้นอาจนําหนาที่ไปใชเพื่อผลของคะแนนเสียง  หรือ  
    ผูเขาสมัครรับเลือกตั้งนั้นแสดงตนเปนอิสระจากหนาที่ในการเปนราชการ 

นอกเหนือจากขอกําหนดดังกลาวแลว ขาราชการควรสรางความเชื่อมั่นวาการเขาเปนผูสมัคร      
รับเลือกตั้ง  หรือความเปนไปไดในการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นจะตองไมทําใหเกิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะเกิด
การกระทําที่ขัดตอหลักความเปนกลางทางการเมือง  ซึ่งกอนหนาที่ขาราชการจะตัดสินใจเขาเปนสวนหนึ่งของ
องคกรการเมืองควรจะตองมีการปรึกษาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวของกับผูบังคับบัญชา  หรือหากจําเปนอาจตอง
ปรึกษาตอผูบริหารระดับสูง 
 

 มีขอพิจารณาพิเศษใดหรือไม  หากขาราชการอาวุโสและขาราชการที่ทํางานใกลชิดกับรัฐมนตรี  
ประสงคท่ีจะเขาเปนสวนหนึ่งทางการเมือง 

 

  ผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนขาราชการอาวุโสหรือขาราชการที่มีการทํางานใกลชิดกับรัฐมนตรี          
จะมีขอขัดแยงตอหลักความเปนกลางทางการเมือง  ซ่ึงอาจเปนเพราะแทบจะเปนไปไมไดในการที่จะรักษา        
(หรือแสดงใหสาธารณชนเห็นวารักษา)  บทบาทที่ชัดเจนของตนระหวางหนาที่ราชการและกิจกรรมทางการเมือง   
อันเนื่องมาจากลักษณะของภารกิจหนาที่เหลานั้น(โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหคําแนะนํา   การแสดงภาวะผูนํา   
รวมถึงการบริหารจัดการองคกร)  เปนอุปสรรคอยางยิ่งในการที่ขาราชการอาวุโสที่ไมประสบความสําเร็จจากการ
เลือกตั้งจะสามารถรักษาความสัมพันธแบบเดิมทั้งดานความไววางใจ  และความเชื่อมั่นตอรัฐมนตรีเมื่อกลับเขารับ
หนาที่เดิมกอนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง  สําหรับขาราชการที่ทํางานใกลชิดกับรัฐมนตรีก็อาจพบปญหาเดียวกัน         
ในการที่จะสรางและรักษาความไววางใจใหกับรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีคนตอไป 
  ดวยเหตุผลดังกลาว  ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจเขาไปเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง (ทั้งการสมัคร         
รับเลือกตั้ง  การมีช่ือในปารตี้ลิสต  หรือการมีตําแหนงทางการเมือง) ขาราชการควรจะปรึกษาพูดคุยในประเด็นที่
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เกี่ยวของกับผูบังคับบัญชา  หรือหากจําเปนอาจตองปรึกษาตอผูบริหารระดับสูง  ยกตัวอยางเชน  การพูดคุยหารือถึง
ผลที่จะตามมา หากขาราชการผูนั้นไมประสบความสําเร็จทั้งจากการเลือกตั้งหรือเวทีการเมือง เปนตน 
 

 ขาราชการสามารถที่จะมีสวนรวมในการเดินขบวน  ประทวง  หรือแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองไดหรือไม 

  

ในกรณีที่ประเด็นที่นําเสนอขึ้นมานั้นจะเพิ่มอุณหภูมิในการโตแยงทางการเมือง  โดยสวนตัวของ
ขาราชการอาจเกิดความรูสึกรวมในประเด็นและประสงคที่จะมีสวนรวม  อันขึ้นอยูกับเนื้อหาในประเด็น  วาจะ
สรางแรงกดดันระหวางการมีระเบียบวินัยในฐานะขาราชการ  และความคิดเห็น ตลอดจนความรูสึกผิดชอบสวนตน
ในฐานะประชาชน ซ่ึงแรงกดดันนี้ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  แตจําเปนตองมีการจัดการกับความรูสึกเหลานั้น 

ส่ิงที่สําคัญกวาสําหรับขาราชการในการจะสรางความเชื่อมั่นวาการเขารวมในประเด็นทาง
การเมือง (รวมถึงการเกี่ยวของในการเดินขบวนและการประทวงทางการเมือง) จะไมลดความสามารถในการทํางาน
ตอบสนองรัฐบาลในบทบาทที่จะตองเปนกลางทางการเมือง  การกระทําที่จะเรียกวาเหมาะสมไดนั้นจะขึ้นอยูกับ
ขอบเขตของการเขารวม  ลักษณะประเด็น  ตลอดจนตําแหนงที่ขาราชการดํารงอยูขณะนั้น  ซ่ึงยิ่งขาราชการมีความ
อาวุโสหรือตําแหนงสูงเทาไหร  จะยิ่งเปนขอจํากัดของผูนั้นแมจะเปนการกระทําสวนตนก็ตาม 6  

 
3.2 หลักท่ัวไปของการบริหารที่ดี (Code of good administrative behavior) ของ European 

Commission  
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย : ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดกฎและกระบวนการ

ทํางานตามที่ฝายนิติบัญญัติกําหนด 
2) การไมเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติอยางเทาเทียม : ขาราชการตองเคารพหลักแหงการ     

ไมเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองปฏิบัติตอประชาชนอยางเทาเทียมโดยไมคํานึงถึงสัญชาติ  เพศ  ชาติกําเนิด 
เผาพันธุ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ อายุ ดังนั้นการปฏิบัติแตกตางกันในกรณีเดียวกันจะตองมีการรับรอง   
โดยเฉพาะเจาะจงไว 

3) หลักความไดสัดสวน : ขาราชการตองรับรองวาวิธีการทํางานมีความเหมาะสมและ        
ไดสัดสวนกับเปาหมาย 

4) ความเครงครัด : ขาราชการจะตองเครงครัดในพฤติกรรมทางการบริหารและปฏิบัติ      
ตามวิธีปฏิบัติ7 
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6 วารสารขาราชการ ปที่ 52 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม  2550, บทความเรื่อง Code  of  Conduct  :  แนวทางประพฤติปฏิบัติ
ในภาคราชการนิวซีแลนด, (กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ., 2550)  สรุปความจากหนา 19 – 25. 
7 http://ec.europa.eu/index_en.htm 
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3.3 ประมวลของขาราชการของสหราชอาณาจักร (Civil service code of UK) 

คานิยมหลัก  (Core values) 
1) คุณธรรม (Integrity)  
2) ซ่ือสัตย  (Honesty) 
3) มีเปาหมาย  (Objectivity) 
4) เปนกลาง  (Impartiality) 
จากทั้ง 4 ประการดังกลาวขางตน สามารถกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติ (Standards of 

behavior) ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดสิ่งที่ขาราชการตองปฏิบัติ (must) และส่ิงที่ขาราชการตองไมปฏิบัติ          
(must not)  ดังนี้ 

Integrity 
Must  

 ปฏิบัติภารกิจดวยความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติอยางมืออาชีพ ดําเนินการและรักษาความมั่นใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 ใชเงินและทรัพยากรของแผนดินอยางเหมาะสมและคุมคา 
 ปฏิบัติตอประชาชนอยางเทาเทียม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางเต็ม 

                                                         ความสามารถ 
 เปดเผยขอมูลเทาที่จะเปนไปได ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด 
 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและสนับสนุนระบบงานยุติธรรม (The administration 

of justice) 
Must not  

 ใชตําแหนงหนาที่ในทางที่ผิด 
 รับสินบน 
 เปดเผยขอมูลโดยที่ไมมีอํานาจ 

 
Honesty 

Must  
 พิสูจน/คนหาขอเท็จจริงและประเด็นที่เกีย่วของตามที่เปนจริง และแกไข 

                                               ขอผิดพลาดทันที 
 ใชทรัพยากรตาง ๆ ตามวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะเทานัน้ 

Must not  
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 ช้ีนําคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และบุคคลอื่นในทางที่ผิด 
 ถูกชักจูงเพื่อผลประโยชนสวนตวั 
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Objectivity 
Must  

 ใหขอมูล ขอเสนอแนะบนพื้นฐานของการมีหลักฐาน และเสนอขอเท็จจริง 
  และทางเลือกที่ถูกตอง 

 ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ อยางมีคุณธรรม 
 พิจารณาคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

Must not   
 เพิกเฉยตอขอมูลเท็จหรือการพิจารณาที่เกี่ยวของ เมื่อตองใหคําแนะนําหรือ
ตัดสินใจ 

 ขัดขวางการดําเนินนโยบายตางๆ ดวยการกระทําตางๆ 
 
Impartiality 

Must  
 ปฏิบัติภารกิจอยางยุติธรรม ซ่ือตรง และเทาเทียม  

Must not  
 ปฏิบัติหนาที่โดยมีอคติสวนตน 

 
Political impartiality 

Must  
 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยางเต็มความสามารถ ตามแนวทางของ 

  ประมวลของขาราชการ (Code) นี้ ไมวาจะมีความคิดเห็นทางการเมือง 
  สวนตัวอยางไร 

 ปฏิบัติงานโดยดําเนินการและรักษาความมั่นใจแก คณะรัฐมนตรีในขณะที่ 
  สรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถสรางความสัมพันธแบบเดียวกันนี้แกผูที่จะ 
  มาเปนรัฐบาลในอนาคตได 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ  
 Must not  

 ปฏิบัติตามคําส่ังของพรรคการเมือง  นําความคิดเห็นทางการเมืองสวนตัว 
  มาเปนคําแนะนํา 8
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8 Civil service code of  UK, June 2006. 
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สวนที่ 2 
 

แนวทางการปฏิบัติของขาราชการพลเรือนในการวางตนเปนกลางทางการเมือง 
  

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานขาราชการพลเรือน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ     
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2   จึงไดทราบแนวทางการปฏิบัติของขาราชการพลเรือนในการวางตน
เปนกลางทางการเมือง โดยสังเขป ดังนี้  

 
หลักปฏิบัติในการวางตัวเปนกลางของขาราชการ 

 
 ดานการประพฤติ/ปฏิบัติตน 

1. ขาราชการจะตองสํานึกระลึกยึดถือศักดิ์ศรีในความเปนราชการ  ในการเปนขาราชการของ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

2.     ขาราชการตองปฏิบัติตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย    
  กฎระเบียบ และวินัยของราชการอยางเครงครัด  เพื่อเปนแนวทางในการวางตนเปนกลาง 
  ทางการเมือง 

3.     เมื่อขาราชการไดรับการสั่งการใหกระทําหรือไมกระทําการใด ซ่ึงขัดหรือแยงตอหลัก 
         กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี  ใหทําบันทึกเพื่อการทักทวงเปนลายลักษณอักษร 
4. ขาราชการตองไมใชเวลาราชการเพื่อเอ้ือประโยชนสวนตัวแกนักการเมือง 
5. ขาราชการควรสนับสนุนใหประชาชนไปเลือกตั้งตามหนาที่พลเมืองแตตองไมทํางานเพื่อ

พรรคใด 
6. ขาราชการตองเปนตัวอยางที่ดีในการเลือกตั้ง   เชน   เผยแพรความรูและทัศนคติที่ดีที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการเมือง    รณรงคใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญในการมีสวนรวมทางการเมือง  
เพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบและสรางการเมืองที่ดี 

7. ขาราชการสามารถที่จะอธิบายตามความเปนจริงเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมือง           
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของประชาชน  แตไมวิจารณหรือชักจูงเพื่อใหเอนเอียงไปตาม
พรรคใดพรรคหนึ่ง 

8. การปองกันความไมเปนกลางทางการเมืองตองปองกันทั้งสองทางคือทั้งนักการเมืองและ
ขาราชการ 

9. ขาราชการจะตองระวังตนในทุกแงมุมเพื่อไมกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูอ่ืนเกี่ยวกับ        
เร่ืองความเปนกลางทางการเมือง 
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10. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายใหปรากฏแกสาธารณะ  ไมวาจะเปนของรัฐบาลหรือของ
สวนราชการตนสังกัด  จะกระทําไดตอเมื่อขาราชการผูนั้นไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ
แลวเทานั้น 

11. ขาราชการไมใชตําแหนงหนาที่ของตนเองเพื่อเอื้อประโยชนหรือใหคุณใหโทษตอ           
พรรคการเมือง หรือผูสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

12. ขาราชการตองไมรองขอใหผูใดบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง 
13. ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ  ขาราชการตองไมแสดงออกโดยตรงหรือ   

โดยปริยายที่จะเปนการชวยเหลือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง  เชน  ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียง   
ถายรูปคูกับผูสมัครเพื่อนําไปใชในการหาเสียง   เปนที่ปรึกษานโยบายและยุทธศาสตร     
พรรคการเมือง  รวมถึงเปนวิทยากรในนามของพรรคการเมือง  เปนตน 

 
 

การใชสถานที่ราชการ 
1. ขาราชการตองไมใชสถานที่ราชการเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองสําหรับพรรคใดพรรคหนึ่ง 

โดยเฉพาะ     
2. การอนุญาตใหใชสถานที่ราชการเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตองคํานึงถึงความเสมอภาค

และความเทาเทียมกันของทุกพรรคการเมือง  
การแตงกาย 

1. ขาราชการตองไมแตงเครื่องแบบราชการ  หรือประดับสัญลักษณ  หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานราชการไปรวมประชุมพรรคการเมือง  หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ  
เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. ขาราชการตองไมแตงหรือประดับเครื่องแตงกายที่มี เครื่องหมายหรือสัญลักษณของ         
พรรคการเมือง   หรือเครื่องหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง  ในเวลาราชการ  หรือ            
ในสถานที่ราชการ   

 
แนวทางการปฏิบัติตนสําหรับประชาชน  เอกชน  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชนทางการเมืองเพื่อสนับสนุน   
การวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการทุกภาคสวนที่กลาวขางตน  ควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้ 

1. ชวยกันเปนหูเปนตาเพื่อตรวจสอบความเปนกลางในการใชอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในทาง  
 การเมืองของขาราชการ  หากพบหรือมีขอมูลในการกระทําที่ไมเหมาะสม  ควรแจงไปยัง 
 ผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น   

2. ไมควรใชความสัมพันธสวนตัว  ใหขาราชการเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  รวมทั้ง 
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 ไมควรแทรกแซงการทํางานของขาราชการ   
3. ไมควรมอบเงิน   หรือทรัพยสินเพื่อเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการวางตัวไมเปนกลางทางการเมือง   

 หรือปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ 
4. ไมควรแอบอางชื่อหรือตําแหนงของขาราชการ  หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใหเกิดความเขาใจวา 

 มีความสัมพันธกับขาราชการ  เพื่อประโยชนทางการเมือง 
 

จริยธรรมของนักการเมือง 
นอกจากขาราชการพลเรือนจะตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองแลว ตัวนักการเมืองเองก็

จําเปนตองวางตนใหเหมาะสมกับฐานะที่ประชาชนไววางใจใหเขารับหนาที่ในการปกครองบานเมืองดวยเชนกัน 
ไมวาจะในฐานะของฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติก็ตาม 
  

นักการเมืองฝายบริหาร ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ 
จะตองปฏิบัติตนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง พ.ศ. 2543 ที่ นายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543  
  

สวนนักการเมืองที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ก็จะปฏิบัติตน
เปนผูมีจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2542 ลงนามโดย      
นายวันมูหะหมัดนอร  มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 ซ่ึงนับเปนครั้งแรก                  
ของประวัติการณการเมืองไทยในรอบ 63 ป นับแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มาจนถึงป 2542 ที่นักการเมือง
ประกาศหลักจริยธรรมของ ส.ส. ออกมาเปนลายลักษณอักษร สําหรับปจจุบันไดใชขอบังคับประมวลจริยธรรม   
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเนื้อหาก็ลอมาจากของป 2542  
 

