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คํานํา 

สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๑๓(๔) การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน และ

มาตรา ๑๓(๑๓) การจัดทํารายงานประจําป�เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอ 

ต&อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี และ ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนท่ีกําหนดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห&ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยในข�อ ๑๓(๘) กําหนดให� ก.พ. มีหน�าท่ีประเมินผลการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และข�าราชการท้ังปวง 

และจัดทํารายงานประจําป�เสนอคณะรัฐมนตรี และผู�ตรวจการแผ&นดิน แล�วเผยแพร&ให�ประชาชนทราบ 

ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือจัดทํารายงานสถานภาพการปฏิบัติตามบทบาท

หน�าท่ีตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนขององค%กรคุ�มครองจริยธรรม อันประกอบด�วยการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และส&วนราชการ และผลสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวลจริยธรรม พร�อมท้ังได�วิเคราะห%เปรียบเทียบผลการ

ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖  และ

ข�อเสนอแนะแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  

ผลการดําเนินงานนี้ นอกจากได�สรุปเปDนภาพรวมตามรายงานฉบับนี้แล�ว สํานักงาน ก.พ.

ได�จัดทําเปDนเอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กรมและจังหวัด และเผยแพร&

รายงานผลและเอกสารนําเสนอ (Power point) บนเว็บไซต%ของสํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) 

เพ่ือให�ส&วนราชการและจังหวัดได�นําไปใช�ประโยชน%ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการส&งเสริมจริยธรรมต&อไป   

ศูนย%ส&งเสริมจริยธรรม 

  สํานักงาน ก.พ. 
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สารบัญ 

                                                                                         หน�า             

คํานํา   

สารบัญ   

สารบัญแผนภูมิ  

สารบัญตาราง  
ส&วนท่ี ๑  บทนํา  

 ท่ีมา ๑ 

 วัตถุประสงค% ๒ 

 ขอบเขตของการรายงาน ๓ 

 วิธีการดําเนินการ ๔ 

ส&วนท่ี ๒  ผลการประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ 

พลเรือน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔ 

 • การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส&วนราชการ ๕ 

 • การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการ ๗ 

 • การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของส&วนราชการ ๑๐ 

 • สรุปผลการประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน 

๑๖ 

ส&วนท่ี ๓  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตาม 

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

๑๘ 

 • ข�อมูลท่ัวไป ๑๘ 

 • การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ ๒๐ 

 • การพบเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ ๒๓ 

 • ความพึงพอใจของประชาชนต&อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ ๒๗ 

 • ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน 

๓๒ 
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สารบัญ 

                                                                                         หน�า             
   

 • สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตาม

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

 

ส&วนท่ี ๔ การวิเคราะห%เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ 

๓๕ 

 • วิเคราะห%ผลการประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน 

๓๕ 

 • วิเคราะห%ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน 

๓๖ 

 • วิเคราะห%สถานภาพการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน 

๓๘ 

ส&วนท่ี ๕ ข�อเสนอแนะแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

พลเรือน 

๔๑ 

ภาคผนวก   

๑ รายชื่อกรมและจังหวัดท่ีส&งแบบประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป� ๒๕๕๖ 

 

๒ แบบประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ 

พลเรือน ป� ๒๕๕๖ 

 

๓ แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
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สารบัญแผนภูม ิ

                                                                                         หน�า             
   

แผนภูมิ ๒.๑ การดําเนินการกิจกรรมตามบทบาทอํานาจหน�าท่ี  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

๔ 

แผนภูมิ ๒.๒ กิจกรรมท่ีหัวหน�าส&วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕ 

แผนภูมิ ๒.๓ การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการในป�งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

๘ 

แผนภูมิ ๒.๔ กิจกรรมท่ีคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการดําเนินการใน

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

๘ 

แผนภูมิ ๒.๕ การจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการ ๑๐ 

แผนภูมิ ๒.๖ อัตรากําลังของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรม ๑๑ 

แผนภูมิ ๒.๗ งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรสําหรับภารกิจด�านการส&งเสริมจริยธรรมใน

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒ 

แผนภูมิ ๒.๘ กําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ๑๒ 

แผนภูมิ ๒.๙ กิจกรรมท่ีส&วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๓ 

แผนภูมิ ๒.๑๐ การดําเนินการเม่ือมีการแจ�งข�อร�องเรียนเก่ียวกับการฝVาฝWนจริยธรรมหรือวินัย ๑๔ 

แผนภูมิ ๒.๑๑ ช&องทางท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียนในส&วนราชการ ๑๔ 

แผนภูมิ ๓.๑ เพศของกลุ&มตัวอย&าง ๑๘ 

แผนภูมิ ๓.๒ ระดับการศึกษาของกลุ&มตัวอย&าง ๑๙ 

แผนภูมิ ๓.๓ อาชีพของกลุ&มตัวอย&าง ๑๙ 

แผนภูมิ ๓.๔ การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ ๒๐ 

แผนภูมิ ๓.๕ ช&องทางการรับรู�ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ๒๐ 

แผนภูมิ ๓.๖ การรับรู�เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ๒๑ 

แผนภูมิ ๓.๗ พฤติกรรมท่ีไม&เปDนไปตามประมวลจริยธรรมด�านท่ีประชาชนเคยพบเห็น ๒๖ 

แผนภูมิ ๓.๘ ลักษณะพฤติกรรมท่ีไม&เปDนไปตามประมวลจริยธรรมในด�านการให�บริการ 

ของข�าราชการ 

๒๖ 
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สารบัญแผนภูม ิ

                                                                                         หน�า             
   

แผนภูมิ ๓.๙ ลักษณะพฤติกรรมท่ีไม&เปDนไปตามประมวลจริยธรรมในด�านพฤติกรรมของ

ข�าราชการ 

๒๗ 

แผนภูมิ ๓.๑๐ ความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&าง เม่ือพบเห็นหรือได�ยินเก่ียวกับพฤติกรรมของ 

ข�าราชการพลเรือนท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริต 

๓๑ 

แผนภูมิ ๓.๑๑ ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ ๓๒ 

แผนภูมิ ๓.๑๒ สิ่งท่ีต�องการให�ดําเนินการหรือปรับปรุง เพ่ือส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการ

พลเรือน 

๓๓ 
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สารบัญตาราง 

                                                                                         หน�า             
   

ตาราง ๒.๑ ข�อร�องเรียนจากการฝVาฝWนจริยธรรมหรือการกระทําผิดวินัยท่ีพบในกรม/

จังหวัด 

๑๕ 

 

ตาราง ๓.๑ การให�คะแนนความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะของข�าราชการพลเรือน ๒๒ 

ตาราง ๓.๒ ลักษณะการพบเห็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการในทางบวก ๒๔ 

ตาราง ๓.๓ ลักษณะการพบเห็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการในทางลบ ๒๕ 

ตาราง ๓.๔ ความพึงพอใจต&อพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป� 

ท่ีผ&านมา จําแนกตามภูมิภาค 

๒๘ 

ตาราง ๓.๕ ส&วนราชการประชาชนท่ีพึงพอใจต&อการปฏิบัติหน�าท่ีในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป� 

ท่ีผ&านมา 

๒๙ 

ตาราง ๓.๖ ส&วนราชการประชาชนท่ีไม&พึงพอใจต&อการปฏิบัติหน�าท่ีในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�  

ท่ีผ&านมา 

๓๐ 
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ส'วนท่ี ๑ 

บทนํา 

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

๑. ท่ีมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�บัญญัติหลักในการเสริมสร�าง

ระบบคุณธรรมและจริยธรรมข�าราชการในราชการพลเรือน โดยมาตรา ๓๔ บัญญัติว&า การจัดระเบียบ

ข�าราชการพลเรือนว&าต�องเปDนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต&อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ�มค&า 

 โดยให�ข�าราชการปฏิบัติราชการอย&างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมาตรา ๔๒ บัญญัติ

เก่ียวกับการจัดระเบียบข�าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ให�คํานึงถึงระบบคุณธรรม 

๑.๒  ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘(๗) ในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการ 

พลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปDนธรรมและมาตรฐานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

๑.๓ สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๑๓(๔) การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน และ

มาตรา ๑๓(๑๓) การจัดทํารายงานประจําป�เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอ 

ต&อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให�

ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องรักษาจรรยาข�าราชการตามท่ีส&วนราชการกําหนดไว� โดยมุ&งประสงค%ให�อาชีพ

รับราชการเปDนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรีความเปDนข�าราชการ และให�ส&วนราชการกําหนดจรรยา

ข�าราชการให�สอดคล�องกับลักษณะของงานและจรรยาวิชาชีพในส&วนราชการนั้น ในกรณีท่ีข�าราชการ 

พลเรือนสามัญไม&ปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการอันมิใช&เปDนความผิดทางวินัย มาตรา ๗๙ ได�บัญญัติ 

ให�ผู�บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต&งต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให�ข�าราชการผู�นั้น 

ได�รับการพัฒนา 

๑.๕ ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนท่ีกําหนดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยในข�อ ๑๓ กําหนดให� ก.พ. มีหน�าท่ีควบคุมกํากับให�มีการปฏิบัติตาม 
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ประมวลจริยธรรมอย&างท่ัวถึงและจริงจัง โดยในข�อ ๑๓(๘) กําหนดให� ก.พ. มีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และข�าราชการท้ังปวง และจัดทํา

รายงานประจําป�เสนอคณะรัฐมนตรี และผู�ตรวจการแผ&นดิน แล�วเผยแพร&ให�ประชาชนทราบ 

 เพ่ือให�ดําเนินการให�เปDนไปตามกฎหมาย สํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการประเมินและติดตาม

ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน เพ่ือประเมินสถานภาพการปฏิบัติตามบทบาท

หน�าท่ีตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ขององค%กรคุ�มครองจริยธรรม อันประกอบด�วย การปฏิบัติ

ตามบทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และส&วนราชการเปDนแนวทางใน 

การประเมิน และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวลจริยธรรม ในประเด็น

การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ การพบเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน�าท่ีของข�าราชการ ความพึงพอใจของประชาชนต&อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ และความ

คิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

๒. วัตถุประสงค& 

 เพ่ือรายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. ขอบเขตของรายงาน 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ 

๓.๑ ผลการประเมินสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓.๒ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน 

๓.๓ การวิเคราะห%เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน ป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ 

๓.๔ ข�อเสนอแนะแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
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๔. วิธีการดําเนินการ 

๔.๑ การรายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนของส&วนราชการ 

ป�งบประมาณ ๒๕๕๖ จัดทําข้ึนโดยใช�ข�อมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลการดําเนินงานของกรม 

และจังหวัดว&าได�ดําเนินการส&งเสริมจริยธรรมตามบทบาทหน�าท่ีองค%กรคุ�มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือนกําหนดไว�หรือไม& และใช�ข�อมูลผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมเพ่ือนําไปสู&การตรวจสอบข�อมูลว&าการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข�าราชการของกรมและจังหวัดมีการดําเนินการแล�วเกิดผลสัมฤทธิ์มากน�อยเพียงใด 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ สํานักงาน ก.พ.

ได�ส&งแบบประเมินผลพลเรือนไปให�กรมและจังหวัดทุกแห&งในช&วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย

กรมและจังหวัดได�ประเมินตนเองและรายงานส&งกลับมาให�สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงหัวหน�าส&วนราชการได�ลงนาม

รับรองในแบบรายงานดังกล&าว ส&วนราชการท่ีจัดส&งรายงานมาให�มีกรมจํานวน ๑๓๗ แห&ง และจังหวัดมี ๗๖ 

จังหวัด (คิดเปDนร�อยละ ๑๐๐ ของส&วนราชการ) ตามรายชื่อปรากฏอยู&ในภาคผนวก 

๔.๓ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน ซ่ึงเปDนประชาชนผู�รับบริการในส&วนราชการต&างๆ ท่ัวประเทศ ใช�วิธีการสุ&มแบบหลาย

ข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) จากกลุ&มตัวอย&าง จํานวนไม&น�อยกว&า ๒,๕๐๐ ชุด โดยข้ันตอน

การสุ&มดําเนินการดังนี้ ข้ันแรกใช�การสุ&มกระจายพ้ืนท่ี (Area Sampling) ข้ันท่ีสองใช�การสุ&มแบบ Cluster 

Random Sampling และข้ันท่ีสามสุ&มแบบบังเอิญ (Accident Random Sampling) ได�กลุ&มตัวอย&างท่ี 

เปDนประชาชน ในกรุงเทพและปริมณฑล ได�แก& กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

ภาคกลาง ได�แก& พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และชลบุรี ภาคเหนือ ได�แก& เชียงใหม& พิษณุโลก และ

นครสวรรค% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แก& นครราชสีมา ขอนแก&น และอุบลราชธานี และภาคใต�  ได�แก&  

สุราษฎร%ธานี สงขลา และตรัง จํานวนกลุ&มตัวอย&างภาคละ ๕๐๐ คน รวมกลุ&มตัวอย&างท้ังสิ้น ๒,๕๐๐ คน  

และเก็บรวบรวมข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปDนหน&วยบริการของส&วนราชการในแต&ละแห&ง ในช&วงเดือน

มีนาคม–เมษายน ๒๕๕๗ ปรากฏว&ามีประชาชนตอบกลับมาจํานวน ๒,๗๗๙ คน (คิดเปDนร�อยละ ๑๑๑.๑๖ 

ของจํานวนท่ีสํารวจ) 

 ------------------------------------- 
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ส'วนท่ี ๒  

ผลการประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

พลเรือนขององค%กรคุ�มครองจริยธรรม ประกอบด�วย หัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม  

และส&วนราชการ โดยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Collect Data) กลุ&มเปmาหมายจํานวน ๒๑๓ ส&วนราชการ 

หัวหน�าส&วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการ มีส&วนราชการ

รายงานผลให�สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑๓๗ กรม และ ๗๖ จังหวัด คิดเปDนร�อยละ ๑๐๐ 

การดําเนินการกิจกรรมตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีขององค%กรคุ�มครองจริยธรรม 

ท่ีดําเนินการสํารวจได�ข�อมูล ดังนี้ หัวหน�าส&วนราชการมีการปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ี จํานวน ๑๙๓ 

แห&ง คิดเปDนร�อยละ ๙๐.๖๑  และยังไม&เคยมีการปฏิบัติหน�าท่ีใดๆ จํานวน ๑๘ แห&ง คิดเปDนร�อยละ ๘.๔๕ 

คณะกรรมการจริยธรรมมีการปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีจํานวน ๑๔๙ แห&ง (ร�อยละ ๖๙.๙๕)  

ยังไม&เคยมีการปฏิบัติหน�าท่ีใดๆ จํานวน ๖๑ แห&ง (ร�อยละ ๒๘.๖๔) และส&วนราชการมีการปฏิบัติตาม

บทบาทอํานาจหน�าท่ีไปแล�ว จํานวน ๑๙๖ แห&ง (ร�อยละ ๙๒.๐๒)  และยังไม&เคยมีการปฏิบัติใดๆ จํานวน 

๑๕ แห&ง (ร�อยละ ๗.๐๔) ตามลําดับ 

แผนภูมิ ๒.๑ การดําเนินการกิจกรรมตามบทบาทอํานาจหน�าท่ี  ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๒.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส'วนราชการ 

หัวหน�าส&วนราชการมีหน�าท่ีตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ตามข�อ ๑๖ ท่ีกําหนดให� 

หัวหน�าส&วนราชการ และผู�บริหารส&วนราชการต้ังแต&ผู�ดํารงตําแหน&งประเภทบริหารประเภทอํานวยการ 

หรือดํารงตําแหน&งประเภทอ่ืนท่ีทําหน�าท่ีเปDนผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และ

ประพฤติตนให�เปDนแบบอย&างท่ีดีแก&ผู�อยู&ใต�บังคับบัญชา ควบคุมให�ผู�อยู&ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้ สนับสนุนส&งเสริมผู�อยู&ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย% มีผลงานและความรู�ความสามารถ และ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยในข�อ ๑๖(๑) และข�อ ๒๐(๔) ให�คุ�มครองและประกันความเปDนอิสระ

และเท่ียงธรรมของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมและข�าราชการผู�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข�อ ๑๖(๓) 

ส&งเสริมและเผยแพร&การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข�อ ๑๖(๔) ติดตามสอดส&องให�ข�าราชการในส&วน

ราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข�อ ๒๐(๑) ในการบรรจุแต&งต้ัง เลื่อนเงินเดือน ย�ายหรือโอน

ข�าราชการให�ใช�พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู�นั้นพิจารณาควบคู&กับความรู�ความสามารถ และข�อ ๒๐(๓) 

ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ  
 

แผนภูมิ ๒.๒ กิจกรรมท่ีหัวหน�าส'วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                 
                                                                                    (หน&วย : จํานวนส&วนราชการท่ีตอบ = ๑๙๓)  
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ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หัวหน�าส&วนราชการมีการปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ี 

จํานวน ๑๙๓ แห&ง คิดเปDนร�อยละ ๙๐.๖๑  และยังไม&เคยมีการปฏิบัติหน�าท่ีใดๆ จํานวน ๑๘ แห&ง คิดเปDน

ร�อยละ ๘.๔๕  กิจกรรมท่ีหัวหน�าส&วนราชการมีการดําเนินการในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�อง

กันท้ังในส&วนของกรมและจังหวัด คือสนับสนุนให�มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมใน

หน&วยงาน จํานวน ๑๘๕ แห&ง (ร�อยละ ๙๕.๘๕) รองลงมาคือ กําชับ เน�นย้ํา นโยบายแก&ผู�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติ

ตนเปDนตัวอย&างท่ีดีของผู�อยู&ใต�บังคับบัญชาจํานวน ๑๗๗ แห&ง (ร�อยละ ๙๑.๗๑) ให�รางวัลหรือ ประกาศ

เกียรติคุณ หรือจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการยกย&องข�าราชการผู�มีความประพฤติดี หรือเปDนแบบอย&างท่ีดี 

จํานวน ๑๗๑ แห&ง (ร�อยละ ๘๘.๖๐) เน�นย้ําให�ผู�บังคับบัญชาทําหน�าท่ีสอดส&องดูแลให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและวินัยและจรรยาข�าราชการอย&างเคร&งครัด จํานวน ๑๖๗ แห&ง (ร�อยละ 

๘๖.๕๓) ส&วนกิจกรรมท่ีดําเนินการน�อยท่ีสุด จํานวน ๙๘ แห&ง (ร�อยละ ๕๐.๗๘) คือ คุ�มครองและประกัน

ความเปDนอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมในการสืบสวน

ข�อเท็จจริงดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียน หรือการดําเนินการทางวินัย  

ปpญหาและอุปสรรคของหัวหน�าส&วนราชการท่ีสําคัญ ๓ อันดับแรก คือ (๑) หัวหน�าส&วนราชการ

บางแห&งไม&เข�าใจบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรม และการให�ความสําคัญกับงานด�าน

