
 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 

  
 การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร (ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับจรรยาข้าราชการ) นับว่าเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการนําไปสู่ 
การพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน กิจกรรมการเสริมสร้างจริยธรรมขององค์กรและปรับปรุงระบบหรือกลไก
ในการบริหารงานและบริหารงานบุคคล เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรมากย่ิงขึ้น การนําเสนอ
ในบทน้ี ขอเสนอแนะแนวทางการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
ประเด็นหลัก ๒ ด้าน คือ ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและป้องกัน และด้านการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 
 
 

 

 ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและป้องกัน 

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรม 
 ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมระดับพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ 

  ส่วนรวม 

๒. มาตรการ แผนงาน โครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ 

 ๒.๑ มาตรการในการบริหารงานบุคคล 
• การนําผลการปฏิบัติงานโดยยึดมาตรฐานจริยธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความก้าวหน้าในตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น โดยเฉพาะการเข้าสู่ตําแหน่งนักบริหาร 
• การยกย่องให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ผู้เปิดเผยประเด็นที่เก่ียวกับ

ผลประโยชน์สาธารณะ 
๒.๒ มาตรการในการบริหารงาน 

• การบริหารความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
• การบริหารจัดการความยุติธรรมในองค์กร 

บทที่  ๖ 

แนวทางการประเมินและรายงานผล 
การปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมของส่วนราชการ 

 

องค์ประกอบของรายงานการ
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• การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมขณะทํางาน 
• ระบบการตรวจสอบภายใน 
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
• การกํากับดูแลบุคคลกลุ่มเสี่ยง  
• การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารองค์กร 

๒.๓ มาตรการการรายงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา 

• กลไกการรายงานต้องมีประสิทธิภาพ จับประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรมท่ี
เกิดขึ้นจากกระบวนการการทํางานของหน่วยงานและปรับปรุงกระบวนการ 

• มีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน ผลักดันการรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
ปกป้องผู้รายงาน/ร้องเรียนหรือเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเก่ียวกับการรายงานการประพฤติมิชอบต่าง ๆ 
ในการทํางาน 

• บริการให้คําปรึกษา แนะนําผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะสายด่วนทาง
โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในเบ้ืองต้นองค์กรอาจอบรมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรรับผิดชอบ และอาจ
จ้างบุคคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพมาทําหน้าที่ เพ่ือข้าราชการจะรู้สึกเช่ือมั่นในข้อมูลที่จะถูกเก็บเป็น
ความลับ 

• มีกระบวนการที่สะดวกในการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 ๓.  ระบบการพัฒนาบุคคลด้านจริยธรรม 
  ๓.๑  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในความสําคัญต่อประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของหน่วยงาน โดยวิธีการ 

• การสื่อสารนโยบายด้านจริยธรรมของหน่วยงานให้ทุกคนรับทราบ เข้าใจในทุก
โอกาสสําคัญของหน่วยงานท่ีจัดขึ้น  มีการส่ือสารเก่ียวกับโปรแกรม กิจกรรมด้านจริยธรรมของหน่วยงาน
อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

• การเข้าถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการของส่วนราชการโดยให้ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการทุกคนได้รับสําเนาประมวลจริยธรรม
ข้าราชการและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ และสามารถเข้าถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ฉบับสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
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• การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่หลากหลายโดยระบบ
อินทราเน็ต ด้วยกิจกรรมการสื่อสาร ๒ ทาง เช่น การถาม-ตอบปัญหาจริยธรรม การสนทนากับผู้บริหาร 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น 

• กิจกรรมท่ีต้องทําต่อเน่ือง เช่น การทําโปสเตอร์ การอภิปรายเก่ียวกับการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมขณะทํางาน การให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านจริยธรรม (การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การจัดการความเสี่ยงต่อการละเมิดประมวลจริยธรรม 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม การให้คําปรึกษาแนะนํา)  ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ 
ประชาชนที่มาติดต่อ และผู้ทําสัญญารับจ้างจากหน่วยงานเพ่ือช่วยในการตรวจสอบการบริการสาธารณะ
โดยยึดมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ 