***************** 
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ภาคผนวก 
 

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณในหัวขอเรื่อง 
“แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ” 

โดย  สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย  รวมกับ   
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) 

 สถาบันสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

**************************************** 
 

1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึง อะไร  

2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร  

3. การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมี

แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมอยางไร  

4. แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 

ควรทําอยางไร  

5. มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลอืกตั้ง ป 2550 ควรเปนอยางไร 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายประวีณ   ณ นคร 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 

 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

ความเปนกลางทางการเมือง  คือ  หลักการหนึ่งของระบบคุณธรรม(Merit System) ในการบริหารทรพัยากร
มนุษยของขาราชการประจําซึ่งงานราชการนั้นจะตองทําคูกับฝายการเมืองเหมือนเปนเหรียญคนละดาน  แยกกัน
ไมได แตแทรกแซงหรือไขวกัน หรือลวงลูกไมได ราชการก็ตองทํางานเพื่อประเทศไมใชทํางานเพื่อนักการเมือง 
ซ่ึงการจะสรางความเปนกลางทางการเมืองมิใชจะตองระวังการแทรกแซงของนักการเมืองเทานั้น แตขาราชการเอง
ก็ตองวางตัวเปนกลางดวย การปองกันเพียงดานเดียวจะไมสามารถสรางความเปนกลางทางการเมืองได 
 รัฐธรรมนูญไดเขียนไววาการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรม แปลวานักการเมอืง
จะมาตั้งกฎเกณฑเองไมได  ซ่ึงเปนการบังคับฝายการเมือง  ขาราชการประจําก็มีพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  
หรือขาราชการแตละประเภทบังคับไววาหามไมใหเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  นี่เปนการ
แยกกันระหวางเหรียญดานหัวและกอย 
 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

 โดยทางปฏิบัตินักการเมืองควรจะเกี ่ยวของแคปลัดกระทรวง  หรืออธิบดี  ไมควรเกี ่ยวลงมาถึง
ผูอํานวยการกอง  แตในความเปนจริงมีการแทรกแซงดังที่กลาวไวซ่ึงตามอํานาจนั้นทําไมได  แตในอดีตนั้นมีการ
เขียนอํานาจซอนอํานาจไวใน พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนสมัยกอนคือนักการเมืองแตงตั้งไดถึงระดับกองเลย          
แตปจจุบันไดแคปลัดกระทรวงอธิบดี 
 ซ่ึงในขาราชการประจําไดมีแนวคิดในการพัฒนาระดับผูบริหาร  หรือผูบังคับบัญชาใหเปนคนดี  ดังคํากลาว
ที่วาหัวดีหางก็ดีดวย  การใหเขาศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับตางๆ  แตอยางไรก็ตามก็ยังไมสามารถที่จะทําให
ผูบริหารดีไดทุกคน  ดังนั้น  เราจึงตองมีคุณธรรม  และคานิยมตางๆ  ที่จะชวยควบคุมอยูดี 
 
3. การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทางใน
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
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ปญหาอยางหนึ่งคือ  เมื่อนักการเมืองสั่งการใหทําส่ิงไมดี ไมถูกตอง จะสั่งดวยวาจา   เพื่อเปนการปองกัน
ขาราชการใหรักษาความเปนกลางอยูได ขาราชการตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรเพื่อเสนอ  ดังนั้น             
หากขาราชการไมมีหลักฐานเกี่ยวกับคําส่ังเหลานั้นก็จะไมสามารถรอดพนจากขอครหาได  ทางรอดหนึ่งของ
ขาราชการ  คือ การบันทึกกลับเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังตาง ๆ  ซ่ึงขาราชการก็ตองเก็บหลักฐานการ       
ขอทบทวนคําสั่งเหลานั้นไวเพื่อเปนหลักฐานปองกันตนเอง  อยางไรก็ตาม  ตอไปจะมีวินัยซ่ึงเปนทางออก            
อีกอยางหนึ่งคือการเปนพยานได  เชน  รมต. ส่ังแลวขาราชการทําตามคําสั่งนั้นแลวติดรางแหไปดวย  พอข้ึนศาล
ขาราชการสามารถอางไดวาทําตามคําสั่ง   ขาราชการผูนั้นก็จะกลายเปนพยานของการกระทําผิดครั้งนั้นจากเดิม       
ที่เปนผูตองหา 
 ส่ิงที่สําคัญในการเปนขาราชการที่ดีคือ  การที่ไมยึดติดกับตําแหนงตาง ๆ  ยอมรับในสิ่งที่จะไดรับ         
หรือกฎแหงกรรม  ขอใหเชื่อวาสิ่งใดที่เปนของเรามันก็จะเปนของเราในที่สุด  อยาคาดหวังเกินไปวาจะตองได
ตําแหนงนั้นๆ  จนทําใหตองกระทําผิดเพื่อใหไดส่ิงที่หวังมา  การมีคุณธรรมจะสามารถปองกันใหเราไมเบี่ยงเบน
ไปทําในสิ่งไมดีได 
 
4. แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการควรทํา
อยางไร 
 แผนในระยะยาว  คือ  การสรางประมวลจริยธรรม  ซ่ึงผูตรวจราชการแผนดินเปนผูควบคุม  จริยธรรม       
เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตสํานึก  เชน  รมต. ลาออกเพราะขัดกับหลักการแมไมขัดกับกฎหมาย  ซ่ึงเราก็ตองสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีเหลานี้  วัฒนธรรมของขาราชการประจําที่ดี   ซ่ึงจะแยกตางหากจากจริยธรรม 
 คําวา วัฒนธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  คลายคลึงกันแตมีความหมายที่แตกตางกัน  ซ่ึงคุณธรรม  หมายถึง  
ความดีงามในจิตใจที่ทําใหเคยชินนําไปสูการประพฤติดี   การมีคุณธรรมจะตองเปนส่ิงที่มีอยูประจําในจิตใจ        
การมีคุณธรรมจึงเกิดขึ้นทุกสถานการณ     
 จริยธรรมเปนมาตรฐานทางความประพฤติที่ควรปฏิบัติ  เชน  จริยธรรมทางสังคมคือศีลธรรม  จริยธรรม
ทางวิชาชีพจะมีองคกรทางอาชีพเหลานั้นเปนผูควบคุม  เชน  จรรยาบรรณแพทยก็จะมีแพทยสภาคอยควบคุม      
ซ่ึงจะมีกระบวนการกํากับควบคุมโทษทางวินัย 
 วัฒนธรรมคือธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ   เกี่ยวกับความเจริญกาวหนา  ความงอกงามของประเทศ        
ความกลมเกลียวทางสังคม  ซ่ึงเราตองสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและของขาราชการขึ้น  ประกอบกับการ     
สรางคานิยมวาคนดีอยูที่คุณธรรมไมใชฐานะทางการเงิน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ก็ตองใชเวลามากเพราะคานิยมไทย            
ในปจจุบันมันเพี้ยนไปแลว   คานิยมการรับราชการปจจุบันก็เปลี่ยน  งานราชการปจจุบันเปนงานที่คนไมคิดจะทําแลว   
เราก็ตองสรางกลไกตาง ๆ  เขามาเพื่อเปนสวนที่ชวยเพิ่มคุณคาของงานราชการมากยิ่งขึ้น  เชน  พ.ร.บ.ตาง ๆ           
ที่ควบคุมใหขาราชการมีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  หรือการกําหนดเงินเดือนใหนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น  เปนตน  ซ่ึงปจจุบันก็มีการกําหนดกลไกตาง ๆ ไวอยูแลว  เราตองสรางวัฒนธรรมควบคูเหมือนการ     
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ขับรถไฟ  ซ่ึงมีรางเปนกลไกควบคุมใหอยูในเสนทางไวอยูแลว  แตเราก็ตองสรางวัฒนธรรมการขับรถไฟวาคนขับ
จะตองไมกินเหลา  ซ่ึงเปรียบเปนเหมือนวัฒนธรรมที่ควบคุมไมใหหลุดไปจากกลไกที่สรางไว 
 ในปจจุบันมาตรฐานคุณธรรมของคนไทยแยลงมาก  สํานึกในเรื่องตาง ๆ  เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง  ที่ผานมา
การควบคุมขาราชการประจําเราใชแตกฎขอบังคับแตไมไดใชจิตสํานึก  ดังนั้นเมื่อไมมีกฎขอใดบังคับไวก็จะไมถือ
วาผิด  เชน  การรับของก็อางวาไมเกี่ยวกับหนาที่การงานได  ซ่ึงเปนรูโหวทําใหเล่ียงได  แตถาเปนจรรยาวิชาชีพนั้น
จะเปนเรื่องสํานึกจะทําใหคนมีความชัดเจนในสิ่งผิดถูก  ตัวแปรที่สําคัญตอการสํานึกผิดชอบถูก คือ คานิยม          
ซ่ึงกําลังจะมีการเขียนใน พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนวาตองมีคานิยมอยางไร ซ่ึงคานิยมทางความดีก็ตองมีการระบุ
ใหชัดเจนวาเปนอยางไร  แตการสรางสิ่งเหลานี้ก็ไมใชเร่ืองงาย  คานิยมการทํางานในปจจุบันนั้นเนนการไดเงิน   
เงินเดือนอยางเดียวไมพอ  คนไทยมีคานิยมในการใหกันชวยเหลือกันซึ่งกอใหเกิดเปนระบบอุปถัมภเกิดเปนการ
ชวยเหลือกันในทางที่ผิด  เราตองสรางคานิยมที่ใหยึดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักเพราะปจจุบันคําวาเพื่อชาติ
กลายเปนเพื่อฉัน   นอกจากนั้นตองไมใหเปนแคเพียงแฟชั่นซึ่งเหมือนเปนไฟไหมฟาง ตองสรางใหเปนหลักยึดที่ดี
ที่ยั่งยืนตลอดไป 
 
5. มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 จริง ๆ  ก็มีการวางมาตรการตาง ๆ  ไวแลวในการวางตัวเปนกลางคือ  สนับสนุนใหคนไปเลือกตั้งได         
แตจะไมทํางานเพื่อพรรคใดพรรคหนึ่ง  ไมวาพรรคใดเขามาเราก็ตองทํางานเพื่อประชาชนเปนหลัก ไมใชทํางาน
สนองนักการเมือง  นี่คือความเปนกลางทางการเมือง 
 ส่ิงเดียวที่ตองไมลืมคือการประพฤติปฏิบัติดวยหลักคุณธรรมความดีตลอดไป 
 

สัมภาษณและสรุป โดย 
  น.ส.วิศณี เอี่ยมสอาด 

นายสุปนันท  สังขสุวรรณ 
น.ส.ภิญญารัตน แกลวทนงค 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  เวลา  9.00 – 9.30 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายสําราญ  ถาวรายุศม 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 

1. ใหความเทาเทยีมเสมอภาคแกบุคคลทุกคน 
2. เนนหลักประสิทธิภาพ 
3. ใชระบบคุณธรรมในการทํางาน โดยระบบคุณธรรมนี้  ยังแบงออกเปน 

• คุณธรรมภายในองคกร 

• คุณธรรมที่ปฏิบัติตอประชาชน 
4. มีความเปนกลางทางการเมือง 
 

2.  หลักปฏิบัตขิองขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

1. จะใหบริการพเิศษแกผูใดผูหนึ่งมิได 
2. ไมอาจรวมกจิกรรมทางการเมืองที่มองเห็นวาเปนการสนับสนุนหรือใหบริการ นักการเมือง 

พรรคการเมืองที่ผิดไปกับประชาชน 
3. ไมอาจเขียนบทความ หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเสีย       

หรือไดประโยชน 
4. ไมอาจจัดกิจกรรมใดๆซึ่งจะทําใหฝายการเมืองฝายใดฝายหนึ่ง ไดหรือเสียประโยชน และ  

เปนการใชเวลา เงินทองของราชการโดยไมเปนกลาง 
 

3.  การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง      
     ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
 

มีผลอยางยิ่งเพราะขาราชการเปนสวนหนึ่งภายใตฝายบริหาร แกไขโดยการสราง Protection 
system ใหแกขาราชการที่กระทําถูกตอง 

 
 
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
 

เปลี่ยนแปลงรุนใหม        20 



 

 

4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
     ควรทําอยางไร 

ระยะยาวในการ สราง Protection system มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ออกระเบียบ ขอจํากัด เพื่อใหขาราชการกระทําอยางถูกตอง 
2. แกไขกฎหมายใหชัดเจนและรองรับ Protection system 
3. สรางระบบ Protection system  เมื่อขาราชการทําถูก ตองถูก protect  
4. มีการสรางความแข็งแกรงใหแกเครือขายขาราชการเพื่อไวคานหรือตอรองอํานาจฝายการเมือง  

โดยมีกลไกสําคัญอยูที่ 

• ชมรมขาราชการ ตองทําหนาที่ใหถูกตองและไดผล 

• ปรับเปลี่ยน แกไข องคประกอบหรือสมาชิกของชมรมขาราชการที่ เปนไดเฉพาะ
ขาราชการ(ไมกลา Action เพราะอยูใตอํานาจฝายบริหาร) เปดกวางใหอดีตขาราชการหรืออ่ืนๆที่เหมาะสม            
เขาเปนกรรมการหรือสมาชิกได(ไมกลัวฝายการเมือง เพราะเกษียณแลวไมกลัวถูกยาย) 

• ชมรมขาราชการตองเปนหนวยสนับสนนุ ชวยเหลือ แกขาราชการที่ถูกฝายการเมืองรังแก 
เชน  ตั้งทนายหรือเปนทนายในทางคดใีหขาราชการที่ถูกฝายการเมืองใชอํานาจบีบบงัคับโดยมิชอบ  เปนตน 

•  ชมรมขาราชการตองเผยแพร บทความหรือขาวสาร เพื่อปกปองและดูแลผลประโยชน
ของขาราชการที่กระทําถูกตอง ตอ ทั้งประชาชน และ องคกรที่เกี่ยวของ 

5. มีชองทางยื่นคาํรองความไมเปนธรรม เชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 
 

5. มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 

ททท.  (ทําทันที)  ทําอยางที่กลาวมาแลวขางตน ในทันที ดูแลวอาจคลายการกระทําที่เปนไฟ
ไหมฟาง พอมีเร่ืองทีก็ทําที แตก็คิดวา คงมีประโยชนบาง 

 
สัมภาษณและสรุป โดย 

นายธัญญาวิทย พราวแจง 
นายณัติฐพงษ เดนจักรวาฬ 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.45 – 11.30 น. 