การประมวลจริยธรรมมีค&อนข�างน�อยไม&ได�รับการสนับสนุนท้ังอัตรากําลังและงบประมาณ คิดเปDนร�อยละ 

๑๕.๒๒ (๒) หัวหน�าส&วนราชการมีภารกิจค&อนข�างมากจึงไม&มีเวลาร&วมกิจกรรมด�านจริยธรรมมากนัก  

คิดเปDนร�อยละ ๑๐.๘๗ (๓) หัวหน�าส&วนราชการเห็นว&าบทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม มีความซํ้าซ�อน 

การดําเนินงานยังขาดความเปDนอิสระ ไม&มีแนวทางในการคุ�มครองการปฏิบัติหน�าท่ีให�กับกลุ&มงานฯ และ

การกํากับติดตามสอดส&องให�ข�าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมยังขาดความชัดเจน อีกท้ังบุคลากร 

มีจํานวนมาก อาจทําให�ทําหน�าท่ีได�ไม&ท่ัวถึง คิดเปDนร�อยละ ๔.๓๕ 
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๒.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการต้ังข้ึนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ข�อ ๑๔ ท่ีกําหนดให� ก.พ. แต&งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับให�มี 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยข�อเสนอของหัวหน�าส&วนราชการ ประกอบด�วยประธานกรรมการ 

(ข�อ ๑๔(๑)) ซ่ึงหัวหน�าส&วนราชการเสนอจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกผู�มีความซ่ือสัตย%เปDนประจักษ%โดยได�รับ 

ความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการผู�ดํารงตําแหน&งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองให� 

เหลือสองคน (ข�อ ๑๔(๒)) และกรรมการสองคนซ่ึงเปDนข�าราชการในส&วนราชการท่ีได�รับคัดเลือกจากข�าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ�างของส&วนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการท่ีแต&ละส&วนราชการเห็นสมควร  

(ข�อ ๑๔(๓)) และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซ่ึงหัวหน�าส&วนราชการและรองหัวหน�าส&วนราชการ

ร&วมกันเสนอ (ข�อ ๑๔(๔)) ให�หัวหน�ากลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมเปDนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการ มีหน�าท่ีตามข�อ ๑๕ ในการส&งเสริมจริยธรรม

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ดังนี้ ควบคุม กํากับ ส&งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ในส&วนราชการ สอดส&องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส&วนราชการ 

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปpญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส&วนราชการข�อ คุ�มครองและ

ประกันความเปDนอิสระและเท่ียงธรรมของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการและข�าราชการผู�ปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้  

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ มีการแต&งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการ

แล�ว ยกเว�นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากเปDนกรมต้ังใหม& คณะกรรมการจริยธรรมมีการปฏิบัติ

ตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีจํานวน ๑๔๙ แห&ง (ร�อยละ ๖๙.๙๕) ยังไม&เคยมีการปฏิบัติหน�าท่ีใดๆ จํานวน ๖๑ 

แห&ง (ร�อยละ ๒๘.๖๔) ส&วนการจัดประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการ พบว&า  

ส&วนราชการท่ียังไม&เคยมีการจัดประชุมจํานวน ๑๒๒ ส&วนราชการ คิดเปDนร�อยละ ๕๗.๒๘ 

(๗๓ กรม และ ๔๙ จังหวัด) สาเหตุท่ีไม&สามารถจัดประชุมได� เช&น (๑) อยู&ระหว&างการสรรหาคณะกรรมการ

ชุดใหม&แทนชุดเดิมท่ีครบวาระ (๒) ไม&มีวาระสําคัญในการจัดประชุมนอกจากการนําเสนอรายงานผลการ

ดําเนินการ ส&วนสาเหตุอ่ืนๆ ได�แก& คณะกรรมการท่ีเปDนผู�ทรงคุณวุฒิและเปDนบุคคลภายนอกทําให�ยากแก&การ

นัดหมาย เนื่องจากท&านมีภารกิจอ่ืนและวันเวลาไม&ตรงกัน และสถานการณ%ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบ

ต&อการดําเนินภารกิจ กิจกรรมต&างๆ ของส&วนราชการ  
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แผนภูมิ ๒.๓ การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการในป�งบประมาณ พ

ส&วนราชการท่ีมีการจัดประชุมไปแล�ว 

และ ๒๗ จังหวัด) จากการศึกษา พบว&า ประเด็นท่ีส&วนราชการมีการจัดประชุมส&วนใหญ&เปDนเรื่องการแต&งต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม

การกําหนดยุทธศาสตร% แผนปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การปรับปรุง

แผนงานและกิจกรรมด�านการส&งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร% รายงาน

ผลการดําเนินงาน รับทราบผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และประเด็นเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนต&างๆ 

ได�แก& กระบวนการและข้ันตอน แนวทางการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมข�

แผนภูมิ ๒.๔ กิจกรรมท่ีคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ
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รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการในป�งบประมาณ พ

ส&วนราชการท่ีมีการจัดประชุมไปแล�ว ๙๑ ส&วนราชการ คิดเปDนร�อยละ 

จากการศึกษา พบว&า ประเด็นท่ีส&วนราชการมีการจัดประชุมส&วนใหญ&เปDนเรื่องการแต&งต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม/จังหวัด คณะทํางาน การกําหนดบทบาทหน�าท่ีในการดําเนินการ

การกําหนดยุทธศาสตร% แผนปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การปรับปรุง

นและกิจกรรมด�านการส&งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร% รายงาน

ผลการดําเนินงาน รับทราบผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และประเด็นเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนต&างๆ 

ได�แก& กระบวนการและข้ันตอน แนวทางการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมข�

ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ

                                                                                         (หน&วย : จํานวนส&วนราชการ

ยังไม&เคยจัดประชุม จัดประชุมแล�ว

73 64

49
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16.78
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70.47

40.27

38.93

37.58
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พิจารณาวินิจฉัยปpญหา

กําหนดให�หัวหน�าส&วนเปDนผู�ประเมินกลุ&ม… 

แนะนําวิธีการคุ�มครองข�าราชการ

รับทราบข�อร�องเรียน

กําหนดให�กลุ&มงานคุ�มครองเปDนผู�… 

ให�คําแนะนําปลูกฝpงให�ประพฤติตาม… 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการในป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ส&วนราชการ คิดเปDนร�อยละ ๔๒.๗๒ (๖๔ กรม 

จากการศึกษา พบว&า ประเด็นท่ีส&วนราชการมีการจัดประชุมส&วนใหญ&เปDนเรื่องการแต&งต้ัง

จังหวัด คณะทํางาน การกําหนดบทบาทหน�าท่ีในการดําเนินการ 

การกําหนดยุทธศาสตร% แผนปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การปรับปรุง

นและกิจกรรมด�านการส&งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร% รายงาน

ผลการดําเนินงาน รับทราบผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และประเด็นเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนต&างๆ 

ได�แก& กระบวนการและข้ันตอน แนวทางการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมข�าราชการ  

ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมประจําส'วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 

จํานวนส&วนราชการท่ีตอบ = ๑๔๙)  

จังหวัด

กรม

4.7

100%

ทํา

ไม&ทํา



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการมากท่ีสุด คือ ให�คําแนะนําส&วนราชการในการดําเนินการเพ่ือปลูกฝpง

ให�ข�าราชการประพฤติตามประมวลจริยธรรม จํานวน ๑๔๒ แห&ง (ร�อยละ ๙๕.๓๐) รองลงมาคือ กําหนดให�

กลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมเปDนผู�ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ จํานวน 

๙๓ แห&ง (ร�อยละ ๖๒.๔๒)  และรับทราบข�อร�องเรียนและติดตามให�มีการดําเนินงานกับข�อร�องเรียนตาม

ข้ันตอนและกระบวนการ จํานวน ๙๑ แห&ง (ร�อยละ ๖๑.๐๗) ตามลําดับ ส&วนกิจกรรมท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมทําน�อยท่ีสุดคือการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปpญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรม จํานวน 

๒๕ แห&ง (ร�อยละ ๑๖.๗๘) 

ปpญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมท่ีสําคัญ ๕ อันดับแรก 

คือ (๑) คณะกรรมการท่ีเปDนผู�ทรงคุณวุฒิและเปDนบุคคลภายนอกทําให�ยากแก&การนัดหมาย เนื่องจากท&านมี

ภารกิจอ่ืนและวันเวลา ไม&ตรงกัน และสถานการณ%ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต&อการดําเนินกิจกรรม

ต&างๆ ของส&วนราชการ คิดเปDนร�อยละ ๒๖.๐๙ (๒) ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ คิดเปDนร�อยละ 

๑๔.๔๙ (๓) วาระการดํารงตําแหน&งน�อยเกินไปทําให�ขาดความต&อเนื่องในการดําเนินงาน คิดเปDนร�อยละ 

๑๐.๑๔ (๔) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงมีน�อยไม&เพียงพอต&อภารกิจและมีการโยกย�ายบ&อยครั้ง คิดเปDน

ร�อยละ ๕.๘๐ และ (๕) คณะกรรมการฯมีการเปลี่ยนแปลงบ&อย คิดเปDนร�อยละ ๔.๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

๒.๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของส'วนราชการ

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ข�อ 

คุ�มครองจริยธรรมข้ึน โดยให�ข้ึนตรงต&อหัวหน�าส&วนราชการ มีหน�าท่ีคุ�มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนี้ ซ่ึงมีความเปDนอิสระ โดยมีข�าราชการซ่ึงดํารงตําแหน&งประเภทบริหารระดับต�นข้ึนไปเปDนหัวหน�ากลุ&ม

และมีอํานาจหน�าท่ี ตามข�อ ๑๗ 

เผยแพร& ปลูกฝpง ส&งเสริม ยกย&องข�าราชการท่ีเปDนแบบอย&างท่ีดี และติดตามสอดส&องการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อย&างสมํ่าเสมอ ข�อ 

จริยธรรมนี้อย&าง  ตรงไปตรงมา มิให�ถูกกลั่น

จริยธรรมให�ข�าราชการใหม& จัดให�ข�าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให�มีสมุดบันทึก

ประวัติในส&วนท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของข�าราชการแต&ละคน  และข�อ 

ท่ีถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร&งครัด และข�อ 

จริยธรรมประจําส&วนราชการ 

ในป�งบประมาณ พ

แล�ว จํานวน ๑๙๖ แห&ง (ร�อยละ 

และส&วนราชการมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการ ในภาพรวมพบว&า มีการจัดต้ังกลุ&ม

งานคุ�มครองจริยธรรม ร�อยละ 

คุ�มครองจริยธรรม ร�อยละ ๓.๒๙ 

ยะลา และสกลนคร) โดยกรมมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมมากถึง 

๙๑.๒๔  ส&วนจังหวัดมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองฯ มากถึง 

แผนภูมิ ๒.๕

  

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของส'วนราชการ 

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ข�อ ๑๗ ให�ทุกส&วนราชการจัดต้ังกลุ&

คุ�มครองจริยธรรมข้ึน โดยให�ข้ึนตรงต&อหัวหน�าส&วนราชการ มีหน�าท่ีคุ�มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนี้ ซ่ึงมีความเปDนอิสระ โดยมีข�าราชการซ่ึงดํารงตําแหน&งประเภทบริหารระดับต�นข้ึนไปเปDนหัวหน�ากลุ&ม

๑๗ ของประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ดังนี้ ข�อ 

เผยแพร& ปลูกฝpง ส&งเสริม ยกย&องข�าราชการท่ีเปDนแบบอย&างท่ีดี และติดตามสอดส&องการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อย&างสมํ่าเสมอ ข�อ ๑๗(๓) ให�ความช&วยเหลือและดูแลข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อย&าง  ตรงไปตรงมา มิให�ถูกกลั่นแกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม&เปDนธรรม ข�อ 

จริยธรรมให�ข�าราชการใหม& จัดให�ข�าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให�มีสมุดบันทึก

ประวัติในส&วนท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของข�าราชการแต&ละคน  และข�อ ๒๐(๕) ยกย&องข�าราชการและส&วนราชการ

ประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร&งครัด และข�อ ๑๗(๔) ให�ทําหน�าท่ีฝVายเลขานุการของคณะกรรมการ

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส&วนราชการมีการปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีไป

ร�อยละ ๙๒.๐๒)  และยังไม&เคยมีการปฏิบัติใดๆ จํานวน ๑๕ 

ส&วนราชการมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการ ในภาพรวมพบว&า มีการจัดต้ังกลุ&ม

งานคุ�มครองจริยธรรม ร�อยละ ๘๘.๗๓ อยู&ระหว&างดําเนินการ ร�อยละ ๗.๙๘ และไม&มีการจัดต้ังกลุ&มงาน

๒๙ (ได�แก& กรมปVาไม� กรมโยธาธิการและผังเมือง ปpตตานี ตราด แม&ฮ&องสอน 

โดยกรมมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมมากถึง ๑๒๕ 

ส&วนจังหวัดมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองฯ มากถึง ๖๔ จังหวัด คิดเปDนร�อยละ 

๕ การจัดตั้งกลุ'มงานคุ�มครองจริยธรรมของส'วนราชการ

(หน&วย : กรม ๑๓๗  แห&ง และ จังหวัด ๗๖ แห&ง) 

88.73%

7.98% 3.29%

จดัตั�งแลว้

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

ไม่มี

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ให�ทุกส&วนราชการจัดต้ังกลุ&มงาน

คุ�มครองจริยธรรมข้ึน โดยให�ข้ึนตรงต&อหัวหน�าส&วนราชการ มีหน�าท่ีคุ�มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนี้ ซ่ึงมีความเปDนอิสระ โดยมีข�าราชการซ่ึงดํารงตําแหน&งประเภทบริหารระดับต�นข้ึนไปเปDนหัวหน�ากลุ&ม 

รือน ดังนี้ ข�อ ๑๗(๑) ดําเนินการ

เผยแพร& ปลูกฝpง ส&งเสริม ยกย&องข�าราชการท่ีเปDนแบบอย&างท่ีดี และติดตามสอดส&องการปฏิบัติตาม

ให�ความช&วยเหลือและดูแลข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวล

แกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม&เปDนธรรม ข�อ ๒๐(๒) ปลูกฝpง

จริยธรรมให�ข�าราชการใหม& จัดให�ข�าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให�มีสมุดบันทึก

ยกย&องข�าราชการและส&วนราชการ 

ให�ทําหน�าท่ีฝVายเลขานุการของคณะกรรมการ

ส&วนราชการมีการปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีไป

๑๕ แห&ง (ร�อยละ ๗.๐๔) 

ส&วนราชการมีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการ ในภาพรวมพบว&า มีการจัดต้ังกลุ&ม

และไม&มีการจัดต้ังกลุ&มงาน

ผังเมือง ปpตตานี ตราด แม&ฮ&องสอน 

๑๒๕ กรม คิดเปDนร�อยละ 

จังหวัด คิดเปDนร�อยละ ๘๔.๒๑   

งส'วนราชการ 

 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

สําหรับจํานวนอัตรากําลังของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการในภาพรวมของ

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมและจังหวัดมีจํานวนผู�รับผิดชอบรวมท้ังเต็มเวลา และไม&เต็มเวลา จํานวน 

๓๒๙ คน แบ&งเปDนกรม ๑๙๘ คน และจังหวัด 

ลูกจ�างประจํา อัตรากําลังของกรมส&วนใหญ&จะเปDนการปฏิบัติงานแบบไม&เต็มเวลา แต&ในส&วนของจังหวัด

ส&วนใหญ&จะมีการมอบหมายผู�รับผิดชอบเต็มเวลา ซ่ึงในบางส&วนราชการมีการมอบหมายงานท้ังแบบไม&เต็

เวลาและเต็มเวลา อัตรากําลังเฉลี่ยของผู�ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

แผนภูมิ

แหล&งข�อมูล : การติดตามและประเมิ

ในส&วนการจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจด�านการส&งเสริมจริยธรรม ป�งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาพรวมพบว&า ส&วนราชการ ไม&ได�รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 

๖๖.๒๐ และได�รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 

ในการจัดสรรประมาณ ๓๘๔,๖๓๕ 

สูงสุดมากกว&า ๘๐๐,๐๐๐ บาท) 

ประมาณ ๑๓๑,๖๘๖ บาท  
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รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

สําหรับจํานวนอัตรากําลังของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการในภาพรวมของ

กรมและจังหวัดมีจํานวนผู�รับผิดชอบรวมท้ังเต็มเวลา และไม&เต็มเวลา จํานวน 

คน และจังหวัด ๑๓๑ คน โดยจําแนกเปDนข�าราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจ�างประจํา อัตรากําลังของกรมส&วนใหญ&จะเปDนการปฏิบัติงานแบบไม&เต็มเวลา แต&ในส&วนของจังหวัด

ส&วนใหญ&จะมีการมอบหมายผู�รับผิดชอบเต็มเวลา ซ่ึงในบางส&วนราชการมีการมอบหมายงานท้ังแบบไม&เต็

เวลาและเต็มเวลา อัตรากําลังเฉลี่ยของผู�ปฏิบัติงานเต็มเวลา ๓-๔ คน และผู�ปฏิบัติงานไม&เต็มเวลา 

แผนภูมิ ๒.๖ อัตรากําลังของกลุ'มงานคุ�มครองจริยธรรม  

(หน&วย : กรม ๑๓๗  แห&ง และ จังหวัด ๗๖ แห&ง) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ

ในส&วนการจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจด�านการส&งเสริมจริยธรรม ป�งบประมาณ 

ภาพรวมพบว&า ส&วนราชการ ไม&ได�รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๑๔๑ 

และได�รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๖๖ แห&ง คิดเปDนร�อยละ ๓๐.๙๙  

๖๓๕ บาท  (งบประมาณน�อยสุดคือ จํานวน ๒๐,๐๐๐ 

) ส&วนงบประมาณโดยเฉลี่ยของกรม ประมาณ ๔๕๔,๕๙๙ 

กรม จังหวัด

71 75

127

56 เต็มเวลา

ไม&เต็มเวลา

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

สําหรับจํานวนอัตรากําลังของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมของส&วนราชการในภาพรวมของ

กรมและจังหวัดมีจํานวนผู�รับผิดชอบรวมท้ังเต็มเวลา และไม&เต็มเวลา จํานวน 

คน โดยจําแนกเปDนข�าราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจ�างประจํา อัตรากําลังของกรมส&วนใหญ&จะเปDนการปฏิบัติงานแบบไม&เต็มเวลา แต&ในส&วนของจังหวัด 

ส&วนใหญ&จะมีการมอบหมายผู�รับผิดชอบเต็มเวลา ซ่ึงในบางส&วนราชการมีการมอบหมายงานท้ังแบบไม&เต็ม

คน และผู�ปฏิบัติงานไม&เต็มเวลา ๖ คน 

 

 

นผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ 

ในส&วนการจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจด�านการส&งเสริมจริยธรรม ป�งบประมาณ 