  ๓.๒  การพัฒนาจริยธรรมขั้นก้าวหน้า โดยการพัฒนาที่สาเหตุทางจิตใจตามหลักวิชาการ 
ตามหลักสูตรการพัฒนาเน้นสัดส่วนด้านจิตใจ ๘๐% ด้านทักษะการกระทําความดี ๒๐%  ใช้เทคนิควิธีการ
พัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการหลากหลาย ดังที่สรุปไว้ในบทที่ ๓  

  ๓.๓ การพัฒนาจริยธรรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้
คําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแลจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและความยุติธรรมในองค์กร รวมทั้งหลักสูตร
เฉพาะสําหรับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาจริยธรรม 

  ๔. การรายงานการประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามข้อ ๑ – ๓ ส่วนข้อสังเกตใน
การประเมินการรายงาน คือ จํานวนครั้งที่จัดหรือปริมาณคนเข้ารับการพัฒนา ไม่ใช่ดัชนีบ่งช้ีความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน แต่ให้เน้นเชิงคุณภาพในการพัฒนาเป็นสําคัญ โดยเฉพาะการจัดให้มีการทดสอบ
จริยธรรมก่อน-หลังการฝึกอบรม และการติดตามผลการพัฒนาเมื่อกลับไปทํางานแล้วประมาณ ๓-๖ เดือน  

  ๕. การรายงานผลการสนับสนุนทางการบริหารของผู้บริหาร  เช่น  ความพึงพอใจของ
ข้าราชการต่อการทํางานในองค์กร และการบริหารความยุติธรรมในองค์กร เป็นต้น ซึ่งโดยปกติใน  ส่วนน้ี
ควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินเพ่ือความเป็นกลาง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของข้าราชการในองค์กร
รวมทั้งสาธารณชน 
 

 ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
๑. การบริหารจัดการพฤติกรรมประพฤติมิชอบ และการทํางานที่ตํ่ากว่ามาตรฐานของ

ผู้บริหารหน่วยงาน 
๒. การบริหารจัดการการร้องเรียนและการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
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๒.๑ บริหารจัดการปริมาณการร้องเรียนและการจัดการการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปริมาณการร้องเรียนมากหรือน้อยไม่ได้บ่งบอกถึงความล้มเหลวหรือความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา 
แต่การจัดการกับการร้องเรียนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญ 

๒.๒ การจัดการการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมที่รุนแรง ต้องให้ความยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และทันเวลา 

 ๓. การตรวจสอบระบบและกระบวนการการทํางานที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
จริยธรรม รวมทั้งการปรับปรุงเพ่ือให้แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันการประพฤติมิชอบและการทําทุจริต 

 ๔. การบริหารงานบุคคล ต้องมีมาตรการการจัดการกับผู้ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
จริงจังและเที่ยงธรรม และนําผลการละเมิดจริยธรรมในการทํางานมาประกอบการพิจารณาในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง การงดเว้นความดีความชอบต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๕. การรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ ในการแก้ไข ปรับปรุงการ
ตัดสินใจขององค์กรที่อาจกระทบต่อการให้บริการสาธารณะ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริหารองค์กร เป็นต้น 

 ๖. การประเมินประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพ่ือรายงาน ก.พ. และการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการทุกคนในองค์กรและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 รายละเอียดต่อจากนี้ เป็นตัวอย่างแบบตรวจรายการเพื่อการประเมินและรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของส่วนราชการ 

 

 
 
 

(หน่วยราชการควรพัฒนาแบบตรวจรายการเพ่ือสะท้อนความจําเป็นเฉพาะ และที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการทบทวน ติดตาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
ข้าราชการและองค์กร) 
หมายเหตุ : มาตรฐานทางจริยธรรมในที่น้ีใช้ได้ทั้งในกรณีการรายงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ

หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ 

แบบตรวจรายการต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปท่ีหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ได้ 
 

๑    การบูรณาการนโยบายจริยธรรม 
 

๑) หน่วยงานมีนโยบายด้านจริยธรรมที่ครอบคลุมด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบ รวมทั้งการควบคุมกํากับดูแล และการพัฒนาจริยธรรมอย่างชัดเจนหรือไม่ 

๒) หากหน่วยงานยังไม่มีนโยบายในภาพรวม  แต่มีแผนงานต่าง ๆ ที่สามารถดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายด้านจริยธรรมหรือไม่ 

๓) มีการกําหนดนโยบายด้านจริยธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
๔) ได้บูรณาการการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการบังคับใช้ในกระบวนการ

การทํางานอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ 
๕) นโยบายจริยธรรมประกอบด้วยรายละเอียดในด้านการป้องกันและการเสริมสร้างต่อไปน้ี 

  การป้องกันความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม 
  การควบคุมภายในองค์กร 
  การรายงานภายในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้น 
  การรายงานจากภายนอกองค์กรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้น 
  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความใส่ใจในการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และวัฒนธรรมจริยธรรมขององค์กร (จรรยาข้าราชการ) ให้แก่
ข้าราชการ 

แบบตรวจรายการเพ่ือประเมินและรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของส่วนราชการ 
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๖) นโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด้านจริยธรรมมีความสอดคล้องกัน และกระบวนการ
ส่งเสริม/พัฒนาด้านจริยธรรม และการป้องกันการประพฤติมิชอบ สะท้อนได้ถึงความจําเป็น
ขององค์กรโดยเฉพาะ 

๗) มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหาร กระบวนการปฏิบัติงาน  
ตามความเร่งด่วน หรือนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

๘) มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือโปรแกรมการพัฒนาเฉพาะในด้านการ
ป้องกันและหรือการเสริมสร้างจริยธรรมหรือไม่ 

๙) นโยบายและองค์ประกอบของนโยบาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้บริหารขององค์กรมี
พันธะต้องปฏิบัติตาม 

๑๐) มีบุคคลหรือกลุ่มงานรับผิดชอบโดยตรงต่อการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติและการกํากับดูแล
นโยบาย 

 ๒    ความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าที่ (สําหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบ การออกหรืองด
ใบอนุญาต การอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจจับ-ปรับ ฯลฯ) 

 

๑) หน่วยงานมีนโยบายเฉพาะในการจัดการความเสี่ยงในหน้าที่ที่ปฏิบัติในทุกมิติหรือไม่  
๒) หน่วยงานมีกิจกรรม/โครงการตรวจสอบความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๓) มีผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล กระบวนการการทํางานต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๔) มีคณะกรรมการให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้แก่

ผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
๕) มีการปรับเปลี่ยนองค์กรคร้ังใหญ่เก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือสิ่งแวดล้อมใน

การปฏิบัติงาน โดยไม่ได้คํานึงถึงกระบวนการควบคุมความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖) มีกลไกในการทบทวน ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ให้สอดตามสถานการณ์หรือไม่ 
๗) มีแบบการรายงานและกํากับดูแลเหตุการณ์เ ก่ียว กับความไ ร้ประสิท ธิภาพหรือ 

การประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๘) มีการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบแนวโน้มความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบในอนาคตหรือไม่ 
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ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) 
                 ๒.๑  ขอบเขตในการสํารวจความเสี่ยงต่อการกระทําผิด 

• หน้าที่ด้านการเงิน เช่น การรับเงินสด การเก็บภาษีและระบบการจ่ายเงินต่าง ๆ   
การจ่ายเงินสวัสดิการ การจ่ายเงินเลี้ยงรับรอง 

• หน้าที่ในการก่อสร้าง วางแผน และพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้ังแต่การจัดโซน   
การพัฒนาที่ดิน เพ่ือการทํากิจกรรมก่อสร้างต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

• หน้าที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎ ระเบียบ อาทิเช่น การตรวจสอบ การกํากับดูแล
เครื่องอํานวยความสะดวก สถานที่ สาธารณะต่าง ๆ 

• หน้าที่เก่ียวกับการอนุญาตหรือใบอนุญาต เช่น ตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ใบอนุญาตเพ่ือ
บ่งช้ีว่ามีประสิทธิภาพ หรือบ่งช้ีว่ามีความสามารถในการประกอบกิจการต่าง ๆ 

• หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง e-commerce ต่าง ๆ  การจ้างเหมาและบริหาร
การจัดซื้อ จัดจ้าง 

• หน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ต้องปฏิบัติด้วยข้อจํากัดระหว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น อยู่ในที่ห่างไกล
หรือมีการกํากับดูแลจํากัด 

           หน้าที่ดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องมีตัวแทนขององค์กรที่เช่ือถือไว้วางใจได้ และ
เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ประกอบด้านจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
 

๒ 
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๓    การออกแบบระบบการรายงานภายในองค์กร  
 