 

 
 
 
 
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ ดร.วิลาศ  สิงหวิสัย 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 

1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

“ความเปนกลาง คือ การไมเอนเอียงไมฝกใฝฝายหนึ่งฝายใด” 
ตนกําเนิดในการจัดระเบียบขาราชการมากจากระบบอุปถัมภของประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีต                  

ที่นักการเมืองจะมีการแตงตั้งขาราชการในการทํางานเพื่อสนองนโยบายของตนโดยขาราชการดังกลาวจะหมดวาระ
ไปพรอมกับนักการเมืองคนดังกลาว ตอมาไดพัฒนาสูระบบคุณธรรมเพื่อแยกการทํางานระหวางใหขาราชการ     
กับนักการเมืองเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเปนธรรมในการทํางาน 

 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 

 

ขาราชการตองไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงไมแสดงความรูสึกฝกใฝฝายการเมืองตอประชาชนที่ตนสามารถ        
มีอิทธิพลเหนี่ยวนําทางความคิดได 

 
3.  การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง 
      ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 

 

ผลกระทบจากการแทรกแซงทางการเมืองมีทั้งแงบวกและแงลบ โดยกรณีที่ขาราชการสามารถสนอง
นโยบายของนักการเมืองไดอยางเต็มที่ก็จะทําใหไดรับความเจริญกาวหนาในยุคสมัยที่นักการเมืองคนดังกลาว       
ยังเรืองอํานาจ  ในทางตรงกันขามหากไมสามารถสนองนโยบายไดตามที่นักการเมืองคาดหวัง ขาราชการ             
คนดังกลาวอาจโดนกลั่นแกลงโดยการโยกยายตําแหนงและไมกาวหนาในยุคสมัยที่นักการเมืองคนดังกลาวเรือง
อํานาจ 

เนื่องจากตัวทานวิลาสมีภูมิหลังการรับขาราชการในตําแหนงอาจารยของมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซ่ึงทั้งสองหนวยงานมักไมคอยถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง จึงทําใหไมมี
ประสบการณโดนแทรกแซง อยางไรก็ตามหากถูกแทรกแซงการทํางานอาจใชวิธีรับคําสั่งแตไมดําเนินการ          
หรือดําเนินการใหชาเทาที่จะทําได 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม        22 



 

 

4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการควร 
     ทําอยางไร 

1. การแตงตั้งโยกยายควรใชระบบคุณธรรมและไมใหนักการเมืองมีสวนเกี่ยวของในการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการประจํา 

2. วางระบบการเพื่อประสิทธิภาพใหกับตัวขาราชการเพื่อใหมีความรูความสามารถเหมาะสม เพียงพอ    
ในการทํางานสนองนโยบายของฝายการเมือง นอกจากนี้ยังอาจเปดรับขาราชการระดับสูงจากภายนอกได 
(Lateral entry) แตตองมีวิธีการคัดสรรที่โปรงใส เปนธรรม เพื่อพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวมีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับของคนในองคกรนั้นๆ ดวย 

3. สรางจิตสํานึกของขาราชการใหมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 
 

5.  มาตรการเรงดวน ในวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งในป 2550 ควรเปนอยางไร 
เนื่องจากรัฐบาลชุดปจจุบันมิใชเปนนักการเมืองอาชีพตามระบบการเลือกตั้งปกติ รวมถึงไมมีสวนได     

สวนเสียกับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง ทําใหขาราชการประจําไมถูกการแทรกแซงจากภายนอก  เวนแต                 
ตัวขาราชการจะมีจิตใจเอนเอียงจากภายในตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นขาราชการประจําจึงเพียงแคปฏิบัติหนาที่ของตน
ไปตามปกติก็เพียงพอแลว 

 
 

ผูสัมภาษณและสรุป โดย  
นายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช 
น.ส.ไปรยา จูวัฒนสําราญ 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550  เวลา 9.00 – 10.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสะอาน 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 

1.  นิยามและแนวคิดเรื่องความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทานหมายถงึอะไร 
ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ หมายความวา การปฏิบัติหรือการวางตนในกิจกรรม

ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองในสถานะของประชาชน  และตองจํากัดขอบเขตใหอยูในกรอบของกฎหมาย            
ในสถานะของขาราชการที่กําหนดใหตองวางตนเปนกลางทางการเมือง ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันมิใหขาราชการ        
ตกเปนเครื่องมือหรือเปนผูใชอํานาจหนาที่ราชการของตนเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคล กลุมบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย อันจะเปนผลใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
1)  ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ราชการของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต 
2)  ไมอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุน บุคคล         

กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
3)  ไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือ      

ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงผูอ่ืนใหกระทําการในลักษณะ
เดียวกัน 

4)  ปฏิบัติตนตามแนวทางตามที่ผูบังคับบัญชากําหนด เชน ตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือนฯ ประกาศกระทรวง เปนตน 

3.  การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการอยางไรบาง และจะมี
แนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 

การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ     
อยางยิ่ง คือ ทําใหระบบคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีลมเหลว การบริหารราชการแผนดิน
เปนไปโดยไมถูกตองชอบธรรม  และไมเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ขาราชการประจําตกเปนเครื่องมือของ
ฝายการเมือง  ประชาชนไมไดรับความเปนธรรม  และเปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนตน  แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมคือ ตองมีกฎหมาย              
หรือกฎเกณฑในการควบคุมเรื่องดังกลาวที่ชัดเจนและเปนธรรม 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
 

เปลี่ยนแปลงรุนใหม        24 



 

 

4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ ควรทํา
อยางไร 

 แผนระยะยาวในเรื่องนี้ คือ  
1) ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชนและขาราชการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองและเกิดการ
ตรวจสอบโดยประชาชน เชน การกําหนดเรื่องนี้ไวในหลักสูตรการศึกษา 

2) สรางจิตสํานึกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทัง้
ขาราชการใหเปนผูมีจิตวิญญาณของความเปนประชาธิปไตย เห็นคุณคาความสําคัญพรอมที่จะ
ปกปองรักษาไว และสามารถนําไปปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต โดยใหมีกิจกรรมในเรื่องดังกลาวใน   
ทุกระดับอายุ องคกรและหนวยงาน 

3) ปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับ        
ความเปนจริง เปนธรรม และใชปฏิบัติกับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ทุกหนวยงานและ          
ทุกองคกร 

5.  มาตรการเรงดวนในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
มาตรการในเรื่องดังกลาวในสวนของขาราชการประจํา ทั้งขาราชการพลเรือนและขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติไวอยางเหมาะสมแลว 
 
 
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 

 
1.  การเลือกตั้งเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผูที่

มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงจําเปนที่ตองดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความโปรงใส     
และเปนธรรม ขาราชการประจําทั้งที่เปนขาราชการพลเรือนและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากและเปนผูมีสวนอยางตัวแปรสําคัญที่ทําใหการเลือกตั้งสําเร็จลงดวยดี จึงตองทําหนาที่
ดวยความเปนกลาง  ดังนั้น  กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภท จึงกําหนดให
ขาราชการวางตัวเปนกลางทางการเมืองเพื่อมิใหขาราชการประจําใชอํานาจหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ    
ไปในทางที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด อันจะทําใหเสียความเที่ยงธรรม
ดังนี้  

 
1.1 สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดวา “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง
สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
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วางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไม
อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล  หรือ  
พรรคการเมืองใด” และกําหนดโทษสําหรับการฝ าฝนขอห ามดังกล าวไว ในมาตรา  93  วรรค  2                      
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันวา “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน  หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม  สนับสนุน  หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน 
การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้เปนความผิดวินัยอยางรายแรง” 

 
1.2 สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 กําหนดวา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาท
ทางการเมืองของขาราชการดวย”  

 
การกําหนดใหขาราชการประจําวางตนเปนกลางทางการเมือง ก็เนื่องจากขาราชการประจําเปน

กลไกของรัฐที่จะทําใหการดําเนินการของฝายปกครองหรือฝายบริหารสามารถขับเคลื่อนไปไดจนบรรลุผล    
แตเนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของขาราชการประจําหากไมเปนกลางจะเอื้อประโยชนตอบุคคล 
กลุมบุคคลหรือพรรคการเมืองฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้งอาจทําใหฝายการเมืองที่บริหารประเทศอยูในขณะนั้น   
ใชอํานาจและอิทธิพลโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชนหรือสนับสนุนฝายตนและทําลายฝายตรงขามโดยใช
ขาราชการประจําเปนเครื่องมืออันจะทําใหกระบวนการในการเลือกตั้งไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของ
ประชาชน และการเลือกตั้งนั้นไมเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้นเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความ-
เปนธรรม  โปรงใส  และขาราชการประจําสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการประจําตอเนื่องไปไดไมวา               
พรรคการเมืองเขามาบริหารประเทศ จึงตองกําหนดใหขาราชการวางตนเปนกลางทางการเมือง ทั้งนี้เปนไปตาม
หลัก Political Neutrality ในระบบคุณธรรม (Merit system)  

 
การวางตนเปนกลางทางการเมืองนั้น หมายถึงเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชนเทานั้น ที่ใหขาราชการประจําวางตนเปนกลาง เชน ในการปฏิบัติหนาที่
ราชการจะอํานวยประโยชนใหแกพรรคการเมืองใดเปนพิเศษกวาพรรคการเมืองอ่ืน หรือกวาบุคคลทั่วไปมิได 
หรือจะชักชวนใหประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะก็ทําไมได สวนในทาง
สวนตัวขาราชการผูใดจะนิยมพรรคการเมืองพรรคใดหรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ไดไมตองหาม คงหาม
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แตการเปนกรรมการพรรคการเมืองและเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ซ่ึงกําหนดไวเปนคุณสมบัติที่ตองหาม
เทานั้น 

 
ในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายกําหนดไวเปนการชัดเจนวาตอง

ไมอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคลและพรรค
การเมืองใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตในการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งการสงเสริม 
สนับสนุนหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง สําหรับ
ขาราชการพลเรือนไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีวาดวยมารยาท            
ทางการเมืองของขาราชการพลเรือน และเนื่องจากเปนมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงใชกับขาราชการพลเรือน
ทุกประเภท 

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 81 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 38 กําหนดเชนเดียวกันวา ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ  และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 83 ไดมีบทบัญญัติไว
เชนเดียวกัน แตไดเพิ่มขอความวา “...และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น”  เจตนา
โดยนัยของกฎหมายดังกลาวตองการใหขาราชการทุกประเภทมีหนาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีจิตวิญญาณของความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงมิใชวากระทําตามรูปแบบที่ปรากฏ
ภายนอก โดยใหมีการเลือกตั้งเทานั้น แตตองเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการของการปกครองในระบอบ
ดังกลาวโดยเฉพาะในการเลือกตั้ง ใหเปนไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม ไมใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงที่ดํารงอยู   
เพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลหรือฝายใด อันจะทําใหเกิดเสียความเที่ยงธรรม แตตองคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ 

 
3. คณะรัฐมนตรี องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทและสวน

ราชการไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อใหขาราชการตระหนักถึงหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหเปนไปอยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว เชนการกําชับใหขาราชการวางตน
เปนกลางทางการเมือง การรณรงคในการใชสิทธิเลือกตั้งและตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง การสรางโอกาสและ
การอํานวยความสะดวกใหขาราชการและประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการตั้งศูนยเฉพาะกิจ เพื่อ
อํานวยการและประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง (ดังเอกสารที่แนบ) มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติและ
ระเบียบกฎหมาย และประกาศของหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ ยังคงมีผลใชบังคับใหขาราชการ    
ถือปฏิบัติโดยไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบนัและรฐัธรรมนญูฉบบัใหมแลว 
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  ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง       
พ.ศ. 2550 ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อใหขาราชการ
พลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทที่สังกัดหรืออยูในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง  และไดจัดตั้งศูนยอํานวยการและประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งกระทรวงศึกษาธิการ                  
เพื่อดําเนินการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ         
มีประสิทธิภาพ 
 
  สําหรับในประเด็นขอเสนอแนะนั้น  เห็นวากิจกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้งกิจกรรมอื่นของ             
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนภารกิจสําคัญของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐทุกคน ตองเขามา     
มีสวนรวม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพขององครวมทั้งระบบ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น   
ที่มิใชขาราชการประจํา เชน ขาราชการการเมือง เจาหนาที่ขององคกรอิสระ รวมทั้งทหาร จําเปนตองวางตน
เปนกลางทางการเมืองดวย ในประการตอมาการใชกฎหมายเปนเครื่องมือโดยการกําหนดหลักเกณฑและ     
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตองตั้งอยูบนหลักนิติธรรม หรือหลักความชอบดวยกฎหมายและหลัก
ความชอบดวยเหตุผล เพื่อใหเกิดแนวทางที่เปนธรรม และสามารถประสานความสามัคคีของประชาชนทุกคน
ในชาติบานเมืองได 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 

1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

  ขาราชการในกรณีนี้ หมายถึง Permanent Official   ดังนั้นตองปฎิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของตน ตองทํางานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น (Of  The Day) อยางเต็มความสามารถ 
เมื่อรัฐบาลเขามาบริหารประเทศจะมีการเสนอนโยบายตอรัฐสภา ถารัฐสภายอมรับแลว ขาราชการมีหนาที่        
ที่จะแปลงนโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติ เปนแผนตางๆ ขาราชการตองปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ  เนื่องจาก
ขาราชการแตละคนมีขอบเขตมี Job Description  ของตนเองก็ตองทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด การเปนกลาง
ทางการเมืองตองเปนกลางตลอด เปนการทํางานที่ตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก 
ภายใตกรอบของกฎหมายและนโยบายของรัฐในแตละขณะ  
 

ความคิดเห็นทางการเมืองของขาราชการ ขาราชการแตละคนมีความคิดเห็นและความเชื่อของ
ตนเองเกี่ยวกับแนวทางทางการเมืองที่แตกตางกันไป แตในฐานะขาราชการประจําตองมีการระวังอยูตลอดเวลาวา 
ตองมีการแยกความคิดเห็นทางการเมืองอันเปนความคิดเห็นสวนตัวออกจากการปฏิบัติหนาที่ใหได ซ่ึงการ     
จะวางตัวเปนกลางนั้นไมจําเปนตองหมายถึงเพียงการเปนกลางทางการเมืองแตตองหมายถึงการเปนกลาง       
ในการปฏิบัติหนาที่ดวย  ก็จะคลายกับความคิดชอบหรือไมชอบเปนการสวนตัว  ตัวอยางเชน  ประชาชน        
มาติดตอราชการที่อาจมีบุคลิกภาพหรือคําพูดที่เราไมชอบ หรืออาจเปนคนที่เราไมชอบโดยสวนตัวมากอน     
แตเมื่อปฏิบัติหนาที่ก็ตองแยกความคิดเหลานั้นออกไปกอน เปรียบเสมือนกับการทํางานแบบ Objectively    
ตองปฏิบัติตามเนื้อผาแท ๆ ดังนั้น ถาพูดถึงขาราชการในเรื่องความเปนกลางก็ตองเปนกลางในเรื่องของการ
ปฏิบัติตัวกับผูมาติดตอ หรือเร่ืองงานตางๆ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ก็ตองพยายามแยกเรื่องงาน      
กับเรื่องสวนตัวออกจากความมีเหตุมีผลของงาน ในการปฏิบัติงานไมสมควรอยางยิ่งในการนําความเห็น
สวนตัวมามีผลตอการทํางาน ในเรื่องของความเปนกลางของขาราชการ จึงไมไดหมายถึงในเรื่องของการ      
เปนกลางทางการเมืองเพียงอยางเดียว แตตองหมายถึงในเรื่องของการปฏิบัติหนาที่ประจําดวย  ถาขาราชการ
เขาใจในบทบาทหนาที่  และความเปนเหตุเปนผลในการทํางาน ขาราชการผูนั้นก็จะสามารถวางตัวเปนกลาง   
ไดงายที่สุด  โดยสรุป ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ คือตองแยกความคิดเห็นทางการเมืองอันเปน

ความคิดเห็นสวนตัวออกจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีตางๆ 
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 2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 

 