๑๔๑ แห&ง คิดเปDนร�อยละ 

๙๙  โดยเฉลี่ยงบประมาณ 

๐๐๐ บาท และงบประมาณ

๕๙๙ บาท และจังหวัด 

เต็มเวลา

ไม&เต็มเวลา



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

แผนภูมิ ๒.๗ งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรสําห

แหล&งข�อมูล : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ

ในการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ป�งบปร

ส&วนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตร%มากถึง 

กําหนดยุทธศาสตร% จํานวน ๕๐ แห&ง  คิดเปDนร�อยละ 

คือ กําหนดเปDนยุทธศาสตร%การส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขอ

ส&วนหนึ่งในยุทธศาสตร%ชาติว&าด�วยการปmองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และกําหนดเปDนส&วนหนึ่งแผน

ยุทธศาสตร%ของส&วนราชการเอง หรือกําหนดเปDนส&วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงาน  อย&างไรก็ตามจากการรวบรวม

ข�อมูลจะพบว&า กรมหรือจังหวัดท่ีไม&

ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส&งเสริมจริยธรรม คุณธรรมท้ังภายในและภายนอกเช&นเดียวกัน  

แผนภูมิ ๒.๘

แหล&งข�อมูล : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรสําหรับภารกิจด�านการส'งเสริมจริยธรรมในป�งบประมาณ พ

(หน&วย : กรม ๑๓๗  แห&ง และ จังหวัด ๗๖ แห&ง) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ

ในการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ป�งบประมาณ พ

ส&วนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตร%มากถึง ๑๖๐ แห&ง คิดเปDนร�อยละ ๗๕.๑๒ และส&วนราชการท่ีไม&มีการ

แห&ง  คิดเปDนร�อยละ ๒๓.๔๗ โดยยุทธศาสตร%ท่ีกําหนดมากท่ีสุดเปDนอันดับแรก

คือ กําหนดเปDนยุทธศาสตร%การส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส&วนราชการโดยตรง  รองลงมาคือ กําหนดเปDน

ส&วนหนึ่งในยุทธศาสตร%ชาติว&าด�วยการปmองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และกําหนดเปDนส&วนหนึ่งแผน

ยุทธศาสตร%ของส&วนราชการเอง หรือกําหนดเปDนส&วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงาน  อย&างไรก็ตามจากการรวบรวม

ข�อมูลจะพบว&า กรมหรือจังหวัดท่ีไม&ได�มีการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม แต&ได�มีการ

ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส&งเสริมจริยธรรม คุณธรรมท้ังภายในและภายนอกเช&นเดียวกัน  

๘ กําหนดยุทธศาสตร&เพ่ือขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม

(หน&วย : กรม ๑๓๗  แห&ง และ จังหวัด ๗๖ แห&ง) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ

30.99%

66.20%

2.81%

ได้รับการจดัสรร

ไมไ่ด้รับการจดัสรร

ไมร่ะบุ

75.12%

23.47%

1.41%
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ไมมี่

ไมร่ะบุ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

รับภารกิจด�านการส'งเสริมจริยธรรมในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ 

ะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว&า 

และส&วนราชการท่ีไม&มีการ

โดยยุทธศาสตร%ท่ีกําหนดมากท่ีสุดเปDนอันดับแรก

งส&วนราชการโดยตรง  รองลงมาคือ กําหนดเปDน

ส&วนหนึ่งในยุทธศาสตร%ชาติว&าด�วยการปmองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และกําหนดเปDนส&วนหนึ่งแผน

ยุทธศาสตร%ของส&วนราชการเอง หรือกําหนดเปDนส&วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงาน  อย&างไรก็ตามจากการรวบรวม

ได�มีการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม แต&ได�มีการ

ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส&งเสริมจริยธรรม คุณธรรมท้ังภายในและภายนอกเช&นเดียวกัน   

กําหนดยุทธศาสตร&เพ่ือขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ 

ได้รับการจดัสรร

ไมไ่ด้รับการจดัสรร

ไมร่ะบุ

มี

ไมมี่

ไมร่ะบุ



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

กิจกรรมท่ีส&วนราชการดําเนินการมากท่ีสุด ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ จัดเผยแพร&

ความรู�ด�านจริยธรรมในรูปแบบต&างๆ แก&ข�าราชการ เช&น เว็บไซต%คู&มือข�าราชการจดหมายข&าวสื่อต&างๆ 

จํานวน ๑๗๕ แห&ง (ร�อยละ ๘๙.๙๒)  รองลงมาคือ มีช&องทางให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการให�ข�อมูลและ

ข�อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน จํานวน ๑๗๒ แห&ง (ร�อยละ ๘๗.๗๖)  จัดให�มีหัวข�อ

จริยธรรมสอดแทรกในหลักสูตรการฝ�กอบรมต&างๆ ของส&วนราชการ จํานวน ๑๗๑ แห&ง (ร�อยละ ๘๗.๒๔)  

จัดกิจกรรมหรือโครงการส&งเสริม ยกย&องข�าราชการ พนักงานราชการและลูกจ�างประจําท่ีเปDนตัวอย&างท่ีดี 

จํานวน ๑๖๙ แห&ง (ร�อยละ ๘๖.๒๒)  และกําหนดค&านิยมหลักของของส&วนราชการและข�าราชการ และ

รณรงค%ส&งเสริมค&านิยมหลักให�ข�าราชการรับรู� จํานวน ๑๖๐ แห&ง (ร�อยละ ๘๑.๖๓) ส&วนกิจกรรมท่ี

ดําเนินการน�อยท่ีสุด คือ จัดให�มีสมุดบันทึกประวัติในส&วนท่ีเก่ียวกับจริยธรรมข�าราชการแต&ละคน ร�อยละ 

๑๖.๓๓ 

แผนภูมิ ๒.๙ กิจกรรมท่ีส'วนราชการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

(หน&วย : จํานวนส&วนราชการท่ีตอบ = ๑๙๖)  

แหล&งข�อมูล : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข�าราชการ 
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จัดเก็บสถิติ ข�อร�องเรียน

กําหนดข้ันตอน วิธกีารร�องเรียน

มีช'องทางให�ประชาชนตรวจสอบ

จัดฝJกอบรมด�านจริยธรรมให�ข�าราชการใหม'

กําหนดค'านยิมหลัก

จัดกิจกรรมส'งเสริม ยกย'อง ข�าราชการท่ีดี

จัดให�มีหัวข�อจริยธรรมสอดแทรกในหลักสตูรฝJกอบรม

มีช'องทางให�ประชาชนมีส'วนร'วม

จัดเผยแพร'ความรู�

ทํา

ไม'ทํา



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

ในป�งบประมาณ พ

จริยธรรมหรือวินัยของส&วนราชการ พบว&า มีส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียน จํานวน 

(ร�อยละ ๕๓.๕๒)  ไม&มีเรื่องร�องเรียน จํานวน 

ละ ๓.๒๙) โดยมีกรมเกินกว&าครึ่งหนึ่งท่ีมีเรื่องร�องเรียน ในขณะท่ีจังหวัดมีเรื่องร�องเรียนและไม&มีเรื่อง

ร�องเรียนในสัดส&วนท่ีเท&ากัน แผนภูมิ  การแจ�งข�อร�องเรียนเก่ี

แผนภูมิ ๒.๑๐ การดําเนนิการ

  

สําหรับช&องทางการแจ�งข�อร�องเรียน ส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�อง

แห&ง มีช&องทางการแจ�งข�อร�องเรียนมากท่ีสุด คือ จดหมาย จํานวน 

ร�องเรียน จํานวน ๕๕ แห&ง e-mail 

แผนภูมิ  ๒
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รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การดําเนินการเม่ือมีการแจ�งข�อร�องเรียน

ของส&วนราชการ พบว&า มีส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียน จํานวน 

ไม&มีเรื่องร�องเรียน จํานวน ๙๒ แห&ง (ร�อยละ ๔๓.๑๙)  และไม&ระบุ จํานวน 

โดยมีกรมเกินกว&าครึ่งหนึ่งท่ีมีเรื่องร�องเรียน ในขณะท่ีจังหวัดมีเรื่องร�องเรียนและไม&มีเรื่อง

ร�องเรียนในสัดส&วนท่ีเท&ากัน แผนภูมิ  การแจ�งข�อร�องเรียนเก่ียวกับการฝVาฝWนจริยธรรมหรือวินัย

การดําเนนิการเม่ือมีการแจ�งข�อร�องเรียนเก่ียวกับการฝ;าฝ<นจริยธรรมหรือวินัย

(หน&วย : กรม ๑๓๗  แห&ง และ จังหวัด ๗๖ แห&ง) 

สําหรับช&องทางการแจ�งข�อร�องเรียน ส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�อง

แห&ง มีช&องทางการแจ�งข�อร�องเรียนมากท่ีสุด คือ จดหมาย จํานวน ๗๓ แห&ง รองลงมาคือ กล&องรับเรื่อง

mail จํานวน ๔๓ แห&ง และเวบ็ไซต% จํานวน ๑๓ แห&ง  

๒.๑๑ ช'องทางท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียนในส'วนราชการ

(หน&วย : จํานวนส&วนราชการท่ีตอบ = ๑๑๔) 

ไม'มี ไม'ระบุ

56

3

36 36
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73

55

18

จดหมาย

กล'องรับเร่ืองร�องเรียน

e-mail

website

แจ�งหน'วยงานโดยตรง

อ่ืนๆ

ไม'ระบุ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ร�องเรียนเก่ียวกับการฝVาฝWน

ของส&วนราชการ พบว&า มีส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียน จํานวน ๑๑๔ แห&ง  

และไม&ระบุ จํานวน ๗ แห&ง (ร�อย

โดยมีกรมเกินกว&าครึ่งหนึ่งท่ีมีเรื่องร�องเรียน ในขณะท่ีจังหวัดมีเรื่องร�องเรียนและไม&มีเรื่อง

ยวกับการฝVาฝWนจริยธรรมหรือวินัย 

เก่ียวกับการฝ;าฝ<นจริยธรรมหรือวินัย 

 

สําหรับช&องทางการแจ�งข�อร�องเรียน ส&วนราชการท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียน จํานวน ๑๑๔ 

แห&ง รองลงมาคือ กล&องรับเรื่อง

 

ช'องทางท่ีมีการแจ�งข�อร�องเรียนในส'วนราชการ 

 

กรม

จังหวัด

จดหมาย

กล'องรับเร่ืองร�องเรียน

website

แจ�งหน'วยงานโดยตรง
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ตารางท่ี ๒.๑ ข�อร�องเรียนจากการฝ;าฝ<นจริยธรรมหรือการกระทําผิดวินัยท่ีพบในกรม/จังหวัด 

ท่ี 

 

ข�อร�องเรียน 

(หน'วย : จํานวน 468 คําตอบ) 
ภาพรวม กรม จังหวัด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

1 การจงใจฝVาฝWน หลีกเลี่ยง ละเว�น กฎข�อบังคับหรือ
ระเบียบของทางราชการ 

70 14.96 47 15.72 23 16.61 

2 ไม&ตั้งใจปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�เกิดผลดีหรือ   
ความก�าวหน�าแก&ราชการ 

55 11.75 34 11.37 21 12.43 

3 การละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาและ
ประเพณีเช&น ล&วงละเมิดทางเพศ ชู�สาว เล&นการ
พนัน ด่ืมสุรา 

43 9.19 23 7.69 20 11.83 

4 การใช�ทรัพย%สิน เวลา หรือทรัพยากรของส&วน
ราชการไปเพ่ือประโยชน%ส&วนตัว 

36 7.69 25 8.36 11 6.51 

5 การทุจริตจัดซ้ือจัดจ�าง-ราคากลาง 35 7.48 21 7.02 14 8.28 

6 ความไม&เปDนธรรมในการให�บริการและเลือกปฏิบัติ 28 5.98 18 6.02 10 5.92 

7 การแต&งต้ังข�าราชการท่ีไม&เปDนธรรม 23 4.91 17 5.69 6 3.55 

8 การไม&เปDนแบบอย&างท่ีดีในการดํารงตน 23 4.91 15 5.02 8 4.73 

9 การเรียกรับสินบนหรือเงินใต�โต�ะ 15 3.21 11 3.68 4 2.37 

10 การใช�อํานาจหน�าท่ีท่ีมีอยู&แทรกแซง ข&มขู&ให�   
กระทําในสิ่งท่ีไม&ถูกต�อง 

15 3.21 10 3.34 5 2.95 

11 การใช�ช&องว&างของกฎหมายเพ่ือประโยชน%ของ
ตนเองหรือผู�อ่ืน 

15 3.21 8 2.68 7 4.14 

12 การสมยอม เพิกเฉย รู�เห็นเปDนใจ ท่ีจะให�ผู�อ่ืน
ได�รับประโยชน%จากทางราชการโดยมิชอบ 

14 2.99 9 3.01 5 2.95 

13 การใช�ความสัมพันธ%ส&วนตัวมาประกอบการให�คุณ
ให�โทษแก&บุคคลใด 

11 2.35 8 2.68 3 1.78 

14 ความไม&เปDนกลางทางการเมือง 7 1.50 1 0.34 6 3.55 

15 การยึดตามค&านิยม/วัฒนธรรมท่ีผิดๆ เช&น ต�องมี
การให�ค&าน้ําร�อนน้ําชาจึงจะให�บริการท่ีรวดเร็ว 

6 1.28 1 0.34 5 2.95 

 * อ่ืนๆ  72 15.38 51 17.04 21 12.42 

 รวม 468 100.0 299 100.0 169 100.0 
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                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินการเรื่องร�องเรียนการฝVาฝWน

จริยธรรมหรือการกระทําผิดวินัยท่ีพบในกรม/จังหวัดพบว&า จํานวนเรื่องร�องเรียนว&าฝVาฝWนจริยธรรมหรือ

วินัยประมาณ ๓๖ เรื่อง  จํานวนเรื่องท่ีมีการสอบสวนข�อเท็จจริง ประมาณ ๒๓ เรื่อง  ส&วนผลการ

ดําเนินการเรื่องร�องเรียนดังกล&าว มีการยุติเรื่อง  ๑๑ เรื่อง มีการลงโทษทางวินัยไม&ร�ายแรง และร�ายแรง 

จํานวน ๑๑ เรื่องเท&ากัน  ว&ากล&าวตักเตือนและสั่งให�รับการพัฒนา ๓ เรื่องเท&ากัน  ข�อร�องเรียนเนื่องจาก

การฝVาฝWนจริยธรรมหรือการกระทําผิดวินัยท่ีพบในกรม/จังหวัดมากท่ีสุด คือ การจงใจฝVาฝWน หลีกเลี่ยง  

ละเว�น กฎข�อบังคับหรือระเบียบของทางราชการ ร�อยละ ๑๔.๙๖ รองลงมาคือ ไม&ต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ี

ราชการให�เกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก&ราชการร�อยละ ๑๑.๗๕ การละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนา 

และประเพณี  ร�อยละ ๙.๑๙ และการใช�ทรัพย%สิน เวลา หรือ ทรัพยากรของส&วนราชการไปเพ่ือประโยชน%

ส&วนตัว ร�อยละ ๗.๖๙ ตามลําดับ 

ในส&วนของปpญหาและอุปสรรคของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรม พบว&า ปpญหาและอุปสรรค 

ท่ีสําคัญ ๕ อันดับแรก คือ (๑) แนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ของส&วนราชการยังขาดความชัดเจน คิดเปDนร�อยละ ๕๔.๗๓ (๒) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ

ดําเนินการ เจ�าหน�าท่ีกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรม คิดเปDนร�อย

ละ ๑๔.๑๙ (๓) ขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีและงานท่ีปฏิบัติ และขาดวิทยากรท่ีมีความรู� 

ความสามารถในด�านคุณธรรมจริยธรรม คิดเปDนร�อยละ ๖.๗๖ (๔) มีการเปลี่ยนแปลงผู�รับผิดชอบบ&อย  

คิดเปDนร�อยละ ๕.๔๑ (๕) ลักษณะงานมีความซํ้าซ�อนประกอบกับมีหลายหน&วยงานทําหน�าท่ีในการตรวจสอบ 

คิดเปDนร�อยละ ๓.๓๘ ตามลําดับ 

๒.๔ สรุปผลการติดตามผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนของส'วนราชการ  

การติดตามผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ จํานวน ๒๑๓ ส&วนราชการ (ระดับกรม/จังหวัด) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว&า ส&วนราชการ

ท้ังหมดมีการแต&งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการและเคยมีการจัดประชุมคณะกรรมการแล�ว 

ส&วนราชการส&วนใหญ&มีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมแล�ว โดยมีอัตรากําลังของกลุ&ม

งานคุ�มครองจริยธรรมท้ังแบบเต็มเวลาและไม&เต็มเวลา จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเฉลี่ยประมาณ ๑-๓ คน

ต&อส&วนราชการ สัดส&วนของผู�ปฏิบัติงานแบบไม&เต็มเวลามีมากกว&า จึงมีผลต&อการดําเนินงานด�านการ

ประมวลจริยธรรมของแต&ละส&วนราชการ บางส&วนราชการมีอัตรากําลังไม&เพียงพอต&อการปฏิบัติหน�าท่ี และ

ผู�ปฏิบัติงานแบบไม&เต็มเวลา ปฏิบัติงานได�ไม&เต็มท่ีเพราะติดภารกิจประจําหรือภารกิจอ่ืน  
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ส&วนราชการมากกว&าครึ่งหนึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม 

โดยกําหนดเปDนแผนยุทธศาสตร%การส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส&วนราชการโดยตรง และมีการดําเนิน

กิจกรรมต&างๆ เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจ รณรงค%ส&งเสริม ปลูกฝpงการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 

ให�เปDนไปตามแผนงาน แผนปฏิบัติหรือยุทธศาสตร%ด�านประมวลจริยธรรมท่ีได�กําหนดไว�  

การส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ

จริยธรรมส&วนใหญ&เปDนการให�คําแนะนําส&วนราชการในการดําเนินการเพ่ือปลูกฝpงให�ข�าราชการประพฤติ

ตามประมวลจริยธรรม  กิจกรรมของหัวหน�าส&วนราชการท่ีดําเนินการมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนให�มีการ

จัดโครงการ หรือกิจกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมในหน&วยงาน และกิจกรรมของส&วนราชการท่ีดําเนินการ

มากท่ีสุดคือ การเผยแพร&ความรู�ด�านจริยธรรมในรูปแบบต&างๆ แก&ราชการ  ส&วนโครงการ/กิจกรรมท่ี

ดําเนินการมากท่ีสุด คือ การจัดอบรมให�ความรู� ศึกษาดูงานเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ% แนวทางการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การรณรงค%ส&งเสริมกิจกรรมท่ีสอดแทรกการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    

ปpญหาอุปสรรคของการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม คือ การให�ความสําคัญ

ในงานด�านการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู�บริหารและส&วนราชการ  ความรู�ความเข�าใจ

ของคณะกรรมการจริยธรรม และผู�ปฏิบัติงานด�านจริยธรรมในกลุ&มคุ�มครองจริยธรรมเก่ียวกับหลักเกณฑ% 

