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ค าน า 

 ประมวลจริ ย ธรรมข้ ำ ร ำชกำรพล เรื อน  ข้ อ  13  บัญญั ติ ให้  ก .พ .  
มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงทั่วถึงและจริงจัง 
โดยรวมถึงให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมและข้ำรำชกำรพลเรือนและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี
เสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจกำรแผ่นดินแล้วเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ  
 เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรขับเคลื่อนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ 
ส่วนรำชกำร ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำน ก.พ. โดยควำมร่วมมือกับศูนย์ส ำรวจ
ควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จึงได้ด ำเนินโครงกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมและประเมินผล  
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 
ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมและกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
กำรประเมินผลสถำนภำพทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน รวมถึงกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชนที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน เพื่อศึกษำ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและสถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมในรำชกำรพลเรือน  รวมทั้ง
กำรตรวจสอบและยืนยันผลโดยภำคประชำชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน  
กำรพัฒนำจริยธรรมให้แก่องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำร
พลเรือนได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และตรงตำมควำมต้องกำร 
ของประชำชน  
 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำน ก.พ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้  
จะเป็นส่วนส ำคัญให้ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำรพลเรือน ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ  
ในสังคมได้รับทรำบเกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำของ 
กำรด ำเนินกำรและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรและรับฟัง
ควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนให้เป็นที่เช่ือถือและไว้วำงใจของประชำชน 
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ส ำนักงำน ก.พ. ได้จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน             
เพื่อให้สอดคล้องตำมมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 
เป็นประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน เพื่อให้ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ที่ อยู่ 
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบอย่ำงมีคุณธรรม โดยปฏิบัติในกำรอันพึงท ำเพื่อน ำประโยชน์แก่
ส่วนรวมและตนเอง และเป็นผู้มีศีลธรรมโดยปฏิบัติในกำรอันพึงเว้นเพรำะเป็นโทษแก่
ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกับเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมมีจริยธรรมและจรรยำที่ดี
งำมสมกับควำมเป็นข้ำรำชกำรโดยมีแนวทำงปฏิบัติจ ำนวน 10 หมวดใหญ่ 41 ข้อย่อย 
และมีจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือนและกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นส่วนหนึ่งที่ก ำหนดเป็นกรอบมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือนด้วย 
 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน หมวด 3 ก ำหนดให้มีองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรม ประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ 
ส่วนรำชกำร และกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม เพื่อเป็นกลไกในกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตำมมำตรฐำนกลำงทำงจริยธรรมที่ก ำหนด โดยข้อ  13 ก ำหนดให้ ก.พ. มีหน้ำที่
ควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงทั่วถึงและจริงจังและในข้อ 13 (8) 
ให้ ก.พ. มีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้ำ  
ส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรม และข้ำรำชกำร โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอ
คณะรัฐมนตรีและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และน ำเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 

ดังนั้น ส ำนักงำน ก.พ. โดยควำมร่วมมือกับศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น 
“นิด้ำโพล”  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จึงได้ด ำเนินโครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรคุ้มครอง
จริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร (หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมและ 
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) สถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน รวมทั้ง
กำรตรวจสอบและยืนยันผลโดยภำคประชำชน 

 
 
 
 

ความเป็นมา 
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จำกกำรที่ปัจจุบันรัฐบำลได้มีนโยบำยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในกำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินให้มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ โดยเน้นให้มีกำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกของกำร 
เป็นข้ำรำชกำรที่ซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ 
ประกอบกับควำมตื่นตัวของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ภำครัฐเพื่อใหใ้ช้อ ำนำจทีม่ีอยู่เอื้อประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง ดังนั้น กำรด ำเนิน
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร  
พลเรือนในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนอย่ำง 
มีจริยธรรมและธรรมำภิบำลของส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ร่วมกับกำรศึกษำปัญหำและควำมคำดหวังจำกประชำชนอันจะน ำไปสู่กำรวำงแผนกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลให้สอดคล้องกับประเด็นทำงจริยธรรมและ
ควำมต้องกำรของประชำชนต่อไปในอนำคต 

 
วัตถุประสงค ์
 

 เพื่อติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร (หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรจริยธรรม และกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) 

 เพื่อติดตำมประเมินผลสถำนภำพทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน
ในปัจจุบันในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนภำยหลังเมื่อ  
มีกำรบังคับใช้มำตรฐำนทำงจริยธรรมแล้ว 

 เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของข้ำรำชกำรพลเรือน เพื่อสะท้อนและตรวจสอบยืนยันผลอันเนื่องจำกกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรที่ผ่ำนมำ 

 เพื่อให้สำมำรถน ำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนพัฒนำจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำรและ
ข้ำรำชกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 
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นิยามศัพท์  
 

 ข้าราชการพลเรือน หมำยถึง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ในสังกัดรำชกำร 
พลเรือนท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  
 องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการ หมำยถึง องค์กรคุ้มครอง
จริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนที่ก ำหนดในข้อ 14 ข้อ 16 และ 
ข้อ 17 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรจริยธรรม หัวหน้ำส่วนรำชกำร และกลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร  
 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน หมำยถึง องค์ประกอบที่
ก ำหนดขึ้นเป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือนที่ประกอบด้วยกัน  
3 ส่วน คือ (1) จรรยำข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. 2551 หมวด 5 มำตรำ 78 - 79 (2) ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร ฉบับลง 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง 
หน้ำ 73 - หน้ำ 86 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 279
และ (3) วินัยข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
 จริยธรรมของข้าราชการ หมำยถึง พฤติกรรมทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำร
พลเรือนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนในข้อ 3 ถึง ข้อ 12 
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 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ที่ใช้
แบบประ เมินและแบบส ำรวจ เพื่ อกำรติ ดตำมและสอบถำมควำมคิด เห็น                   
(Survey Research)  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ มีดังนี้ 

 องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการ (หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
คณะกรรมกำรจริยธรรม และกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) จ ำนวน 214 ส่วนรำชกำร 
(138 กรม 76 จังหวัด) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้จ ำนวน 184 ส่วนรำชกำร (126 กรม 
58 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 85.98 

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ ำนวนประชำกรเท่ำกับ 365,703 คน1    
ซึ่งได้รับกำรสุ่มตัวอย่ำงให้เป็นตัวแทนจ ำนวน 4,423 หน่วยตัวอย่ำง โดยให้มีกำร
กระจำยตำมประเภทต ำแหน่งและระดับ ในทุกกรมและทุกกระทรวง โดยใช้เทคนิคกำร
สุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi- stage Random Sampling) ดังนี ้

 
 ส ำนักงำน ก.พ., รำยงำน “ก ำลังคนภำครัฐ 2557 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ”, 2558. 

ระเบียบวิธีศึกษา 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

กรม 138 126

จังหวัด 76 58

รวม 214 184

138 126 

76 58 
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ขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
ก ำหนดหน่วยงำนเป็นช้ันภูมิ (Stratum) ได้แก่ ส่วนรำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำร
ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 

ขั้นที่ 2 กำรสุ่มตัวอย่ำงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตำมช้ันภูมิในขั้นที่ 1 ดังนี้ 
1) รำชกำรบริหำรส่วนกลำง สุ่มเก็บข้อมูลจำกทุกกรม รวมจ ำนวน

ตัวอย่ำงในสังกัดส่วนกลำงจ ำนวน 2,288 ตัวอย่ำง 
2) รำชกำรบริหำรส่วนภูมิ ภำค  ใ ช้กำรสุ่ มตั วอย่ ำ งแบบแบ่ ง 

ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งออกเป็น 4 ภำค ได้แก่ ภำคกลำง (รวม 
ภำคตะวันออกและภำคตะวันตก) ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ 
และสุ่มจังหวัดด้วยวิธีกำรสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เพื่อให้
ได้ตัวอย่ำงภำคละ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 20 จังหวัด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่ำงจำก 
ทุกหน่วยงำนในสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในจังหวัดนั้น รวมจ ำนวนตัวอย่ำงใน
สังกัดภูมิภำค 2,135 ตัวอย่ำง จังหวัดที่เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้ได้แก่ 
 

ภาคกลาง 
กำญจนบุร ี นนทบุรี สมุทรปรำกำร อ่ำงทอง ชลบุร ี

ภาคเหนือ 
เชียงใหม ่ น่ำน ตำก นครสวรรค ์ อุตรดิตถ ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น ชัยภูม ิ นครพนม ร้อยเอ็ด อุดรธำน ี

ภาคใต้ 
กระบี ่ นครศรีธรรมรำช พัทลุง ระนอง สงขลำ 

 

ขั้นที่ 3 สุ่มข้ำรำชกำรพลเรือน ให้กระจำยในทุกประเภทต ำแหน่งและระดับ 
ด้วยวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) ได้แก่ 1) ต ำแหน่งประเภท
บริหำร 2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และ 4) ต ำแหน่ง
ประเภทท่ัวไป 
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จ านวนข้าราชการพลเรือนที่ตอบแบบประเมินจ าแนกตามกระทรวงที่สังกัด 

กระทรวง 
จ านวนที่ตอบกลับ 

รวม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

1. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  270 40 310 
2. กระทรวงกำรคลัง 193 112 305 
3. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  0 0 0 
4. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 34 23 57 
5. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย ์
98 103 201 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 247 408 655 
7. กระทรวงคมนำคม 136 82 218 
8. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
149 61 210 

9. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

47 56 103 

10. กระทรวงพลังงำน 79 58 137 
11. กระทรวงพำณิชย ์ 132 78 210 
12. กระทรวงมหำดไทย 104 504 608 
13. กระทรวงยุติธรรม 162 141 303 
14. กระทรวงแรงงำน 90 227 317 
15. กระทรวงวัฒนธรรม 71 75 146 
16. กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี
52 0 52 

17. กระทรวงศึกษำธิกำร 78 0 78 
18. กระทรวงสำธำรณสุข 168 30 198 
19. กระทรวงอุตสำหกรรม 78 59 137 
20. ส่วนรำชกำรไมส่ังกัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีฯ 
98 78 176 

ไม่ระบ ุ 2 0 2 
รวม 2,288 2,135 4,423 
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 ประชาชน เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำร 
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกทุกภำคและในทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,782 
ตัวอย่ำง ได้แก่ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคกลำง (รวมภำคตะวันออกและภำค
ตะวันตก) ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรม 
จังหวัดและในศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นผู้ตอบแบบประเมินฯ  

 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ใช้วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยให้ข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีได้รับกำรสุ่มตัวอย่ำงตอบแบบประเมินฯ  

 ประชำชนผู้ มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรทั้ ง ในส่วนกลำงและ 
ส่วนภูมิภำค ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสุ่มสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์จำก 
ทุกจังหวัดจ ำนวน 2,536 คน และกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำจำก 8 จังหวัด จ ำนวน 
246 คน  

 

เครื่องมือในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 3 แบบ ได้แก่ 

 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กร
คุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

 แบบประเมินสถำนภำพทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน 
 แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหา 

ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามกับวั ตถุประสงค์ ของการวิ จั ย                         
(Item Objective Congruence Index : IOC) และค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
(Coefficient of Reliability) ซึ่งทดสอบแล้วว่าสามารถน าเครื่องมือไปใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ 
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เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
 เกณฑ์ในกำรแปลผลข้อมูลในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 

 ค่ำเฉลี่ย  x  ที่ได้จำกกำรประเมินด้วยมำตรประเมินค่ำ (Likert Scale)  
5  ระดับ  

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1.00 -  1.50 น้อยที่สุด 
1.51 -  2.50 น้อย 
2.51 -  3.50 ปำนกลำง 
3.51 -  4.50 มำก 
4.51 -  5.00 มำกที่สุด 