  ความคิดทางการเมือง ของบุคคลมักจะไปมีผลเกี่ยวเนื่อง (Associate)  กับแนวความคิดของ     
พรรคการเมือง ดังนั้นความเปนกลางทางการเมืองขาราชการก็ตองวางตัวตามแนวที่ไดเนนย้ําไปแลว การปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนเรื่องแนๆ ที่ตองมีการเมืองคุมอยูเปนรัฐบาล Of the Day แตละขณะ ความเปนกลางก็คือ      
ถารัฐบาลที่อยูในขณะนี้เปนพรรคที่เราชื่นชอบเราก็ทํางานสนองตอบอยางดียิ่ง แตถาเปนพรรคที่เราไมชอบแลว
เราทํางานใหไมดี มีความลาชา ไมตอบสนองนโยบาย เร่ืองเหลานี้ ทําไมได  
 
  การวางตัวเปนกลางของขาราชการขอแบงเปน 2 เรื่องใหญคือ ในเรื่องที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม โดยขอเนนย้ําในเรื่องที่เปนรูปธรรมเนื่องจากมีความชัดเจนจับตองได  วัดได มองเห็นชัดเจน ซ่ึงตอง
ไปสอดคลองกับระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2499  
เชน  การไมวิพากษวิจารณการกระทําของนโยบายใหปรากฏแกประชาชน เปนมารยาท เปนรูปธรรม ดังนั้น
ขาราชการก็จะไมวิพากษวิจารณการทํางานของ รัฐบาล Of the day  แตถาเปนการถกเถียง ( Debate)                 
ในกระบวนการทํางาน เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ แตตองอยูในขอบเขตภายในองคกร ไมออกไปสู
ภายนอก ถาทําอยางนี้ถือวาเปนเรื่องผิดมารยาท  ไมใชแตภาคการเมือง แมแตการวิพากษวิจารณการทํางาน    
การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา หลังจากมีขอสรุปในที่ประชุม แตความคิดเห็นของคนนั้นไมไดรับการยอมรับ 
การออกมาพูด  หรือวิจารณตอ  ก็ถือวาเปนเรื่องที่ผิดมารยาท  
 
  หลักปฏิบัติของขาราชการกับการเปนกลางทางการเมือง ก็เนนในสิ่งที่เปนรูปธรรมตามระเบียบ
สํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2499 ที่มีอยูแลว  
     

3.  การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง      
ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 

 

  บทบาทหลักของราชการ คือ การรับนโยบายของรัฐบาลและนํานโยบายนั้น ไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงการทํางานก็มักมีปจจัยทางการเมืองมามีผลตอการทํางาน แตถาขาราชการยึดมั่นอยูใน
ระเบียบวินัย และกติกาของทางราชการก็จะสามารถรักษาความเปนกลางได การแทรกแซงทางการเมืองมักมา
ในลักษณะของการสั่งการอยางไมเปนลายลักษณอักษร ขาราชการตองคํานึงวาสิ่งเหลานั้น ที่ส่ังมาเปนการ
ปฏิบัติที่เกินขอบเขตอํานาจหนาที่หรือไม หรือเปนการปฏิบัติที่ขัดตอกฎกติกา หรือไมถาพิจารณาแลวพบวา
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ไมควรทํา  ความผิดแบงระดับ (Degree) ออกเปน 1. ผิดตอกฎหมาย      
2. ผิดกฎระเบียบ  3. ผิดตามจารีตประเพณี และมารยาท  ขาราชการตองวิเคราะหวามาในแนวไหน  ถาผิด
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กฎหมายทําไมไดอยูแลว  ถามีกฎกติกาบังคับอยูก็ไมควรทําอยูแลว การแทรกแซงจึงมักมาแทรกแซงในขอ 3 
คือในเรื่องของการผิดจารีตประเพณี ดังนั้นขาราชการที่ยึดมั่นและเขาใจในกฎหมาย ระเบียบและธรรมเนียม
ปฏิบัติก็ทําใหปองกันการแทรกแซงได  
 

4. แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการควรทํา
อยางไร 
 

  เร่ืองการวางตัวเปนกลางเปนเรื่องที่ตองทํารวมกันระหวางพรรคการเมืองและขาราชการ  การสราง
กระแสเรื่องการวางตัวเปนกลางทางการเมืองเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เปนหลักที่ขาราชการตองทํา                  
แตนักการเมือง และพรรคการเมืองก็นาจะมีกฎ หลักเกณฑ เชนกัน เนื่องจากพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งมีความ
ตองการที่จะมาเปนผูบริหารประเทศทั้งสิ้น ถาตองการใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามนโยบายของ
พรรคการเมือง จําเปนตองอาศัยกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  มีความเปนกลาง  ขาราชการก็ถือเปนกลไก
สําคัญในการที่จะนํานโยบายตางๆ ไปดําเนินการ ถามีการทําใหกลไกไมมีประสิทธิภาพ การเขามาบริหาร
ประเทศก็จะไมมีประสิทธิภาพดวย ดั้งนั้น ถานักการเมืองทุกพรรคชวยกันดูแลใหขาราชการสามารถวางตัวเปน
กลางอยางเครงครัด ก็จะเกิดประโยชนตอพรรคการเมืองทุกพรรคเปนอยางมาก 
  ในระยะยาวคานิยมของการใหขาราชการวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด เปนคานิยมที่ทุกฝายพอใจ   
ส่ือมวลชนชวยวางตัวเปนกลางดวย พรรคการเมืองไมวาใครเปนรัฐบาลจะไมใชโอกาสในความไดเปรียบของ
ตัวเองในการไปแทรกแซงการทํางานของขาราชการ ไมเขาไปขู ซ่ึงอาจทําใหขาราชการบางสวนกลัว หรือ
หวั่นไหว ซ่ึงถาแกไดนาจะทําใหความหวั่นไหวของขาราชการดีขึ้นมีความเปนกลางมากขึ้น  
 

5. มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 

  สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้รัฐบาลไมไดมีผลประโยชนใดกับการเลือกตั้งในครั้งตอไป ดังนั้น 
ความรูสึกในการเขาขางฝายใดฝายหนึ่งจึงไมมี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการรณรงคใหขาราชการ
เครงครัดในการวางตัวเปนกลาง เปนส่ิงสําคัญและเปนแนวปฏิบัติสําหรับพรรคการเมืองตอไป  ในปนี้รัฐบาล
จึงพยายาม รณรงคสรางความเขาใจ และการตระหนักถึงความสําคัญของการวางตัวเปนกลางของขาราชการ    
ใหเกิดขึ้น  ในระยะยาวหวังจะเห็นคานิยมวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย เปนวัฒนธรรมที่สูอยูในกติกา         
มีเหตุมีผล มีเกียรติ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  
  ขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายปกครอง นอกจากจะวางตัวเปนกลางแลวก็ตองมีการชวยกัน
สอดสองดูแล ใหไมมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
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ประเด็นคําถามเพิ่มเติม 
 

ถาเลิกงานแลวขาราชการอยากออกไปชวยพรรคการเมืองหาเสียงจะสามารถทําไดไหม  
  
 ไมไดแนนอนถือเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม เพราะขาราชการถือเปนขาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง       
จะมาอางวานอกเวลาไปหาเสียงไมไดเพราะเปนการแสดงความไมเปนกลาง การมารับราชการคือการสัญญา   
กับประชาชนวาจะปฏิบัติหนาที่เปนกลาง ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการตองคํานึงถึงเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการตองเปนสิ่งจําเปน เงินเดือนที่จายใหกับขาราชการเปนการจายเหมาในเวลา
ทั้งหมด ดังนั้น การที่ขาราชการไปหาเสียงใหกับพรรคการเมืองแมนอกเวลางานก็ถือเปนความไมเปนกลางดวย  
ขาราชการตองระวังตัวโดยเฉพาะขาราชการชั้นผูใหญ เปนเรื่องที่ตองระมัดระวังการวางตัวเปนอยางยิ่ง          
แตถาเปนขาราชการชั้นผูนอยอาจจะพูดในวงแคบมีผลกระทบนอย  แตถาเปนขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่   
ตองมีหลักในการวางตัวใหชัดเจนถือเปนเรื่องของมารยาท 

 
ในเรื่องของ ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2499    ขอ 2 คําวาความเปนสวนตัวตองมีการวางบทบาทใหชัดเจน ความเปนขาราชการมีความเปนสวนตัว     
อยูตรงไหนตองกําหนด (Define) ใหชัดเจน ความเปนสวนตัวมีหลายแบบ เชนการเขานั่งรวมสัมมนา การเชิญ
เปนวิทยากรทางวิชาการ เปนเรื่องที่ขาราชการระดับสูงตองพิจารณาอยางมาก ความเปนกลางอยูที่คนมอง 
จริยธรรมคือแนวคิด แนวปฏิบัติ ขาราชการตองวางตัวอยางไรใหประชาชนมีความมั่นใจ ในการวางตัว          
เปนกลาง ไมอยางนั้นอาจเปนการลมเหลวในการวางตัวของบุคคลนั้น  
 
 

ตองปรับเปล่ียน ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2499 
หรือไมอยางไร  

 
เพื่อความเหมาะสม  ตองเอาแนว กกต.  มติ ครม.  มารวมในการพิจารณาดวย  แตระเบียบสํานัก-

คณะรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2499 ก็ยังไมเสียหายอาจมีการปรับ      
แกภาษาเพียงนิดหนอยเพื่อใหเขากับสมัยมากขึ้น ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยมารยาททางการเมืองของ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2499 มีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมอยูแลว Degree ของความเปนกลาง                  
มีความสัมพันธตอตําแหนงและหวงเวลาความเขมขนของการเมืองในขณะนั้น  
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม        32 



 

 

ทานเคยโดนแทรกแซงจากภาคการเมืองในการปฏิบัติราชการบางไหม  
 
ไมคอยมี เนื่องจากมีการวางตัวที่ชัดเจนอยูตลอดเวลา และแกปญหาโดยการรายงานหรือปฏิบัติงาน

ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยตรงเทานั้น คนที่ไมใชผูบังคับบัญชาก็ไมสนใจ เร่ืองไหนทําไมไดก็บอกวา
ไมได  

 

มุมมองของคุณหญิงตอระบบราชการคือ มองวาขาราชการเปนเครื่องมือในการทํางานไมมีอารมณ
ความรูสึก สตารทปุบสามารถทํางานไดเลย เปนเครื่องจักร Government Machinery จําเปนตองมีความเปน
ปกแผน ตอง reliable ตอง No feeling จึงสามารถปฏิบัติหนาที่ของมันไดโดยตรง 

 
สัมภาษณและสรุป โดย 
นายเอกพงษ ศิริพันธ 

น.ส. ไปรยา จูวัฒนสําราญ 
น.ส .สุพรรษา เบญจเทพานันท 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายสีมา  สีมานันท 

อดีตเลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 

 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 

 
ถาใหผมมองก็ คือ Action การประพฤติปฏิบัติจะวางตัวอยางไร ที่ตองหามเลยก็มีกฎหมายบอกไว 

เชน คุณเปนผูจัดการ หรือกรรมการพรรคไมไดอยูแลว แตในฐานะที่ขาราชการเปนประชาชนคนหนึ่งก็มีสิทธิ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองได ชอบนโยบายพรรคนั้น พรรคนี้ไดอันนี้เปนขอบเขตของกฎหมาย แตความชอบ
หรือไมชอบตองคํานึงถึงหมวกอีกใบหนึ่งที่เราเปนขาราชการ จะกระโดดขึ้นไปหาเสียง หรือวาวิพากษวิจารณ
ไมวาทางชอบหรือไมชอบของพรรคใดพรรคหนึ่งอยางเปดเผย ก็เหมือนพวกที่อยูในเครื่องแบบตุลาการ           
ก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่จะไมทํา ไมพูดอะไรที่ไมควร เร่ืองความเปนกลางของขาราชการก็เปนจรรยาบรรณวา   
ควรหรือไมควร 

 
บางคนเคยพูดวา ผมไมไดใสเครื่องแบบก็กระโดดขึ้นเวทีปราศรัยชวยเคาหาเสียงพรรคที่เราสังกัดอยู 

ซ่ึงเปนการทํางานนอกเวลาราชการ ผมวาไมเหมาะไมควร ผมวาไมวาจะใสเครื่องแบบอยูหรือนอนหลับอยู       
ก็ยังคงสถานะเปนขาราชการ ยิ่งตําแหนงยิ่งสูงยิ่งไมเหมาะ เชน อธิบดี รองอธิบดี หรือหัวหนาหนวยงาน
ราชการตางๆ เปนเรื่องที่ตองยิ่งระมัดระวัง เพราะบางตําแหนงมีผูคนอยูขางใตเยอะ เชน ฝายปกครองที่ตอง
ทํางานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงคนกลุมนี้ปกครองลูกบานอยู คนกลุมนี้ก็อาจจะใชสายการบังคับบัญชา     
ไปในทางที่ผิดได ใชการใหคุณใหโทษไปในทางที่ผิด  

 
ผมอยากใหขอคิดแนวทางวา ขาราชการเปนคนที่อยูในระบบราชการ ตองคิดอยางเปนระบบ     

ตองเปน Intellectual ตองคิดอยางปญญาชน เพราะฉะนั้นการจะไปเลือกตั้งก็ตองคิดอยางปญญาชน ไมใชวา  
จะไปเลือกคนนี้ แตอธิบายไมไดวาทําไมถึงเลือก ผมอยากจะ Hint หลักในการเลือกผูบริหารก็คือ  

1) มองนโยบาย ตองเปนนโยบายที่จะนําพาประเทศไปไดจริง นําพาประเทศไปแขงขันไดในเวที
โลก เพราะความเปนประชาธิปไตย ความเปนชาติ เปนประเทศไมแขงก็เหมือนแขงกันอยูในตัว ตองดู
นโยบายจะนําพาประเทศไหม Growth ไหม และนโยบายนั้น visible ไหม เปนไปไดไหม เวลารับฟง
นโยบายก็ตองคิดและขาราชการควรจะใชความเปน intellectual ตองชี้นําสังคมหรือคนรอบขาง              
อยางลูกหลานไดวาควรจะคิดอยางเปนเหตุผลอยางไร 
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2) มองหัวหนาทีม ซ่ึงผมจะใหหลักในการเลือกคนที่จะมาเปนผูนําบานเมืองตองดูที่ ICE หรือ
ประกอบดวย 3 สวน นั่นคือ  

 Integrity  
 Competency และ  
 Engagement  

คือ ตองมีมโนสุจริต มีความมุงมั่น และมีความรู แตวา Competencies without integrity is 
nothing เพราะฉะนั้นถาคะแนนไมผานดานที่วาดวยคุณธรรมหรือมโนสุจริต วางายๆวา ถาเลือกคนนี้เขามาแลว
จะไม clean แนนอน หรือมีแววไมดี มีประวัติไมดี ก็ไมตองไปเลือก 

3) ผูคนท่ีจะประกอบเปนทีมงานของพรรค ตองดูความครบเครื่องมีฝายเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
สังคม ใชหลักเหมือน ICE 

 

ขาราชการตองคิด และบอกคนรอบขางใหคิด อยาหลับตา อยาตามืดตามัววาคนนี้ญาติกัน คนนี้

เด็กคนนั้น คนนั้นฝากมานะ ไมเชนนั้นระบบประชาธิปไตยก็จะเคล่ือนตัวชาอยางที่เปนมาในอดีต 
 

2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

คุณสมบัติของขาราชการตองสนับสนุนและเปนผู เ ล่ือมใสในระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ขาราชการตองเปนตนแบบของสังคม ดังนั้นการที่จะ
สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย นั้นตองเปนตัวอยางที่ดี ตองไมนอนหลับทับสิทธิ์ การที่ขาราชการ
คนหนึ่งไมนอนหลับทับสิทธิก็รวมไปถึงคนในครอบครัวดวย  