แนวทาง วิธีการต&างๆ  อัตรากําลังในการปฏิบัติงานและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมโครงการต&างๆ 

ส&วนข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ส&วนราชการต�องการให�หน&วยงานท่ีเก่ียวข�องร&วมกันกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพ่ือลดความซํ้าซ�อนและทําให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  สํานักงาน ก.พ.ควรสร�างความรู�ความเข�าใจ

เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข�าราชการ กําหนดบทบาทหน�าท่ีขององค%กรหรือกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมให�

ชัดเจน และมีส&วนในการผลักดันให�เกิดการปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ีในเชิงสร�างสรรค% และควรพัฒนา

ประมวลจริยธรรมให�มีความชัดเจน เข�าใจง&ายมากยิ่งข้ึน และเปDนประโยชน%ต&อการนําไปประยุกต%ใช�เพ่ือ

ส&งเสริมให�เกิดการปฏิบัติอย&างเปDนรูปธรรม 

 

......................................... 
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ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต'อพฤติกรรมข�าราชการ

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล

เปDนหน&วยบริการต&างๆ ท่ัวประเทศ ในช&วงเดือนมีนาคม 

(Multi-stage Random Sampling

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ

ของข�าราชการ (๓) ความพึงพอใจของประชาชนต&อ

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

จากประชาชนผู�รับบริการในส&วนราชการต&างๆท่ัวประเทศท้ังในส&วนกลาง และส&วนภูมิภาคโดยแบ&งเปDน

ดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ได�แก& พระนครศรีอยุธยา นครปฐม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แก& นครราชสีมา ขอนแก&น

ตรังมีประชาชนตอบแบบสอบถาม 

๓.๑ ข�อมูลท่ัวไป 
ข�อมูลท่ัวไปของกลุ&มตัวอย&าง

มากท่ีสุด ร�อยละ ๕๗.๐๗  รองลงมาคือเพศชาย ร�อยละ 
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ส'วนที่ ๓ 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต'อพฤติกรรมข�าราชการ

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

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

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากประชาชนผู�รับบริการในส&วนราชการท่ี

เปDนหน&วยบริการต&างๆ ท่ัวประเทศ ในช&วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๗ ใช�วิธีการสุ&มแบบหลายข้ันตอน 

stage Random Sampling)จากกลุ&มตัวอย&างจํานวนไม&น�อยกว&า ๒,๕๐๐

เห็นของประชาชนท่ีมีต&อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมข�าราชการพลเรือนในประเด็น ดังนี้ 

ประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ (๒) การพบเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี

ความพึงพอใจของประชาชนต&อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราช

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ผู�รับบริการในส&วนราชการต&างๆท่ัวประเทศท้ังในส&วนกลาง และส&วนภูมิภาคโดยแบ&งเปDน

ดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได�แก&กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

ได�แก& พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และชลบุรี  ภาคเหนือ ได�แก& เชียงใหม&  พิษณุโลก 

นครราชสีมา ขอนแก&น และอุบลราชธานีและภาคใต�ได�แก& สุราษฎร%ธานี  สงขลา  และ

แบบสอบถาม จํานวน ๒,๗๗๙ คน สรุปผลได� ดังนี้ 

ข�อมูลท่ัวไปของกลุ&มตัวอย&าง กลุ&มตัวอย&าง จํานวน ๒,๗๗๙ คน ส&วนใหญ&เปDนเพศหญิง 
รองลงมาคือเพศชาย ร�อยละ ๔๑.๘๙ 

แผนภูมิ ๓.๑ เพศของกลุ'มตัวอย'าง 

41.89%

57.07%
ชาย
หญิง

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต'อพฤติกรรมข�าราชการ 

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

ประชาชนผู�รับบริการในส&วนราชการท่ี

ช�วิธีการสุ&มแบบหลายข้ันตอน 

๕๐๐ ชุดเพ่ือสํารวจความ

ในประเด็น ดังนี้ (๑) การรับรู�ของ

การพบเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี

ของข�าราชการ และ(๔) 

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ผู�รับบริการในส&วนราชการต&างๆท่ัวประเทศท้ังในส&วนกลาง และส&วนภูมิภาคโดยแบ&งเปDน ๕ พ้ืนท่ี  

รี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ภาคกลาง 

เชียงใหม&  พิษณุโลก และนครสวรรค%ภาค

สุราษฎร%ธานี  สงขลา  และ

คน ส&วนใหญ&เปDนเพศหญิง 

 

ชาย
หญิง
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ระดับการศึกษาของกลุ&

ปริญญาตรี มากท่ีสุด ร�อยละ ๔๒

ระดับ ปวส. ร�อยละ ๑๓.๐๖ ตามลําดับ 

แผนภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพของกลุ&มตัวอย&าง

๒๗.๑๗ รองลงมาคือ ประกอบ

๑๐,๐๐๐ บาท มากท่ีสุด ร�อยละ 

๒๔.๒๕ 
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27.17%*

11.62
9.46
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ระดับการศึกษาของกลุ&มตัวอย&าง ด�านระดับการศึกษากลุ&มตัวอย&างจบการศึกษาระดับ

๔๒.๔๖ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช

ตามลําดับ  

แผนภูมิ ๓.๒  ระดับการศึกษาของกลุ'มตัวอย'าง 

 

อาชีพของกลุ&มตัวอย&าง ด�านการประกอบอาชีพส&วนใหญ&เปDนพนักงานบริษัท ร�อยละ 

ประกอบธุรกิจส&วนตัว ร�อยละ ๒๑.๕๕ โดยมีรายได�ต&อเดือน ระหว&าง 

บาท มากท่ีสุด ร�อยละ ๒๕.๐๔  รองลงมาคือ รายได�ระหว&าง ๑๐,๐๐๑–๒๐

แผนภูมิ ๓.๓  อาชีพของกลุ'มตัวอย'าง 

 

8.49

28.86

13.06

42.46%*

4.68 0.47

6.37

21.55

18.03

4.86

46 0.94

เกษตรกร
ธุรกิจส&วนตัว
รับจ�าง/งานอิสระ
แม&บ�าน
บริษัทเอกชน

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ด�านระดับการศึกษากลุ&มตัวอย&างจบการศึกษาระดับ

รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ร�อยละ ๒๘.๘๖ และ

พนักงานบริษัท ร�อยละ 

โดยมีรายได�ต&อเดือน ระหว&าง ๕,๐๐๐–

๒๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ 

งานอิสระ
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๓.๒ ผลการศึกษา 

๓.๒.๑ การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต'อ

การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต&อ

จริยธรรมกับข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสังกัดราชการ

ส&วนใหญ&ไม&รู�ว&ามีประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมากถึง 

มีประชาชนท่ีรับรู�จํานวน ๑,๑๕๖ 

แผนภูมิ ๓.๔  การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต'อประมวลจริยธรรม

ช&องทางการรับรู�ประมวลจริยธรร

จริยธรรมข�าราชการพลเรือนมากท่ีสุด คือ 

ราชการ ร�อยละ ๑๘ เพ่ือน/ญาติพ่ีน�อง

แผนภูมิ  ๓.๕  

 

41.60%

15%

12%

10%
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การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต'อประมวลจริยธรรมข�าราชการ

การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการ เพ่ือใช�เปDน

จริยธรรมกับข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสังกัดราชการ

รู�ว&ามีประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมากถึง ๑,๖๒๓ คน คิดเปDนร�อยละ 

๑๕๖ คน คิดเปDนร�อยละ  ๔๑.๖๐ 

การรับรู�ของประชาชนท่ีมีต'อประมวลจริยธรรมข�าราชการ

 

  

ช&องทางการรับรู�ประมวลจริยธรรมข�าราชการ ช&องทางท่ีประชาชนมีการ

มากท่ีสุด คือ สื่อวิทยุ/โทรทัศน% ร�อยละ ๒๔ รองลงมาคือ

ญาติพ่ีน�อง ร�อยละ ๑๖ และจากสื่อสังคมออนไลน% ร�อยละ 

๕  ช'องทางการรับรู�ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

58.40%

%

ไม&รู�

รู�

24%

18%

16%

1% 4%
ส่ือวทิยุ/โทรทัศน%

ประกาศของราชการ

เพ่ือน/ญาติ

ส่ือออนไลน%

ข�าราชการ

ปmาย/โปสเตอร%

หนังสือ
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ประมวลจริยธรรมข�าราชการ 

ประมวลจริยธรรมข�าราชการ เพ่ือใช�เปDนมาตรฐานทาง

จริยธรรมกับข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสังกัดราชการพลเรือน ประชาชน 

คน คิดเปDนร�อยละ ๕๘.๔๐ และ 

ข�าราชการ 

 

ช&องทางท่ีประชาชนมีการรับรู�ประมวล

รองลงมาคือประกาศของทาง

และจากสื่อสังคมออนไลน% ร�อยละ ๑๕ ตามลําดับ 

วลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

 

โทรทัศน%

ประกาศของราชการ

ญาติ

ส่ือออนไลน%

ข�าราชการ

โปสเตอร%
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แผนภูมิ ๓.๖  การรับรู�เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
 (จํานวนคนตอบ =๑,๑๕๖ คน) 

 

 

ประเด็นการรับรู�ของกลุ&มตัวอย&างประเด็นท่ีประชาชนรับรู�ท่ีมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก คือ 

ประมวลจริยธรรมกําหนดให�ข�าราชการพลเรือนต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีและมีความ

เสียสละ ร�อยละ ๘๖.๖๘ รองลงมาคือ ข�าราชการพลเรือนต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร&งใส และ

สามารถตรวจสอบได�ร�อยละ ๘๖.๓๓  ข�าราชการพลเรือนต�องยึดม่ันและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ร�อยละ ๘๔.๐๐ข�าราชการพลเรือนต�องเปDนแบบอย&างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ%ของ

ราชการ ร�อยละ ๘๒.๐๙และข�าราชการพลเรือนต�องแยกเรื่องส&วนตัวออกจากตําแหน&งหน�าท่ีและยึดถือ

ประโยชน%ส&วนรวมของประเทศชาติร�อยละ ๘๑.๒๓ ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของข�าราชการพลเรือน การให�คะแนนความสําคัญถึง

คุณลักษณะของข�าราชการพลเรือนในภาพรวมมีค&าเฉลี่ย (��) เท&ากับ ๘.๔๖ พบว&าประเด็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของข�าราชการพลเรือน ท่ีได�รับคะแนนมากท่ีสุด คือต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อ

หน�าท่ี และมีความเสียสละ มีค&าเฉลี่ย (��) เท&ากับ ๘.๖๐ รองลงมาคือ ต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย&างรวดเร็ว 

โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได�มีค&าเฉลี่ย (��) เท&ากับ ๘.๕๔ต�องให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&าง

ครบถ�วน ถูกต�อง ไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง และไม&ถ&วงเวลาให�ล&าช�ามีค&าเฉลี่ย (�� ) เท&ากับ ๘.๕๐ ต�องมุ&ง

ปฏิบัติโดยมุ&งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธ%ต&อสังคมโดยรวม รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห&ง

วิชาชีพอย&างเคร&งครัด มีค&าเฉลี่ย (��) เท&ากับ ๘.๔๙ และต�องใช�ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วย

ความรู�ความสามารถ ตรงไปตรงมาและไม&เลือกปฏิบัติ มีค&าเฉลี่ย (��) เท&ากับ ๘.๔๗ ตามลําดับ 

81.23

82.09

84

86.33

86.68

18.77

17.91

16

13.67

13.32

0% 20% 40% 60% 80% 100%

แยกเรื่องส'วนตัวและยึดประโยชน&ส'วนร'วม

เป7นแบบอย'างทีด่ี

ยึดมั่นและปฏิบตัิตามประมวล

ปฏบิัติหน�าที่ด�วยความรวดเร็ว

มีจิตสํานึกทีด่ี มีความรบัผิดชอบ

รู้

ไม่รู้
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ตาราง ๓.๑ การให�คะแนนความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะของข�าราชการพลเรือน 
(๑๐= สําคัญมากท่ีสุด) 

(จํานวนกลุ�มตัวอย�าง ๒,๗๗๙ คน) 

อันดบั คุณลักษณะของข�าราชการพลเรือน 
ค�าเฉลีย่(��) 
ความสาํคญั 

1 ต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี และมีความเสียสละ 8.60 

2 ต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย�างรวดเร็ว โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 8.54 

3 ต�องให�ข�อมูลข�าวสาร แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง ไม�บิดเบือน
ข�อเท็จจริง และไม�ถ�วงเวลาให�ล�าช�า 

8.50 

4 ต�องมุ�งปฏิบัติโดยมุ�งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธ9ต�อสังคม
โดยรวม รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห�งวิชาชีพอย�างเคร�งครัด 

8.49 

5 ต�องใช�ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรู�ความสามารถ 
ตรงไปตรงมาและไม�เลือกปฏิบัติ 

8.47 

6 ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเท่ียงธรรม เป;นกลางทางการเมือง 8.43 

7 ต�องไม�ใช�ตําแหน�ง หรือกระทําการท่ีเป;นคุณหรือเป;นโทษแก�บุคคลใด  

เพราะมีอคติ 
8.42 

8 ต�องเป;นแบบอย�างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ9ของ
ราชการโดยรวม 

8.41 

9 ต�องแยกเรื่องส�วนตัวออกจากตําแหน�งหน�าท่ีและยึดถือประโยชน9ส�วนรวม
ของประเทศชาติ 

8.39 

10 ต�องไม�ใช�เวลาราชการ บุคลากร เงิน ทรัพย9สิน หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของราชการเพ่ือประโยชน9ส�วนตัวหรือผู�อ่ืน เว�นแต�ได�รับอนุญาตโดยชอบ
ด�วยกฎหมาย 

8.33 

 ภาพรวมการให�คะแนนความสาํคญัคณุลักษณะของข�าราชการพลเรือน 8.46 

โดยสรุปคือ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนให�ความสําคัญกับคุณลักษณะต&างๆ 

๑๐ ประการ ในระดับคะแนนท่ี ๘.๓๓ ข้ึนไป แสดงว&าประชาชนเห็นว&าทุกๆ คุณลักษณะดังกล&าว 

มีความสําคัญอย&างมากต&อการทําหน�าท่ีอาชีพข�าราชการ 
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๓.๒.๒ การพบเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการซ่ึงการ

สํารวจนั้น ได�ทําการสํารวจพฤติกรรมท้ังพฤติกรรมในเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบได�ผลสรุป ดังนี้ 

(๑) พฤติกรรมของข�าราชการในทางบวก ท่ีประชาชนพบเห็นด�วยตนเองมากท่ีสุด 

คือ การบริการประชาชนด�วยความสุภาพ เปDนมิตร ร�อยละ ๔๘.๖๒ รองลงมาคือ การปฏิบัติงานอย&าง

ตรงไปตรงมา ยุติธรรมและโปร&งใส ร�อยละ ๓๙.๘๖ และการให�ข�อมูลข&าวสาร คําแนะนํา คําปรึกษาท่ีครบถ�วน 

ถูกต�องทันการณ%แก&ประชาชน ร�อยละ ๓๘.๙๘ ในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ีผ&านมา 

ส&วนพฤติกรรมในทางบวกท่ีกลุ&มตัวอย&างเคยรับฟpงจากคนใกล�ชิดมากท่ีสุด คือ 

ให�ข�อมูลข&าวสาร คําแนะนํา คําปรึกษาท่ีครบถ�วน ถูกต�อง ทันการณ%แก&ประชาชน ร�อยละ ๒๗.๕๐ 

รองลงมาคือ ให�บริการด�วยความเปDนธรรม เท&าเทียมกันโดยไม&เลือกปฏิบัติ ร�อยละ ๒๖.๙๘ และวางตัวเปDน

กลางทางการเมือง ไม&แสดงความคิดเห็น หรือ วิพากษ%วิจารณ%การเมืองในขณะปฏิบัติหน�าท่ี ร�อยละ 26.01 

ส&วนพฤติกรรมในทางบวกท่ีกลุ&มตัวอย&างเคยรับฟpงจากสื่ออ่ืน เช&นบุคคลท่ัวไป  

สื่อสิ่งพิมพ% สื่ออินเทอร%เน็ต หรือ สื่อมวลชนมากท่ีสุด คือ วางตัวเปDนกลางทางการเมือง ไม&แสดงความ

คิดเห็น หรือ วิพากษ%วิจารณ%การเมืองในขณะปฏิบัติหน�าท่ี ร�อยละ 26.77 รองลงมาคือ ให�ข�อมูลข&าวสาร 

คําแนะนํา คําปรึกษาท่ีครบถ�วน ถูกต�อง ทันการณ%แก&ประชาชน ร�อยละ 23.68 และให�บริการด�วยความ

เปDนธรรม เท&าเทียมกันโดยไม&เลือกปฏิบัติ ร�อยละ 21.59ตามลําดับ 

ประเด็นท่ีกลุ&มตัวอย&างพบเห็นด�วยตนเอง เคยรับฟpงจากคนใกล�ชิด และเคยรับฟpง

จากสื่ออ่ืนๆ เช&นบุคคลท่ัวไป สื่อสิ่งพิมพ% สื่ออินเทอร%เน็ต หรือ สื่อมวลชน มีสัดส&วนร�อยละใกล�เคียงกันมาก

ท่ีสุด คือ วางตัวเปDนกลางทางการเมือง ไม&แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ%วิจารณ%การเมืองในขณะปฏิบัติ

หน�าท่ี โดยพบเห็นด�วยตนเอง ร�อยละ 25.87 เคยรับฟpงจากคนใกล�ชิด ร�อยละ26.01 และเคยรับฟpงจาก

สื่ออ่ืนๆ ร�อยละ 26.77 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี ๓.๒ ลักษณะการพบเห็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการในทางบวก 
(N =จํานวนคําตอบ) 

ข�อ 
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของข�าราชการพลเรือน 

ลักษณะการพบเห็น 
พบด�วย 
ตนเอง 

รับฟpงจาก 
คนใกล�ชิด 

รับฟpงจากสื่อ
อ่ืนๆ ไม&ระบุ 

N % N % N % N % 

1 ปฏิบัติงานอย&างตรงไปตรงมา ยุติธรรม
และโปร&งใส 

1,234 39.86 793 25.61 615 19.86 3 0.10 

2 บริการประชาชนด�วยความสุภาพ  
เปDนมิตร 

1,512 48.62 745 23.95 576 18.52 3 0.10 

3 ให�ข�อมูลข&าวสาร คําแนะนํา 
คําปรึกษาท่ีครบถ�วน ถูกต�อง  
ทันการณ%แก&ประชาชน 

1,205 38.98 850 27.50 732 23.68 3 0.10 

4 ให�บริการด�วยความเปDนธรรม  
เท&าเทียมกันโดยไม&เลือกปฏิบัติ 

1,074 35.52 816 26.98 653 21.59 3 0.10 

5 วางตัวเปDนกลางทางการเมือง  
ไม&แสดงความคิดเห็น หรือ 
วิพากษ%วิจารณ%การเมืองใน 
ขณะปฏิบัติหน�าท่ี 