๑)  ผู้เข้ารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักในความเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมท่ีเห็น   
ได้ชัดหรือไม่  

๒)  มีการประเมินระบบการควบคุม หรือไม่ 
๓)  หน่วยงานมีการทบทวนระบบการควบคุมภายได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ 
๔)  มีความซ้ําซ้อน ข้อขัดแย้ง หรือความไม่ครอบคลุมในกระบวนการซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของ

การทํางานหรือไม่ 
๕)  ผู้บริหารและผู้อํานวยการ มีการทบทวนการทํางานและมีระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกัน

การละเมิดจริยธรรมในหน่วยงานให้บริการประชาชนหรือไม่ 
๖)  หน่วยงานให้การสนับสนุน/เฝ้าระวังรายการในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในหน่วยงานให้บริการ

ประชาชน 
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจริงหรอืที่ยังไม่เกิดขึ้น 
  ขอบเขตที่ควรปรับปรุง 
  พฤติกรรมที่น่าสงสัย 
๗)  มีโปรแกรมการฝึกอบรมหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในความสําคัญของการ

รายงานการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ 
๘)  หน่วยงานมีสายด่วนในการรายงานหรือไม่ 
๙)  หน่วยงานมีระบบบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลหรือไม่ 
๑๐)  หน่วยงานมีการรักษาความลับ และสร้างความเช่ือมั่นในระบบการรายงานดีพอหรือไม่ 
๑๑)  แต่ละบุคคลได้รับแจ้งข้อขัดข้องของกระบวนการ กรณีการรายงานของเขาไม่ได้รับการ

ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 
๑๒)  แน่ใจได้ว่าระบบการรายงานจะถูกส่งต่อให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ( CEO ) หรือส่งต่อการรายงาน

ให้แก่หน่วยงานจริยธรรมภายนอก เช่น 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๑๓)  มีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ หากมีการรายงานเท็จ 
 
 
 

๓ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
 

การรายงานภายในองค์กร 
 

• ข้าราชการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการประพฤติมิชอบต่าง ๆ เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานการกระทําผิด   หน่วยงานจะต้องมีวิธีการและช่องทางหลากหลายที่จะสนับสนุนให้
ข้าราชการรายงานการกระทําที่น่าสงสัยหรือมีแนวโน้มจะเป็นการทําผิด ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับปรุงระบบ 
กระบวนการการทํางาน ความสําเร็จของระบบรายงานข้ึนอยู่กับข้าราชการต้องเช่ือมั่นในระบบการรายงาน
ของส่วนราชการ และเห็นความสําคัญของผลร้ายที่ตามมาของการกระทําผิดที่เกิดขึ้น ความเชื่อมั่นจะเกิด
ได้ต้องมีระบบการรายงานที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัยและมีการจัดการปกป้องคุ้มครองผู้รายงาน 

การมีระบบการรายงานอย่างเดียวไม่เพียงพอ องค์กรจะต้องมีกระบวนการที่บ่งบอกถึงความจริงใจ
และเชิญชวนให้ข้าราชการรายงาน 

นโยบายและวิธีการรายงานที่ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน 

• การรายงานเก่ียวกับพฤติกรรมที่ทําหรือความเสี่ยงที่จะเกิดว่ามีอะไร 

• มีการทํารายงานอย่างไร 

• รายงานถึงใคร 
• ผู้รับรายงานเมื่อมีการร้องเรียน จะต้องทําอย่างไร 

• การรายงานจะถูกบันทึกและจัดการอย่างไร 

• การจัดการหากมีการรายงานเท็จ หรือกลั่นแกล้งกัน 

• การให้ข้อมูลย้อนกลับและการตอบสนองที่เหมาะสม 

• การรับประกันความยุติธรรมและเที่ยงตรงต่อทุกคนที่เก่ียวข้อง 

• การมีพันธะที่จะต้องปกป้องพยานหรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดต่อกรณีที่จะเกิดผลในทางลบ 
 
 
 

 
 
 

๔ 
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๕    การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Disclosures)   

๑) หน่วยงาน/องค์กรมีนโยบายในการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ 
๒) หากมีนโยบายเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรม

หรือไม่ 
๓) มีโปรแกรมที่สนับสนุนบรรยากาศการทํางานอย่างมีจริยธรรม และบรรยากาศแห่งความโปร่งใส 