 
หลักของความเปนขาราชการนั้น  มีหลักคุณธรรม (Merit system) อธิบายไดวามีหลักความ     

เสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพ และหลักความเปนกลางทางการเมือง (Political 
neutrality) ขาราชการตอง non partition ไมเขาใครออกใคร ไมฝกใฝฝายใด ใครมาเปน political master         
เปนนายทางการเมือง ซ่ึงไดรับมอบหมายมาจากประชาชน ขาราชการตองปฏิบัติตามนโยบายเพราะถือวา      
เคาไดรับมอบหมายมาจากประชาชนเปนผูมีอํานาจทางกฎหมายในการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา 
กําหนดนโยบาย  วางทิศทางของประเทศ 

 
ถาจะให Comment ก็จะบอกวา ในสังคมไทยยังไมเขาใจถึงหลักการนี้นัก ซ่ึงอาจเปนเพราะ

สังคมไทยเปนแบบสังคมพรรคพวก เนื่องจากสังคมไทยยังมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ระบบความสัมพันธ    
เลยทําใหคนที่เปนฝายการเมืองที่ทําหนาที่ปกครองประเทศจะจัดทีมจัดพรรคพวกของตนเองเขามาแทน
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คนทํางานกลุมเดิม ทําใหขาราชการรูสึกไปโดยปริยายวาคนใหมที่เขามาเปนพรรคเปนพวกของนักการเมือง
เหลานั้นทําใหขาราชการเริ่มไมดํารงตัวเปนกลาง ซ่ึงเปนที่มาของคําวา ขาราชการเปนจิ้งจกเปลี่ยนสี แตจริง ๆ แลว
ขาราชการก็ตองเปนเชนนั้นจริงๆ เพราะขาราชการตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
 

3. การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 

อันนี้หวัง Spirit ทางประชาธิปไตย คนที่มีอํานาจในการจัดเลือกตั้งบอกวาตองคุมตํารวจ ทหาร 
ปกครองใหได อันนี้เราหวังความมีคุณธรรมวาเคาจะมีจิตวิญญาณแหงคุณธรรม เราหวังวาคนที่เปนนาย หรือ
เปนผูบังคับบัญชาจะปลอยใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระทางความคิด 

ขาราชการตองมีเกียรติและศักดิ์ศรี เมื่อถูกสั่งในสิ่งที่ไมถูกไมตอง ผมก็เคยมีประสบการณแบบนี้มา 
ผมวาเราตองกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ตองใชวิจารณญาณจากเหตุและผล อยาสยบตออํานาจเหนือความคดิ 
อยาไปขึ้นกับเคาซะ 100% ตองใชสมองคิดดวย ซ่ึงปจจุบันเราไดบรรจุคํานี้อยูใน ราง พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนแลว 
 
4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
      ควรทําอยางไร 

เร่ืองนี้ไมใช Classroom training มันตองปลูกฝง มันไมใชปญหาของขาราชการ ผมวาตองเร่ิม
ปลูกฝงตั้งแตครอบครัว ในโรงเรียน สมัยกอนจะมีวิชาหนาที่พลเมืองที่ดี สมบัติผูดี แตวิชาเรียนเดี๋ยวนี้ไมได 
focus ตรงนี้ มันกระจายไปอยูในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต (สปช.) การใชชีวิตซะมากกวา 
 
5.   มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 

แบบไทยๆ ก็ตอง Regulate คนไทยชอบ template ตองมีแบบใหเดินตาม เวลาจะสั่งการทีก็ตอง
เปนขอๆ หรือมีฟอรมใหกรอก ซ่ึงเปนวิธีการที่ไดผล ชาติที่เจริญเคารูจักคิดเองได ไมตองใหส่ัง 
 

Highlight ของผมอยูท่ีขาราชการตองรูจักคิด อยูในระบบราชการก็ตองคิดอยางเปนระบบ 
 

สัมภาษณและสรุป โดย 
น.ส. ไปรยา จูวัฒนสําราญ 

     น.ส .สุภาวดี พรอมพงษา 
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00 – 09.30 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายปรีชา  วัชราภัย 

เลขาธิการ ก.พ.  

********************************** 
 
หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

ทานเลขาธิการ ก.พ. (นายปรีชา วัชราภัย) ใหความเห็นวา “ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีวาดวย
มารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2499”  ที่ลงนามโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้ง 11 ขอ      
ยังใชไดดีอยูยังไมจําเปนตองปรับปรุงกฎ ระเบียบแตอยางใด เพียงแตขอใหทําใหครบทุกขอก็ถือวาเคลียร 
(Clear) แลว 
 

ในฐานะที่ขาราชการก็เปนประชาชนคนหนึ่งภายใตรัฐธรรมนูญ ก็มีสิทธิ เสรีภาพเหมือนปุถุชน
ทั่วไป ตามระเบียบฯ ก็บอกวาในทางปฏิบัติขาราชการจะนิยมหรือเปนสมาชิกพรรคใดๆ ที่ตั้งโดยชอบ         
ดวยกฎหมายได แตในทางที่เกี่ยวกับประชาชนหรือหนาที่ราชการตองปฏิบัติดวยความเปนกลาง ไมทําการฝาฝน
วินัย ไมดํารงตําแหนงในพรรค ไมมาแจกใบปลิวในสํานักงาน แตจะไปแจกตามถนนหนทางนอกเวลาราชการ
ก็สามารถทําได ไปรวมงานประทวงได แตจะขึ้นไปยืนดารัฐบาลบนเวทีไมไดเพราะขาราชการตองทําตาม
นโยบายรัฐบาล ขาราชการจะประดับเครื่องแบบพรรคการเมืองเขามาในสถานที่ราชการไมได รวมถึงบังคับให
ผูใตบังคับบัญชาหรือประชาชนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งก็ไมได หรือตองไมขอรองบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหอุทิศ
เงินเพื่อพรรคการเมือง 

  
การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง    
ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
 

ขาราชการมีวินัย แตนักการเมืองไมคอยจะมีวินัยทั้งๆที่ก็มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการฝายการเมือง 16 ขอตามที่ทานชวน หลีกภัยลงนามไวเมื่อป 2543 ฉะนั้น เราตองมาวากัน        
ตามกติกา ไมวาจะโดนนักการเมืองแทรกแซงในการทํางานอยางไรก็ตาม เชน ถูกสั่งใหโยกยาย ก็ตองมาดู
กติกาวาจริง ๆ แลวกฎเคาบอกวาใหโยกยายทุก ๆ 3 ป หรือ 4 ป แตนี่มายายชวงเลือกตั้ง มันทําไมไดเพราะ
กติกาของกกต.กําหนดไวเชนกันวาหามโยกยายขาราชการกอนชวงเลือกตั้งในระยะที่กําหนด 
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หากขาราชการถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง และเห็นวาไมถูกตอง ก็ใหยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่เห็นวาไมถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงถาถูกฝายการเมือง หรือผูบังคับบัญชา
แทรกแซง ขาราชการก็สามารถเขียนหนังสือช้ีแจงเหตุผลไดวาสิ่งที่ทานสั่งไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 1 2 
3  4…. ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไมควรทํา แลวก็แจงใหเปนลายลักษณอักษรวาผิดกฎหมายเพราะเหตุใด คําสั่ง     
ที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ไมตองปฏิบัติ ใหคัดคานทําหนังสือไปวาทําไมไดเพราะมาตรานั้น มาตรานี้กําหนด
รายละเอียดไวเชนไร ถาหากยังถูกบีบบังคับจากฝายการเมืองอีก ขาราชการอาจทําตามที่ถูกบังคับได ซ่ึงเมื่อ    
ถูกสอบหรือเปนเรื่องขึ้นมา เราก็มีหนังสือเปนลายลักษณอักษรวาไดปฏิบัติหนาที่ราชการตามสมควรแลว 

 
สัมภาษณและสรุป โดย 

น.ส. ไปรยา จูวัฒนสําราญ 
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 18.30 – 19.00 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ ศาสตราจารย ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ 

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

เนื่องขาราชการนั้นมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไวเปนแนวทางในการประพฤติ และปฏิบัติงาน
ของตนเอง ดวยเหตุนี้ขาราชการจึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงการคํานึงถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการประกาศใชอยูแลว ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเปนกรอบใหราชการสามารถปฏิบัติตนอยางไมฝกใฝฝายใด 
วางตัวดวยความเปนกลาง ซ่ึงจะทําใหไมเกิดการระแวงสงสัยของฝายใดฝายหนึ่ง และจะเกิดการยอมรับ         
ในที่สุด 
 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

 ในประเด็นของหลักในการปฏิบัติตนของขาราชการในเรื่องความเปนกลางทางการเมืองนั้น      
เปนการยากที่จะมีใครมาวางกฎเกณฑได เนื่องจากเปนเรื่องของดุลยพินิจของผูปฏิบัติ และความคาดหวังของ
คนกลุมตาง ๆ ที่มีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) โดยตรง เชน ความคาดหวังของประชาชน นักการเมือง และ
กลุมคนกลุมตาง ๆ ในสังคม  ตัวอยางเชน ในบางกรณีขาราชการเองอาจประพฤติตนอยางเปนกลางที่สุดแลว   
ในดุลยพินิจของตน แตบุคคลอื่น ๆ อาจมองในมุมมองที่ตางกันวาเปนการประพฤติตนที่ไมเหมาะสม และไม
เปนกลางก็เปนได เนื่องจากสิ่งที่ปฏิบัติอาจจะผิดไปจากความคาดหวังของบุคคลเหลานั้น ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ    
ทําใหถูกโยกยายโดยไมมีเหตุผลได เพราะฉะนั้น การจะปฏิบัติตนอยางไรจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงวาการปฏิบัติ
นั้น ๆ ตองไมผิดไปจากความคาดหวังของกลุมคนที่กลาวมาขางตน ปญหาตาง ๆ จึงจะไมเกิดขึ้น  โดยเฉพาะ   
ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากเปนการตอสูระหวางกลุมคน 2 ขั้วที่การแขงขันยอมจะมีความรุนแรง   
อยางแนนอน 
 
3. การแทรกแซงทางการเมอืง มีผลกระทบตอการวางตวัเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง 
     ในการปฏบิัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
 

 ในประเด็นนี้ เปนเรื่องที่ใหญมากเนื่องจากการแทรกแซงทางการเมืองเกิดขึ้นเสมอ แมในยุคที่มี 
กกต. ก็ตาม เห็นไดจากรัฐธรรมนูญป 40 และ ป 50 ก็พยายามที่จะเขียนปองกันไมใหเกิดการแทรกแซง         
ทางการเมือง แตอยางไรก็ตามการแทรกแซงก็ยังคงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และหลายครั้งที่ความพยายามที่จะไม
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ทําใหเกิดการแทรกแซงทางการเมืองกลับทําใหเกิดขอจํากัดทางการบริหารขึ้นซึ่งสงผลใหการเลือกตั้งในครั้งนี้
ไมคอยเปนที่นาสนใจนักเพราะนักการเมืองคอนขางถูกจํากัดในการหาเสียงทางการเมืองมากกวาครั้งอื่น ๆ 
ดังนั้นเราจึงตองเขาใจวาการแทรกแซงทางการเมืองเปนเรื่องธรรมชาติที่ตองมี และเกิดขึ้น เพราะฝายหนึ่ง    
ยอมอยากจะเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งอยูเสมอ ตัวอยางของการแทรกแซงทางการเมือง เชน การที่นักการเมือง     
ไปทอดกฐินตามวัดตาง ๆ แทบทุกวันในจังหวัดอยุธยา เพื่อใหไดเสียงกอนการเลือกตั้ง เปนตน ดังนั้นแมวาจะ
มีการเขียนระเบียบเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติก็ตาม แตการจะนําไปดําเนินการใหเกิดขึ้นจริงก็ถือวา    
เปนอีกเรื่องหนึ่ง  

 
4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
     ควรทําอยางไร 
 

การจําเปนตองทําหนาที่ของตนเอง โดยรักษากฎระเบียบขอบังคับ ไมละเมิด และไมเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่งเด็ดขาดแมวาสวนตัวจะชอบก็ตาม ซ่ึงควรจะปฏิบัติตามขอบังคับตาง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อปองกัน
การถูกรองเรียนจากกลุมผลประโยชนตาง ๆ ดวย ตัวอยางในขณะนี้ เชน ในชวงนี้จะเห็นวามีขาวผูวาราชการ
จังหวัดส่ังยายขาราชการบางคนออกนอกพื้นที่เนื่องจากการวางตัวไมเปนกลางทางการเมือง เปนตน ส่ิงหนึ่ง     
ที่ควรคํานึงถึง คือ การไมใชกฎระเบียบขอบังคับเพื่อเขาขางตัวเองหรือชวยเหลือฝายอ่ืน ๆ โดยไมชอบธรรม 
 
5.  มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 

 มาตรการเรงดวนในการวางตัวเปนกลางของขาราชการในการเลือกตั้งในครั้งนี้คือ การทําอยางไร
ใหขาราชการแสดงตนอยางชัดเจนวาไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด พรอมที่จะปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับอยาง
ถูกตอง เชน ระเบียบตาง ๆ ของ กกต. เปนตน และถาพบ หรือมีเบาะแสของการทุจริต หรือความไมเปนกลาง
เกิดขึ้น อาจใชส่ือเปนตัวนําเสนอหรือเปดโปงการกระทําดังกลาว เพื่อใหเกิดการตรวจสอบของสาธารณชน   
เพื่อหาขอเท็จจริงตอไป 
 

สัมภาษณและสรุป โดย 
น.ส .สุภาวดี พรอมพงษา  

น.ส.ฐาปนีย เครื่องประดิษฐ 
นายเฉลิมพงศ ตั้งบริบูรณรัตน 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30 -14.30 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายกระจาง  พูลพิพัฒน  

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 
 การวางตัวเปนกลางของขาราชการ จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
สําหรับประเทศไทยที่เปนประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เราจึงตั้งสมมุติฐานของ
ตนเองวา เปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของขาราชการ    
จึงตองยึดถือประโยชนสูงสุดของชาติและประชาชนเปนสําคัญ โดยระลึกอยูเสมอวาการทํางานของตนนั้น    
ตองยึดถือกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนสําคัญ ไมไดทําเพื่อตอบสนองความตองการ    
หรือคําส่ังของนักการเมืองหรือฝายพรรคการเมืองที่เขามาเปน รัฐบาลบริหารประเทศทุกๆ กรณี 
 
 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

ควรยึดหลัก 3 ประการ คือ  
1) หลักกฎหมาย โดยทํางานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดให  
2) ปฏิบัติตัวตามหลักคุณธรรม  
3) ทํางานโดยเนนประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 

 
 
3. การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง
ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
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  ขาราชการถือเปนสถาบันหลักในการรับนโยบายจากภาครัฐ และนํานโยบายไปปฏิบัติ ถาระบบ
ราชการเขมแข็ง ประเทศก็จะสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แตความเปนจริงในปจจุบัน พบวา
ฝายการเมืองมีบทบาทเขามากํากับการทํางานของขาราชการเกือบทุกขั้นตอน เชน การแตงตั้ง หรือการ
มอบหมายงานใหปฏิบัติตามแนวทางของฝายการเมือง เปนตน รวมถึงการกําหนดนโยบายที่ขัดตอหลักของ
กฎหมายและกําหนดใหหนวยราชการตองปฏิบัติ เชน นโยบายหวยบนดิน ที่สงผลใหขาราชการประจําตอง    
ถูกสอบสวน  ดังที่เปนขาวอยูในขณะนี้ ดังนั้นการวางตัวของขาราชการเพื่อปองกันการแทรกแซงจากการเมือง 
คือ ขาราชการจะตองมีความเขาใจในขอบเขตและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางถองแท ถาฝายการเมือง
กําหนดนโยบายที่ขัดตอขอบัญญัติของกฎหมาย ขาราชการควรที่จะทักทวง หรือใหขอแนะนําเพื่อใหนโยบาย
ตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางถูกตอง และจําตองทําไวเปนลายลักษณอักษรเพื่ออางอิงได  
 
