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ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 
 
ชื่อหน่วยงาน: 

กระทรวง...................................................กรม.................................................จังหวัด.................................... 

หน่วยงานที่รายงาน......................................................................................................................................... 

การรับรองผลการด าเนินงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ  

ลงชื่อ...................................................................... 

(............................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. 

.................../............................../................... 
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมผู้รายงาน 

ชื่อ..............................................................................นามสกุล................................................................... 

ต าแหน่ง...................................................................................................................................................... 

สังกัด........................................................................................................................................................... 

โทรศัพท.์....................................................................โทรสาร.................................................................... 

e-mail เพ่ือการประสานงานกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ........................................…………………………. 

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................................................................................................ 

Website  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม หรือคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ/จังหวัด 

(ถ้ามี)............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 

แบบ  ปจ. ๑ 



๒ 
 

 

 
 ค าช้ีแจง 

 

  

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงานของส่ วนราชการและจังหวัด ในการปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน  ตั้งแต่ประมวล
จริยธรรมฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือรายงานเสนอต่อ ก.พ. คณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และประชาชน โดยการน าเสนอข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมและเพ่ือใช้เป็นแนวทางการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัดในระยะต่อไป 
 แบบรายงาน ผลฯ แบ่งออกเป็น ๓  คือ  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม   ส่วนที่ ๒        
การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 
 
 

 
 
โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ตามผลการด าเนินงาน และโปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 
๑. คณะกรรมการจริยธรรมประจ า ......................................................................................................................... 

 ๑.๑  การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมจนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จัดประชุม................................คร้ัง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จัดประชุม................................คร้ัง 

     ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจริยธรรม 
        มี       อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในปัจจุบัน 
      ชื่อ....................................... ................  นามสกุล.............................................  ต าแหน่ง.............................................. 

 ๒.๒ การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

        มี             มี และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง (โปรดแนบเอกสารประกอบ)        อยู่ระหว่างด าเนินการ 
                                (กรณีที่เคยส่งค าสั่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมให้ส านักงาน ก.พ.แล้วไม่ต้องแนบเอกสาร) 

๒.๓ อัตราก าลังของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ตอบได้หลายข้อ) 
   มอบหมายผู้รับผิดชอบเต็มเวลา  จ านวน...................คน  
             ได้แก ่ (ต าแหน่ง/ระดับ/จ านวน).................................................... ............................................... ............. 
   มอบหมายผู้รับผิดชอบทีป่ฏิบัติภารกิจอ่ืนด้วย จ านวน...............คน 
            ภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติ ได้แก่...........................................................................................................   

๒.๔  งบประมาณทีก่ลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้รับจัดสรรในช่วงที่ผ่านมา  จ านวน .................................บาท 

๒.๕  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม 

        มี (สรุปตามเอกสารแนบ)             ไม่มี          อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
 



๓ 
 

 

 
  
 

โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง สถานภาพ และ ผู้ด าเนินการ หากเป็นการด าเนินการทั้งหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม  ให้ใส่เครื่องหมายได้ทั้ง ๒ ช่อง และโปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 
 

 

ที ่ ประเด็นการรายงาน สถานภาพ ผู้ด าเนินการ เอกสาร
ประกอบ มี ไม่มี หัวหน้า    

ส่วนราชการ 
คณะกรรมการ

จริยธรรม 

๑.  การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ (ประมวลจริยธรรม ข้อ ๒๐)    

(๑) น าพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการไปใช้
พิจารณาคู่กับความรู้ ความสามารถ ในการบรรจุ 
แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน การย้าย-โอนข้าราชการ 

    โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 

(๒) มีการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ข้าราชการใหม่        โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 

(๓) จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม (หากมีการลงลายมือช่ือแล้วช่วยกรุณาระบ ุ
จ านวน) 

 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
----------------------- 

ปี ๒๕๕๓ =…..……คน 
ปี ๒๕๕๔ =………..คน  

    

(๔) จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติจริยธรรมของข้าราชการ 
แต่ละคน  

     

(๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหาร     โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 
(๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ     โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 
(๗) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการ 
    โปรดแนบผลการ

ประเมิน (ถ้ามี) 

(๘) มีระบบ/วิธกีารคุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

    โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 
(๙) จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า     
ที่เป็นตัวอย่างที่ด ี

    โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 

(๑๐) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม     โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 
(๑๑) มีการศึกษาค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
    โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 

ส่วนที่ ๒ : การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 



๔ 
 

 

ที ่ ประเด็นการรายงาน สถานภาพ ผู้ด าเนินการ เอกสาร
ประกอบ มี ไม่มี หัวหน้า    

ส่วนราชการ 
คณะกรรมการ

จริยธรรม 

(๑๒) มีการเผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ       
พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงข้าราชการตลอดจน        
ผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเพื่อไม่ท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือ
ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

    โปรดระบุ 

(ถ้าม)ี 

๒. การด าเนินการกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม  
(๑) เร่ืองที่มีการร้องเรียน  

.................... 
(ระบุจ านวน/กรณี) 

 
 

    

(๒) เร่ืองที่มีการสืบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๗(๒)  
.................... 

(ระบุจ านวน/กรณี) 

 
 

   

(๓) ผลการด าเนินการ  
 - ยุติเร่ือง  
 - ลงโทษทางวินัย 
 - ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน  
 - สั่งให้รับการพัฒนา 

 
.................. 
.................. 
.................... 
..................... 

(ระบุจ านวน/กรณี) 

 
 
 
 
 

   

๓. การด าเนินการอ่ืนๆทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

(๑) มีช่องทางให้ข้าราชการและประชาชนแจ้งร้องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของ
ข้าราชการที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือกระท าผิด
วินัย 

 กล่องรับเรื่อง 

     ร้องเรียน 

 e-mail / Website 

 จดหมาย 

 แจ้งผู้รับผิดชอบ 

     ได้โดยตรง 

  อื่น ๆ 

(ถ้ามี)....................... 

.................................  

 
 

   

(๒) การมอบหมายหน่วยงาน/บุคคลรับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียน 

กลุ่มงาน 

    คุ้มครองจริยธรรม 

 อื่นๆ (ถ้าม)ี 

.................................. 

    

(๓) มีการก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ  และระยะเวลาใน
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

   

  

  

(๔) เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัตใินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทราบ 

     

(๕) มีการจัดเก็บสถิติ เรื่องร้องเรียน      



๕ 
 

 

(๖) มีการวางแนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครอง        
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส เช่น มีระบบการรักษา
ความลับของข้อมูล ฯลฯ 

     

(๗) มีการวางแนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองผู้ที่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมมิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือถูกใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม 

     

๔. การด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรม (ประมวลจริยธรรมข้อ ๑๕ ) 

   (สรุปผลงานส าคัญท่ีไม่อยู่ในประเด็นรายงาน  ส่วนที่ ๒  ข้อ ๑/๒/๓) 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 
 

๕. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการ (ประมวลจริยธรรมข้อ ๑๖) 

   (สรุปผลงานส าคัญท่ีไม่อยู่ในประเด็นรายงาน  ส่วนที่๒  ข้อ ๑/๒/๓) 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 
 

๖. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ประมวลจริยธรรมข้อ ๑๗) 

   (สรุปผลงานส าคัญท่ีไม่อยู่ในประเด็นรายงาน  ส่วนที่ ๒  ข้อ ๑/๒/๓) 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔    ๑. .......................................................................................................................................................... 
                        ๒. ......................................................................................................................................................... 
                        ๓. ......................................................................................................................................................... 



๖ 
 

 

 
 

๓.๑  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม (เช่น การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ  

ทิศทางการท างาน  การจัดตั้งงบประมาณ  การขับเคลื่อนการด าเนินการ  การพิจารณาวินิจฉัย   การประเมินผลการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการและและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ฯลฯ) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
๓.๒  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการ ( เช่น บทบาทการท างานร่วมกับคณะกรรมการ
จริยธรรม การคุ้มครองและประกันความเป็นอิสระใหแ้ก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและคุ้มครองข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  การก ากับติดตามสอดส่องให้ข้าราชการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม  ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๓.๓  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม           
(เช่น โครงสร้างการท างานและสายการบังคับบัญชา  การบูรณาการภารกิจ  ความรู้ความเข้าใจในประมวลจริยธรรม  ความต้องการ
การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๓.๔  ข้อเสนอแนะ 
       (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรม หัวหนา้ส่วนราชการและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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