778 25.87 782 26.01 805 26.77 3 0.10 

*ตอบได�มากกว&า ๑ คําตอบ 

(๒) พฤติกรรมของข�าราชการในทางลบประชาชนพบเห็นด�วยตนเองและรับฟpงจากคน

ใกล�ชิดมีสัดส&วนใกล�เคียงกัน สําหรับพฤติกรรมทางลบท่ีประชาชนพบด�วยตนเองมากท่ีสุด คือ การทํางานล&าช�า 

ไม&กระตือรือร�น ทําให�ประชาชนเสียประโยชน% ร�อยละ ๔๐.๓๖ รองลงมา คือ การให�ความช&วยเหลือ อํานวย

ความสะดวก หรือให�บริการเปDนพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก ญาติ เพ่ือน ร�อยละ ๓๕.๑๒ และการแสวงหา

ผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%โดยอาศัยตําแหน&งหน�าท่ี เช&น รับสินบน เงินใต�โต�ะ ค&าน้ําร�อน น้ําชา รีดไถ 

ร�อยละ ๒๔.๕๗ในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ีผ&านมา  

ส&วนพฤติกรรมในทางลบท่ีกลุ&มตัวอย&างเคยรับฟpงจากคนใกล�ชิดมากท่ีสุด คือ 

แสวงหาผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%โดยอาศัยตําแหน&งหน�าท่ีเช&น รับสินบน เงินใต�โต�ะ ค&าน้ําร�อน น้ํา

ชา รีดไถ ร�อยละ 35.52  รองลงมาคือ ให�ความช&วยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือให�บริการเปDนพิเศษแก&

บุคคลท่ีรู�จัก ญาติ เพ่ือน ร�อยละ 32.75และหลีกเลี่ยง หรือแนะนําให�ใช�ช&องว&างทางกฎหมาย ข�อบังคับ 

ระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน%ของตนเองหรือพวกพ�อง ร�อยละ 32.48 ตามลําดับ 
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ส&วนพฤติกรรมในทางลบท่ีกลุ&มตัวอย&างเคยรับฟpงจากสื่ออ่ืนๆ เช&นบุคคลท่ัวไป สื่อ

สิ่งพิมพ% สื่ออินเทอร%เน็ต หรือ สื่อมวลชน มากท่ีสุด คือ หลีกเลี่ยง หรือแนะนําให�ใช�ช&องว&างทางกฎหมาย 

ข�อบังคับระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน%ของตนเองหรือพวกพ�อง ร�อยละ 29.57 รองลงมาคือ 

แสวงหาผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%โดยอาศัยตําแหน&งหน�าท่ีเช&น รับสินบน เงินใต�โต�ะ ค&าน้ําร�อน น้ํา

ชา รีดไถ ร�อยละ 29.31 และนําทรัพย%สินหรือบุคลากรหรือเวลาราชการไปใช�ประโยชน%ส&วนตัว ร�อยละ 

26.57ตามลําดับ 

ประเด็นท่ีกลุ&มตัวอย&างพบเห็นด�วยตนเอง เคยรับฟpงจากคนใกล�ชิด และเคยรับฟpง

จากสื่ออ่ืนๆ เช&นบุคคลท่ัวไป สิ่งพิมพ% อินเทอร%เน็ต หรือ สื่อมวลชน มีสัดส&วนร�อยละใกล�เคียงกันมากท่ีสุด 

คือ นําทรัพย%สินหรือบุคลากรหรือเวลาราชการไปใช�ประโยชน%ส&วนตัว โดยพบเห็นด�วยตนเอง ร�อยละ 

23.18  เคยรับฟpงจากคนใกล�ชิด ร�อยละ30.54 และเคยรับฟpงจากสื่ออ่ืนๆ  ร�อยละ 26.57 ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๓.๓ ลักษณะการพบเห็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการในทางลบ 
 (N =จํานวนคําตอบ) 

ข�อ 
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของข�าราชการพลเรือน 

ลักษณะการพบเห็น 

พบด�วย 
ตนเอง 

รับฟpงจาก 
คนใกล�ชิด 

รับฟpงจาก 
สื่ออ่ืนๆ ไม&ระบ ุ

N % N % N % N % 

1 แสวงหาผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%
โดยอาศัยตําแหน&งหน�าที่เช&นรับสินบน เงิน
ใต�โต�ะ ค&าน้ําร�อน น้าํชา รีดไถ 

819 24.57 1,184 35.52 977 29.31 3 0.10 

2 ทํ างานล& าช� า  ไม& กระตื อ รือร� น  ทํ า ให�
ประชาชนเสียประโยชน% 

1,318 40.36 1,014 31.05 634 19.41 3 0.10 

3 ให�ความช&วยเหลืออํานวยความสะดวก 
หรือให�บริการเปDนพิเศษแก&บุคคลที่ รู�จัก 
ญาติ เพื่อน  

1,138 35.12 1,061 32.75 729 22.50 3 0.10 

4 หลีกเลี่ยง หรือแนะนําให�ใช�ช&องว&างทาง
กฎหมาย ข�อบังคับระเบียบการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน%ของตนเองหรือพวกพ�อง 

687 21.98 1,015 32.48 924 29.57 3 0.10 

5 นําทรัพย%สินหรือบุคลากรหรือเวลาราชการ
ไปใช�ประโยชน%ส&วนตัว 

724 23.18 954 30.54 830 26.57 3 0.10 

*ตอบได�มากกว&า ๑ คําตอบ 
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(๓) พฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนท่ีไม&เปDนไปตามประมวล

เคยพบ โดยให�กลุ&มตัวอย&างท่ีเคยพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม&ดี ยกตัวอ

เคยพบเห็นเปDน (๑) ด�านการให�บริการมากท่ีสุด ร�อยละ 

ข�าราชการร�อยละ ๓๑.๙๔  

แผนภูมิ ๓.๗ พฤติกรรม

พฤติกรรมท่ีไม&

คือ การใช�คําพูดท่ีไม&สุภาพ แสดงกริยาไม&ดีไม&มีอัธยาศัยท่ีดีในการทํางาน ร�อยละ 

ความกระตือรือร�นในการทํางาน ให�บริการหรือทํางานล&าช�า ร�อยละ 

ให�บริการพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก การให�บริการกับคนท่ีรู�จักก&อนผู�อ่ืน หรือเอ้ือผลประโยชน%ให�พวกพ�อง

ร�อยละ ๑๙.๖๓ ตามลําดับ 

แผนภูมิ ๓.๘  ลักษณะพฤติกรรม

31.94%

19.63%

18.68
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พฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนท่ีไม&เปDนไปตามประมวลจริยธรรม

เคยพบ โดยให�กลุ&มตัวอย&างท่ีเคยพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม&ดี ยกตัวอย&างพฤติกรรมท่ีพบเห็น พบว&าพฤติกรรมท่ี

ด�านการให�บริการมากท่ีสุด ร�อยละ ๕๘.๓๒ รองลงมาเปDน 

พฤติกรรมท่ีไม'เป7นไปตามประมวลจริยธรรมด�านท่ีประชาชน

เปDนไปตามประมวลจริยธรรมในด�านการให�บริการ พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุด

คือ การใช�คําพูดท่ีไม&สุภาพ แสดงกริยาไม&ดีไม&มีอัธยาศัยท่ีดีในการทํางาน ร�อยละ ๓๐

ความกระตือรือร�นในการทํางาน ให�บริการหรือทํางานล&าช�า ร�อยละ ๒๘.๕๙ และการเลือกปฏิบัติ หรื

ให�บริการพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก การให�บริการกับคนท่ีรู�จักก&อนผู�อ่ืน หรือเอ้ือผลประโยชน%ให�พวกพ�อง

ลักษณะพฤติกรรมท่ีไม'เป7นไปตามประมวลจริยธรรมในด�านการให�บริการ

(จํานวนคําตอบ=๑,๕๗๔) 

58.32%

9.74%

ด�านบริการ

ด�านพฤติกรรม

ไม&เคยพบเห็น

30.94%

28.59%

68%

2.16%
ใช�คําพูดไม'สภุาพ

ไม'กระตือรือร�น

เลือกปฏบิตัิ

บริการไม'ดี

ขาดความดแูลเอาใจใส'
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จริยธรรม ท่ีกลุ&มตัวอย&าง

ย&างพฤติกรรมท่ีพบเห็น พบว&าพฤติกรรมท่ี

รองลงมาเปDน (๒) ด�านพฤติกรรม

ด�านท่ีประชาชนเคยพบเห็น 

 

พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุด

๓๐.๙๔ รองลงมาคือ ไม&มี

และการเลือกปฏิบัติ หรือ

ให�บริการพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก การให�บริการกับคนท่ีรู�จักก&อนผู�อ่ืน หรือเอ้ือผลประโยชน%ให�พวกพ�อง 

การให�บริการของข�าราชการ 

 

ด�านบริการ

ด�านพฤติกรรม

ไม&เคยพบเห็น

ใช�คําพูดไม'สภุาพ

ไม'กระตือรือร�น

เลือกปฏบิตัิ

บริการไม'ดี

ขาดความดแูลเอาใจใส'
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พฤติกรรมท่ีไม&

เคยพบมากท่ีสุดคือการแสวงหาผลประโยชน% เห็นแก&ประโยชน%ส&วนตนมากกว&าส&วนรวม 

รับผลประโยชน% รีดไถ เอาเปรียบประชาชน การรับสินบน รับเงินใต�โต�ะ 

มีพฤติกรรมท่ีขาดความซ่ือสัตย% 

เช&น เล&นและคุยโทรศัพท%แต&งหน�าพูดคุยกับเพ่ือนร&วมงานโดยไม&สนใจผู�รับบริการ

เปDนกลาง ขาดความยุติธรรม ร�อยละ 

แผนภูมิ ๓.๙  ลักษณะพฤติกรรม

๓.๒.๓  ความพึงพอใจของประชาชนต'อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ

ในภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนอยู&ในระดับ

๓.๓๗ ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐

พอใจการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย% สุจริต และรับผิดชอบของข�าราชการพลเรือนมีค&าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

๓.๔๙ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐

ครบถ�วน ค&าเฉลี่ยเท&ากับ ๓.๔๒ 

รักษาคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพอย&างเคร&งครัด ค&าเฉลี่ยเท&ากับ 

และการประพฤติตนเปDนแบบอย&างท่ีดีในการ

เท&ากับ ๓.๔๐ ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค&าเฉลี่ยเท&ากับ ๓.๓๗ ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

รวดเร็วค&าเฉลี่ยเท&ากับ ๓.๓๔  ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

14.5%

8.24%

6.5%8.23%
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ไม&เปDนไปตามประมวลจริยธรรมในด�านพฤติกรรม พฤติกรรม

เคยพบมากท่ีสุดคือการแสวงหาผลประโยชน% เห็นแก&ประโยชน%ส&วนตนมากกว&าส&วนรวม 

รับผลประโยชน% รีดไถ เอาเปรียบประชาชน การรับสินบน รับเงินใต�โต�ะ ร�อยละ 

รมท่ีขาดความซ่ือสัตย% มีการทุจริต คดโกงร�อยละ ๑๘.๔๕และทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

เช&น เล&นและคุยโทรศัพท%แต&งหน�าพูดคุยกับเพ่ือนร&วมงานโดยไม&สนใจผู�รับบริการร�อยละ 

ร�อยละ ๘.๒๔ ตามลําดับ 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีไม'เป7นไปตามประมวลจริยธรรมในด�านพฤติกรรมของข�าราชการ

 

(จํานวนคําตอบ=๘๖๒) 

ความพึงพอใจของประชาชนต'อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ

ในภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนอยู&ในระดับพึงพอใจปานกลางท้ังหมด โดยมีค&าเฉลี่ยเท&ากั

๐.๙๘ โดยเรียงลําดับค&าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ประชาชนมีความพึง

พอใจการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย% สุจริต และรับผิดชอบของข�าราชการพลเรือนมีค&าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

๐.๙๔ รองลงมาคือ การเป�ดเผยข�อมูลข&าวสารท่ีเปDนประโยชน%อย&างถูกต�อง 

๔๒ ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖ การปฏิบัติหน�าท่ีอย&างมุ&งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รักษาคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพอย&างเคร&งครัด ค&าเฉลี่ยเท&ากับ ๓.๔๑ ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการประพฤติตนเปDนแบบอย&างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ%ของราชการค&าเฉลี่ย

ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖ การอุทิศตนในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือน

ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๙๒ การให�บริการท่ีอํานวยความสะดวกและบริการท่ี

ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๐๐ ฯลฯ ตามลําดับ 

44.08%

18.45%
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พฤติกรรมท่ีประชาชน 

เคยพบมากท่ีสุดคือการแสวงหาผลประโยชน% เห็นแก&ประโยชน%ส&วนตนมากกว&าส&วนรวม เช&นใช�อํานาจเรียก

ร�อยละ ๔๔.๐๘ รองลงมา 

และทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในเวลาปฏิบัติงาน 

ร�อยละ ๑๔.๕๐ วางตัวไม&

พฤติกรรมของข�าราชการ 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต'อพฤติกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ 

ปานกลางท้ังหมด โดยมีค&าเฉลี่ยเท&ากับ 

โดยเรียงลําดับค&าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ประชาชนมีความพึง

พอใจการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย% สุจริต และรับผิดชอบของข�าราชการพลเรือนมีค&าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ท่ีเปDนประโยชน%อย&างถูกต�อง 

การปฏิบัติหน�าท่ีอย&างมุ&งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖ 

ดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ%ของราชการค&าเฉลี่ย

การอุทิศตนในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือน

การให�บริการท่ีอํานวยความสะดวกและบริการท่ี

แสวงหาประโยชน&

ขาดความซ่ือสัตย&

ทํากิจกรรมอ่ืนๆ

วางตัวไม'เป7นกลาง

ไม'ปฏิบตัิตามกฎ
ระเบยีบ
อ่ืนๆ



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 
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ตารางท่ี ๓.๔ ความพึงพอใจต'อพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนในช'วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ีผ'านมา 
จําแนกตามภูมิภาค 

 พฤติกรรมของข�าราชการพลเรือน 
ค&าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ภาพ 
รวม 

กทม./
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ใต� 

1 การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย% สุจริต และ
รับผิดชอบของข�าราชการพลเรือน 

3.49 3.28 3.37 3.50 3.90 3.47 

2 การเป�ดเผยข�อมูลข&าวสารท่ีเปDนประโยชน%อย&างถูกต�อง 
ครบถ�วน 

3.42 3.35 3.30 3.39 3.76 3.33 

3 การปฏิบัติหน�าท่ีอย&างมุ&งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพอย&างเคร&งครัด 

3.41 3.33 3.25 3.32 3.79 3.37 

4 การประพฤติตนเปDนแบบอย&างท่ีดีในการดํารงตน 
รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ%ของราชการ 

3.40 3.29 3.27 3.35 3.77 3.33 

5 การอุทิศตนในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ 
พลเรือน 

3.37 3.19 3.20 3.37 3.77 3.37 

6 การให�บริการท่ีอํานวยความสะดวกและบริการท่ี
รวดเร็ว 

3.34 3.15 3.22 3.39 3.68 3.32 

7 การให�บริการท่ี โปร& งใส และตรวจสอบได�ของ
ข�าราชการพลเรือน 

3.33 3.12 3.22 3.34 3.72 3.32 

8 การให�บริการและ/หรือการให�ความช&วยเหลือโดยไม&
เลือกปฏิบัติ 

3.33 3.21 3.17 3.31 3.72 3.26 

9 การดูแล รักษา และใช�ทรัพย%สินของทางราชการอย&าง
ประหยัด 

3.31 3.18 3.17 3.27 3.72 3.25 

10 การใช�งบประมาณของราชการให�เกิดความคุ�มค&า
และประโยชน%สูงสุด 

3.27 3.18 3.11 3.17 3.63 3.29 

 ภาพรวมท้ังหมดความพึงพอใจ 3.37 3.23 3.23 3.34 3.75 3.33 
เกณฑ%แปลค&าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน�อยท่ีสุด 1.51 - 2.50 หมายถึงพอใจน�อย    

2.51 - 3.50 หมายถึงพอใจปานกลาง  3.51 - 4.00 หมายถึงพอใจมาก และ 4.51 - 5.00 หมายถึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

ความพึงพอใจต&อพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ีผ&านมา  

ในภาพรวม เม่ือจําแนกตามภูมิภาค พบว&า กลุ&มตัวอย&างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต&อ

พฤติกรรมของข�าราชการในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย% สุจริต และรับผิดชอบของข�าราชการพลเรือน

อยู&ในระดับพอใจมาก (ค&าเฉลี่ย ๓.๙๐) และกลุ&มตัวอย&างในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต� มีความพึงพอใจ

ต&อพฤติกรรมของข�าราชการอยู&ในระดับพอใจปานกลาง (ค&าเฉลี่ย ๓.๓๗, ๓.๕๐ และ๓.๔๗) ในขณะท่ีกลุ&ม

ตัวอย&างในกรุงเทพและปริมณฑลมีความพึงพอใจต&อพฤติกรรมของข�าราชการอยู&ในระดับพอใจปานกลาง 

การเป�ดเผยข�อมูลข&าวสารท่ีเปDนประโยชน%อย&างถูกต�อง ครบถ�วน (ค&าเฉลี่ย ๓.๓๕)  

ส&วนราชการท่ีกลุ&มตัวอย&างมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน�าท่ีในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ี

ผ&านมามากท่ีสุด คือ ท่ีว&าการอําเภอ ร�อยละ 20.56 รองลงมาคือ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส&งเสริม

สุขภาพตําบล ร�อยละ 18.98 และสํานักงานประกันสังคมร�อยละ 10.82 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตาม

ภูมิภาคพบว&า กลุ&มตัวอย&างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีความพึงพอใจต&อการ

ปฏิบัติหน�าท่ีของท่ีว&าการอําเภอมากท่ีสุดเปDนอันดับแรก คิดเปDนร�อยละ ๒๗.๙, ร�อยละ ๒๕.๗ และร�อยละ

๑๙.๔ ตามลําดับ ส&วนกลุ&มตัวอย&างในกรุงเทพฯปริมณฑล และภาคใต� มีความพึงพอใจต&อโรงพยาบาล/

โรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบลมากที่สุดเปDนอันดับแรก คิดเปDนร�อยละ ๒๙.๕๖ และร�อยละ ๒๒.๕ 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๓.๕ ส'วนราชการประชาชนท่ีพึงพอใจต'อการปฏิบัติหน�าท่ีในช'วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�ท่ีผ'านมา
 (จํานวนคําตอบ=1,654) 