 
4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
      ควรทําอยางไร 
 

4.1 ควรจะมีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการแตงตั้ง โยกยายของขาราชการ
ระดับสูง แทนการตัดสินใจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นๆ ซ่ึงก็จะเปนการปองกันการแทรกแซงจาก
การเมือง และสรางความมั่นใจใหกับขาราชการในการทักทวงหรือโตแยงนโยบายที่ขัดตอกฎหมายได           
โดยคณะกรรมการระดับชาติในชุดนี้อาจมาจากการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเชนเดียวกับการสรรหาของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือองคกรอิสระอื่น ๆ 

 
4.2 ควรจะมีการแกไขกฎหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

โดยใหสมาคมขาราชการพลเรือนเปนแกนหลักในการผลักดันใหเกิดการแกกฎหมาย เพื่อใหขาราชการสามารถ
ทํางานไดอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองได 
 
 
5.  มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 
  การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเปนโอกาสอันดีที่รัฐบาลในปจจุบันไมไดรับผลประโยชนจากการเลือกตั้ง   
ในครั้งหนา เนื่องจากรัฐบาลไมไดเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่จะลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งในครั้งที่จะมาถึง 
และรัฐบาลออกมาเรียกรองใหขาราชการวางตัวเปนกลางทางการเมือง ดังนั้นเราก็ควรที่จะใชโอกาสนี้แสดง
จุดยืนในความเปนกลางทางการเมือง เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการเลือกตั้งในครั้งตอ ๆไป  ทางสมาคม
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ขาราชการพลเรือนควรที่จะออกแถลงการณเพื่อรณรงคใหขาราชการทุกระดับตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ตามที่กฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และระเบียบ
สํานักคณะรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน พ.ศ.2499 ไดกําหนดไวเกี่ยวกับการ
วางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในฐานะขาราชการที่เปนทั้งเจาหนาที่รัฐ และเปนประชาชนที่มี
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางตนใหเหมาะสมตอทั้งสองบทบาท โดยบทบาทของ
ขาราชการจะแบงออกเปน 2 สวน ในสวนของขาราชการฝายปกครองหรือฝายที่มีความใกลชิดกับประชาชน    
ก็ไมควรแสดงออกวาสนับสนุนหรือไมสนับสนุนพรรคการเมืองใดอยางชัดเจนตลอดเวลา แตสําหรับ
ขาราชการทั่วไปนั้นหากตองการใชสิทธิของความเปนพลเมืองก็ควรที่จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน    
ไมใชเวลาราชการไปสนับสนุนหรือไมใชอํานาจหนาที่ของขาราชการสนับสนุนพรรคการเมือง หรือผูลงสมัคร
รับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง  
 

สัมภาษณและสรุป โดย 
น.ส.ปาริชาติ อมรฉัตร 

น.ส .สุพรรษา เบญจเทพานันท 
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา 9.30 – 10.30 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายแพทย กระแส  ชนะวงศ 

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 

 

1.  นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

1. การรักษากฎ ระเบียบวินัย และกติกาตางๆ ไวใหทุกฝายไดปฏิบัติตามตัวเองตองทําตัว   
เปนตัวอยางวามีกติกาวางไวอยางนี้แลว โดยเฉพาะคนที่เปนผูบังคับบัญชา เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะความเปน
กลางจะกอใหเกิดผลดีอยางอื่นตามมา เพราะความเปนกลางของขาราชการ จะทําใหประชาชนชื่นชม ช่ืนใจ   
กับขาราชการ วาเปนคนดีมีคามีประโยชนกับทุกฝาย 

2. ความเปนกลางทางการเมืองอีกอยางหนึ่ง ถาหากมองที่การใชอํานาจหนาที่ ใชทรัพยากร 
ของราชการ ตองเปนการใชเพื่อประโยชนของทุกคน และทุกฝาย คือไมใหทรัพยากร ไมวาจะเปนคน ทรัพยสิน 
ของใช อุปกรณ หรืออะไรก็ตาม เปนประโยชนกับฝายใดฝายหนึ่ง หรือเปนโทษกับฝายใดฝายหนึ่ง แตการ     
จะทําอยางนั้นได ตัวขาราชการเองจะตองเปนคนมั่นคงตอความดีงาม โดยเชื่อวาสิ่งที่เราไดทําอยางถูกตอง
เหมาะสมแลวนั้น จะทําใหเรามีคามีความหมาย ขาราชการเองที่จะรักษาความเปนกลางไวไดนั้น ตองไมเห็น
ประโยชนเฉพาะหนาในระยะสั้นเทานั้น ขาราชการก็ตองมีส่ิงที่เราเรียกวาอุดมคติ เพราะวาถาไมมีอุดมคติ
นําพาแลวนั้น อาจจะวอกแวกได  ทานไดรับการสอนมาจากโรงเรียนแพทย วา อุดมคตินั้น กินได แตตอง       
กินดวยใจ และตองอิ่มดวยใจ ฉะนั้นความเปนกลางทางการเมืองนั้น เปนเรื่องที่จะตองมีอุดมคติ  

 
สําหรับนิยาม และแนวคิดของทาน คือ ขาราชการตองปฏิบัติตัวตาม ระเบียบ ตามกฎ          

ตามเกณฑตามระเบียบวินัยของการเปนขาราชการที่ดีนั่นเอง  
 
ทานปญญา นันทภิกขุ เคยกลาวไววา ขาราชการ คือ คนที่ทําใหประชาชนชื่นใจ ถาเปน

ขาราชการที่ดีที่ทําใหประชาชนชื่นใจแลวนั้น นักการเมืองฝายตางๆ ก็จะชื่นชมเอง  
 
นักการเมืองก็มีหลักมีเกณฑของเขาที่จะเคารพชื่นชมเราเอง หลายคนที่ทิ้งความเปนกลาง

ทางการเมือง จะเห็นประโยชนสวนตนในระยะสั้นเปนสําคัญ ความเห็นแกตัว เห็นแกความดีความชอบ แตเปน
ความดีความชอบที่ไมยั่งยืน แตถาเรารักษาความเปนกลางไวใหได จะมีแตความเจริญ ทานจะมองการเมือง      
ในปจจุบันอยางตรงไปตรงมา ใครดีก็บอกวาดี ใครไมดีก็ไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
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ขาราชการที่ดีท่ีมีความเปนกลางตองเริ่มตนจาก 

1)  ขยัน คือขยันในการทํางาน 
2)  ประหยัด คือ ประหยัดในการใชจาย  
3)  โปรงใส  
4)  ความเปนคนอยูงาย กินงาย ซ่ึงจะทําใหไมอยากได อยากมี จากพรรคการเมืองตาง ๆ

และตองเปนคนสะอาด ซ่ึงทานขอใชคําวา อยูงาย กินงาย และสะอาด 
5)  ความซื่อสัตย ซ่ือตรงในหนาที่ที่รับผิดชอบ ตอความยุติธรรม/สิทธิ เสรีภาพของคนอื่น 
6)  ตองเปนคนที่ เมื่อทําอะไรตองทําดวยความรับผิดชอบใหดีที่สุด เชน เมื่อตองทําหนาที่

ขนหีบในการเลือกตั้ง ตองรักษาหีบบัตรใหดี หรือนับคะแนน ก็ตองปฏิบัติอยางเต็มที่ อยาหลีกเลี่ยง             
ที่จะรับผิดชอบในหนาที่ของตน  เปนตน 

7)  เปนคนที่มีจิตใจรูจักเคารพ ตอสิทธิของผูอ่ืน (respect)  
 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
 

1) รูจักยกยองชื่นชมคนอื่น โดยเฉพาะชื่นชมคนอื่นที่ไดทําดี Add value to people 
2) การเพิ่มคา และความหมายใหกับงานที่เราทํา ที่เราไดรับมอบหมาย Add value to your work เชน         

มีหนาที่ในการยืนเฝาหีบบัตรเลือกตั้ง ก็ตองภูมิใจกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายพูด / ทํา ดวยความภูมิใจ / 
จริงจัง / เมื่อทําไดแลว นักการเมืองฝายไหนก็เคารพ 

3) ตองรูจักเพิ่มคา และความหมายใหกับตนเอง คือ ตองทําใหสายตาของคนอื่นเห็นวาเรามีคาในการ
รักษาความเปนกลาง ซ่ึงสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ 

 

- พูดเปนมีประเด็นใหคิด เชน เมื่อเราปฏิเสธ แตก็ตองใหเขารูสึกดี ยอมรับในสิ่งที่เราคิดวาเราทํา  
ไมได ใหเขาคิดและเขาใจ 

- ฟงใหเปน จับประเด็นใหได หมายความวา ใครมารองเรียนเรา ก็ตองฟงใหหมด อยาเพิ่งโวยวาย และ
ยอมรับฟงไว และพยายามติดตามหาความจริง 

- ตองไปทํางานกอนเวลา เพราะวาการนัดหมายทางการเมือง เมื่อผิดเวลา จะทําใหเกิดความเสียหาย 
และทะเลาะเบาะแวงกันได และจะไดไมเสียประโยชน 

- ตองเปนคนมีชีวิตชีวา มีความคึกคักตองานที่รับผิดชอบ จะทําใหทุกฝายรับรูถึงการใหความ-        
เปนธรรมทุกฝาย enthusiast can move the mountain คนที่กระตือรือรนเหมือนยายภูเขาไดทั้งลูก 

- ความอดทน ไมหวั่นไหว หลวงวิจิตรวาทการ เคยพูดวา ยิ้มไดเมื่อภัยมา หมายความวา เวลามี
การเมือง จะมีการกระทบกระทั่งหลายทาง แมวาจะมีความเปนกลาง แตก็จะโดนตําหนิได  
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ดังนั้น ตองไมหวั่นไหว ตองมีหลักยึดที่วา ถาจะตองขอพรจากพระเจา คงจะตองขอวา “ขอใหพระ

เจาดลใจใหขาพเจายอมรับในสิ่งที่ขาพเจาทําไมได และประทานพรใหขาพเจาทําในสิ่งที่ขาพเจาทําได” 
 
3. การแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบตอการวางตัวเปนกลางของขาราชการอยางไรบางและจะมีแนวทาง
ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมอยางไร 
 

Outside in เปนเรื่องจากขางนอกไมรายแรง มันอยูที่จากขางในออกไปขางนอก inside-out มันอยูที่
การควบคุมของเรา  ปจจัยภายนอกที่จะมาทําใหเราเกิดขึ้น การตอตานการแทรกแซงไมจําเปนตองไปทาตี       
ทาตอยกับมัน “แทรกแซง” ขาราชการที่เปนมวยหลัก มีหลักการ จะทําใหนักการเมืองไมกลาแทรกแซง          
ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาจะมาแทรกแซงนั้น ถามันเปนผลเสียกับงาน เราจะสามารถทําใหมันเปนผลดีกับงาน   
ไดหรือไม เราตองปรับทาทีใหมันเหมาะสม จะไดเปนประโยชนกับประชาชน เชน เคยอยูในเทศบาล 
นายกเทศมนตรีคนใหม จะพยายามเลิก / จัดการงานของนายกคนเกา คนเดิมทําเรื่องสถานีอนามัยมีประชาชน
ช่ืนชม นายกสามารถหาหมอมาได ก็มีคนชื่นชม นิยม ทานหาพยาบาลมาทํางานที่สถานีอนามัย และใหคารถ
เปนคาตอบแทน ตอมามีนายกเทศมนตรีคนใหมมา ก็จะมาพัฒนา และจะจัดการบุคลากร จะลดจํานวนคนใน
สถานีอนามัย ปรับลดคน นี่คือการแทรกแซง ทานจึงหาโอกาสไปพบนายกคนใหม และชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว ที่นายกตองการปรับลดคนเพื่อลดคาใชจาย แตทานก็บอกวาทานยอมรับ ซ่ึงทานอธิบายใหนายกฟงวา 
ไมไดใชงบประมาณอะไรเลย ใหแตคารถกลับบาน คนละ 5 บาท จากคารักษาพยาบาลของประชาชนที่มารับ
บริการ เพราะเคาเปนอาสาสมัคร และบอกนายกวาจะกระทบกับฐานเสียงในการเลือกตั้งของนายกก็เปนได 
นายกจึงปฏิเสธยกใหญ และจะสนับสนุนงบประมาณใหอีกดวย ทานจึงตองชี้แจงใหเขาใจ เพราะเคาเปน
นักการเมือง เราตองรักษาผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 
ถาเรามีหลักเกณฑ สามารถพูดใหนักการเมืองเขาใจ และรักษาผลประโยชนใหกับประชาชนไดแลว 

ก็จะเปนการดี การเปนขาราชการตองไมแสวงหาผลประโยชนจากประชาชน การที่จะเปนขาราชการที่ดี จึงไม
ตองกลัว เพราะนักการเมืองก็ไมกลาทําอะไรขาราชการที่ดี ซ่ึงอาจจะสงผลเสียใหกับตัวเคาเองได ถาเรา          
ถือหลักการไวใหดี ๆ แลว เราไมทําอะไรเพื่อประโยชนของตัวเคาเอง เคาก็ไมอยากเสี่ยง 

 
ขาราชการตองตั้งหลักใหดีๆ เพราะการมีความซื่อสัตยเปนสิ่งที่สําคัญ ซ่ึงทานเคยพูดปลอบใจตัวเอง

และเพื่อนรวมงานไววา  “ไมโกงก็รวยได นั่นคือ รวยดวยช่ือเสียง เกียรติยศ และคนรักใคร” 
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4.  แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
     ควรทําอยางไร 
 

ทานชอบสอนเรื่อง ภาวะผูนําของขาราชการ ภาวะผูนํากับความสําเร็จในชีวิตในการทํางาน                
ทานเชื่อวา ขาราชการที่เขามาในระบบก็จะไดเรียนรูอะไรหลายๆ อยาง ทานคิดวา คนที่จะทํางานเอกชน ธุรกิจ 
อะไรดีๆ นั้น ควรจะผานการทํางานภาคราชการมากอนก็จะดี เพราะวากรอบราชการมีขนาดนี้ยังสามารถ        
ทําอะไรไดหลายอยาง ถาเขาไปทําธุรกิจ เอกชนแลว จะทําอะไรๆ ไดดีขึ้น ทานจึงสนใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา       
ถาเปนระยะยาวตองเปนการสอนเรื่องภาวะผูนํา แตทานคิดวา ภาวะผูนําสอนกันไมได แตชวยใหเกิดการเรียนรู
ได นั่นหมายความวา การที่จะใหขาราชการมีความเปนกลางในระยะยาว ตองสงเสริมใหเรียนรูภาวะผูนํา        
ในระบบราชการ ดวยวิธีการพูดถึงเรื่องภาวะผูนํากันมากขึ้น ตองสงเสริมใหเกิดการตะไบเลื่อย ตองใหเวลาการ
ตะไบเลื่อยบอย ๆ อยางสม่ําเสมอ  อยางนั้นเอกชนก็ไมกลามาแทรก ตองใหขาราชการมั่นใจวาราชการเปน   
เร่ืองที่ดี  นาเชื่อถือ ในระบบราชการไทยนั้นไมชอบช่ืนชมใคร ก.พ.ร. ตองใหมีการสนับสนุนใหมีตัวอยาง  
เยอะ ๆ ตั้งแตหัวแถว ถึง ปลายแถว เพราะ “การทําดีมีคากวาคําสอน” ช้ีใหเห็นถึงประเด็นสําคัญในการ
ตัดสินใจที่สําคัญของขาราชการที่ดี ใหเห็นเปนตัวอยาง เปนการยกยอง เชิดชู และใหเกียรติผูไดรับรางวัล 
ดังนั้น การสอนใหเห็นดวยความจริงอยางนี้จะทําใหเขาใจงาย ขาราชการทุกระดับตองการภาวะผูนําที่ทําใหเกิด
ความรูสึกวา อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรควรพูด อะไรไมควรพูด การพัฒนาภาวะผูนํานั้น ก.พ.ร.       
ตองใหฝายตาง ๆ เรงดําเนินการในทุกๆ สวนที่เขาไปเกี่ยวของ โดยใชคําถามที่ใชถามในวันนี้ ซ่ึงอาจจะทําให
กระชับมากยิ่งขึ้น  