 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 10 คะแนน 
ช่วงคะแนน แปลผล 
1.00 -  2.79 น้อยที่สุด 
2.80 -  4.59 น้อย 
4.60 -  6.39 ปำนกลำง 
6.40 -  8.19 มำก 
8.20 - 10.00 มำกที่สุด 
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            กำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กร
คุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำรในครั้งนี้เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะได้น ำเสนอผลตำมล ำดับ  ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
  2. กำรปฏิบัติตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
  3. บทบำทของส่วนรำชกำรในกำรส่งเสริมจริยธรรม 
  4. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ส่วนราชการที่ตอบแบบประเมิน 
  

 ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกส่วนรำชกำรในกำรตอบแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำรจำก
จ ำนวน 214 ส่วนรำชกำร (138 กรม 76 จังหวัด) มีส่วนรำชกำรที่ตอบแบบประเมินฯ 
กลับมำเป็นจ ำนวน 184 ส่วนรำชกำร (126 กรม 58 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 85.98 
 
 

 1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

 

ส่วนที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
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ส่วนรำชกำรทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมแล้วจ ำนวน 77 ส่วนรำชกำร (49 กรม 28 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 41.85 
ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม เป็นจ ำนวน  
107 ส่วนรำชกำร (77 กรม 30 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 58.15 ส ำหรับเหตุผลของ 
ส่วนรำชกำรที่ไม่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ำยังไม่ได้
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมคณะใหม่มำกท่ีสุด รองลงมำให้เหตุผลว่ำไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนและไม่มีวำระเร่งด่วน ตำมล ำดับ 

 

 

 
ส่วนรำชกำรระดับกรมที่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมในจ ำนวน  

49 กรม พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็น จ ำนวน 1-2 ครั้ง 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.26 โดยกรมที่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม 
มำกที่สุด โดยมีกำรจัดประชุมเป็นจ ำนวน 10-12 ครั้ง มีจ ำนวน 2 กรม คิดเป็นร้อยละ 4.08 
ของกรมที่มีกำรจัดประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับส่วนรำชกำรระดับจังหวัดที่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม 
มีจ ำนวน 28 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมเพียง 1-2 ครั้ง 
เป็นจ ำนวนมำก คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจังหวัดที่มีกำรจัดประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ านวน/ร้อยละ) 
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 1.3 ประเด็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
 

ประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมในภำพรวมตำมกำรรำยงำนของ 
ส่วนรำชกำร 76 ส่วนรำชกำร (49 กรม 27 จังหวัด) เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย มีดังนี ้

 
ประเด็นที่ได้จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมส่วนใหญ่เป็นกำรประชุม 

เพื่อรับทรำบกำรรำยงำนผลกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรม กำรพิจำรณำ/ทบทวน
ยุทธศำสตร์หรือแผนงำนโครงกำรประจ ำปี และกำรให้ควำมเห็นชอบกิจกรรมหรือโครงกำร
ส่งเสริมจริยธรรม ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (จ านวน) 
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 1.4 การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 

 
 

ส่วนรำชกำรที่มีค ำสั่งจัดตั้งกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมแล้ว มีจ ำนวน 161 
 ส่วนรำชกำร (113 กรม 48 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 87.50 จำกจ ำนวน 184 
 ส่วนรำชกำรที่รำยงำนผลมำ 

 

 1.5 ความเพียงพอของอัตราก าลัง 
 

  

 ส่วนรำชกำรที่แจ้งว่ำมีอัตรำก ำลังเพียงพอต่อภำระงำนในปัจจุบัน มี 48  
ส่วนรำชกำร (28 กรม 20 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 26.09 มีจ ำนวน 125 ส่วนรำชกำร 
(90 กรม 35 จังหวัด) ที่แจ้งว่ำมีอัตรำก ำลังในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมไม่เพียงพอ 
ต่อภำระงำนในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 67.93 ส ำหรับส่วนรำชกำรที่แจ้งกำรจัด
อัตรำก ำลังของกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมให้ปฏิบัติหน้ำที่แบบเต็มเวลำและเป็นจ ำนวน
ที่เพียงพอ พบว่ำในส่วนรำชกำรระดับกรม มีอัตรำเฉลี่ย ระหว่ำงข้ำรำชกำร : พนักงำน
รำชกำร : ลูกจ้ำง เท่ำกับ 3 : 2 : 3 ส ำหรับส่วนรำชกำรระดับจังหวัดมีอัตรำเฉลี่ยเป็น
สัดส่วนเท่ำกับ 3 : 2 : 2 ตำมล ำดับ   
 
 

(จ านวน/ร้อยละ) 

(จ านวน/ร้อยละ) 
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 1.6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

 

 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม จ ำนวน 114 ส่วนรำชกำร (73 กรม 41 จังหวัด) 
คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของจ ำนวนส่วนรำชกำรที่รำยงำนมำ 172 ส่วนรำชกำร ทั้งนี้  
มีส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมีจ ำนวน 58 ส่วนรำชกำร (46 กรม 12 
จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 33.72 
 

 

ส่วนรำชกำรที่ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 58  ส่วนรำชกำร 
ส่วนใหญ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในช่วงระหว่ำง 10,000 - 99,999 บำท มำกที่สุด  
(ร้อยละ 25.86) จ ำนวน 15 ส่วนรำชกำร (8 กรม 7 จั งหวัด) รองลงมำได้รับ 
กำรจั ดสรรในช่ วงระหว่ ำง 200,000- 400,000 บำท (ร้ อยละ 20.69) จ ำนวน  
12 ส่วนรำชกำร (10 กรม 2 จังหวัด) 

 

(จ านวน/ร้อยละ) 

(จ านวน/ร้อยละ) 
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 1.7 การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม 

 

มีส่วนรำชกำรที่ก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนจริยธรรมโดยรวมแล้ว
จ ำนวน 150 ส่วนรำชกำร (107 กรม 43 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 81.52 แบ่งเป็น 
กำรก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนรำชกำรโดยตรง 
จ ำนวน 69 ส่วนรำชกำร (54 กรม 15 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 37.50  รองลงมำก ำหนด
เป็ นส่ วนหนึ่ งภำย ใต้ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ว่ ำด้ วย กำรป้ องกั นและปรำบปรำม 
กำรทุจริตจ ำนวน 62 ส่วนรำชกำร (39 กรม 23 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ
ก ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร จ ำนวน 19 ส่วนรำชกำร 
(14 กรม 5 จังหวัด)  คิดเป็นร้อยละ 10.33 ตำมล ำดับ ส่วนที่ยังไม่มีกำรก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินกำรมีจ ำนวน 23 ส่วนรำชกำร (11 กรม 12 จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ านวน/ร้อยละ) 
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2. การปฏิบัติตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
 

 2.1 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม (5 ด้าน) 
 

 
 
 
 

1. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน า 
•    ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรเกี่ยวกับควำมส ำคัญและกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรม 
•  ให้ค ำปรึกษำแนวทำงที่เป็นรูปธรรมในกำรน ำประมวลจริยธรรมไปปฏิบัติ 
•  ให้ค ำปรึกษำเพื่อวำงแนวทำงกำรพัฒนำจริยธรรมข้ำรำชกำร 

2. ติดตามสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
•  วำงแผนหรือแนวทำงในกำรสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
•  ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรม 

3. พิจารณาชี้ขาดปัญหาจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
•  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปญัหำเร่ืองร้องเรียน หรือข้อทักท้วง  

เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 

 4. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
• ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดตั้งกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้ได้หน่วยงำนที่เป็นยอมรับ

และน่ำเช่ือถือ  
• ให้ค ำแนะน ำ เป็นที่ปรึกษำและให้กำรคุ้มครองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
• ก ำหนดระบบและกลไกในกำรคุ้มครองข้ำรำชกำร เช่น มีกำรต้ังคณะกรรมกำรคุ้มครอง 

กำรคุ้มครองพยำน  มีช่องทำงกำรร้องเรียนกรณีถูกคุกคำม เป็นต้น 
• เสนอส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบแกข่้ำรำชกำรผู้ปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรม 

5. การประเมินผลและรวบรวมสภาพปัญหา 
• ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและกลุ่มงำนคุ้มครอง

จริยธรรม 
• ทบทวนข้อบังคับ และปัญหำอุปสรรคอันเกิดจำกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
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กำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริม
และให้ค ำปรึกษำในกำร

บังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ติดตำมสอดส่องดูแลให้มี    
กำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรม 

พิจำรณำชี้ขำดปัญหำจำก
กำรบังคับใช้ประมวล

จริยธรรม 

คุ้มครองและประกันควำม
เป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

และข้ำรำชกำร 

กำรประเมินผลและรวบรวม
สภำพปัญหำ 

ผลการด าเนินการในภาพรวม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ส่วนรำชกำรในภำพรวมทั้งระดับกรมและจังหวัดที่รำยงำนว่ำคณะกรรมกำร
จริยธรรมได้ปฏิบัติบทบำทหน้ำที่ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม มีผลกำรด ำเนินกำรใน
ภำพรวมทั้ง 5 ด้ำนในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.39) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน มดีังนี ้

บทบำทหน้ำท่ีด้ำนทีม่ีกำรปฏิบัติในระดับมำก ได้แก่ 
 ด้ำนกำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรบังคับใช้

ประมวลจริยธรรม (ค่ำเฉลี่ย 3.63) 
 ด้ำนกำรติดตำมสอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

(ค่ำเฉลี่ย 3.52) 
บทบำทหน้ำทีด่้ำนที่มีกำรปฏิบัติในระดับปำนกลำง ได้แก่ 
 ด้ำนกำรคุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยง ธรรมของ 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และข้ำรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 3.34) 
 ด้ำนกำรประเมินผลและรวบรวมสภำพปัญหำ (ค่ำเฉลี่ย 3.31) 
 ด้ำนกำรพิจำรณำช้ีขำดปัญหำจำกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

(ค่ำเฉลี่ย 3.16) 
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  2.2 บทบาทของหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (4 ด้าน) 
 

 
 

1. การส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• ก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำจริยธรรมข้ำรำชกำร 
• ก ำชับให้ผู้บังคับบัญชำสอดส่องดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรม  

จรรยำและวินัย 
• มีกำรส่ือสำรควำมส ำคัญของจริยธรรมไปยังข้ำรำชกำร 

2. ติดตาม สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
•  ติดตำม ตรวจสอบให้มีกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม 
•  มีช่องทำงกำรร้องเรียนและพิจำรณำข้อร้องเรียนอย่ำงรวดเร็ว 
•  เร่งรัดกำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม/วินัยและมีมำตรกำรลงโทษอย่ำงจริงจัง 

3. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระ 
•  แต่งต้ังหัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมและเจ้ำหน้ำที่โดยพิจำรณำจำกศักยภำพ 

 ในกำรท ำหน้ำที่ 
•  สนับสนุนบุคลำกร ทรัพยำกรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
•  ให้ควำมคุ้มครองและควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
•  พัฒนำบุคลำกรในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
•  ก ำหนดระบบกลไกในกำรคุ้มครองข้ำรำชกำร 

 4. รวบรวมสภาพปัญหา 
• ทบทวนข้อบังคับ และปัญหำอุปสรรคอันเกิดจำกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
• เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรได้เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหำและกำรบังคับใช้ประมวล

จริยธรรม 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ส่วนรำชกำรในภำพรวมทั้งในระดับกรมและจังหวัดที่รำยงำนว่ำหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรมีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม มีผล 
กำรด ำเนินงำนในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำนในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.75) เมื่อพิจำรณำเป็น 
รำยด้ำน มีดังนี ้
 บทบำทหน้ำท่ีด้ำนทีม่ีกำรปฏิบัติในระดับมำก ได้แก่ 

 ด้ำนกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม (ค่ำเฉลี่ย 
3.96) 

 ด้ำนกำรติดตำมสอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
(ค่ำเฉลี่ย 3.92) 

 ด้ำนกำรคุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรม และข้ำรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 3.69) 

บทบำทหน้ำท่ีด้ำนที่มีกำรปฏิบัติในระดับปำนกลำง ได้แก่ 
 ดำ้นกำรรวบรวมสภำพปัญหำ (ค่ำเฉลี่ย 3.44) 

 
 
 
 

3.96 

3.92 

3.44 

3.69 
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

กำรส่งเสริมและเผยแพร่      
กำรปฏิบัติตนอย่ำงมี

จริยธรรม 

ติดตำมสอดส่องดูแลให้มีกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

รวบรวมสภำพปัญหำ 

คุ้มครองและประกันควำม
เป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม

และข้ำรำชกำร 



21 
 

2.3 บทบาทของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม (3 ด้าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. การส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• วำงแผนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมนโยบำย 

ที่ได้รับมอบหมำย 

• เป็นที่ปรึกษำเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติหรือข้อกฎหมำยตำมประมวลจริยธรรม 

2. ติดตามสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
• สังเกตและประเมินพฤติกรรมข้ำรำชกำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง 

• รำยงำนผลงำนประจ ำปีและน ำผลมำปรับปรุงแนวทำงปฏิบัติในระยะต่อไป 

3. สืบสวนข้อเท็จจริง 
• สืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 

• เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำข้อร้องเรียนหรือสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้ที่มีทักษะ ควำมรู้และ  
ควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอ 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ส่วนรำชกำรในภำพรวมทั้งในระดับกรมและจังหวัดที่รำยงำนว่ำกลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรม มีกำรปฏิบัติบทบำทหน้ำที่ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม มีผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมทั้ง 3 ด้ำนในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจำรณำเป็น  
รำยด้ำน มีดังนี้ 

บทบำทหน้ำท่ีด้ำนที่มีกำรปฏิบัติในระดับมำก ได้แก่ 
 ด้ำนกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม (ค่ำเฉลี่ย 

3.75) 
บทบำทหน้ำท่ีด้ำนที่มีกำรปฏิบัติในระดับปำนกลำง ได้แก่ 
 ด้ำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง (ค่ำเฉลี่ย 3.50) 
 ด้ำนกำรติดตำมสอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  

(ค่ำเฉลี่ย 3.46) 
 
 
 

 
 
 

3.75 

3.46 3.50 
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

กำรส่งเสริมและเผยแพร่ 
กำรปฏิบัติตนอย่ำงมี

จริยธรรม 

ติดตำมสอดส่องดูแลให้มี
กำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรม 
สืบสวนข้อเท็จจริง 
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25.88 

25.95 

28.18 

21.86 

21.43 

35.29 

37.34 

38.12 

49.18 

40.11 

28.82 

28.48 

28.18 

25.68 

34.07 

การท าคู่มือ/แนวปฏิบัติ/
กรณีศึกษา(N=170) 

การยกย่องและให้รางวัล
ข้าราชการ(N=158) 

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์
เผยแพร(่N=181) 

การให้ความรู้ทางกฏหมายหรือ
ประเด็นความเสี่ยง(N=183) 

การฝึกอบรมให้ความรู้ทาง
คุณธรรมจริยธรรม(N=182) 

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

3. บทบาทของส่วนราชการในการส่งเสริมจริยธรรม 
 3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
 

จำกกำรติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ทั้งในระดับกรมและจังหวัดจ ำนวน 13 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 

• ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม (จ ำนวน 
5 กิจกรรม) 

• ด้ำนกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมและกำรติดตำมประเมินผล (จ ำนวน  
5 กิจกรรม) 

• ด้ำนที่เกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (จ ำนวน 3 กิจกรรม) 

ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำ ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมจริยธรรมใน
กิจกรรมต่ำงๆ โดยภำพรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.59) โดยมีรำยละเอียดในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี ้

 

 ด้านการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ N = จ ำนวนส่วนรำชกำรทั้งหมด (ทั้งที่มีและไม่มีกำรจัดกิจกรรม) 
 

 ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ได้มีกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรมให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนใน 5 กิจกรรมที่สอบถำม ในระดับมำกทุกกิจกรรม 
โดยกิจกรรมที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรในระดับมำกเรียงล ำดับ ได้ดังนี ้
 

ส่วนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

95.61 
(174 แห่ง) 4.03 มาก 

96.72 
(177 แห่ง) 3.96 มาก 

94.48 
(171 แห่ง) 3.87 มาก 

91.77 
(145 แห่ง) 3.84 มาก 

89.99 
(153 แห่ง) 3.81 มาก 
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44.65 

31.88 

35.58 

37.01 

27.17 

29.56 

31.88 

32.52 

32.47 

43.35 

7.55 

11.25 

12.27 

13.64 

17.92 

การส ารวจประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรม(N=159) 

การให้ประชาชนมีส่วนร่วม/
เสนอแนะ(N=160) 

การติดตามประเมินผลข้าราชการ
(N=163) 

การศึกษาค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการมีจริยธรรม(N=154) 

การมีช่องทางตอบข้อสงสัย/ให้
ค าปรึกษาแนะน า(N=173) 

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. กำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
หลักสูตรประมวลจริยธรรม วินัย เศรษฐกิจพอเพียง หลักค ำสอนทำงศำสนำ ฯลฯ 

2. กำรจัดกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยหรือแนวทำงปฏิบัติที่
เป็นประเด็นเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 

3. กำรประชำสัมพันธ์ หรือจัดท ำสื่อรณรงค์เผยแพร่มำตรฐำนทำงจริยธรรม 
(ประมวลจริยธรรม วินัยและจรรยำข้ำรำชกำร) ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนได้รับทรำบ 
เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศกำร จดหมำย ข่ำว ฯลฯ 

4. กำรยกย่องและให้รำงวัลแก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
5. กำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำงปฏิบัติ/กรณีศึกษำตำมประมวลจริยธรรมให้แก่

ข้ำรำชกำร 
 

 ด้านการป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรมและการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ N = จ ำนวนส่วนรำชกำร (ทั้งที่มีและไม่มีกำรจัดกิจกรรม)   

 กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรในด้ำนกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมและ
กำรติดตำมประเมินผลในจ ำนวน 5 กิจกรรม มีที่ให้ควำมเห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำร  
ในระดับมำกจ ำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กำรมีช่องทำงตอบข้อสงสัยหรือให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำแก่ข้ำรำชกำรและผู้ใกล้ชิดรวมถึงประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำร โดยมีส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำร  เป็นจ ำนวน 153  
ส่วนรำชกำร (ร้อยละ 88.44) ส่วนอีก 4 กิจกรรมมีกำรด ำเนินกำรอยู่ในระดับปำนกลำง
เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย ดังน้ี 
 

ส่วนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

88.44 
(153 แห่ง) 3.65 มาก 

83.12 
(128 แห่ง) 3.40 ปานกลาง 

80.37 
(131 แห่ง) 3.33 ปานกลาง 

75.01 
(120 แห่ง) 3.24 ปานกลาง 

81.76 
(130 แห่ง) 3.23 ปานกลาง 
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33.33 

31.18 

18.06 

23.66 

36.47 

27.74 

6.45 

17.06 

37.42 

การมีสมุดบันทึกประวัติจริยธรรม
ข้าราชการ(N=93) 

การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง(N=170) 

การลงลายมือช่ือรับทราบประมวล
จริยธรรม(N=155) 

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. กำรศึกษำค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร 

2. กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
และส่วนรำชกำร 

3. กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนหรือเสนอแนะแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรมีส่วนร่วมเป็นคณะท ำงำนฯ กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์ 

4. กำรส ำรวจประเด็นปัญหำทำงจริยธรรมและควำมเสี่ยงทำงจริยธรรมของ
องค์กรเพื่อวำงแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำจริยธรรม 
 

 ด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ N = จ ำนวนส่วนรำชกำร (ทั้งที่มีและไม่มีกำรจัดกิจกรรม) 
 

 กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลในจ ำนวน 3 กิจกรรม พบว่ำมี 2 กิจกรรมที่ส่วนรำชกำรให้ควำมเห็นว่ำได้
ด ำเนินกำรในระดับมำก ได้แก่ กำรจัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือช่ือรับทรำบประมวล
จริยธรรม (จ ำนวน 129 ส่วนรำชกำร ร้อยละ 83.22) และกำรน ำพฤติกรรมทำง
จริยธรรมไปประกอบกำรพิจำรณำบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือโอนย้ำยข้ำรำชกำร 
(จ ำนวน 144 ส่วนรำชกำร ร้อยละ 84.71)  ส ำหรับกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรในระดับ
ปำนกลำง ได้แก่ กำรจัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่ เกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร (จ ำนวน 59 ส่วนรำชกำร ร้อยละ 63.44) 

 
 
 

ส่วนราชการ 
ที่จัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

83.22 
(129 แห่ง) 3.83 มาก 

84.71 
(144 แห่ง) 3.52 มาก 

63.44 
(59 แห่ง) 2.90 ปานกลาง 
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4.60 

4.21 4.27 4.33 
4.14 4.13 

3.88 
4.22 

ค่ำเฉลียในแต่ละกิจกรรม ค่ำเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรม 

(ค่าเฉลี่ย) 

3.2 การส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางจริยธรรม 
 

       ส่วนรำชกำรทั้งในระดับกรมและจังหวัดได้ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพลเรือนม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นพื้นฐำนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม จ ำนวน 7 กิจกรรมโดย
ภำพรวม ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมที่ส่วนรำชกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีส่วนร่วมในระดับมำกที่สุด 
(ค่ำเฉลี่ย 4.60) ได้แก่  

กิจกรรมที ่1 พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่วนรำชกำรให้กำรส่งเสริมโดยมีค่ำเฉลี่ยในระดับมำก 

ได้แก่ 
กิจกรรมที ่2 งำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีจัดในส่วนกลำงหรือ ณ หน่วยงำน 
กิจกรรมที ่3 กำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที ่4 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทและพระบรมรำโชวำท

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
กิจกรรมที ่5 กำรส่งเสริมค่ำนิยมขององค์กรหรือข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร 
กิจกรรมที ่6 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรหรือคู่มือกำรให้บริกำร 
กิจกรรมที ่7 กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบหรือป้องกันกำรกระท ำอันเป็น

กำรละเว้นไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
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1 กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมมีภาระงานอ่ืนทีต่อ้งปฏิบตัมิาก 3.99 มาก
จึงท าหน้าทีไ่ดไ้ม่เตม็ที่

2 งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการยงัไม่เพียงพอ 3.75 มาก

3 การสรรหาบคุคลเพ่ือเปน็คณะกรรมการจริยธรรม 3.46 ปานกลาง
กระท าไดย้ากและมีขั้นตอนทีใ่ช้เวลา

4 ค่านิยมของข้าราชการทีไ่ม่พร้อมยอมรับการเปลีย่นแปลง เช่น 3.12 ปานกลาง
ตดิอ านาจนิยม ขาดจิตส านึกสาธารณะ ระบบอุปภัมภ์ ฯลฯ

5 คณะกรรมการจริยธรรมยงัขาดทศิทางในการปฏิบตัหิน้าที่ 3.10 ปานกลาง

6 ไม่เหน็ผลส าเร็จของการสง่เสริมจริยธรรมทีเ่ปน็รูปธรรม 3.10 ปานกลาง

7 ข้าราชการในหน่วยงานขาดความสนใจในการรับรู้ 3.04 ปานกลาง
ประมวลจริยธรรม

8 เน้ือหาของประมวลจริยธรรมไม่ชัดเจน เข้าใจยากและ 3.03 ปานกลาง
เก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบบั

9 ยงัไม่มีความตอ่เน่ืองในการจัดกิจกรรมและโครงการที่ 2.92 ปานกลาง
สง่เสริมจริยธรรม

10 เจ้าหน้าทีก่ลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมขาดความรู้และ 2.90 ปานกลาง
ประสบการณ์ในการท างาน

11 ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุนภารกิจดา้นจริยธรรมน้อยหรือไม่เตม็ที่ 2.86 ปานกลาง

12 ไม่มีการบงัคับใช้ประมวลจริยธรรมในสว่นราชการอยา่งจริงจัง 2.79 ปานกลาง

13 ยงัขาดผู้บริหาร/ผู้บงัคับบญัชาทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ี 2.42 น้อย

3.11 ปานกลาง

ปญัหาอุปสรรค ค่าเฉลี่ย แปลผล

ภาพรวมทัง้หมด

3.3 ปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการในการบังคับใช้ประมวล 
จริยธรรม 
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ส่วนรำชกำรทั้งในระดับกรมและจังหวัด มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
ในภำพรวมระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.11) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็นพบประเด็นที่เป็นปัญหำอุปสรรคในระดับ
มำก ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่มีภำระงำนอื่นที่ต้องปฏิบัติ
มำกจึงท ำหน้ำที่ได้ไม่เต็มที่ (ค่ำเฉลี่ย 3.99) และงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
ยังไม่เพียงพอ (ค่ำเฉลี่ย 3.75) 
 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
4.1 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

 
 

 ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ระบุว่ำช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด คือ ช่องทำงจดหมำย จ ำนวน 63 ส่วนรำชกำร (49 กรม 14 จังหวัด ) 
รองลงมำเป็นช่องทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน จ ำนวน 24 ส่วนรำชกำร ( 20 กรม  
4 จังหวัด) และผ่ำนช่องทำงศูนย์ด ำรงธรรม จ ำนวน 19 ส่วนรำชกำร (2 กรม  
17 จังหวัด) ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรระดับกรมเห็นว่ำกำรแจ้งข้อร้องเรียนผ่ำนทำงจดหมำย  
มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ส ำหรับส่วนรำชกำรระดับจังหวัดเห็นว่ำกำรแจ้งผ่ำนศูนย์ 
ด ำรงธรรมมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 

 
 
 

(จ านวน) 
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  4.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

 ส่วนรำชกำรที่รำยงำนจ ำนวน 184 ส่วนรำชกำร มี 69 ส่วนรำชกำร (53 กรม             
16 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 37.50 ที่แจ้งว่ำพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของข้ำรำชกำร ทั้งนี้ มีจ ำนวน 101 ส่วนรำชกำร (62 กรม 39 จังหวัด)               
คิดเป็นร้อยละ 54.89 ท่ีแจ้งว่ำไม่มีข้อร้องเรียน และมีจ ำนวน 14 ส่วนรำชกำร (ร้อยละ 
7.61) ที่ไม่ระบุประเด็นข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงจริยธรรม
ของข้ำรำชกำร มีดังนี้ 
 (จ านวน) 



30 
 

 จำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร  
ซึ่งส่วนรำชกำรแห่งหนึ่งสำมำรถให้ข้อมูลได้หลำยประเด็น พบประเด็นส ำคัญ 5 ล ำดับแรก 
ดังนี ้

1. กำรไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร 
จ ำนวน 31 ส่วนรำชกำร 

2. กำรแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน โอนย้ำยที่ไม่เป็นธรรม จ ำนวน 22 ส่วนรำชกำร 
3. กำรใช้ทรัพย์สิน เวลำ หรือทรัพยำกรของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือผู้อื่น จ ำนวน 19 ส่วนรำชกำร 
4. กำรปฏิบัติหน้ำที่ผิดพลำด ไม่เคร่งครัดในกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำน

แห่งวิชำชีพ จ ำนวน 16 ส่วนรำชกำร 
5. กำรไม่เป็นธรรมในกำรให้บริกำรหรือเลือกปฏิบัติ จ ำนวน 14 ส่วนรำชกำร 

 
  

 4.3 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

            ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตำมล ำดับดังนี ้
1. มีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรและระยะเวลำในกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน

มำกที่สุด จ ำนวน 123 ส่วนรำชกำร (95 กรม 28 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 71.51                
2. เผยแพร่วิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้ข้ำรำชกำรและประชำชนรับทรำบ 

ในจ ำนวนที่รองลงมำ จ ำนวน 112 ส่วนรำชกำร (85 กรม 27 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 
65.12 

3. จัดท ำสถิติข้อร้องเรียนกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเป็นล ำดับสุดท้ำย 
จ ำนวน 97 ส่วนรำชกำร (70 กรม 27 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 56.73 
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 กำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรประเมินสถำนภำพทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำร
พลเรือนจะได้น ำเสนอตำมล ำดับ  ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
  2. กำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
  3. กำรให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
  4. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจริยธรรม 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ในกำรประเมินสถำนภำพทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนในครั้งนี้ มีจ ำนวน
ผู้ตอบแบบประเมินฯทั้งสิ้น 4,423 คน เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสังกัดส่วนกลำง 2,288 คน  
(ร้อยละ 51.73)  และสังกัดส่วนภูมิภำค 2,135 คน (ร้อยละ 48.27)  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 65.01) มำกกว่ำเพศชำย (ร้อยละ 34.99)  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีมำกท่ีสุด (ร้อยละ 52.05) รองลงมำเป็นผู้ส ำเร็จปริญญำโท (ร้อยละ 37.78) 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือน                     
4,423 คน                    

ส่วนกลาง         
2,288 คน          
[51.73%] 

ส่วนภูมิภาค      
2,135 คน 
[48.27%]              

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของ 

ข้าราชการพลเรือน 
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 1.2 ประเภทข้าราชการพลเรือน 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรมำกที่สุด 
(ร้อยละ 58.38) รองลงมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป (ร้อยละ 32.53)  
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 8.89 เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรและบริหำร 
 
 1.3 ระยะเวลาในการรับราชการ 

 
 

ระยะเวลาในการรับราชการ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี  76 1.72 
1 – 10 ปี  1,220 27.58 
11 – 20 ปี  997 22.54 
21 – 30 ปี   1,224 27.67 
มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป  712 16.10 
ไม่ระบุ  194 4.39 

รวม 4,423 100.00 
  
 ข้ำรำชกำรพลเรือน มีระยะเวลำในกำรรับรำชกำรอยู่ระหว่ำง 21–30 ปี  
และ 1–10 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 27.67 และร้อยละ 27.58 ตำมล ำดับ) 
รองลงมำเป็นผู้มีระยะเวลำในกำรรับรำชกำรในระหว่ำง 11–20 ปี (ร้อยละ 22.54) 
ซึ่งถือว่ำส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท ำงำนท่ีมีประสบกำรณ ์

 
 
 

ประเภทข้าราชการ 

ทั่วไป 

1,439 คน
[32.53%] 

วิชาการ 

2,582 คน
[58.38%] 

อ านวยการ 

318 คน
[7.19%] 

บริหาร 

75 คน
[1.70%] 

ไม่ระบ ุ

9 คน
[0.20%] 
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 1.4 จ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

 
 ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 1,828 คน (ร้อยละ 41.33) ระบุว่ำมีผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชำ โดยผู้ที่ระบุจ ำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมี 1,705 คน (ร้อยละ 34.60) ใน
จ ำนวนผู้ที่ระบุนี้ ส่วนใหญ่แจ้งว่ำมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำนวน 1-100 คนมำกที่สุด 
(ร้อยละ 96.66)  ส่วนผู้ไม่ระบุจ ำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมี 123 คน (ร้อยละ 6.73)  

 
 

2. การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
 2.1 การรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
 

การรับรู้โดยภาพรวม 
ทราบ ไม่ทราบ ไม่ระบ ุ
98.15 1.36 0.50 

  
 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่รับรู้ว่ำต้องปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน จ ำนวน 4,341 คน (ร้อยละ 98.15)      
 
 
 
 
 
 

มี  
(ระบุ

จ านวน) 
34.60 

มี (ไม่ระบุ
จ านวน) 
6.73 

ไม่มี 
49.60 

ไม่ระบุ 
9.07 

0.65 

0.18 

0.23 

0.53 

1.76 

96.66 

มากกว่า 500 คนข้ึนไป 

401-500 คน 

301-400 คน 

201-300 คน 

101-200 คน 

1-100 คน 

(ร้อยละ) 

(1,648 คน) 

(30 คน) 

(9 คน) 

(4 คน) 

(3 คน) 

(11 คน) 
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0.16 

13.64 

22.01 

36.08 

50.23 

55.42 

70.29 

อื่นๆ (6 คน) 

จัดท าบทความลงข่าว หรือหนังสือเผยแพร่ (510 คน) 

จัดท าแผ่นพับ/โปสเตอร์ (823 คน) 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (1,349 คน) 

จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1,878 คน) 

จัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม (2,072 คน) 

ท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน (2,628 คน) 

 2.2 บุคคลที่ท าให้ข้าราชการพลเรือนรับรู้ประมวลจริยธรรม 
 
 

47.01% ศึกษาด้วยตนเอง 
46.49% ผู้บังคับบัญชา 
38.00% หัวหน้าส่วนราชการ 
34.10% กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 
25.53% เพ่ือนร่วมงาน 
23.03% คณะกรรมการจริยธรรม 
8.91% อื่นๆ ได้แก่ วิทยากร

ภายนอก 
 
 

 2.3 ช่องทางการรับรู้ประมวลจริยธรรม 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 3,739 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่มีช่องทำงกำรรับรู้ประมวลจริยธรรมผ่ำนทำง
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำรมำกที่สุด  (ร้อยละ 70.29)  
รองลงมำรับรู้จำกประชุม/สัมมนำ/ฝึกอบรม (ร้อยละ 55.42) และรับรู้จำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน (ร้อยละ 50.23) ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ร้อยละ 0.16 ของข้ำรำชกำรยังมีกำรรับรู้
ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นๆ เช่น กำรเผยแพร่ผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, สังคมออนไลน์, 
เสียงตำมสำย, VCD/DVD, ศึกษำทำงอินเตอร์เน็ต, กำรประชุม, เว็บไซต์ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ, แผ่นป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์หน้ำส ำนักงำน, ศึกษำจำกระเบียบ/กฎหมำย,  
แบบประเมินตนเอง และกำรประชุมข้ำรำชกำรประจ ำเดือน เป็นต้น 
 

      ในกำรรับรู้ประมวลจริยธรรมจำก
บุคคลภำยในส่วนรำชกำร จำกจ ำนวน
ผู้ตอบ 4,308 คน(ตอบได้มำกกว่ำ 
1 ค ำตอบ) 
      ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ำมีกำรรับรู้ 
ด้วยตนเองมำกที่สุด จ ำนวน 2,025 คน  
(ร้อยละ 47.01) รองลงมำรับรู้จำก 
ผู้บั งคับบัญชำ จ ำนวน 2 ,003 คน  
( ร้ อ ย ล ะ  4 6 . 4 9 )  แ ล ะ หั ว ห น้ ำ 
ส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,637 คน (ร้อยละ 
38.00) ตำมล ำดับ 
  

(ร้อยละ) 
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 2.4 ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรม 

  
 จำกกำรสอบถำมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวพฤติกรรมที่พึง ปฏิบัติหรือ 
ไม่พึงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 16 ข้อ พบว่ำ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนทีส่ำมำรถให้ค ำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มขึ้นไป  
(10 คะแนน - 16 คะแนน) มีจ ำนวน 3,543 คน (ร้อยละ 80.10) เมื่อพิจำรณำโดย
ภำพรวมของข้ำรำชกำรพลเรือนท้ังหมดได้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนเท่ำกับ 11.26 คะแนน 
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ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ยึดมั่นในจริยธรรม 
ยืนหยัดท าในสิ่งท่ี
ถูกต้อง 