และความพร้อมรับผิดชอบต่อการรายงานหรือไม่ 
๔) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เข้าใจกฎ ระเบียบ ในการรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ผิดพลาด 

หรือพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 เข้าใจว่าการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะคืออะไร 
 รู้ว่าจะทําการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะอย่างไร 
 รู้บทบาทว่าจะทําอย่างไรหากมีการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕) มีกระบวนการที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 จะเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร 
 จะเปิดเผยผลประโยชน์อะไร 
 จะเปิดเผยผลประโยชน์ต่อใคร 
 มีอะไรสนับสนุน คุ้มครองในการเปิดเผย 
 มีกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 มีการแสดงความรับผิดชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

๖) มีระบบการรายงานที่เป็นทางการหรือไม่ เช่น กําหนดเจ้าหน้าที่ดูแลเก่ียวกับการรับรายงาน 
และระบบบริหารรายงาน 

 ระบบการรายงานเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันและง่ายต่อการเข้าถึงของข้าราชการทุกคน 
 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ

หรือไม่ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการต่อการเปิดเผย

ผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ และมีการดําเนินการอย่างเพียงพอ 
๗) มีระบบการรายงานที่สนับสนุนและปกป้องผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะโดย 

 มีกลไกและกระบวนการกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
 มีการกํากับดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติอยู่แล้ว 
 มีกลไกสนับสนุนที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ เช่น กรณีการรายงานผู้ได้รับผลกระทบทาง

ลบหรือได้รับความทุกข์ที่เป็นผลกระทบจากการรายงาน 

๕ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 

๘) มีข้อแนะนําพฤติกรรมสําหรบัผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นทางการและเผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงหรือไม่ 

๙) มีกําหนดระยะเวลาในการจัดการต่อการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ 
๑๐) มีกลไกทบทวนการสัมภาษณ์ภายในสําหรับผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะเมื่อปรากฏว่ามีผู้

เปิดเผยได้รับผลทางลบหรือกลายเป็นเหย่ือของการเปิดเผยเสียเอง 
๑๑) มีผู้เปิดเผยที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลลัพธ์ของการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะโดยที่กระบวนการ

สอบสวน รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ก้าวหน้า หรือไม่ได้ดําเนินการ หรือไม่ 
๑๒) หน่วยงานมีกระบวนการการบันทึกการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและผลท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ 

 การบันทึกถูกทบทวนตามรอบระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ 
 มีการติดตามกระบวนการระบุความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพ 

หรือไม่ 
๑๓) องค์กรรายงานการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะอย่างน้อยปีละครั้ง  ทั้งในรายงานการประเมิน   

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และรายงานการปฏิบัติงานประจําปีขององค์กร เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๖ การบริหารจัดการการสืบสวนข้อเท็จจริง    

๑) หน่วยงานมีนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง  

 อํานาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 ขอบเขตของการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 ความเช่ือมั่นของกระบวนการสืบสวน 
 การจัดการสัมภาษณ์หรือการสอบสวน 
 การรับฟัง 
 การรายงานความก้าวหน้า 
 การรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 การสรุปโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

๒) องค์กรมีการจัดการข้อร้องเรียนเบ้ืองต้น เพ่ือลดความเสี่ยงของความไม่ยุติธรรม หรือสิ่งที่ถูก
ปกปิดอยู่ให้สามารถสืบสวนต่อไปได้หรือไม่ 

๓) มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกหัดหรือมีประสบการณ์เฉพาะในการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการสืบสวนหรือไม่ 

๔) ผู้รับผิดชอบสืบสวนมีความเอาใส่ใจต่อความปลอดภัย ความสําคัญของข้อมูลและความเช่ียวชาญ
ในการหาข้อมูลหรือไม่ 

๕) ผู้รับผิดชอบสืบสวนมีความเหมาะสม เป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

๖) คําแนะนํา/วิธีการสืบสวนขององค์กรได้รับการทบทวนเป็นประจํา หรือไม่ 

๗) มีการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการและฝ่ายบริหารถึงธรรมชาติและ
ผลกระทบของการสืบสวนหรือไม่ 

๘) มีการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและเก็บรักษารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างปลอดภัย และ
เป็นความลับที่สุด หรือไม่ 