อัน 
ดับ 

หน'วยงานหรือ 
ส'วนราชการ 

ภาพรวม กทม./ 
ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต� 

N % N % N % N % N % N % 

1 ท่ีว&าการอําเภอ 340 20.56 20 6.29 81 25.7 44 19.4 118 27.9 77 20.6 

2 โรงพยาบาล/ 
โรงพยาบาลส&งเสริม 
สุขภาพตําบล 

314 18.98 94 29.56 54 17.14 41 18.14 41 9.72 84 22.5 

3 สํานักงาน
ประกันสังคม 

179 10.82 51 16.04 52 16.51 20 8.85 41 9.72 15 4.02 

4 สํานักงานขนส&ง 173 10.46 25 7.86 2 0.63 24 10.62 87 20.62 35 9.38 

5 สํานักงานท่ีดิน 140 8.46 27 8.49 19 6.03 12 5.31 51 12.09 31 8.31 

6 สํานักงานสรรพากร 106 6.41 17 5.35 49 15.56 23 10.18 12 2.84 5 1.34 

7 สํานักงานแรงงาน 46 2.78 4 1.26 5 1.59 2 0.88 31 7.35 4 1.07 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 
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อัน 
ดับ 

หน'วยงานหรือ 
ส'วนราชการ 

ภาพรวม กทม./ 
ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต� 

N % N % N % N % N % N % 

8 สํานักปmองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

44 2.66 34 10.69 - - - - 9 2.13 1 0.27 

9 เรือนจํากลาง 44 2.66 11 3.46 17 5.40 - - 2 0.47 14 3.75 

10 สํานักงานสรรพสามิต 35 2.12 1 0.31 1 0.32 4 1.77 7 1.66 22 5.90 

* ส&วนราชการอ่ืนๆ 233 14.09 34 10.69 35 11.11 56 24.78 23 5.44 85 22.8 
* เปDนคําถามปลายเป�ดให�ยกตัวอย&าง  นําเสนอ ๑๐ อันดับท่ีร�อยละมากท่ีสุด 

ส&วนราชการท่ีกลุ&มตัวอย&างไม&พึงพอใจในการปฏิบัติหน�าท่ีในช&วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป�  

ท่ีผ&านมามากท่ีสุด คือ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล ร�อยละ 28.09 รองลงมาคือ  

ท่ีว&าการอําเภอ ร�อยละ 20.58  และสํานักงานท่ีดิน ร�อยละ 16.05 ตามลําดับเม่ือจําแนกตามภูมิภาค

พบว&า ทุกภูมิภาคไม&พึงพอใจต&อการปฏิบัติหน�าท่ีของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล

มากท่ีสุดเปDนอันดับแรกสอดคล�องกัน  

ตารางท่ี ๓.๖ ส'วนราชการประชาชนท่ีไม'พึงพอใจต'อการปฏบัิติหน�าท่ีในช'วง ๖ เดือน ถึง ๑ ป� ท่ีผ'านมา
(จํานวนคําตอบ=972) 

อัน 
ดับ 

หน'วยงานหรือ 
ส'วนราชการ 

ภาพรวม 
กทม./ 

ปริมณฑล 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต� 

N % N % N % N % N % N % 

1 โรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลส&งเสริม
สุขภาพตําบล 

273 28.0 31 18.67 55 27.92 56 34.36 43 26.38 88 31.10 

2 ท่ีว&าการอําเภอ 200 20.5 19 11.45 37 18.78 23 14.11 36 22.09 85 30.04 
3 สํานักงานท่ีดิน 156 16.0 35 21.08 29 14.72 23 14.11 25 15.34 44 15.55 
4 สํานักงานขนส&ง 118 12.14 39 23.49 10 5.08 13 7.98 40 24.54 16 5.65 
5 สํานักงาน

ประกันสังคม 
57 5.86 5 3.01 23 11.68 9 5.52 13 7.98 7 2.47 

6 สํานักงานสรรพากร 29 2.98 9 5.42 10 5.08 8 4.91 2 1.23 - - 
7 เรือนจํากลาง 26 2.67 8 4.82 8 4.06 - - - - 10 3.53 
8 สํานักจัดหางาน 15 1.54 4 2.41 7 3.55 1 0.61 - - 3 1.06 
9 สํานักงาน/กรม

พัฒนาธุรกิจการค�า 
12 1.23 - - 2 1.02 10 6.13 - - - - 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

อัน 
ดับ 

หน'วยงานหรือ 
ส'วนราชการ 

ภาพรวม

N 

10 ศาลากลางจังหวัด 8 
11 สํานักงานปVาไม� 8 
* ส&วนราชการอ่ืนๆ 70 

เปDนคําถามปลายเป�ดให�ยกตัวอย&าง  นําเสนอ 

   

แผนภาพ ๓.๑๐ ความคิดเห็น
ข�าราชการพลเรือน

ความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&างเม่ือ

พลเรือนท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริตพบว&ากลุ&มตัวอย&างส&วนใหญ&เห็นว&าเปDนเรื่องน&ารังเกียจ มากท่ีสุด 

ร�อยละ 75.75 ส&วนกลุ&มตัวอย&างเห็นเปDนเรื่องปกติ ร�อยละ 

ควรได�รับการปรับปรุงและดําเนินการจริงจัง

0.97 ตามลําดับจะเห็นว&าความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&างส&วนใหญ& มองพฤติกร

ท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริตเปDนเรื่องท่ีน&า

 

21.99

0.97
0.22

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

ภาพรวม 
กทม./ 

ปริมณฑล 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออ
เฉียงเหนือ

 % N % N % N % N

0.82 - - 6 3.05 2 1.23 
0.82 1 0.60 - - 1 0.61 

 7.22 15 9.05 10 5.06 17 10.43 4

เปDนคําถามปลายเป�ดให�ยกตัวอย&าง  นําเสนอ 10 อันดับท่ีร�อยละมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นของกลุ'มตัวอย'าง เม่ือพบเห็นหรือได�ยินเก่ียวกับพฤติกรรม
ข�าราชการพลเรือนท่ีทุจริต หรือส'อไปในทางทุจริต 

 

(จํานวนคําตอบ=๒,๗๗๙) 
 

ความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&างเม่ือพบเห็นหรือได�ยิน เก่ียวกับพฤติกรรม

ท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริตพบว&ากลุ&มตัวอย&างส&วนใหญ&เห็นว&าเปDนเรื่องน&ารังเกียจ มากท่ีสุด 

ส&วนกลุ&มตัวอย&างเห็นเปDนเรื่องปกติ ร�อยละ 21.99 และเปDนเรื่องร�ายแรงไม&สมควรทํา 

ควรได�รับการปรับปรุงและดําเนินการจริงจังท่ีไม&ควรปล&อยให�เปDนวัฒนธรรมองค%กรท่ีต�องจ&ายใต�โต�ะ

ตามลําดับจะเห็นว&าความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&างส&วนใหญ& มองพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือน

ท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริตเปDนเรื่องท่ีน&ารังเกียจ เปDนเรื่องร�ายแรง มากกว&าเห็นเปDนเรื่อง

75.75

22
1.07

เห็นเป7นเรื่องน'ารังเกียจ

เห็นเป7นเรื่องปกติ

เป7นเรื่องร�ายแรงไม'สมควรทาํ

อ่ืนๆ

ไม'ระบุ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต� 

N % N % 

- - - - 
- - 6 2.12 
4 2.44 24 8.48 

เม่ือพบเห็นหรือได�ยินเก่ียวกับพฤติกรรมของ 

 

พบเห็นหรือได�ยิน เก่ียวกับพฤติกรรมของข�าราชการ 

ท่ีทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริตพบว&ากลุ&มตัวอย&างส&วนใหญ&เห็นว&าเปDนเรื่องน&ารังเกียจ มากท่ีสุด 

เปDนเรื่องร�ายแรงไม&สมควรทํา และ

ปล&อยให�เปDนวัฒนธรรมองค%กรท่ีต�องจ&ายใต�โต�ะ ร�อยละ 

ของข�าราชการพลเรือน 

รังเกียจ เปDนเรื่องร�ายแรง มากกว&าเห็นเปDนเรื่องปกติ 

เห็นเป7นเรื่องน'ารังเกียจ

เห็นเป7นเรื่องปกติ

เป7นเรื่องร�ายแรงไม'สมควรทาํ



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

 

๓.๒.๔ ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน 

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประม

พลเรือนจากจํานวนคําตอบท้ังหมด 

ส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนท่ี

ฝVาฝWนจริยธรรมควรมีการดําเนินคดีและลงโทษอย&างเคร&งครัด ร�

พฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช�ในการบรรจุแต&งต้ังข�าราชการ ร�อยละ 

ตามระเบียบวินัยอย&างเคร&งครัด ร�อยละ 

ยังเปDนสิ่งจําเปDนร�อยละ ๑๓.๑๔ 

แผนภูมิ ๓.๑๑ ความคดิเห็นต'อแนวทางการส'งเสริมการปฏบัิติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

 

สิ่งท่ีประชาชนต�องการให�ส&วนราชการดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมข�าราชการพลเรือนจากจํานวนคําตอบท้ังหมด 

สิ่งท่ีประชาชนต�องการให�ดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมาก

ท่ีสุด คือการลงโทษอย&างจริงจังต&อข�าราชการพลเรือนท่ีมีพฤติกรรมไม&เหมาะสมหรือไม&ปฏิบัติตามระเบียบ

วินัย ร�อยละ ๒๑.๗๖ รองลงมาคือ การตอบสนองต&อข�อร�องเรียน โดยการตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไข 

แจ�งผลให�ประชาชนทราบ ร�อยละ 

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

14.31

13.14

12.31

0.27

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

พลเรือนจากจํานวนคําตอบท้ังหมด ๘,๖๓๖ คําตอบ (ตอบได�มากกว&า ๑ ข�อ) ประชาชนคิดว&า

ส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนท่ีจะได�ผลดีมากท่ีสุด คือเม่ือมีกรณีท่ีมีการ

ฝVาฝWนจริยธรรมควรมีการดําเนินคดีและลงโทษอย&างเคร&งครัด ร�อยละ ๑๙.๐๘

พฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช�ในการบรรจุแต&งต้ังข�าราชการ ร�อยละ ๑๖.๘๑ และส&งเสริมให�มีการปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัยอย&างเคร&งครัด ร�อยละ ๑๔.๖๖และเห็นว&าการปลูกฝpงค&านิยมการเปDนข�าราชการท่ีดี

 ตามลําดับ 

ความคดิเห็นต'อแนวทางการส'งเสริมการปฏบัิติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

สิ่งท่ีประชาชนต�องการให�ส&วนราชการดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมข�าราชการพลเรือนจากจํานวนคําตอบท้ังหมด ๘,๐๙๒ คําตอบ (ตอบได�มากกว&า 

องการให�ดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมาก

ท่ีสุด คือการลงโทษอย&างจริงจังต&อข�าราชการพลเรือนท่ีมีพฤติกรรมไม&เหมาะสมหรือไม&ปฏิบัติตามระเบียบ

รองลงมาคือ การตอบสนองต&อข�อร�องเรียน โดยการตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไข 

แจ�งผลให�ประชาชนทราบ ร�อยละ ๑๘.๑๙และการประชาสัมพันธ%เผยแพร&ข�อมูลข&าวสารและความรู�เก่ียวกับ

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ร�อยละ ๑๗.๕๗ ตามลําดับ 

19.08

16.81

14.6631

9.14

0.28
ลงโทษเคร&งครัด

ใช�พฤติกรรมทางจริยธรรมในการแต&งต้ัง

ส&งเสริมระเบียบ

ส&งเสริมให�ประชาชนแจ�งและตรวจสอบ

ปลูกฝpงค&านิยมที่ดี

ยกย&องเชิดชู

เผยแพร&ประมวล

อ่ืนๆ

ไม&ระบุ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ความคิดเห็นต&อแนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

วลจริยธรรมข�าราชการ 

ประชาชนคิดว&าแนวทางการ

จะได�ผลดีมากท่ีสุด คือเม่ือมีกรณีท่ีมีการ

๘  รองลงมาคือการนํา

และส&งเสริมให�มีการปฏิบัติ

และเห็นว&าการปลูกฝpงค&านิยมการเปDนข�าราชการท่ีดี 

ความคดิเห็นต'อแนวทางการส'งเสริมการปฏบัิติตนตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ 

 

สิ่งท่ีประชาชนต�องการให�ส&วนราชการดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรม

ตอบได�มากกว&า ๑ ข�อ) พบว&า  

องการให�ดําเนินการหรือปรับปรุงเพ่ือส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมาก

ท่ีสุด คือการลงโทษอย&างจริงจังต&อข�าราชการพลเรือนท่ีมีพฤติกรรมไม&เหมาะสมหรือไม&ปฏิบัติตามระเบียบ

รองลงมาคือ การตอบสนองต&อข�อร�องเรียน โดยการตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไข และ

และการประชาสัมพันธ%เผยแพร&ข�อมูลข&าวสารและความรู�เก่ียวกับ

ลงโทษเคร&งครัด

ใช�พฤติกรรมทางจริยธรรมในการแต&งต้ัง

ส&งเสริมระเบียบ วินัย

ส&งเสริมให�ประชาชนแจ�งและตรวจสอบ

ปลูกฝpงค&านิยมที่ดี

เผยแพร&ประมวล



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

 

แผนภูมิ ๓.๑๒ ส่ิงท่ีต�องการให�ดําเนนิการหรือปรับปรุง เพ่ือส'งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

๓.๒.๕  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน ในส&วนของ

มีการรับรู� ร�อยละ ๔๑ โดยรับรู�ผ&านสื่อวิทยุ โทรทัศน% และประกาศของส&วนราชการ  สิ่

คือ ประมวลจริยธรรมกําหนดให�ข�าราชการพลเรือนต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีและ

มีความเสียสละ การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได�  ยึดม่ันและปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม  ประชาชนให�คะแนนผลจากการปฏิบัติง

ประโยชน%ต&อประชาชนในภาพรวม 

ท่ีเด&นชัดท่ีสุดคือ การให�บริการด�านสาธารณสุข นโยบายด�านสวัสดิการสังคม การสร�างอาชีพ และการ

พัฒนาการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

คุณลักษณะของข�าราชการพลเรือนท่ีประชาชนให�ความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมีจิตสํานึก

ท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละ รองลงมาคือ ปฏิบัติหน�าท่ีอย&างรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถ

ตรวจสอบได� ให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ�วนไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง ซ่ึงสอดคล�องกับประเด็น

การประมวลจริยธรรมท่ีประชาชนรับรู�มากท่ีสุดเช&นเดียวกัน 

การพบเห็นพฤติกรรมเชิงบวกทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือน

ท่ีพบเห็นด�วยตนเองคือ การบริการประชาชนด�วยความสุภาพและเปDนมิตร การปฏิบัติงานอย&างตรงไปตรงมา

16.61

14.51

0

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

ส่ิงท่ีต�องการให�ดําเนนิการหรือปรับปรุง เพ่ือส'งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

ในส&วนของการรับรู�ของประชาชนต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

โดยรับรู�ผ&านสื่อวิทยุ โทรทัศน% และประกาศของส&วนราชการ  สิ่

คือ ประมวลจริยธรรมกําหนดให�ข�าราชการพลเรือนต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีและ

มีความเสียสละ การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได�  ยึดม่ันและปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม  ประชาชนให�คะแนนผลจากการปฏิบัติงานของข�าราชการพลเรือนท่ีก&อให�เกิด

ประโยชน%ต&อประชาชนในภาพรวม ๗.๐๑ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ท่ีเด&นชัดท่ีสุดคือ การให�บริการด�านสาธารณสุข นโยบายด�านสวัสดิการสังคม การสร�างอาชีพ และการ

พัฒนาการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ะของข�าราชการพลเรือนท่ีประชาชนให�ความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมีจิตสํานึก

ท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละ รองลงมาคือ ปฏิบัติหน�าท่ีอย&างรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถ

ตรวจสอบได� ให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ�วนไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง ซ่ึงสอดคล�องกับประเด็น

การประมวลจริยธรรมท่ีประชาชนรับรู�มากท่ีสุดเช&นเดียวกัน  

การพบเห็นพฤติกรรมเชิงบวกทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือน

ท่ีพบเห็นด�วยตนเองคือ การบริการประชาชนด�วยความสุภาพและเปDนมิตร การปฏิบัติงานอย&างตรงไปตรงมา

21.76

18.19

17.57

10.68

0.28 0.4

การลงโทษอย&างจริงจัง

ตอบสนองต&อข�อร�องเรียน

ประชาสัมพันธ%

ให�ประชาชนเข�ามีส&วนร&วม

การไม&ปฏิบัติตามระเบียบ

เผยแพร&พฤติกรรมเด&น

อ่ืนๆ

ไม&ระบุ

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ส่ิงท่ีต�องการให�ดําเนนิการหรือปรับปรุง เพ่ือส'งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต&อพฤติกรรมข�าราชการตามประมวล

การรับรู�ของประชาชนต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

โดยรับรู�ผ&านสื่อวิทยุ โทรทัศน% และประกาศของส&วนราชการ  สิ่งท่ีรับรู�มากท่ีสุด  

คือ ประมวลจริยธรรมกําหนดให�ข�าราชการพลเรือนต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีและ 

มีความเสียสละ การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได�  ยึดม่ันและปฏิบัติ

านของข�าราชการพลเรือนท่ีก&อให�เกิด

คะแนน)โดยเห็นว&า ผลงาน 

ท่ีเด&นชัดท่ีสุดคือ การให�บริการด�านสาธารณสุข นโยบายด�านสวัสดิการสังคม การสร�างอาชีพ และการ

ะของข�าราชการพลเรือนท่ีประชาชนให�ความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมีจิตสํานึก

ท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละ รองลงมาคือ ปฏิบัติหน�าท่ีอย&างรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถ

ตรวจสอบได� ให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ�วนไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง ซ่ึงสอดคล�องกับประเด็น

การพบเห็นพฤติกรรมเชิงบวกทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือน 

ท่ีพบเห็นด�วยตนเองคือ การบริการประชาชนด�วยความสุภาพและเปDนมิตร การปฏิบัติงานอย&างตรงไปตรงมา 

การลงโทษอย&างจริงจัง

ตอบสนองต&อข�อร�องเรียน

ประชาสัมพันธ% ข&าวสาร

ให�ประชาชนเข�ามีส&วนร&วม

การไม&ปฏิบัติตามระเบียบ

เผยแพร&พฤติกรรมเด&น

อ่ืนๆ

ไม&ระบุ
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ยุติธรรมและโปร&งใส ในขณะท่ีพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีกลุ&มตัวอย&างรับฟpงจากสื่อมากท่ีสุด คือ การวางตัว

เปDนกลางทางการเมือง ไม&แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ%วิจารณ%การเมืองในขณะปฏิบัติหน�าท่ี   

ส&วนพฤติกรรมเชิงลบท่ีประชาชนพบเห็นด�วยตนเองมากท่ีสุด คือการทํางานหรือให�บริการ

ท่ีล&าช�าไม&กระตือรือร�น ทําให�ประชาชนเสียประโยชน%  ส&วนพฤติกรรมท่ีรับฟpงจากคนใกล�ตัวมากท่ีสุด  