มีจิตส านึกท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
เสียสละ 

3. การให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.1 สาระส าคัญทางจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนให้  
ความส าคัญ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 4,295 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
  
 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำสำระทำงจริยธรรมที่ส ำคัญต่อ
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรใน 3 ล ำดับแรก มีดังนี ้

อันดับที่ 1 กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี รับผดิชอบต่อหน้ำท่ี และเสียสละ ร้อยละ 93.46 
อันดับที ่2 กำรยึดมั่นในจรยิธรรมและยืนหยัดท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง ร้อยละ 92.67 
อันดับที่ 3 กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์สว่นตน  
             ร้อยละ 85.82 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือนในกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม 
 จำกกำรสอบถำมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนทำง
จริยธรรม รวม 7 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรม 1 พิธี ถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่ อ เป็นข้ ำ รำชกำรที่ ดี และพลั ง           
ของแผ่นดินท่ีจัดในส่วนกลำง หรือ ณ หน่วยงำน 

กิจกรรม 2 งำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีจัดในส่วนกลำงหรือ ณ หน่วยงำน 
กิจกรรม 3 กำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรม 4 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทและพระบรมรำโชวำท 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
 

93.46% 
 (ผู้ตอบ 4,014 คน) 

๘ 
92.67% 

(ผู้ตอบ 3,980 คน) 
๘ 

85.82% 
(ผู้ตอบ 3,686 คน) 

๘ 
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กิจกรรมท่ี 7 (N=4,309) 

กิจกรรมท่ี 6 (N=4,338) 

กิจกรรมท่ี 5 (N=4,358) 

กิจกรรมท่ี 4 (N=4,363) 

กิจกรรมท่ี 3 (N=4,352) 

กิจกรรมท่ี 2 (N=4,242) 

กิจกรรมท่ี 1 (N=4,354) 

30.54 

27.71 

21.48 

17.85 

21.88 

21.05 

11.35 

42.26 

44.33 

43.18 

39.38 

41.66 

39.67 

37.67 

19.12 

22.06 

30.84 

39.01 

31.5 

30.65 

47.89 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 

กิจกรรม 5 กำรส่งเสริมค่ำนิยมขององค์กรหรือข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร 
กิจกรรม 6 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรหรือคู่มือกำรให้บริกำร 
กิจกรรม 7 กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและตรวจสอบกำรละเว้นไม่ปฏิบัติ

ตำมขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
         

  
หมายเหตุ N = จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด (ทั้งที่เข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมกิจกรรม) 
   

 ข้ำรำชกำรพลเรือนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมดังกล่ำวในระดับมำก  
(ค่ำเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจำรณำในแต่ละกิจกรรม พบว่ำ ข้ำรำชกำรมีกำรเข้ำร่วม 
ในกิจกรรมที่ 1 พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
ที่จัดในส่วนกลำงหรือ ณ หน่วยงำนมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.30) รองลงมำเป็น 
กิจกรรมที่ 4 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทและพระบรมรำโชวำท 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (ค่ำเฉลี่ย 4.13) และกิจกรรมที่ 5 กำรส่งเสริมค่ำนิยม 
ขององค์กรหรือข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.00)  
 ส่วนจ ำนวนข้ำรำชกำรที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำวตั้งแต่ระดับ 
ปำนกลำงถึงมำกที่สุดในทุกกิจกรรม พบว่ำ มีจ ำนวนคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ในทุกกิจกรรม 
 

จ านวนรวม ค่าเฉลี่ย แปลผล 
96.90 

(4,219 คน) 4.30 มาก 

91.37 
(3,876 คน) 3.90 มาก 

95.04 
(4,136 คน) 3.99 มาก 

96.24 
(4,199 คน) 4.13 มาก 

95.50 
(4,162 คน) 4.00 มาก 

94.10 
(4,082 คน) 3.82 มาก 

91.92 
(3,961 คน) 3.71 มาก 

ภาพรวม 3.97 มาก 
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 3.3 การส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ 
 

 จำกกำรสอบถำมข้ำรำชกำรพลเรือนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ของส่วนรำชกำร รวม 10 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรม 1 มีกำรส ำรวจติดตำมประเด็นปัญหำทำงจริยธรรม และควำมเสี่ยง
ทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในองค์กร 

กิจกรรม 2 มีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
ที่ข้ำรำชกำรรับรู้อย่ำงชัดแจ้ง 

กิจกรรม 3 มีกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ 
เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร เป็นต้น 

กิจกรรม 4 จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมให้แก่
ข้ำรำชกำรทุกคนเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

กิจกรรม 5 จัดโครงกำรและกิจกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กิจกรรมจิตอำสำ ชมรม
จริยธรรม เป็นต้น 

กิจกรรม 6 ให้กำรยกย่องข้ำรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นแบบ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 

กิจกรรม 7 จัดช่องทำงตอบข้อสงสัย หรือมีช่องทำงเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำร  
ผู้ใกล้ชิดกับข้ำรำชกำรและประชำชนให้ได้รับทรำบแนวปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

กิจกรรม 8 มี ขั้ นตอนกำรพิ จำรณำข้ อร้ อง เรี ยน กำรสอบสวนและ 
กำรลงโทษผู้กระท ำผิดที่รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม 

กิจกรรม 9 มีระบบกำรคุ้มครองพยำน ผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  
อย่ำงเพียงพอ 

กิจกรรม 10  มีระบบให้สำธำรณะมีส่วนร่วมตรวจสอบ กระตุ้นเตือนและ 
เฝ้ำระวัง 
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กิจกรรมท่ี 10 (N=4,125) 

กิจกรรมท่ี 9 (N=4,044) 

กิจกรรมท่ี 8 (N=4,282) 

กิจกรรมท่ี 7 (N=4,246) 

กิจกรรมท่ี 6 (N=4,289) 

กิจกรรมท่ี 5 (N=4,297) 

กิจกรรมท่ี 4 (N=4,252) 

กิจกรรมท่ี 3 (N=4,348) 

กิจกรรมท่ี 2 (N=4,326) 

กิจกรรมท่ี 1 (N=4,254) 

38.98 

40.73 

32.09 

38.41 

30.47 

32.00 

33.96 

21.27 

32.39 

41.61 

34.47 

31.16 

41.41 

34.86 

38.82 

37.31 

38.24 

48.92 

42.70 

34.93 

11.25 

11.35 

17.96 

12.81 

20.31 

19.76 

16.82 

25.11 

16.00 

10.16 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

หมายเหตุ N = จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด (ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) 
 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนให้ควำมเห็นว่ำส่วนรำชกำรมีกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ตำมประเด็นที่สอบถำม มีค่ำเฉลี่ยในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.56) เมื่อพิจำรณำในแต่ละ
กิจกรรม พบว่ำ ส่วนรำชกำรมีกำรส่งเสริมจริยธรรมในระดับมำกสูงสุด 3 ล ำดับ ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 3 กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ (ค่ำเฉลี่ย 
3.94) รองลงมำเป็นกิจกรรมที่ 6 กำรให้กำรยกย่องข้ำรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นแบบ 
(ค่ำเฉลี่ย 3.67) และกำรมีขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน กำรสอบสวน และกิจกรรม
ที่ 8 กำรลงโทษผู้กระท ำผิดที่รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 
3.67)  
 ส่วนกำรส่งเสริมจริยธรรมที่ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่เห็นว่ำส่วนรำชกำร
ยังมีกำรด ำเนินกำรในระดับปำนกลำง ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กำรส ำรวจติดตำมประเด็น
ปัญหำทำงจริยธรรมและควำมเสี่ยงทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน (ค่ำเฉลี่ย 
3.40) กิจกรรมที่ 10 กำรมีระบบให้สำธำรณะมีส่วนร่วมตรวจสอบ กระตุ้นเตือนและ 
 

จ านวนรวม ค่าเฉลี่ย แปลผล 
86.70 

(3,688 คน) 3.40 ปานกลาง 
91.09 

(3,940 คน) 3.65 มาก 
95.30 

(4,144 คน) 3.94 มาก 
89.02 

(3,785 คน) 3.59 มาก 
89.07 

(3,827 คน) 3.64 มาก 
89.60 

(3,843 คน) 3.67 มาก 
86.08 

(3,655 คน) 3.44 ปานกลาง 
91.46 

(3,916 คน) 3.67 มาก 
83.24 

(3,366 คน) 3.33 ปานกลาง 
84.70 

(3,494 คน) 3.39 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.56 มาก 
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เฝ้ำระวัง (ค่ำเฉลี่ย 3.39) และกิจกรรมที่ 9 กำรมีระบบกำรคุ้มครองพยำน ผู้ร้องเรียน 
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่ำงเพียงพอ (ค่ำเฉลี่ย 3.33) 
 ส่วนจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือนที่เห็นว่ำส่วนรำชกำรในสังกัดมีกำรส่งเสริม
จริยธรรมตั้งแต่ระดับปำนกลำงถึงมำกที่สุด พบว่ำ  มีจ ำนวนคิดเป็นร้อยละ 83.24  
ขึ้นไปในทุกกิจกรรม 
 

กระทรวงที่มีการส่งเสริมจริยธรรม 10 กิจกรรม ที่มีค่า เฉลี่ยรวมระดบัมาก  
(ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้ น ไป) 

 

 

 

 
 

 

3.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือนโดยรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  9 - 10 กิจกรรม 

 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงพาณิชย ์
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงยตุิธรรม 
 

 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
 กระทรวงสาธารณสุข 
 ส่วนราชการไม่สังกดัส านกั

นายกรัฐมนตรีฯ 

7 - 8 กิจกรรม 5 - 6 กิจกรรม 

 ส านกันายกรัฐมนตร ี
 กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
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21.80 

75.88 

2.33 

ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 

ไม่ระบ ุ

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ข้ำรำชกำรพลเรือนให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมีจริยธรรมโดยภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.79  (ระดับมำก) จำกคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ มีจ ำนวนผู้ตอบมำกที่สุดที่คะแนนระหว่ำง 7-8 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 54.80 
 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาจริยธรรม 
 4.1 ปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดกับข้าราชการพลเรือนในรอบปี            
ที่ผ่านมา 

 

 

 

 
  
 
 ส ำหรับปัญหำทำงจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรพลเรือนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำ ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.88 แจ้งว่ำไม่มีปัญหำทำงจริยธรรม มีเพียง 
ร้อยละ 21.80 เท่ำนั้นท่ีแจ้งว่ำมีปัญหำทำงจริยธรรม โดยปัญหำทำงจริยธรรมที่เกิดขึ้น
มำกท่ีสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้  
 

ปัญหาทางจริยธรรมที่ เ กิดขึ้ นมากที่ สุด 3 อนัดบัแรก  ( ร้อยละของผู้ตอบ)  

 

52.80 

41.60 
35.79 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ปัญหาจริยธรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 3,356 75.88 

 964 21.80 

 103 2.33 

รวม 4,423 100.00 
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ร้องเรียนกับสื่อมวลชน (37 คน) 

ขอความเห็นจากสื่อออนไลน์ (63 คน) 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรม (185 คน) 

ร้องเรียนคณะกรรมการ/กลุ่มงานคุ้มครองฯ (281 คน) 

ท่ีปรึกษากฎหมาย (386 คน) 

เพื่อนร่วมงาน (1,278 คน) 

ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา (1,511 คน) 