 
 
 
 
 

๖ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๗ มาตรฐานทางจริยธรรม : ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ     

๑) มาตรฐานทางจริยธรรมได้รับการทบทวนเป็นประจําให้ทันสมัย ใช้ได้จริง และสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายของภาครัฐ  

 มีการทบทวนโดยข้าราชการมีส่วนร่วมให้ความเห็น 
 ให้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความเห็น 
 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ให้ความเห็น 

๒) มีการฝึกอบรมและวางกลยุทธ์เพ่ือสร้างความตระหนักในมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง หรือไม่ 

๓) ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีอยู่หรือไม่ 
๔) องค์กรให้คุณค่าต่อการใช้มาตรฐานจริยธรรมในการทํางานอย่างเป็นทางการและจัดทําเป็น 

ลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 
๕) องค์กรมีการสื่อสารและให้ความรู้อย่างกว้างขวาง จนแน่ใจว่าทุกคนรับทราบว่าองค์กรไม่ยอมรับผู้

ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ 
๖) ได้พัฒนากระบวนการทางวินัยให้รองรับกรณีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมไว้หรือไม่ 
๗) องค์กรมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ และมีการทบทวนให้ทันสมัยอย่างน้อย

ทุก ๒ ปี หรือไม่ 
๘) องค์กรกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่อการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม

และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการอย่างชัดเจน และการมอบหมายความ
รับผิดชอบน้ีเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๘ โปรแกรม/หลักสูตร/กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและความตระหนักในความสําคัญของประมวล

จริยธรรม    

๑) หน่วยงานได้จัดทําแนวทางการพัฒนา การออกแบบกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางานหรือไม่  

๒) มีการหาความจําเป็นในการพัฒนาจริยธรรมให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายในองค์กรหรือไม่ 
๓) มีโปรแกรมการปฐมนิเทศหรือฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ โดยประกอบด้วยเรื่องต่อไปน้ีหรอืไม่  

 คําประกาศของผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ยึดถือปฏิบัติในการทํางานของหน่วยงานตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาข้าราชการ  

 การใช้ทรัพย์สินทางของราชการ 
 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและการรายงานพฤติกรรมที่มิชอบในการทํางาน 
 การดูแล รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของราชการ การใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมลล์ 
 การบริหารจัดการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ 
 การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 
 การตัดสินใจในการทํางานอย่างมีจริยธรรม 

๔) มีโปรแกรมพัฒนาตามความจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ หรือไม่ 
๕) มีกลไกและวิธีการพัฒนาหลายหลากที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในการทํางาน

หรือไม่ 
๖) มีการบรรจุหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทางจริยธรรมในประกาศการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ และ

เข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ หรือไม่  
๗) มีการแสดงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรมขององค์กรอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมที่คาดหวังของ

ข้าราชการและประชาชน หรือไม่ เช่น ความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ ปราศจากอคติ และ
การประพฤติมิชอบ  เป็นต้น 

๘) องค์กรได้เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้รับจ้างเหมา บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่มารับงาน
ขององค์กรให้รับทราบหรือไม่ 

๙) องค์กรได้ประเมินทศันคติ  ผลสัมฤทธ์ิขององค์กรในด้านต่อไปน้ีหรือไม่ 
 ภาพพจน์ขององค์กรในมุมมองของผู้มาติดต่อ 
 ความพึงพอใจต่องาน การทํางาน และความภาคภูมิใจของข้าราชการ 

 
 

๘ 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
๑๐)  องค์กรมีโปรแกรมการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ หรือไม่ 

 สิ่งพิมพ์ทั่วไปขององค์กรทั่วไป 
 คําประกาศนโยบาย หรือคําแถลงนโยบาย 
 มีกลยุทธ์สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางาน
ประจําวัน 

 จัดทําเอกสารเก่ียวกับ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การถาม-ตอบปัญหาทางจริยธรรมในการทํางาน 

๑๑)  การฝึกอบรม การตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการทํางาน 
๑๒)  โปรแกรมการพัฒนาจริยธรรมขั้นก้าวหน้า เช่น การพัฒนาสาเหตุทางจิตใจ 
๑๓)  โปรแกรมการพัฒนาจริยธรรมที่เน้นจิตใจมากกว่าการฝึกให้ทํา 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