คือ การแสวงหาผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%โดยอาศัยตําแหน&งหน�าท่ี เช&น รับสินบน เงินใต�โต�ะ  

ค&าน้ําร�อน น้ําชา รีดไถ พฤติกรรมท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีประชาชนพบเห็นด�วยตนเองเปDนพฤติกรรม 

ท่ีประชาชนได�รับจากการบริการหรือได�สัมผัสจากข�าราชการโดยตรง สอดคล�องกับการปฏิบัติตนของ

ประชาชนเม่ือพบเห็นข�าราชการพลเรือนมีพฤติกรรมท่ีส&อทุจริตหรือทุจริตท่ีประชาชนจะนําเรื่องท่ีพบเห็น

ไปบอกต&อหรือเล&าให�ผู�อ่ืนฟpงมากกว&าการแจ�งต&อองค%กรหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ประชาชนร�อยละ ๗๖.๐ เห็นว&าพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนท่ีทุจริตหรือส&อไปในทาง

ทุจริต เปDนพฤติกรรมท่ีน&ารังเกียจและไม&สมควรอย&างยิ่ง แต&กลับมีประชาชนร�อยละ ๒๑.๙๙เห็นว&า 

เปDนเรื่องปกติ เม่ือพบเห็นหรือรับรู�พฤติกรรมดังกล&าวจะบอกเล&าให�ผู�อ่ืนฟpงร�อยละ ๓๑.๐ แจ�งหน&วยงาน 

ท่ีเก่ียวข�องหรือตํารวจ ร�อยละ ๓๘.๐ และเผยแพร&ข�อความผ&านสื่ออินเทอร%เน็ต ร�อยละ ๑๒.๒๕ 

แนวทางการส&งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมท่ีดีท่ีสุด คือ การดําเนินคดี และ

ลงโทษอย&างเคร&งครัด การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมเข�ามาเปDนส&วนหนึ่งของการบรรจุแต&งต้ังเข�า 

รับราชการด�วย สอดคล�องกับสิ่งท่ีประชาชนต�องการให�ดําเนินการ โดยเฉพาะการลงโทษ อาจเปDนเพราะ 

สิ่งท่ีประชาชนรับรู�และพบเห็นการลงโทษข�าราชการท่ีประพฤติผิดมีบทลงโทษท่ีไม&ชัดเจน ไม&รุนแรงพอ 

นอกจากนั้นการดําเนินการและการตอบสนองต&อข�อร�องเรียนต&างๆ ควรดําเนินการอย&างจริงจังและทําให�

ประชาชนได�รับรู�ด�วยเช&นกัน  

........................................ 
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ส'วนท่ี ๔  

การวิเคราะห&เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินการปฏิบัต ิ

ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ 

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

๔.๑ วิเคราะห&ผลการประเมินสถานภาพของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

ส&วนราชการทุกแห&งได�มีการแต&งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการและมีการ

จัดประชุมแล�วอย&างน�อยกรมละ ๑ ครั้ง ส&วนใหญ&มีการจัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมแล�ว และ 

มีอัตรากําลังของกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมปฏิบัติงานท้ังแบบเต็มเวลาในป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ เปDนร�อย

ละ ๒๑.๓ และร�อยละ ๓๙.๗๕ ตามลําดับ และแบบไม&เต็มเวลาในป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ เปDน 

ร�อยละ ๗๘.๖๖ และร�อยละ ๕๔.๔๗ ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโน�มของการมอบหมายให�ปฏิบัติเต็มเวลามากข้ึน 

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเฉลี่ยประมาณ ๑-๓ คนต&อส&วนราชการ สัดส&วนของผู�ปฏิบัติงานแบบไม&เต็ม

เวลามีมากกว&า จึงมีผลต&อการดําเนินงานด�านการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของแต&ละส&วนราชการ กรม

และจังหวัดส&วนใหญ&มีการกําหนดยุทธศาสตร%เพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมโดยตรง หรือกําหนดเปDนแผน

ยุทธศาสตร%การส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส&วนราชการในป� ๒๕๕๕ คิดเปDนร�อยละ ๕๔.๗ และป� ๒๕๕๖ 

เพ่ิมข้ึนเปDนร�อยละ ๗๕.๑๒ และมีการดําเนินกิจกรรมต&างๆ ให�เปDนไปตามแผนงาน แผนปฏิบัติหรือ

ยุทธศาสตร%ท่ีได�กําหนดไว� 

บทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส&วนราชการท่ีดําเนินการมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนให�มี 

การจัดโครงการหรือกิจกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมในหน&วยงาน ป� ๒๕๕๖ คิดเปDนร�อยละ ๙๕.๘๕ และ

กําชับ เน�นย้ํานโยบายแก&ผู�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติตนเปDนตัวอย&างท่ีดีของผู�อยู&ใต�บังคับบัญชา ป� ๒๕๕๖  

ร�อยละ ๙๑.๗๑ และในการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปพิจารณาประกอบการแต&งต้ังให�ความสําคัญ

เท&าๆกันในป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๗๑.๓และป� ๒๕๕๖ ร�อยละ ๖๑.๑๔ รวมท้ังการปลูกฝpงจริยธรรมให�

ข�าราชการใหม&ป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๖๐.๗ 

บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมส&วนใหญ&เปDนการให�คําแนะนําส&วนราชการใน 

การดําเนินการเพ่ือปลูกฝpงให�ข�าราชการประพฤติตามประมวลจริยธรรมในป� ๒๕๕๖ ร�อยละ ๙๕.๘๕   

การให�กลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมเปDนผู�ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในป� ๒๕๕๖ 
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ร�อยละ ๖๒.๔๔และรับทราบข�อร�องเรียนและติดตามให�มีการดําเนินงานกับข�อร�องเรียนตามข้ันตอน 

และกระบวนการ ป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๕๒.๐ และเพ่ิมข้ึนในป� ๒๕๕๖ ร�อยละ ๖๑.๐๗ 

บทบาทหน�าท่ีของส&วนราชการท่ีดําเนินการมากท่ีสุดคือ การเผยแพร&ความรู�ด�าน

จริยธรรมในรูปแบบต&างๆ แก&ข�าราชการให�ความสําคัญเท&าๆ กันท้ังในป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๙๑.๐๔ และ 

ป� ๒๕๕๖ ร�อยละ ๘๙.๒๙ และการสร�างความรู�ความเข�าใจ รณรงค%ส&งเสริม ปลูกฝpง ส&งเสริมการปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรม และยกย&องข�าราชการท่ีเปDนแบบอย&างท่ีดี ผลสํารวจของป� ๒๕๕๕ และ ป� ๒๕๕๖  

มีความสอดคล�องกัน ร�อยละ ๙๘.๗ และร�อยละ ๙๕.๓๐ การจัดอบรมให�ความรู� ศึกษาดูงานเก่ียวกับ

มาตรฐาน หลักเกณฑ% แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และการรณรงค%ส&งเสริมกิจกรรม 

ท่ีสอดแทรกการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ปpญหาอุปสรรคของการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในป� ๒๕๕๕ ไม&มีการ

สํารวจข�อมูลในส&วนนี้ จึงขอสรุปปpญหาอุปสรรคในภาพรวมของป� ๒๕๕๖ ดังนี้ หัวหน�าส&วนราชการบางแห&ง

ไม&เข�าใจบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรม และการให�ความสําคัญกับการส&งเสริมและ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมมีค&อนข�างน�อยไม&ได�รับการสนับสนุนท้ังอัตรากําลังและงบประมาณ ส&วนของ

คณะกรรมการจริยธรรมเห็นว&าคณะกรรมการท่ีเปDนผู�ทรงคุณวุฒิและเปDนบุคคลภายนอกทําให�ยากแก& 

การนัดหมายประชุม เนื่องจากท&านมีภารกิจอ่ืนและวันเวลาไม&ตรงกันวาระการดํารงตําแหน&งน�อยเกินไปทํา

ให�ขาดความต&อเนื่องในการดําเนินงานและผู�ท่ีเข�ามาปฏิบัติหน�าท่ีเปDนคณะกรรมการจริยธรรมโดยเฉพาะ

บุคคลภายนอกขาดความเข�าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบของส&วนราชการส&วนปpญหาของกลุ&มงานคุ�มครอง

จริยธรรม คือแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนของส&วนราชการ 

ยังขาดความชัดเจนขาดอัตรากําลังและขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการ เจ�าหน�าท่ีขาด

ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีตาม

ประมวลจริยธรรมข�าราชการ 

๔.๒ วิเคราะห&ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต'อประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

การรับรู�ของประชาชนต&อประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนในป� ๒๕๕๖ มีการรับรู�

เพ่ิมข้ึนเปDนร�อยละ ๔๑.๐ จากป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๓๑.๒ โดยการรับรู�ผ&านสื่อวิทยุโทรทัศน% และประกาศ 

ของส&วนราชการ  ประเด็นท่ีรับรู�มากท่ีสุดในป� ๒๕๕๖ ถึงร�อยละ ๘๖.๖๘ คือ การท่ีประมวลจริยธรรม

กําหนดให�ข�าราชการพลเรือนต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต&อหน�าท่ีและมีความเสียสละ รองลงมา

คือ ข�าราชการพลเรือนต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได� ร�อยละ 
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๘๖.๓๓  และยึดม่ันและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ร�อยละ ๘๔.๐๐ ซ่ึงแตกต&างจากป� ๒๕๕๕  

ท่ีประเด็นท่ีรับรู�มากท่ีสุดคือ มีการบังคับใช�ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน เพ่ือเปDนแนวทางใน 

การปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ ร�อยละ ๒๖.๘ และร�อยละ ๒๖.๕ ตามลําดับ 

คุณลักษณะของข�าราชการพลเรือนท่ีประชาชนให�ความสําคัญมากท่ีสุด ในป� ๒๕๕๖ และ 

ป� ๒๕๕๕ มีความสอดคล�องกันว&า ข�าราชการต�องมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละ 

รองลงมาคือ ต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย&างรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถตรวจสอบได�  ต�องเปDนแบบอย&างท่ีดีใน

การดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ%ของราชการ และให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ�วน 

ไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง  ซ่ึงจะเห็นว&าผลการสํารวจก็สอดคล�องกับประเด็นการรับรู�ของประชาชน 

พฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือนในเชิงบวกท่ีประชาชนพบเห็นด�วย

ตนเองมากท่ีสุดในป� ๒๕๕๖ คือ การบริการประชาชนด�วยความสุภาพและเปDนมิตร ร�อยละ ๔๘.๖๒ รองลงมา 

คือการปฏิบัติงานอย&างตรงไปตรงมา ยุติธรรมและโปร&งใส ร�อยละ ๓๙.๘๖ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ป� ๒๕๕๕  

(ร�อยละ ๓๕.๐๐) ในส&วนของการให�ข�อมูลข&าวสาร คําแนะนํา คําปรึกษาท่ีครบถ�วน ถูกต�องทันการณ%แก&

ประชาชนในป� ๒๕๕๖ ก็มีค&าเพ่ิมข้ึนเปDนร�อยละ ๓๘.๙๘ จากป� ๒๕๕๕ (ร�อยละ ๒๔.๗) 

สําหรับพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือนในเชิงลบท่ีประชาชนพบเห็น

ด�วยตนเองมากท่ีสุดในป� ๒๕๕๖ เปDนประเด็นเดียวกัน คือ การทํางานล&าช�า ไม&กระตือรือร�น ทําให�

ประชาชนเสียประโยชน% ร�อยละ ๔๐.๓๖ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป� ๒๕๕๕ (ร�อยละ ๓๒.๘) รองลงมา คือ การให�

ความช&วยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือให�บริการเปDนพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก ญาติ เพ่ือน ร�อยละ ๓๕.๑๒ 

และในป� ๒๕๕๕ ร�อยละ ๓๗.๘  

ในป� ๒๕๕๕ พฤติกรรมของข�าราชการท่ีประชาชนรับฟpงจากคนใกล�ตัวหรือจากสื่อต&างๆ 

มากท่ีสุด คือ การแสวงหาผลประโยชน% เรียกรับผลประโยชน%โดยอาศัยตําแหน&งหน�าท่ี เช&น รับสินบน 

เงินใต�โต�ะค&าน้ําร�อน น้ําชา รีดไถ ร�อยละ ๓๘.๐ แต&ป� ๒๕๕๖ พฤติกรรมนี้ ประชาชนพบเห็นด�วยตนเอง 

ถึงร�อยละ ๒๔.๕๗ อย&างไรก็ตามจากผลการสํารวจแสดงให�เห็นว&า พฤติกรรมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

ด�านจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการพลเรือนท่ีประชาชนพบเห็นด�วยตนเองมากท่ีสุด  

เปDนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีประชาชนได�รับบริการหรือได�สัมผัสจากข�าราชการโดยตรง สอดคล�องกับ

การปฏิบัติของประชาชน เม่ือพบเห็นข�าราชการพลเรือนมีพฤติกรรมท่ีส&อทุจริตหรือทุจริต ประชาชน 

จะนําเรื่องท่ีพบเห็นไปบอกต&อหรือเล&าให�ผู�อ่ืนฟpงมากกว&าการแจ�งต&อองค%กรหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
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ในป� ๒๕๕๕ และ ป� ๒๕๕๖ ประชาชนเห็นว&าพฤติกรรมของข�าราชการพลเรือนท่ีทุจริต

หรือส&อไปในทางทุจริต เปDนพฤติกรรมท่ีน&ารังเกียจและไม&สมควรอย&างยิ่ง (ร�อยละ ๗๕.๒ และร�อยละ 

๗๖.๐) แต&มีประชาชนท่ีเห็นว&าเปDนเรื่องปกติ (ร�อยละ ๒๔.๘ และร�อยละ ๒๑.๙๙) ยังเปDนความเห็นท่ี

เหมือนกันในช&วงสองป�ท่ีผ&านมา ในขณะเดียวกัน เม่ือประชาชนพบเห็นหรือรับรู�พฤติกรรมดังกล&าวจะบอก

เล&าให�ผู�อ่ืนฟpง(ร�อยละ ๔๗.๘ และร�อยละ ๓๑.๐) และมีการแจ�งหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมข้ึนจากเดิมร�อยละ 

๒๘.๖ เปDนร�อยละ ๓๘.๐  

แนวทางท่ีประชาชนเห็นว&าควรจะดําเนินการเพ่ือการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมท่ีดีท่ีสุด คือ การดําเนินคดีและลงโทษอย&างเคร&งครัด การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมเข�ามาเปDน 

ส&วนหนึ่งของการบรรจุแต&งต้ังเข�ารับราชการด�วย และการส&งเสริมให�มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย&าง

เคร&งครัด ซ่ึงข�อมูลผลการสํารวจเปDนไปในทางเดียวกันท้ังป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖  

๔.๓ วิเคราะห&สถานภาพการส'งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

จากการวิเคราะห%ผลการดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนในช&วง 

สองป�ท่ีผ&านมา สามารถวิเคราะห%สภาพการดําเนินงานด�านการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ได�ว&า การดําเนินงานของกรมและจังหวัดนั้น มีการดําเนินการต้ังแต&กระบวนการแต&งต้ังคณะกรรมการ 

จัดต้ังกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมสร�างความรู�ความเข�าใจ สอดแทรกในการฝ�กอบรมและ

กิจกรรมต&างๆ ของส&วนราชการ การรณรงค%ส&งเสริมเผยแพร&จริยธรรม ตลอดจนวางแนวทางในการปmองกัน

การทุจริต รวมท้ังติดตามและประเมินผล ซ่ึงส&วนใหญ&เปDนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร%หรือแผนงาน 

ท่ีได�กําหนดไว� โดยมุ&งเน�นไปท่ีการพัฒนาข�าราชการภายในส&วนราชการเอง อย&างไรก็ตาม กรมและจังหวัด

ได�มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดไว� และส&วนใหญ&มีการดําเนินการครอบคลุม

ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไว�ในทางปฏิบัติพบว&ากรมและจังหวัดบางส&วนยังไม&สามารถดําเนินการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได�มากนัก เนื่องจากมีปpจจัยท่ีเปDนอุปสรรคในหลายๆ ด�าน  

ในส&วนของการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ หัวหน�าส&วนราชการและ 

กลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมในสองป�ท่ีผ&านมาต&างให�ความสําคัญกับการดําเนินงานด�านการเผยแพร&การรับรู�

เก่ียวกับประมวลจริยธรรม การสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรม จัดกิจกรรมปลูกฝpง 

รณรงค%ส&งเสริมและมีการสอดแทรกแนวคิด วิธีการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร�างพฤติกรรมให�สอดคล�องกับ 

การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปDนการส&งเสริมท้ังทางตรงและทางอ�อมให�กับข�าราชการในสังกัด 

และบุคลากรในองค%กร ส&วนกลุ&มเปmาหมายภายนอก อาทิ ประชาชนท่ัวไป และผู�มีส&วนเก่ียวข�องได�มี 
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ส&วนรับรู�และส&วนร&วมในกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการต&างๆ ด�านการส&งเสริมและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมค&อนข�างน�อย 

ส&วนบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมท่ีผ&านมาเน�นการให�คําแนะนํากับส&วนราชการ

ในการดําเนินการเสริมสร�างจริยธรรมเพ่ือปลูกฝpงการเปDนข�าราชการท่ีดี และกําหนดบทบาทหน�าท่ีในการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการแต&งต้ังโยกย�าย และการพิจารณาคณะทํางานด�านการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมเปDนสําคัญ แต&บทบาทหน�าท่ีด�านการพิจารณาหลักเกณฑ% วินิจฉัย ชี้ขาดปpญหาอันเกิดจากการใช�

บังคับประมวลจริยธรรมปรากฏค&อนข�างน�อย  

ส&วนบทบาทหน�าท่ีของหัวหน�าส&วนราชการส&วนใหญ&สอดคล�องกันกล&าวคือ เปDนการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน�าท่ีในด�านการบริหารและการสนับสนุน ส&งเสริม กําชับ เน�นย้ําการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมให�เปDนไปตามนโยบาย แผนงาน และสนับสนุนให�เกิดกิจกรรมด�านจริยธรรมในกรมและจังหวัด  

ซ่ึงในหลายกรมและจังหวัดยังไม&มีการกําหนดให�พฤติกรรมจริยธรรมเปDนเกณฑ%ในการพิจารณาแต&งต้ัง แต& 

ส&วนใหญ&เปDนการส&งเสริมเพ่ือให�เกิดการนําไปใช�ในปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับประมวล

จริยธรรมข�าราชการเท&านั้น 

จากผลการวิเคราะห%ดังกล&าว จะเห็นว&าแนวโน�มการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของกรม

และจังหวัดมีความพยายามท่ีจะดําเนินการขับเคลื่อนส&งเสริม และสร�างความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมให�เกิดข้ึนอย&างเปDนรูปธรรม เพราะเห็นว&าเปDนแนวทางในการปฎิบัติตนท่ีดี และเปDน