 
สรุปแลว การที่จะทําใหขาราชการรักษาความเปนกลางอยางยาวนาน ตองสงเสริมภาวะผูนําของ

ขาราชการ หมายถึง ทุก ๆ คนในหนวยงาน ซ่ึงภาวะผูนําในที่นี้ คือ คนที่คิดอะไร พูดอะไร ทําอะไรแลว มีคน
เชื่อถือ มีคนไววางใจ มีคนอยากทําตามให ชวยใหงานนั้นๆ สําเร็จ ดังนั้น หากขาราชการมีสวนทําใหภาวะผูนํา
มีการพัฒนาแลว ก็จะทําใหเช่ือวา ภาวะผูนําชวยใหงานตางๆ ประสบความสําเร็จ เพราะมีขอพิสูจนหลายแหง
แลววา 80 เปอรเซ็นต ของคนที่ประสบความสําเร็จโดดเดนในอาชีพตางๆ นั้น เกิดจากการมีภาวะผูนําที่ดี           
มีเพียง 20 เปอรเซ็นต ที่เกิดจากการมีความรูในเรื่องวิชาชีพ วิชาการ ถาขาราชการเชื่ออยางนี้ ก็จะสนใจในการมี
ภาวะผูนําที่ดี ส่ิงที่จะหาทางทําผิดกฎหมาย ก็จะนอยลงไปเอง social value เปนสิ่งที่สําคัญ แตคําวา value          
มี value in the value คานิยมของแตละคน แตละศาสนา แตกตางกันไป คนที่มีภาวะผูนําตองมีความสามารถ    
ในการเปนผูนําทางคานิยมดวย ทานคิดวา ภาวะผูนําสําคัญที่สุด แตระยะยาวจริงๆ ก็ตองคํานึงถึงโครงสรางของ
ระบบราชการดวย ปรับ attitude รวมถึง การสรรหาขาราชการเขาสูระบบ ก็เปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อปท. ที่ทานก็เคยไดยินมาวามีการติดสินบนใหเขาสูระบบราชการ นอกจากนี้ถาหากพูดถึงเรื่องความเปนกลาง
บอยๆ ก็จะดีจะทําใหแตละคนละอายใจที่จะกระทํา 
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ขอสรุปอีกครั้งวา ถาเราเชื่อวาความสําเร็จในองคกรขึ้นอยูกับภาวะผูนํา เงื่อนไขของความสําเร็จ
ของแตละคน เรียกวากฎ 80-20 ตองทําบอยๆ คือใหความสําคัญกับภาวะผูนํามากกวาความรู แตไมตองใชเงิน
อะไรมากมาย ใหมีการพัฒนาภาวะผูนําอยางสม่ําเสมอ ถามีความคิดอะไรดีๆ ประสบการณอะไรดีๆ ก็ควร
ถายทอดใหคนอื่นๆ ไดรับรู และพิจารณาตัวเองใหเขาใจถึงภาวะผูนําที่ดี คือ อยาไปบอกใหเคาทําอะไร          
แตจงบอกใหเคาวา อยากเห็นผลเปนอยางไร 
 
5.  มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
 

1. ขาราชการทุกคนตองถือวาเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนสิ่งที่นา
ภาคภูมิใจที่ไดเปนขาราชการ และเปนส่ิงที่เปนเกียรติที่ไดดูแล รับผิดชอบ ในดานการเลือกตั้ง เพราะการ
เลือกตั้งก็เปนสวนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ในเมื่อเรารูสึกเปนเกียรติแลว เราก็จะรูสึกรับผิดชอบมากขึ้น 
ตองปลุกใจใหขาราชการทั้งหลาย รูสึกเปนเกียรติและภูมิใจในหนาที่เหลานี้ 

2. ตองใหขาราชการประพฤติ ปฏิบัติเปนตัวอยางวา ในการเลือกตั้งนี้ไมวาเราจะเปนขาราชการ 
หรือประชาชน ตองทําอยางไร เชน จะตองศึกษาความดี ความรู อะไรเกี่ยวกับพรรคการเมือง และตองกระจาย
ความคิดใหกับคนอื่นไปไดวา เคาคิดอะไร อยางไร 

3. จะตองบอกกับประชาชนโดยตรง และโดยออมวา นโยบายของพรรคการเมืองแปลวาอะไร      
แตถาเปนขาราชการเวลาจะบอก ก็ตองบอกใหกับทุกพรรค ทุกฝาย และทําใจใหไดวาเราจะเลือกใคร ก็เปนอีก
เร่ืองหนึ่ง สวนการเลือกขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกของแตละคน ความเปนกลางไมไดหมายความวาไมพูด       
ก็เปนกลาง แตพูดใหเปนกลางก็สามารถทําได เพราะวาขาราชการมีการศึกษาดีกวาราษฎร โดยทั่วๆ ไป          
ในขณะเดียวกัน ขาราชการก็อาจจะทําใหราษฎรภูมิใจที่เคาซ่ือสัตย ซ่ือตรง ไมซ้ือสิทธิขายเสียง เอาเคามา       
ยกยอง เอามาประกาศ หรือเอาเคามาเปนตัวอยาง ก็เปนอีกทางหนึ่งที่ใหประชาชนเปนการบอกกันเองดวย 
นอกจากนี้ตองใหขาราชการมองการเลือกตั้งเปนแงดี ไมหวั่นไหวกับการซื้อเสียง ตองสรางจุดยืนใหกับ
ประชาชน  การเปนขาราชการที่ดี ตองไมเบื่อกับหลักการ การกระทําผิดตางๆ ก็ตาม ตองอดทน มั่นคง          
ตองกลับไปดูคําถาม  ขอ 1-3 ใหขาราชการเปนหลักใหกับประชาชน หลักของขาราชการในการที่จะแสดงบทบาท 
 

ภาวะผูนํา (Leadership)  จะตองมี 
1. Focus คือ มุงมั่น เจาะจงในเรื่องนี้ นั่นคือ เลือกตั้งเปนเรื่องดี ขอใหขาราชการทุกคนมุงมั่น   

เอาจริงเอาจัง มองการเลือกตั้งใหชัดเจน และมองเปนแงดี proactive ตองใหความรวมมือ อยาเปนคนมือไมพาย 
แลวเอาเทาราน้ํา ตองมุงมั่น และสนับสนุนการเลือกตั้ง 

2. Flexible มีการยืดหยุนบางในสิ่งที่เปนความเขาใจ หรือไมเขาใจของประชาชน บางครั้ง
ประชาชนอาจจะเขาใจไมตรงกันกับเรา ก็ไมควรไปโตเถียง แตก็ไมไดหมายความวาตองสนับสนุน 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
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3. Fast ในสถานการณแบบนี้ หากมีอะไรเกิดขึ้น ตองแกไขอยางรวดเร็ว อยาทําใหประชาชน      
ที่คาดหวังตองผิดหวัง  

4. Friendly กับทุกคน กับทุกฝาย มีน้ําจิตน้ําใจ แตไมวอกแวก ตองยิ้มใหไดทุกครั้ง 
5. Fun ตองมีอารมณขัน สนุกสนานบาง หลีกเลี่ยงการปะทะ อยาโตเถียงกับประชาชน            

อยาขึ้นเสียงกับคนที่มาจูจี้ จุกจิกกับเรา ถาเราทะเลาะกับเคา เราเปนฝายผิดเสมอ เพราะขาราชการทะเลาะ       
กับใครแลว เราเปนฝายผิดเสมอ 

6. Family ก็สําคัญ ตองพยายามเตือนภรรยา / ลูก เร่ืองครอบครัว เปนสิ่งสําคัญที่ทําให              
คนประสบความสําเร็จ ในเรื่องการงานตางๆ ถาขาราชการจะทําตรงนี้ใหดี ขาราชการตองเชื่อวาถาตัวเอง
สามารถรักษาความยุติธรรมในการเลือกตั้งได ดวยการพูด ดวยการคิด ดวยการแสดงออก หรือทําอยางไร          
ก็แลวแต จะไดรับเสียงปรบมือ 

7.  Fairness จุดสุดทายของชีวิตของขาราชการที่จะรักษาความเปนกลางได คือ รักษาความ       
fair ให  ทุกฝาย ชนะอยางมีเกียรติ เอาขาราชการที่ดีมาเปนตัวอยาง 

 
ผูสัมภาษณ โดย  

นายเอกพงษ ศิริพันธ 
นายสันติพงษ วงคทะเนตร 

สรุป โดย  
น.ส.ชนิดา อินปา 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550  เวลา 14.00-15.00 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทสัมภาษณ นายขจัดภัย  บรุุษพฒัน 

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 
1. นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถงึอะไร 

เมื่อพูดถึงเรื่องความไมเปนกลางทางการเมือง ตองมองแบงเปน 2 ฝายที่มีสวนทําใหเกิดความไมเปน
กลาง  คือ 

1. ขาราชการการเมืองที่เขามาแทรกแซง 
2. ขาราชการประจําที่ยอมใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซง 

 
2. หลักปฏิบัติของขาราชการกับความเปนกลางทางการเมืองควรเปนอยางไร 
    ควรยึดหลัก 3 ประการ คือ  

1. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
2. หลักคุณธรรม 
3. จรรยาบรรณของขาราชการ  

 

คานิยมแนวทางสรางสรรคของขาราชการ (ตามที่ก.พ.กําหนด)  ไดแก 
1. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
2. ซ่ือสัตยและมคีวามรับผิดชอบ 
3. โปรงใส 
4. ไมเลือกปฏิบัติ 
5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
3. แผนการระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานและสรางคานิยมในการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการควร
ทําอยางไร 
 

1. ขาราชการตองมีสํานึกในการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทํางานเพื่อแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน   นํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประชาชน 

2. ตองมีความภาคภูมิในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ 
 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
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4. มาตรการเรงดวน ในการวางตัวเปนกลางของขาราชการสําหรับการเลือกตั้งป 2550 ควรเปนอยางไร 
1. ในการเลือกตั้งแตละครั้งขาราชการตองระมัดระวัง ไมดําเนินการใดๆในลักษณะที่จะกอใหเกิด

ประโยชนตอพรรคการเมืองและนักการเมืองพรรคใด 
2.   หลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดวาขาราชการนั้นฝกใฝนักการเมือง/

พรรค 
3.   กรณีที่ขาราชการถูกแอบอางชื่อวาสนับสนุนพรรคใด  ตองรีบทําความเขาใจชี้แจงผูที่เกี่ยวของ

โดยตรง เชน กกต.  เปนตน 
 ขาราชการบางคนจําเปนตองสัมพันธกับนักการเมืองโดยงานในหนาที่  คนมักมองความสัมพันธ

ลักษณะนี้เปนความสัมพันธสวนตัว  ทําใหทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีขาราชการดีๆ ถูกโยกยาย เพราะ
ถูกมองวาเปนคนของนักการเมือง จากการที่เขาทําตามหนาที่ ที่ตองสัมผัสกับนักการเมืองโดยตรงตามหนาที่  
ถึงแมจะเปนกลางทางการเมืองแตก็ไมไดรับความเปนธรรม  ทําใหขาราชการดีๆ บางคนโชครายไดรับ
ผลกระทบจากนักการเมืองที่ไมมีคุณธรรม 

 ดังนั้น ไมวาจะนิยามวาความเปนกลางทางการเมืองหรือเขียนกําหนดกฎเกณฑ บทลงโทษ         
แตถาคนไมมีคุณธรรมก็ไมสามารถควบคุมได  วินัยขาราชการก็ครอบคลุมเรื่องความเปนกลางทางการเมืองอยูแลว   
 

สัมภาษณและสรุป โดย 
นายสมเกียรติ บุญชู 
น.ส.น้ําหยาด นันตา 

น.ส .สิริพร รัตนกําเนิด  
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.00 -12.00 น. 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
บทความจาก  นายอาลัย  อิงคะวณิช 

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 

นิยามและแนวคิด เร่ืองความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการในมุมมองของทาน หมายถึงอะไร 
 

  กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนเทาที่มีมาทุกฉบับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับที่มีผลใชบังคับ    
ในปจจุบัน  คือ  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535  มาตรา 97  บัญญัติไววาขาราชการพลเรือน
สามัญตองเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน   
เปนผลตองปฏิบัติตามระเบียบของขาราชวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย   ซ่ึงการวางตัวเปนกลาง
ทางการเมืองนั้น  หมายถึง  เฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ  และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนเทานั้น  โดยไมตัดสิทธิในทางการเมืองของขาราชการ  ในทางสวนตัวจะนิยมเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ก็ไดไมหาม  คงหามแตการเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  นอกจากนี้ยังคงบัญญัติ
ใหขาราชการปฏิบัติตามระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือนอีกดวย  
กลาวคือ  ขาราชการพลเรือนจะนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวย  และจะไปประชุม
อันเปนการประชุมพรรคการเมืองหรือรวมฟงการอภิปราย  หรือหาเสียงของนักการเมืองอันเปนสวนตัวก็ได         
แตตองไมแตงเครื่องแบบหรือบงบอกตําแหนงหนาที่ราชการของตนในการเขารวมกิจการดังกลาว  และในการ
เอื้อเฟออํานวยความสะดวก  และการกระทําใดๆ  อันเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่หรือทรัพยสินของทางราชการ   
แกพรรคการเมือง  และนักการเมืองก็ตองปฏิบัติอยางเทาเทียมโดยเสมอหนากัน  โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  หรือ
ความนิยมสวนตัว  ในสวนที่เกี่ยวกับประชาชนและในหนาที่ราชการตองกระทําตัวเปนกลาง  ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลและองคกรที่ดําเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย   โดยไมคํานึงถึงพรรคการเมืองและไมกระทําการใหเปน
การฝาฝนวินัยที่กําหนดไวสําหรับขาราชการ  กับตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขออางตามระเบียบของ
ขาราชการ 
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แนวทางปฏิบัติดวยความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ 
โดย นายนพดล เฮงเจริญ 

อดีตนายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
 

********************************** 
 

1. หลักความเปนกลาง เปนหลักคุณธรรมพื้นฐานของคนที่เปนขาราชการ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐทั้งปวง 
หลักความเปนกลาง หมายถึง การวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติตนของขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการใชตําแหนงหนาที่ หรือใชอํานาจอิทธิพลจากตําแหนง
หนาที่อันกอใหเกิดผลเปนคุณ หรือโทษ แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองฝายใดฝายหนึ่ง รวมท้ังไม
ปฏิบัติตน หรือแสดงตนจนออกหนาออกตาทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาเปนผูสนับสนุน (ช่ืนชอบ) หรือไม
สนับสนุน (ชิงชัง) นักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใด  