1.88 

3.21 

9.42 

14.31 

19.65 
65.07 

76.93 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนที่แจ้งว่ำมีปัญหำทำงจริยธรรม จ ำนวน 964 คน (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ประเด็น) พบว่ำ เป็นประเด็นปัญหำทำงด้ำนกำรมีจิตส ำนึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ และเสียสละ มีผู้ตอบมำกที่สุด จ ำนวน 509 คน (ร้อยละ 52.80) รองลงมำ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรให้ควำมเป็นธรรมแก่ข้ำรำชกำรในกำรบรรจุ/แต่งตั้ง/เลื่อน
เงินเดือน/โอน/ย้ำย จ ำนวน 401 คน (ร้อยละ 41.60) และกำรยึดมั่นในจริยธรรมและ
ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง จ ำนวน 345 คน (ร้อยละ 35.79) 
 

วิ ธีการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  

       

 ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 3,371 คน ให้ข้อมูลว่ำ (ตอบได้มำกกว่ำ  
1 ประเด็น) เมื่อมีประเด็นปัญหำทำงจริยธรรมเกิดขึ้นจะแก้ปัญหำโดยกำรปรึกษำหำรือ
กับบุคคลอื่นหรือแจ้งข้อร้องเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 1 ,926 คน (ร้อยละ 57.13) 
รองลงมำเป็นกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง จ ำนวน 1 ,497  คน (ร้อยละ 44.41 )  
ใช้วิธีกำรปล่อยวำงและนิ่งเฉย จ ำนวน 394 คน (ร้อยละ 11.69) และขอย้ำย โอน หรือ
ลำออก จ ำนวน 163 คน (ร้อยละ 4.84)  
 

 

การแก้ไขปัญหาโดยปรึกษาหารือ/ร้องเรียนกับ หน่วยงานหรือบุคคลอื่น 

 

  
  

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1,964 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
  

แก้ปัญหาโดย
ปรึกษาหารือ/

ร้องเรียน  

57.13% 

 

แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองได้ 

 

44.41% 
 

ปล่อยวาง 

นิ่งเฉย 
 

11.69% 

ขอย้าย โอน 
หรือลาออก 

 

4.84% 

(ร้อยละ) 
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 ข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีให้ข้อมูลว่ำแก้ปัญหำทำงจริยธรรมโดยกำรปรึกษำหำรือ
กับบุคคลอื่น ส่วนใหญ่เป็นกำรปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำมำกที่สุด จ ำนวน 1,511 คน 
(ร้อยละ 76.93) รองลงมำเป็นกำรปรึกษำกับเพื่อนร่วมงำน จ ำนวน 1,278 คน (ร้อยละ 
65.07) และปรึกษำกับที่ปรึกษำกฎหมำย จ ำนวน 386 คน (ร้อยละ 19.65)  
 

 4.2 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท่ีได้ผลดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

หมายเหตุ จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 4,346 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ประเด็น) 
 

 ข้ำรำชกำรพลเรือน ได้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรม
ที่ได้ผลดีที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ กำรปลูกฝังค่ำนิยมควำมมีคุณธรรม (ร้อยละ 84.05) 
กำรมีแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนท่ีดี (ร้อยละ 64.47) และให้มีกำรลงโทษทำงวินัยอย่ำง
เคร่งครัด (ร้อยละ 59.32) 

ปลูกฝังค่านิยมความ 
มีคุณธรรม 

[3,653 คน, 84.05%] 

มีแบบอย่างใน 
การปฏิบัติตนที่ดี 

[2,802 คน, 64.47%] 

มีการลงโทษทางวินัย 
อย่างเคร่งครัด 

[2,578 คน, 59.32%] 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรม 
ให้เป็นที่รับทราบ 
อย่างกว้างขวาง  

[2,212 คน, 50.90%] 

มีองค์กรคุ้มครอง 
ข้าราชการ 

มิให้ถูกกลั่นแกล้ง  

[2,054 คน, 47.26%] 

จัดท ามาตรฐาน 
จริยธรรมให้เป็นบังคับ 

[1,936 คน, 44.55%] 

ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบ
และแจ้งการกระท าผิด  

[1,898 คน, 43.67%] 

แนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
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 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือนในครั้งนี้จะน ำเสนอตำมล ำดับ ดังนี ้

1. ข้อมูลทั่วไป 
2. กำรรับรู้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   
3. ควำมพึงพอใจต่อพฤติกรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน 
4. กำรรับรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย  1,411 50.72 
หญิง 1,371 49.28 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี 90 3.24 
20 - 30 ปี 522 18.76 
31 - 40 ปี 651 23.40 
41 – 50 ปี 598 21.50 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  912 32.78 
ไม่ระบุ 9 0.32 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 701 25.20 
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า 620 22.29 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 293 10.53 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 1,001 35.98 
ปริญญาโท/เทียบเท่า 127 4.57 
สูงกว่าปริญญาโท 26 0.93 
ไม่ระบุ 14 0.50 
 

ส่วนที่ 3 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
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จำกประชำชนผู้ตอบแบบสอบส ำรวจ จ ำนวน 2,782 คน พบว่ำ เป็นเพศชำย
และเพศหญิงในจ ำนวนที่ใกล้เคียงกัน 

ส่วนใหญ่มีอำยุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยเป็นช่วงอำยุมำกกว่ำ 50 ปีมำกที่สุด 
รองลงมำเป็นผู้มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี และมีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี ตำมล ำดับ 

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำมำกที่สุด รองลงมำเป็น
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ  และส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ ตำมล ำดับ    

 

 1.2 อาชีพ 

 ประชำชนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชนมำกที่สุด 
รองลงมำเป็นผู้ประกอบอำชีพผู้ใช้แรงงำนและรับจ้ำงทั่วไป และเป็นพ่อบ้ำน แม่บ้ำน 
เกษียณอำยุหรือว่ำงงำน ตำมล ำดับ ที่เหลือกระจำยในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ  

 
 
 
 
 

0.40 
5.72 
5.93 

6.72 
10.28 

11.61 
12.47 

14.34 
14.77 

17.76 

ไม่ระบุ (11 คน) 

ค้าขาย (159 คน) 

พนง.รัฐวิสาหกิจ/จนท.ของรัฐประเภทอื่นๆ (165 คน) 

อาชีพอิสระ (187 คน) 

นักเรียน/นักศึกษา (286 คน) 

เกษตรกร/ประมง (323 คน) 

ธุรกิจส่วนตัว (347 คน) 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน (399 คน) 

ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างท่ัวไป (411 คน) 

พนักงานบริษัทเอกชน (494 คน) 

(ร้อยละ) 
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24.41 

20.35 

18.01 

19.23 

18.01 

  1.3 รายได้ 

ประชำชนที่ส ำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้มีรำยได้  (ร้อยละ 66.92) โดยส่วนใหญ่ 
มีรำยได้รวมเฉลี่ยต่อเดอืนระหว่ำง 10,001–20,000 บำท รองลงมำมีรำยไดไ้มเ่กิน 10,000 บำท 

 

 1.4 ที่พักอาศัยตามภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 
 

ภาค จ านวน(คน) ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  
(4 จังหวัด) 

679 24.41 

กลาง  
(21 จังหวัด) 

566 20.35 

เหนือ  
(17 จังหวัด) 

501 18.01 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ(20จังหวัด) 

535 19.23 

ใต้ 
(14 จังหวัด) 

501 18.01 

14.52 
18.55 

20.88 

24.73 10.42 
5.03 
5.86 

ไม่ระบุ (404 คน) 

ไม่มีรายได้ (516 คน) 

ไม่เกิน 10,000 บาท (581 คน) 

10,001 - 20,000 บาท (688 คน) 

20,001 - 30,000 บาท (290 คน) 

30,001 - 40,000 บาท (140 8น) 

มากกว่า 40,000 บาท (163 คน) 

(ร้อยละ) 

หมายเหต ุปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี  
              จังหวัดสมุทรปรำกำร และจงัหวัดสมุทรสำคร 
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ผู้เก่ียวข้องภายนอกในการด าเนินงานหรือรับจ้างส่วน
ราชการ (60 คน) 

ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการติดต่อประสานงานกับ
ส่วนราชการ (124 คน) 

ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการจากส่วนราชการ                                                        
(2,696 คน) 

2.16 

4.46 
96.91 

พื้นที่พักอำศัยของประชำชนที่ท ำกำรส ำรวจ อยู่ในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลมำกที่สุด (ร้อยละ 24.41) รองลงมำเป็นกำรกระจำยในพ้ืนท่ีต่ำงๆ ตำมล ำดับ 
ได้แก่ พ้ืนท่ีภำคกลำง (ร้อยละ 20.35) พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 19.23)  
พื้นที่ภำคเหนือ (ร้อยละ 18.01) และพื้นที่ภำคใต้ (ร้อยละ 18.01) ตำมล ำดับ 

 

1.5 ความถี่ในการติดต่อกับส่วนราชการ 

  

 ประชำชนที่ส ำรวจมีควำมถี่ในกำรติดต่อรำชกำรประมำณ 3-6 เดือน/ครั้ง
มำกที่สุด (ร้อยละ 48.60) รองลงมำประมำณปลีะ 1 ครั้ง (ร้อยละ 39.79) และติดต่อ
เป็นประจ ำทุกเดือน (ร้อยละ 10.32) 

 

1.6 บทบาทหรือฐานะของประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ  

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

  

ความถี่ 

3 - 6 เดือน/คร้ัง 

ประมาณปีละ 1 คร้ัง 

เป็นประจ าทุกเดือน 

อื่นๆ เช่น ประมาณปีละ 2 คร้ัง 

ไม่ระบ ุ

รวม 

จ านวน (คน) 

1,352 

1,107 

287 

17 

19 

2,782 

ร้อยละ 

48.60 

39.79 

10.32 

0.61 

0.68 

100.00 

(ร้อยละ) 
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 ประชำชนส่วนใหญ่ จ ำนวน 2,696 คน (ร้อยละ 96.91) เป็นผู้มำติดต่อกับ
ส่วนรำชกำรในฐำนะผู้รับบริกำรมำกที่สุด มีเพียงส่วนน้อยที่มำติดต่อในฐำนะตัวแทน
หน่วยงำน/องค์กรที่มำติดต่อรำชกำร (ร้อยละ 4.46) หรือในฐำนะผู้เกี่ยวข้องภำยนอก
ที่มำรับจ้ำงส่วนรำชกำร (ร้อยละ 2.16) 
 

2. การรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 2.1 รับรู้ว่ามีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  

การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับรู้ 442 15.89 
ไม่รับรู้ 2,340 84.11 

รวม 2,782 100.00 
  

 ประชำชนผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 84.11 ไม่เคยรับรู้ว่ำมี
กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกับข้ำรำชกำรพลเรือน 
 

2.2 ช่องทางท่ีประชาชนรับรู้ประมวลจริยธรรมและความต้องการ
เพิ่มเติมในช่องทางต่างๆ 
 ประชำชนมีกำรรับรู้กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี 
 

 ช่องทางการร ับรู้ประมวลจริยธรรมในปัจจุบนัและช่องทางการร ับรู้ เพิ่ม เติม  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.13 

32.35 

28.28 

27.83 

16.29 

17.65 

15.16 

9.50 

78.76 

34.58 

17.76 

23.11 
20.35 

 สื่อโทรทัศน์ 

ประกาศของทางราชการ 

 เพื่อน/ญาติพี่น้อง 

ข้าราชการท่ีไปติดต่อด้วย 

สื่ออินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/ออนไลน์/โซเชียลมีเดีย 

ป้าย/โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ 

สื่อหนังสือพิมพ์/วารสาร 

สื่อวิทย ุ

ช่องทำงกำรรับรู้ที่ต้องกำรเพิ่มเติม ช่องทำงรับรู้ปัจจุบัน 
หมายเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 

(ร้อยละ) 
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ให้ความเป็นธรรมในการบรรจุ/แตง่ตั้ง/เลื่อนเงินเดือน/โอน/ย้าย (132 คน) 

เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของราชการ (218 คน) 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แกป่ระชาชนอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว (327 คน) 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพและรกัษาคุณภาพของงาน (385 คน) 

ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน ์(851 คน) 

เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย (884 คน) 

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค (1,053 คน) 

ยืดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส์่วนตน (1,268 คน) 

ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง (1,434 คน) 

มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และเสียสละ (1,788 คน) 

4.74 

7.84 

11.75 

13.84 

30.59 

31.78 

37.85 

45.58 

51.55 
64.27 

ประชำชนที่แจ้งว่ำมีกำรรับรู้ประมวลจริยธรรม จ ำนวน 442 คน รับรู้ว่ำมี
ประกำศบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ผ่ำนทำงช่องทำงสื่อโทรทัศน์มำกที่สุด จ ำนวน  
226 คน (ร้อยละ 51.13) รองลงมำรับรู้ผ่ำนช่องทำงประกำศของทำงรำชกำร จ ำนวน 
143 คน (ร้อยละ 32.35) และรับรู้ผ่ำนทำงกำรบอกเล่ำของเพื่อน หรือญำติพี่น้อง 
จ ำนวน 125 คน (ร้อยละ 28.28)  
 ส ำหรับช่องทำงที่ประชำชน จ ำนวน 2,782 คน ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์
เพิ่มขึน้เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ประมวลจริยธรรม ล ำดับแรก ได้แก่ โทรทัศน์ จ ำนวน 2,191 
คน (ร้อยละ 78.76) สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย จ ำนวน 962 คน 
(ร้อยละ 34.58) สื่อหนังสือพิมพ์/วำรสำร จ ำนวน 643 คน (ร้อยละ 23.11) และ 
สื่อวิทยุ จ ำนวน 566 คน (ร้อยละ 20.35) ตำมล ำดับ 

 

2.3 สาระส าคัญทางจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการพลเรือน  
 ประชำชนให้ควำมส ำคัญต่อจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำร 
พลเรือน ใน 3 ล ำดับ แรก คือ ด้ำนกำรมีจิตส ำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่และเสียสละ 
จ ำนวน 1,788 คน (ร้อยละ 64.27) ด้ำนกำรยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดท ำ 
ในสิ่งที่ถูกต้อง จ ำนวน 1,434 คน (ร้อยละ 51.55) และด้ำนกำรยืดถือประโยชน์ 
ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน จ ำนวน 1,268 คน (ร้อยละ 45.58)  
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อจริยธรรมที่ส  าคญัในการปฏิบติัหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
  

(ร้อยละ) 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือน 
3.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อพฤติกรรมกำรปฏิบัติ

รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนโดยรวม อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.18 

หมายเหตุ N = จ ำนวนผู้ตอบ 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ 3.24 ปำนกลำง 

 (N=2,782)     
2. อุทิศตนและเสียสละควำมสุขสว่นตัวในกำรปฏิบัต ิ 3.15 ปำนกลำง 

หน้ำท่ี (N=2,782)   
3. กล้ำตัดสินใจบนควำมถูกต้อง แม้จะสร้ำงควำมไม่ 3.17 ปำนกลำง 

พึงพอใจแก่ผู้เสียประโยชน์ (N=2,781)     
4. ปฏิบัติงำนตำมหลักกำร ควำมรูค้วำมสำมำรถและ 3.30 ปำนกลำง 

ควำมรับผิดชอบ (N=2,782)     
5. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร  3.23 ปำนกลำง 

ไม่เลือกปฏิบัติ (N=2,782)     
6. ให้บริกำรด้วยขั้นตอนท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้ 3.16 ปำนกลำง 

(N=2,781)     
7. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงถูกต้อง 3.24 ปำนกลำง 

และครบถ้วน (N=2,779)     
8. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูใ้กล้ชิดมำประกอบ 3.13 ปำนกลำง 

กำรตัดสินใจหรือในกำรปฏิบัตหินำ้ที่ (N=2,781)     
9. ดูแล รักษำและใช้งบประมำณ หรือทรัพย์สินของ 3.08 ปำนกลำง 

ทำงรำชกำรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ (N=2,781)     
10.ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบยีบเพื่อประโยชน์ของ 3.19 ปำนกลำง 

 ประชำชน (N=2,781)     
11.รักษำควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง  3.11 ปำนกลำง 

 (N=2,782)     
12.ปฏิบัติตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำและค่ำนิยม 3.21 ปำนกลำง 

 ที่ดีงำม (N=2,782)     
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.18 ปานกลาง 
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ประเด็นกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนที่ประชำชนมีควำม 
พึงพอใจในระดับปำนกลำง 5 ล ำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำร 
ควำมรู้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบ , ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์  สุจริต , ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ เป็นประโยชน์อย่ำงถูกต้อง 
และครบถ้วนของข้ำรำชกำรพลเรือน, ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว  
เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และด้ำนกำรปฏิบัติตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำและค่ำนิยม 
ที่ดีงำม 

 

3.2 ความพึงพอใจในต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน      

                           
                                     
  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
   

  
ประชำชนให้คะแนนควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีจริยธรรมของ

ข้ำรำชกำรพลเรือน เท่ำกับ 6.13 (ระดับปำนกลำง) จำกคะแนนเต็ม 10 ทั้งนี้ มีจ ำนวน
ผู้ตอบมำกที่สุดที่คะแนนระหว่ำง 5-6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.02 
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59.61 

72.22 

71.55 

77.57 

74.98 

29.98 

25.30 

24.35 

21.59 

24.62 

17.94 

11.63 

13.46 

10.69 

10.86 

ปรับปรุงบริการให้โปร่งใสได้มาตรฐาน 
(N=2,258) 

ให้ความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ                         
(N=2,304) 

ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ทันการณ์      
(N=2,489) 

ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร      
(N=2,506) 

ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริตตรงไปตรงมา 
(N=2,522) 

ด้วยตนเอง บุคคลอื่นบอกมำ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน 

4. การรับรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
 ของข้าราชการพลเรือน

  4.1 การรับรู้พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ 
 

 การร ับรู้พฤติกรรมด้านบวกของข้าราชการ  

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ N = จ ำนวนผู้ตอบ 
 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 
 จำกกำรสอบถำมกำรรับรู้ของประชำชนต่อพฤติกรรมทำงด้ำนบวกของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน โดยให้เลือกจำก 3 ช่องทำง คือ กำรรับรู้ด้วยตนเอง กำรรับรู้จำก
บุคคลอื่นบอกเล่ำมำ และกำรรับรู้จำกสื่อสิ่งพิมพ์/อินเทอร์เน็ต/สื่อมวลชน โดยตอบได้
มำกกว่ำ 1 ช่องทำง พบว่ำ ประชำชนรับรู้พฤติกรรมด้ำนบวกของข้ำรำชกำร 
ใน 5 พฤติกรรมด้วยตนเองมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรรับรู้โดยบุคคลอื่นบอกเล่ำมำ
และกำรรับรู้จำกสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน ตำมล ำดับ 

(ร้อยละ) 
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33.51 

34.38 

34.82 

37.52 

44.42 

44.39 

39.35 

45.19 

45.12 

45.64 

45.14 

41.47 

38.24 

36.71 

34.61 

31.38 

24.41 

22.34 

ละเมิดศีลธรรม ชู้สาว เล่นการพนัน ยาเสพติด 
(N=1,901) 

ว่ิงเต้นหาเส้นสายหาเพื่อโยกย้าย/เลื่อนต าแหน่ง 
(N=2,016) 

ใช้อิทธิพลในการอนุมัติ อนุญาต จัดซื้อจัดจ้าง 
(N=1,979) 

รับสินบน เงินใต้โต๊ะ                                                    
(N=2,180) 

ใช้ทรัพย์สินย์ทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน                       
(N=2,089) 

ไม่เป็นกลางทางการเมือง                                            
(N=2,023) 

ด้วยตนเอง บุคคลอื่นบอกเล่ำมำ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน 

 การร ับรู้พฤติกรรมด้านลบของข้าราชการ  

  
  

 

 
 
 
หมายเหตุ N = จ ำนวนผู้ตอบ 
 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 
 ส่วนพฤติกรรมทำงด้ำนลบของข้ำรำชกำร 6 พฤติกรรม ส่วนใหญ่ประชำชน
จะรับรู้จำกกำรที่บุคคลอื่นบอกเล่ำมำ ยกเว้นพฤติกรรมกำรวำงตนไม่เป็นกลำงทำง  
กำรเมืองของข้ำรำชกำรที่ประชำชนมีกำรพบเห็นด้วยตนเอง (ร้อยละ 44.39) ใกล้เคียง
กันกับกำรที่บุคคลอื่นบอกเล่ำมำ (ร้อยละ 41.47) ส่วนประเด็นเกี่ยวกับกำรละเมิด 
หลักศีลธรรรม ศำสนำและจำรีตประเพณีของข้ำรำชกำร นอกจำกประชำชนจะรับรู้
จำกกำรที่บุคคลอื่นบอกเล่ำมำเป็นล ำดับแรกแล้ว (ร้อยละ 39.35) ยังรับรู้จำก 
สื่อสิ่งพิมพ ์อินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนด้วย (ร้อยละ 38.24)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร้อยละ) 
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 4.2 การปฏิบัติของประชาชนเมื่อพบเห็นข้าราชการมีพฤติกรรม
ทุจริต หรือส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
 

 กำรปฏิบัติของประชำชนเมื่อพบเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริต
หรือส่อไปในทำงไม่เหมำะสมของข้ำรำชกำรพลเรือน พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 45.65 
จะบอกต่อหรือเล่ำให้ผู้อื่นฟังมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 26.78 จะแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ของส่วนรำชกำร ขณะที่ประชำชนร้อยละ 20.06 จะวำงเฉยต่อพฤติกรรมที่พบเห็น 
และร้อยละ 19.30 ยังไม่รู้ว่ำจะแจ้งหน่วยงำนใด 
 

 
หมายเหต ุ จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
  
 
 
 
 
 

การปฏบิตัิ จ านวน ร้อยละ

1.     บอกตอ่/เลา่ใหผู้้อ่ืนฟัง 1,270 45.65

2.     แจ้งเจ้าหน้าทีข่องสว่นราชการ 745 26.78

3.     วางเฉย 558 20.06

4.     ไม่รู้ว่าจะแจ้งหน่วยงานใด 537 19.30

5.     แจ้งศูนยด์ ารงธรรม 328 11.79

6.     แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสว่นราชการ 220 7.91

7.     แจ้งต ารวจ 195 7.01

8.     เขียนในสือ่อินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดยี 158 5.68

9.     แจ้งสือ่มวลชน (หนังสอืพิมพ์/ วิทย/ุโทรทศัน์) 133 4.78

10.   อ่ืนๆ เช่น เขียนแสดงความคิดใสก่ลอ่ง 12 0.43
   ในหน่วยงานน้ันๆ/ ตกัเตอืนทนัททีีพ่บเหน็
   แสดงอาการไม่พอใจ/ ไลอ่อก/ ถ่ายวีดโีอประจาน
   มองดว้ยสายตาเหยยีดหยาม เปน็ตน้
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 4.3 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่
ประชาชนเห็นว่าได้ผลดี 
 

 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวทำงกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือนตำมประเด็นให้เลือกตอบ 7 หัวข้อและ
เลือกตอบได้หลำยค ำตอบ ผลที่ได้ คือ ล ำดับแรกให้มีกำรลงโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด 
คิดเป็นร้อยละ 57.26  รองลงมำคือ ให้ปลูกฝังค่ำนิยมควำมมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 
54.60 และกำรส่งเสริมให้ประชำชนร่วมตรวจสอบและแจ้งกำรกระท ำผิด คิดเป็น           
ร้อยละ 31.06  รวมถึงให้จัดท ำมำตรฐำนจริยธรรมให้เป็นข้อบังคับ คิดเป็นร้อยละ 
27.71 ตำมล ำดับ 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบติัตาม  