ประโยชน%ต&อส&วนราชการ ในรูปแบบและวิธีการต&างๆ ท้ังการบูรณาการกับงานท่ีเก่ียวข�อง การจัดกิจกรรม

เพ่ือส&งเสริมให�เกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย&างเปDนรูปธรรม แต&หลายส&วนราชการอาจติดขัดใน

หลายปpจจัย เช&น ความรู�ความเข�าใจในแนวทางการปฏิบัติ และการให�ความสําคัญในเชิงบริหาร ในระยะ

ยาวหากมีการกําหนดเปDนยุทธศาสตร% หรือแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมากข้ึน ประกอบกับการสนับสนุนและ

ส&งเสริมของผู�บริหารระดับสูง จะส&งผลให�การขับเคลื่อนและส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

สามารถดําเนินการให�เห็นผลอย&างเปDนรูปธรรมมากข้ึน  

แม�ภาครัฐมีความพยายามในการส&งเสริมจริยธรรมข�าราชการอย&างต&อเนื่อง ด�วยการ

กําหนดหลักเกณฑ% รูปแบบและวิธีการต&างๆ รวมท้ังโครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงส&วนใหญ&เปDนโครงการหรือ

กิจกรรมด�านการอบรมให�ความรู� ศึกษาดูงาน และกิจกรรมรณรงค%ส&งเสริมด�านจริยธรรมให�เกิดพฤติกรรมใน

เชิงบวกควบคู&การดําเนินกิจกรรมด�านความโปร&งใสและการปmองกันการทุจริตคอร%รัปชันและการจัดทําคู&มือ

หลักเกณฑ%การรับข�อร�องเรียนหรือการจัดการเรื่องร�องเรียน  ซ่ึงกลุ&มเปmาหมายเปDนข�าราชการเกือบท้ังหมด 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

มีบางกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยเป�ดโอกาสให�ประชาชนและภาคส&วนอ่ืนๆ เข�ามามีส&วนร&วมอยู&บ�างแต&ก็มี

สัดส&วนท่ีน�อยมาก ซ่ึงข�อมูลนี้สอดคล�องและเปDนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีระบุว&าการรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับประมวลจริยธรรมว&าว&าจะรับรู�มากข้ึน แต&ก็ไม&สูงมากจนมี

นัยสําคัญ  และการรับรู�จะผ&านสื่อวิทยุโทรทัศน% มากกว&าการเผยแพร&รณรงค%จากส&วนราชการ พฤติกรรม

การปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการในเชิงลบ ประชาชนก็ยังพบเห็นอยู&อย&างสมํ่าเสมอ เช&น การทํางานล&าช�า ไม&

กระตือรือร�น ทําให�ประชาชนเสียประโยชน% รองลงมา คือ การให�ความช&วยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือ

ให�บริการเปDนพิเศษแก&บุคคลท่ีรู�จัก ญาติ เพ่ือนซ่ึงผลการสํารวจท้ังสองประเด็นนี้มีค&าเพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ&านมา 

นอกจากนั้นประชาชนส&วนใหญ&ขาดความใส&ใจ ขาดความตระหนักในการดําเนินการเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ี

ไม&เหมาะสมหรือส&อไปในทางทุจริตของข�าราชการพลเรือน เพราะจากผลสํารวจประชาชนส&วนใหญ&เม่ือพบ

เห็นพฤติกรรมดังกล&าวจะไม&ดําเนินการแจ�ง ร�องเรียน หรือแจ�งส&วนราชการหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

เพียงแต&จะนําสิ่งท่ีพบเห็นไปบอกต&อหรือเล&าต&อให�กับผู�อ่ืนฟpงเท&านั้น 

อย&างไรก็ตามประเด็นท่ีควรให�ความสําคัญในภาครัฐคือผู�บริหารต�องสร�างความ

ตระหนักและให�ความสําคัญต&อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการในทุกระดับเพ่ือผลักดันในเชิง

นโยบาย ยุทธศาสตร% กลยุทธ%เพ่ือให�เกิดการนําไปสู&การปฏิบัติให�เกิดผลอย&างเปDนรูปธรรม รวมท้ังมี

กระบวนการติดตามประเมินผลภายในส&วนราชการอย&างเปDนระบบ ในส&วนของภาคส&วนต&างๆ ท่ีมี 

ความเก่ียวข�อง เช&น สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฯลฯ ควรได�

มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติร&วมกันอย&างบูรณาการเพ่ือให�ส&วนราชการเกิดความชัดเจนในการนําไป

ปฏิบัติได�อย&างเปDนรูปธรรมมากท่ีสุด และควรส&งเสริมสนับสนุนให�ประมวลจริยธรรมข�าราชการเปDนท่ีรับรู�

อย&างแพร&หลาย และวางแนวทางกระบวนการมีส&วนร&วมกับภาคส&วนต&างๆ ท่ีเก่ียวข�อง และผู�มีส&วนได� 

ส&วนเสียกับส&วนราชการ เช&น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน รวมท้ังองค%กรอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข�องกับการส&งเสริมจริยธรรมและการปmองกันการทุจริต  

 

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

 

 

 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                                  
 

ข�อเสนอแนะแนวทางการส'งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

จากการวิเคราะห%ผลการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข�าราชการพลเรือนของป�งบประมาณ พ

และศึกษาเปรียบเทียบกับผลการติดตามและประเมินฯ ของป�ท่ีผ&านมา รวมท้ังปpญหา อุปสรรค ข�อคิดเห็น

และข�อสังเกตท่ีได�รับมา ผู�ขอรับการประเมิน

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

ดังนี้  

 

แผนภาพ : แนวทางการขับเคลื่อนการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน

                                                                                             ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก

ส'วนท่ี ๕ 

ะแนวทางการส'งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ

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

จากการวิเคราะห%ผลการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข�าราชการพลเรือนของป�งบประมาณ พ

และศึกษาเปรียบเทียบกับผลการติดตามและประเมินฯ ของป�ท่ีผ&านมา รวมท้ังปpญหา อุปสรรค ข�อคิดเห็น

ผู�ขอรับการประเมินจึงขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ด�วยแผนภาพ 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   

ะแนวทางการส'งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

จากการวิเคราะห%ผลการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และผลการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข�าราชการพลเรือนของป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และศึกษาเปรียบเทียบกับผลการติดตามและประเมินฯ ของป�ท่ีผ&านมา รวมท้ังปpญหา อุปสรรค ข�อคิดเห็น

ารขับเคลื่อนเพ่ือการส&งเสริมการ

ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ด�วยแผนภาพ 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

แนวคิดการขับเคลื่อนการดําเนินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการพลเรือน

ซ่ึงควรมีการศึกษาหรือกําหนดกรอบให�ครอบคลุมในทุกๆด�าน ทุกภาคส&วนควรมีส&วนร&วมมิใช&ภาคส&วนใด

ส&วนหนึ่งท่ีจะทําหน�าท่ีในการขับเคลื่อนแต&เพียงส&วนเดียว ดังนั้น แผนภาพดังกล&าวเปDนแนวทางในการ

ส&งเสริมท่ีมีความครอบคลุมทุกภาคส&วนเพ่ือให�เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินการอย&างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน กล&าวคือ  

สํานักงาน ก.พ.ในฐานะองค%กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได�จัดทําประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือนตามมาตรา ๒๗๙ แห&งรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  และโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปDนประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

เพ่ือให�ข�าราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเท่ียงธรรมในหน�าท่ี ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข�าราชการควร 

แก&ความไว�วางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และดํารงตนต้ังม่ันเปDนแบบอย&างท่ีดีงามสมกับความเปDนข�าราชการ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัว ผู�ทรงเปDนตัวอย&างแห&งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช�บังคับเปDนมาตรฐาน

กลาง สํานักงาน ก.พ. ควรส&งเสริมผลักดันในประเด็นต&างๆ ดังนี้ 

๒.๑ ผู�บริหาร ข�าราชการ และส'วนราชการ ผู�บริหารต�องสร�างความตระหนักและให�

ความสําคัญต&อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการในทุกระดับ โดยสํานักงาน ก.พ.ควรนําเสนอ

เรื่องการส&งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเปDนวาระแห&งชาติ เพ่ือผลักดันในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร% กลยุทธ%

เพ่ือให�เกิดการนําไปสู&การปฏิบัติให�เกิดผลอย&างเปDนรูปธรรม ในส&วนของข�าราชการ หมายรวมถึง ข�าราชการ

พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ�างในสังกัดราชการพลเรือนทุกระดับท้ังกรมและจังหวัด โดยข�าราชการ

ก็ต�องทําความเข�าใจและยึดถือปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม อีกท้ังต�องส&งเสริมสนับสนุน และยึดม่ันการ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมข�าราชการ รวมท้ังมีกระบวนการติดตามประเมินผลภายในส&วน

ราชการอย&างเปDนระบบ เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติท่ีเปDนรูปธรรมอย&างชัดเจน  

ส&วนราชการ หมายรวมถึง ผู�บริหาร ข�าราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และเจ�าหน�าท่ี

กลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรม ก็ต�องสร�างความตระหนักรู� ส&งเสริม เผยแพร&ให�ข�าราชการเกิดความเข�าใจใน

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ โดยนําหลักเกณฑ% มาตรการ แนวทางและเครื่องมือ 

รวมท้ังสื่อรณรงค%ในรูปแบบต&างๆ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ได�ศึกษารวบรวมและจัดทําเปDนคู&มือแนวทางให�

ข�าราชการได�ยึดถือและนําไปสู&การปฏิบัติอย&างเปDนรูปธรรม เพ่ือเปDนการส&งเสริมให�การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมเกิดข้ึน และเพ่ือหลีกเลี่ยงไม&ให�เกิดการกระทําอันเปDนการชักจูง โน�มน�าว หรือสนับสนุนให�

ข�าราชการพลเรือนมีพฤติกรรมท่ีส&อหรืออาจฝVาฝWนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและวินัยข�าราชการได� 



 

รายงานสถานภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรอืน  ประจําป� ๒๕๕๖ 

                                                                                                  ศูนย%ส&งเสรมิจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ.   
 

๒.๒ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานร'วมกันอย'างบูรณาการ องค%กรภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง 

ในการส&งเสริมจริยธรรมและการปmองกันการทุจริต เช&น สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงบประมาณ ฯลฯ ควรได�มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติร&วมกันอย&างบูรณาการเพ่ือให�ส&วนราชการ

เกิดความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติได�อย&างเปDนรูปธรรมมากท่ีสุด และควรส&งเสริมสนับสนุนให�ประมวล

จริยธรรมข�าราชการเปDนท่ีรับรู�อย&างแพร&หลาย และวางแนวทางกระบวนการมีส&วนร&วมกับภาครัฐต&างๆ  

ท่ีเก่ียวข�อง  

๒.๓ การสร�างการรับรู�และความเข�าใจร'วมกันกับประชาชน ควรให�โอกาสแก&ประชาชน

ในการรับรู�และทําความเข�าใจในประมวลจริยธรรมข�าราชการ และแนวทางปฏิบัติตนของข�าราชการ 

พลเรือนอย&างชัดเจน เพ่ือให�ประชาชนได�ทําหน�าท่ีในการส&งเสริม สนับสนุนให�ข�าราชการประพฤติตนเปDน

แบบอย&างท่ีดี เพ่ือการนําไปสู&การยกย&องชมเชย และมีทัศนคติท่ีดีต&อข�าราชการ ขณะเดียวกันควรสนับสนุน

ให�ประชาชนเข�ามามีส&วนในกระบวนการมีส&วนร&วมในด�านการตรวจสอบ ในการแจ�งเบาะแสการทุจริต  

กรณีพบเห็นพฤติกรรมการให�บริการในเชิงลบ หรือการปฏิบัติตนท่ีไม&เหมาะสมของข�าราชการด�วย  

๒.๔ การเปhดโอกาสให�ภาคเอกชนมีส'วนร'วมในการส'งเสริมและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของข�าราชการ ภาคเอกชน และองค%กรท่ีเก่ียวข�องด�านการส&งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และ 

การปmองกันการทุจริต ซ่ึงนับว&ามีความสําคัญอย&างยิ่งเพราะการทํางานควรต�องมีความเชื่อมโยงและ

เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของข�าราชการหรือส&วนราชการ ซ่ึงเปDนสาเหตุหนึ่งในการก&อให�เกิดพฤติกรรม

ในทางท่ีผิดประมวลจริยธรรมหรือการกระทําท่ีฝVาฝWนประมวลจริยธรรมหรือวินัยข�าราชการ ดังนั้น การสร�าง

ความรู�ความเข�าใจในแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ เพ่ือให�

ภาคเอกชนและองค%กรท่ีเก่ียวข�องมีส&วนร&วมในการส&งเสริม สนับสนุน สอดส&อง ตรวจสอบ และประเมินผล

ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ   

๒.๕ การให�ส่ือมวลชนมีส'วนร'วมในการเผยแพร'และตรวจสอบ  สื่อมวลชนเปDนบุคคลท่ี

มีความสําคัญอย&างยิ่งท่ีจะเปDนพันธมิตรของการสื่อสารให�แต&ละกลุ&มท่ีเก่ียวข�องมีความเข�าใจในการส&งเสริม

และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ภาคส&วนราชการไม&จําเปDนต�องเสียงบประมาณในการ

ท่ีจะเผยแพร&ประชาสัมพันธ%ผ&านสื่อจํานวนมาก แต&ควรสร�างกระบวนการมีส&วนร&วมของสื่อมวลชนให�เข�ามา

ทําความเข�าใจกับการส&งเสริมการปฏิบัติตามของข�าราชการพลเรือน หรือดําเนินกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ ในการเผยแพร&ประชาสัมพันธ%ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนให� 
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เปDนท่ีรู�จักในสังคม อีกท้ังยังเปDนการขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีจะก&อให�เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอย&างกว�างขวาง 

จากกรอบแนวคิดในการส&งเสริมและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการ โดยเน�นให�ความสําคัญกับกระบวนการประสานความร&วมมือจากทุกภาคส&วน ท้ังภาครัฐ ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และองค%กรต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องเพราะลําพังเพียงภาครัฐฝVายเดียวคงไม&

สามารถท่ีจะทําให�สังคมไทยเปDนสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบได� 

ความร&วมมือกันในลักษณะการเปDนเครือข&ายพันธมิตรในการประสานการทํางานร&วมกัน จะเปDนกลไก

ผลักดันขับเคลื่อนให�การส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการสามารถสื่อสารให�ครอบคลุม

ทุกกลุ&มๆ ท่ีเก่ียวข�องให�มากท่ีสุด และสามารถนําไปสู&การปฏิบัติได�อย&างแท�จริง โดยมีข�อเสนอแนวทางการ

ส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ ดังนี้ 

(๑) สํานักงาน ก.พ. ควรใช�แนวทางท่ีจะทําให�ข�าราชการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา เกิดความ

ตระหนักรู� และปฏิบัติตามด�วยตนเองมากกว&าการใช�การบังคับด�วยข�อบังคับ กฎระเบียบ หรือกฎหมาย และ

กําหนดแนวทางเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมข�าราชการให�เข�าใจง&ายจดจําได�ง&าย 

เข�าถึงง&าย เช&น คู&มือจริยธรรมข�าราชการฉบับพกพา และควรนํากรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงมาถ&ายทอดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน เพ่ือปรับทัศนคติของกลุ&มเปmาหมายบนพ้ืนฐานของความเปDนจริง  

(๒) สํานักงาน ก.พ. ควรปรับปรุงประมวลจริยธรรมข�าราชการให�มีความชัดเจน โดยเฉพาะ

บทบาทหน�าท่ีขององค%กรคุ�มครองจริยธรรมหรือกลุ&มงานคุ�มครองจริยธรรมให�สามารถผลักดันให�เกิดการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีในเชิงสร�างสรรค% และเปDนประโยชน%ต&อการนําไปประยุกต%ใช�เพ่ือทําให�ส&งเสริม

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังการนําข�อมูลท่ีได�จาก

การประเมินผลมาวิเคราะห% สังเคราะห%เพ่ือจัดทําเปDนข�อเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดหลักเกณฑ%วิธีการ 

แนวทาง หรือมาตรการต&างๆ เพ่ือแก�ไขปpญหาอุปสรรคต&างๆ และข�อเสนอเพ่ือการปรับปรุงเนื้อหาสาระของ

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ตามอํานาจหน�าท่ีของสํานักงาน ก.พ. ต&อไป 

(๓ )  สํ านั กงาน ก.พ.และหน& วยงานหลั ก ท่ี มีภารกิจด� านการส& ง เสริ มจริ ยธรรม 

ธรรมาภิบาล และการปmองกันการทุจริตคอร%รัปชันควรเชื่อมโยงและบูรณาการทํางานร&วมกันเพ่ือให�การ

ส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพควรกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน เครื่องมือ และการติดตามประเมินผลท่ีสอดคล�องกันอย&างเปDนรูปธรรม 
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(๔) สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องควร

ร&วมกันกําหนดหลักเกณฑ%การปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดโครงสร�าง อัตรากําลังและการจัดสรรงบประมาณ

อย&างบูรณาการเพ่ือให�เกิดความชัดเจนในการนําไปขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข�าราชการสู&การปฏิบัติได�

อย&างเปDนรูปธรรม 

(๕) สํานักงาน ก.พ. ควรส&งเสริมและสนับสนุนให�เกิดกระบวนการมีส&วนร&วมจากภาค

ประชาชนและผู�มีส&วนเก่ียวข�อง ในการรณรงค%เผยแพร&ประชาสัมพันธ% เช&น การผลิตสื่อภาพยนตร% หนังสั้น

ละคร เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจ แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และการตรวจสอบตาม

ประมวลจริยธรรมข�าราชการทุกๆ ข้ันตอนท้ังจากผู�เก่ียวข�องและผู�มีส&วนได�ส&วนเสียจากภายในและภายนอก 

(๗) สํานักงานควรประสานความร&วมมือเปDนเครือข&ายกับหน&วยงานภาครัฐในกลุ&มประเทศ

อาเซียน ในด�านการส&งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปmองกันการทุจริตท้ังในด�านองค%ความรู� การพัฒนา

จริยธรรมข�าราชการ การพัฒนาเครื่องมือและสื่อรณรงค%ต&างๆ  รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ%ซ่ึงกัน 

และกัน 

(๘) สํานักงาน ก.พ. ควรทําการประเมินผลการส&งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือนของส&วนราชการเปDนระยะๆ อย&างต&อเนื่องเพ่ือให�ทราบว&าหลังจากท่ีข�าราชการมีประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือนเปDนกรอบมาตรฐานความประพฤติของข�าราชการแล�ว ส&วนราชการมี

ความก�าวหน�าในการส&งเสริมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนมากน�อยเพียงใด 

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

 

 

 

 