หลักความเปนกลางมิไดมุงหมายถึงขนาดบังคับใหเปนกลางทางการเมือง เนื่องจากขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ ยอมมีสถานะเปนพลเมืองที่ไดรับการรับรองสิทธิทางการเมืองของพลเมือง 
ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ จึงมีสิทธิแสดงความชื่นชม หรือชิงชัง นักการเมืองคนใด พรรคการเมือง
พรรคใด ยิ่งสามารถแสดงออกโดยตรงในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของตน  

 
2. ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ขาราชการ หมายถึง 

ผูรับปฏิบัติในกิจการของพระมหากษัตริย ขาราชการจึงเปนกลไกของรัฐบาล ซ่ึงเปนฝายการเมือง โดยนํา
นโยบายที่ชอบดวยกฎหมายของรัฐบาลไปปฏิบัติ  เพื่อนําบริการของรัฐลงสูประชาชน รวมทั้งเปนการ
รักษากติกาของสังคมโดยควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม ขาราชการ
รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐทั้งปวงตองคํานึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของตน และถือปฏิบัติตาม “หลักความ
เปนกลาง” อันเปนหลักคุณธรรมของขาราชการ ดังนี้  

2.1  ตองไมปฏิบัติตนเปนผูรับใชนักการเมือง เพื่อแสวงหาความกาวหนาในหนาที่ราชการอยางไร
ศักดิ์ศรี  

2.2  ตองไมแสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่จะสนับสนุนชวยเหลือนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใด หรือกีดกัน ตําหนิ หรือใหรายนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด  

2.3  ตองไมบังคับ ไมจูงใจ เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนคูสมรส บุตร หรือญาติมิตร
ทั้งหลาย ใหสนับสนุนหรือไมสนับสนุนนักการเมืองคนใด หรือพรรคการเมืองพรรคใด 
ในขณะที่ตนเอง ยังมีสถานะเปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ  
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2.4  ตองไมใชงบประมาณหรือทรัพยสินของทางราชการไปสนับสนุน หรือขัดขวางนักการเมือง
คนใด หรือพรรคการเมืองพรรคใด หากตองสนับสนุนในการอนุญาตใหใชสถานที่ราชการ
ในการหาเสียง ตองดําเนินการอยางเปนธรรม และเสมอภาคกันทุกคนทุกพรรค  

2.5  ตองไมกระทําการอันมีลักษณะใหคุณ หรือใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา จากกรณีการใหการ
สนับสนุน หรือไมสนับสนุนนักการเมืองคนใด หรือพรรคการเมืองพรรคใด  

2.6   ตองระมัดระวังไมประดับเครื่องหมาย หรือสวมใสเส้ือที่มีเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณของ
พรรคการเมืองใด เขาไปในสถานที่ราชการ หรือที่สาธารณะใดๆ อันอาจถูกมองวาไมเปน
กลาง 

2.7 ไมเปนเครื่องมือของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดในการใชอํานาจอิทธิพลจากตําแหนง
หนาที่ของตนไปเชิญชวนแกมบังคับ หรือขอรองใหบุคคล หรือบริษัทหางรานใด อุทิศเงิน 
หรือ ทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด  

2.8 ตองไมเปดเผยขอมูลเอกสารทั้งที่เปนความลับราชการ หรือไมเปนความลับราชการใหแก
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อประโยชนในทางการเมืองของตน  

 
3.  ขาราชการการเมือง และนักการเมืองที่มีคุณธรรม และมารยาททางการเมือง ยอมไมเขาไปกาวกาย

แทรกแซงขาราชการประจํา โดยการรองขอ ส่ังการ หรือบังคับใหขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ เพื่อประโยชนในทางการเมืองของตน ซ่ึงกระทบตอหลักความเปน
กลาง ขณะเดียวกันขาราชการประจําตองไมเลนการเมือง โดยเสนอตัว รับใช ประจบสอพลอ เพียงหวัง
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานและผลประโยชน  

 
4. ตองเสริมสรางคุณธรรม และกลอมเกลาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในหมูเยาวชนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับอนุบาล 
จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยวางระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิที่ยึดถือตัวนักเรียนนักศึกษาเปนสําคัญ ตองเรง
จัดทําประมวลจริยธรรมทั้งของขาราชการการเมือง และขาราชการประจํา ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเนนเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของขาราชการการเมือง ที่จะไมเขาไปแทรกแซงขาราชการประจํา          
จนกระทบตอหลักความเปนกลาง และขาราชการประจําจะตองไมเลนการเมือง โดยเสนอตัวรับใช     
ฝายการเมือง เพื่อหวังตําแหนงและผลประโยชน อันกระทบหลักความเปนกลาง  

 
5. การวางตัวเปนกลางของขาราชการ สําหรับการเลือกตั้งป ๒๕๕๐  ควรถือปฏิบัติตามแนวทางในขอ 2. 

ทั้งนี้พึงเริ่มปฏิบัติดวยตนเองกอน โดยไมพึงไปวากลาว หรือใหรายผูอ่ืน ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตน
เปนตัวอยางที่ดี แกผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน  
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
พ.ศ. 2543 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

โดยที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงสําหรับขาราชการการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารราชการแผนดินนั้น ไดแก นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีและขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง  ฉะนั้น  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการจัดใหมีมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงดังกลาวที่พึงตองปฏิบัติขึ้นไว 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 (8)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543” 
 

ขอ  2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 

ขอ  3   ในระเบียบนี้  “ขาราชการการเมือง” หมายความวา   นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
ขาราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
 

ขอ  4    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
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หมวด  1 
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ขอ  5    ขาราชการการเมืองจักตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเปนแบบอยางที่
ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  

ขอ 6 ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

ขอ 7 ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี การเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
 

ขอ 8 ขาราชการการเมืองจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและรับใชประชาชน 
อยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  และยุติธรรม  
 

ขอ 9 ขาราชการการเมืองจักตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม   และศีลธรรมทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชนทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 

ขอ 10 ขาราชการการเมืองจักตองถือวาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
และปฏิบัติตอประชาชนทั่วไปอยางเสมอภาคและปราศจากอคติ 
 

ขอ 11 ขาราชการการเมืองจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนไมแสดงกิริยาหรือ       
ใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 

ขอ 12 ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน
หรือไมก็ตาม 
 

ขอ 13 ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนง
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หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย 
 

ขอ  14 ขาราชการการเมืองจักตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย 
 

ขอ  15 ขาราชการการเมืองจักตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย หรือ   
ผูมีความประพฤติหรือมีช่ือในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือ ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดอันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 
          ขอ 16 ขาราชการการเมืองจักตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ    
ตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

 
ขอ 17 ขาราชการการเมืองพึงพบปะเยี่ยมเยียนและชวยเหลือประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจใส

ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยาง    เรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
 

ขอ  18 ขาราชการการเมืองจักตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ            
ผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และจักตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนงหนาที่ของตน   
โดยมิชอบ 
 

ขอ  19 ขาราชการการเมืองจักตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพ หรือการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 

ขอ  20 ขาราชการการเมืองจักตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง      
ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 
 

ขอ 21 ขาราชการการเมืองจักตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรอง
หรือผิดพลาดอยางรายแรง 
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ขอ 22 ขาราชการการเมืองจักตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการ           

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น 
 
ขอ 23 ขาราชการการเมืองจักตองไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหผูอ่ืนหรือ

ประชาชนเขาใจผิดหรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 

ขอ 24 ขาราชการการเมืองผูใดเมื่อออกหรือพนจากตําแหนงหนาที่แลว ไปทํางานใหองคกรเอกชน
ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการ ซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงหนาที่ไปใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกองคกรเอกชนนั้น ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสามปนับจากวันที่ออกหรือพนจากตําแหนงหนาที่ 
 

ขอ 25 ขาราชการการเมืองจักตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ 
 

ขอ 26 ขาราชการการเมืองจักตองเปดเผยขอมูลหรือการกระทําที่ทําใหราชการเสียหาย การฉอฉล   
หลอกลวง   การใชอํานาจในทางที่ผิด   และการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 

ขอ 27 ขาราชการการเมืองจักตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
อ่ืน เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส  ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย   
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หมวด 2 

การควบคุมใหเปนไปตามคณุธรรมและจริยธรรม 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ขอ 28 ใหนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่น    

ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามคุณธรรม และจริยธรรมตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติ   
ที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการดําเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบ นี้ตอไป 
 

ขอ  29 ใหรัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของขาราชการการเมืองที่รัฐมนตรีแตงตั้ง       
ใหเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรมตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ 
ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบนี้ตอไป 
 

ถาปรากฏวารัฐมนตรีผูใดมิไดดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่งนายกรัฐมนตรีอาจแจงให
รัฐมนตรีดําเนินการตามที่เห็นสมควรได 
 
         ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2543 
 
      

(ลงชื่อ)         ชวน หลีกภยั 
 
         (นายชวน   หลีกภยั) 
                                                                            นายกรัฐมนตรี 
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ขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ 

พ.ศ. 2550 
------------------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2549  และขอ 167  ของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2449  สภา
นิติบัญญัติแหงชาติจึงตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ 
พ.ศ. 2550  ขึ้นไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและกรรมาธิการ  พ.ศ. 2550”   

 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3  ในขอบังคับนี้  คําวา 
 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 “กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ  ซ่ึงสภานิติบัญญัติ

แหงชาติตั้งขึ้น  และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นดวย 
 “การประชุม”  หมายถึง   การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติและการประชุม

คณะกรรมาธิการ  รวมทั้งการประชุมอ่ืนใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
ขอ 4 ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
จริยธรรม 

----------------------------- 
สวนที่ 1 

อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ 
------------------------------- 

ขอ 5 สมาชิกและกรรมาธิการจะตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย                  
ทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม        62 



 

 

ขอ 6  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว                  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ขอ 7  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอยางเต็ม
ความสามารถดวยความรับผิดชอบ  ยึดถือประโยนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

สวนที่ 2 
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

------------------------------- 
ขอ 8  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่  และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  

มีความเปนอิสระ  และดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในหมูคณะ  เพื่อรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 

ขอ 9  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและมติของที่ประชุมโดยเครงครัด 

ขอ 10  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาความลับในการประชุมที่กระทําเปนการลับ              
โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด  เวนแตเปนการตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ขอ 11 สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน        
ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  หรือนําเอาเรื่องที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดง
ความเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  หรือที่อ่ืนใด 

ขอ 12  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการอื่น  
และตองไมกระทําการใดอันเปนการนอกเหนืออํานาจหนาที่ 

ขอ 13  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม 
ขอ 14  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมบิดเบือนขอมูลขาวสารเพื่อใหผูอ่ืนหรอืประชาชนเขาใจผดิ  

หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด 
 

สวนที่ 3 
จริยธรรมตอประชาชน 

------------------------------- 
ขอ 15  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาและเปน

แบบอยางที่ดีงามแกประชาชน 
ขอ 16 สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรับเรื่องรองทุกข  รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ประชาชน  ทั้งตองปฏิบัติตอประชาชนดวยความเทาเทียมกัน 
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สวนที่ 4 
จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน 

------------------------------- 
ขอ 17  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม  รวมทั้งรักษาเอกลักษณของความเปนชาติไทย 
ขอ 18  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมสภา      

นิติบัญญัติแหงชาติ  ใหเกียรติและเคารพตอที่ประชุมสภา  และสํารวมกิริยาวาจาในบริเวณรัฐสภา 
ขอ 19  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดอยูในกรอบ

ของศีลธรรมและจริยธรรม 
ขอ 20  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมประกอบอาชีพ  วิชาชีพ  ดําเนินธุรกิจหรือกระทํากิจการ

ใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ศรีของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ 
ขอ 21  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองละเวนการคบหาสมาคมหรือใหการสนับสนุนบุคคลซึ่งมี

ความประพฤติหรือมีช่ือเสียงในทางเสื่อมเสีย  ผูประพฤติผิดกฎหมาย  หรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันอาจ
กระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ 

ขอ 22  สมาชิกและกรรมาธิการพึงระมัดระวังการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาที่ของผูเช่ียวชาญ
ประจําตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูปฏิบัติงานใหสมาชิกนิติบัญญัติแหงชาติ  ที่ปรึกษา  ผูชํานาญการ  
นักวิชาการ  และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  หรือบุคคลใกลชิดอ่ืนใดมิใหกระทําการใดๆ  อันเปนที่เสื่อมเสีย
แกสมาชิก  กรรมาธิการ  และสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ขอ 23  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมเรียก  รับ  หรือยอมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตางๆ  อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตนและจะตองดูแล
ใหคูสมรส  บุคคลในครอบครัวและผูใกลชิดปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

 
หมวด 2 

การควบคุมใหเปนไปตามจรยิธรรม 
----------------------------- 
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ขอ 24  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ”  
ประกอบดวยบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(1)  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(2)  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

คนที่สอง  เปนรองประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คนที่หนึ่ง  และคนที่สองโดยตําแหนง  
ตามลําดับ 

(3)  กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกสิบคน  ซ่ึงไดรับเลือกจากที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 

ในการเลือกกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม (3)  ใหสมาชิกเลือกกันเอง  โดยการ
เขียนชื่อสมาชิกผูซ่ึงตนประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให  จํานวนไมเกินสิบคน  และให
สมาชิกผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดสิบคน  เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  แตหาก
จํานวนที่จะครบสิบคนมีคะแนนเทากัน  ใหสมาชิกลงคะแนนผูที่ไดรับคะแนนที่เทากันอีกตอเนื่องกันไปจนครบ
จํานวนสิบคน 

ใหคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติเลือกกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ขอ 25  กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดจากสมาชิกสภาพของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(4)  อายุของสภานิติบัญญัติแหงชาติส้ินสุดลง 
(5)  ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควรและมิไดแจงเปนหนังสือใหประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 
(6)  ถูกลงโทษตามขอ 28 
(7)  สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ขอ 26  คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญติแหงชาติ  มีหนาที่สงเสริม  สนับสนุน  กํากับใหมี

การปฏิบัติตามขอบังคับวาดัวยประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด  และจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม 
หลักเกณฑและวิ ธีการในการนํา เสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาและวิ ธีการพิจารณาของ

คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ใหนําระเบียบวาดวยวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภา พ.ศ. 2548  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ 27  วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางนอยตองมี
สาระสําคัญในการใหโอกาสคูกรณีรับทราบการพิจารณา  การแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการ
วินิจฉัย  การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอสําเนาเอกสาร  และการเปดโอกาสใหมีการคัดคาน
กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางนอยตองประกอบดวยความ
เปนมาหรือคํากลาวหา  พรอมขอสรุปที่ไดมาจากการพิจารณา  เหตุผลในการสอบสวน  และรวบรวมขอเท็จจริง  
รวมทั้งบทบัญญัติของขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของ 

ขอ 28  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยโดยมีหลักฐานที่ชัดเจน
นาเชื่อถือวา  สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมขอใดใหคณะกรรมการจริยธรรม
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น  โดยการตักเตือน  ตําหนิ  หรือ
ประณามใหเปนที่ประจักษ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเอาคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งหมดเทาที่มีอยู 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติถือเปนที่สุด  และใหรายงานตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทราบ 

  
ขอ 29  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัย  โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน

นาเชื่อถือวา สมาชิกผูใดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
หรือมีพฤติการณอันขัดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ตามมาตรา  8  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2549  ใหคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติมีอํานาจเสนอเรื่องใหที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 

ในกรณีที่สมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อให
สมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพก็ใหดําเนินการตอไป  ตามมาตรา 8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2549  ได  โดยไมตองตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นสอบสวนเรื่องนั้นอีก 

ใหนําความในขอ 28  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
ขอ 30  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม

นี้และเคารพตอมติหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
                มีชัย  ฤชุพันธ 
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                           ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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