ประมวลจริยธรรม 

หมำยเหต ุ จำกจ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2,782 คน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
  
 
 

 

 

8.45 

8.48 

22.54 

27.71 

31.06 

54.60 

57.26 

มีองค์กรคุ้มครองข้าราชการมิให้ถูกกลั่นแกล้ง (235 คน) 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้เป็นที่รับรู้ (236 คน) 

มีแบบอย่างในการปฏิบัติตนท่ีดี (627 คน) 

จัดท ามาตรฐานจริยธรรมให้เป็นข้อบังคับ (771 คน) 

ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการกระท าผิด (864 คน) 

ปลูกฝังค่านิยมความมีคุณธรรม (1,519 คน) 

มีการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด (1,593 คน) 

(ร้อยละ) 
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กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้ ได้ผลสรุปที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1.  ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ 

กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำ
ส่วนรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยหลังเมื่อมีกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน (2 กุมภำพันธ์ 2553) พบว่ำ 

  ผู้บังคับบัญชำและหัวหน้ำส่วนรำชกำรในฐำนะองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรมได้ปฏิบัติบทบำทหน้ำที่ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมได้มำกกว่ำกลไกอื่นๆ  
โดยมีค่ำเฉลี่ยในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.75)   

  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร มีกำรปฏิบัติบทบำท
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.39) ที่ส ำคัญพบว่ำ
ส่วนรำชกำรส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมแทนคณะเดิมที่ครบ
วำระ กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมด ำเนินกำรเพียงปีละ 1-2 ครั้ง ท ำให้ประเด็น
ส ำคัญที่ได้จำกกำรประชุมค่อนข้ำงน้อย รวมทั้งกำรไม่มีวำระกำรท ำงำนท่ีชัดเจนจึงขำด
ทิศทำง ท ำให้ผลกำรท ำงำนไม่ต่อเนื่องและยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเพียงพอ 

  กลุ่ ม งำนคุ้ มครองจริ ยธรรม มี กำรปฏิบั ติ บ ทบำทหน้ ำที่ 
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมในระดับมำกโดยมีค่ำเฉลี่ยที่ไม่สูงนัก (ค่ำเฉลี่ย 3.57) 
ประกอบกับกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมไม่ได้รับปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรจัดโครงสร้ำง 
อัตรำก ำลัง และงบประมำณเท่ำที่ควร  รวมถึงส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรมอบหมำย
ผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่นี้ โดยตรง จึงท ำให้ยังเป็นงำนในล ำดับรอง และยังไม่มี 
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์มำกเพียงพอ  
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
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  ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมในส่วนรำชกำรพบว่ำส่วนใหญ่มุ่งเน้น
กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรณรงค์ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรม  ส่วนในด้ำนกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมและกำรติดตำมประเมินผล 
ยังมีกำรด ำเนินกำรน้อย จึงควรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในด้ำนนี้เพื่อให้กำรวำงแผน 
กำรท ำงำนมีควำมครบถ้วนรอบด้ำนยิ่งข้ึน  

  ปัญหำอุปสรรคในกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่พบมำก ได้แก่ 
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่มีภำระงำนอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติมำกจึงท ำหน้ำที่ไดไ้ม่เต็มที่ และ
งบประมำณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ  

  ข้อเสนอแนะจำกองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 
1) ควรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมจริยธรรม 

เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรน ำไปเป็นแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและเป็นตัวช้ีวัด
ประจ ำปี 

2) ควรรวบรวมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
น ำไปเผยแพร่ให้แก่ส่วนรำชกำรอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทำงด ำเนินกำร 

3) ควรก ำหนดให้มีกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและแนวทำง
ปฏิบัติให้กับทุกกระทรวงและให้มีกำรบังคับใช้อย่ำงต่อเนื่อง 

4) ควรจัดให้มีกำรประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมให้แก่คณะกรรมกำรจริยธรรมและเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

5) ควรก ำหนดแบบประเมินจริยธรรมเพื่อใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินจริยธรรมเพื่อกำรเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนต ำแหน่ง 
 

2. ผลการประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่รับรู้ว่ำต้องปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรม ส่วนวิธีกำรรับรู้เป็นกำรศึกษำด้วยตนเองหรือกำรรับรู้จำกผู้บังคับบัญชำ  
เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่ำกำรส่งผ่ำนควำมรู้ให้แก่ข้ำรำชกำรอำจต้องใช้แนวทำงผสมผสำน
ทั้งกำรให้ข้ำรำชกำรเกิดควำมตื่นตัวในกำรรับรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งกำรส่งผ่ำน 
โดยผู้บังคับบัญชำซึ่งจะมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้นในกำรติดตำม ดูแล เอำใจใส่ และ  
กำรด ำรงตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
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 ข้ำรำชกำรพลเรือนรับรู้สำระประมวลจริยธรรมผ่ำนช่องทำง
หนังสือเวียนภำยในมำกที่สุด ซึ่งถือว่ำเป็นช่องทำงที่เป็นทำงกำร อย่ำงไรก็ดี นอกจำก
ส่งผ่ำนทำงเอกสำรทำงรำชกำรแล้ว ควรมีกำรเน้นย้ ำโดยตรงจำกผู้บริหำรระดับสูง  
และผู้บังคับบัญชำให้รับทรำบนโยบำยส ำคัญและแนวทำงปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรม 
ที่พึงปฏิบัติหรือไม่พึงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมค่อนข้ำงดี โดยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ที่ได้มำกกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อย่ำงไรก็ดียังมีข้ำรำชกำรอีกจ ำนวนหนึ่ง 
ที่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจซึ่งอำจน ำไปสู่กำรกระท ำผิดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรได้  ดังนั้น 
จึงควรมีกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจทั้งกรณีศึกษำ แบบทดสอบทำงจริยธรรม หรือ 
กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในประเด็นต่ำงๆ และ 
มีกำรก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรส่งเสริมและเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ข้ำรำชกำร 

 จริยธรรมที่ข้ำรำชกำรพลเรือนให้ควำมส ำคัญ ได้แก่ 1) กำรมี
จิตส ำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่และเสียสละ 2) กำรยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด 
ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  
ซึ่งท้ัง 3 ประกำร ควรน ำไปใช้เป็นหลักกำรส ำคัญในกำรรณรงค์กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
จริยธรรมต่อไป 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนเห็นว่ำส่วนรำชกำรมีกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ในระดับมำก แต่ในค่ำเฉลี่ยที่ไม่สูงนัก (ค่ำเฉลี่ย 3.56)  ส ำหรับประเด็นที่ยังมีกำร
ด ำเนินกำรในระดับปำนกลำง ได้แก่ กำรส ำรวจติดตำมประเด็นปัญหำและควำมเสี่ยง
ทำงจริยธรรม กำรมีระบบให้สำธำรณะมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรมีระบบ
กำรคุ้มครองพยำน ผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นกระบวนกำรในเชิง 
กำรป้องกันและกำรเฝ้ำระวังกำรกระท ำผิด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกองค์กร
คุ้มครองจริยธรรม 

  ข้ำรำชกำรพลเรือนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
จริยธรรมของข้ำรำชกำรโดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.79 (ระดับมำก) แสดงว่ำ
สถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมในมุมมองของข้ำรำชกำรอยู่ในระดับค่อนข้ำงน่ำพอใจ 
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  ข้อเสนอแนะของข้ำรำชกำรพลเรือนในกำรส่งเสริมจริยธรรม 
1) ควรปลูกฝังจิตส ำนึก และกำรฝึกอบรมด้ ำนคุณธรรม 

จริยธรรม รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำให้แก่ข้ำรำชกำร เยำวชน       และ
บุคคลในทุกภำคส่วนของสังคม 

2) ควรมีต้นแบบที่ดีส ำหรับเป็นแบบอย่ำง รวมทั้งให้กำร 
ยกย่องข้ำรำชกำรผู้ที่มีควำมเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม 

3) ให้มีควำมจริงจังในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร 

4) ควรก ำหนดบทลงโทษกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม วินัย ให้เด็ดขำด 
ชัดเจน 

 

3. ผลการส ารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่ อพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 

 ประชำชนผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ไมเ่คยรับรู้ว่ำมีกำรประกำศ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ช่องทำงกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมที่ประชำชนต้องกำรให้มี
เพิ่มขึ้น ได้แก่  สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่ำงๆ รวมทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ์หรือวำรสำร และสื่อวิทยุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อสำรมวลชนที่ เข้ำถึง 
กลุ่มประชำชนได้มำกกว่ำกำรใช้สื่อของทำงรำชกำร เช่น ป้ำยประกำศ โปสเตอร์
ประชำสัมพันธ์ หรือกำรบอกกล่ำวโดยข้ำรำชกำรเอง 

 ประชำชนเห็นว่ ำจริ ยธรรมที่ ส ำคัญ ในกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ 
ของข้ำรำชกำร มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้ำท่ี และเสียสละ  
2) กำรยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 3) กำรยึดถึอประโยชน์ 
ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรสอบถำมจำก
ข้ำรำชกำรพลเรือน อันเป็นกำรยืนยันหลักกำรส ำคัญในกำรรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม
ข้ำรำชกำรต่อไป 
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 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของข้ำรำชกำรในระดับปำนกลำง และมีควำมควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
จริยธรรมของข้ำรำชกำร ที่ค่ำคะแนน 6.13 (ระดับปำนกลำง) จำกคะแนนเต็ม 10 
คะแนน  ผลจึงสะท้อนว่ำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรในสำยตำประชำชนจึงยัง 
ไม่เพียงพอต่อควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ 

 ประชำชนมีกำรรับรู้พฤติกรรมเชิงบวกของข้ำรำชกำรด้วยตนเอง
มำกกว่ำรับรู้จำกบุคคลอื่น  ส ำหรับพฤติกรรมเชิงลบของข้ำรำชกำรส่วนใหญ่รับรู้  
จำกกำรบอกเล่ำต่อกันมำ หรือกำรรับทรำบจำกสื่อสำรมวลชน ทั้งนี้ เนื่องจำก
พฤติกรรมเชิงลบหลำยกรณีเป็นเรื่องที่มีกำรด ำเนินกำรลับหลัง หรือมีกำรปกปิด หรือ 
รู้เห็นเฉพำะวงในมิได้มีกำรแสดงออกให้เห็นภำยนอกอย่ำงชัดเจน เช่น  กำรใช้อิทธิพล
ในกำรอนุมัติ อนุญำต หรือกำรวิ่งเต้นหำเส้นสำย อย่ำงไรก็ดี กำรรับรู้พฤติกรรมทำงลบ
แม้จะไม่ได้เห็นด้วยตนเองก็มีอิทธิพลสูงต่อภำพลักษณ์ในเชิงลบของข้ำรำชกำรโดยรวม 

 ประชำชนเมื่ อพบเห็นข้ำรำชกำรทุจริตหรือมีพฤติกรรม                   
ที่ไม่เหมำะสมก็มักจะบอกต่อหรือเล่ำให้ผู้อื่นฟังมำกที่สุด ล ำดับถัดมำจึงเป็นกำรแจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด ำเนินกำร บำงส่วนวำงเฉย ในขณะที่บำงส่วนไม่รู้ว่ำจะแจ้งหน่วยงำนใด 
ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรกระท ำของข้ำรำชกำร ที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยทำงจริยธรรมโดย  
ให้ยึดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส ำคัญ 

 ข้อเสนอแนะของประชำชนในกำรส่งเสริมจรยิธรรมเรียงล ำดับ
ตำมควำมเห็นจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 

1) ใหม้ีกำรลงโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด 
2) ปลูกฝังค่ำนิยมควำมมีคุณธรรม 
3) ส่งเสริมให้ประชำชนตรวจสอบและแจ้งกำรกระท ำผิด 
4) จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมให้เป็นข้อบังคับ 
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